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บทคัดยอ 

 
จากการศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง “การศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธเพ่ือ

ปรับปรุงการคัดเลือกและอบรมบุคลากรของแผนก Development and Implementation บริษัท 
XXX จํากัด” จากการศึกษาเพ่ือคนหาปญหาพบวา พนักงานไมสามารถทํางานใหกับองคกรได 
เน่ืองจากพนักงานที่ทํางานใหกับแผนกไมสามารถใชศักยภาพของตนทํางานใหกับบริษัทได
อยางเต็มที่ จึงสงผลกระทบทําใหงานที่ทําลาชาและไมมีคุณภาพ  

โดยวัตถุประสงคในการศึกษา  
1. เพ่ือศึกษากําหนดสาเหตุและปจจัยที่มีผลตอการคัดเลือกและอบรมบุคลากรของ

แผนก Development and Implementation 
2. เพ่ือกําหนดกลยุทธในการพัฒนากระบวนการคัดเลือกบุคลากรใหตรงกับความ

ตองการ 
3. เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนามาตรฐานของวิธีการการคัดเลือกและอบรมบุคลากรของ

แผนก 
จากผลการศึกษาพบวาปญหาเกิดขึ้นเน่ืองจาก มีกําลังคนไมเพียงพอ ขาดการทบทวนส่ิงที่

เรียนรูใหมทําใหไมสามารถที่จะนําเทคนิคใหม ๆ มาใชไดทันทวงทีทําใหสงผลกระทบกับการทํางาน
และการแกไขปญหาในทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้น ขาดทักษะพ้ืนฐานในการวิเคราะหปญหา โดยหาก
พนักงานบางคนไมสามารถวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานได ไมมีวิธีการในการคิดและ
วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นได ทําใหการแกไขปญหาใชเวลานาน และสงผลกระทบทําใหงานลาชาได 



จ 
 

นอกจากนี้สาเหตุในเร่ืองอื่น ๆ คือขั้นตอนการมอบหมายงานไมมีมาตราฐานทําใหบางคร้ัง
อาจเกิดการผิดพลาดในการดําเนินงานได  

ดังน้ันผูศึกษาไดทําการวิเคราะหปญหาและไดทํากําหนดกลยุทธที่ใชคือ กลยุทธการวาง
แผนการสํารองและพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถตามที่องคกรตองการ ซ่ึงเปนกลยุทธที่มุงเนน
การวางแผนกําลังคนสํารองเพ่ือรองรับงานที่เขามา ใหไดมากที่สุด และพัฒนาบุคลากรอยางใหมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือทําใหองคกรเกิดทีมงานที่มีความคิดสรางสรรคและมีความเชี่ยวชาญตามที่องคกร
ตองการ และเปนกลยุทธที่ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับกระบวนการคัดเลือกและการพัฒนาบุคลากร 
นอกจากนี้ยังชวยลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญอีกดวย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 องคกรและลักษณะธุรกิจขององคกร 
 

ภาพรวมองคกร 
บริษัท XXX จํากัด เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2542 ดวยทุนจดทะเบียน 230 ลาน

บาท เพ่ือดําเนินการใหบริการดูแลกระบวนธุรกิจเฉพาะสวนเนนธุรกรรมและการพาณิชยทาง
อิเล็กทรอนิกส (B2B e-Commerce & outsourcing services) โดยผานศูนยขอมูลธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce Data Center) ที่จัดตั้งและดูแลโดยบริษัท แกลูกคาใน
อุตสาหกรรมตางๆดังน้ี 

 
- กลุมอุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมการผลิต (Automotive and Manufacturing 

Industry) 
- กลุมอุตสาหกรรมคาปลีก (Retail Industry) 
- กลุมอุตสาหกรรมการเงินและธนาคาร (Finance & Banking Industry) 
- กลุมอุตสาหกรรมพลังงาน (Energy Industry) 
- กลุมอุตสาหกรรมเวชภัณฑและการแพทย (Healthcare Industry) 
- กลุมอุตสาหกรรมการนําเขา-สงออกและการขนสง (Trade and Transport Industry) 

 

บริษัทฯไดมีการขยายธุรกิจของบริษัทฯอยางตอเน่ือง และดําเนินการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯตามลําดับดังนี้ 

ป พ.ศ.2545 ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียน เปน 168 ลานบาท 
ป พ.ศ.2546  ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียน เปน 188 ลานบาท 
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โครงสรางการบริหาร 
 

BOD

CEO / President

COO CFO

Value Creation

Development & 
Implementation

Operation 
Support

Business 
Development

CRM / Customer 
Support

Office of 
President

Human Resource Office Admin

Accounting and 
Financing Corporate

 
แผนภาพที่ 1: โครงสรางการบริหาร 

 
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ 
 BOD (Board of Director) 

 รับผิดชอบในการจัดวางจุดมุงหมายของบริษัทและพัฒนานโยบายในภาพกวาง 
 คัดเลือกผูบริหารระดับสูงเพ่ือดําเนินการตามจุดมุงหมายและนโยบายที่กําหนด 
 พิจารณาผลการบริหารเพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทยังดําเนินการอยูอยางดี และ มีการ

ปกปองผลประโยชนใหกับผูถือหุน 
 

 President/CEO (Chief Executive Officer) 
 เปนผูนําขององคกรในการบริหาร วางแผนนโยบายของบริษัท เพ่ือที่จะนําพา

บริษัทใหเจริญเติบโตไปขางหนาไดอยางม่ันคง  
 สามารถสรางความพึงพอใจใหกับ Stakeholder ทั้งหมด ไดแก ผูถือหุน , 

พนักงานในบริษัท, ลูกคา, คูคา และชุมชน  
 ตองประสานงานรวมกับ COO และ CFO ของบริษัท ในการวางแผนการ

ดําเนินงานรวมกันเพ่ือใหบริษัทสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของบริษัท 
 

 COO (Chief Operation Officer) 
 ดูแลบริหารแผนก Value Creation  
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 ดูแลภาพรวมของ Core Business ของบริษัท เพ่ือกํากับดูแลการดําเนินงาน
และปฏิบัติงานตามกลยุทธของบริษัท 

 รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและวางแผนธุรกิจของบริษัทเพ่ือการไดมาของผล
ประกอบการที่ดีแกบริษัท 

 
 CFO (Chief Financial Officer) 

 ดูแลบริหารแผนก Office of President  
 กํากับดูแลสภาพทางการเงินของบริษัทในดานตางๆ รวมทั้งจัดหาแหลงเงินทุน

ใหกับบริษัท 
 
 Value Creation 

เปนแผนกที่มีหนาที่หลักในการสราง value ใหกับบริษัท เพ่ือผลักดันใหบริษัทสามารถ
เจริญกาวไปขางหนา  ซ่ึงสามารถแบงเปนแผนกยอยๆไดดังน้ี 

 
 Business Development 

 ดูแลและพัฒนาสินคาและบริการตางๆของบริษัท เพ่ือตอบสนองตอ
ความตองการทางธุรกิจของลูกคา 

 ทําหนาที่ศึกษาและหาขอมูลทั่วไปของกลุมลูกคาเปาหมาย เพ่ือติดตอ
ประสานงานในการนําเสนอสินคาและบริการของบริษัท 

 ทําหนาที่เจรจาและตอรองในการทําสัญญากับบริษัทลูกคา เพ่ือรับงาน
โครงการใหแกบริษัท  

 ประสานงานกับฝาย Implementation และ Operation Support ในการ
วิเคราะหความตองการของลูกคา เพ่ือที่จะสามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปปรับใชกับธุรกิจของลูกคาไดอยางเหมาะสม 

 ศึกษาและคนหาชองทางธุรกิจใหมๆใหกับบริษัท ซ่ึงรวมถึงการ
ประสานงานและเจรจาเพ่ือรวมมือกับบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ตางประเทศ ในการนําเสนอสินคาและบริการที่ เหมาะสมที่สุดใหกับ
ลูกคา  

 ใหบริการฝกอบรมการใชงานระบบสารสนเทศของบริษัทแกลูกคา 
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 Development and Implementation 
 ดูแลและพัฒนาเทคโนโลยีตางๆในดานแอพพลิเคชันของบริษัท เพ่ือ

รวมกับทีม Business Development ในการนําไปเสนอตอลูกคาได
อยางเหมาะสม 

 ประสานงานกับฝาย Business Development ในการใหคําแนะนํา
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนําเสนอโซลูช่ันที่เหมาะสมแก
ลูกคา 

 รวบรวมขอมูลความตองการของลูกคา เพ่ือนํามาวิเคราะหในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศไดอยางถูกตอง 

 ควบคุมและวางแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหสําเร็จ เพ่ือสง
มอบใหกับลูกคาใหทันตามเวลาที่กําหนด 

 ศึ ก ษ า แ ล ะ ค น ค ว า เ ทค โ น โ ล ยี ใ ห ม ๆ  เ พ่ื อ นํ า ม าป รั บ ป รุ ง
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัท ใหมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 
 Operation Support 

 รวมกับทีม Business Development ในการแนะนําเทคโนโลยีทางดาน
เน็ตเวิรค, ระบบปฏิบัติการ และระบบความปลอดภัย เพ่ือนําเสนอตอ
ลูกคาไดอยางเหมาะสม 

 บํารุงดูแลรักษาและแกไขปญหา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัท
ใหบริการแกลูกคา 

 ดูแลและติดตั้งเน็ตเวิรค, ระบบปฏิบัติการ และฐานขอมูล  
 ตรวจสอบและเฝาระวัง ความปลอดภัยของขอมูลทั้งของลูกคาและของ

บริษัทเอง 
 
 CRM / Customer Support 

 ใหบริการตอบขอสักถามและแกไขปญหาการใชงานแอพพลิชันของ
ลูกคา 

 ติดตามและและประสานงานในการดูแลฐานลูกคาเกาของบริษัท 
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 Office of President 
 เปนแผนกที่มีหนาที่หลักในการเปนฝายสนับสนุนของบริษัท เพ่ือสงเสริมใหบริษัท
สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางราบเรียบและม่ันคง ซึ่งสามารถแบงเปนแผนกยอยๆไดดังน้ี 
 

 Accounting and Financing 
 ดูแลและจัดทํารายงานทางบัญชีของบริษัท รวมทั้งประสานงานกับ

บริษัทผูตรวจสอบบัญชี ในการจัดทํางบการเงินใหถูกตอง 
 ดูแลในเรื่องการจัดเก็บรายไดจากลูกคา โดยจัดทําใบแจงหน้ีเพ่ือสง

ใหกับลูกคา ทั้งแบบเรียกเก็บรายเดือน และเรียกเก็บตามคางวดของ
แตละโครงการ 

 รับผิดชอบในการควบคุมคาใชจายในดานตางๆ ในการเบิกจาย
เงินเดือน สวัสดิการ และคาใชจายในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 
 Corporate 

 ทําหนาที่สนับสนุนและประสานงานในดานตางๆ ใหกับผูบริหาร  
 ดูแลและประสานงานในการจัดการประชุม Corporate Meeting ของ

ผูบริหาร 
 

 Human Resource Management 
 ดูแลและควบคุมกฎเกณฑตางๆของพนักงานในการปฏิบัติงานของ

บริษัท 
 รวมรวมขอมูลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน เชน การลางาน, 

การเขางาน/ออกงาน โดยนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหรวมกับรายงานผล
การปฏิบัติงานรายบุคคลจากแผนกตาง เพ่ือใชในการประเมินผลการ
ทํางานของพนักงาน 

 คัดสรรและจัดหา บุคลากรที่มีคุณภาพ โดยประสานกับหัวหนาแผนก
ตางๆ เพ่ือคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมของการทํางานในแตละหนาที่ 
 

 Office Admin 
 ดูแลเรื่องการจัดซ้ือวัสดุและเคร่ืองใชสํานักงานภายในบริษัท 
 ควบคุมการเบิกจายวัสดุและเคร่ืองใชสํานักงานใหกับพนักงานแตละคน 
 ดูแลและใหบริการ ยืมอุปกรณสวนกลางของบริษัท แกแผนกตางๆ 
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โครงสรางของแผนก Development and Implementation 
 

แผนภาพที่ 2 โครงสรางของแผนก Development and Implementation 
 
การออกแบบโครงสรางการทํางานของแผนก Development and Implementation 

บริษัท XXX จํากัด มีการทํางานเปนลักษณะทีมงาน เน่ืองจากทางบริษัทตองการใหความ
สะดวกกับลูกคา และตองมีการวางแผนการสงมอบอยางเปนระบบ โดยในทุกโครงการจะจัดใหมี 
Project Manager (PM) เปนผูดําเนินการบริหารจัดการ และควบคุม Project ใหสามารถสงมอบ
สินคาและบริการที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของลูกคาภายในระยะเวลาที่กําหนด โดย
บริษัทจะมีการแบงทีมงานออกตามการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบตาง ๆ คือ 

- การพัฒนา Web Application โดยใชเทคโนโลยีภาษา JAVA  
- การพัฒนา Web Application โดยใชเทคโนโลยีภาษา C# ซึ่งเปนกลุมหน่ึงในเทคโนโลยี 

Microsoft ของ VB .Net 
- การพัฒนา Product ซ่ึงบริษัทเลือกที่จะนํามาขาย ซ่ึงจําเปนตองใชเทคโนโลยีที่แตกตาง

กันไปทําใหตองเรียนรูตลอด 
 

ดังนั้นการคัด เลือกบุคลากรที่ จะเข ามาทํางานในแผนก Development and 
Implementation จึงตองมีการคัดเลือกผูที่มีความถนัดเฉพาะในแตละดาน ที่แตกตางกันไปในแต
ละทีม 
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ลักษณะธุรกิจและการใหบริการ 
บริษัท XXX จํากัดใหบริการครอบคลุมทุกขั้นตอนของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology) ทางดานการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางคุณคาสูงสุดตอระบบพลวัตรของหวงโซ
อุปทาน (Dynamic Supply Chain) ของลูกคา โดยบริการของ GEC สามารถแบงตามประเภท
งานได ดังตอไปนี้ 

 
1. ธุรกิจการใหบริการรับสงขอมูล EDI 
บริษัท XXX จํากัด ใหบริการในการเปนตัวกลางสําหรับรับสงขอมูล EDI ระหวางองคกร 

โดยมุงเนนในการใหบริการบริษัทในอุตสาหกรรมรถยนต และอุตสาหกรรมคาปลีกเปนหลัก ซึ่ง
เม่ือวิเคราะหคูแขงในธุรกิจน้ีพบวา ในกลุมอุตสาหกรรมรถยนต บริษัทยังไมมีคูแขงหลักๆใน
ตลาด แตในอุตสาหกรรมคาปลีกบริษัทมีคูแขงสําคัญอยู 3-4 ราย เชน บริษัท ไทยเทรดเน็ท 
จํากัด (TTN) และ บริษัท ทิฟฟา อีดีไอ เซอรวิสเซส จํากัด เปนตน 
 

2. ธุรกิจการใหบริการ Business Transformation Outsourcing 
ปจจุบันธุรกิจการใหบริการ IT Outsourcing มีการเติบโตขึ้นอยางมาก มีบริษัทตางๆใน

อุตสาหกรรมน้ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง แตสวนใหญแลวจะเปน Software House เล็กๆที่ใหบริการ
รับทําโปรเจ็คตามที่ลูกคาตองการเปนหลัก ซึ่งตางจากการใหบริการของบริษัทในลักษณะ 
Business Transformation Outsourcing ที่ใหบริการโดยนําประสบการณและความเช่ียวชาญ
ตางๆมาผสมผสานเพ่ือสราง IT Solution ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับลูกคา ประกอบกับโมเดลทาง
ธุรกิจของบริษัทที่ มุงเนนที่จะเติบโตไปพรอมกับลูกคาของเรา โดยใหบริการในลักษณะ 
Application Service Provider คือใหบริการดูแลระบบของลูกคาดวย 
 

การแบงสวนตลาด (Market Segmentation) 
การแบงสวนตลาดของบริษัท สามารถแบงโดยใชเกณฑหลักๆ 2 ประเภท ไดแก 

 แบงตามประเภทขององคกร – เนื่องจากการทํางานรวมกับหนวยงานลักษณะที่แตกตาง
กัน มีกระบวนการ ขั้นตอน และกฎเกณฑซ่ึงมีรูปแบบเฉพาะ ตั้งแตการประมูลเพ่ือ
คัดเลือกบริษัทที่ปรึกษา การสงมอบงาน และการดําเนินการทางบัญชีและการเงิน โดย
สามารถแบงตามประเภทขององคกรได ดังนี้  
 บริษัทเอกชน 
 หนวยงานของรัฐ 
 รัฐวิสาหกิจ 
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 แบงตามบทบาทของหนวยงานไอทีภายในองคกร – ในปจจุบัน องคกรตางๆให

ความสําคัญกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น เกือบทุกองคกรมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานขององคกร ทํา
ใหหนวยงานไอทีมีความสําคัญมากขึ้น โดยแตละบริษัทมีวิธีการบริหารงานไอทีที่
แตกตางกัน ซ่ึงสามารถแบงตามบทบาทของหนวยงานไอทีในบริษัทตางๆไดดังน้ี 
 บริษัทที่ไมมีหนวยงานไอที 
 บริษัทที่มีหนวยงานไอทีทําหนาที่ดูแลระบบเพียงอยางเดียว 
 บริษัทที่มีหนวยงานไอทีทําหนาที่ทั้งพัฒนาและดูแลระบบภายในบริษัทเอง 

 
จากการวิเคราะหลักษณะของกลุมบริษัทลูกคา บริษัท XXX จํากัด ไดกําหนด

กลุมเปาหมายของบริษัทไวดังน้ี 
 Primary Target Market  

ประเภทขององคกร  บริษัทเอกชน 
ประเภทหนวยงานไอที บริษัทที่ไมมีหนวยงานไอที หรือ บริษัทที่มีหนวยงานไอทีทําหนาที่

ดูแลระบบเพียงอยางเดียว 
 

บริษัท XXX กําหนดกลุมเปาหมายหลักของบริษัท คือ บริษัทเอกชน เน่ืองจากบริษัทมี
ประสบการณในการติดตอประสานงานกับบริษัทเอกชนเปนหลัก โดยเนนกลุมเปาหมายเปน
บริษัทที่ตองการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชงาน แตไมมีหนวยงานไอทีดูแล หรือ ไม
สามารถพัฒนาระบบขึ้นใชงานเองได ซ่ึงทําให XXX มีโอกาสในการนําเสนอโซลูช่ันทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ พรอมกับการบริการดูแลรักษาระบบที่มีคุณภาพ เพ่ือ
ชวยใหลูกคามุงม่ันในการทําธุรกิจหลักของตนเอง โดยไมตองกังวลกับการดูแลและบริหารระบบ
ไอที เพราะ XXX จะทําหนาที่ดูแลและเปนที่ปรึกษางานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ
แทนให โดยใชประสบการณและความเช่ียวชาญของบริษัท 

 
 Secondary Target Market 

ประเภทขององคกร  หนวยงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ 
ประเภทหนวยงานไอที บริษัทที่มีหนวยงานไอทีทําหนาที่ทั้งพัฒนาและดูแลระบบภายใน

บริษัทเอง 
เน่ืองจากบริษัท XXX จํากัด มองวาการประสานงานกับภาครัฐคอนขางมีกฎระเบียบ

และความลาชา ประกอบกับบริษัทมีประสบการณกับหนวยงานภาครัฐนอยกวา บริษัทใน
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ภาคเอกชน ดังนั้นบริษัทจึงกําหนดหนวยงานดังกลาวใหเปนกลุมเปาหมายรองของบริษัท 
กลุมเปาหมายรองอีกกลุมที่ บริษัท XXX จํากัด มองไวคือ บริษัทเอกชนที่มีหนวยงานไอทีที่
สามารถทําหนาที่ทั้งพัฒนา และดูแลระบบภายในบริษัทเอง โดยในกลุมน้ี บริษัท XXX จํากัด 
สามารถนําเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงบริษัท XXX จํากัด มีความเช่ียวชาญ แตบริษัท
เหลานั้นยังขาดอยู ไดแก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับซัพพลายเชน, ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสินเช่ือภายในซัพพลายเชน เปนตน 
 
1.2 สภาพการแขงขันและคูแขงหลักขององคกร 
 

จากการสํารวจประเมินมูลคาการใชจายในสินคาและบริการดาน IT ในประเทศไทยป 
2008 และ ประมาณการมูลคาการใชจายป 2009 ของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ (SIPA) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) โดยตลาด IT 
ประกอบดวย Computer Hardware, Computer Software, Computer Services และ 
Communication มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงในป 2009 

  
ตารางที่ 1 มูลคาตลาด IT ในภาพรวมป 2550 - 2552 

 
 
 จากตารางที่ 1 พบวาป 2551 ตลาด IT มีมูลคาโดยรวม 223,506 ลานบาท เติบโตจาก
ป 50 คิดเปนรอยละ 11.6 และคาดวาในป 2552 ตลาดจะมีการเติบโตเพียงรอยละ 6.0 คิดเปน
มูลคา 236, 912 ลานบาท ซ่ึงในป 2551 ตลาด Hardware ยังคงมีสัดสวนการถือครองตลาดสูง
ที่สุดอยูที่ รอยละ 33.9 รองลงมาไดแกตลาด Data Communication Equipments และตลาด 
Software สําหรับ Computer Services มีแนวโนมที่จะถือครองตลาด IT สูงมากขึ้น จากรอยละ 
10.7 ในป 2550 เปน 11.2 ในป 2551 และคาดวาจะเปน 12.0 ในป 2552 
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 ซ่ึงจากการใหบริการของบริษัท ไมอยูในรูปใดที่เฉพาะเจาะจงทําใหไมมีคูแขงหลัก มี
เพียงคูแขงทางออมตามแตละงานที่ขายใหกับลูกคา 
 

1.3 ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดข้ึนภายในองคกร 
 

เม่ือบุคลากรผานการสัมภาษณและไดรับการอบรมแลว จากน้ันใหทดลองงานจริงพบวา
บุคลากรไมสามารถทํางานใหกับบริษัทได เน่ืองจากระยะเวลาในการทํางานลาชากวาระยะเวลา
ที่กําหนดไวซ่ึงสวนใหญเปนงานในลักษณะเดิมสามารถนํางานอื่น ๆ มาประยุกตใชกับงานน้ัน ๆ 
ได แตพบวาบุคคลากรเหลาน้ันไมสามารถนําเทคโนโลยีที่ไดเรียนรูไปมาประยุกตใชกับงานอื่น 
ๆ ได ยกตัวอยางดังตารางที ่2 ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 2 ตัวอยางรายละเอียดงานและระยะเวลาที่กําหนด 

 
** หมายเหตุ Send Date คือวันที่สงงานจริง, Finished Date คือวันที่กําหนดสงงานตาง ๆ 

 
 จากตารางที่ 2 พบวาบุคลากรคนดังกลาวมีการสงงานลาชากวากําหนด ซ่ึงสังเกตได
จากวันที่สงงานจริง (Send Date) มากกวาวันที่กําหนดสงงาน (Finished Date) ซ่ึงเปนงานที่
ถูกทําแถบสีไวที่วันที่สงงานจริง สําหรับงาน Document Project และ Account Template เปน
งานในลักษณะเดียวกัน โดยบุคลากรคนนี้สามารถนําเทคโนโลยีที่ไดจากงาน Document 
Project มาประยุกตใชกับงานของ Account Template ได แตปรากฏวางาน Account 
Template ยังคงลาชาไมเปนไปตามกําหนด ซ่ึงสรุปไดวาบุคลากรคนนี้ไมสามารถนําเทคโนโลยี
ที่ไดเรียนรูมาประยุกตใชกับงานได 
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1.4 ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดข้ึนกับองคกร 
 
 จากจุดมุงหมายของบริษัทที่มุงเนนการทํางานอยางเปนระบบเพ่ือตอบสนองความ
สะดวกและความตองการใหกับลูกคาไดอยางเต็มที่ จึงไดมีการจัดโครงสรางการทํางานใน
ลักษณะที่เปนทีมงานขึ้น ซ่ึงทีมงานเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะผูที่มีตําแหนง ผูจัดการโครงการ
(Project Manager) และ นักวิเคราะหระบบ (System Analyst) ตองมีความนาเช่ือถือ และ
เช่ียวชาญในตําแหนงงานที่รับผิดชอบ เพ่ือใหบริการใหกับลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 ดังน้ันปญหาดานบุคลากรที่เกิดขึ้นจึงทําใหเกิดผลกระทบกับบริษัท อาทิเชน 

1. ทําใหบริษัทสูญเสียตนทุนในดานเวลาและเงิน ไมวาจะเปนการอบรม และการ
ทดลองงาน 

2. ทําใหบริษัทเสียเปรียบในดานการแขงขัน เน่ืองจากแตละโครงการมีระยะเวลาการ
ทํางานกําหนดที่แนนอน และตองการรอบระยะเวลาในการทํางานที่ส้ันและรวดเร็ว 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขาย 

3. ทําใหบริษัทสงมอบงานลาชา ซึ่งทําใหบริษัทสูญเสียความไวเนื้อเช่ือใจและความพึง
พอใจจากลูกคาได 

จากปญหาและผลกระทบดังกลาวแนวทางกลยุทธเพ่ือปรับปรุงการคัดเลือกและอบรม
บุคลากร 

จึงมีความจําเปนตอการพัฒนาศักยภาพของบุคคลกรขององคกรเพ่ือสรางความไดเปรียบการ
แขงขันอยางยิ่ง 
 

1.5 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาปญหาสาเหตุและปจจัยที่มีผลตอการคัดเลือกและอบรมบุคลากรของ
แผนก Development and Implementation 

2. เพ่ือกําหนดกลยุทธในการพัฒนากระบวนการคัดเลือกบุคลากรใหตรงกับความ
ตองการ 

3. เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนามาตรฐานของวิธีการการคัดเลือกและอบรมบุคลากรของ
แผนก 
 
 

 



12 

 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

ระยะสั้น 
ทําใหทราบถึงสาเหตุของปญหาอุปสรรคของการวิธีการการคัดเลือกและอบรมบุคลากร

ของแผนกในปจจุบัน 
 
 
ระยะกลาง 
ทําใหทราบแนวทางและกลยุทธพัฒนาประสิทธิภาพในวิธีการการคัดเลือกและอบรม

บุคลากรใหมีความเหมาะสมตอองคกร 
 
ระยะยาว 
บริษัทมีการพัฒนาความสามารถในการแขงขันดานศักยภาพบุคลกร 



บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธเพ่ือปรับปรุงการคัดเลือกและ
อบรมบุคลากรของแผนก Development and Implementation บริษัท XXX จํากัด” ผูศึกษาได
ทําการศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามาเปนพ้ืนฐานใน
การศึกษา และสนับสนุนผลการศึกษา ดังตอไปน้ี 

หลักแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ 
2.1 ทฤษฎี SWOT Analysis 
2.2 ทฤษฎีการวิเคราะหทางเลือกดวยตาราง TOWS Matrix 
2.3 หวงโซคุณคา (Value Chain) 
2.4 ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ 

 
 หลักแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 

2.5 การวางแผนทรัพยากรมนุษย (Human Resource Planning) 
2.6 การสรรหาบุคลลากรและการคัดเลือก (Recruitment and Selection Process) 
2.7 การฝกฝนและการพัฒนาบุคลากร (Training & Development) 
2.8 การรักษาบุคคลากร (Retaining Employee) 
2.9 แนวคิดเรื่อง Competency 
 
2.10 หลักแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารคุณภาพองครวม (TQM) 
2.11 บทความและงานวิจัยที่เก่ียวของ
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2.1 ทฤษฎีเก่ียวกับจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT - Analysis) 
 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 3:  แสดงวิธีการวิเคราะห SWOT (SWOT analysis) 
ที่มา ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.2542. 

 
การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เพ่ือชวยผูบริหารในการกําหนด กล

ยุทธ การวิเคราะห SWOT จะทําใหเกิดความเขาใจถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทํางาน จุดแข็ง
เปนความสามารถที่จะตองใชเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ในขณะที่จุดออนเปนลักษณะที่ตองแกไข 
โอกาสเปนสถานการณซ่ึงมีศักยภาพขอไดเปรียบซ่ึงชวยใหองคกรบรรลุเปาหมาย สวนอุปสรรค
เปนปญหา วิกฤตที่จะทําใหบริษัทไมสามารถบรรลุเปาหมายได 

S: การวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) เปนการพิจารณาถึงขอดี หรือจุดแข็งของบริษัท 
และสิ่งแวดลอมภายใน การทราบถึงจุดแข็งจะนําไปใชในการกําหนดกลยุทธที่เปนความ
แข็งแกรงที่เกิดจากส่ิงแวดลอมภายใน 

W: การวิเคราะหจุดออน (Weakness) เปนการวิเคราะหขอเสียจากส่ิงแวดลอม
ภายในบริษัท การทราบถึงจุดออนจะชวยใหบริษัทหาวิธีการแกปญหาน้ัน และสามารถเปลี่ยน
จากจุดออนใหเปนจุดแข็งได 

O: การวิเคราะหโอกาส (Opportunities) เปนการวิเคราะหขอไดเปรียบหรือปจจัยที่
เอื้ออํานวยใหแกบริษัทโดยวิเคราะหจากส่ิงแวดลอมภายนอก การวิเคราะหถึงโอกาสจะชวยให
บริษัทกําหนดกลยุทธใหสอดคลองกับโอกาสของบริษัท 
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T: การวิเคราะหอุปสรรค (Threats) เปนการวิเคราะหขอจํากัด ซ่ึงเน่ืองมาจาก
ส่ิงแวดลอมภายนอก การทราบถึงอุปสรรคหรือปญหาที่จะเกิดขึ้นบริษัทจะนําไปปรับปรุงกลยุทธ
เพ่ือเอาชนะอุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะหทางเลือกดวยตารางโทว (TOWS Matrix) 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2550: 100) กลาวไววา บริษัทจะตองทําการวิเคราะหจุด
แข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน ตลอดจนวิเคราะหโอกาสจากสภาพแวดลอม
ภายนอก การวิเคราะหความสัมพันธของแตละปจจัยน้ันจะทําใหไดทางเลือก 4 ทางเลือก ซ่ึงจะ
ใชกลยุทธที่แตกตางกันเพ่ือใหสอดคลองกับแตละสถานการณ โดยกําหนดให (1) T แทน 
อุปสรรค (2) O แทน โอกาส (3) W แทนจุดออน (4) S แทน จุดแข็ง โดยทั่วไปแมททริกซ 
TOWS จะเริ่มตนที่อุปสรรค เพราะในหลายสถานการณการวางแผนกลยุทธเปนผลมาจาก
วิกฤตการณดานปญหาหรืออุปสรรค  
 
 ปจจัยภายใน 
ปจจัยภายนอก 

S จุดแข็ง (ภายใน) 
 

W จุดออน (ภายใน) 
 

O โอกาส (ภายนอก) 
 

กลยุทธ SO 
มีจุดแข็งและโอกาส เปนกล
ยุทธที่มีศักยภาพสูงสุด เชน 
การใช จุดแข็งเพ่ือสรางขอ
ไดเปรียบจากโอกาส 

กลยุทธ WO 
มีจุดออนและโอกาส เชน ใช
การสรางขอได เปรียบจาก
โอกาสเพ่ือเอาชนะจุดออน 

T อุปสรรค (ภายนอก) 
 

กลยุทธ ST 
มีจุดแข็งและอุปสรรคเชน 
การใช จุดแข็งเพ่ือเอาชนะ
หรือหลีกเลี่ยงอุปสรรค 

กลยุทธ WT 
มีจุดออนและอุปสรรค เชน 
การตัดทอน การเลิก การ
ดํา เ นินงาน  หรื อการร วม
ลงทุน 

แผนภาพที่ 4:  แสดงวิธีการวิเคราะหทางเลือกดวยตารางโทว (TOWS Matrix) 
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. กลยุทธการตลาดและการบริหารเชิงกลยุทธโดยมุงที่ตลาด. 
(2550: 100) 
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1. กลยุทธ SO   เปนตําแหนงหรือสถานการณที่เปนเปาหมายของทุกบริษัท โดยบริษัท
จะใชจุดแข็งและขอไดเปรียบจากโอกาส ถามีจุดออนก็พยายามแกไขเพ่ือใหเปลี่ยนเปนจุดแข็ง ถา
เผชิญอุปสรรคก็ตองพยายามเปลี่ยนใหเปนโอกาส ในกรณีน้ีบริษัทจะใชจุดแข็งที่มีเพ่ือสรางขอ
ไดเปรียบจากโอกาส 

2. กลยุทธ WO   เปนสถานการณที่ธุรกิจพยายามใหมีจุดออนต่ําสุดและมีโอกาสสูงสุด 
ดังน้ันธุรกิจที่มีจุดออนในบางกรณีจะตองพยายามหาวิธีการแกไข โดยการใชขอไดเปรียบจาก
เทคโนโลยีหรือบุคลากรที่มีทักษะจากภายนอกในการพัฒนาองคการ ในกรณีน้ีบริษัทจะพยายาม
แกไขจุดออนและสรางขอไดเปรียบจากโอกาส 

3. กลยุทธ ST   เปนสถานการณที่ธุรกิจมีจุดแข็งและมีอุปสรรคจากสภาพแวดลอม
ภายนอกเปาหมายของบริษัท คือ พยายามใหมีจุดแข็งสูงสุดและมีอุปสรรคต่ําสุด ดังน้ันบริษัทอาจ
ใชจุดแข็งดานเทคโนโลยี การเงิน การบริหารจัดการ หรือการตลาด เพ่ือขจัดอุปสรรคจากคูแขงขัน 
ในกรณีบริษัทจะใชจุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะอุปสรรคใหได 

4. กลยุทธ WT   เปนสถานการณที่ธุรกิจมีจุดออนและมีอุปสรรค โดยมีเปาหมายเพ่ือ
สรางจุดแข็งและขจัดอุปสรรคใหต่ําสุด โดยบริษัทอาจใชวิธีการรวมลงทุน การลดคาใชจาย การ
เลิกผลิตผลิตภัณฑที่ไมมีกําไร 
 

2.3 หวงโซคุณคา (Value Chain) 
หวงโซคุณคาตามแนวความคิดของ Michael E. Porter เปนดังรูปดานลาง 
 

 
แผนภาพที่ 5: แสดงแผนลักษณะของหวงโซคุณคา (Value Chain) 
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 หวงโซคุณคาเปนแนวความคิดที่ชวยในการทําความเขาใจถึงบทบาทของแตละ
หนวยงานปฏิบัติการวาจะมีสวนชวยเหลือใหองคกรธุรกิจกอกําเนิดคุณคาใหแกลูกคาอยางไร 
โดยคุณคาที่บริษัทสรางขึ้นสามารถวัดไดโดยการพิจารณาวาผูบริโภคยินยอมที่จะจายเงินเพ่ือ
ซ้ือสินคาหรือบริการของบริษัทมากนอยเพียงใด   

 แนวคิดน้ีแบงกิจกรรมภายในองคกร เปน 2 กิจกรรม  คือ กิจกรรมหลัก (Primary 
Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)   โดยกิจกรรมทุกประเภทมีสวนในการ
ชวยเพ่ิมคุณคาใหกับสินคาหรือบริการของบริษัท  

 กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมเปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการผลิตหรือสรางสรรคสินคาหรือ
บริการ การตลาดและการขนสงสินคาหรือบริการไปยังผูบริโภค ประกอบดวย  

Inbound Logistics กิจกรรมที่เ ก่ียวของกับการไดรับ การขนสง การ
จัดเก็บและการแจกจายวัตถุดิบ 

Operations กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบ
ใหออกมาเปนสินคา เปนขั้นตอนการผลิต 

Outbound Logistics กิจกรรมที่ เกี่ยวของกับการจัดเก็บ รวบรวม จัด
จําหนายสินคา และบริการไปยังลูกคา 

Marketing and Sales กิจกรรมที่เกี่ยวกับการชักจูงใหลูกคาซ้ือสินคาและ
บริการ 

Customer Services กิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการใหบริการเพ่ือเพ่ิมคุณคา
ใหกับสินคา รวมถึงการบริการหลังการขาย 

 

 สวนกิจกรรมสนับสนุน เปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหกิจกรรมหลักสามารถ
ดําเนินไปได  ประกอบดวย 

Procurement กิจกรรมในการจัดซ้ือ - จัดหา input เพ่ือมาใชใน
กิจกรรมหลัก 

Technology Development กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยใจนการ
เพ่ิมคุณคาใหสินคาและบริการหรือกระบวนการผลิต 

Human Resource Management กิจกรรมที่เก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตั้งแตวิเคราะหความตองการ สรรหาและคัดเลือก 
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ประเมินผล พัฒนา ฝกอบรม ระบบเงินเดือนคาจาง 
และแรงงานสัมพันธ 

Firm Infrastructure โครงสรางพ้ืนฐานขององคกร ไดแก ระบบบัญชี 
ระบบการเงิน  การบริหารจัดการขององคกร 

 
 ซ่ึงกิจกรรมหลักขางตนจะทํางานประสานงานกันไดดีจนกอใหเกิดคุณคาไดนั้น จะตอง
อาศัยกิจกรรมสนับสนุนทั้ง 4 กิจกรรม  และนอกจากกิจกรรมสนับสนุนจะทําหนาที่สนับสนุน
กิจกรรมหลักแลว กิจกรรมสนับสนุนยังจะตองทําหนาที่สนับสนุนซ่ึงกันและกันอีกดวย   และจะ
เห็นไดวา  ระบบสารสนเทศจะเปนองคประกอบหน่ึงในหวงโซคุณคาในสวนของการพัฒนา
เทคโนโลยี ที่จะนํามาใชในการวางแผน การดําเนินงาน  การตัดสินใจ และการควบคุม โดย
จะตองทําหนาที่สนับสนุนเชื่อมตอกิจกรรมในทุกๆ องคประกอบของหวงโซคุณคา เปนการสราง
ความไดเปรียบในเชิงแขงขันขององคกรเปนอยางดี 

 

2.4 แนวคิดการกําหนดกลยุทธขององคกร  
แนวคิดการกําหนดกลยุทธขององคกร  สามารถแบงได 3 ระดับไดแก 
 
กลยุทธระดับองคการหรือระดับบริษัท (Corporate Level Strategy) 
        เปนกลยุทธที่ตอบสนองวัตถุประสงคหลักในภาพรวมขององคกร หรือเปนกลยุทธระดับ
นโยบาย (Policy Level Strategy) ที่ตอบสนองแผนงานขององคกร ซ่ึงโดยทั่วไปกลยุทธระดับ
องคการแบงออกเปน 3 ประเภทดังตอไปน้ี 
 
 1.1 กลยุทธการเจริญเติบโต (Growth Strategy) 
        องคกรบรรลุผลสําเร็จในระดับหน่ึง ผูบริหารจะพิจารณาใชกลยุทธน้ีในการดําเนินงานเพ่ือ
สรางการเติบโตใหกับธุรกิจ เชน การเพ่ิมสวนแบงการตลาด หรือการลดตนทุน และการเพ่ิม
กําไร เปนตน โดยเฉพาะการลดตนทุนมีความสามารถสําหรับอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอยาง
รวดเร็ว และคูแขงใชกลยุทธทางดานราคา เพ่ือเพ่ิมสวนแบงการตลาด โดยกลยุทธการเติบโตจะ
มีสองลักษณะหลักดังน้ี 
        1.1.1 กลยุทธการเจริญเติบโตที่มุงดานความเช่ียวชาญ (Concentration Growth 
Strategy) องคการจะใหความสําคัญกับการดําเนินงานที่ตนชํานาญในแตละธุรกิจ โดยองคการ
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จะทุมเททรัพยากรทางธุรกิจลงไปในการดําเนินงานภายในอุตสาหกรรมเดียว สายผลิตภัณฑ
เดียว ตลาดเดียวหรือใชเทคโนโลยีเดียว เพ่ือใหเกิดความเปนเลิศในดานน้ัน ๆ โดยสามารถแยก
เปน 2 กลยุทธดังน้ี 
        1)  กลยุทธการเจริญเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy) เปนการขยาย
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดิม โดยการขยายสูตลาดใหมดวยผลิตภัณฑเดิม การขยายสาขาไปพ้ืนที่
อื่นหรือประเทศอื่น การรวบรวมกิจการกับธุรกิจอื่น หรือซ้ือกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
หรือที่เรียกวา “กลยุทธการรวมธุรกิจตามแนวนอน “(Horizontal Integration Strategy)” 
         2) กลยุทธการเจริญเติบโตแนวดิ่ง (Vertical Growth Strategy) เ ปนการขยายธุรกิจไปสู
การจัดหาวัตถุดิบเองที่เรียกวา“กลยุทธการรวมธุรกิจไปขางหลัง“(Backward Integration 
Strategy)” หรือการขยายธุรกิจไปสูการจัดจําหนายผลิตภัณฑขององคการแกลูกคาเองที่เรียกวา 
“กลยุทธการรวมธุรกิจไปขางหนา (Forward Integration Strategy)” โดยกลยุทธนี้จะชวยใหลด
ตนทุนในระยะยาวไดและชวยใหองคการควบคุมการดําเนินการไดดีขึ้น 
          1.1.2 กลยุทธการเจริญเติบโตที่มุงดานการกระจายธุรกิจ (Diversification Growth 
Strategy)   องคการกระจายการลงทุนไปในหลายธุรกิจ สรางความหลากหลายและความ
แตกตางในการดําเนินงาน ซ่ึงเก่ียวพันหรือไมเก่ียวพันกับผลิตภัณฑเดิมขององคการก็ได โดย
สามารถจําแนกออกเปน 2 กลยุทธดังตอไปน้ี 
          1) กลยุทธการกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุม (Concentric Diversification Strategy) 
เปนการขยายธุรกิจไปสูผลิตภัณฑชนิดอื่นที่มีสวนเกี่ยวของกับผลิตภัณฑเดิม กลยุทธน้ีเหมาะ
สําหรับองคการที่มีตําแหนงทางการแขงขันที่เขมแข็ง ซ่ึงการใชกลยุทธการกระจายธุรกิจแบบ
เกาะกลุมจะสรางผลกําไรไดมากกวากลยุทธการกระจายธุรกิจแบบไมเกาะกลุม 
          2) กลยุทธการกระจายธุรกิจแบบไมเกาะกลุม (Conglomerate Diversification 
Strategy) เปนการขยายธุรกิจไปสูธุรกิจอื่นที่ไมมีสวนเกี่ยวเน่ืองกับผลิตภัณฑในธุรกิจเดิม 
องคการที่เลือกใชกลยุทธน้ีเน่ืองจากธุรกิจเดิมมีแนวโนมของการเจริญเติบโตลดลง จึงตองมอง
หาธุรกิจอื่นที่มีโอกาสเจริญเติบโตไดมากกวา หรือองคการที่มียอดขายตามฤดูกาล จึงตองหา
ธุรกิจที่จะสรางยอดขายตามฤดูกาลใหสอดคลองกับผลิตภัณฑเดิม 
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 1.2 กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) 

        องคการที่มีการเจริญเติบโตระดับปานกลาง อยูในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมปานกลาง มีความดึงดูดของอุตสาหกรรมปานกลาง และสภาพแวดลอมมีการ
เปลี่ยนแปลงนอย สามารถคาดคะเนสถานการณได โดยที่กลยุทธการรักษาเสถียรภาพแบง
ออกเปน 3 กลยุทธดังน้ี 
        1.2.1 กลยุทธการยับยั้งหรือการดําเนินการดวยความระมัดระวัง (Pause or proceed 
with Caution Strategy) 
         ภายหลังที่องคการไดใชกลยุทธการเจริญเติบโตโดยการเพ่ิมหนวยธุรกิจ ทําใหองคการ
อาจขาดทรัพยากรหรือเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของ
องคการเชน การเปล่ียนแปลงของนโยบายรัฐบาล การเปล่ียนแปลงของขอกฎหมายหรือ
ขอบังคับ สภาพเศรษฐกิจตกต่ํา หรือการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภค เปนตน ดังน้ัน
องคการจึงควรใชกลยุทธการยับยั้งการเจริญเติบโตหรือดําเนินการดวยความระมัดระวัง 
        1.2.2   กลยุทธการไมเปล่ียนแปลง (No Change Strategy) 
        การดําเนินงานตามกลยุทธเดิม เนื่องจากกลยุทธเดิมที่วางแผนไวประสบความสําเร็จ
ดวยดีและสภาพแวดลอมขององคการไมเปล่ียนแปลง องคการอาจปรับเปาหมายขององคการ
ตามอัตราเงินเฟอเทาน้ัน 
        1.2.3   กลยุทธการทํากําไร (Profit Strategy) 
         กลยุทธที่องคการพยายามจะลดคาใชจายตาง ๆ เชน คาใชจายในการทําการวิจัยและ
พัฒนา คาบํารุงรักษา คาโฆษณา และคาใชจายในการบริการลูกคา เปนตน การพยายามลด
คาใชจายตาง ๆ ลงสงผลใหกําไรขององคการสูงขึ้น เงินปนผลของผูถือหุนสูงขึ้นในระยะสั้น แต
การเติบโตในระยะยาวจะหยุดชะงัก 
 
        1.3 กลยุทธในการตัดทอน (Retrenchment Strategy) 
        ทางออกของการแกปญหาขององคการที่ไมประสบผลสําเร็จหรือสําหรับธุรกิจที่เขาสูชวง
ตกต่ําของวงจรชีวิต กลยุทธการตัดทอนจึงเปนทางเลือกสุดทายขององคการ ซึ่งแบงออกเปน  4 
กลยุทธดังน้ี 
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        1.3.1 กลยุทธการฟนฟู (Turnaround Strategy) 
          กลยุทธที่มุงปรับปรุงการดําเนินงานใหกลับสูสภาพปกติ โดยการแกปญหาตองพยายาม
ลดคาใชจายตาง ๆ ลง เชน การไมรับพนักงานเพ่ิม การลดคาใชจายในการวิจัยและพัฒนา การ
ควบคุมคาใชจายในสํานักงานและการลดการโฆษณา เปนตน กลยุทธการฟนฟูสามารถทําได
โดยการพยายามลดคาใชจายตาง ๆ ลงและทําการปรับโครงสรางองคการ (Reengineering) 
โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกาดรําเนินงานในระยะยาว กลยุทธน้ีเหมาะสมกับองคการที่อยู
ในอุตสาหกรรมที่มีความดึงดูดสูง 
        1.3.2 กลยุทธบริษัทเชลย (Captive Company Strategy) 
         การที่องคการจําหนายผลิตภัณฑสวนใหญใหแกลูกคาเพียงรายเดียว ทําใหสถานภาพ
ขององคการขึ้นอยูกับความเขมแข็งของลูกคา ซ่ึงจะสามารถใชกลยุทธน้ีควบคูกับกลยุทธอื่นได 
        1.3.3 กลยุทธการขายทิ้งหรือการถอนการลงทุน (Self-out of Divestment Strategy) 
          การแกปญหาขององคการที่มีธุรกิจที่ไมสอดคลองกับองคการโดยรวมหรือธุรกิจมีความ
ออนแอหรือมีทรัพยากรไมเพียงพอ จึงถอนการลงทุนจากการรวมลงทุนกับธุรกิจอื่นหรือขาย
ธุรกิจน้ันทิ้งไป 
         1.3.4  กลยุทธการลมละลายหรือการเลิกกิจการ (Bankruptcy or Liquidation Strategy) 
         กลยุทธน้ีเปนวิธีสุดทายขององคการที่ประสบความลมเหลวในการดําเนินงาน การเลิก
ดําเนินงาน จะเปนหนทางที่จะทําใหธุรกิจขาดทุนนอยที่สุด และยังสามารถรักษาผลประโยชน
ของผูถือหุนไดดีกวาการปลอยใหลมละลาย กลยุทธน้ีเหมาะสมกับองคการที่อยูในตําแหนง
ทางการแขงขันที่ออนแอและอยูในอุตสาหกรรมที่ไมมีความดึงดูด 
 
2.  กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Unit-Level Strategy) 
 แผนการกระทําของผูบริหารเชิงกลยุทธที่จะใชทรัพยากรและความสามารถดีเดน เพ่ือ
สรางขอไดเปรียบทางการแขงขันเหนือคูแขงของพวกเขาภายในอุตสาหกรรม 
 กลยุทธระดับธุรกิจไดถูกศึกษาเปนครั้งแรกโดย Michael E. Potter โดยไดแบงกลยุทธ
ออกเปน 3 กลยุทธ ดังน้ี 
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         2.1 กลยุทธผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy) 
         กลยุทธการแขงขันขององคการที่มีตลาดเปาหมายกวาง โดยสรางประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน ในขณะที่ควบคุมตนทุนต่ําสุด ทําใหองคการมีกําไรสูงขึ้นและสามารถอยูรอดใน
สถานการณการแขงขันที่รุนแรงได และการมีตนทุนจะเปนการกีดกันการเขาสูอุตสาหกรรมของ
ผูเขาตลาดรายใหมไดดวย 
 2.2   กลยุทธความแตกตาง (Differentiation Strategy) 
         กลยุทธการแขงขันขององคการที่มีตลาดเปาหมายกวาง โดยสรางมูลคาตาง ๆ ใหโดด
เดนเหนือคูแขงขัน เชน คุณภาพ ตราผลิตภัณฑ เทคโนโลยี หรือการบริหาร เปนตน การมี
ความแตกตางที่โดดเดนจะสรางความภักดีของลูกคาตอตราผลิตภัณฑ ซ่ึงจะลดความไวตอราคา
ของลูกคาลงสามารถสรางผลกําไรที่สูงใหแกองคการ และปองกันการเขาสูอุตสาหกรรมของผู
เขามารายใหมไดเน่ืองจากผูเขามารายใหมตองใชตนทุนสูงในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่
ดีกวา เพ่ือดึงความภักดีตอตราผลิตภัณฑของลูกคาจากองคการที่ใชกลยุทธน้ีไป 
 2.3 กลยุทธแบบมุงเนน (Focus)    (ที่มา: เอกสารประกอบการเรียนการสอนของ ดร.
เอกชัย อภิศักดิ์กุล) 
         กลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยการเนนความชํานาญในบางเร่ือง 
(Specialize in some way) เพ่ือเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) เชน กลุมลูกคาเฉพาะ สินคา
เฉพาะหรือพ้ืนที่บางพ้ืนที่ และองคกรสามารถสรางคุณคาดวยการผสมผสานการมุงเนนกับการ
สรางความแตกตางหรือการเปนผูนําดานตนทุน 
 
3.  กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Level Strategy)  
        กลยุทธระดับหนาที่ (Functional level strategy) เปนกลยุทธที่ฝายงานตองปฏิบัติเพ่ือให
บรรลุกลยุทธในระดับองคกร (Corporate level strategy) และกลยุทธระดับธุรกิจ (Business 
unit-level strategy) ซึ่งกลยุทธในระดับหนาที่ตองมีความสอดคลองกับกลยุทธระดับองคกรและ
กลยุทธระดับธุรกิจกลยุทธระดับหนาที่ ประกอบดวย 5 ดานที่สําคัญ 
        1. กลยุทธดานวิจัยและพัฒนา (Research and development strategy)  
        เปนหนาที่ของฝายวิชาการที่จะตองดําเนินกิจกรรมคนควาหาวิธีผลิตสินคาใหม หรือ
รูปแบบการบริการใหมที่มีคุณภาพดีกวาทดแทน หรือดําเนินกิจกรรมปรับปรุงสินคาเดิม หรือ
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ปรับปรุงรูปแบบบริการ ซ่ึงมีทั้งการประดิษฐคิดคนส่ิงใหมๆ ขึ้นมาเอง (Innovation strategy) 
และการลอกเลียนแบบจากองคการอื่น (Imitation strategy) 
        2. กลยุทธดานปฏิบัติการ (Operations strategy)  
        เปนหนาที่ของฝายผลิตโดยดําเนินกิจกรรมควบคุมกระบวนการผลิต โดยพิจารณาในดาน
การควบคุมคาใชจาย (Controlling costs) และดานการจัดการกระบวนการผลิต (Efficient plant 
operations) ซ่ึงจะตองพิจารณาองคประกอบทางการปฏิบัติการและการวิเคราะหลักษณะของผล
การปฏิบัติ ดังน้ี 
          2.1 การพิจารณาองคประกอบทางการปฏิบัติการ ครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังน้ี 
              2.1.1 การใชสมรรถนะของทรัพยากร (Capacity utilization) เชน ความตองการ
สมรรถนะที่เพ่ิมขึ้นของเครื่องจักรและแรงงาน และวิธีการใชสมรรถนะที่มีอยูในการปฏิบัติการ 
เพ่ือใหกระบวนการผลิตและบริการมีคุณภาพมากขึน้ ผลิตไดรวดเร็วขึ้นลดตนทุนมากขึ้น 
              2.1.2 การกําหนดสถานที่ปฏิบัติการ เชน แหลงผูรับบริการ ความพรอมดานแรงงาน
ทองถิ่น การจัดหาวัสดุ รายจายจากเงินทุนและการกระจายสินคาและบริการเพ่ือเปนปจจัยใน
การสนับสนุนการผลิตและบริการที่มีคุณภาพมากขึ้นสงมอบไดเร็วขึ้นและลดตนทุนมากขึ้น 
              2.1.3 กระบวนการผลิตที่เหมาะสม เชน การประยุกตใชเทคโนโลยี ความรวดเร็วใน
การเรียนรูการใชเทคโนโลยี คุณภาพของอุปกรณการผลิต ความยืดหยุนในกระบวนการผลิต
และการควบคุมคุณภาพของปจจัยการผลิต เพ่ือการผลิตและบริการที่ มีปริมาณมากขึ้น มี
คุณภาพมากขึ้น ผลิตไดรวดเร็วขึ้นและลดตนทุนไดมากขึ้น 
              2.1.4 การจัดหาและบํารุงรักษาอุปกรณ เชน การวางแผนและจัดซ้ืออุปกรณ ทดแทน
การบํารุงรักษาและซอมแซมอุปกรณ เพ่ือใหกระบวนการผลิตและบริการมีคุณภาพมากขึ้น ผลิต
ไดรวดเร็วและลดตนทุนไดมากขึ้น 
          2.2 การวิเคราะหลักษณะของผลการปฏิบัติการ ประกอบดวย ประสิทธิภาพดานตนทุน 
คุณภาพการจัดการ ความเช่ือถือไดในกระบวนการผลิต และความยืดหยุนในการใชทรัพยากร 
              2.2.1 ประสิทธิภาพดานตนทุน เชน การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานต่ํา อุปกรณ
เหมาะสมกับกิจการ สมรรถนะสูง ประสิทธิภาพในการผลิตสูง และคาแรงต่ํา เปนตน เพ่ือลด
ตนทุนและเพิ่มผลผลิต 
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              2.2.2 คุณภาพของการจัดการ เชน การจัดหาพนักงานที่มีทักษะสูง การสงเสริม
ความกาวหนาของพนักงาน การสรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานที่มีคุณคาสูง การให
คาตอบแทนที่เปนธรรมและการควบคุมมาตรฐานของงาน เปนตน เพ่ือใหไดผลงานที่มีคุณภาพ 
              2.2.3 ความเช่ือถือไดในกระบวนการผลิต เชน ผลผลิตที่ไดตามเวลาที่ กําหนด
เครื่องจักรไมเสียหาย การลาออกของพนักงานต่ํา และพนักงานอุทิศตนตามขอผูกพัน เปนตน 
เพ่ือใหไดผลงานในระยะเวลาที่กําหนด 
              2.2.4 ความยืดหยุนในการใชทรัพยากร เชน การจัดหาวัสดุทันตามเวลา มีสมรรถนะ
สวนเกิน มีคนงานที่มีทักษะหลายดาน มีการควบคุมการไหลเวียนของงาน มีเครื่องจักรที่ใช
ประโยชนไดหลายอยาง และมีการออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ อยูเสมอ เปนตน เพ่ือไดผลงานที่มี
ปริมาณมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ลดตนทุนไดมากขึ้นและผลิตไดรวดเร็วขึ้น 
         3. กลยุทธดานการเงิน (Financial strategy)  
        เปนหนาที่ของฝายการเงินโดยดําเนินกิจกรรมดานการประเมินผลกระทบที่เนนความ
คุมคาในการลงทุนกอนที่จะตัดสินใจใหดําเนินการและดําเนินกิจกรรมดานการประเมินผลสถานะ
ทางการเงินเพ่ือการปรับแผน โดยพิจารณาดังน้ี 
           3.1 การพิจารณาองคประกอบทางการเงิน ครอบคลุมประเด็นที่เก่ียวกับโครงสรางของ
เงินทุน การจัดหาและจัดสรรเงินทุน และการจัดการเงินปนผล 
           3.2 การวิเคราะหทางการเงิน เชนการวิเคราะหสถานภาพทางการเงิน การวิเคราะห
จุดคุมทุน และการวิเคราะหมูลคาปจจุบัน 
         4. กลยุทธดานการตลาด (Marketing strategy) 
        เปนหนาที่ของฝายการตลาด โดยดําเนินกิจกรรมดานการกําหนดแผนการตลาดที่นําเรื่อง
ราคา ผลิตภัณฑ การสงเสริม และชองทางการกระจายตลาดมาพิจารณาประกอบกัน 
          5. กลยุทธดานทรัพยากรมนุษย (Human resource strategy)  

เปนหนาที่ของฝายบุคคลโดยดําเนินกิจกรรมศึกษาปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่
เก่ียวของ โดยที่ปจจัยภายนอกเนนเร่ืองการเปล่ียนแปลงของกฎหมายและระเบียบตางๆ ของรัฐ
ในดานแรงงาน และภาวะตลาดแรงงานและปจจัยภายในเนนในเรื่องประสิทธิภาพของบุคลากร 
การเขาออกของพนักงาน และความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน 
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2.5 การวางแผนทรัพยากรมนุษย (Human Resource Planning) 
การทํางานดานการจัดการทรัพยากรมนุษยจําเปนตองเขาไปดําเนินการในกิจกรรมที่

เก่ียวของกับกําลังคนหรือกําลังแรงงานในองคกรทั้งในปจจุบันและอนาคต รวมทั้งแสวงหา
แนวทางปฏิบัติเพ่ือบุคคลเหลานั้นสามารถทํางานรวมกับองคกรไดอยางยาวนาน โดยการ
ดําเนินงานในสวนที่เก่ียวของดังกลาวอาจเรียกไดวา การวางแผนทรัพยากรมนุษย (Human 
Resource Planning: HRP) ซ่ึงองคกรจะใหความสําคัญและถือไดวาเปนความจําเปนสําหรับ
องคกรจะตองดําเนินการในเรื่องน้ีใหเปนผลสําเร็จ เน่ืองจากจะมีผลตอเน่ืองไปยังการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยในดานอื่น ๆ โดยการวางแผนทรัพยากรมนุษยมีทั้งหมด 2 ขั้นตอนที่สําคัญคือ 

- การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
- การออกแบบงานและการวิเคราะหงาน 

 
2.5.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย 

ความหมาย 
 การวางแผนทรัพยากรมนุษย หรือโดยทั่วไปเรียกวา การวางแผนกําลังคน (Manpower 
Planning) การวางแผนบุคคล (Personal Planning) และการวางแผนการจางงาน 
(Employment Planning) ซ่ึงมีผูใหคํานิยามตาง ๆ มากมายดังตอไปน้ี 
 ดนัย เทียนพุฒ (2545: 108) การวางแผนทรัพยากรมนุษย หมายถึง การดําเนินการ
อยางเปนระบบในการวิเคราะหและพยากรณเก่ียวกับอุปสงคและอุปทานดานกําลังบุคลากรเพ่ือ
นําไปสูการกําหนดวิธีการที่จะใหไดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่งานอยางเพียงพอทั้งในดานจํานวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาที่ตองการและ
พัฒนาบุคคลเหลานั้นใหมีประสิทธิภาพ 
 ภาพร ขันธหัตถ (2549: 111) การวางแผนกําลังคน คือกระบวนการที่กําหนดหรือระบุ
ความตองการกําลังคนรวมทั้งวิธีการที่จะทําใหไดมาซ่ึงคนตามที่ตองการเพ่ือการปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงคและแผนของการที่วางไว การวางแผนกําลังคนจะชวยทําใหมีการเตรียมการไว
ลวงหนาอยางพรอมเพรียงทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือจะไดมีคนไวทํางานในทุกตําแหนงและ
ทุกระดับโดยเฉพาะอยางยิ่งจะเปนเครื่องชวยใหความม่ันใจวามีคนที่เหมาะสมพรอมไวเสมอที่
จะบรรจุเขาทํางานในตําแหนงตาง ๆ  
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 การวางแผนทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการวิเคราะหและคาดคะเนความ
ตองการทรัพยากรมนุษยในอนาคตอยางเปนระบบ โดยระบุจํานวน ประเภทของบุคคลที่จะ
ปฏิบัติงาน รวมถึงระดับของความรู ทักษะ ความสามารถที่ตองการ เพ่ือใหองคกรมั่นใจวา
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีจํานวนเพียงพอกับการปฏิบัติงานในอนาคต พรอมทั้ง
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติ และมีแผนการใชบุคลากรใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร 
 
ความสําคัญของการวางแผนกําลังคน 
 ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินกิจการของ
หนวยงาน การที่จะไดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ จําเปนตองมีการวางแผน ทั้งน้ีเพราะการ
วางแผนทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญดังตอไปนี ้

1. ชวยใหองคกรสามารถที่จะพยากรณเกี่ยวกับเง่ือนไขตาง ๆ ในอนาคต ไมวาจะเปน
เรื่องการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ซ่ึงถาไดมีการคาดการณ ก็จะไดมีมาตรการ 
เพ่ือรองรับเหตุการณที่เกิดขึ้น ทําใหปญหาที่องคกรจะตองเผชิญ ในอนาคตดานกําลังคน ลด
ความรุนแรงลงได ยังผลใหองคกรสามารถดําเนินการไดอยางมั่นคง 

2. ชวยใหการดําเนินกิจกรรมในแตละหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
การวางแผนทรัพยากรมนุษยมีความเก่ียวของกับการออกแบบงาน การวิเคราะหงาน การ
พยากรณกําลังแรงงาน การสรรหา การคัดเลือกและการบรรจุ หากสามารถดําเนินการไดอยาง
เหมาะสมจะชวยใหการทํางานในแตละหนวยงานภายในองคกร เปนไปตามแผนที่องคกร
กําหนดและไมประสบปญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะองคกรที่ ใชกลยุทธการ
เจริญเติบโต ซ่ึงมีความตองการแรงงานจํานวนมาก 

3. ชวยลดปญหาความขัดแยงระหวางหนวยงานกับองคกร โดยหากองคกรสามารถ
ดําเนินการดานการวางแผนทรัพยากรณมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพจะทําใหไมเกิดการขาด
แคลนแรงงานในองคกร การทํางานในแตละหนวยงานมีความตอเนื่องโดยมองเห็นความตั้งใจ
ของทุกคนในการทํางานอยางเต็มกําลัง องคกรจึงตองอํานวยความสะดวกในเรื่องอัตรากําลัง
เพ่ือใหเพียงพอสําหรับการสรางสรรคผลงานในทุกหนวยงานในองคกร 

4. ชวยในการกําหนดและวางแผนความกาวหนาใหกับบุคคลในองคกร (Career Path) 
รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับการทดแทนกําลังคนทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการใน
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ระยะยาวไดโดยทําใหพนักงานเกิดกําลังใจและองคกรสามารถธํารงครักษาบุคคลใหอยูกับ
องคกรไดมากขึ้น 

5. ชวยสรางความพรอมในการดําเนินงานของหนวยงานทรัพยากรมนุษย การวางแผน
พยากรณมนุษยเปนหนาที่ของหนวยงานทรัพยากรมนุษย โดยหากหนวยงานน้ีไดรับรูหนาที่
ของตนเองที่ชัดเจนจะทําใหมีการเตรียมการเรื่องกําลังแรงงานโดยบรรจุเปนแผนงานประจําปที่
ตองดําเนินการใหสําเร็จ โดยหากสามารถกําหนดไดเชนน้ีจะชวยสรางความพรอมในการทํางาน
ของหนวยงานทรัพยากรมนุษยและมองเห็นความพรอมในการกาวสูความเปน HR มืออาชีพ
ไดมากขึ้น 

6. ทําใหองคกรไดรับช่ือเสียงและการยอมรับ โดยพบวาการดําเนินงานขององคกร ได
นําดัชนีช้ีวัดดานการจัดการทรัพยากรมนุษยมาใชวัดความสําเร็จขององคกร จึงพบวาองคกรใน
ปจจุบันมีความตื่นตัวและหันมาใชความสําคัญกับหนวยงานทรัพยากรมนุษยมากขึ้น 
 
กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย 
 กระบวนการวางแผนทรัพยากรณมนุษยในองคกรลวนแลวไมแตกตางกันมากนัก ซ่ึงอิ
วานซีวิช (Ivancevich, 2007:130-139) ไดจําแนกกระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย
ออกเปน 4 กระบวนการ ไดแก 

1. การวิเคราะหสถานการณหรือการการกลั่นกรองสถาพแวดลอมทางธุรกิจ (Situation 
Analysis or Environmental Scanning) 

การวิเคราะหสถานการณหรือการการกล่ันกรองสถาพแวดลอมทางธุรกิจ กลาวได
วาเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย โดยจะเกี่ยวของกับการวิเคราะห
สถานการณทั่วไปหรือการกลั่นกรองสภาพแวดลอมทางธุรกิจ เน่ืองจากสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจจะมีผลหรือมีอิทธิพลตอการดําเนินงานขององคกรเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ดังน้ัน การ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยสภาพแวดลอมทางธุรกิจจึงเกี่ยวของกับการทํางานดานการวางแผน
ทรัพยากรมนุษยขององคกร หากองคกรไมสามารถวิเคราะหสถานการณในตลาดไดถูกตอง 
ยอมทําใหการปฏิบัติงานตามแผนในอนาคตมีขอจํากัดหรือตองเผชิญกับอุปสรรคตาง ๆ ที่จะทํา
ใหไมสามารถประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานได  

ทั้งนี้ การวิเคราะหสถานการณหรือการกล่ันกรองสภาพแวดลอมทางธุรกิจภายในมี
ความจําเปนตองทราบกอน เน่ืองจากมีสวนสําคัญตอการตัดสินใจและเก่ียวของกับประเด็นอื่น ๆ  
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ไดแกการเพ่ิมตําแหนงงาน การออกผลิตภัณฑใหม การขยายกิจการและงบประมาณในการ
ดําเนินงานขององคกรเปนตน สําหรับปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกที่จําเปนตองทราบ ไดแก 
สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน อัตราการวางงาน คาจางแรงงาน สภาพสังคม ตลาดแรงงาน สภาพ
การเมืองและความกาวหนาดานเทคโนโลยี เปนตน  

2. การพยากรณความตองการทรัพยากรมนุษย (Forecasting Demand for Human 
Resource) 

การพยากรณความตองการทรัพยากรมนุษยเปนการคาดการณหรือคํานวณกําลัง
แรงงานที่องคกรตองการ ในการคํานวณนักวางแผนทรัพยากรมนุษยตองทําการกล่ันกรอง
สภาพแวดลอมทางธุรกิจไดอยางเหมาะสมและมีความแมนยํา แลวจึงจะดําเนินการตรวจสอบ
ทรัพยากรมนุษยในองคกรเพ่ือประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวของในดานอื่น ๆ เชนการเพ่ิม
ตําแหนงงาน การออกผลิตภัณฑใหม การขยายกิจการและงบประมาณในการดําเนินงานของ
องคกรเปนตน การตรวจสอบทรัพยากรมนุษยในปจจุบันไดถูกตองยอมสามารถกําหนดตัวบง
ช้ีใหเห็นความพรอมของกิจการวาสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถสราง
ความไดเปรียบในเชิงปฎิบัติทั้งในปจจุบันและอนาคต 

3. การวิเคราะหปริมาณแรงงานของทรัพยากรมนุษย (Analysis of the Supply of 
Human Resource) 

การวิเคราะหปริมาณแรงงานในตลาดเปนการศึกษาเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจวาปริมาณแรงงานที่มีอยูในตลาดตรงกับความตองการขององคกรหรือไม มีจํานวนมาก
พอที่จะสรางโอกาสในการคัดเลือกไดคนที่ดีที่สุด โดยจะตองศึกษาในประเด็นดังตอไปน้ี 

3.1 อัตราการเขาออกและสาเหตใุนการออกจากงาน 
3.2 ปจจัยดึงดูดใหแรงงานอยางเขารวมงาน เชน ช่ือเสียง ภาพพจน คาจางและ

คาตอบแทน 
3.3 กําลังคนในตลาดมีทักษะดานใด มีปริมาณมากนอยเพียงใด 
3.4 สถานที่ตั้งของสํานักงานที่อาจมีผลตอการเดินทาง 
3.5 ขอมูลสถิติของแรงงาน 
3.6 ภาวะตลาดแรงงานเปนของนายจางหรือของลูกจาง 
3.7 กฎหมายแรงงาน การคุมครองสิทธิของแรงงานจากภาครัฐ 



29 
 

 ในการวิเคราะหปริมาณแรงงานของทรัพยากรมนุษยในองคกร นักวางแผนทรัพยากร
มนุษยจะตองจัดทําแผนอัตรากําลัง (Manpower Plans) ขององคกร โดยกําหนดเปน
กระบวนการที่จะตองดําเนินการ  
 การจัดทําแผนอัตรากําลังขององคกรจะดําเนินการใน 4 รายการ ไดแก การจัดทํา
แผนการสรรหา การจัดทําแผนการพัฒนาและการฝกอบรม การจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง 
และการจัดทําแผนภูมิการทดแทน รายละเอียดดังตอไปนี ้
 การจัดทําแผนการสรรหา เปนการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือใหสามารถดําเนินการ
ประกาศตําแหนงงานวางในองคกรไดอยางรวดเร็ว ผลที่ไดจากการจัดทําแผนการสรรหาคือได
บุคลากรอยางรวดเร็วและลดชองวางระหวางความตองการบุคคลและการมีบุคคลเพียงพอในการ
ทํางานใหกับองคกร 
 การจัดทําแผนพัฒนาและการฝกอบรม เปนการกําหนดแนวทางการพัฒนาและฝกอบรม
คนในองคกรใหมีความรูความสามารถและสมรรถนะพรอมจะปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรที่จะทํา
ใหองคกรไปสูวิสัยทัศนที่กําหนดไดภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว 
 การจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) หมายถึง การเตรียมคนใหมี
ศักยภาพมีความสามารถพรอมที่จะเขารับงานในตําแหนงที่สูงขึ้นทดแทนตําแหนงทีว่างหรือเมื่อ
มีการเลื่อนตําแหนง โยกยายหรือเกิดการสูญเสียในองคกร 
 การจัดทําแผนภูมิการทดแทน (Replacement Chart) เปนการแสดงภาพที่บอกใหทราบ
วาบุคคลที่เหมาะสมที่ควรไดเขามาทดแทนตําแหนงเดิมที่วางลง โดยทั่วไปการทดแทนจะจัดทํา
ในรูปแผนภูมิคลายแผนภูมิโครงสรางองคกรโดยระบุช่ือตําแหนงไวชัดเจนรวมถึงคุณสมบัติของ
บุคคลที่จะเขามาทดแทนตําแหนงเดิม 

4. การพัฒนาแผนเพ่ือการปฏิบัต ิ(Development of Plans for Action) 
การพัฒนาแผนเพ่ือการปฏิบัติเปนการตรวจสอบขอจํากัดของแผนแตละแผนที่ได

กําหนดขึ้นโดยจะตองทําการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและมีความเพียงพอตอ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรในแตละป ส่ิงสําคัญจะตองคํานึงถึงความเปนไปไดและมีโอกาสสูงที่จะ
ประสบผลสําเร็จตามแผนที่กําหนด การพัฒนาแผนเพ่ือการปฏิบัติจะดําเนินการโดยการ
วิเคราะหความตองการกําลังแรงงานในอนาคต (Demands Analysis) 
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การวิเคราะหความตองการกําลังแรงงานในอนาคต มีความสําคัญเน่ืองจาก ชวยในการ
วางแผนที่เกี่ยวของกับงบประมาณคาใชจายดานกําลังแรงงานมีความแมนยํามากขึ้น ทําให
ผูบริหารในแตละระดับไดรับรูความเคลื่อนไหวของแรงงานภายในองคกร 

สําหรับการคาดคะเนความตองการกําลังแรงงานในอนาคตขององคกรสามารถทําไดใน
หลาย ๆ วิธีดังน้ี 

1. การคาดคะเนโดยใชวิจารณญาณของผูบริหาร โดยพิจารณาแนวโนมความตองการ
บุคลากรในแตละหนวยงานจากความรูสึกของตนเองที่ไดติดตามการทํางานในหนวยงาน 

2. การคาดคะเนโดยใชการวิเคราะหปริมาณงาน เปนการตรวจสอบปริมาณงานใน
หนวยงานวาเพ่ิมขึ้นมากนอยเพียงใด โดยผลที่ไดสามารถนําไปใชในการวางแผนการทํางาน
ของหนวยงานและการกําหนดมาตรฐานของงานได 

3. การคาดคะเนโดยใชโครงการหรือเปาหมายผลงาน ในการทํางานของแตละ
หนวยงานยอมมีโครงการใหม ๆ หรือมีการกําหนดเปาหมายผลงานไว เพ่ือใหการทํางานเปน
ผลสําเร็จไดรวดเร็วขึ้น 

4. การคาดคะเนโดยการสอบถามหนวยงานภายในองคกรโดยตรง เปนวิธีการที่นิยม
ใชในองคกรสวนใหญ เน่ืองจากเปนวิธีที่งายและหนวยงานตนสังกัดยอมลวงรูความตองการ
กําลังคนภายในหนวยงานของตนเองมากที่สุด 

5. การใชเทคนิคเชิงปริมาณ (Quantitative Techniques) เปนอีกวิธีหน่ึงที่มีความ
จําเปนสําหรับองคกร เพ่ือใหมีกําลังคนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน ซ่ึงวิธีการที่นิยมใชในการ
ทํางานมี 2 วิธี 

- การวิเคราะหอัตราสวน (Ratio Analysis) หมายถึงการพยากรณบนพ้ืนฐานของ
อัตราสวนระหวางปจจัยที่เก่ียวของกับกําลังคน  

- การวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) เปนวิธีการที่มีความยุงยาก
และซับซอนเน่ืองจากเปนการคํานวณเชิคณิตศาสตร 

6. การใชเครื่องมือเชิงคุณภาพ (Qualitative Tools) เปนวิธีที่นํามาใชในองคกร 
เรียกวา “การพยากรณจากระดับลางสูระดับบน” (Bottom-up Approach) เปนการพยากรณที่มี
จุดเริ่มตนจากหนวยงานขององคกรในระดับลางสุดตามลําดับใหดําเนินการใหเปนผลสําเร็จ 
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เทคนิคการพยากรณอัตรากําลังในองคกร 
 เทคนิคการพยากรณเพ่ือการวางแผนกําลังคนมีทั้งหมด 4 วิธี โดย 3 วิธีแรกเปนเทคนิค
การพยากรณจากสวนกลางที่ทําใหกับหนวยงานระดับลาง คือ วิธีที่ 1 การใชผูชํานาญเปนผู
ประมาณการ วิธีที่ 2 การพยากรณแนวโนม วิธีที่ 3 สรางรูปแบบ และสําหรับวิธีสุดทาย คือการ
วางแผนจากหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงเปนการใชเทคนิคโดยการคาดการณจากหนวยงานระดับลาง
เพ่ือรวบรวมเขาสวนกลาง 
 วิธีที่ 1 การใชเทคนิคโดยใชผูชํานาญเปนผูประมาณการ (Delphi Technique) เปนวิธีที่
งายที่สุด เน่ืองจากเปนการเชิญผูเชี่ยวชาญดานการจัดการอัตรากําลังโดยเปนผูชํานาญการ
ภายในองคกรรวมกับผูชํานาญการซึ่งเปนนักวิชาการ รวมถึงผูมีประสบการณจากองคกรตาง ๆ 
ที่ประสบความสําเร็จในเรื่องน้ี โดยผูชํานาญจะประชุมโดยพิจารณาขอมูลอัตรากําลังคนทั้งใน
อดีตและปจจุบันรวมกับซักถามปญหาในการทํางานเพ่ือใหสามารถทําการพยากรณอัตรากําลัง
ภายในองคกรไดแมนยําและเหมาะสม  
 วิธีที่ 2 วีธีการพยากรณแนวโนม (Trend projection Techniques) คือการพยากรณจาก
ขอมูลในอดีตเพ่ือจะพิจารณาความสัมพันธจากปจจัยที่เก่ียวของกับการวาจาง และคาดการณไม
ถึงอนาคต ตัวอยางเชน ในธุรกิจหลายแหง ระดับของยอดขายมักจะมีความสัมพันธดดยตรงตอ
การวาจาง ดังน้ัน ผูวางแผนพนักงานก็จะพัฒนาตารางหรือกราฟ เพ่ือแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางยอดขายกับการวาจาง 
ตารางที่ 3 ตัวอยางการวางแผนกําลังคนตามวิธีคาดการณแนวโนมของบริษัท 
ปขอมูลจริง ยอดขายจริง จํานวนพนักงาน จํานวนพนักงานที่คาดการณโดยปรับปรุง

ผลผลิตที่จะเพ่ิมขึ้นประมาณ 3 
เปอรเซ็นต 

2547 1,000,000 50 50 
2548 1,200,000 60 59 
2549 1,400,000 70 66 
ปขอมูล
พยากรณ 

ยอดขาย 
(พยากรณ) 

จํานวนพนักงาน 
(พยากรณ) 

 

2550 1,400,000 80 74 
2551 1,600,000 80 80 
2552 1,800,000 100 87 
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 วิธีที่ 3 เทคนิคในการสรรหา Model หรือการพยากรณจากหลาย ๆ ทาง (Multiple 
predictive techniques) เปนเทคนิคพยากรณรูปแบบใหมที่เริ่มนํามาใชในการพยากรณ
อัตรากําลังโดยพิจารณาจากปจจัยสภาพแวดลอมทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองคกรเพ่ือ
สรางภาพจําลองออกมาไดแก การใชภาพจําลอง (Model) ของ Markov นําคณิตศาสตรและสถิติ
เขามาชวยในการสรางภาพจําลอง เปนตน วิธีน้ีเหมาะสมกับองคกรขนาดใหญที่มีการบริหาร
จัดการซับซอนและมีความตองการกําลังแรงงานจํานวนมาก 
 วิธีที่ 4 เทคนิคการพยากรณจากหนวยงานภายในองคกร เปนการใหทุกหนวยงาน
ภายในองคกรทําการพยากรณความตองการอัตรากําลังภายในหนวยงานในปจจุบันไปสูอนาคต 
เพ่ือใหฝายทรัพยากรมนุษยไดรับทราบขอมูลอัตรากําลังของแตละหนวยงานและใหนําขอมูล
เหลาน้ันไปใชประโยชนตอไปได เทคนิคการพยากรณในลักษณะน้ีผูบริหารของหนวยงาน
จะตองนําขอมูลทั้งในอดีตและปจจุบันมาประกอบการพิจารณาเพ่ือใหไดจํานวนกําลังแรงงานที่
เหมาะสมกับหนวยงาน 
 

2.5.2 การออกแบบงานและการวิเคราะหงาน 
การออกแบบงานและการวิเคราะหงานเปนพ้ืนฐานสําคัญของงานทรัพยากรมนุษย

เน่ืองจากจะตองใชขอมูลจากการออกแบบงานและการวิเคราะหงานในกิจกรรมดานอื่นๆ ตอไป 
ความถูกตองในการออกแบบงานและการวิเคราะหงานแตเดิมมุงเนนไปในเชิงของการผลิต
เพ่ือใหไดผลผลิตตามที่องคกรตองการ ปจจุบันกลับตรงกันขามโดยจะมุงความสนใจไปที่ความ
เหมาะสมของคนและงาน ที่แตละงานตองใชคนเขาไปปฏิบัติใหเปนผลสําเร็จ 
 
ความหมายของงานและการออกแบบงาน (Job Design) 
 องคกรโดยทั่วไปจะกําหนดตําแหนงงานคลายๆ กัน ในแตละงาน (Job) อาจปฏิบัติ
รวมกันหรือแยกออกจากกันก็ได อาจกลาวไดวา “งาน” มีความสําคัญและเปนเคร่ืองมือหน่ึงที่ใช
ในการแบงแยก มอบหมายหนาที่ และความรับผิดชอบโดยเฉพาะการจัดการทรัพยกรมนุษยจะ
ใชงานเปนเคร่ืองมือในการกําหนดตําแหนง คุณสมบัติของบุคคล การสรรหา การคัดเลือก การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการกําหนดอัตราคาจาง เปนตน 
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 พยอม วงศสารศรี (2545 : 85) มีความเห็นวางานเปนหัวใจสําคัญขององคกรเพราะงาน
เปนดัชนีช้ีบงถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกรเพราะเปนกิจกรรมที่มีลักษณะเปน
รูปธรรมที่บุคลากรภายนอกสามารถรับรูได 

ประเวศ มหารัตนสกุล (2552 : 86) ใหคําจํากัดความของงานวาเปนการอธิบายถึง
หนาที่และความรับผิดชอบของงานจางโดยทั่วไปจะส่ือออกมาในรูปของช่ือตําแหนงเพ่ือ
ประโยชนในการดํารงตําแหนง ส่ือถึงตําแหนง งานใดทําหนาที่ผูบังคับบัญชา ตําแหนงงานใดทํา
หนาที่ผูใตบังคับบัญชาหรือเปนพนักงานทั่วไป 

ชัชวลิต สรวารี (2552 : 141) มีความเห็นวางานเปนสวนหน่ึงของโครงสรางองคกรซึ่งได
ออกแบบมาเพ่ือดําเนินยุทธศาสตรตามแผนการดําเนินธุรกิจโดยจะตองสอดคลองกับภารกิจของ
องคกรนั้น 
 ดร.อนิวัช แกวจํานง (2552 : 46) มีความเห็นวา งานเปนกลุมของตําแหนงที่ระบุถึง
กิจกรรมเพ่ือใหทราบขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบจึงกําหนดออกมาในรูปแบบตําแหนง
เพ่ือใหงายตอการดําเนินการจึงพบวางานมีความคลายคลึงกับหนาที่และถือวางานเปนสวนหนึ่ง
ที่จะทําใหองคการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 ปจจุบันการทํางานในองคการจําเปนตองออกแบบงานหรือกําหนดงาน (Job Design) 
ใหเหมาะสมกับโครงสรางองคการเน่ืองจากการออกแบบงานมีความสัมพันธกับผลสําเร็จในการ
ผลิต การใหบริการและการดําเนินการภายในองคการ อีกทั้งยังมีสวนสรางความพึงพอใจใหเกิด
ขึ้นกับบุคคลในองคการที่จะทําใหงานน้ันบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและวัมถุประสงคองคการ 
ทั้งน้ีพบวาการออกแบบงานตองดําเนินการใหสัมพันธกับการวิเคราะหงานขององคการดวย โดย 
 เสนาะ ติเยาว (2543 : 39) ที่กลาวถึงการออกแบบงานวาเปนกระบวนการในการ
กําหนดลักษณะเฉพาะของงานที่จะใชในการปฏิบัติงานน้ัน 
 ออกแบบงานเปนการกําหนดลักษณะเฉพาะของแตละงานโดยไมมีความซํ้าซอนกับงาน
อื่นแตมีความสัมพันธกับงานอื่นๆ โดยจะทําใหบุคคลรับรูหนาที่และความรับผิดชอบในงานของ
ตนเองเสมอและสามารถปฏิบัติงานน้ันไดเปนผลสําเร็จ นอกจากน้ี การออกแบบงานยังเปนการ
จัดกลุมงานเพ่ือนําไปใชออกแบบโครงสรางองคการไดอยางเหมาะสมการอกแบบงานควร
ดําเนินการควบคูไปกับการวิเคราะหงานเพ่ือนําผลที่ไดไปใชในงานการจัดการทรัพยากรมนุษย
ตอไป 
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หลักการออกแบบงานที่ด ี
 เพ่ือผลสําเร็จและการล่ืนไหลของงาน ทําใหไดงานที่มีมาตรฐาน มีความถูกตอง ความ
สอดคลองและเหมาะสมกับการดําเนินกิจกรรมของแตละองคการ นักการจัดการทรัพยากร
มนุษยจึงควรยึดหลักการตอไปนี้ในการออกแบบงาน 

1. จัดแบงงานแตละงานเปนงานยอยๆ ที่มีความสัมพันธและเก่ียวของกันโดยแตละ
งานยอยสามารถรวมกันเปนงานในระดับฝายขององคการได 

2. งานยอยๆ แตละงานตองกําหนดขอบเขตงานและความลึกของงานที่ชัดเจน 
3. งานแตละงานควรมีการกําหนดรายละเอียดของงานไวเปนเกณฑมาตรฐานที่ชัดเจน

เพ่ือใหงายตอการปฏิบัติและการควบคุมดูแล 
4. งานแตละงานตองมีวัตถุประสงคและปริมาณที่เพียงพอตอการนําพาไปสูการบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการ 
5. งานแตละงานตองสามารถนําไปจัดทําคําบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติของ

บุคคลที่จะเขามาทํางานน้ันได 
6. งานที่มีการออกแบบไวเปนอยางดีแลวควรกําหนดในรูปแบบโครงสรางองคการที่

เหมาะสมเพ่ือแสดงใหบุคคลภายในและภายนอกองคการรับรูได 

หลักการออกแบบงานดังกลาวจะเขาไปเก่ียวของกับโครงสรางงาน หนาที่และภาระงานโดย
จะมีสวนทําใหเกิดความพอใจในการทํางานและเกิดผลสําเร็จของงานแตละงานได 
 
การวิเคราะหงาน (Job Analysis) 

หลังจากไดออกแบบงานเปนที่เรียบรอยแลวในลําดับตอไปจะตองทําการวิเคราะหงาน
(Job Analysis) เน่ืองจากการออกแบบงานจะมีความสัมพันธและเชื่อมโยงกับการวิเคราะหงาน
โดยผลที่ไดจากการออกแบบงานและการวิเคราะหงานจะนําไปใชประโยชนในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยตอไป 

โกเมซ บัลคินและคารดี้ (Gomez Balkin & Cardy, 2004: 60) กลาวถึง การวิเคราะห
งานวาเปนกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับงาน ซ่ึงการวิเคราะห
งานระบุกําหนดงาน หนาที่และความรับผิดชอบของงานแตละงาน 
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ประเวศ มหารัตนสกุล (2550 : 82) การวิเคราะหงานเปนกระบวนการในการกําหนด
และจัดการขอมูลขาวสารของงานแตละงานซ่ึงประกอบดวยกลุมกิจกรรมงานที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกันหรือีความสัมพันธกัน ทักษะความสามารถและความรับผิดชอบที่จะทําใหงานสําเร็จ 

ชูชัย สมิทธิไกร (2550 : 70) การวิเคราะหงาน คือ การดําเนินการอยางมีจุดมุงหมาย
และเปนระบบเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะที่สําคัญและเกี่ยวของกับตําแหนงงาน 
 การวิเคราะหงานเปนการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ไดมีการออกแบบไวแลวเปน
อยางดีโดยครอบคลุมกิจกรรมการทํางาน เครื่องมือ อุปกรณ ความรู 
 
ปจจัยที่ใชพิจารณาในการวิเคราะหงาน  

นักการจัดการทรัพยากรมนุษยควรใหความสําคัญกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห
งานเพ่ือผลสําเร็จและสามารถวิเคราะหงานไดอยางถูกตองและเหมาะสมเน่ืองจากขอมูลที่ไดจาก
การวิเคราะหงานจะถูกนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงานดานการจัดการทรัพยากร
มนุษยในดานตางๆ ไดแก การสรรหาและการคัดเลือก การกําหนดคาตอบแทน การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน การฝกอบรมและการพัฒนา เปนตน โดยปจจัยที่นํามาใชพิจารณาในการ
วิเคราะหงาน ดังน้ี 

1. ขอมูลกิจกรรมในงาน (Work Activities) เปนการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของในการ
ทํางานในแตละงาน เชน กิจกรรมการขาย กายผลิตและการจัดซ้ือ เปนตน 

2. ขอมูลจากการวิเคราะหพฤติกรรมบุคคลในงาน (Human Analysis) เปนการเก็บ
ขอมูลที่เก่ียวของกับพฤติกรรมของบุคคลในการทํางานแตละงานที่อาจมีความแตกตางกัน เชน 
ทัศนคติ การกระทํา การติดตอส่ือสารและการตัดสินใจ เปนตน 

3. ขอมูลรายละเอียดของงาน (Job Context) เปนเน้ือหาของงานโดยทั่วไปที่กําหนด
ในงานแตละงาน เชน สถาพเง่ือนไขในการทํางาน การติดตอประสานงาน ตารางการทํางาน 
หนาที่และความรับผิดชอบในงาน เปนตน 

4. คุณลักษณะของบุคคลในงาน (Job Specification) เปนการระบุรายละเอียดซ่ึงเปน
คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาทํางานในแตละงาน รายละเอียดเหลาน้ีอาจมีความเหมือนหรือ
ตางกันก็ได แตละงานจึงตองกําหนดไวอยางชัดเจน 
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ทั้งน้ี เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลในการวิเคราะหงานขางตน นักการจัดการทรัพยากรมนุษย
อาจตองใชวิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายๆ วิธีการดังตอไปน้ีในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การสัมภาษณ (Interview) เปนการเขาไปสอบถามผูปฏิบัติงานโดยตรงเก่ียวกับงาน
ที่ปฏิบัติในแตละวันเพ่ือใชเปนขอมูลรายละเอียดของการทํางานในแตละงาน โดยตองสอบถาม
ทั้งจากพนักงานระดับปฏิบัติการและระดับหัวหนางานเพ่ือความเที่ยงตรงและขอมูลที่ถูกตอง
ที่สุดการสอบถามโดยการสัมภาษณอาจดําเนินการสัมภาษณแบบเดี่ยวหรือแบบกลุมก็ได
แลวแตความสะดวกและความเหมาะสม 

2. การจัดทําแบบสอบถาม (Questionnaire ) เพ่ือจัดสงใหกับพนักงานในแตละ
หนวยงานโดยตรง ทั้งน้ีแบบสอบถามที่นํามาใชตองมีความชัดเจนและไมมากจนเกินไปที่จะทํา
ใหเกิดความยากลําบากในการตอบของพนักงานในแตละงาน คําถามที่จัดทําขึ้นอาจทําแบบให
เลือกตอบไดหลายขอ การใชคําถามแบบตัวเลือก และการใชคําถามปลายเปด เปนตน 

3. การสังเกต (Observation) สามารถใชกับงานที่มองเห็นการทํางานไดอยางชัดเจน
โดยนักการจัดการทรัพยากรมนุษยจะเขาไปสังเกตการณทํางานในแตละงานและเก็บ
รายละเอียดเพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหงานตอไป ทั้งน้ี การทําการสังเกตจะไมเหมาะกับงาน
ที่มองไมเห็นช้ินงาน งานที่ตองใชความคิดและงานเอกสาร เปนตน 

4. การเก็บขอมูลจากบันทึกประจําวัน (Diary Method) เปนการนําบันทึกประจําวัน
ของหนวยงานที่มีการจัดทําบันทึกการทํางานในแตละวันไปใชใหเกิดประโยชนตอการวิเคราะห
ขอมูลหรือนักการจัดการทรัพยากรมนุษยอาจขอความรวมมือใหแตละหนวยงานจัดทําบันทึก
การทํางานเพ่ือนําบันทึกขอมูลดังกลาวไปใชในการวิเคราะหงาน การบันทึกขอมูลการทํางาน
อาจดําเนินการไดในบางงานเทาน้ันอาจไมสามารถทําไดครอบคลุมในทุกงานอาจทําใหไดขอมูล
ที่เกี่ยวของไมความเพียงพอจึงอาจตองใชวิธีน้ีรวมกับวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสมดวย 

5. การทําแบบสอบถาม (Questionnaire) หรือจัดทําแบบสํารวจเก่ียวกับงานโดยสง
แบบสอบถามไปยังผูปฏิบัติงานทุกหนวยงานในองคการเพ่ือใหแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
หนาที่ความรับผิดชอบและภารกิจกตางๆ ในงานประจําตําแหนงหรือที่ปฏิบัติเปนประจํา 

6. การระดมสมอง (Brainstorming) เปนการรวบรวมบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับแตละ
งานโดยเขามาชวยกันใหรายละเอียดของแตละงาน สภาพการทํางาน การประสานงานและ
ปญหาในการทํางาน เปนตน เพ่ือใหไดขอมูลสําคัญและจําเปนสําหรับการวิเคราะหงานได
ถูกตอง และเหมาะสมในแตละงานมากขึ้น 
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7. การประชุม (Conference) โดยการเชิญบุคคลที่เกี่ยวของ เชน หัวหนางาน 
นักวิชาการ นักการจัดการทรัพยากรมนุษย เปนตน มารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นใน
สวนที่เก่ียวของกับลักษณะงาน ส่ิงแวดลอมและปญหาในงาน วิธีการน้ีจะทําใหไดขอมูลที่
เก่ียวของมาใชใหเกิดประโยชนตอการวิเคราะหงาน 

 สําหรับขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหงานจะถูกนําไปใชเปนประโยชนในการเขียน
คําอธิบายลักษณะงาน (Job Descriptions: JD) และการกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะทํางาน 
(Job Specification: JS) 
 
คําอธิบายลักษณะงาน (Job Description) 
 นักวิชาการอาจใชคําในการเรียกการอธิบายลักษณะงานในลักษณะที่แตกตางกัน เชน 
ใบกําหนดหนาที่งาน ใบพรรณนาหนาที่งาน การแสดงรายละเอียดงาน ใบกําหนดบทบาทและ
หนาที่ ใบพรรณนาลักษณะงานและคําบรรยายลักษณะงาน เปนตน  

คําอธิบายลักษณะงานเปนการกําหนดรายละเอียดของงานเพ่ือใหมองเห็นขอบเขต 
หนาที่และความรับผิดชอบในแตละงานอยางชัดเจน 
 วัตถุประสงคการเขียนคําอธิบายลักษณะงาน มีดังตอไปนี ้

1. เพ่ือประโยชนในการทํางานของหนวยงาน เน่ืองจากคําอธิบายลักษณะงานจะระบุ
หนาที่และความรับผิดชอบในงาน จะทําใหพนักงานเขาใจการทํางานของตนเองโดยมีขอมูล
หลักฐานอางอิงที่ชัดเจนกวาการฟงหรือการบอกเลาจากบุคคลอื่นๆ ในหนวยงาน 

2. ลดการทํางานที่ซ้ําซอนกัน ดวยรายละเอียดและความชัดเจนของหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ระบุในคําอธิบายลักษณะงานจะทําใหบุคคตลในแตละหนวยงานเขาใจงานของ
ตนเองและปฏิบัติตามขอบเขตงานที่ระบุไวในคําอธิบายลักษณะงาน 

3. เพ่ือการจัดการทรัพยกรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากคําอธิบายลักษณะงาน
เปนสวนหน่ึงของการทํากาวิเคราะหงาน จึงมีสวนเก่ียวของกับกิจกรรมของงานทรัพยากรมนุษย 
ไดแก การวางแผน การจัดทําโครงสรางบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝกอบรม
และพัฒนาและการแสดงความกาวหนาในงานอาชีพ ทั้งน้ี พบวาในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว
ลวนตองอาศัยขอมูลจากคําอธิบายลักษณะงานเปนฐานในการพิจารณาและตัดสินใจแทบทั้งส้ิน 
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4. เพ่ือนการสรรหาและการคัดเลืกบุคคลที่เหมาะสม พบวาในการรับสมัครและการ
คัดเลือกบุคคลเขารวมงานในองคการยอมตองมีเกณฑที่ชัดเจน คําอธิบายลักษณะงานจะถูกใช
เปนสวนหน่ึงในการบอกไดวามีความสําคัญและจําเปนอยางไรที่ตองใชคนเขามาทํางานน้ันๆ  

5. เพ่ือใชเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับการจางงาน โดยเฉพาะในการกําหนดอัตราคาจาง 
และกรณีความขัดแยงอันเน่ืองมาจากสภาพการทํางาน นักการจัดการทรัพยากรมนุษยสามารถ
ใชคําอธิบายลักษณะงานประกอบในการเจรจาตอรอง และอธิบายเพ่ือความเขาใจในการทํางาน
ได 

สวนประกอบของการเขียนคําอธิบายลักษณะงาน จําแนกได 4 สวนดังตอไปน้ี 
1. สวนของขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน (Job Information) กลาวไดวาเปน

สวนประกอบสวนแรกของคําอธิบายลักษณะงานที่มีความสําคัญเน่ืองจากแสดงใหเห็นขอมูลที่
เก่ียวกับตําแหนงงาน เชน ฝายงาน แผนกงาน รหัสงาน ระดับตําแหนงงาน อัตราคาจางงาน 
ฉละผูบังคับบัญชา เปนตน 

2. สวนแสดงหนาที่และความรับผิดชอบในงาน (Duties & Responsibilities) เปน
สวนประกอบที่แสดงในเห็นการทํางานในหนาที่และความรับผิดชอบในตําแหนงงานน้ัน ในสวน
องคประกอบน้ีจะรวมถึงความคาดหวังและดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จของงาน 

3. สวนแสดงขอบเขตและกระบวนการในการทํางาน (Job Process) เปนสวนประกอบ
ที่แสดงใหเห็นอํานาจและบทบาทของบุคคลที่ดํารงตําแหนงงานนั้น โดยอาจรวมถึง
ความสัมพันธของงานหนึ่งกับงานอื่นๆ ในองคการ สภาพการทํางานและความเส่ียงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการทํางาน 

4. สวนแสดงขอมูลอื่นๆ (Other) เปนสวนประกอบที่อาจกําหนดขึ้นเพ่ือใหรายละเอียด
ของขอมูลนอกเหนือจากที่กลาวมาแลวขางตน โดยอาจเปนขอมูลที่จําเปนสําหรับงานแตละงาน
เพ่ือใหไปสูการบรรลุผลสําเร็จ เชน สวนที่บันทึกรายการมอบหมายงานพิเศษเฉพาะบุคคลซึ่ง
ไมใชหนาที่หลักของงานแตเปนของบุคคลผูดํารงตําแหนงนั้น 
 
กระบวนการจัดทําคําอธิบายลักษณะงาน (Job Specification) 
 เพ่ือใหเขาใจกระบวนการในการจัดคําอธิบายลักษณะงาน จึงขอแนะนํารายละเอียด
กระบวนการจัดทําคําอธิบายลักษณะงาน คือ 
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1. การทบทวนทิศทางองคการ (Directions Review) โดยการตรวจสอบทิศทาง
องคการวายังใชการไดหรือไมทั้งในสวนที่เปนวิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา เปาหมายและ
วัตถุประสงคองคการวาองคการยังมีความตองการในส่ิงที่กําหนดไวหรือไม หรือเพียงกําหนดไว
เฉยๆ มีสวนใดบางที่องคการยังไมเคยดําเนินการเลย ทั้งน้ี เพราะการจัดทําคําอธิบายลักษณะ
งานเพ่ือใหบุคคลในแตละตําแหนงสามารถทํางานบรรลุผลสําเร็จของงานและนําไปสูการบรรลุ
ทิศทางองคการตามลําดับ 

2. กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ (Specifies Duties & Responsibilities) ของงาน
และหนวยงานใหสอดคลองกับทิศทางองคการ มีการตรวจสอบกิจกรรมใดบางที่อาจทําให
องคการไมสามารถบรรลุผลตามทิศทางที่กําหนดได โดยจัดการปรับเปลี่ยนและกําหนดใหมใหมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งน้ี อาจกําหนดกิจกรรมยอยๆ ในแตละหนาที่ก็ได 

3. จัดทําและพัฒนาคําอธิบายลักษณะงานใหมีความเหมาะสมและทันสมัยเพ่ือสามารถ
นํามาใชใหเกิดประโยชนในการดําเนิน โดยอาจกําหนดออกมาในรูปแบบฟอรมคําอธิบาย
ลักษณะงานและอนุมัติใชแบบฟอรมโดยหนวยงานที่เก่ียวของ หรืออาจกําหนดออกมาใน
รูปแบบอื่นที่งายตอการทําความเขาใจของแตละบุคคลในแตละตําแหนงงาน 
 
การกําหนดคุณสมบัติของบุคคลในตําแหนงงาน (Job Specification) 
 การกําหนดคุณสมบัติของบุคคลในตําแหนงงานเปนการระบุขอมูสําคัญซ่ึงเปน
คุณลักษณะของบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตําแหนงงานในองคการ โดยขอมูลเหลาน้ันเปนคุณ
ลักษณะเฉพาะประจําตัวของแตละบุคคลและสามารถตรวจสอบได 
 คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลที่เปนที่ตองการสําหรับองคการโดยทั่วไปมีดังตอไปน้ี 

1. คุณสมบัติสวนบุคคล เปนคุณสมบัติของบุคคลซึ่งสามารถใชเปนขอมูลโดยทั่วๆ ไป 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณทํางานที่ผานมา 

2. คุณสมบัติดานความรูและความสามารถ เปนคุณสมบัติเฉพาะของแตละบุคคลใน
การทํางานโดยอาจมาจากการทํางานหลายๆ ดาน ความรูเปนส่ิงที่บุคคลไดทําการจัดเก็บเปน
ระบบระเบียบแตไมไดหมายความวาบุคคลจะนําความรูที่มีไปใชใหเกิดประโยชนไดทั้งหมด สวน
ความสามารถเปนการประยุกตความรูที่มีโดยสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนในการทํางานใน
หนาที่และความรับผิดชอบ บุคคลอาจไมมีความรูโดยตรงแตอาจมีความชํานาญเฉพาะดานหรือ
เปนพรสวรรคที่มีมาแตกําเนิดก็ไดจึงกลายเปนความสามารถเฉพาะบุคคล 
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3. คุณสมับติดานสภาพรางกาย เปนคุณสมบัติเฉพาะในการปฏิบัติงานไดอยาง
คลองแคลวและถูกตองอาจเรียกวาเปน “ทักษะ” ของบุคคลก็ยอมได เชน ทักษะในการปนปาย
ในที่สูง การเดินหรือวิ่งดวยความเร็ว การหยิบจับและใชเคร่ืองมืออุปกรณดวความคลองแคลว 
เปนตน คุณสมบัติดานสภาพรางกายหรือดานทักษะบงบอกถึงความพรอมของสภาพรางกาย 
ความแข็งแรงและความเหมาะสมตอสภาพการทํางานแตละประเภท 

4. การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในการทํางาน กลาวไดวาเปนคุณลักษณะเฉพาะ
อีกดานหนึ่งขอบคุคลเน่ืองจากสภาพการทํางานในปจจุบันที่ตองทํางานภายใตสภาพความ
กดดันจากหัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน และลูกคา บุคคลที่จะเขามาทํางานจึงตองสามารถปรับตัว
ใหเขากับสภาพการทํางานและสภาพแวดลอมในงานไดโดยเร็ว 

5. คุณสมบัติอื่นๆ เปนคุณสมบัติที่สามารถสัมผัสไดจากการไดเขาไปพูดคุยโดยอาจ
เปนความประทับใจในส่ิงที่พบเห็น ไดแก บุคลิกภาพ ทัศนคติ การเขากันไดกับบุคคลรอบขาง
และศักยภาพของบุคคลในตําแหนง เปนตน 

นอกจากนี้ ในการกําหนดคุณสมบัติของบุคคลในงานาสามารถระบุคุณลักษณะอื่นๆ ที่มี
ความเก่ียวของและคลายคลึงกับคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลไดดังน้ี 

1. ไมจําเปนตองกําหนดคุณสมบัติทั่วไปที่เกี่ยวของกับเพศและอาย ุ
2. กําหนดความรูจากระดับการศึกษาที่ตองการและเหมาะสมกับงาน 
3. กําหนดความสามารถในงานจากประสบการณในอดีตหรือผานการฝกอบรม 
4. กําหนดความชํานาญจากการเรียนรูและประสบการณทํางานที่ทํายูอยางตอเนื่อง 

กําหนดคุณสมบัติอื่นๆ ที่มีสวนชวยใหการทํางานบรรลุผลสําเร็จ เชน บุคลิกภาพ 
อุปนิสัยสวนบุคคล การติดตอสื่อสาร การประสานงาน ความสามารถในการแกปญหา ความ
รับผิดชอบในงานและทัศนคติ เปนตน 
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2.6 การสรรหาบุคลลากรและการคัดเลือก (Recruitment and Selection 
Process) 

2.6.1 การสรรหา (Recruitment) 
ความหมาย 

การสรรหาบุคคลเปนสวนหน่ึงที่ มีความสําคัญในกระบวนการบริหารงานบุคคล 
เน่ืองจากเปนจุดเริ่มตนของการคัดกรองบุคคลากรที่เหมาะสมกับตําแหนงงานที่ตองการ ซึ่ง
นักวิชาการหลายทานไดใหคําจํากัดความของการสรรหา (Recruitment) ไวมากมาย ซึ่ง
ยกตัวอยางที่สําคัญไดดังตอไปน้ี 

โกเมซ บัลคินและคารดี้ (Gomez Balkin และ Cardy, 2004: 159) ใหคําจํากัดความวา 
การสรรหา หมายถึง กระบวนการการเก็บรวบรวมคุณสมบัติของผูสมัครสําหรับตําแหนงเฉพาะ 

อีวานซีวิซ (Ivancevich, 2007: 187) ใหคําจํากัดความวา การสรรหา หมายถึง กิจกรรม
ขององคกรที่มีอิทธิพลตอสมาชิกและผูสมัครงานกับองคกรโดยใหการยอมรับในงานที่องคกร
เสนอให 

พยอม วงศสารศรี (2545: 124) การสรรหา หมายถึง กระบวนการในการแสวงหาและจูง
ใจผูสมัครที่มีความสามารถเขามาทํางานในองคกร กระบวนการนี้จะเริ่มตนตั้งแตการแสวงหาคน
เขาทํางานและสิ้นสุดเมื่อบุคคลไดมาสมัครงานในองคกร การสรรหาจึงเปนศูนยรวมของผูสมัคร
งานเพ่ือดําเนินการคัดเลือกเปนพนักงานใหมตอไป 
 
หลักการในการสรรหา 

การสรรหาบุคคลเพ่ือเขามารวมงานกับองคกรอาจดูเปนเร่ืองงายสําหรับในบางองคกร
แตองคกรสมัยใหมอาจดูเปนเรื่องยากและมีความซับซอน การสรรหากลาวไดวาเปนจุดเริ่มตน
ของความสําเร็จขององคกรจึงมีสวนเก่ียวของกับปจจัยหลาย ๆ ดาน องคกรที่มีการวิเคราะห
งานที่เหมาะสม สามารถเลือกชองทางที่ถูกตองสําหรับการสรรหาจะมีความไดเปรียบกวา 
องคกรอื่น ๆ  

ดังน้ันหลักการที่ควรนํามาใชสําหรับการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ตําแหนงงานในองคกรสามารถจําแนกไดเปน 2 หลักการใหญ ๆ คือ 
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1. หลักคุณธรรม (Merit System) หรือระบบคุณธรรม ระบบคุณวุฒิและระบบความรู 
ความสามารถ เปนวิธีการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยใชการสอบรูปแบบตางๆ เพ่ือประเมิน
ความรู ความสามารถของบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามตองการ โดยไมคํานึงถึงเหตุผลทางการ
เมืองหรือความสัมพันธสวนตัวเปนสําคัญ โดยการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักระบบคุณธรรม
น้ันมีแนวคิดที่ยึดเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติ  4 ประการ คือ 

1.1 ความเสมอภาคในโอกาส (Equality of opportunity) หมายถึง การเปดโอกาสที่เทา
เทียมกันในการสมัครงานสําหรับผูสมัครที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ และพ้ืนความรู
ตามที่ระบุไว โดยไมมีขอกีดกัน อันเน่ืองจากฐานะ เพศ ผิว และศาสนา กลาวคือทุก
คนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑจะมีสิทธิในการถูกพิจารณาเทาเทียมกันความเสมอ
ภาคในโอกาส จะครอบคลุมถึง 

1.1.1 ความเสมอภาคในการสมัครงาน โดยเปดโอกาสใหผูที่มีคุณสมบัติและ
พ้ืนฐานความรูตรงตามที่กําหนดไว ไดสมัครและเขาสอบแขงขัน 

1.1.2 ความเสมอภาคในเรื่องคาตอบแทน โดยยึดหลักการที่วางานเทากัน 
เงินเทากันและมีสิทธิ์ไดรับโอกาสตางๆ ตามที่หนวยงานเปดให
พนักงานทุกคน 

1.1.3 ความเสมอภาคที่จะไดรับการปฏิบัติอยางเสมอหนากันโดยใชระเบียบ
และมาตรฐานเดียวกันทุกเรื่อง อาทิ การบรรจุแตงตั้ง การฝกอบรม 

1.2 หลักความสามารถ (Competence) หมายถึง การยึดถือความรูความสามารถเปน
เกณฑในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยเลือกผูที่มีความรูความสามารถให
เหมาะสมกับตําแหนงมากที่สุดโดยจะบรรจุแตงตั้งผูที่มีความเหมาะสมตามเกณฑ
มากกวา เพ่ือใหไดคนที่เหมาะกับงานจริงๆ (Put the right man to the right job) 
หากจะมีการแตงตั้งพนักงานระดับผูบริหาร ก็จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานขีด
ความสามารถหรือศักยภาพของการบริหารงานในอนาคต 

1.3 หลักความมั่นคงในอาชีพการงาน (Security on tenure) หมายถึง หลักประกันการ
ปฏิบัติงานที่องคการใหแกบุคลากรวาจะไดรับการคุมครอง        จะไมถูกกล่ันแกลง
หรือถูกใหออกจากงานโดยปราศจากความผิด        ไมวาจะโดยเหตุผลสวนตัว      
หรือทางการเมือง  ชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกม่ันคงในหนาที ่ 
หลักการที่ผูบริหารใชในเรื่องของความม่ันคงในอาชีพการงาน คือ 

1.3.1 การดึ งดูด ใจ (Attraction) โดยพยายามจูงใจใหผูที่ มีความรู
ความสามารถใหเขามารวมงานกับองคการ 
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1.3.2 การธํารง รักษา (Retention) โดยการธํารงรักษาพนักงานที่ มี
ความสามารถเหลาน้ันใหทํางานอยูกับองคการ เพราะมีความกาวหนา
ม่ันคง 

1.3.3 การจูงใจ (Motivation) โดยกระตุนใหพนักงานมีความมุงมั่นในอาชีพที่
ทําอยู 

1.3.4 การพัฒนา (Development) โดยเปดโอกาสใหไดพัฒนาศักยภาพและมี
ความกาวหนาในเสนทางอาชีพ 

1.4 หลักความเปนกลางทางการเมือง (Political neutrality) หมายถึง การไมเปดโอกาส
ใหมีการใชอิทธิพลทางการเมืองเขาแทรกแซงในกิจการงาน หรืออยูภายใตอิทธิพล
ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ 
 

2. หลักอุปถัมภ (Patronage System) หรือระบบอุปถัมภตรงขามกับระบบคุณธรรม
น้ันยังมีชื่ออื่นที่มีความหมายใกลเคียงกัน เชน ระบบเลนพรรคพวก (Spoils System) ระบบ
เลือกที่รักมักที่ชัง(Favoritism) ระบบวงศาคณาญาติ (Nepotism) 
 ระบบเหลาน้ีเปนระบบที่ไมยึดถือหลักเกณฑของระบบคุณธรรมแตจะยึดถือความพึง
พอใจของบุคคลที่ใชระบบเปนสําคัญ มิไดคํานึงความเสมอภาค ความรูความสามารถ ความ
ม่ันคง และความเปนกลางทางการเมือง  จึงอาจกลาวไดวามีลักษณะตรงขามกับระบบคุณธรรม 
 อยางไรก็ตามการเขาใจระบบอุปถัมภเปนเพียงระบบที่กอใหเกิด เนาหนอนชอนไชใน
องคการ และกอใหเกิดผลเสียแกระบบราชการเสมอไปก็จึงจะดูคลาดเคล่ือนเกินไป 
กลาวคือ ระบบอุปถัมภ สามารถเปนอุปกรณหรือสวนเสริมของระบบคุณธรรมได เพ่ือใหการ
บริหารราชการเรียบรอยสมบูรณขึ้นไดเชน  

2.1 การทําใหเกิดการคัดเลือกบุคลากรเขารับราชการในระดับสูง หรือบรรจุในแนว
ขาง (Lateral entrance) เพราะระบบคุณธรรมจะเร่ิมบรรจุบุคคลในระดับต่ําแลว
คอยๆเลื่อนขึ้นไปเปนระดับสูง 

2.2 การสนับสนุนจากทางภาคการเมือง ชวยทําใหการบริหารงานประจําทําไปได
อยางราบร่ืนยิ่งขึ้น 

2.3 เน่ืองดวยบริบทของการบริหารงานยุคใหม จึงทําใหการบริหารราชการมี
แนวทางไปในทางบริหารงานธุรกิจมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมผลิตผล การใชการปฏิบัติ
ตามระบบคุณธรรมในบางครั้งจึงเปนการลาชา เชนการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
เพ่ือตรวจสอบคัดคนตามระบอบคุณธรรม 

ระบบอุปถัมภ (Patronage System) 
- ไมคํานึงถึงความรูความสามารถ 
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- ไมเปดโอกาสที่เทาเทียมกันในการเลือกสรร 
- มักมีอิทธิพลทางการเมืองเขามาแทรกแซง 

 
กระบวนการสรรหาบุคลากร 
 การสรรหาเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ืองจากการวางแผนทรัพยากร
มนุษยในองคกร เพ่ือใหไดผูที่สนใจสมัครเขาทํางานในตําแหนงตาง ๆ ที่หนวยงานภายใน
องคกรตองการ โดยกระบวนการสรรหาบุคลากรน้ันสามารถสรุปเปนขั้นตอนไดดังตอไปน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย (Human resource planning) การ
วางแผนทรัพยากรมนุษยจะชวยใหผูสรรหาไดรับทราบความตองการดานทรัพยากรมนุษยของ
องคกร วาตองการบุคคลประเภทใด ระดับใด จํานวนเทาใด และตองการเมื่อใด เพ่ือนํามาใชใน
การกําหนดจํานวนตําแหนงที่ตองการรับพนักงาน คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนง และลักษณะ
หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงน้ัน ๆ 
 ขั้นตอนที่  2 การขอจางพนักงานของผูจัดการ (Employee requisition of 
managers) การจัดทําคําขอพนักงานน้ัน หนวยงานที่จะขอตองระบุใหชัดเจนวา จะขอพนักงาน
เพ่ือไปทํางานในตําแหนงอะไร จํานวนเทาใด ตองการเม่ือใด ลักษณะของงานที่รับผิดชอบมี
อะไรบาง รวมถึงคุณสมบัตทิี่ตองการสําหรับตําแหนงงานน้ัน ๆ มีอะไรบาง เปนตน 
 ขั้นตอนที่ 3 การระบุตําแหนงงานที่จะเปดรับสมัคร (Job opening identified) 
ตําแหนงงานที่ระบุน้ีไดมาจากการวางแผนทรัพยากรมนุษย และการขอจางพนักงานตามความ
ตองการของหนวยงาน ซึ่งเสนอโดยผูจัดการของแตละฝาย 
 ขั้นตอนที่ 4 การรวบรวมขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหงาน (Job analysis 
information) หลังจากที่กําหนดตําแหนงงานที่จะรับสมัครพนักงานใหมแลว ผูสรรหาจะตอง
ศึกษาขอ มูลจากการวิเคราะหงาน ซ่ึงไดแก คําพรรณนาลักษณะงาน และขอ กําหนด
คุณสมบัติเฉพาะของงาน ทั้งน้ีเพ่ือจะใหทราบถึงงานที่พนักงานใหมจะตองรับผิดชอบ และ
คุณสมบัติที่จําเปนในการปฎิบัติงาน จะชวยใหการทําประกาศรับสมัครมีขอมูลที่ครบสมบูรณ 
 ขั้นตอนที่ 5 การศึกษาขอคิดเห็นของผูจัดการ (Manager’s comments) ขอคิดเห็น
ที่ทันสมัย ชวยใหขอมูลประกอบการสรรหาสมบูรณ และตรงกับความตองการของหนวย
ปฎิบัติงานมากขึ้น 
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 ขั้นตอนที่  6 การกําหนดคุณลักษณะของพนักงานเกี่ยวกับงาน  (Job 
Requirement) ผูสรรหาจะตองศึกษาและเรียนรูความตองการตางๆ จากสารสนเทศที่ไดจาก
การวิเคราะหงาน และคํารองขอของผูจัดการฝายตางๆ ความรูดานคุณลักษณะบุคคลที่ตรงกับ
งานจะเปนตัวเลือกที่ดีที่สุด 
 ขั้นตอนที่ 7 การพิจารณาทางเลือกอ่ืนทดแทนการสรรหา (Alternatives to 
recruitment) ในบางกรณีถึงแมวาการวางแผนทรัพยากรมนุษยชี้ใหเห็นความตองการพนักงาน
เพ่ิมขึ้น แตองคกรอาจตัดสินใจแสวงหาทางเลือกอื่นแทนการสรรหา เพราะบางคร้ังเม่ือมีการ
บรรจุพนักงานไปแลว การใหออกจากงานน้ันทําไดยากแมแตกับพนักงานที่มีผลการปฎิบัติงาน
ไมเปนที่นาพอใจ เชนการใหทํางานลวงเวลา (Overtime) การจางงานช่ัวคราว (Temporary 
employment) การขอเชาพนักงาน (Employee leasing) การใชผูรับเหมาชวง (Subcontracting) 
และการใชผูรับเหมาอิสระ (Independent contractor) 
 ขั้นตอนที่ 8 การกําหนดวิธีการสรรหา (Methods of recruitment) ในขั้นตอนน้ีผู
สรรหาตองการกําหนดแหลงการสรรหา และวิธีการสรรหา แหลงของการสรรหาจําแนกได 2 
แหลง คือแหลงภายในองคกร และแหลงภายนอกองคกร สวนวิธีการสรรหาก็สามารถแบงได
เปนวิธีการสรรหาภายในองคกรและวิธีการสรรหาภายนอกองคกร  
 ขั้นตอนที่ 9 ดําเนินการสรรหา (Conduct of recruitment) ผูสรรหาดําเนินการสรร
หาตามวิธีการที่กําหนดไวเชน ปดปายประกาศตําแหนงวาง การรับสมัครเขาสอบแขงขัน เปน
ตน ทั้งน้ีเพ่ือจูงใจใหผูมีคุณสมับัติตรงตามที่ตองการมาสมัครงานใหมากที่สุด องคกรจะได
คัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมที่สุดไวทํางานกับองคกรตอไป 
 ขั้นตอนที่ 10 การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลจะเปนการตรวจสอบดูวา
จํานวนผูสมัครในแตละตําแหนงครบตามเปาหมายหรือไม ถาพบวาบางตําแหนงไมมีผูใดมา
สมัคร ผูสรรหาจะตองทบทวนวิธีการที่ใชในการสรรหา หรืออาจตองขยายระยะเวลรับสมัคร
ตอไปอีก การประเมินผลจะชวยใหมีการปรับปรุงวิธีการและกลยุทธิในการสรรหาให มี
ประสิทธิภาพขึ้น 
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แผนภาพที่ 6: แผนภาพกระบวนการสรรหาบุคลากร 
ที่มา: http://www.siamhrm.com/?name=chapter&file=read&max=175 
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วิธีการสรรหาบุคลากร 
 องคกรสามารถดําเนินการสรรหาโดยเลือกใชวิธีการที่เหมาะสม โดยทั่วไปสามารถ
ดําเนินการไดใน 2 วิธีไดแก 

- การสรรหาจากภายใน (Internal Recruitment) 
- การสรรหาจากภายนอก (External Recruitment) 

 
การสรรหาจากภายใน (Internal Recruitment) 
 การสรรหาจากภายใน เปนการสรรหาบุคลากรหรือผูสมัครจากภายในหนวยงานของตน
เพ่ือบรรจุหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่วางอยู กลาวคือ เม่ือมีตําแหนงวางลง แทนที่จะประกาศ
รับสมัครบุคคลภายนอกก็จะประกาศรับบุคลากรที่ กําลังปฏิบัตงานอยูในหนวยงานที่มา
คุณสมบัติครบตามที่กําหนดใหสอบแขงขัน หรือรับการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนตําแหนง หรือใชวิธี
โยกยายเปลี่ยนตําแหนงในแผนกเดียวกัน หรือตางแผนกกันแลวแตความเหมาะสม การสรรหา
โดยวิธีนี้ มักเปนการเปล่ียนแปลงสถานภาพของผูปฏิบัติงานในหนวยงานเดิม 
 การสรรหาจากภายในองคกรสามารถดําเนินการไดใน 2 รูปแบบดังน้ี 

1. การสรรหาโดยการประกาศรับสมัครอยางเปนทางการ (Job Posting) เปนวิธีการ
โดยทั่ว ๆ ไปเมื่อมีตําแหนงวางเกิดขึ้นในองคกร หนวยงานทรัพยากรมนุษยจะทําการประกาศ
แจงใหพนักงานทุกคนไดทราบเพ่ือใหบุคคลที่สนใจดําเนินการเพ่ือการเล่ือนตําแหนง หรือทํา
การโยกยายหนวยงานไดตามนโยบายขององคกร หรือเพ่ือการเล่ือนตําแหนงอยางเปนทางการ 
ดังน้ันองคกรจึงตองมีความโปรงใสในการดําเนินการ เน่ืองจากอาจสงผลกระทบตอขวัญกําลังใจ
ของพนักงานที่ประสงคจะโอนยายหนวยงาน 

2. การสรรหาโดยไมประกาศรับสมัครอยางเปนทางการ เปนการสรรหาบุคคลจาก
ภายในองคกรใหดํารงตําแหนงที่วางหรืออาจเปนการสรรหาบุคคลเม่ือมีการเพ่ิมตําแหนงงานใน
องคกร หรืออาจมาจากเหตุผลอื่น ๆ ก็ได โดยผูบริหารเห็นวาไมควรทําประกาศตําแหนงงาน
วาง แตอาจมอบหมายใหผูบริหารคนใดคนหน่ึง ทําหนาที่ในการสรรหาจากบุคคลภายในองคกร 
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การสรรหาจากภายนอก (External Recruitment) 
 การสรรหาจากภายนอกเปนการสรรหาบุคคลหรือผูสมัครจากภายนอกหนวยงาน โดย
พยายามชักจูงบุคคลที่มีความรู ความสามารถเขามาทํางาน เพ่ือสอบแขงขันเขาดํารงตําแหนง
ตามความตองการของหนวยงาน ซึ่งขั้นตอนในการสรรหาจะเร่ิมตั้งแตการกําหนดตําแหนงและ
คุณสมบัติของพนักงานที่ตองสรรหา การแสวงหาแหลงกําลังคน การประกาศรับสมัคร การตรวจ
ใบสมัครจนกระทั่งการประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน วิธีน้ีนิยมใชในการรับพนักงาน
ระดับตน ๆ ในเวลาที่ขยายกิจการ หรือในกรณีที่ไมสามารถสรรหาบุคคลภายในที่เหมาะสมมา
ดํารงตําแหนงได  
 โดยทั่วไปหนวยงานทรัพยากรมนุษยจะแจงขอมูลผานทางส่ือสารมวลชนประเภทตาง ๆ  
ตามงบประมาณที่ไดกําหนดไวโดยกระทําอยางเปดเผยทางส่ือสารมวลชนที่เปนที่นิยม ไดแก 
หนังสือพิมพรายวัน หนังสือพิมพรายสัปดาห นิตยสาร วิทยุ โทรทัศนและปายโฆษณาเปนตน 
องคกรยังสามารถดําเนินการสรรหาบุคคลภายนอกไดโดยวิธีการดังตอไปน้ี 

1. การสรรหาทางอินเตอรเน็ต (e-recruiting) วิธีน้ีจะอนุญาตใหผูสนใจงานของบริษัท
สามารถเขาไปกรอกประวัติสวนตัวและตําแหนงงานที่สนใจทางอินเตอรเน็ต เม่ือองคกรไดรับ
ขอมูลมีความสนใจหรือมีตําแหนงงานวางก็จะติดตอกลับไป วิธีการน้ีจะเปนการประหยัด
คาใชจายและไมเกิดความยุงยากสําหรับองคกร โดยสามารถชวยลดการทํางานที่ตองคอย
ตอนรับผูสมัครที่ตองเดินทางมาสมัครงานทุกวันได 

2. ใชบริการบริษัทเอกชน (Recruit Company) หากองคกรตองการสรรหาบุคคลใน
ตําแหนงผูบริหารระดับกลาง ตําแหนงผูบริหารระดับสูงรวมถึงตําแหนงสําคัญ ๆ ซ่ึงตองใชความ
ระมัดระวังและรอบคอบ ซ่ึงมีความซับซอนและยุงยากในการสรรหา องคกรจึงอาจหันมาใช
บริการบริษัทเอกชนที่เปนมืออาชีพดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลในตําแหนงบริหารแทน 

3. การใชบริการสํานักงานจัดหางาน (Employment Agency) ซ่ึงสํานักงานจัดหางานมี
ใหบริการที่เปนทั้งสํานักงานของภาครัฐและภาคเอกชน โดยทั่วไปจะใหบริการสําหรับตําแหนง
งานที่ไมตองใชความรูมากนัก เชนตําแหนงแมบาน พนักงานสงเอกสารและพนักงานธุรกิจ เปน
ตน 

4. การสรรหาจากสถานศึกษา (Education Institutes) สถานศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชนเปนที่ยอมรับแลววาเปนสถานที่บมเพาะแรงงานช้ันเลิศ องคกร
ดําเนินการสรรหาพนักงานจากสถานศึกษาโดยใชวิธีการที่แตกตางกัน เชน การใหทุนการศึกษา 
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การตกลงกับสถานศึกษา เปนตน การสรรหาจากสถานศึกษาเปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยลดความ
ยุงยากและการแยงชิงแรงงานมีฝมือในปจจุบัน 

5. การจัดตลาดนัดแรงงาน (Job Fairs) เปนอีกวิธีการหน่ึงในการสรรหาบุคลากรที่
เหมาะสมกับองคกร เน่ืองจากตลาดนัดแรงงานจะเปนที่ชุมนุมของตลาดแรงงานทั้งที่มีฝมือและ
ไรฝมือ องคกรจึงตองเปดโอกาสและใหความเสมอภาคสําหรับผูสมัครทุกคนเพ่ือรวบรวมขอมูล
ไปใชพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

6. การใหพนักงานในองคกรเปนผูแนะนํา (Employee Referrals) วิธีนี้ไดรับความนิยม
สําหรับหลาย ๆ องคกร เนื่องจากเปนวิธีที่มีคาใชจายนอยและดําเนินการไดอยางรวดเร็ว 
สามารถดําเนินการไดทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ 
 
ตารางที่ 4: สรุปขอดีและขอจํากัดของวิธีการสรรหาภายในและภายนอก 
วิธีการสรรหา ขอดี ขอจํากัด 
การ สรรหาจาก
ภายใน 

1. เสียคาใชจายในการสรรหาต่ํา 
ประหยัดเวลาและคาใชจายในการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหมตลาด 
รวมถึงการฝกอบรม 
2. หนวยงานมีขอมูลและความรู
เกี่ยวกับทักษะ ความสามารถของ
ผูสมัครภายในดีกวาของผูสมัคร
ภายนอก 
3. นโยบายการสรรหาจาก
ภายในจะสงเสริมขวัญและ
กําลังใจของพนักงานไดดี 
สามารถสรางความผูกพันตอ
องคกรและความพึงพอใจในงาน
ไดเพ่ิมขึ้น 
4. เปนเครื่องจูงใจใหบุคลากร
ภายนอกเขามาทํางาน แมวาจะ
เริ่มงานในขั้นต่ํา 

1. สูญเสียโอกาสที่จะไดพนักงานที่มี
คุณภาพดีจากแหลงภายนอกเขามา
ทํางาน 
2. วิธีการทํางานหรือการแกไขปญหาเชิง
สรางสรรคไมอาจเกิดขึ้น เน่ืองจากขาด 
“เลือดใหม” (New blood) ที่เสนอรูปแบบ
ที่แตกตาง 
3. การโจมตีทําลาย (Raiding) ของฝาย
ตาง ๆ ในองคกรเพ่ือใหไดซึ่งตําแหนง
เดียวกันจะมีสูงขึ้น ทําใหเกิดขอขัดแยง
ภายใน 
4. การเมืองในองคกรจะมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจในการสรรหาภายในไดมาก 
5. พนักงานจํานวนหน่ึงคิดวาควรไดรับ
โอกาส หากมีการปฏิเสธดวยเหตุผลใด ๆ 
จะเกิดความไมพอใจ อาจนําไปสูความ
ทอแทและความเฉ่ือยชา 

การ สรรหาจาก 1. องคกรมีโอกาสคัดเลือกบุคคล 1. ทําใหขวัญกําลังใจและความผูกพันใน
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ภายนอก ที่ตองการจากผูสมัครจํานวน
มากกวาการคัดเลือกจากภายใน 
ทําใหไดผูมีระดับความรู 
ความสามารถ และทักษะ 
2. บุคคลจากแหลงภายนอกจะมี
ประสบการณจากหนวยงานอื่น 
อันจะทําใหองคกรไดรับแนวคิด
และวิธีการทํางานใหม ๆ เกิด
ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
3. องคกรสามารถปลูกฝง
ประสบการณใหมไดตามตองการ 

การทํางานของพนักงานที่ทํางานอยูเดิม
ต่ําลง เพราะไมเห็นโอกาสกาวหนาของตน 
2. พนักงานที่รับมาใหมจะไมเหมาะกับ
ตําแหนงในองคกร 
3. สิ้นเปลืองเวลาและคาใชจายในการ
ประชาสัมพันธ การรับสมัคร การคัดเลือก
และคาใชจายอื่น ๆ  
4. การปรับตัวของพนักงานใหมอาจจะใช
เวลานานในการสรางและเรียนรูวัฒนธรรม
องคกร 

 
2.6.2 การคัดเลือก (Selection Process) 

ความหมายและความสําคัญ 
การคัดเลือก (Selection) เปนกระบวนการที่มีความยุงยากที่สุดในงานการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย เน่ืองจากมีขั้นตอนและปจจัยที่เก่ียวของมากมายในการพิจารณาผูสมัครแตละ
ราย ซ่ึงเม่ือขั้นตอนของการสรรหาส้ินสุดลง บริษัทจะไดคนจํานวนหน่ึง ซ่ึงมีคุณสมบัติเบ้ืองตน
ตรงตามความตองการ ซ่ึงคนกลุมนีจ้ะตอง ผานกระบวนการเลือกสรร (Selection) เพ่ือคัดเลือก
ใหไดบุคคลที่มีคุณลักษณะเหมาะสมในตําแหนงงานมากที่สุด และเปนจํานวนที่บริษัทตองการ 
ซ่ึงตองมีเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว เพ่ือใชเปรียบเทียบกับผูสมัครงานแตละคน เกณฑมาตรฐานน้ี
ไดมาจาก การกําหนดคุณสมบัติ ของผูปฏิบัติงาน (Job Specification) ซ่ึงไดมาจากการ
วิเคราะหงานอีกตอหน่ึง โดยนักวิชาการตาง ๆ ไดใหคําจํากัดความการคัดเลือกไวมากมาย
ดังตอไปน้ี 

ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2545: 43) การคัดเลือกบุคลากร หมายถึงกระบวนการตอเน่ือง
จากการสรรหาบุคลากรที่ใชในการตรวจสอบ พิจารณาและการตัดสินใจรับบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเขารวมงานกับองคกร 

ประเวศน มหารัตนสกุล (2550: 132) การคัดเลือกเปนกระบวนการตัดสินใจที่จะ
คัดเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับงานและคาดวาผูสมัครนาจะทํางานไดด ี

วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550: 95) การคัดเลือกเปนกิจกรรมที่ตองอาศัยความพยายามใน
การพิจารณาการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเขามา 
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 ดร.อนิวัช แกวจํานง (2552: 98) การคัดเลือก หมายถึง กิจกรรมที่ดําเนินการอยางเปน
กระบวนการเพ่ือพิจารณา วินิจฉัยและกล่ันกรองผูสมัครแตละรายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ตําแหนงงานวางในองคกร 
 สําหรับความสําคัญของการคัดเลือกบุคคลอาจพิจารณาไดในประเด็นดังตอไปน้ี 

1. เปนกระบวนการในการกล่ันกรองเพ่ือใหไดมาซ่ึงบุคคลที่เหมาะสมกับองคกร โดย
องคกรจะดําเนินการในวิธีการตางๆ ใหเหมาะสมกับแตละตําแหนงงานที่ตองการ เพ่ือกล่ันกรอง
ใหไดผูที่เหมาะสมที่สุด 

2. เปนสวนสําคัญที่เกี่ยวของกับความสําเร็จขององคกร เน่ืองจากเปนจุดเร่ิมตนของ
การไดมาซ่ึงบุคลากรเพ่ือเขาทํางานในหนวยงานตางๆ หากองคกรไมมีความเช่ียวชาญในการ
คัดเลือกยอมทําใหไดบุคคลที่ไมมีความเหมาะสม 

3. ชวยลดตนทุนในการดําเนินงาน แมวาการคัดเลือกจะทําใหเสียเวลาและเปนการ
เพ่ิมตนทุนขององคกรก็จริง แตหากไดบุคคลที่เกงและสรางผลประโยชนใหกับองคกรไดอยาง
เต็มที่โดยบุคคลน้ันเต็มใจที่จะอยูกับองคกรไดนาน ยอมสรางความคุมคาใหกับองคกร 

4. สรางความนาเช่ือถือในสายตาลูกคา โดยพบวาองคกรที่สามารถคัดเลือกได
พนักงานที่มีความสามารถสูงยอมไดเปรียบในเชิงการแขงขันและการประชาสัมพันธองคกร  
 
แนวคิดพื้นฐานในการคัดเลือก 
 แนวคิดพ้ืนฐานในการคัดเลือกสวนใหญเกี่ยวของกับผูสมัครและตําแหนงงานที่ผูสมัคร
สนใจ โดยอาจจําแนกแนวคิดพ้ืนฐานไดเปน 3 แนวคิด คือ 
 แนวคิดดานสติปญญาของผูสมัคร โดยทั่วไปจะเก่ียวของกับภูมิความรู ความสามารถ
และความเช่ียวชาญในตําแหนงงานที่สมัคร โดยการคัดเลือกขององคกรในทุกตําแหนงจึงมุง
คัดเลือกเพ่ือใหไดมาซึ่งบุคคลที่มีสติปญญาเหนือกวาบุคคลอื่น รวมถึงสัมผัสไดถึงความสามารถ
และความเช่ียวชาญของการทํางานในอดีต 
 แนวคิดดานจิตใจ เปนการวัดสภาพความรูสึกของบุคคลที่ตองการเขารวมงานกับองคกร 
โดยทั่วไปบุคคลจะถูกสัมภาษณหรือทําแบบทดสอบเพ่ือวัดทัศนคติ การเรียนรู การรับรู คานิยม 
การตัดสินใจ การติดตอสื่อสารและภาวะผูนําเปนตน 
 แนวคิดดานการปรับตัวของบุคคล เม่ือไดรับการคัดเลือกจากองคกรเรียบรอยแลว 
บุคคลที่ไดรับคัดเลือกจะตองทํางานรวมกับผูอื่นในองคกร ซ่ึงเปนหนาที่ขององคกรที่จะทําใหทุก
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คนมีพฤติกรรมที่เปนไปในรูปแบบเดียวกันกับที่องคกรตองการ ดังน้ันบางองคกรจึงใหผูสมัคร
ทําแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถในการปรับตัว 
 
กระบวนการคัดเลือก 
 กระบวนการการคัดเลือกของแตละองคกรไมมีความแตกตางกันมากนัก ซ่ึงทุกองคกร
ใหความสําคัญกับการคัดเลือกมาก เน่ืองจากมีสวนสัมพันธกับการไดมาซ่ึงบุคคลที่มีความ
เหมาะสมและความสําเร็จขององคกรทั้งในปจจุบันและอนาคต ซ่ึงหากการคัดเลือกเกิดการ
ผิดพลาด จะทําใหมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร ดังน้ันองคกรตาง ๆ 
จึงใหความสําคัญกับการคัดเลือกและการดําเนินการอยางเปนกระบวนการและตอเน่ือง โดย
สามารถสรุปกระบวนการคัดเลือกไดดังนี ้

1. ใหการตอนรับผูสมัคร เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานกับ
องคกร โดยเจาหนาที่ฝายทรัพยากรมนุษยตองใหการตอนรับดวยความเต็มใจ ไมวาจะเปนผูที่
เขามาติดตอ เขามาสมัครงานหรือเขามาสอบถามเร่ืองใดก็ตาม พรอมใหคําแนะนําหรือตอบ
คําถามเพ่ือความเขาใจและความสบายใจของผูมาติดตอ 

2. การกรอกแบบฟอรมใบสมัคร หลังการตอนรับเจาหนาที่จะใหใบสมัครพรอมให
คําแนะนําในการกรอกใบสมัคร องคกรสวนใหญจะใหผูมัครกรอกขอมูลลงใบฟอรมผาน
คอมพิวเตอรหรืออินเตอรเน็ต ซ่ึงหลายองคกรจะมีการใหตรวจสอบตําแหนงวาง และกรอก
ขอมูลลงในแบบฟอรมสมัครงาน สงใหบริษัททางอินเตอรเน็ต 

3. การสัมภาษณเบื้องตน เปนการสอบถามเพ่ือคนหาขอเท็จจริงโดยการพูดคุยงาย ๆ 
กับผูสมัครโดยใชเวลาเพียงส้ัน ๆ เพ่ือเก็บขอมูลผูสมัครใหมากที่สุดและเพ่ือเปนขอมูลใหกับ
บุคคลที่จะตองทําการสัมภาษณตอไป 

4. การนัดหมายผูสมัคร หลังจากผูสมัครสงใบสมัครใหกับองคกรเรียบรอยแลว 
เจาหนาที่จะทําการจัดแยกใบสมัครหรือนําใบสมัครไปเก็บไวเพื่อรอใหหนวยงานที่ตองการ
บุคคลเขามาคัดเลือก โดยเม่ือหนวยงานที่ตองการพนักงานแจงความประสงคเขามาก็จะทําการ
ตรวจเช็คผูสมัครเบ้ืองตน (Basic Checking)  

5. การทดสอบ เปนกระบวนการที่แตละองคกรอาจเลือกใชไมเหมือนกันขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมของตําแหนงงาน โดยผลการทดสอบจะนําไปเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ จึง
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พบวาการทดสอบเปนวิธีการวัดความรูและความสามารถวามีความเหมาะสมกับตําแหนงงาน
มากนอยเพียงใด 

6. การตรวจสอบประวัติและภูมิหลัง (Double Checking) เปนขั้นตอนตอเน่ืองโดย
องคกรอาจทําการตรวจสอบผูสมัคร เม่ือคัดเลือกไดผูสมัครที่เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับตําแหนงงานวางไดเรียบรอยแลว 

7. การสัมภาษณคร้ังสุดทาย เปนการพูดคุยสอบถามผูสมัครเพ่ือใหไดขอมูลและเปน
การกล่ันกรองขอมูลที่จะเปนประโยชนตอตําแหนงงานมากที่สุด 

8. การประกาศผลการคัดเลือก (Announcement) เปนกระบวนการสุดทายของการ
คัดเลือกดดยองคกรจะประกาศรายช่ือบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกและติดประกาศไวบนบอรดของ
ฝายงานทรัพยากรบุคคล บางองคกรประกาศผลพรอมนัดวันเขารายงานตัว 
 

 
แผนภาพที่ 7: กระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 

 
การทดสอบ 
 การทดสอบเปนวิธีการวัดผลในเชิงพฤติกรรมเพ่ือคนหาบุคคลที่มีความรูความสามารถ
กับตําแหนงงานในองคกร การทดสอบเปนวิธีการประเมินที่เปนการช้ีวัดที่ชัดแจง (Objective) 
และไมมีอคติ หากใชวิธีทดสอบไดอยางถูกตอง  

ใหการตอนรับ
ผูสมัครงาน

ผูสมัครกรอกใบ
สมัคร

สัมภาษณ
เบื้องตน

นัดหมายผูสมัครทําการทดสอบตรวจสอบประวัติ

สัมภาษณคร้ัง
สุดทาย

ประกาศผลการ
คัดเลือก
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 กระบวนการเลือกสรร เปนวิธีการหลาย ๆ วิธี ดังน้ัน นักการจัดการทรัพยากรมนุษยจึง
ตองกําหนดเกณฑหรือมาตรฐานการทดสอบในแตละวิธีใหมีความชัดเจน ทั้งนี้การทดสอบใน
ปจจุบันสามารถจําแนกไดดังตอไปนี ้

1. การทดสอบความสามารถ (Test of Maximal Performance) การประเมินเพ่ือให
ทราบไดวาผูรับการทดสอบแตละรายสามารถทําอะไรไดบางตรงกับความตองการในตําแหนง
งานที่สมัครหรือไม การทดสอบความสามารถขององคกรภาคธุรกิจในปจจุบันจะดําเนินการใน
ประเด็นดังตอไปน้ี 

1.1 การทดสอบความเขาใจ (Test of Cognitive Mental Abilities)  เปนการทดสอบ
เร่ืองทั่ว ๆ ไปในเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะเพ่ือประเมินความรู ความจํา ความ
สนใจและสภาพจิตใจของผูทดสอบที่เก่ียวของกับการทํางานและการดําเนินชีวิต 

1.2 การทดสอบความสามารถดานรางกาย (Test of Motor and Physical Abilities) 
เปนการทดสอบสมรรถภาพของรางกายวามีความคลองแคลวและสมบูรณตอการทํางานมาก
นอยเพียงใด รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพของการทํางานประสานงานกันระหวางกลามเน้ือ
และจิตใจบองแตละบุคคล ซึ่งเหมาะกับงานประเภทสายการผลิตในโรงงาน 

1.3 การทดสอบความถนัด (Aptitude Tests) เปนการทดสอบเก่ียวกับหนาที่งานหลัก
ตาง ๆ ที่พึงตองทํา เพ่ือประเมินวาผูเขารับการทดสอบแตละรายมีความเช่ียวชาญและเหมาะสม
กับตําแหนงงานที่องคกรตองการมากนอยเพียงใด เชนทักษะการใชเครื่องมือ เครื่องจักรกล การ
ซอมแซม เปนตน 

1.4 การทดสอบความสามารถดานความจํา (Cognitive Ability Tests) เปนการวัด
ความสามารถเรื่องการรับรูอยางรวดเร็ว ภาษาพูด ความสามารถพิเศษดานตัวเลข และการใช
เหตุผลเปนตน การทดสอบดานความจําจะทดสอบโดยอาศัยความรวดเร็วเทาน้ัน 

2. การทดสอบบุคลิกภาพและความสนใจ (Measuring Personality and Interests) 
เปนเรื่องสําคัญสําหรับตําแหนงงานทุกตําแหนงในองคกร เน่ืองจากบุคลิกภาพเปนการสราง
ความประทับใจและความรูสึกที่ดีตอผูพบเห็น โดยอาจตรวจสอบพฤติกรรมบุคคลจากสภาพ
รางกายภายนอก การติดตอระหวางบุคคล การพูดจา มารยาทโดยทั่วไป  

3. การทดสอบความสําเร็จ (Achievement Tests) ทดสอบเก่ียวกับความรูในแขนงวิชา
ตาง ๆ เชน วิชาเศรษฐศาสตร การบริหารงานบุคคล เปนตน และเปนการทดสอบความรูที่ไดมา
จากการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงความรูทั่วไปที่อาจเกี่ยวของกับการใชชีวิต 
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ปจจุบันไดมีการทดสอบทั้งการสอบขอเขียนหรือสอบปฎิบัติ โดยทุกคนตองผานการสอบ
สัมภาษณจึงถือวาเปนการสิ้นสุดและสมบูรณ 
 
การสัมภาษณ 
 การสัมภาษณ (Interview) เปนการพูดคุยและสอบถามความคิดเห็นของผูสมัครเพ่ือให
ไดขอมูลที่เก่ียวของ และเปนประโยชนตอการวาจางในตําแหนงที่องคกรตองการ จึงกลาวไดวา
การสัมภาษณเปนวิธีการที่องคกรใชเพ่ือคนหาขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับตําแหนงงานจากผูสมัคร
แตละราย 
 โดยทั่วไปการสัมภาษณเพ่ือคัดเลือกจะดําเนินการไดใน 2 ลักษณะ ดังน้ี 
 การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure Interview) เปนการพูดคุย สอบถาม ใหผูถูก
สัมภาษณแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห เปนตน โดยผูสัมภาษณจะใชคําถามที่มีมาตรฐาน
ผานการกลั่นกรองแลวเทาน้ัน ผูสัมภาษณจึงตองมีการเตรียมตัวลวงหนาเปนอยางดี ซ่ึงแตละ
คําถามควรเปนขอความที่ใชสืบคนพฤติกรรมที่เก่ียวของกับการทํางานในอดีตและงานใน
ตําแหนงใหมหากไดรับการคัดเลือก 
 การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) เปนการพูดคุย สอบถาม 
ใหแสดงความคิดเห็นและวิเคราะหเปนตน โดยผูสัมภาษณไมไดเรียงคําถามตามลําดับ หรือบาง
คําถามอาจไมไดกลั่นกรองหรือเตรียมตัวมากอนลวงหนา การสัมภาษณแบบมีโครงสรางจึง
เหมาะกับผูสัมภาษณที่มีประสบการณสูงและมีความเช่ียวชาญในการสัมภาษณเพ่ือการคัดเลือก
บุคคลเขาทํางานในองคกร 
 สําหรับคําถามที่ผูสัมภาษณมักจะใชสําหรับการสัมภาษณทั้งแบบมีโครงสรางและแบบ
ไมมีโครงสรางสามารถจําแนกไดเปน 4 ลักษณะดังตอไปน้ี 

1. คําถามเก่ียวกับประวัติสวนตัว (Background Questions) เปนการสอบถามเรื่องราว
ที่เปนเรื่องเฉพาะของผูสมัครแตละราย เชนช่ือ นามสกุล การศึกษา อายุ 
ประสบการณ เปนตน 

2. คําถามที่เก่ียวของกับความรูเรื่องงาน (Job-knowledge Questions) เปนคําถาม
เพ่ือใหผูสมัครอธิบาย สาธิตการทํางานที่เคยทําในอดีต แสดงความคิดเห็นหรือ
สาธิตวิธีการทํางานในตําแหนงที่องคกรรับสมัคร 
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3. คําถามเชิงสถานการณ (Situation Questions) เปนขอคําถามที่ผูสัมภาษณสมมติ
เหตุการณหรือจําลองเหตุการณที่เกี่ยวของกับงานในลักษณะใดลักษณะหน่ึงเพ่ือให
ผูถูกสัมภาษณแสดงเหตุผลหรือแกไขสถานการณ เพ่ือวินิจฉัยวาผูถูกสัมภาษณ
มีปฏิพานและไหวพริบในการแกไขและตัดสินใจอยางไรเม่ืออยูในสถานการณน้ัน ๆ 

4. คําถามเชิงพฤติกรรม (Behavioral Questions) เปนการพูดคุยหรือสอบถามผูถูก
สัมภาษณเก่ียวกับพฤติกรรมการทํางานในอดีตหรือประเภทของงานที่อยูในความ
สนใจหรือการทํางานในตําแหนงงานในปจจุบัน เพ่ือเปรียบเทียบกับงานในองคกร
ตองการวาจางในตําแหนงงานใหมที่สมัคร 

 
2.6.3 การปฐมนิเทศและการบรรจ ุ
ภายหลังจากที่องคการไดทําการคัดเลือกไดบุคคลที่เหมาะสมกับตําแหนงงานใน

องคการแลวจะบรรจุ (Placement) บุคคลนั้นเขาเปนพนักงานใหมในตําแหนงที่ไดตกลงกัน 
องคการอาจจัดใหพนักงานใหมเขารับการปฐมนิเทศ (Orientation) กอนการเริ่มงานจริงหรืออาจ
ดําเนินการภายหลังจากที่ไดบรรจุแลวก็ได ดังน้ัน เพ่ือสรางความชัดเจนและความเขาใจที่
ถูกตองซ่ึงจะชวยสรางความม่ันใจใหกับพนักงานใหมในการเริ่มตนทํางานกับองคการ 
 
ความหมายและความสําคัญ 
 การปฐมนิเทศโดยทั่วไปจะเปนกิจกรรมที่ดําเนินการภายหลังจากที่ไดมีการประกาศผล
การคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมกับตําแหนงงานภายในองคการแลว นักวิชาการไดให
ความหมายของการปฐมนิเทศดังตัวอยางตอไปน้ี 

 ณัฎฐพันธ เขจรนันทน (2545 : 111) การปฐมนิเทศ หมายถึง กิจกรรมที่องคการจัดทํา
ขึ้นเพ่ือตอนรับบุคลากรใหมใหเขารวมเปนสมาชิกโดยการแนะนําใหรูจักและสรางความคุนเคย
กับองคการ กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติและบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูเดิม ตลอดจนสรางความเขาใจตอ
วิถีทางในการปฏิบัติตนของบุคลากรภายในองคการ 

 ธัญญา ผลอนันต (2547 : 65) การปฐมนิเทศ หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือแนะนําให
พนักงานใหมรูจักองคการเพ่ือชวยใหพนักงานปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร โดยแนะนํา
เง่ือนไข การจางงาน สิทธิและผลประโยชนตางๆ นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยและ
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ทรัพยากรบุคคลรวมไปถึงการอธิบายภาพรวมขององคกร งานในหนาที่และความรับผิดชอบ 
สถานที่ทํางาน ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ระเบียบขอบังคับและเพ่ือนรวมงาน 
 การปฐมนิเทศ หมายถึง กิจกรรมการใหการตอนรับพนักงานใหมขององคการดวยการ
ใหขอมูลที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอการเริ่มตนทํางานกับองคการ 
 การปฐมนิเทศพนักงานใหมมีความสําคัญอยางยิ่งและเปนภาระหนาที่ของทุกคนใน
องคการที่จะตองชวยกันทําใหกิจกรรมน้ีบรรลุผลสําเร็จใหไดเน่ืองจากการปฐมนิเทศเปน
เครื่องมืออยางหน่ึงที่อาจกอใหเกิดวัฒนธรรมองคการที่องคการตองการในอนาคต องคการจึง
ตองใหความสําคัญและจัดใหมีการปฐมนิเทศพนักงานใหมในประเด็นดังตอไปน้ี 

1. เพ่ือชวยใหพนักงานใหมรูจักองคการมากขึ้น โดยพบวาในการปฐมนิเทศมักจะมี
การแนะนําองคการในแงมุมตางๆ เชน ประวัติความเปนมา คณะผูบริหาร ผลิตภัณฑและบริการ 
เปนตน และทําใหพนักงานใหมสามารถเขาใจในทิศทางองคการและนํามาซ่ึงการปฏิบัติงานได
เปนผลสําเร็จ 

2. เพ่ือชวยใหพนักงานใหมสามารถปรับตัวเขากับองคการได การปฐมนิเทศจึงมีสวน
ทําใหเกิดความคุนเคยกับสถานที่ใหม คลายความกังวลและลดความเครียดโดยเฉพาะเรื่องกฎ 
ระเบียบ วินัยและงานในหนาที่ เปนตน อันจะสงผลใหพนักงานใหมสามารถปรับตัวเขากับ
องคการไดอยางรวดเร็ว 

3. เพ่ือสรางทัศนคติที่ถูกตองสําหรับพนักงานใหม การปฐมนิเทศพนักงานใหมชวย
สรางและเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหเปนไปในเชิงบวกกับพนักงานใหมทุกคน 

4. เพ่ือชวยลดความสับสน วุนวายและความผิดพลาดในการทํางานของพนักงานใหม  
5. เพ่ือสรางภาพลักษณใหกับองคการ ซ่ึงแนนอนวาองคการใดที่จัดใหมีการปฐมนิเทศ

พนักงานใหมยอมทําใหมองเห็นถึงการใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษยในองคการ 
 
ขั้นตอนในการปฐมนิเทศ 
 สําหรับการปฐมนิเทศอยางเปนทางการจะดําเนินการอยางเปนขั้นตอนที่ตอเน่ืองกันไป 
ดังน้ันเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฐมนิเทศพนักงานเขาใหมนักการจัดการทรัพยากรมนุษย
ควรดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. การวางแผน จัดไดวาเปนขั้นตอนแรกของการทํางานดานการจัดการทรัพยากร
มนุษย การวางแผนการปฐมนิเทศเปนการกําหนดสิ่งตางๆ ที่จะทําใหการปฐมนิเทศสามารถ
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บรรลุผลสําเร็จได โดยตองพิจารณาเริ่มตั้งแตการกําหนดวันปฐมนิเทศ ระยะเวลาที่เหมาะสม
สถานที่ทําพิธีเปด-ปด ประธานกลาวเปด-ปด รูปแบบหรือวิธีการปฐมนิเทศ วิทยากรที่จะมาให
คําแนะนํา กิจกรรมระหวางปฐมนิเทศ อาหารวาง อาหารเที่ยงและเจาหนาที่ควบคุมดูแลการ
ปฐมนิเทศ เปนตน 

2. การนําเสนอแผนการปฐมนิเทศตอผูบังคับบัญชา เปนการดําเนินการเพ่ือพิจารณา
รายละเอียดของแผนการปฐมนิเทศอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือใหเกิดความชัดเจนและไมเกิดความผิดพลาด
ในการปฐมนิเทศ 

3. การดําเนินการปฐมนิเทศ เปนการดําเนินงานจริงตามแผนที่ไดมีการปรับเปลี่ยน
แกไขแลว ในขั้นการดําเนินการอาจเผชิญกับปญหาหรืออุปสรรค ในการดําเนินงานตามแผนจึง
ตองใชความระมัดระวังและตองใหความสําคัญกับปญหาหรืออุปสรรคโดยไมปลอยปละละเลย 
เพราะอาจนํามาซ่ึงปญหาของพนักงานใหมในภายหลังได 

4. การประเมินผลการปฐมนิเทศ เปนขั้นตอนของการรับรูขอมูลการปฐมนิเทศซ่ึงเปน
ผลสะทอนกลับหรือเปนขอมูลจากมุมมองของพนักงานใหมที่เขารวมปฐมนิเทศทุกคน ขอมูลที่
ไดจากการปฐมนิเทศไมวาจะเปนขอมูลเชิงลบหรือขอมูลเชิงบวกจะชวยใหนักการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยสามารถนําไปใชในการปรับปรุงแกไขการปฐมนิเทศในครั้งตอไปใหดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 8: แสดงขั้นตอนการปฐมนิเทศอยางเปนทางการ 
 
สามารถจําแนกไดเปน 4 ขั้นตอนตามลําดับเริ่มจากขั้นการนําเสนอแผนเพ่ือการ

ปรับปรุงแกไข ขั้นการนําเสนอแผนตอผูบริหาร ขั้นการดําเนินงานและขั้นการประเมินผล โดย
ตองดําเนินการอยางตอเนื่องทีละขั้นตอนในแตละขั้นตอนจะตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง
เน่ืองจากหากเกิดความผดิพลาดจะสงผลกระทบตอสภาพจิตใจและทัศนคติของพนักงานใหมได
งาย 
 
 

ขั้นการวางแผนการ
ปฐมนิเทศ 

ขั้นการนําเสนอ
แผนตอผูบริหาร 

ขั้นการ
ดําเนินงาน 

ขั้นการ
ประเมินผล 
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การทดลองงานและการบรรจ ุ
 องคการทั้งภาครัฐและเอกชนจะกําหนดใหพนักงานใหมที่ผานการคัดเลือกสามารถเขา
ทํางานไดทันทีโดยการทํางานในระยะแรกเรียกวาขั้นการทดลองงาน (Probation) โดยทั่วไป
กําหนดระยะเวลา 120 วัน อาจมากกวาหรือนอยกวาก็ไดขึ้นอยูกับความสําคัญและความ
เหมาะสมของแตละตําแหนงงานทั้งน้ีไมควรมีระยะเวลานานเกิน 1 ป ในชวงของการทดลองงาน
พนักงานจะตองทํางานในตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบจริงๆ โดยอาจมีพ่ีเล้ียงคอยให
การแนะนํา สาธิตใหดู อธิบายวิธีการทํางานและใหเขารวมทํางานดวยกันก็ได ในชวงนี้ถือไดวา
เปนชวงของการเรียนรูงานในตําแหนงงานใหม พนักงานใหมอาจโชคดีหากตําแหนงงานใหม
เปนงานที่เคยทํามากอนแตหลายคนอาจเปนงานใหมที่ไมเคยมีประสบการณมากอนจึงตองทํา
การเรียนรูโดยอาศัยทักษะทุกๆ ดานเพ่ือการทํางานไดบรรลุผลสําเร็จตามที่องคการตองการ 

 ในขั้นทดลองงานพนักงานใหมตองพึงระลึกวาเปนการทํางานจริงๆ ที่ตองใชความรู
ความสามารถและทุมเทในทุกงานที่ไดรับมอบหมายใหทําโดยไมยอทอ ทั้งนี้ การแสดงความ
กระตือรือรนและแสดงความพึงพอใจเสมอเมื่อไดรับมอบหมายใหทํางานเปนส่ิงที่พนักงานใหม
ควรแสดงออกมากที่สุดเน่ืองจากจะมีผลตอการประเมินผลการปฏิบัติงานในชวงการทดลองงาน
สําหรับเพื่อรวมงานจะตองไมแสดงความรังเกียจหรือกล่ันแกลงโดยใหงานหนักหรืองานที่
ยากจนเกินไปเพราะเปนการไมเปดโอกาสใหพนักงานใหมไดแสดงฝมือของตนเองที่แทจริง
ออกมาไดอยางเต็มที่แตควรแสดงความเปนผูใหญที่คอยใหกําลังใจ ใหคําแนะนํา ทําการสอน
งานและตองใหความชวยเหลือดวยความเต็มใจเม่ือถูกรองขอจากพนักงานใหม 

 เม่ือพนักงานใหมสามารถปฏิบัติงานผานในขั้นการทดลองงานแลวจะไดรับการบรรจุเขา
สูตําแหนงงานโดยองคการจะออกประกาศการบรรจุพนักงานใหมแจงไปยังทุกหนวยงานเพ่ือให
ทราบทั่วกันและใหถือวาพนักงานใหมเปนพนักงานขององคการนับตั้งแตวันที่ประกาศ ทั้งน้ี 
พนักงานใหมจะไดรับผลตอบแทน (Total Returns) และผลประโยชนเก้ือกูลอี่นๆ (Benefits) 
เชนเดียวกับพนักงานในองคการอีกทั้งยังพบวาในหลายๆ องคการอาจจะมีการเพ่ิมคาตอบแทน
ใหกับพนักงานใหมที่สามารถปฏิบัติงานผานขั้นการทดลองงานดวย 
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2.7 การฝกฝนและการพัฒนาบุคลากร (Training & Development) 
ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 การพัฒนาทรัพยากรคือการทําใหมนุษยเจริญ มีศักยภาพมากขึ้นจนกลายเปน
ทรัพยากรที่มีคาในสังคมและในประเทศ 

ในการพัฒนาองคการ   จะมีความหมายคือ การใหความกาวหนาทางความรู  
ความสามารถ  ทักษะ โดยมีวัตถุประสงคที่จะปรับปรุงผลงานภายในองคการ  สะทอนใหเห็นถึง
การใหความสําคัญกับบุคคลเทาเทียมกับผูกมัดที่ยึดหลักปรัชญาในการพัฒนาคนภายใน
องคการสูความเปนมืออาชีพ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ เปน การพัฒนาองครวมของการพัฒนาบุคคล 
(ID) พัฒนาวิชาชีพ (CD) และพัฒนาองคการ (OD) เพ่ือมุงสูการผลิตสูงสุด คุณภาพ โอกาสและ
การเพ่ิมพูนสูงสุด เพ่ือสมาชิกองคการที่พวกเขาทํางานทําใหเปาหมายขององคการบรรลุผล 

1. การพัฒนาบุคคล (ID: Individual Development)  ชวยใหพนักงานเห็นถึงจุดออน 
จุดแข็งของตน  เสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดออน โดยใชศักยภาพทั้งหมดเพ่ือสรางประสิทธิภาพ
องคการขณะเดียวกันก็บรรลุเปาหมายสวนบุคคลดวย   เปนการพัฒนาบุคคลที่เกิดจากการผาน
ทักษะงานหลายตําแหนง เชน ผูวิเคราะห  วางแผน  สรางโปรแกรม  บรรยาย เปนตน  เพ่ือมุง
พัฒนาความรูทัศนคติ  ทักษะใหม ๆ และพฤติกรรมใหดีขึ้น  เพ่ือที่จําทําใหผลการปฏิบัติงาน
เพ่ิมขึ้นและดีขึ้น อาจกระทําผานแผนงานที่เปนทางการหรือไมเปน  หรือการอบรมขณะ
ปฏิบัติงานก็ได 

2. การพัฒนาวิชาชีพ (CD: Career Development)  เนนการวิเคราะหเพ่ือใหทราบ
ความสนใจ  คานิยม  ความรูความสามารถ  กิจกรรม  และการมอบหมายงานใหบุคคลปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาทักษะสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคต   การพัฒนาอาชีพนั้น ทั้ง บุคลากรและ
องคการตางตองมีกิจกรรมที่จะตองปฏิบัติทั้ง 2 ฝาย  ทางฝายบุคลากรจะตองมีการวางแผน
อาชีพ   ตระหนักในอาชีพตน  ใชประโยชนจากศูนยพัฒนาอาชีพในหนวยงานตนใหมากที่สุด  
สวนกิจกรรมองคการครอบคลุม  ระบบใหคําปรึกษา  จัด Workshop  สัมมนา  การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  แผนงานเสนทางอาชีพ 

3. การพัฒนาองคการ  (OD: Organization Development)  มุงพัฒนาวิธีแกปญหา
องคการดวยวิธีการใหม ๆ และสรางสรรคโดยพยายามปรับโครงสราง  วัฒนธรรม กระบวนการ
บริหาร  และกลยุทธของการบริหารทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกัน  
 วิธีการแกปญหาโดยปรับสวนตาง ๆ ใหกลมกลืนกันสามารถทําใหองคการปรับตัว
ไดดวยตนเอง  และมองเห็นปญหาและความออนแอของตนเองแลวนํามาแกไข    เคยมีผูกลาว
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วาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนสิ่งฟุมเฟอยแตในปจจุบันเปนที่ยอมรับแลววา  การพัฒนา
แรงงาน       ( Work Force) ไมใชส่ิงฟุมเฟอยอีกตอไป   การอบรมและพัฒนา เปนความ
จําเปนเพ่ือความอยูรอดและการปฏิบัติงานขององคการ และชวยสงเสริมในการสรางเปาหมาย
ชีวิตที่สมบูรณใหกับทุกคน ไมเพียงในองคการธุรกิจ แตในความสัมพันธกับครอบครัว ศาสนา
และชุมชนดวย 
 
ขอบเขตงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ 

โดยปกติทุกองคการจะตองมีทรัพยากร  3 ประเภทคือ 
1. Physical  Resource  ไดแกเคร่ืองจักร  อุปกรณ  สวนประกอบผลิตภัณฑ  เปน 

ทรัพยสินขององคการ  แสดงใหเห็นถึงความม่ันคง แข็งแกรงขององคการ เปนส่ิงที่เห็น
จับตองไดและสามารถวัดความสําเร็จขององคการได  เชน  สํานักงานใหญ 

2. Financial  Resource ไดแก เงินสด  สินคาคงเหลือ   การลงทุน  เปนสินทรัพย
หมุนเวียนขององคการ มีความสําคัญตอองคการเพราะเปนปจจัยทําใหองคการ
ตอบสนองโอกาสที่จะเติบโตขยายตัวได  สามารถคํานวณไดจาก ทรัพยสินลบดวย
หน้ีสินขององคการ     เปนปจจัยที่นักลงทุนประเมินสภาพการเงินขององคการ 

3. Human  Resource คนที่องคการจาง การวัดมูลคาทําไดยาก ผูบริหารมักมองขาม
ความสําคัญเพราะสะทอนความมั่งคั่งขององคกรไดยาก  เปนส่ิงที่ไมเส่ือมคาเหมือน
ทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรมนุษยสะทอนใหเห็นถึงมูลคาสุทธิองคการเหมือน
ทรัพยากรทางการเงิน  สําคัญเทาการเงิน 

 
วิธีการฝกอบรม 
 วิธีการฝกอบรมมีแตกตางกันหลายวิธี บางองคกรที่มีขนาดใหญ มักจะใชหลาย ๆ วิธี
ควบคูกัน แตอยางไรก็ตาม บางวิธีที่ เปนที่นิยมคอนขางมาก การที่จะเลือกใชวิธีใดน้ัน 
ยอมขึ้นอยูกับวัตถุประสงค ของการฝกอบรมเปนสําคัญ นอกจากน้ันยังขึ้นอยูกับความสามารถ
ของผูทําการอบรม และของผูที่จะเขารับการอบรม และยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่ควรพิจารณา
ประกอบดวย เชน จํานวนผูเขาอบรม ตลอดจนระดับที่ทําการอบรม เวลา และคาใชจาย ลวนแต
เปนปจจัยที่มีสวนกําหนดในการอบรม 
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 วิธีการอบรมที่สําคัญมีดังตอไปนี้คือ 
1. การฝกอบรมจากการทํางาน (On the job training (OJT.) เปนวิธีที่ใชมากที่สุดวิธี

หน่ึงในการใชอบรมพนักงาน วิธีน้ีการอบรมจะกระทําโดยใหผูบังคับบัญชา หรือโดยพนักงาน
อาวุโส เปนผูรับผิดชอบในการใหการอบรมแกพนักงานโดยตรง 

ขอดีของวิธีนี้ก็คือ ชวยใหพนักงานมีโอกาสไดเรียนรูจากผูที่มีความสามารถในเรื่องน้ัน 
ๆ โดยตรง และสามารถทําการอบรมในขณะปฏิบัติงานดวยสภาพแวดลอมจริง นอกจากน้ัน 
ผูบังคับบัญชาไดโอกาสสรางความสัมพันธที่กับผูใตบังคับบัญชาพรอมกันไปดวย 

ขอเสียของวิธีน้ีก็คือ วิธีน้ีจะไมไดผลหากผูบังคับบัญชาที่ทําการสอน มุงเนนถึงผลการ
ผลิตมากกวาการสนใจระมัดระวังใหมีการเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

วิธีอบรมแบบ On the job training (OJT.) ที่มีการจัดระบบอยางสมบูรณ วิธีหนึ่งก็คือ 
Job Instruction Training (JIT.) ซ่ึงถูกพัฒนาขึ้นมาในระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2 โดยจะเริ่ม
จาก ฝกอบรมใหกับหัวหนางานกอน จากนั้นหัวหนางานจะทําการฝกอบรมใหกับพนักงานอีกตอ
หน่ึงโดยขั้นตอนวิธีมีดังตอไปน้ี 

การเตรียมความพรอมสําหรับการสอนงาน 
- กําหนดและตัดสินวา ถาจะใหคนงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดและ

ถูกตองแลว เขาจะตองไดรับการสอนในเร่ืองอะไรบาง 
- จัดตรียม ทั้งเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุและวัตถุดิบ จัดที่ทํางานใหถูกตองเหมาะสม 

และใหเปนรูปแบบเดียวกับที่ตองการ 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการของผูอบรม  
ขั้นตอนที่ 2 สอนถึงวิธีการทํางานและความรูที่เก่ียวของกับงาน 
ขั้นตอนที่ 3 ใหพนักงานทดลองทําเอง 
ขั้นตอนที่ 4 การติดตามผล 
2. วิธีอบรมดวยการจัดประชุมหรือถกปญหา (Conference or Discussion) เปนวิธีให

การอบรมแบบเฉพาะตัว ซ่ึงสวนใหญมักจะใชกับพนักงานเสมียน หรือพนักงานที่ปฏิบัติงานดาน
วิชาชีพ พนักงานดานเทคนิค ตลอดจนหัวหนางานตาง ๆ ซ่ึงมีความจําเปนที่จะตองอบรมโดยมี
การถายทอดความนึกคิดระหวางกัน การถายทอดวิธีปฏิบัติงานและมาตรฐานของงานดานตาง 
ๆ  ซึ่งการอบรมตามวิธีน้ีผูเขาอบรมสวนมากมักจะตองมีพ้ืนฐานเกี่ยวกับเร่ืองนั้นโดยตรงกอน 
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และจะตองมีความชํานาญในเรื่องเฉพาะดานที่จําเปนตาง ๆ เชน ทางดานการพิมพ หรือการใช
เครื่องมือสํานักงานตาง ๆ 

ขอดีของวิธีนี้ก็คือ ชวยใหพนักงานมีความคลองตัว หรือไดมีโอกาสทดลองแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางกัน ซ่ึงนับวาเปนส่ิงจําเปนยิ่งสําหรับพนักงานดานวิชาชีพ หรือพนักงานที่
ปฏิบัติงาน 

3. การอบรมงานชางฝมือ (Apprenticeship training) วิธีน้ีเปนระบบของการฝกอบรม 
ซ่ึงพนักงานใหมที่เขามาจะไดรับการแนะนํา และใหมีการทดลองฝกหัดทําจนชํานาญ การจัด
ฝกอบรมตามวิธีน้ีจะมีการจัดทั้งในหนาที่งานและในช้ันเรียน แผนการจัดฝกอบรมชางฝมือน้ี 
สวนใหญมักจะกระทําโดยความสมัครใจของทั้งสองฝาย คือฝายจัดการและฝายแรงงาน 
ตลอดจนตัวแทนอุตสาหกรรมและรัฐบาล รวมถึงบริษัทและโรงเรียนชางฝมือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

4. การอบรมในหองบรรยาย (Class-room training method) มีวัตถุประสงค
เพ่ือที่จะใหสามารถทําการอบรมแกผูเขาอบรมเปนกลุมใหญ ๆ โดยอาศัยครูผูสอน วิธีนี้มักจะ
เหมาะสมกับเรื่องที่จะตองทําการอบรมที่เก่ียวของกับการบอกกลาวใหทราบถึงขอมูล ตลอดจน
ใหคําแนะนําตาง ๆ ซึ่งอาจจะกระทําโดยวิธีบรรยายหรือวิธีแสดงหรือทดลองทําใหด ู

5. การจัดแผนการศึกษา (Program Instruction) อาจจะทําโดยการจัดเตรียมเอกสาร
ในรูปแบบของหนังสือคูมือ ซ่ึงเปนเครื่องชวยสอนที่จะชวยใหเรียนรูไดสะดวกขึ้น เรื่องราวตาง 
ๆ ที่จัดขึ้นเปนการศึกษาน้ี วิธีการจัดทํามักจะพยายามที่จะแตกเรื่องใหแยกยอยเปนหัวขอตาง 
ๆ โดยมีการแยกแยะและจัดเปนระเบียบตามหลักการของเหตุผล 
 

2.8 รักษาบุคคลากร (Retaining Employee) 
การรักษาบุคลากรใหคงอยูกับบริษัทประกอบดวยหัวขอดังตอไปน้ีคือ 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- การจายคาจางแรงงาน 

 
2.8.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานก็เพ่ือเนนความสําคัญ ใหสมาชิกในองคการรวมพลังกัน
ปฏิบัติหนาที่ของตนอยางมีประสิทธิภาพ คือมีความจริงใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ
และความสามารถ เพ่ือความเจริญม่ันคงกาวหนาขององคการจึงจําเปนอยางยิ่งจะตองมีการ
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ตรวจตรา และประเมินผลงานวาสําเร็จลุลวงไปดวยดี ตามมาตรฐานและคุณคาที่ไดวางไวหรือไม 
การประเมินการปฏิบัติงาน เปนการหาประโยชนหรอตีราคาผลงานของผูปฏิบัติ ปกติผู
ประเมินผลงานคือ ผูบังคับบัญชาโดยตรงเทาน้ันน การประเมินผลงานที่นิยมใชกันมากคือ 
ประเมินจากผลที่ไดโดยเปรียบเทียบผลงานกับวัตถุของงาน 
 
วัตถุประสงคในการประเมินผลงาน 
 การประเมินผลงานอาจกระทําดวยจุดประสงคที่แตกตางกัน โดยทั่วไปขึ้นอยู กับ
ผูบังคับบัญชา แตก็มีวัตถุประสงคที่สําคัญๆ พอกลาวไดดังน้ี 

1. เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในดานคาจาง คาตอบแทน เงินเดือน 
2. เม่ือเกิดกรณีขอขัดแยงของคนงาน ฝายบริหารสามารถประเมินผลงานและสามารถ

ระงับ ช้ีขาด โดยถูกตองตามหลักการได 
3. เพ่ือเปนหลักในการโยกยาย เปลี่ยนตําแหนง เล่ือนตําแหนง เล่ือนขั้น หรือใหออก

จากงานได 
4. เพ่ือใชดุลยพินิจพิจารณาความสามารถดานตางๆ หรือความแตกตางของคนงานแต

ละคน สามารถตัดสินใจไดวาใครมีความเหมาะสมกับหนาที่ตางๆ และสามารถจัด
วางตัวบุคคลได 

 
หลักการประเมินผลงาน 
 การประเมินการปฏิบัติงานน้ัน เกี่ยวของกับเร่ืองของคน จึงอาจมีการผิดพลาดหรือ
บกพรองใหเหน็อยูบอยๆ ขอผิดพลาดเหลาน้ีจึงมีผลตอการปฏิบัติและการบริหาร หลักการที่จะ
ชวยลดขอผิดพลาดพอจะกลาวไดดังนี้ 

1. การคัดเลือกผูทําหนาที่ประเมินผลงานใหเหมาะสม เพราะโดยทั่วไปผูพิจารณามี
ลักษณะอยางไร ผลงานที่ออกมายอมเปนไปตามลักษณะของผูน้ัน ทางบริษัทสวน
ใหญจึงตองใชผูประเมินผลงานอยางนอย 2 คน เพ่ือใหการพิจารณาไมผิดพลาด ซ่ึง
ยอมดีกวาการพิจารณาคนเดียว 

2. ผูทําหนาที่ในการพิจารณาควรมีความเขาใจหลักการวัตถุประสงค และวิชาการโดย
ตลอด ควรมีการปรึกษาหารือ รวมมือกันใหดีเสียกอน วาจะดําเนินการเชนไร เพ่ือ
จะใหวิธกีารเปนไปในแนวเดียวกัน 
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3. ตองระลึกอยูเสมอวาการพิจารณาจะมีผลโดยตรงตอความรู สึกของคนงาน 
โดยเฉพาะความยุติธรรมตอคนงานเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง เพราะปญหาจะเกิดขึ้น
หรือไมก็สุดแทแตความรูสึกของคนงาน 

4. วิธีการและขอเสนอแนะใดๆ ที่เปนประโยชน ควรนํามาใชและปฏิบัติเพ่ือศึกษา
เรียนรูพฤติกรรมของคนงานโดยตลอด หรือหาหลักฐานตางๆ มาพิจารณาน่ันเอง 

5. ควรยกเลิกระบบพวกพอง หรือขจัดความสัมพันธพิเศษ หากผูพิจารณาไมสามารถ
แยกเร่ืองสวนตัวกับงานออกจากกันได ก็เปนเรื่องยากที่จะใหการประเมินนั้นเปนไป
ตามหลักการ 

 
2.8.2 การจายผลตอบแทนแกผูปฏิบัติงาน 

 ในการจายผลตอบแทนใหกับผูปฏิบัติงานน้ัน เปนความพยายามที่จะสราง
ระบบตางๆ ใหตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคยุติธรรม เชน ระบบการจายที่เหมาะสม 
รวมทั้งนโยบายของการจายผลตอบแทนที่มีประสิทธิผล ซ่ึงตองมีระบบและนโยบายที่แนนอน
เหมาะสมกับสภาวการณตางๆ ทั้งยังตองคํานึงถึงประโยชนตางๆ ที่จะไดรับในการจัดการระบบ
การจายผลตอบแทนดวย 
 
เปาหมายการจายผลตอบแทน 

การจายผลตอบแทนควรจัดใหมีระบบที่สามารถจูงใจผูปฏิบัติงานได ปจจัยสําคัญที่จะ
กอใหเกิดประสิทธิผล (Criteria for Effectiveness) ในการจายผลตอบแทนตามทัศนะของ 
Thomas Latten มีดังน้ี 

1. การจายอยางเพียงพอ (Adequate) เปนการจายในระดับที่ครบถวนตามอัตราคาจาง
ขั้นต่ําที่ไดกําหนดไว จะถือไดวาเปนการเพียงพอสําหรับผูปฏิบัติงาน ในแตละสังคมจะมีอัตรา
คาจางขั้นต่ํากําหนดไว ผูบริหารจะตองจายใหเพียงพอครบตามระดับที่ไดตกลงกัน โดยอาศัย
หลักการอัตราคาจางขั้นต่ําน่ันเอง 

2. การจายอยางเสมอภาคยุตธรรม (Equitable) หมายถึง การจายผลตอบแทนตาม
ความรู ความสามารถ และความเหมาะสมตามลักษณะของงาน โดยอาศัยหลักคุณธรรม (merit 
system) 
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3. การจายอยางสมดุล (Balanced) หมายถึงการจายผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล
เหมาะกับผลงาน สามารถใชเปนชุดการจายผลตอบแทนไดดี โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานโดย
เลือกปฏิบัติอยางสมดุลแกผูปฏิบัติงาทุกคน 

4. การจายแบบตนทุนประสิทธิผล (Cost Effective) หมายถึงการจายผลตอบแทนที่อยู
ในขีดความสามารถของกิจการที่จะจายได โดยการควบคุมตนทุนคาใชจายโดยอาศัยเรื่องการ
จายผลตอบแทนเปนเกณฑ เนื่องจากเปนตนทุนที่มีแนวโนมคงที่มากกวาคาใชจายอื่นๆ  

5. การจายอยางแนนอน (Secure) ตองพิจารณาถึงความม่ันคงแนนอนของการจายทั้ง
ระบบ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจตอผูปฏิบัติงาน 

6. การจายแบบจูงใจ (Incentive) หมายถึง ในการจายผลตอบแทนควรใชเปนเรื่องมือ
ในการจูงใจผูปฏิบัติงาน ใหเกิดความกระตือรือรน และปฏิบัติงานใหไดผลดีที่สุด 

7. ตองไดรับการยอมรับ (Acceptable) หมายถึง การที่ใหผูปฏิบัติงานไดรับรูเก่ียวกับ
ระบบการจายผลตอบแทน และสรางความรูสึกวาเปนระบบที่สมเหตุสมผล มีความถูกตอง
เหมาะสมและยุติธรรมกับองคการและผูปฏิบัติงาน จะทําใหเกิดขวัญและกําลังใจในหมู
ผูปฏิบัติงาน 
 
หลักเกณฑเกี่ยวกับการจายผลตอบแทน 
 การตัดสินใจเกี่ยวกับการจายผลตอบแทน จะสงผลสะทอนตอการปฏิบัติงานในองคการ
เพราะถารูหลักเกณฑและมีการตัดสินใจที่ถูกตองตามหลักวิชาการแลว ยอมเกิดผลดีตอองคการ
และผูปฏิบัติงาน หลักเกณฑที่ใชในการจายผลตอบแทนมีดังน้ี 

1. โครงสรางของการจาย (Pay Structure) เปนโครงสรางของอัตราการจายตาม
ลักษณะตําแหนง (position) จะแบงเปนขั้น (class) และเปนชั้น (grade) ตางกันออกไป 
หลักเกณฑการจายจะอาศัยวิธีประเมินคางาน (job evaluation) 

2. ระดับของการจาย (Pay Level) เปนเรื่องที่เก่ียวของกับระดับอัตราการจายใน
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งความสูงต่ําขึ้นอยุกับปจจัยตางๆ เชน สภาวะตลาด แรงงาน นโยบาย 
ขององคการ เปนตน 

3. กําหนดเวลา (Pay Time) หมายถึงการกําหนดเวลาในการจายผลตอบแทนอยาง
แนนอน วาจะจายเปนรายวัน รายสัปดาห รายคร่ึงเดือน หรือรายเดือนเปนตน ซ่ึงองคการ
จะตองมีการกําหนดและตกลงกับผูปฏิบัติงานในเรื่องน้ีดวย 
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4. การควบคุมการจาย (Pay Control) หลักเกณฑการควบคุมการจายน้ึขึ้นอยูกับ
ผูบริหารและนโยบายขององคการ วาจะใชวิธีการใด โดยหลักปฏิบัติแลวจะประสานงานกัน
ระหวางฝายบุคคลกับฝายการเงิน เนื่องจากเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญเก่ียวกับการจาย
ผลตอบแทน  
 
ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษย  (Maslow’s Hierarchical Theory of 
Motivation)  
  ความตองการของมนุษย (Hierarchies of Needs) เปนสภาวะการขาดหรือ
เสียสมดุล ในส่ิงหน่ึงส่ิงใด ทั้งทางรางกายและจิตใจ ความตองการของมนุษยเปน
แรงจูงใจกระตุนใหเกิดพฤติกรรมเพ่ือชดเชยสภาพการขาดหรือเสียสมดุลน้ัน และ
นํามาซ่ึงความพึงพอใจอยางใด อยางหน่ึงหรือหลายอยางพรอมกัน อับราฮัม มาสโลว 
นักจิตวิทยาที่มีช่ือเสียงไดศึกษาความตองการของมนุษยที่เปนแรงจูงใจใหเกิด
พฤติกรรมตางๆ และไดนําเสนอรูปแบบความตองการของมนุษยออกมาเปนลําดับขั้น 
เรียกวา “ลําดับความตองการของมนุษย”  

โดยเร่ิมจากความตองการระดับ พ้ืนฐานขึ้นไป ประกอบดวย  
1. ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs)  
2. ความตองการความม่ันคงปลอดภัย (Safety and Security Needs)  
3. ความตองการดานสังคม (Social Needs)  
4. ความตองการเกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับ (Recognition and Esteem Needs)  
5. ความตองการความสมหวังในชีวิต (Self-Actualization Needs)  
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แผนภาพที่ 9 ลําดับความตองการของมนุษย 

 
1. ความตองการทางรางกาย  (Physiological Needs) เปนความ

ตองการพ้ืนฐานระดับแรก ไดแก ความตองการในส่ิงที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน 
ความตองการอาหาร เคร่ืองนุงหุม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค ความตองการทางเพศ 
นอกจากนี ้ความตองการหลุดพนจาก ความเบ่ือหนายจําเจ ความตองการส่ิงตื่นเตน
เราใจ ความอยากรูอยากเห็น ก็ถูกจัดอยูใน ความตองการพ้ืนฐานน้ีเชนกัน  

2. ความตองการความม่ันคงปลอดภัย (Safety and Security 
Needs) เปนความตองการที่อยูเหนือจากความตองการเพ่ือการอยูรอด เชน ความ
ตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตองการการปกปองคุมครอง ความ
ตองการมีสุขภาพแข็งแรง ความตองการความมั่นคงทางการเงิน การงาน ความ
ตองการความมั่นคงทางจิตใจ เปนตน สินคาและบริการที่ตอบสนองความตองการ 
ดานน้ี เชน แกสหุงตม เครื่องตัดไฟปองกันไฟฟาช็อต เครื่องดับเพลิง บริการ
ประกันภัย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ โรงพยาบาล ยามรักษาความปลอดภัย บริการ
ดานการเงินตางๆ เปนตน  

3. ความตองการดานสังคม (Social Needs) เปนความตองการของ
มนุษยที่จะมีชีวิตอยูในโลกอยางไมโดดเดี่ยว ไดรับความรัก มีครอบครัว มีเพ่ือน ไดรับ
การยอมรับวาเปนสวนหน่ึงของสังคม สินคาและบริการที่ตอบสนองความตองการดาน
น้ี เชน การดอวยพรตางๆ ดอกไม ของขวัญของกํานัล สมาชิกภาพในชมรม สมาคม
หรือสโมสร  

ความตองการ
ความสมหวังใน

ชีวิตความตองการ
เกียรติยศ ช่ือเสียง 

การยอมรับ
ความตองการดานสังคม

ความตองการความม่ันคงปลอดภัย

ความตองการทางรายการ
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4. ความตองการเกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับ (Recognition and 
Esteem Needs) เปนความตองการที่จะไดรับการเคารพนับถือยกยองจากคนในสังคม 
ความตองการในเกียรติยศ ช่ือเสียง คําสรรเสริญ การมีศักดิ์ศรี มีฐานะและดูดีในสังคม 
บอยครั้งที่ความตองการแบบน้ีทําใหมนุษยเกิดพฤติกรรมตางๆ เชน การใชสินคามี
ยี่หอดัง การรับประทานอาหารในสถานที่หรูหรา การซ้ือของขวัญราคาแพง การเขา
รวมเปนสมาชิกชมรมหรือสมาคมของคนช้ันสูง  

5. ความตองการความสมหวังในชีวิต (Self-Actualization Needs) 
เปนความตองการ ขั้นสูงสุดของมนุษย จะเกิดขึ้นเมื่อความตองการทุกดานในชีวิต
ไดรับการสนองตอบอยางครบถวนแลว 
 
ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร 
 ดักลาส  แมคเกรเกอร (Douglas Mc Gregor) มีฐานคติเก่ียวธรรมชาติของคน
อยู 2 แบบ เรียกวา ทฤษฎี X และทฤษฎี Y 
 ทฤษฎี X คือคนที่เกียจคาน ไมชอบทํางาน หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ดังน้ัน
ในการบริหารจึงควรใชมาตรการบังคับ มีกฏระเบียบกฎเกณฑคอยกํากับ มีการ
ควบคุมการทํางานอยางใกลชิด และมีการลงโทษเปนหลัก 
 ทฤษฎี Y คือ คนประเภทขยัน ควรมีการกําหนดหนาที่การงานที่เหมาะสม ทา
ทายความสามารถ สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเชิงบวก และควรเปดโอกาสใหมี
สวนรวมในการบริหารงาน 
 

ทฤษฎีสองปจจัย (Two Factor Theory) 
 Frederick K. Herzberg และคณะ. (อางถึงในสมยศ นาวีการ. 2522: 376-
378) ไดศึกษาทําการวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล เขาไดศึกษาถึงความ
ตองการของคนในองคการ หรือการจูงใจจากการทํางาน โดยศึกษาวาคนเราตองการ
อะไรจากงาน ซ่ึงสรุปไดวา บุคคลตองการความสุขจากการทํางาน โดยความสุขจากการ
ทํางานน้ัน เกิดมาจากความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจในงานที่ทํา โดยความพึงพอใจหรือ
ความไมพึงพอใจในงานทีท่ํานั้น ไมไดมาจากกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุมาจากปจจัยสอง
กลุม คือ  

- ปจจัยจูงใจ (Motivational Factors)  
- ปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยสุขศาสตร (Maintenance or Hygiene Factors) 
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1. ปจจัยจูงใจ (Motivational Factors) เปนปจจัยที่เก่ียวของกับงานโดยตรง เพ่ือจูงใจให
คนชอบและ รักงานที่ปฏิบัติ เปนตัวกระตุน ทําใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการให
ปฏิบัติงานไดอยางมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเปนปจจัยที่สามารถตอบสนองความ
ตองการภายในของบุคคลไดดวย อันไดแก 

1.1 ความสําเร็จในงานที่ทําของบุคคล (Achievement) หมายถึงการที่บุคคล
สามารถทํางานไดเสร็จส้ิน และประสบความสําเร็จอยางดี เปนความสามารถในการ
แกปญหาตาง ๆ การรูจักปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น เม่ือผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึก
พอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จของงานน้ัน ๆ  

1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับ
นับถือไมวาจากผูบังคับบัญชา จากเพ่ือน จากผูมาขอรับคําปรึกษาหรือ จากบุคคลใน
หนวยงาน การยอมรับนี้อาจจะอยูในรูปของการยกยองชมเชย แสดงความยินดี การให
กําลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดที่กอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือได
ทํางานอยางหน่ึงอยางใดบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จใน
งานดวย 

1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The Work Itself) หมายถึงงานที่นาสนใจ งานที่
ตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรค ทาทายใหลงมือทํา หรือเปนงานที่มีลักษณะสามารถ
กระทําไดตั้งแตตนจนจบโดยลําพังแตผูเดียว 

1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการ
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานใหม ๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ 
ไมมีการตรวจ หรือควบคุมอยาง  ใกลชิด 

1.5 ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง ไดรับเล่ือนขั้นเลื่อนตําแหนงให
สูงขึ้นของบุคคลในองคการ การมีโอกาสไดศึกษาเพ่ือหาความรูเพ่ิม หรือไดรับการ
ฝกอบรม 

 
2. ปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยสุขศาสตร (Maintenance or Hygiene Factors) หมายถึง 

ปจจัยที่จะคํ้าจุนใหแรงจูงใจ ในการทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะที่
ไมสอดคลองกับบุคคลในองคการบุคคลในองคการจะเกิดความไมชอบงานขึ้น และเปนปจจัย
ที่มาจากภายนอกตัวบุคคล ปจจัยเหลาน้ีไดแก 

2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนใน
หนวยงานน้ัน ๆ เปนที่พอใจของบุคลากรที่ทํางาน 

2.2 โอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง 
การที่ บุคคลไดรับการแตงตั้งเ ล่ือนตําแหนงภายในหนวยงานแลว ยังหมายถึง
สถานการณที่บุคคลสามารถไดรับ    ความกาวหนาในทักษะวิชาชีพดวย 
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2.3 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงาน 
(Interpersonal Relation Superior, Subordinate and Peers) หมายถึง การติดตอ ไม
วาจะเปนกิริยาหรือวาจา ที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกัน มี
ความเขาใจซึ่งกันและกันอยางด ี

2.4 สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับนับถือของ
สังคมที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี 

2.5 นโยบายและการบริการ (Company Policy and Administration) หมายถึง
การจัดการและการบริหารขององคการ การติดตอสื่อสารภายในองคการ 

2.6 สภาพการทํางาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของ
งาน เชน แสง เสียง อากาศ ช่ัวโมงการทํางาน รวมทั้งลักษณะของส่ิงแวดลอมอื่น ๆ 
เชน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช 

2.7 ความเปนอยูสวนตัว (Personal life) ความรูสึกที่ดีหรือไมดี อันเปนผลที่
ไดรับจากงานในหนาที่ เชน การที่บุคคลถูกยายไปทํางานในที่แหงใหม ซ่ึงหางไกลจาก
ครอบครัว ทําใหไมมีความสุข และไมพอใจกับการทํางานในที่แหงใหม 

2.8 ความมั่นคงในการทํางาน (Security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอ
ความม่ันคงในการทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความม่ันคงขององคการ 

2.9 วิธีการปกครองบัง คับบัญชา (Supervision-Technical) หมายถึง 
ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการทํางาน หรือความยุติธรรมในการบริหาร 

 
2.9 แนวคิดเร่ือง Competency  
ที่มาและความหมาย 
 คุณลักษณะภายในตัวคนก็คือทัศนคติ (Attitude) หรือคานิยม (Value) หรือความเช่ือ 
(Believe) หรือทักษะ (Skills) หรือความสามารถ (Ability) หรือความรู (Knowledge) หรือแมแต
พรสวรรค (Gift) ที่เปนส่ิงที่คนเหลาน้ันมีอยูภายในตัวตน ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีเกิดจากประสบการณ 
การปลูกฝง การศึกษา การไดยิน การไดเห็น สั่งสมจนเกิดเปนคุณลักษณะในตัวคน ๆ น้ัน 
 ศาตราจารย David C.McClelland (Ph.D.) (ค.ศ. 1917 – 1998/พ.ศ. 2460-2541) 
ผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ไดทําการศึกษาวิจัย และเขียนบทความ
เรื่อง การทดสอบในดานสมรรถนะ (หรือคุณลักษณะ) ของคน สําคัญมากกวาการทดสอบ
ทางดานสติปญญา โดยเขาพบวา การที่คนจะทํางานแลวมีผลงานดีหรือไมดี ขึ้นอยูกับเขามี
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คุณลักษณะภายในน้ันเปนอยางไร ซ่ึงสวนน้ีเปนสวนที่สําคัญและมีผลตอพฤติกรรมและ
ความสําเร็จในการทํางานของคนอยางมาก  
 คําวา Competency เพียงคําเดียวในภาษาอังกฤษ เมื่อนํามาแปลเปนภาษาไทยแลว
พบวามีไดหลากหลายความหมาย จนกระทั่งทําใหผูเร่ิมเรียนรูเกิดความสับสน ดังน้ันจึงขอ
อธิบายความหมายของ Competency ไดดังตอไปน้ี 
 Competency หมายถึง คุณลักษณะ เชนความรู ความสามารถ ความชํานาญ ทักษะ 
ทัศนคติ ความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลที่จะสามารถปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ 
 
ประเภทของ Competency (Competency Model) 

Competency มีหลายแนวคิด ดังน้ันการแบงประเภทของ Competency จึงแตกตางกัน
ไป แตไมวาจะจัดประเภทของ Competency แตกตางกันอยางไร แตสุดทายก็สามารถแบง
ประเภทของ Competency ไดเปน 2 กลุมใหญ ดังน้ี 

1. Core Competency หมายถึงคุณสมบัติ (คุณลักษณะ) พ้ืนฐานที่เปนหลักที่ทุก
ตําแหนงงานในองคกร จะตองมี หรืออาจพูดไดวา Core Competency ถือเปน
คุณสมบัติรวมที่ตองมีของทุกคนในองคกร 

2. Competency อื่น ๆ ที่ไมใช Core Competency ถือเปนคุณสมบัติที่องคกรตองการ
สําหรับแตละตําแหนงงานที่แตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 10: ประเภทของ Competency (Competency Model) 
 

Core Competency 

Function/Job/Technical 
Competency 

Individual/Personal 
Competency 

Leadership/Managerial 
Competency 
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 นอกจากน้ีเราสามารถแบง Competency ไดหลายรูปแบบที่แตกตางกันไปโดยมี
ดังตอไปน้ี 
 การแบงประเภท Competency แบบที่ 1 (Competency Model 1st) จะทําการแบง 
Competency ออกเปนทั้งหมด 4 ประเภทคือ 

3. Core Competency 
4. Social Competency หมายถึง คุณสมบัติที่เนนในเร่ืองของการทํางานรวมกันเพ่ือ

การประสานงานกันดวยดี ซ่ึง Competency น้ีจะมุงความสัมพันธของคนในองคกร
ใหทํางานดวยกันอยางราบรื่น เชนการติดตอส่ือสาร มนุษยสัมพันธ เปนตน 

5. Personal Competency หมายถึ ง คุณสมบัติ เฉพาะของแตละบุคคลที่ มี
ความสามารถพิเศษที่จะชวยเสริมใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จไดดีเปนพิเศษ  

6. Leadership Competency หมายถึงคุณสมบัติที่พูดถึงการเปนผูนําโดยทั่วไปมัน
เปน Competency ที่กําหนดสําหรับคนที่จะตองไปรับตําแหนงเปนผูบริหาร หรือ
หัวหนางาน เชน การวางแผน การนําเสนอ เปนตน 

7. Functional Competency หมายถึงคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงที่ควรจะมีใน
ตําแหนงน้ัน ๆ โดยกําหนดวาผูที่จะทํางานในตําแหนงน้ัน ๆ ควรมี Competency 
ใดที่สําคัญเชนความคิดสรางสรรค การเจรจาตอรองเปนตน 

การแบงประเภท Competency แบบที่ 2 (Competency Model 2nd) จะทําการแบง 
Competency ออกเปนทั้งหมด 3 ประเภทคือ 

8. Core Competency 
9. Professional Competency ความหมายเหมือนกับ Functional Competency ใน

แบบแรก 
10. Critical Competency หมายถึง คุณสมบัติเฉพาะตัวที่จะชวยใหการทํางานประสบ

ความสําเร็จไดดียิ่งขึ้นหรือทํางานไดเปนพิเศษเหนือกวาคนอื่น ๆ   
การแบงประเภท Competency แบบที่ 3 (Competency Model 3rd) จะทําการแบง 

Competency ออกเปนทั้งหมด 3 ประเภทคือ 
11. Core Competency 
12. Job Competency ความหมายเหมือนกับ Functional Competency และ 

Professional Competency 
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13. Personal Competency  
นอกจาก Competency ทั้ง 3 แบบแลวองคกรตาง ๆ สามารถแบงประเภท 

Competency ใหเหมาะสมกับการใชงานภายในองคกรของตนเองได 
ดังน้ันเพ่ือใหเขาใจขั้นตอนและวิธีการหา Core Competency จึงทําการแบง 

Competency ออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ 
7. Core Competency คือ Competency หลักที่ทุกคนในตําแหนงงานควรตองมี 
8. Functional Competency    คือ   Competency เฉพาะของแตละตําแหนงงานที่

ผูปฏิบัติงานควรมี 
การหา Core Competency ภายในองคกร มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1. ผูนําองคกรตองมีความเห็นชอบใหมีการนํา Competency มาใชในองคกร ซึ่งหาก

ผูนําองคกรเห็นประโยชนจะทําใหการเปล่ียนแปลงไดรับการสนับสนุนอยางตอเน่ือง 
2. จัดตั้งคณะกรรมการ อันประกอบดวยผูนําองคกรเปนประธานมีผูบริหารระดังสูงใน

แตละหนวยงาน ซ่ึงกรรมการชุดนี้จะมีหนาที่ในการกําหนดหา Core Competency 
ขององคกร 

3. ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคลตองมีบทบาท และหนาที่เปนผูใหคําปรึกษาแนะนํากับ
คณะกรรมการชุด น้ี ซึ่งผู จัดการฝายทรัพยากรบุคคลจะตองมีความรู เรื่อง 
Competency ในระดับที่สามารถตอบขอซักถามได 

4. จัดอบรมให กับคณะกรรมการทุกทาน จากน้ันเขาสูกระบวนการในการหา 
Competency ดังน้ีคือ 

4.1 กําหนดวิสัยทัศน (Vision) ภารกิจ (Mission) กลยุทธ (Strategy) ของ
องคกรใหชัดเจน 

4.2 จัดประชุมคณะกรรมการ และจัดทํา workshop ภายในหรือภายนอกองคกร 
เพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ภารกิจและกลยุทธ ตลอดจนเปาหมายของ
องคกร โดยที่ประชุมจะตองทําการกําหนด Core Competency และเขียน
คํานิยามและพฤติกรรมที่คาดหวังของ Core Competency แตละตัว 

5. คัดเลือก Core Competency ที่ตองการ 
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แผนภาพที่ 11: การหา Core Competency ในองคกร 
 
 การหา Functional Competency ภายในองคกรคือการวิเคราะหวิเคราะหรายละเอียด
งาน (Job Description) ซ่ึงรายละเอียดจะแตกตางกันไปตามแตละตําแหนง 
 

2.10 หลักแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารคุณภาพองครวม (Total 
Quality Management: TQM) 

การบริหารเชิงคุณภาพโดยรวม เปนการจัดระบบและวินัยในการทํางานเพ่ือปองกัน
ความผิดพลาดเสียหาย และมุงสรางคุณคาในกระบวนการทํางานทุก ๆ ขั้นตอน โดยที่ทุกคนใน
องคการตองมีสวนรวม ซึ่งจะทําใหเปนปจจัยสําคัญในการกาวไปสูความเปนเลิศ ทั้งในดานการ
บริหารองคการ การบริหารการผลิต การบริหารการตลาด การบริหารลูกคา การบริหารบุคคล 
และการบริหารการเงิน เปนตน วัตถุประสงคสําคัญที่สุดของการบริหารคุณภาพโดยรวม คือ 
การพัฒนาบุคลากรใหสามารถใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ดวยการมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงานและปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการอันจะเปนผลใหคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ทุกคนดีขึ้นอยางตอเน่ือง 
 
 
 

ผูนําองคกรสนับสนุน
โครงการ

การจัดตั้ง
คณะกรรมการ

ผูจัดการฝายบุคคลจัด 
Inhouse Training

กําหนดวิสัยทัศน/
ภารกิจ/กลยุทธ ของ

องคกร

Workshop หา Core 
Competency

คัดเลือก Core 
Competency ที่

ตองการ
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ความหมายของ TQM 
Total Quality Management หรือ TQM หรือการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ การ

บริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ และการบริหารคุณภาพแบบองครวม เปนตน ซ่ึงอาจกลาวไดวา 
TQM หมายถึง การบริหารคุณภาพโดยรวม ความหมายของ TQM มีความหมายเปนพลวัต มี
พัฒนาการ เปนวัฒนธรรมขององคการที่สมาชิกทุกคนตางใหความสําคัญ และมีสวนรวมในการ
พัฒนาการดําเนินงานขององคการอยางตอเน่ือง โดยมุงที่จะตอบสนองความตองการ และสราง
ความพอใจใหแกลูกคา ซ่ึงจะสรางโอกาสทางธุรกิจ ความไดเปรียบในการแขงขัน และ
พัฒนาการที่ยั่งยืนขององคการ 
 
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคการ 

คุณภาพ หมายถึงการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐาน หรือขอกําหนดที่ตองการ โดย
สรางความพอใจใหกับลูกคา และมีตนทุนการดําเนินงานที่ต่ําที่สุด โดยสามารถอธิบาย
พัฒนาการของแนวคิดดานคุณภาพของนักคิดดานการจัดการคุณภาพดังน้ีโดยสรุปพัฒนาการ
ของแนวคิดดานคุณภาพสามารถ แบงได 4 ระดับ ไดแก 

- เหมาะสมกับมาตรฐาน 
- เหมาะสมกับประโยชนใชสอย  
- เหมาะสมกับตนทุน  
- เหมาะสมกับความตองการที่แฝงเรน 

 
โดยที่เราสามารถจะแยกพิจารณาคุณสมบัติของคุณภาพออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ สามารถพิจารณาคุณสมบัติสําคัญ 8 ดาน คือ 
- สมรรถนะ  
- ลักษณะเฉพาะ  
- ความเช่ือถือได  
- ความสอดคลองตามที่กําหนด  
- ความทนทาน  
- ความสามารถในการใหบริการ  
- ความสวยงาม  
- การรับรูคุณภาพ หรือชื่อเสียงของสินคา  

 
2. คุณภาพของงานบริการ ประกอบดวยคุณสมบัติสําคัญ 10 ดานคือ 

- ความเช่ือถือได  
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- การตอบสนองความตองการ  
- ความสามารถ  
- การเขาถึงได  
- ความสุภาพ  
- การติดตอส่ือสาร  
- ความนาเช่ือถือ  
- ความปลอดภัย  
- ความเขาใจลูกคา  
- สามารถรูสึกไดในบริการ  

นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณา แนวคิดที่สําคัญของนักวิชาการดานคุณภาพที่มีชื่อเสียง 
ไดแก 

แนวความคิดของ Walter A. Schewhart  
นักสถิติชาวอเมริกันที่เริ่มใชหลักการทางสถิติมาประยุกตในการควบคุมคุณภาพ ที่

เรียกวา การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistic Quality Control) หรือ SQC  โดยที่ 
Schewhart ไดพัฒนาแผนภูมิการควบคุม (Control Chart) และการสุมตัวอยางเพ่ือทดสอบ
ผลิตภัณฑ ตลอดจนสรางวงจรควบคุมคุณภาพที่เรียกวา Schewart Curcle ซ่ึงประกอบดวย 4 
ขั้นตอน คือ Plan Do Study Action หรือ PDSA ที่ตอมามีการพัฒนาปรับปรุงโดย Deming 
กลายเปน Deming Curcle หรือ วงจร PDCA (ณัฏฐพันธ เขจรนันท,2545:36) 

 
แนวความคิดของ Josheph M. Juran  
เปนผูใหความหมายของคําวา คุณภาพ วา หมายถึง ความเหมาะสมกับการใชงาน 

(Fitness for Use) ของผูซ้ือผลิตภัณฑ หรือผูรับบริการ โดยเริ่มใชตนแนวคิดเก่ียวกับ ลูกคา
ภายใน (Internal Customer) และใหความสําคัญกับตนทุนแหงคุณภาพ (Cost of Quality) โดย
พิจารณาประโยชนใชสอยและการควบคุมดวยการบริหารคุณภาพ ซ่ึงJuran มีความเช่ือวาความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการผลิต และการดําเนินงานสามารถควบคุมไดดวยการจัดการที่ดี โดยการ
คนหาปญหาสําคัญเพียง 2-3 ปญหา (Vital Few) ที่แกไขแลว จะใหผลอยางมากตอการพัฒนา
คุณภาพ นอกจากนี้ Juran ยังกลาววา การจัดการคุณภาพประกอบดวย การวางแผน การ
ควบคุม และการปรับปรุงคุณภาพ(ณัฏฐพันธ เขจรนันท,2545:36) 
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แนวความคิดของ Willium Edwards Deming  
นักสถิติชาวอเมริกัน ที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพใหกับระบบอุตสาหกรรมของ

ญ่ีปุน และกลับมากระตุนใหวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมของอเมริการตื่นตัว พัฒนาคุณภาพ 
และเปดรับหลักการของการจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) หรือ TQM 
นอกจากน้ี Deming ยังเสนอหลักการสําคัญในการจัดการคุณภาพ 14 ขอ (Deming’s 14 
Points) ไดแก 

1. สรางปณิธานที่มุงมั่นในการปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการ  
2. ยอมรับปรัชญาการบริหารคุณภาพใหม ๆ  
3. ยุติการควบคุมคุณภาพโดยอาศัยการตรวจสอบ  
4. ยุติการดําเนินธุรกิจโดยการตัดสินใจที่ราคาขายเพียงอยางเดียว  
5. ปรับปรุงระบบการผลิตและระบบการใหบริการอยางตอเน่ือง  
6. ทําการฝกอบรมทักษะอยางสมํ่าเสมอ  
7. สรางภาวะผูนําใหเกิดขึ้น  
8. กําจัดความกลัวใหหมดไป  
9. ทําลายส่ิงที่กีดขวางความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ  
10. ยกเลิกคําขวัญ คติพจน และเปาหมายที่ตั้งตามอําเภอใจ  
11. ยกเลิกการกําหนดจํานวนโควตาที่เปนตัวเลข  
12. ยกเลิกส่ิงที่กีดขวางความภาคภูมิใจของพนักงาน  
13. การศึกษาและการเจริญเติบโต  
14. ลงมือปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จในการเปลี่ยนแปลง (ณัฏฐพันธ เขจรนันท

,2545:37-38)       
 

แนวคิดของ Phillip B. Crosby  
นักปฏิบัติและนักคิดดานการจัดการคุณภาพที่มีชื่อเสียง ชาวอเมริกันที่ใหความหมายคํา

วา คุณภาพ วา หมายถึง การทําไดตามขอกําหนด (Conformance to Requirements) และเปน
ผูที่กลาววา คุณภาพไมมีคาใชจาย (Quality is Free) และใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรม
และการดําเนินงานที่ความบกพรองเปนศูนย (Zero Defect) โดยเขาเสนอแนะวา องคการ
จะตองปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง ซ่ึงจะครอบคลุมการใชเคร่ืองจักรและอุปการณตลอดจน
การพัฒนาบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงชวยลดขอบกพรอง และความผิดพลาดในการดําเนินงาน
ลง จนหมดไปจากองคการ (ณัฏฐพันธ เขจรนันท,2545:38) 
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แนวคิดของ Armand V. Feigenbaum  
เปนนักคิดที่ใหความสําคัญกับตนทุนของคุณภาพ ที่จําเปนตองดําเนินงานเพ่ือใหเปน

ผูนําดานตนทุนในระยะยาว โดย Feigenbaum เปนผูใหความหมายของคําวา คุณภาพ วา 
หมายถึง การสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาดวยตนทุนที่ต่ําที่สุด และอธิบายคุณภาพในวงจร
อุตสาหกรรม ตั่งแตเริ่มตนออกแบบผลิตภัณฑ การนําผลิตภัณฑออกสูตลาด และการบริการ
หลังการขาย ซึ่งตองดําเนินงานอยางสมบูรณแบบและครบวงจรตามหลักการของ การควบคุม
คุณภาพโดยรวม (Total Quality Control) หรือ TQC (ณัฏฐพันธ เขจรนันท,2545:38) 
 

แนวความคิดของ Kaoru Ishikawa  
นักวิชาการที่มีช่ือเสียงดานคุณภาพชาวญ่ีปุน ที่พัฒนาแนวความคิดวงจรควบคุม

คุณภาพ (Quality Control Circles) หรือ Qcc จนเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ และ
แนวความคิดใน การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองคการ (Company-wide Quality Control) หรือ 
CWQC ซ่ึงสอดคลองกับหลักการ TQM ในประเทศตะวันตก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการ
ควบคุมคุณภาพโดยหลักการทางสถิต ิหรือที่เรียกวา 7QC Tools ซ่ึงไดแก 

1. ผังเหตุและผล (Cause and Effect Diagrams) หรือผังกางปลา (Fish bone 
Diagram)  

2. การวิเคราะห Pareto (Pareto Analysis)  
3. แผนภาพ (Graphs)  
4. แผนภูมิแทง (Histograms)  
5. แผนภูมิการควบคุมกระบวนการ (Process Control Charts)  
6. แผนผังการกระจาย (Scatter Diagrams)  
7. รายการการตรวจสอบ (Check List Sheets) 

นอกจากนี้ Ishikawa ยังมีขอเสนอแนะที่สําคัญ คือ การควบคุมคุณภาพเปนหนาที่ของ
พนักงานทุกคนที่จะตองรวมกันปฏิบัต ิโดยใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงผลงานแกองคการ ซ่ึง
แตกตางจากแนวความคิดของผูบริหารในชาติตะวันตก ที่นิยมมอบอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบใหกับหนวยงานดานคุณภาพขององคการ ซ่ึงถือวาเปนผูเชี่ยวชาญดานคุณภาพ ซ่ึง
มักจะกอใหเกิดปญหาความขัดแยงกับหนวยงานอื่น ๆ และยังปลอยใหเกิดผลงานที่ดอย
คุณภาพออกไปสูมือของลูกคา (ณัฏฐพันธ เขจรนันท, 2545:39-40)  
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แนวความคิดของ Genichi Taguchi  
ใหความสนใจกับการสรางคุณภาพจากจุดเริ่มตน โดย Taguchi เสนอวา คุณภาพควร

เริ่มตนจากการออกแบบ (Quality of Design) และเขายังเสนอการพิจารณาตนทุนคาเสียโอกาส
ที่สินคา หรือบริการไมมีคุณภาพตามที่กําหนด (ณัฏฐพันธ เขจรนันท, 2545:40) 
 
หลักการสําคัญของการจัดการคุณภาพ 

การจัดการคุณภาพ (Quality Management) ประกอบไปดวยงานที่สําคัญ ดังน้ี คือ  
1. การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ (Strategic Quality Management) เปนการ

กําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ และการวางแผนคุณภาพ เปนจุดเร่ิมตนของการบริหารคุณภาพ โดย
ที่การจัดการคุณภาพจะตองบูรณาการเขากับการดําเนินงานทุกระดับ ตั้งแต การกําหนด
วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ และ แผนปฏิบัติการ ที่จะตองคํานึงถึงความจําเปน  และให
ความสําคัญกับการสรางคุณภาพที่เปนรูปธรรม และเขาถึงทุกสวนขององคการ โดยผูบริหาร
จะตองสรางวิสัยทัศนคุณภาพใหสอดคลองกับความตองการของธุรกิจ และนําวิสัยทัศนมาแปล
เปนภารกิจ กลยุทธ และแผนคุณภาพที่มีความชัดเจน ครอบคลุม และเปนรูปธรรม 

2. การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) เปนการแกไขปญหาและการ
พัฒนาคุณภาพขององคการ จะตองดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเน่ือง ดวยความรอบคอบ
และความเขาใจในขอจํากัดของสถานการณ โดยผูพัฒนาคุณภาพจะตองศึกษา วิเคราะห และ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นตามหลักเหตุผล และหลักการทางวิทยาศาสตร โดยพยายามหาวิธีการที่
เรียบงาย แตมีประสิทธิภาพที่สุด (Simple but Efficient) มาใชในการแกไขปญหาและการ
พัฒนาผลงาน ซ่ึงตองดําเนินงานผานการบริหาร การฝกอบรม และการเสริมแรงอยางตอเน่ือง 
เพ่ือใหสมาชิกทุกคนมีจิตสํานึก มีความมุงม่ัน และตองการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพใน
ทุกระดับ เพ่ือใหองคการสามารถบรรลุความเปนเลิศ (Excellence) ของคุณภาพและการ
ดําเนินงาน 

3. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เปนกระบวนการจัดระบบการทํางาน 
และการปฏิบัติการ เพ่ือใหแนใจวาผลิตภัณฑหรือบริการที่ผลิตขึ้น มีคุณสมบัติสอดคลองกับที่
กําหนดไว ซ่ึงจะดําเนินการโดยกําหนดมาตรฐาน เกณฑ และวิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
เพ่ือประเมินและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับมาตรฐาน โดยปรับการดําเนินงานและ
ผลลัพธใหสอดคลองกับมาตรฐาน โดยผูควบคุมคุณภาพจะตัดสินใจแกไขปญหาตามความ
เหมาะสม การควบคุมคุณภาพจะเปนทั้งงานพ้ืนฐาน และเปนสวนประกอบที่สําคัญในการจัดการ
คุณภาพ เพ่ือสรางความแนใจวาธุรกิจสามารถดําเนินงานอยางคงเสนคงวา และสงมอบผลงานที่
มีคุณภาพแกลูกคาไดตรงตามที่ตกลง และอยางสม่ําเสมอ 
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การนําหลักการ Deming มาใชกับ TQM  
คุณภาพเปนส่ิงที่สําคัญอยางยิ่งในการดําเนินงาน ดังน้ันในการสรางคุณภาพใหเกิด

ขึ้นกับองคการ Deming ไดนําเสนอ วงจร PDCA (Plan, Do, Check, Act) เพ่ือเปนหลักในการ
เริ่มตนการปรับปรงุคุณภาพอยางตอเนื่อง  

สวนประกอบทั้ง 4 ดาน สามารถอธิบายไดดังน้ี 
 

1. การวางแผน (Plan) ขั้นตอนการวางแผนถือเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด โดย
จุดเริ่มตนจะตองมีการตระหนักถึงปญหาและกําหนดปญหาที่จะแกไข มีการเก็บรวบรวมขอมูล 
เลือกทางเลือก และวิเคราะหทางเลือกเพ่ือเลือกวิธีที่จะใชในการแกไขปญหา 

2. การปฏิบัติ (Do) นําทางเลือกที่ตัดสินใจไปสูการปฏิบัติโดยมั่นใจวาผูรับผิดชอบ
ไดตระหนักถึงวัตถุประสงค และความจําเปนอยางถองแทแลว และใหผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามแผน รูถึงรายละเอียดและขั้นตอนตาง ๆ มีการจัดอบรมเพ่ือดําเนินงานตามแผน 
และมีการจัดทรัพยากรที่จําเปน 

3. การตรวจสอบ (Check) มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การประเมินควรประเมินการดําเนินงานขององคการวาสามารถดําเนินงานไดตามแผนหรือไม 
และเนื้อหาสาระของแผนมีความครบถวนหรือไม หากการประเมินพบวาผลงานออกมาได
ถูกตองตรงตามเปาหมายก็สามารถนําไปจัดทําเปนมาตรฐานสําหรับการดําเนินงานในครั้งตอไป
ได 

4. การปรับปรุงแกไข (Act) ในการปฏิบัติงานมีการกําหนดมาตรฐานจากผลการ
ดําเนินงานเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในอนาคต และทําการแกไขในสวนที่ทําใหผลลัพธไม
เปนไปตามตามเปาหมายที่กําหนดไว เม่ือผลลัพธที่ไดไดรับการยอมรับจากทุกฝายแลวจัดทํา
เปนรายงานเพ่ือใหผูบริหารและหนวยงานตาง ๆ ในองคการทราบ สิ่งที่สําคัญถาหากพบวาการ
ไมวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไวน้ันเกิดจากการวางแผนที่ไมดตีั้งแตตน  

องคการจะตองหาสาเหตุของการวางแผนที่ไมดีกอน แลวจึงทําการปรับปรุง
คุณภาพการวางแผนและปรับปรุงเน้ือหาของแผนดวย    
 
องคประกอบที่สําคัญของ TQM 3 ประการ คือ  

1. การใหความสําคัญกับลูกคา (Customer Oriented) ลูกคา (Customer) เปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหธุรกิจอยูรอด และความมุงหมายของธุรกิจ คือ การสรางและรักษาลูกคา ของ 
Peter F. Drucker ปรมาจารยดานการบริหารธุรกิจรวมสมัย (Modern Business Management 
Guru) ที่กระตุนใหคิดวาธุรกิจสามารถดํารงอยูได เพราะลูกคาที่เขามาซ้ือสินคาหรือบริการ ไม
วาธุรกิจจะใหญเพียงใด ถาไมสามารถขายสินคาหรือบริการใหแกลูกคาเปาหมายได การทํา
ธุรกิจจะไมประสบผลสําเร็จได ลูกคาคือคุณภาพ และคุณภาพคือลูกคา ดังนั้นพนักงานใน
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องคการธุรกิจทุกคน จึงตองมีสํานึกในการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน ตองสรางผลงานที่มีคุณภาพ
ใหกับลูกคา ไมใชเพ่ือเอาใจเจานายเทาน้ัน เพราะลูกคาเปนผูใหเงินเดือน ความสุข และความ
ม่ันคงในชีวิต ลูกคาจึงมีความสําคัญเปนอันดับหน่ึงในทุกๆ องคการ ทําใหธุรกิจตองติดตาม
เรียนรู และพยายามคิดแบบลูกคา ตลอดจนใหลูกคามีสวนรวมในการดําเนินงานและการแกไข
ปญหาของธุรกิจ เพ่ือที่จะตอบสนองความตองการ สรางความพอใจ และความชื่นชมจากลูกคา
ไดอยางแทจริง  

นอกจากนี้ การใหความสําคัญกับลูกคาจะไมถูกจํากัดอยูที่ลูกคาจริง ๆ หรือที่เรียกวา 
ลูกคาภายนอก (External Customer) ที่ซ้ือสินคาหรือบริการของธุรกิจเทาน้ัน แตจะขยายตัว
ครอบคลุมไปถึงพนักงาน หรือหนวยงานที่อยูถัดไปจากเรา ซ่ึงรอรับผลงานหรือบริการจากเรา 
ที่เรียกวา ลูกคาภายใน (Internal Customer) โดยเราจะทําหนาที่เปนผูสงมอบภายใน (Internal 
Supplier) ในการสงมอบผลงานและสรางความพอใจใหแกพวกเขา ซ่ึงจะสรางความสัมพันธ
ตอเน่ืองกันเปน หวงโซคุณภาพ (Quality Chain) จากผูขายวัตถุดิบ (Supplier) ผูสงมอบ และ
ลูกคาภายใน ไปจนถึงลูกคาภายนอกที่ซ้ือสินคาและบริการที่มีคุณภาพของธุรกิจ โดย
ความสัมพันธจะตองเปนระบบที่สอดคลอง สงเสริม และตอเน่ืองกันอยางเหมาะสม  

ถาโซหวงใดมีความพกพรอง ก็จะทําใหการสงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพขาดความ
สมบูรณ และสรางปญหาขึ้น ดังน้ันพนักงานทุกคนจึงตองมีสํานึกแหงคุณภาพ และความเปน
เลิศ ไมทํางานใหเสร็จแบบขอไปที แตตองระลึกเสมอวาผลงานของเขาจะมีผลกระทบตอ
คุณภาพของสินคา หรือบริการที่ธุรกิจสงมอบใหแกลูกคา ถาผลงานของเขามีปญหาก็จะสงผลให
การดําเนินงานในขั้นตอไปมีอุปสรรค และทําใหลูกคาไดรับสินคาหรือบริการที่ไมมีคุณภาพ ซ่ึง
จะมีผลกระทบในดานลบยอนกลับมาที่เขาในที่สุด 

2. การพัฒนาอยางตอเน่ือง (Continuous Improvement) นวัตกรรมใหมที่เกิดขึน้อยาง
ตอเน่ือง ทําใหองคการตองมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง การพัฒนาอยางตอเน่ืองจะกอใหเกิด
โมเมนตัม (Momentum) ซ่ึงจะทําใหการกาวไปขางหนาของธุรกิจสะดวก คลองตัว และมี
ประสิทธิภาพ สามารถแกปญหาและพัฒนาระบบงานที่ซับซอนและครอบคลุมทั้งองคการ โดย
องคการที่ทํา TQM จะตองกลาตัดสินใจแกไขปรับปรุง และเปล่ียนแปลง ซ่ึงมีแนวทางในการ
ดําเนินงานดังน้ี 

2.1 ศึกษา วิเคราะห และทบทวนขอมูลการดําเนินงานและสภาพแวดลอมเพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของระบบและผลลัพธอยางสรางสรรค และตอเน่ือง  

2.2 พยายามหาวิธีในการแกไขปญหา และพัฒนาการดําเนินงานที่เรียบงายแตให
ผลลัพธสูง  

2.3 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอยางเปนระบบ เปนธรรมชาติ และไมสราง
ความสูญเสียจากการตรวจสอบ  
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3. การมีสวนรวมจากพนักงาน (Employees Innovation) พนักงานทุกคนทั้งพนักงาน
ระดับลาง และผูบริหารในหนวยงานจะตองรวมมือกัน โดยทุกแผนกตองปฏิบัติงานในฐานะ
สมาชิกขององคการคุณภาพเดียวกัน (ณัฐพันธ เขจรนันท,2545:60-64)  
 สรุปไดวา TQM หมายถึง การจัดการเพ่ือใหเกิดคุณภาพที่สมบูรณสําหรับลูกคา ซ่ึง
ตองดําเนินงานอยางตอเนื่อง และเกิดขึ้นจากการมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในองคการ ซ่ึงจะ
เปนการบริหารงานที่พลวัตหรือการไมหยุดน่ิง  
 TQM จะมีขอบเขตการดําเนินงานที่กวางขวางในการดําเนินงานซ่ึงจะครอบคลุม
มากกวาการสรางหลักประกันในคุณภาพสินคาหรือบริการ TQM เปนกระบวนการทางธุรกิจ 
เพ่ือสรางความพึงพอใจแกลูกคาอยางสมบูรณครบถวนในทุกขั้นตอน ทั้งภายในและภายนอก 
องคการ  
 
วัตถุประสงคของTQM  

1. การลดตนทุนและการพัฒนาคุณภาพสินคาหรือบริการจะเปนวัตถุประสงคเบ้ืองตนใน
การดําเนินงานดานคุณภาพ เพ่ือการดํารงอยู และการแขงขันขององคการ  

2. สรางความพอใจและความซ่ือสัตยของลูกคา เพราะลูกคาเปนบุคคลที่มีความสําคัญที่สุด
สําหรับปจจุบันและอนาคต ซึ่งธุรกิจจะตองดําเนินงานในเชิงรุก เพ่ือใหไดและธํารงรักษา
ลูกคาไดอยางตอเน่ือง 

3. สรางความพึงพอใจในงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานใหเขามีความมุงม่ัน
และทุมเทในการทํางานของธุรกิจ 

4. ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการเจริญเติบโตในอนาคต โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ
สรางองคการคุณภาพโดยสมบูรณ ซ่ึงจะสอดคลองกับปรัชญาขององคการเรียนรู ที่ให
ความสําคัญกับการเรียนรู และพัฒนาการ เพ่ือความอยูรอดขององคการ ซึ่งเราอาจจะ
กลาวไดวา TQM เปนเครื่องมือสําคัญในการสรางองคการเรียนรู (ณัฐพันธ เขจรนันท
,2545:66-67)  

 
ประโยชนของTQM 

1. ชวยใหผูบริหารและองคการสามารถรับรูปญหาของลูกคา และความตองการที่แทจริง
ของตลาด เพ่ือใหการผลิตสินคาและบริการตรงกับความตองการตอบสนองความพึง
พอใจแกลูกคา 

2. ใหความสําคัญกับระบบที่เรียบงายและผลลัพธที่ลดความสูญเสียและความสูญเปลาใน
การดําเนินงาน และการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาระบบ ขั้นตอน และการจัดเก็บขอมูลการทํางาน ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส 
ตรวจสอบได แกไขงาย ไมเสียเวลากับงานที่ไมเพ่ิมคุณคาใหกับธุรกิจ 
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4. พนักงานมีสวนรวมในการดินเนินงาน การแกไขปญหา และการสรางรายไดของธุรกิจ 
ทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในงาน 

5. มุงพัฒนาการดําเนินงานขององคการ ใหมีคุณภาพสูงสุดในทุกมิติ (ณัฐพันธ เขจรนันท
,2545:67-68)  

 
2.11 บทความและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 จากรายงานวิจัยเร่ือง “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
โดยการจัดทําตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารงาน” ของทีมวิจัยที่ 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร พบวา  

1. ประสิทธิภาพ (efficiency) และ ประสิทธิผล (effectiveness) เปนองคประกอบหน่ึง
ของหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี1 และ
กระทรวงมหาดไทยได นํามาใชวัดใหรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่น2 ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเปนส่ิงที่ตรวจสอบและวัดได โดยคํานึงถึงความคุมคาของเงิน (value of money) 
ทั้งน้ีตองมีฐานขอมูลและเครื่องช้ีวัดขอมูลที่จะนํามาใชควรประกอบดวยขอมูลเชิงปริมาณและ
ขอมูลเชิงประสิทธิภาพ 

2. เครื่องช้ีวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลของ อปท. ควรประกอบดวยสองสวน ในสวน
แรกขอเรียกวา เครื่องช้ีวัดแกนกลาง (core indicators) สวนที่สองขอเรียกวา เคร่ืองชี้วัด
ทางเลือก (optional indicators) 

3. เครื่องช้ีวัดแกนกลาง (core indicators) รายงานวิจัยน้ีไดศึกษาทบทวนเคร่ืองช้ีวัด
ประสิทธิภาพที่ใชในตางประเทศ และนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดย
คํานึงถึงภารกิจตามกฎหมายและสภาพขอมูลตามสภาพเปนจริงของไทย พรอมกันน้ีเสนอการ
ออกแบบระบบขอมูลสารสนเทศที่จําเปน โดยคณะวิจัยไดจัดทําแบบสํารวจขอมูลของเทศบาล
และ อบต.ทั่วประเทศ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา เครื่องช้ีวัดที่เสนอแนะนี้เปนส่ิงที่ปฏิบัติได และมี
ขอมูลสนับสนุน 
 จากงานวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน: กรณีศึกษา
บริษัทอุตสาหกรรทําเคร่ืองแกวไทย”                 
(ที่มา: http://www.academic.hcu.ac.th/forum/board_posts.asp?FID=122&UID=) 

 พบวาความพึงพอใจของบุคลากร หรือ Employee Satisfaction นั้นมีหลายระดับที่จะ
สามารถกอใหเกิดความพึงพอใจจนกลายเปนความจงรักภักดีและกระตือรือรนมีความซ่ือสัตยก็
จะกลายเปนพลังที่จะทําใหเกิดความทุมเทในการทํางานจนเกิดมีผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่
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องคกรตองการ ซ่ึงจากผลการวิจัยในคร้ังน้ีทําใหเขาใจถึงองคประกอบของงานที่มีผลตอความ
พึงพอใจและความไมพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงอาจเปนสาเหตุทําใหขาด
แรงจูงใจในการทํางานรวมถึงการไดเขาใจถึงสภาพสวนบุคคลที่มีสวนเก่ียวของกับการทํางาน 



 
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

 
ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธเพ่ือปรับปรุงการคัดเลือกและ

อบรมบุคลากรของแผนก Development and Implementation บริษัท XXX จํากัด” เปน
การศึกษาคนควาดวยตัวเองตามกรอบแนวคิดเชิงกลยุทธ ซ่ึงประกอบไปดวย ระเบียบวิธีการ
ศึกษา การวิเคราะหขอมูล แนวทางการแกไขปญหา และการตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไข
ปญหา โดยทําการศึกษาทั้งในสวนของขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
 
3.1 ระเบียบวิธีการศึกษา 

1. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากประชากรกลุมตัวอยาง
พนักงานบริษัท XXX จํากัด ในสวนของแผนก Development and Implementation เน่ืองจาก
เปนสวนงานที่เก่ียวของโดยตรงกับการศึกษาครั้งน้ี      โดยทําการสัมภาษณ กลุมตัวอยางที่
ทําการศึกษา ประกอบดวย พนักงานจํานวน 9 คน จากทั้งหมด 3 ทีมคือ VB .Net, Java และ 
Product และประกอบดวยตําแหนงดังตอไปน้ี 

- พนักงานตําแหนงผูจัดการโครงการ (Project Manager) จํานวน 3 คน   
- พนักงานตําแหนงนักวิเคราะหระบบ (System Analyst) จํานวน 3 คน 
- พนักงานตําแหนงโปรแกรมเมอร (Programmer)  จํานวน 3 คน 

 
 โดยกําหนดแบบสัมภาษณ เปนทั้งหมด 2 ชุดคือ แบบสัมภาษณสําหรับสัมภาษณ
หัวหนางานคือพนักงานที่มีตําแหนงผู จัดการโครงการ และนักวิเคราะหระบบ และแบบ
สัมภาษณสําหรับพนักงานที่มีตําแหนงโปรแกรมเมอร  
 

2. เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ จากหนังสือ วารสาร เอกสาร รวมทั้งบทวิจัยที่เก่ียวของ
ทั้งโดยตรงและโดยออมกับประเด็นที่ทําการศึกษา 

3. ทําการวิเคราะหสาเหตุของปญหาและเรียงลําดับความสําคัญของปญหา โดยใช
เครื่องมือในการศึกษาคือ แผนผังกางปลา (Cause and Effect Diagram) 
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4. ทําการวิเคราะหโดยใช Value Chain ในการกําหนดกิจกรรมการทํางานขององคกร
เพ่ือใหสอดคลองกับการวิเคราะห SWOT ขององคกร 

5. ทําการวิเคราะหโดยใช SWOT ในกําหนดจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของ
องคกร 

6. ทําการวิเคราะหหากลยุทธโดยใชเครื่องมือที่เรียกวา TOWS Matrix 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัยคือ 
Cause and Effect Diagram  
 เปนแผนผังที่ใชแสดงถึงความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่
เปนไปได ที่อาจจะกอใหเกิดปญหาน้ัน ๆ (Possible Cause) โดยพิจารณาทุกปจจัยที่มีผลตอ
คุณลักษณะของงาน ทําใหการวิเคราะหดําเนินไปอยางเปนระบบ โดยทําการวิเคราะหสาเหตุ
หลักที่ทําใหเกิดปญหา และสาเหตุรองที่ทําใหเกิดปญหา ซ่ึงแผนผังเปนเคร่ืองทางคุณภาพที่ได
ความนิยม และถูกพัฒนาขึ้นโดย Dr. Kaoru Ishikawa (Japanese quality control statistician) 
เราสามารถเรียกแผนผังน้ีไดหลายรูปแบบ คือ Ishikawa diagram หรือ Fishbone diagram 
 
3.2 การวิเคราะหขอมูล 

สําหรับขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางซ่ึงประกอบดวย
พนักงาน 9 คนจากทั้งหมด 3 ทีม โดยแบงชุดของแบบสัมภาษณเปนทั้งหมด 2 ชุด ผูสัมภาษณ
จะนําแบบสัมภาษณมาวิเคราะหและหาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นโดยใชผังกางปลา 
 

3.2.1 ผลการสัมภาษณพนักงาน 
ผูศึกษาไดทําการสรุปผลการสัมภาษณโดยแบงตามแบบสัมภาษณที่มีทั้งหมด 2 ชุด 

โดยชุดแรกเปนแบบสัมภาษณสําหรับพนักงานที่มีตําแหนงผูจัดการโครงการ และนักวิเคราะห
ระบบ และแบบสัมภาษณชุดที่ 2 เปนแบบสัมภาษณสําหรับพนักงานที่มีตําแหนงโปรแกรมเมอร 
โดยสามารถสรุปผลไดดังตอไปน้ี 

 
1. ผลการสัมภาษณพนักงานที่มีตําแหนงผูจัดการโครงการ และนักวิเคราะห

ระบบ ซึ่งเมื่อนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห สามารถสรุปเปนปญหาไดโดยแบง
ออกเปน 5 ดานดังตอไปน้ี 

1. ดานการวางแผนกําลังคน 
2. ดานการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
3. ดานการฝกฝนและพัฒนาบุคลากร 



88 
 

4. ดานการรักษาบุคลากร 
5. ดานอื่น ๆ 

 
1. ดานการวางแผนกําลังคน ปจจุบันการวางแผนกําลังคนขององคกร ไมมีการ

วางแผนอยางเปนระบบ และการกําหนดกลยุทธในการวางแผนกําลังคนทําโดยผู จัดการ
โครงการเปนสวนใหญ นอกจากนี้ ความชํานาญและทักษะของพนักงานแตละทีมที่แตกตางกัน 
ทําใหบุคลากรภายในตลาดมีจํานวนที่แตกตางเกัน เชน ทีม VB .Net และ Java น้ันสามารถหา
บุคลากรจากภายนอกไดงาย เนื่องจากเทคโนโลยีภาษาดานน้ี มีสอนทั่วไปตามมหาวิทยาลัย แต
สําหรับทีม Product น้ัน เปนทีมที่ตองศึกษา software ใหม ๆ เสมอ เน่ืองจากบริษัททําการซ้ือ 
software จากผูผลิตมาทําการพัฒนาเพ่ิมเติม ทําใหไมมีบุคลากรที่ถนัดใน software น้ัน ๆ ใน
ตลาด ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ในหลายดาน ดังตอไปน้ี 

1.1 ไมสามารถใชงานคนไดทันทีเมื่อมีความจําเปน การวางแผนกําลังคนและ
การสํารวจกําลังคนที่ไมดี ทําใหไมมีกําลังคนสํารอง ที่จะสามารถเรียกใชงานไดทันทวงที ซึ่ง
บางทีมจําเปนตองจางทีมงานจากภายนอกทําใหประสบปญหาในเรื่องของคุณภาพงานและการ
ควบคุมการทํางาน 

1.2 อัตราการลาออกของพนักงานดานไอที จากการสํารวจพบวาอัตราการ
ลาออกของพนักงานดานไอที โดยเฉพาะที่มีตําแหนงโปรแกรมเมอร มีสถิติการทํางานเฉล่ียตอ
การทํางานในบริษัทหน่ึงแหงประมาณ 1 ปเปนอยางนอย ซึ่งเหตุผลสวนใหญเพ่ือตองการเพ่ิม
เงินเดือนจากการทํางาน เน่ืองจากฐานเงินเดือนของพนักงานในตําแหนงโปรแกรมเมอรในตลาด
สูง จึงทําใหบุคลากรสวนใหญไมอยูกับที่ใดที่หน่ึงเปนเวลานาน 

1.3 การพยากรณจํานวนบุคลากร แตละทีมไมไดทําการพยากรณจํานวน
บุคลากรลวงหนา เน่ืองจากชวงเวลาที่งานเขาน้ันไมสมํ่าเสมอ ทําใหไมสามารถคาดการณไดวา
ชวงใดหรืองานใดจําเปนตองใชจํานวนคนเทาใด และทําใหมีผลกระทบตอความพรอมใน
กระบวนการฝกอบรมและการทํางานของพนักงาน 

1.4 จํานวนพนักงานภายในองคกรมีนอยกวาจํานวนงาน  เน่ืองจากปจจุบันมี
การปอนงานจากลูกคาใหกับแตละทีมคอนขางมาก ซึ่งจํานวนคนที่มีอยูในปจจุบันไมเพียงพอกับ
ปริมาณงานที่เขามาทําใหพนักงานแตละคนตองทํางานเกินและกินเวลาคอนขางมาก ทําให
บางครั้งหัวหนาตองลงไปชวยพนักงานทําเพ่ือใหทันกับเวลาที่กําหนด 
 

2. ดานการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร สําหรับกระบวนการสรรหาและการ
คัดเลือกบุคลากร สามารถทําการสรุปปญหาเปนประเด็นตาง ๆ ไดดังตอไปน้ี 

2.1 ชองทางในการสรรหาผูสมัครขององคกร  สําหรับชองทางที่องคกรใชใน
การรับสมัครน้ันมีดวยกันหลายชองทาง ซ่ึงแบงเปนทั้งหมด 2 กลุมใหญๆ ไดดังตอไปน้ีคือ 
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- ชองทางการสรรหาจากภายใน (Internal Recruitment) ซ่ึงชองทางน้ีสวน
ใหญจะเปนการเลื่อนตําแหนงจากบุคลากรที่มีคุณสมบัติ โดยใชกับพนักงานที่มีตําแหนงสูงเชน 
ผูจัดการโครงการหรือนักวิเคราะหระบบ เปนตน แตในบางครั้งตําแหนงผูจัดการโครงการและ
นักวิเคราะหระบบมาจากการสรรหาจากชองทางภายนอก เน่ืองจากบุคลากรภายในองคกรมี
คุณสมบัติไมเพียงพอ และมีงานมากทําใหตองการบุคลากรระดับหัวหนาอยางเรงดวน 

- ชองทางการสรรหาจากภายนอก (External Recruitment) เชน ผาน
บริษัทจัดหางาน, คนภายในองคกรแนะนํามา, บุคคลภายนอกองคกรแนะนํา สวนใหญหากเปน
นักศึกษา อาจารยมหาลัยน้ัน ๆ จะแนะนําใหอีกครั้ง และหาโดยผาน Internet เปนตน สวนใหญ
ชองทางการสรรหาที่นิยมใชคือ การรับสมัครผาน internet  

นอกจากชองทางขางตนแลวน้ัน พบวาบริษัทยังหาพนักงานที่เปนผูรับเหมา
อิสระ เน่ืองจากบางครั้งจําเปนตองใชคนอยางเรงดวน แตชองทางน้ีพบปญหาในเร่ืองของ
คุณภาพงาน และไมสามารถควบคุมการทํางานของพนักงานเหลาน้ีไดเต็มที่ เน่ืองจากไมใช
พนักงานของบริษัท 

ปญหาในดานชองทางการสรรหา พบวาแมจะมีการประกาศการรับสมัครจาก
หลายชองทาง แตบุคลากรที่มาสมัครมีนอย บางครั้งทําใหการตัดสินใจลาชาจนตองปลอยผูที่มี
ความสามารถเพียงพอไปกอน 

2.2 หลักเกณฑในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ  สวนใหญการคัดเลือก
คุณสมบัติของผูสมัครเบ้ืองตน จะเปนหนาที่ของผูจัดการโครงการในการคัดกรองผูสมัครที่จะเขา
มารับการทดสอบเพ่ือคัดเลือกในขั้นตอนตอไป โดยผูจัดการโครงการของแตละทีมน้ัน มี
หลักเกณฑในการคัดเลือกที่แตกตางกันแลวแตบุคคล เชนผูจัดการโครงการของทีม Product จะ
มีหลักเกณฑคือ หากเปนผูสมัครที่พ่ึงจบการศึกษาจะดูที่เกรดที่จบมา เพ่ือดูความตั้งใจและดู
ความรับผิดชอบของผูสมัครคนน้ัน แตหากเปนผูสมัครที่มีประสบการณจะดูลักษณะงานที่เคยมี
ประสบการณมากอน และดูวาเปล่ียนงานบอยหรือไม แตสําหรับผูจัดการโครงการของทีม VB 
.Net น้ันจะเนนผูสมัครที่มีประสบการณเนื่องจากตองการใหสามารถทํางานไดเลยไมจําเปนตอง
สอนงานมาก เปนตน 

2.3 ผูสมัครไมคอยตรงกับความตองการของบริษัท และสมัครเขามาจํานวน
นอย เน่ืองจากเปนบริษัทขนาดกลางไมคอยมีชื่อเสียง นอกจากน้ีฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่
องคกรมีใหน้ันนอยเกินไปทําใหมีผูสมัครเขามานอย 

2.4 กระบวนการและขั้นตอนในการคัดเลือกผูสมัคร กระบวนการคัดเลือก
บุคลากรของทุกทีมมีขั้นตอนในการทําเหมือนกันคือ  

1. คัดเลือกเบ้ืองตนตามคุณสมบัติที่ผูจัดการโครงการแตละคนตองการ  
2. ทําการนัดผูสมัครเหลาน้ันมาทําการทดสอบตามขอสอบที่กําหนดไว 

ซ่ึงเปนทั้งการสอบแบบขอเขียน และการสอบแบบปฏิบัติโดยเนนดาน Technical Skill เปนหลัก 
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ซ่ึงขอสอบจะแตกตางกันไปในแตละทีม เน่ืองจากแตละทีมมีการใชเทคนิคในการทํางานที่
แตกตางกัน เชน ทดสอบเรื่องของภาษาในการเขียนโปรแกรม เพ่ือวัดความถนัดในการเขียน
คําส่ังในการสั่งงาน software, เรื่องของ logic เพ่ือทดสอบการมองปญหาและการวิเคราะห
ปญหาในการอาน script เปนตน 

3. เม่ือผานแบบทดสอบแลวนั้น ผูจัดการโครงการและนักวิเคราะหระบบ
จะทําการสัมภาษณเบ้ืองตน โดยจากการสัมภาษณพนักงานที่มีตําแหนงผูจัดการโครงการและ
นักวิเคราะหระบบพบวามีหลักเกณฑที่คลายกันในแตละทีม คือมีหลักเกณฑในการคัดเลือก
ทั้งหมด 2 อยางคือดูพ้ืนฐานความรูที่มีอยูตองสามารถนํามาตอยอดกับงานที่จะไดรับในอนาคต
ได และบุคลิกลักษณะจะตองเขากับองคกรและสามารถทํางานรวมกับทีมได ซึ่งแบบสัมภาษณที่
ใชนั้นเปนแบบมีโครงสรางเพ่ือใหไดเน้ือหาที่ครบถวน ในการนํามาเปรียบเทียบและตัดสินได
อยางถูกตองและแมนยํา 

4. เม่ือผานการสัมภาษณในขั้นตอนที่ 3 เรียบรอยแลวน้ันผูสมัครจะตอง
ถูกสัมภาษณอีกอยางนอย 2 ครั้งจากหัวหนาแผนก และจากผูบริหารขององคกร 

สําหรับปญหาที่พบจากกระบวนการคัดเลือกคือ ขั้นตอนการสัมภาษณ ที่มี
หลายขั้นตอนซ่ึงอาจจะทําใหผูสมัครเกิดความเบ่ือหนาย และทําใหองคกรไมสามารถรับผูสมัคร
ที่มีความสามารถได 

2.5 คุณสมบัติของผูที่ผานการคัดเลือก  จากการสัมภาษณพบวาคุณสมบัติ
ของพนักงานที่ไดมาน้ัน บางครั้งก็มีคุณสมบัติที่ครบตามที่ตองการ บางครั้งก็ไมไดคุณสมบัติ
ตามที่ตองการ เน่ืองจากระยะเวลาในการคัดเลือกและตัดสินใจมีนอย เพราะการสรรหาและ
คัดเลือกพนักงานสวนใหญจะทําการสรรหาเฉพาะเวลาทีมี่งานเขามาเทาน้ัน ทําใหจําเปนตองรีบ
ตัดสินใจตามตัวเลือกที่มี ทําใหบางคร้ังก็ไดคนที่ตรงตามความตองการในบางสวนเชน คนที่มี
ความสามารถดาน Technical skill แตไมมีความสามารถในดานอื่น ๆ เชนไมมีความพยายามใน
การวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น เปนตน ซ่ึงในสวนนี้ไดมีการแกไขปญหาเบ้ืองตนโดยการเรียกมา
พูดคุยและทําความเขาใจรวมกัน แตพบวาพนักงานเหลาน้ันดีขึ้นในชวงแรก และไมสมํ่าเสมอจะ
แผวไปในชวงหลัง ซึ่งจากการสันนิษฐานอาจเปนไปไดวาพนักงานเหลาน้ันทํางานที่ไมตรงกับที่
เขาเปนอยู หรือตัวเขาเองไมตองการพยายามที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

หากคุณไดกลับไปเลือกพนักงานในขณะนั้นใหมคุณจะยังคงเลือกพนักงานตาม
คุณสมบัติในตอนน้ันอยูหรือไม หัวหนางานบางคนบอกวายังคนเลือกเหมือนเดิมเนื่องจากเปน
การตัดสินใจที่ดีที่สุดในตอนน้ันแลว แตบางคนไมเลือกเหมือนเดิมขึ้นอยูกับสถานการณและ
ปจจัยในการตัดสินใจ ณ ขณะน้ัน 

2.6 ขาดพนักงานที่มีคุณภาพ เน่ืองจากพนักงานที่รับเขามาน้ัน มีพ้ืนฐานที่
ไมดีขาดคุณสมบัติบางสวนที่ทีมงานตองการไป และขาดความอดทนในการแกไขปญหา 
นอกจากนี้บางคนไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตัวเอง 
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3. ดานการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร สําหรับกระบวนการฝกอบรมและการ

พัฒนาบุคลากร สามารถทําการสรุปปญหาเปนประเด็นตาง ๆ ไดดังตอไปน้ี 
3.1 วิธีการฝกอบรมภายในองคกร กรณีหาบุคลากรไดอยางเรงดวน ทําใหไม

สามารถจัดการฝกอบรมภายในใหกับพนักงานได เน่ืองจากจําเปนตองใชความสามารถของ
พนักงานผูนั้นทันที ทําใหจําเปนตองใชการฝกอบรมในลักษณะ On the job training โดยหาก
หาบุคลากรไดทันเวลาใหสามารถมีการจัดฝกอบรมภายในไดน้ัน จะจัดใหมีการฝกอบรมภายใน 
เพ่ือใหเกิดการสรางความสัมพันธและการยอมรับภายในทีม, การส่ือสารรวมกันภายในทีมและ
สามารถเก็บเปนองคความรูใหกับองคกรได ซ่ึงหัวหนางานสวนใหญจะชอบงานในลักษณะของ 
on the job training มากกวาเพราะทําใหพนักงานเขาใจการทํางานและเห็นภาพมากกวา 
นอกจากน้ียังสามารถทําการประเมินผลไดทันที แตบางคนชอบใหมีการอบรมภายในกอน 
เน่ืองจาก on the job training มีความเสียงในเรื่องของงานคอนขางสูง 

3.2 กระบวนการในการประเมินการฝกอบรมภายใน สําหรับในการฝกอบรม
ภายในแผนก และการจัดอบรมใหกับลูกคา ยังไมมีระบบการประเมินผลที่เปนมาตราฐาน ซึ่ง
การประเมินผลสวนใหญจะทําเพียงดานเดียว คือเปนการประเมินผลจากหัวหนางานภายในทีม 
แตไมไดรับการประเมินผลจากผูไดรับการฝกอบรม ทําใหหลักเกณฑในการประเมินมีความ
แตกตางกันไปในแตละทีมงาน เชน การประเมินจากความสนใจของผูไดรับกันฝกอบรม และการ
ซักถามของผูรับการฝกอบรม โดยผูนําเสนอจะตองมีการนําเสนองานใหนาสนใจ ตอบคําถามได
ชัดเจนโดยคําตอบตองสามารถแสดงใหเห็นและพิสูจนไดจริง เพราะจะเปนการสรางการยอมรับ
ใหเกิดขึ้นภายในทีม นอกจากนี ้ทําการประเมินจากแบบทดสอบที่ใหผูรับการฝกอบรมทํา หรือ
งานตามที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม เพ่ือพิสูจนวาผูรับการฝกอบรมไดรับความเขาใจในการ
ฝกอบรมมากนอยเพียงใด  

3.3 การสํารวจความตองการของพนักงานในการฝกอบรม หัวหนางานในแต
ละทีมไมไดทําการสํารวจความตองการของพนักงานในการฝกอบรม เน่ืองจากวัตถุประสงคใน
การจัดฝกอบรมสวนใหญจะเปนในเรื่องของการปรับพ้ืนฐานที่มีใหกับบุคลากรภายในทีม และ
ตรวจสอบพัฒนาการในการเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ ไดหรือไม สวนใหญจะเปนการฝกอบรม
เก่ียวกบัเทคนิคที่จะตองนําไปใชในงาน 

3.4 การมอบหมายงานใหกับบุคลากรภายในทีม หัวหนางานในแตละทีม
พยายามมอบหมายงานโดยอธิบายใหพนักงานเหลาน้ันเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของ
งานที่ทํา เพ่ือเปนการดึงดูดความสนใจและความตั้งใจในการทํางานของพนักงาน ซ่ึงพบวาการ
ตอบสนองของพนักงานบางคนสามารถตอบสนองในการทํางานไดดี และบางคนก็ไมเขาใจใน
เน้ือหางานที่หัวหนางานตองการใหทํา ซ่ึงคิดวามีสาเหตุมาจากพนักงานขาดความใสใจ หรือ
ขาดการติดตอสื่อสารที่ตรงกัน โดยแนวทางการแกปญหาที่เหลาหัวหนางานทํานั้นคือพยายาม
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ติดตามงานอยางสมํ่าเสมอ และขณะมอบหมายงานพยายามทบทวนส่ิงที่จะตองทํา โดยการถาม
เพ่ือตรวจสอบวาเขาใจตรงกันหรือไม 

3.5 งานที่ไดไมตรงกับความตองการในบางคร้ัง พบวางานที่พนักงานคนน้ัน
สงกลับมาใหน้ันบางคร้ังจะตรงกับที่ส่ัง แตบางครั้งจะไมตรงกับที่ส่ัง เน่ืองจากบางครั้งพนักงาน
คนนั้นขาดการเตรียมตัวที่ดี เชนไมมีการทบทวนเทคนิคที่จําเปนในการทํางาน เม่ือผานการ
อบรมแลวทําใหการหยิบเทคนิคตางๆ มาประยุกตใชไมสามารถทําไดทันทีทําใหบางครั้งการ
ทํางานนั้น ๆ ลาชากวากําหนดได เปนตน และพนักงานคนน้ันขาดความใสใจในงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ โดยการแกไขเบื้องตนคือพยายามใหทบทวนเทคนิคและสิ่งที่ไดสอนไป นอกจากน้ี
ยังตองจัดระบบการตรวจสอบงานเปนระยะ หากยังไมไดผลจะทําการเรียกคุยกอนที่จะทําการ
ตัดสินใจ 

3.6 ความเขาใจไมตรงกันในการอธิบายงาน การที่เขาใจไมตรงกันในการ
อธิบายงานน้ัน เน่ืองจาก พนักงานไมเขาใจในเนื้อหางานที่ไดรับมอบหมายเพียงพอ จึงไดมีการ
ตรวจสอบและสงกลับใหแกไข เพ่ือใหพนักงานรอบคอบและเขาใจในเน้ือหางานมากขึ้น 
 

4. ดานการรักษาบุคลากร สําหรับกระบวนการดานการรักษาบุคลากร สามารถทํา
การสรุปปญหาเปนประเด็นตาง ๆ ไดดังตอไปน้ี 

4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปจจุบันการประเมินผลงานของพนักงาน
ภายในองคกร จะทําการประเมินทุก ๆ ส้ินป และแบงเปนระดับดังตอไปน้ี  

- การประเมินพนักงานในตําแหนงโปรแกรมเมอร จะทําการประเมินโดย
หัวหนางานคือผูจัดการโครงการและนักวิเคราะหระบบ แตอยางไรก็ตามสวนใหญในดานการ
ประเมินน้ัน ผู จัดการโครงการมักจะเช่ือตามความเห็นของนักวิเคราะหระบบ เน่ืองจาก
นักวิเคราะหระบบเปนหัวหนางานโดยตรง ดังน้ันแมจะเปนการประเมินผลงานตั้งแต 2 คนขึ้นไป 
แตการวิเคราะหและวิจารณก็ยังคงเปนการประเมินโดยบุคคลคนเดียว 

- การประเมินพนักงานในตําแหนงที่สูงขึ้นไป จะทําการประเมินโดยบุคคล
คนเดียวคือหัวหนางานโดยตรงของตําแหนงนั้น ๆ เชนนักวิเคราะหระบบจะถูกประเมินโดย
ผูจัดการโครงการ 

ดังน้ันปญหาที่เกิดขึ้นคือ บางครั้งเม่ือมีการพูดคุยผลการประเมินงานใหกับผูถูก
ประเมินไดรับรูน้ัน ผูถูกประเมินบางคนไมยอมรับในผลการประเมินที่เกิดขึ้น 

4.2 การจายเงินเดือนพนักงาน ปจจุบันในความเห็นของหัวหนางานทั้ง
ตําแหนงผูจัดการโครงการและนักวิเคราะหระบบ พบวาเงินคาจางที่ใหกับพนักงานน้ัน เหมาะสม
กับตําแหนงงาน และปริมาณงานที่ให 

 



93 
 

5. ดานอื่น ๆ สําหรับปญหาดานอื่น ๆ สามารถทําการสรุปปญหาเปนประเด็นตาง 
ๆ ไดดังตอไปน้ี 

5.1 การติดตอสื่อสาร สําหรับการติดตอส่ือสารตามความเห็นของหัวหนางาน 
พบวาไมนาจะเกิดปญหาในดานน้ี เน่ืองจากในขั้นตอนการส่ังงานน้ัน หัวหนางานไดมีการ
ตรวจสอบความเขาใจกับพนักงานคนน้ัน ๆ เสมอ 
 

2. ผลการสัมภาษณพนักงานที่มีตําแหนงโปรแกรมเมอร ซึ่งเมื่อนําขอมูลที่ได
จากการสัมภาษณมาวิเคราะห สามารถสรุปเปนปญหาไดโดยแบงออกเปน 5 ดานดังตอไปน้ี 

1. ดานการวางแผนกําลังคน  
2. ดานการสรรหาและคัดเลือบุคลากร 
3. ดานการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
4. ดานการรักษาบุคลากร 
5. ดานอื่น ๆ 

 
1. ดานการวางแผนกําลังคน สําหรับกระบวนการวางแผนกําลังคน สามารถทําการ

สรุปปญหาเปนประเด็นตาง ๆ ไดดังตอไปน้ี 
1.1 จํานวนงานที่มากและไมเหมาะสมกับเวลา เน่ืองจากจํานวนคนภายในทีม

ไมเพียงพอจึงทําใหไมมีความเหมาะสมกับงานที่ตองทําซ่ึงมีมากเกินไป 
 

2. ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สําหรับกระบวนการดานการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร สามารถทําการสรุปปญหาเปนประเด็นตาง ๆ ไดดังตอไปน้ี 

2.1 ขั้นตอนการคัดเลือก ควรปรับปรุงในบางกรณี เน่ืองจากขั้นตอนการ
คัดเลือกมีอยูหลายขั้นตอนทั้งขอสอบที่ใชวัดในการสอบและการสัมภาษณ ซ่ึงจากการ
สัมภาษณผูถูกคัดเลือกพบวาขอสอบที่ใชวัดในการสอบน้ันสามารถคัดกรองผูสมัครไดระดับ
หน่ึง แตเม่ือถึงขั้นตอนการสัมภาษณน้ันผูสมัครคิดวาควรลดขั้นตอนการสัมภาษณลง ใหเหลือ
ประมาณ 1 ถึง 2 รอบเน่ืองจากปจจุบันทางองคกรมีการสัมภาษณประมาณ 3 รอบเปนอยาง
นอยคือ ผานการสัมภาษณของหัวหนาทีม, ผานการสัมภาษณของหัวหนาแผนก และสุดทาย
ตองผานการสัมภาษณของผูบริหารองคกร 
 

3. ดานการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร สําหรับกระบวนการดานการฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร สามารถทําการสรุปปญหาเปนประเด็นตาง ๆ ไดดังตอไปน้ี 

3.1 ความชัดเจนในการสั่งงานของหัวหนา บางคร้ังหัวหนางานสามารถ
ส่ังงานไดชัดเจนเน่ืองจากใชเอกสาร แตบางคร้ังไมสามารถสั่งงานไดอยางชัดเจน ซ่ึงมีหลาย
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สาเหตุดวยกัน เชนความเขาใจในเน้ือหางานของหัวหนาแตละทีม, การติดตอสื่อสารระหวางกัน 
และบางคร้ังขั้นตอนของการเก็บความตองการยังไมเรียบรอย ก็มีขั้นตอนของการพัฒนาระบบ
ควบคูไปดวยทําใหตองมีการแกไขงานบอยครั้งและทําใหความชัดเจนของงานไมมี เปนตน 

3.2 การทํางานรวมกันกับหัวหนา พบวาผูใตบังคับบัญชาเต็มใจที่จะทํางาน
กับหัวหนาทีมแตละทีมเน่ืองจากหัวหนาแตละคนมีบุคลิกที่แตกตางกัน เชน เปนกันเอง ไมจูจ้ี
หรือจิกเพ่ือที่จะเอางาน เปนตน 

 
4. ดานการรักษาบุคลากร สําหรับกระบวนการดานการรักษาบุคลากร สามารถทํา

การสรุปปญหาเปนประเด็นตาง ๆ ไดดังตอไปน้ี 
4.1 การจายคาจางและสวัสดิการ คิดวาไมมีความยุติธรรมและไมเหมาะสม

กันงาน แตเน่ืองจากความใสใจของหัวหนาภายในทีมคิดเปนลักษณะของพ่ีกับนอง จึงสามารถ
ลบจุดดอยในสวนน้ีไปได โดยทําใหพนักงานไมเห็นจุดบกพรองในสวนน้ีได 
 

5. ดานอื่น ๆ สําหรับกระบวนการดานอื่น ๆ สามารถสรุปปญหาเปนประเด็นตาง 
ๆ ไดดังตอไปน้ี 

5.1 ลักษณะของหัวหนางาน สวนใหญคิดวาหัวหนางานของตนเปนประเภทที่
ใสใจใหทั้งกับคนและงาน เชน ใหคําแนะนําเก่ียวกับงานไดอยางใกลชิด, ใหแชรความคิดเห็น
และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เปนตน และนอกจากน้ีหัวหนางานยังใหความไววางใจ 
กับผูใตบังคับบัญชาใหทํางานให 

5.2 ความสัมพันธ กับเพ่ือนรวมงาน  โดยสวนใหญพนักงานเหลาน้ี มี
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานอยางใกลชิด และสามารถทํางานรวมกันไดเปนอยางด ี

5.3 สภาพแวดลอมในการทํางาน เปนสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี แตไม
มีความเปนสวนตัวเน่ืองจากนั่งอยูรวมกัน อยากใหจัดเปนสัดสวนมากกวาน้ี นอกจากน้ี หัวหนา
งานและลูกนองน่ังหางกันเกินไป คิดวาควรจัดใหแตละทีมน่ังดวยกันหรือบริเวณเดียวกัน เพ่ือ
ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกันได และเพ่ือความใกลชิดกันของบุคลากรภายในทีมเดียวกัน
ดวย 

5.4 การเติบโตกับองคกร พนักงานทุกคนคิดวาอยากที่จะเติบโตกับองคกรน้ี 
ไปเรื่อย ๆ หากมีชองทางและสามารถเติบโตได แตคิดวาองคกรไมนาจะสามารถเติบโตได
มากกวาน้ี 
 

3.2.2 การวิเคราะหสาเหตุโดยใชแผนผังกางปลา (Cause and Effect Diagram) 
เราจะนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลปฐมภูม ิเพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุของ

ปญหาโดยใชเครื่องมือแผนผังกางปลา ดังแผนภาพที่ 12 
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การทํางานของ
บุคลากรขาดประสิทธิภาพ

เครื่องมือและอุปกรณ

อ่ืน ๆ

กระบวนการ

บุคลากร

ไมมีการพยากรณ
จํานวนคนลวงหนา

ขาดการทบทวน
ส่ิงที่เรียนรูใหมมีกําลังคนไมเพียงพอ

ในการทํางาน

ไมมีระบบการวางแผนกําลัง
คนท่ีเปนมาตรฐาน

งานท่ีเขามาไมสม่ําเสมอ

ขาดความอดทน
ในการแกไขปญหาขาดการวิเคราะหปญหา

พื้นฐานความรูและมาตราฐาน
การทํางานแตกตางกัน

จํานวนผูมาสมัครมีจํานวนนอย

ผูสมัครไมคอยรูจักชื่อเสียงของบริษัท

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไมมีมาตรฐานไมมีมาตรฐาน

การมอบหมายงาน
ขั้นตอนการคัดเลือกมีมากเกินไป

การประเมินผลการฝกอบรมขาดคุณภาพ

มีเคร่ืองคอมพิวเตอร
ไมเพียงพอกับพนักงาน

โตะทํางานในสํานักงาน
มีไมเพียงพอกับพนักงานที่มี

 

แผนภาพที่ 12: แผนผังแสดงเหตุและผลของปญหาการทํางานของบุคลากรขาดประสิทธิภาพ  
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จากแผนผังแสดงเหตุและผลสามารถสรุปสาเหตุหลักของปญหาการทํางานของบุคลากร
ขาดประสิทธิภาพดังตอไปน้ี 

กระบวนการ สรุปเปนสาเหตุไดดังตอไปนี้ 
1. ไมมีการพยากรณจํานวนคนลวงหนา  

เน่ืองจากงานในการพัฒนาระบบของบริษัท มีเขามาอยางไมสมํ่าเสมอทํา
ใหไมสามารถคาดการณจํานวนคนที่ตองการแตละครั้งได ดังน้ันผูบริหารขององคกร 
จึงไมตองการลงทุนดานบุคลากร เน่ืองจากตองเสียตนทุนเพ่ิมเติมในบางคร้ังหากไม
มีรายไดใหกับองคกร 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานไมมีมาตรฐาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานกระทําโดยหัวหนางานที่ใกลชิดกับพนักงาน

เพียงคนเดียว ซึ่งบางคร้ังทําใหพนักงานบางคนคิดวากระบวนการดังกลาวไมมี
ความยุติธรรมเพียงพอจึงควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการและระบบที่จะสามารถทํา
การประเมินอยางยุติธรรม 

3. ไมมีมาตราฐานในการมอบหมายงาน 
เน่ืองจากการมอบหมายงานของหัวหนางานบางคร้ังใชเอกสาร บางครั้งไม

ใชเอกสาร ทําใหกรณีที่มีเอกสารทําใหการส่ังงานไดชัดเจนมาขึ้น และเม่ือไมใช
เอกสารทําใหมาตราฐานการทํางานบางครั้งเกิดการผิดพลาด บางครั้งไมเกิดการ
ผิดพลาด อาจทําใหตองทําการแกไขงานบอยคร้ังได 

4. ขั้นตอนการคัดเลือกมีมากเกินไป 
ขั้นตอนการคัดเลือกของบริษัทมีหลายขั้นตอนเกินไป โดยเฉพาะในดาน

การสัมภาษณพนักงานมีการสัมภาษณถึง 3 คร้ัง ซ่ึงบางครั้งอาจจะทําใหพลาดจาก
บุคลากร ที่องคกรตองการ แตบุคลากรคนน้ัน ไดงานอื่นไปกอน 

5. การประเมินผลการฝกอบรมขาดคุณภาพ 
การประเมินผลในการฝกอบรมสามารถบอกรายละเอียดของบุคลากรคน

น้ันๆ ไดในบางสวน อาทิ ความรูความเขาใจในขั้นตอนการทํางาน ซ่ึงบางสวนไม
สามารถประเมินผลได อยางเชน ขีดความสามารถที่แทจริงของบุคลากร , ความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติงานจริง เปนตน และการฝกอบรเปนการประเมินจากผูทํา
การฝกอบรมเพียงฝายเดียวไมมีการประเมินจากผูไดรับการฝกอบรม 
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บุคลากร สรุปเปนสาเหตุไดดังตอไปน้ี 
1. ขาดความอดทนในการแกไขปญหา 

ปจจุบันบุคลากรที่รับสมัครเขามา ไมมีความอดทนในการแกไขปญหา เชน
เม่ือพบเจอปญหาในการทํางานที่จําเปนตองแกไข หากแกไขปญหาเหลาน้ันไมได 
จะปลอยผานโดยไมพยายามแกไขปญหา ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีเปนทักษะที่มีความจําเปนใน
การทํางาน 

2. พ้ืนฐานความรูและมาตรฐานการทํางานแตกตางกัน 
พนักงานมีพ้ืนฐานที่ไมเพียงพอ และมีพ้ืนฐานความรูที่แตกตางกับหัวหนา

งาน ทําใหเมื่อมีการอธิบายงานหรือมอบหมายงาน พนักงานจะไมเขาใจงานและทํา
ใหตองมีการแกไขงานบอยคร้ัง เน่ืองจากมีมาตรฐานการทํางานที่ไมเหมือนกันดวย 

3. มีกําลังคนไมเพียงพอในการทํางาน 
เน่ืองจากไมมีระบบการวางแผนกําลังคนที่เปนมาตรฐาน และไมมีการ

สํารวจจํานวนบุคลากรที่มีทักษะตามที่บริษัทตองการในตลาด จึงทําใหไมมีการ
วางแผนดานกําลังคนไวลวงหนา เม่ือมีงานเขามาทําใหไมมีกําลังคนสํารองที่
สามารถใชงานได 

4. ขาดการทบทวนส่ิงที่เรียนรูใหม  
เม่ือพนักงานไดรับการอบรมภายใน จากทีมเรียบรอยแลวน้ัน ไมไดกลับไป

ทบทวน เมื่อจําเปนตองใชความรูเหลาน้ันในการทํางานทําใหไมสามารถหยิบใช
ความรูมาประยุกตใชไดทันที ทําใหตองใชเวลาในการทํางานมากขึ้น และอาจทําให
งานลาชาได 

5. ขาดพ้ืนฐานการวิเคราะหปญหา 
พนักงานบางคนไมสามารถวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานไดเชน 

เม่ือเขียน Software และเกิดขอผิดพลาดเกิดขึ้น พนักงานเหลาน้ันไมมีวิธีการใน
การคิดและวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นได ทําใหการแกไขปญหาใชเวลานาน และ
สงผลกระทบทําใหงานลาชาได 

 
เครื่องมือและอุปกรณ สรุปเปนสาเหตุไดดังตอไปน้ี 
1. เครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอกับจํานวนพนักงาน  

บริษัทมีเครื่องคอมพิวเตอรใหกับพนักงานไมเพียงพอกับจํานวนพนักงานที่
มีอยู ทําใหบางครั้งตองสลับการใชงานคอมพิวเตอร 

2. จํานวนโตะที่ทํางานมีไมเพียงพอกับจํานวนพนักงาน 
บริษัทมีโตะใหกับพนังงานไมเพียงพอทําใหบางครั้งตองใชโตะในการ

ทํางานรวมกัน 
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 สาเหตุอื่น ๆ สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 
1. จํานวนผูมาสมัครมีจํานวนนอย 

บริษัทเปนบริษัทขนาดเล็ก ทําใหลูกคาและผูสมัครไมคอยรูจัก ดังน้ัน
จํานวนผูสมัครมีจํานวนนอย ทําใหตัวเลือกในการรับพนักงานมีจํากัด ทําใหบางครั้ง
มีงานเขาเรงดวนและจําเปนตองใชคนทําใหตองรีบตัดสินใจรับพนักงานเหลาน้ัน ทั้ง
ที่บางคร้ังคุณสมบัติของผูสมัครอาจจะไมตรงกับที่บริษัทตองการ 

 
3.2.3 การวิเคราะหปจจัยภายในหวงโซคุณคา (Value Chain)  

ผูศึกษาไดนําหวงโซคุณคามาวิเคราะห เพ่ือแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมหลักและ
กิจกรรมสนับสนุนของบริษัท XXX จํากัด และความสามารถในการแขงขันเกิดขึ้นจากกิจกรรม
หลักและกิจกรรมสนับสนุน โดยการศึกษาน้ีจะนําเสนอกิจกรรมที่สรางคุณคาใหบริษัท 
ดังตอไปน้ี 
 
  กิจกรรมหลัก (Primary Activities) คือ กิจกรรมพ้ืนฐานในการผลิตสินคาหรือ
บริการ ประกอบไปดวย 

- ลอจิสติกสขาเขา (Inbounds Logistics) กิจกรรมจัดหาและจัดเก็บ
ทรัพยากร  

  กิจกรรมในสวนน้ีของบริษัท เปนกิจกรรมในการเก็บความตองการของ
ลูกคาเก่ียวกับสินคาที่ลูกคาตองการ โดยขั้นตอนการทํางานในสวนน้ี  
  เบ้ืองตนฝายขายหรือเรียกวาฝาย Business Development จะเขาไป
เพ่ือรับทราบขอมูลความตองการของลูกคา เบ้ืองตน เชน ตองการทําระบบการ
ส่ังซ้ือของ เปนตน เพ่ือใหคําแนะนําและนําเสนอตัวอยาง เก่ียวกับสินคาที่ตรง
กับความตองการของลูกคา ซ่ึงตองขอความรวมมือจาก หัวหนาทีมในฝาย 
Development and Implementation และนําเสนองบประมาณในการซ้ือสินคา 
เชนคาลิขสิทธ คาแรงในการผลิต เปนตน 
  เ ม่ือ ลูกค าสนใจสินคา น้ัน ๆ  ฝ ายขายและหั วหนาทีมในฝาย 
Development and Implementation คือผูจัดการโครงการในแตละทีม จะทํา
การเก็บความตองการเบ้ืองตน เพ่ือทําการพิสูจนวาสินคา สามารถใชงานได
อยางไรกับบริษัทของลูกคาไดจริงตามที่นําเสนอหรือไม (Proof of Concept) 
เม่ือลูกคาตกลง ฝาย Business Development จะทําการเซ็นตสัญญากับลูกคา 
  จากนั้นฝาย Development and Implementation จะทําการเก็บขอมูล
ความตองการของลูกคาโดยละเอียด เพ่ือนํามาใชในการผลิต 



 99 

- การผลิตและการปฏิบัตการ (Operations) 
  เ ม่ื อ เ ก็บความต องการของลูกค า เ รียบรอยแลว  จากน้ันฝ าย 
Development and Implementation จะทําการออกแบบสินคาใหตรงกับความ
ตองการของลูกคา โดยนักวิเคราะหระบบ และจัดทําเอกสารเพ่ือทําการยืนยัน
ขอมูลความตองการของลูกคา วาเขาใจตรงกับลูกคาหรือไม 
  เม่ือลูกคายืนยันขอมูลความตองการตามเอกสารเรียบรอยแลว ฝาย 
Development and Implementation จะเริ่มทําการพัฒนาสินคาตามเอกสารที่
ไดรับการยืนยันจากลูกคาเรียบรอยแลว เมื่อทําเสร็จในแตละสวนจะมีระบบการ
ทดสอบโดย นักวิเคราะหระบบ และผูจัดการโครงการจะทําการทดสอบสินคาวา
ถูกตองตามขอมูลความตองการของลูกคาหรือไม หากทดสอบเรียบรอยแลวน้ัน
ก็ จะเตรียมความพรอมในการไปติดตั้งระบบใหกับลูกคา 
 
- การขนสงสินคา (Outbound Logistics) กิจกรรมที่เก่ียวของกับรวบรวม 

จัดเก็บ และสงมอบสินคาแกลูกคา 
  เปนการพูดถึงกิจกรรมการสงมอบสินคาใหกับลูกคา โดยมีขั้นตอน
ดังตอไปน้ี 
  เม่ือผลิตสินคาเรียบรอยแลว กอนการสงมอบสินคาใหกับลูกคา ฝาย 
ฝาย Development and Implementation จะตองนําสินคามาทําการทดสอบ
การทํางานรวมกับลูกคา เรียกขั้นตอนน้ีวา User Accepted Test (UAT) เพ่ือ
ทําขอตกลงคร้ังสุดทายวาสินคาที่ลูกคาไดรับ ตรงกับขอมูลความตองการที่
ลูกคายืนยันไว  
  เม่ือลูกคายอมรับสินคาเรียบรอยแลว ใหลูกคาทําการเซ็นตเอกสารการ
ทดสอบเพื่อเปนขอตกลงในการสงมอบสินคา 
  จากน้ันฝาย Development and Implementation จะทําการติดตั้ง
สินคาใหกับลูกคา โดยทําการติดตั้งที่บริษัทลูกคา 
  เ ม่ือสงมอบและติดตั้ งสินคาใหกับลูกคาเรียบรอยแลวฝายขาย 
Business Development จะทําการเรียบเก็บเงินกับลูกคาเปนขั้นตอนตอไป 
 
- การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) 

ฝายขาย Business Development มีหนาที่ในการเรียนรูความตองการ
ของลูกคาและตอบสนองความตองกานของลูกคา แนะนําและคอยชวยเหลือใน
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ดานกําหนด software ตามความตองการใชของลูกคา นอกจากน้ียังตองทํา
การตลาดเองเพ่ือแนะนําสินคาที่บริษัทขายใหกับลูกคาไดรับทราบ 

 
- การใหบริการลูกคา (Services) 

เม่ือทําการสงมอบและติดตั้งระบบเรียบรอยแลว ในระหวางที่ลูกคาใช
งาน ในชวงระยะเวลาที่ลูกคาซื้อประกันสินคาไว หากเกิดปญหากับสินคาขึ้น 
ทางบริษัทจะทําการแกไขปญหาใหเรียบรอย โดยแผนก Development and 
Implementation แตหากลูกคามีปญหาเรื่องการใชงาน สามารถติดตอเขามาที่
แผนก Support ได ซึ่งทําการ support ตลอด 24 ช่ัวโมง และตลอด 7 วัน 

 
กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) คือ กิจกรรมที่ชวยสนับสนุน

กิจกรรมหลัก ประกอบไปดวย 
- การจัดหาทรัพยากร (Procurement) 

ไมมีฝายจัดซื้อวัตถุดิบแตมีฝายในการจัดหาสินคาตัวใหมที่ตองการทํา
การขาย ซ่ึงหนาที่ น้ีผูบริหาร และฝาย Business Development จะเปน
ผูทําการวิจัย และหาเก่ียวกับสินคาตัวใหมที่ตองการนํามาขาย 

 
- การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development)  

บริษัท XXX จํากัด เปนบริษัททางดานไอที ทําการพัฒนาระบบ 
software ใหกับลูกคา และเปน Data Center สงผานขอมูลใหกับลูกคา จึง
จําเปนตองทําการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีตลอดเวลา ทั้งในดาน Hardware และ 
software ทําใหบริษัทตองศึกษาและมีความรูทางดานเทคโนโลยีใหมเสมอ เพ่ือ
ใชในการสนับสนุนการขายสินคาของบริษัท และการใชงานของลูกคา 

 
- การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development)  

กิจกรรมสรรหา จัดจาง ฝกอบรม พัฒนา และการบริหารคาตอบแทน
บุคลากร เพ่ือใหไดบุคลกรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การแขงขัน และความได เปรียบในการแขงขันให กับองคกร ซ่ึงองคกร
จําเปนตองรักษาบุคลากรเหลาน้ีไว ดังน้ัน องคกรจําเปนตองเพ่ิมพูนความรู
ใหกับบุคลากรเหลานี้ ทั้งจากการฝกอบรมภายในและภายนอก รวมถึงจาย
คาจางแรงงานอยางยุติธรรม นอกจากนี้ควรสรางบรรยากาศในการทํางานให
เปนกันเอง 
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- โครงสรางพื้นฐานของธุรกิจ (Firm Infrastructure) 
การบริหารการเงินและการบัญชีของบริษัทอยูในเกณฑดี บริษัท XXX 

จํากัดเปนธุรกิจขนาดกลาง การจัดการภายในองคกรมีแผนกนอย มีตําแหนงไว
ชวยในการตัดสินใจเทาน้ัน แตการทํางานเปนไปในลักษณะของการทํางานแบบ
ทีมงานคือ เม่ืองานของตนเองเรียบรอยแลว จะชวยสนับสนุนการทํางานของ
คนภายในทีมงานเดียวกัน เพ่ือใหงานประสบความสําเร็จดวยกัน 

 
3.2.4 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) 

ผูศึกษาใดทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของทั้งใน
ระดับแผนก และระดับองคกร เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาทําการกําหนดกลยุทธขององคกร 

การวิเคราะหของระดับองคกรและระดับแผนก แบงยอยไดเปน 2 หัวขอคือ 
- การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment Analysis) 
- การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment Analysis) 

 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment Analysis) 

 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในขององคกรและภายในหนวยงาน ทําใหรู
ถึงจุดแข็ง และจุดออนขององคกร รวมถึงภายในหนวยงาน เพ่ือใหทราบถึงศักยภาพภายใน มี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
จุดแข็ง (Strength) ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) โดยแบง

ประเภทตามหัวขอตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
  1.ทําเลสถานที่ตั้งของบริษัทอยูใจกลางเมืองทําใหสามารถติดตอและใหบริการ

ลูกคาไดสะดวกและรวดเร็ว 
 2.มีความเชี่ยวชาญในดานซอฟแวรและฮารดแวร และเทคนิค 

   3.มี Services Center ใหบริการเกี่ยวกับการใชงานระบบที่บริษัททําการ
พัฒนาขึ้น ตลอด 24 ช่ัวโมง 
   4.มีผลิตภัณฑใหบริการที่หลากหลาย และรับการพัฒนาระบบที่ใชในการรับสง
ขอมูลเอง ยังมีการพัฒนาระบบใหกับลูกคาตามลูกคาที่ตองการเปนที่นาพอใจ 
  5.มีผลงานในอดีตที่ที่ความนาเช่ือถือ 
  6.บุคคลากรมีความความสามารถและเชียวชาญ 
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จุดออน (Weakness) ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหจุดออน (Weakness) โดยแบง
ประเภทตามหัวขอตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

1.ยังขาดพัฒนาผลิตภัณฑเปนของตนเอง 
2.ขาดการวิจัยและพัฒนาสินคาใหม ๆ ที่เหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการที่ 

หลายหลายมากตอไปในอนาคต 
3.มีอํานาจการตอรองกับผูผลิต Software ต่ํา 
4.ชองทางการจัดจําหนาย มีนอยเกินไป ซึ่งสวนใหญบริษัทหาชองทางการจัด
จําหนาย 

สินคาโดยผานผูบริหารของบริษัท โดยในบางสวนมาจากการรูจักกันของผูบริหารระหวางบริษัท 
เปนเพียงสวนนอยเทาน้ันที่ใชผูขายในการหาลูกคา 

5.บริษัทเปนบริษัทที่ มีช่ือเสียงเฉพาะในกลุมลูกคาเกา แตไมมีช่ีอเสียงใน
ภายนอกเน่ืองจาก 

เปนบริษัทขนาดกลาง ทําใหมีลูกคาในวงจํากัด และตัวเลือกผูสมัครมีนอยเชนกัน 
  6.ขาดบุคคลที่มีความสามารถที่เพียงพองานที่เพ่ิมขึ้น 
  7.บุคคลกรมีความรูความสามารถไมเทาเทียมกัน 

 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment Analysis) 
การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในขององคกรและภายในหนวยงาน ทําใหรูถึงจุด

แข็ง และจุดออนขององคกร รวมถึงภายในหนวยงาน เพ่ือประเมินถึงโอกาสและความสามารถ
ในการแขงขันในตลาดขององคกร มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 
โอกาส (Opportunity) ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหโอกาส (Opportunity) โดยแบง

ประเภทตามหัวขอตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
1.สามารถเลือกใชผูผลิตซอฟแวรที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองใหเหมาะกับ
องคกรไดอยางมี 

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.ธุรกิจทางดานไอทีและพัฒนาระบบสามารถเติบโตอยางตอเนื่อง 
3. บริษัทใหความสนใจในดานการพัฒนาองคกรและพัฒนาบุคลากรเพ่ิมมากขึ้น 

 
อุปสรรค (Threats) ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหอุปสรรค (Threats) โดยแบง

ประเภทตามหัวขอตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
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1.การเมืองที่ไมม่ันคง ทําใหการติดตอและขายระบบใหกับหนวยงานราชการมี
ความไม 

แนนอน เน่ืองจากหากเปนโครงการที่มีระยะยาว อาจทําใหโครงการน้ันถูกยุบหรือลมเลิกไดงาย 
2.ขาดบุคคลกรที่มีความสามารถในตลาด ทําใหไมเพียงพอตอการขยายธุรกิจ 
3.งบประมาณที่มีจํากัดตอการพัฒนาศักยภาพการแขงขัน 

  
3.2.5 การวิเคราะหและกําหนดกลยุทธ โดยใช TOWS Matrix  

จากการวิเคราะห SWOT ขององคกรเรียบรอยแลว ผูศึกษาจะนําขอมูลที่ไดมาทําการ
กําหนดกลยุทธ โดยใชเครื่องมือ TOWS Matrix ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5: แสดงการวิเคราะหและกําหนดกลยุทธโดยใช TOWS Matrix 
ปจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยภายนอก 

Strengths (จุดแข็ง) 
1.ทําเลสถานที่ ต้ังของบริษัทอยูใจกลางเมืองทําใหสามารถ

ติดตอและใหบริการลูกคาไดสะดวกและรวดเร็ว 
2.มีความเชี่ยวชาญในดานซอฟแวรและฮารดแวร และเทคนิค 
3.มี Services Center ใหบริการเกี่ยวกับการใชงานระบบที่

บริษัททําการพัฒนาข้ึน ตลอด 24 ชั่วโมง 
4.มีผลิตภัณฑใหบริการที่หลากหลาย และรับการพัฒนาระบบ

ที่ใชในการรับสงขอมูลเอง ยังมีการพัฒนาระบบใหกับลูกคา
ตามลูกคาที่ตองการเปนที่นาพอใจ 

5.มีผลงานในอดีตที่ที่ความนาเชื่อถือ 
   6.บุคคลากรมีความความสามารถและเชียวชาญ 

Weakness (จุดออน) 
1.ยังขาดพัฒนาผลิตภัณฑเปนของตนเอง 
2.ขาดการวิจัยและพัฒนาสินคาใหมๆ ที่เหมาะสมเพื่อใหสอดคลอง

กับความตองการที่หลายหลายมากตอไปในอนาคต 
3.มีอํานาจการตอรองกับผูผลิต Software ตํ่า 
4.ชองทางการจัดจําหนาย มีนอยเกินไป ซ่ึงสวนใหญบริษัทหา

ชองทางการจัดจําหนายสินคาโดยผานผูบริหารของบริษัท โดย
ในบางสวนมาจากการรูจักกันของผูบริหารระหวางบริษัท เปน
เพียงสวนนอยเทาน้ันที่ใชผูขายในการหาลูกคา 

5. เปนบริษัทที่มีชื่อเสียงเฉพาะในกลุมลูกคาเกา แตไมมีชื่อเสียงใน
ภายนอกเน่ืองจากเปนบริษัทขนาดกลาง ทําใหมี ลูกคาใน
วงจํากัด และตัวเลือกผูสมัครมีนอยเชนกนั 

6.ขาดบุคคลที่มีความสามารถที่เพียงพอกับงานที่เพิ่มข้ึน 
    7.บุคคลกรมีความรูความสามารถไมเทาเทียมกัน 

Opportunities (โอกาส) 
1.สามารถเลือกใชผูผลิตซอฟแวรที่มีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ืองให

เหมาะกับองคกรไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2.ธุรกิจทางดานไอทีและพัฒนาระบบสามารถเติบโตอยางตอเน่ือง 
3. บริษัทใหความสนใจในดานการพัฒนาองคกรและพัฒนาบุคลากร

เพิ่มมากข้ึน 

SO 
กลยุทธปรับเปล่ียนการบริหารงานเพื่อการเติบโตแบบย่ังยืน 
( S1,S2,S3,S4,O2,O1) 

WO 
 

Threats ( อุปสรรค) 
1.การเมืองที่ไมมั่นคง ทําใหการติดตอและขายระบบใหกับหนวยงาน

ราชการมีความไมแนนอน เน่ืองจากหากเปนโครงการที่มีระยะยาว 
อาจทําใหโครงการน้ันถูกยุบหรือลมเลิกไดงาย 

2.ขาดบุคคลกรที่มีความสามารถในตลาด ทําใหไมเพียงพอตอการ
ขยายธุรกิจ 

3.งบประมาณที่มีจํากัดตอการพัฒนาศักยภาพการแขงขัน 

ST 
กลยุทธการสนับสนุนการพัฒนาระบบใหมขององคกร 
เพื่อรองรับการเติบโต และสงเสริมความสามารถการแขงขัน 
(S2,S3,S4,S5,S6,T2,T3) 

WT 
กลยุทธการวางแผนการสํารองและพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ
ตามที่องคกรตองการ 
(W7,W8,T2,T3) 
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3.3 แนวทางการแกไขปญหา 
จากการวิเคราะหขอมูลปญหาและสาเหตุของปญหา และวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 

โอกาสและอุปสรรคขององคกร รวมทั้งการวิเคราะหและกําหนดกลยุทธในรูปแบบ TOWS 
Matrix ดังน้ันผูศึกษาไดเสนอรายละเอียดของกลยุทธตาง ๆ เปนทางเลือกทั้งหมด 3 แนว
ทางเลือกดังตอไปนี้ 

 
ทางเลือกที่1 กลยุทธการสนับสนุนการพัฒนาระบบใหมขององคกร 

กลยุทธการสนับสนุนการพัฒนาซอฟแวรและบริการใหมๆ ที่เปนสินคาขององคกร โดย
ลดจํานวนการซ้ือซอฟแวรของตางประเทศจากตางประเทศ และสนับสนุนใหพนักงานเปนผูทํา
หนาที่นําเสนอผลิตภัณฑ Software ที่ตนเองคิดขึ้น ซ่ึงกลยุทธน้ีสามารถทําใหพนักงานเกิดการ
ตื่นตัว และรูสึกเปนสวนหน่ึงของผลงานที่ตนเองเปนผูคิดคน มุงม่ันในการทํางานมากขึ้น 
พนักงานจะเกิดการเรียนรู เกิดการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง และมีการถายทอความรูสูรุนตอรุนได
โดยอัตโนมัติ จะสงผลทําใหองคกรเกิดการพัฒนาไปพรอมๆกัน นอกจากน้ีจะทําใหทั้งพนักงาน
และองคกรไดรับประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย (Win-Win) โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการ
ดําเนินงานดังน้ี 

1. องคกรทําการคัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความรูความสามารถเฉพาะทางดาน
บริหารทรัพยากรบุคคล เน่ืองจากฝายทรัพยากรบุคคลยังขาดประสิทธิภาพในการสรรหา และ
คัดเลือกบุคคลกรและการวางแผนอัตรากําลังที่เพียงพอตองานที่เพ่ิมมากขึ้น 

2. จัดทําการกระบวนการสรรหาและคัดเลือก บุคลากรอยางมีมาตรฐานเพ่ือคัดเลือก
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

3. จัดวางระบบการเรียนรูและอบรมแกพนักงานอยางจริงจังและเปนระบบ โดยมีการ
ประเมินและการวิจัยปรับเปลี่ยน 

4. ปรับปรุงระบบการทํางานในสวนของการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5. ปลูกฝงความคิดสรางสรรคใหกับพนักงาน โดยใหพนักงานมีเวลาในการคิดและ

เรียนรูอยางอิสระ 
6. ใหรางวัลตอบแทนตามผลงาน และหากพนักงานคนน้ัน คิดผลิตภัณฑใหม ๆ ขึ้นมา

ไดจะใหทําการจัดทีมงานขึ้นไดเองและทําการพัฒนาผลิตภัณฑ 
 
ขอดี 

1. ทําใหบริษัทมีผลิตภัณฑที่เปนลิขสิทธิ์ขององคกรโดยเฉพาะ 
2. ลดตนทุนในการซ้ือซอฟแวรจากตางประเทศ 
3. สรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกร 
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4. บุคคลกรมีความสามารถสูงขึ้นและเกิดความภักดีตอองคกรมากขึ้น 
 

ขอเสีย 
1. ตองใชงบประมาณในการพัฒนา และเวลาเพ่ือใหพนักงานเรียนรูและคิดงานคอย

ขางสูง 
2. ตองใหระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการคอนขางนาน เนื่องจากตอง

ทําการปรับเปลี่ยนทัศนะคติของบุคลากรทั้งหมดใหม 
3. ใชระยะเวลานานจึงทําใหความสําเร็จเห็นเปนรูปธรรม 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหบริษัทลดตนทุนในการซ้ือซอฟแวรจากตางประเทศไดมากขึ้น 
2. ทําใหบริษัทมีความไดเปรียบในการแขงขันกับคูแขง และสรางโอกาสในการเปน

ผูนําในธุรกิจในประเภทน้ีในประเทศไทย 
 

ทางเลือกที่2 กลยุทธการวางแผนการสํารองและพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ
ตามที่องคกรตองการ 

กลยุทธการวางแผนการสํารองและพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถตามที่องคกร
ตองการ ในกลยุทธน้ีทําใหบุคลากรอยูกับองคกรอยางยาวนาน พรอมทั้งเปนการเพิมเติมความรู 
ความสามารถใหกับบุคลากรในองคกร และทําใหองคกรสามารถมีบุคลากรสํารองทําใหรองรับ
งานไดทุกสถานการณ ไมวางานจะมีนอยหรือมากก็ตาม และทําใหบุคลากรที่มีอยูในปจจุบันไมมี
งานลนมือ มีเวลาในการเรียนรูงานอยางตอเนื่อง และทําใหอารมณของพนักงานดีขึ้นไมเครียด 
อีกทั้งทําใหพนักงานเกิดความจงรักภักดีตอองคกรมากขึ้น ซ่ึงการวางแผนการสํารองพนักงาน 
และพัฒนาบุคลากร เพ่ือทําใหองคกรเกิดทีมงานที่มีความคิดสรางสรรคและมีความเช่ียวชาญ
ตามที่องคกรตองการ องคกรยังสามารถรองรับงาน และรองรับความตองการของลูกคาไดมาก
ขึ้น ซ่ึงมีขึ้นตอนดังน้ี 

1. องคกรทําการสํารวจกําลังแรงงานภายในตลาด โดยเจาะจงเฉพาะบุคลากรที่มี
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญดานเทคนิคตามที่องคกรตองการ 

2. ทําการสํารวจจํานวนแรงงานที่มีอยูภายในองคกร และจํานวนแรงงานที่องคกร
ตองการ 

3. ทําการวางแผนกลยุทธในสํารองบุคลากร ใหเหมาะสมไปตามแตละทีมงานภายใน
แผนก Development and Implementation 
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4. จัดทํากระบวนการสรรหา และการคัดเลือกใหเปนมาตราฐานเพ่ือใหไดพนักงานที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

5. วางระบบการอบรมอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาการเรียนรูใหกับบุคลากร และทําการ
ประเมินและปรับปรุงการอบรมอยางตอเนื่อง 

6. กําหนดตัวช้ีวัดเพ่ือปรับระดับความสามารถของบุคลากรและอัตราผลตอบแทนให
เหมาะสม และจัดตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลการดําเนินงานอยางเหมาะสมและยุติธรรม 

7. จัดทําศูนยการเรียนรู เพ่ือใหพนักงานสามารถคนหาความรูไดตลอดเวลา 
8. ทําการเก็บผลการดําเนินงาน จากน้ันดําเนินการประเมินผลและหาแนวทางการ

แกไขระบบใหดีขึ้นอยูตลอดเวลา 
 
ขอดี 

1. ทําใหองคกรมีบุคลากรสํารอง ดังน้ันจึงทําใหรองรับงานไดทุกสถานการณ 
2. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและความจงรักภักดีใหกับองคกร 
3. ลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  
4. ทําใหระบบการฝกอบรมไดมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
ขอเสีย 

1. จําเปนตองใชงบประมาณคอนขางสูง เน่ืองจากตองใชงบประมาณในการจัดอบรม
ใหกับพนักงาน  

2. ใชเวลาในการวางระบบคอนขางนาน เนื่องจากจําเปนตองเร่ิมกระบวนการไปทีละ
สวน 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. พนักงานมีทัศนะคติที่ดีตอองคกรและเกิดความมุงมั่งในการทํางานมากขึ้น 
2. การปฏิบัตงานดานการบริหารทรัพยากรเปนไปอยางมีระบบและมีคุณภาพ 
3. ชวยใหองคกรมีความไดเปรียบในดานการแขงขันกับคูแขง เน่ืองจากการที่

ทรัพยากรมนุษยมีความเชี่ยวชาญทําใหสรางความเช่ือมั่นใหกับลูกคาได 
4. กระตุนใหพนักงานเกิดการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง และทําให

องคกรพัฒนาดวยเชนกัน 
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ทางเลือกที่3 กลยุทธปรับเปลี่ยนการบริหารงานเพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน 
กลยุทธปรับเปล่ียนการบริหารงานเพ่ือการเติบโตแบบยั่งยืน ในกลยุทธของทางเลือกน้ี

เปนรูปแบบการบริหารงานโดยรวมของคกรเปนไปอยางมีระบบและมีความชัดเจนพรอมใหเกิด
ความคลองตัวมากขึ้นในองคกร โดยอาศัยหลักการของ TQM (Total Quality Management) ซ่ึง
การปรับปรุงระบบแบบคอยเปนคอยไป ตองใชเวลาในการเปล่ียนแปลง โดยเห็นการ
เปลี่ยนแปลงทีละนอย แนวทางน้ีเปนการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ลด
เวลาในการทํางานลง ลดของเสียที่จะเกิดขึ้น 
 ซ่ึงพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการเสนอขอแนะนําวิธีการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง สามารถรองรับการเจริญเติบโตใน
อนาคตไดดี และแนวทางน้ีไดมีการอบรมใหพนักงานรูจักความสําคัญของคุณภาพ และการ
ทํางานใหถูกตองตั้งแตแรก จึงชวยให วิธีการน้ีใชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอน
ดังตอไปน้ี 

1. ทําการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือประชุมรวมกับวางแผนในการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
และกําหนดวิธีการของกระบวนการทํางานที่เปนมาตรฐานโดยละเอียด 

2. จากน้ันเผยแพรวิธีการและรายละเอียดการทํางานที่กําหนดขึ้นใหกับพนักงาน และ
เปดใหพนักงานแสดงความคิดเห็นอยางตอเน่ือง นําผลที่พนักงานแนะนํามา
ปรับปรุงวิธีการใหเรียบรอย 

3. ประชุมหัวหนาทีมตาง ๆ เพ่ือใหนําวิธีการที่จัดทําเปนมาตรฐานไปปฏิบัติจริง 
จากน้ันทําการควบคุมและประเมินผลการดําเนินงานทุกระยะโดยกําหนดตัวช้ีวัด 

4. สรุปผลตอบรับที่ไดจากการประเมินผล หาแนวทางการแกไขและปรุงปรุงวิธีการ
อยางตอเนื่อง 

 
ขอดี 

1. ชวยทําใหการบริหารงานของโครงการหน่ึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสงมอบ
งานไดทันเวลาที่กําหนดไว 

2. ชวยบริหารความรูสึกของพนักงานที่เก่ียวของกับงานใหดีขึ้น เน่ืองจากลดการทําซํ้า
ของงานลง 

3. ชวยปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. ชวยใหองคกรมีความไดเปรียบทางการแขงขนอยางชัดเจน 
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ขอเสีย 
1. ตองใชระยะเวลานานในการปรับปรุงและตองปรับปรุงอยางตอเน่ืองเพ่ือใหไดผล 

ดังน้ันพนักงานที่มีความเกี่ยวของกับงานในสวนน้ีไมควรถูกหมุนเวียนบอยครั้ง 
2. พนักงานทุกคนตองยอมรับและรวมมือกันเพ่ือใหการปรับปรุงประสบความสําเร็จ 

และตองมีการกระจาย และถายทอดความรูอยางชัดเจนและกวางขวาง 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหบริษัทลดตนทุนในการทํางานซํ้า ๆ เชนการทํางานไมตรงกับความตองการ 
และตองใหทําซ้ํา เปนตน 

2. ทําใหบริษัทสามารถวัดประสิทธิภาพของพนักงานไดอยางชัดเจน เน่ืองจากตองมี
การเก็บขอมูลการทํางานอยางตอเน่ือง 

3. สรางความพึงพอใจใหกับพนักงานมากขึ้นในการใหมีสวนรวม ในการแสดงความ
คิดเห็น และมีสวนรวมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร 

 
3.4 การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา 

จากแนวทางในการแกปญหาทั้ง 3 วิธีน้ัน เปนสิ่งที่จําเปนที่ตองใชในการการแกไข
ปญหาทั้งหมด แตไมสามารถทําพรอมกันไดทั้ง 3 แนวทางเลือก ดั้งน้ัน ผลการตัดสินใจในการ
เลือกแนวทางการแกไขปญหาน้ัน ผูศึกษาไดกําหนดปจจัยตางๆ เพ่ือนํามาประกอบการ
พิจารณาเลือกแนวทางที่เหมาะสมโดยใหคะแนนปจจัยที่สามารถเปนไปไดมากที่สุด คือ 10 
คะแนน และลดลําดับลงมาเรื่อยๆ ดังน้ี 

 
1.  คะแนนความเปนไปไดที่จะแกไขปญหาในแตละทางเลือก 
2. คะแนนความเหมาะสมของแตละทางเลือก 
3. คะแนนความสมบูรณในการแกปญหาของแตละทางเลือก 
4. คะแนนความพึงพอใจผลที่คาดวาจะไดรับในแตละทางเลือก 
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ตารางที่ 6 ผลการเลือกกลยุทธโดยการใหคะแนน 
ประเภทกลยุทธ กลยุทธการ

สนับสนุนการ
พัฒนาระบบใหม
ขององคกร 

กลยุทธการวางแผนการ
สํารองและพัฒนา
บุคลากรใหมี
ความสามารถตามที่
องคกรตองการ 

กลยุทธ
ปรับเปล่ียนการ
บริหารงานเพ่ือ
การเติบโตแบบ
ยั่งยืน 

คะแนนความเปนไปไดที่
จะแกไขปญหาในแตละ
ทางเลือก 

6 8 8 

คะแนนความเหมาะสม
ของแตละทางเลือก 

6 8 7 

คะแนนความสมบูรณใน
การแกปญหาของแตละ
ทางเลือก 

9 8 8 

คะแนนความพึงพอใจ
ผลที่คาดวาจะไดรับใน
แตละทางเลือก 

8 8 8 

 
จากการสัมภาษณความคิดเห็นและจากผูศึกษาทําการวิเคราะหดังตารางที่ 6 ผลการ

เลือกกลยุทธโดยการใหคะแนน สําหรับการพิจารณาการวางแผนกลยุทธที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับหนวยงาน พบวา 

แนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุดคือ แนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธการวางแผนการ
สํารองและพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถตามที่องคกรตองการ ซ่ึงมีระดับคะแนนสูงสุดคือ 
32 และคะแนนในลําดับรองลงมาคือ กลยุทธการสนับสนุนการพัฒนาระบบใหมขององคกร และ
กลยุทธปรับเปล่ียนการบริหารงานเพ่ือการเติบโตแบบยั่งยืน 

ดังน้ันแนวทางการแกไขปญหาจึงควรเลือก แนวทางเลือกที่ 2 เพ่ือกําหนดและ
ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกบุคลากรใหเปนมาตรฐาน เพ่ือใหองคกรไดพนักงานที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่องคกรตองการและพัฒนาบุคลากรภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง เพ่ือ
เตรียมบุคลากรเหลาน้ีใหพรอมในการเลื่อนตําแหนง เน่ืองจากการเลื่อนตําแหนงพนักงาน เปน
การคัดเลือกพนักงานจากภายในองคกร มีความไดเปรียบที่ไมจําเปนตองอบรมพนักงานเหลาน้ี
ในดานของทักษะการทํางานเพ่ิมเติม 
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สําหรับแนวทางเลือกอื่น ๆ น้ันควรนําไปวางแผนและกําหนดเปนกระบวนการเพ่ือ
ปฏิบัติ ซ่ึงแนวทางเลือกที่ควรนําไปปฏิบัติมีดังตอไปน้ี 

แนวทางเลือกที่ 3 กลยุทธปรับเปล่ียนการบริหารงานเพ่ือการเติบโตแบบยั่งยืน 
ปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยใชกลยุทธการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality 
Management) เพ่ือทําใหการทํางานภายในทีมงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถทํางาน
ไดตรงตามเปาหมายที่กําหนด และลดขั้นตอนในการทําซํ้าของงาน ซ่ึงการใชแนวทางดังกลาว
ตองกําหนดเปนแผนระยะยาว ในทุก ๆ ป 
 แนวทางเลือกที่ 1 กลยุทธการสนับสนุนการพัฒนาระบบใหมขององคกร เปนกลยุทธที่
ทําการใหองคกรพัฒนาถึงขีดสุด และสามารถสนับสนุนใหองคกรเปนผูนําในธุรกิจไอทีไดอยาง
ตอเน่ือง และมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพถึงขีดสุดได 
 แนวทางเลือกที่ 3 ควรทํากอนแนวทางเลือกที่ 1 ซึ่งแนวทางเลือกที่ 2 และ 3 เปน
สวนยอยของแนวทางเลือกที่ 1 ดังน้ันหากปรับปรุงกระบวนโดยวางแผนใหเก่ียวเน่ืองกับแนว
ทางเลือกที่ 1 ได 



บทที่ 4 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
4.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาคนควาดวยตัวเองในหัวขอเร่ือง “การศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธเพ่ือ
ปรับปรุงการคัดเลือกและอบรมบุคลากรของแผนก Development and Implementation บริษัท 
XXX จํากัด” ไดทําการศึกษาสาเหตุของปญหา บุคลากรไมสามารถทํางานใหกับองคกรได โดย
ศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิจากการ สัมภาษณ พนักงานในแผนก Development and 
Implementation จํานวน 9 คน จาก 3 ตําแหนงใน 3 ทีมงาน คือ 

- พนักงานตําแหนงผูจัดการโครงการ (Project Manager) จํานวน 3 คน   
- พนักงานตําแหนงนักวิเคราะหระบบ (System Analyst) จํานวน 3 คน 
- พนักงานตําแหนงโปรแกรมเมอร (Programmer)  จํานวน 3 คน 

 
และการศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากน้ันนําขอมูลที่เก็บรวบรวม
ได ทําการวิเคราะหสาเหตุโดยใชเครื่องมือคือแผนผังกางปลา ทําใหทราบสาเหตุของปญหาที่
เกิดขึ้นน้ัน เกิดจากหลายดานซ่ึงสามารถสรุปไดดังตอไปนี ้
 สาเหตุในดานบุคลากร คือมีกําลังคนไมเพียงพอ ขาดการทบทวนส่ิงที่เรียนรูใหมทําให
ไมสามารถที่จะนําเทคนิคใหม ๆ มาใชไดทันทวงทีทําใหสงผลกระทบกับการทํางานและการ
แกไขปญหาในทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้น ขาดทักษะพ้ืนฐานในการวิเคราะหปญหา โดยหากพนักงาน
บางคนไมสามารถวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานได ไมมีวิธีการในการคิดและวิเคราะห
ปญหาที่เกิดขึ้นได ทําใหการแกไขปญหาใชเวลานาน และสงผลกระทบทําใหงานลาชาได พ้ืน
ฐานความรูและมาตรฐานการทํางานที่แตกตางกัน พนักงานมีพ้ืนฐานที่ไมเพียงพอ และมีพ้ืน
ฐานความรูที่แตกตางกับหัวหนางาน ทําใหเปนอุปสรรคตอการมอบหมายงาน นอกจากนี้สาเหตุ
ในเรื่องอื่น ๆ คือขั้นตอนการมอบหมายงานไมมีมาตราฐานทําใหบางครั้งอาจเกิดการผิดพลาด
ในการดําเนินงานได 

จากน้ันทําการวิเคราะหหวงโซคุณคา และวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT) ขององคการ และนําขอมูลการวิเคราะห SWOT ที่ไดมากําหนดกลยุทธโดยใช
เครื่องมือคือ TOWS Matrix และพบวากลยุทธที่เหมาะสมที่สุดไดแกแนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธ
การวางแผนการสํารองและพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถตามที่องคกรตองการ ซ่ึงเปนกล
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ยุทธที่มุงเนนการวางแผนกําลังคนสํารองเพ่ือรองรับงานที่เขามา ใหไดมากที่สุด และพัฒนา
บุคลากรอยางใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือทําใหองคกรเกิดทีมงานที่มีความคิดสรางสรรคและมีความ 

เช่ียวชาญตามที่องคกรตองการ และเปนกลยุทธที่ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับ
กระบวนการคัดเลือกและการพัฒนาบุคลากร 
 

4.2 ขอจํากัดของการศึกษา 
 
1. ระยะเวลาในการศึกษามีจํากัด ทําใหการเก็บรวบรวมขอมูลรวมถึงมุมมองในการ 

แกไขปญหายังไมครอบคลุมเพียงพอ 
2. ระยะเวลาในการศึกษามีจํากัด จึงทําใหการรวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวของที่จะนํามา

ศึกษาเปนแนวทางในการแกไขปญหาน้ันไมเพียงพอ แนวทางที่เลือกอาจจะไมใชแนวทางที่ด ี
ที่สุดในการแกไขปญหา แตเปนแนวทางที่ดีที่สุดจากทางเลือกทั้งหมดที่มีอยู 
 
4.3 ขอเสนอแนะการศึกษา 
 

1. กอนที่องคการจะนําแนวทางเลือกใดไปใชน้ัน ควรศึกษาเคร่ืองมือที่สามารถใชงาน
กับองคกรและมีความเหมาะสมกับองคกร 

2. ควรมีการเก็บสถิติดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ในทุกขั้นตอนเพ่ือใชในการ
วิเคราะหและหาสาเหตุปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางแทจริง 
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แบบสัมภาษณ  
เรื่อง "การศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธเพื่อปรับปรุงการคัดเลือกและอบรมบุคลากร

ของแผนก Development and Implementation บริษัท XXX จํากัด" 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง   แบบสัมภาษณนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยเทานั้น  
โดยแบบสัมภาษณดังกลาวใชสําหรับสัมภาษณ Project Manager และ System Analyst  
 
1. คุณไดทําการสํารวจจํานวนแรงงานในตลาดที่เหมาะสมกับตําแหนงงานของคุณหรือไม และมี

กระบวนการอยางไร 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................. 
 
2. เมื่อคุณไดทําการสํารวจแรงงานในตลาดแลว หากมีเพียงพอคุณวางแผนอยางไร และหากมีไม

เพียงพอคุณวางแผนอยางไร เพ่ือใหมบุีคลากรเพียงพอและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนง
งานที่คุณตองการ 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

........................................................................................ 
 
3. คุณไดทําการสํารวจและพยากรณจํานวนบุคลากรที่ตองการลวงหนาหรือไม และมีข้ันตอนการ

ทําอยางไร 
..................................................................................................................................................
............................................................................ 
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4. คุณไดมีการออกแบบและกําหนดลักษณะงานแตละตําแหนง เพ่ือใชในการกําหนดคุณสมบัติ
ของผูสมัคร ไวอยางชัดเจนหรือไม หากไมคุณกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครแตละตําแหนง
จากอะไร 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................... 
 

5. คุณมีข้ันตอนในการออกแบบและวิเคราะหงาน เพ่ือกําหนดคุณลักษณะของงานอยางไร 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
....................................................................................... 
 

6. โดยสวนใหญคุณสรรหาบุคลากรจากชองทางใดบาง เชน ทางอินเตอรเน็ต ใหคนในองคกร
แนะนํา เปนตน แตละชองทางเพราะเหตุใด 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

....................................................................................... 
 

7. คุณมีหลักเกณฑในการสรรหาผูที่มีคุณสมบัติ เพ่ือเขามาทดสอบอยางไร เชน ดูจากเกรดแต
ละวิชา มหาวิทยาลัยที่จบ เปนตน 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

....................................................................................... 
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8. เมื่อผูสมัครเขามาทดสอบ คุณมีแบบทดสอบแบบใดบางในการทดสอบ และแบบทดสอบนั้น ๆ 
คุณตองการวัดอะไรจากผูสมัครบาง 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

............................................................................................... 
 
9. คุณไดทําการสัมภาษณผูสมัคร คุณตัดสินรับผูสมัครจากบุคลิกภาพหรือทักษะความรู เพราะ

เหตุใด  
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.......................................................................... 
 
10. คุณสัมภาษณผูสมัครแบบใด ระหวางแบบมีโครงสราง (เตรียมคําถามกอนลวงหนา) และไมมี

โครงสราง (ไมไดเตรียมคําถามกอน) ทานคิดวารูปแบบที่ทานเลือกใชสัมภาษณ เหมาะสม
หรือไม เพราะเหตุใด 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................. 
 

11. ทานคิดวาบุคลากรที่ผานการทดสอบและการสัมภาษณ มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คุณ
ตองการหรือไม เพราะเหตุใด และทานแกปญหาอยางไร และไดผลหรือไม เพราะเหตุใด 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................. 
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12. คุณพบปญหาและอุปสรรคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอ่ืน ๆ บางหรือไม ในดานใด
และอยางไร 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.............................................................................. 
 

13. สวนใหญคุณฝกอบรมพนักงานดวยวิธีใดบาง เชน On The Job training, จัดอบรมภายใน 
และจัดอบรมภายนอก เปนตน ที่เลือกแตละวิธีเพราะเหตุใด คุณคิดวาวิธีที่คุณเลือกใชวิธีใด
ดีที่สุดเพราะเหตุใด 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

........................................................................................ 
 

14. หากเปนการฝกอบรมภายใน คุณประเมินการฝกอบรมแตละครั้งวาประสบความสําเร็จ
หรือไมอยางไร  ทั้งในดานวิทยากร และเนื้อหาการอบรม 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

........................................................................................ 
 

15. กอนจัดการฝกอบรมภายใน ทานไดมีการสํารวจความตองการของพนักงานหรือไม ถามีทํา
อยางไร  

..................................................................................................................................................

................................................................................ 
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16. คุณคิดวาการมอบหมายงานของคุณสามารถดึงดูดความสนใจของลูกนองไดหรือไม ขณะที่
สั่งงานลูกนองของคุณมีการตอบสนองอยางไร ดีหรือไม คุณคิดวาเพราะเหตุใด 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

....................................................... 

17. เมื่อคุณมีการสั่งงาน แลวสวนใหญผลงานที่ไดกลับมานั้น ตรงกับความตองการของคุณหรือไม 
หากไมตรงคุณคิดวาเพราะอะไร เชน ขาดการเตรียมตัวที่ดี ไมทดสอบความเขาใจของลูกนอง 
ไมติดตามผลการสั่งงาน เปนตน และคุณแกไขอยางไร 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

............................................................................................. 

18. คุณทราบไดอยางไรวาลูกนองของคุณสามารถทํางานที่สัง่ มาไดตรงตามความตองการของ
คุณหรือไม คุณมีวิธีการตรวจสอบ และควบคุมอยางไร 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

............................................................................................ 

19. คุณพบปญหาและอุปสรรคใดบางเก่ียวกับการสั่งงาน และควบคุมงานอะไรบาง คุณแกไข
ปญหาอยางไร และประสบความสําเร็จหรือไม เพราะเหตุใด 

..................................................................................................................................................

................................................................................................. 
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20.  หากคุณมีโอกาสไดกลับไปตัดสินใจเลือกพนักงานคนนั้น ๆ ใหม คุณจะเลือกแบบเดิม
หรือไม หากไมเลือกแบบเดิมคุณจะมีหลักเกณฑในการเลือกอยางไร 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

........................................................................ 

21. คุณมีหลักเกณฑในการกําหนดระยะเวลาของงานและงานอยางไร คิดวาเหมาะสมหรือไม 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

........................................................................................... 

22. คุณคิดวาคุณสามารถควบคุมลูกนองของคุณไดหรือไม ไดเพราะเหตุใด ไมไดเพราะเหตุใด 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

........................................................................................... 

23. คุณพบปญหาและอุปสรรคในการมอบหมายงาน การควบคุมงานและการตรวจสอบงาน
หรือไม อยางไร 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

........................................................................................... 
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ตัวอยางแบบสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสัมภาษณ  
เรื่อง "การศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธเพื่อปรับปรุงการคัดเลือกและอบรมบุคลากร

ของแผนก Development and Implementation บริษัท XXX จํากัด" 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง   แบบสัมภาษณนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยเทานั้น  
โดยแบบสัมภาษณดังกลาวใชสําหรับสัมภาษณ Programmer 
 
1. ตอนที่คุณไดรับการคัดเลือก คุณรูสึกอยางไรเก่ียวกับระบบการคัดเลือกขององคกร เพราะเหตุ

ใด 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................... 
2. คุณคิดวาองคกรควรปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกหรือไม เพราะเหตุใด ถาปรับปรุงควร

ปรับปรุงอยางไร 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................... 
3. คุณคิดวาการจัดหลักสูตรเพ่ือฝกอบรมพนักงานของทีม ที่คุณไดรับดีหรือไมทั้งในดานเนื้อหา 

และวิทยากร เพราะเหตุใด และคุณตองการการฝกอบรมดวยวิธีใด เชน on the job Training, 
การจัดใหมีการฝกอบรมภายนอก หรือการจัดการฝกอบรมภายใน 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................................................................... 
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4. คุณคิดวาการอธิบายขอบเขตของงานของหัวหนาชัดเจนหรือไม เพราะเหตุใด 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................... 
 
5. คุณคิดวาระยะเวลาในการทํางานเหมาะสมกับงานที่ไดรับหรือไม เพราะเหตุใด 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................... 
6. หัวหนางานของคุณรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับงาน ปญหา และขอเสนอแนะของคุณหรือไม 

เพราะเหตุใด  

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.......................................................................................................... 
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7. คุณคิดวาหัวหนางานของคุณ เปนแบบใด  
a. ปลอยใหกลุมรับผิดชอบในการติดสินใจเรื่องงาน 
b. เนนการแชรความคิดเห็นและมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
c. ใหคําอธิบายเก่ียวกับทิศทางการทํางานโดยวิธีการสนับสนุนและชักชวน 
d. ใหคําแนะนําเก่ียวกับงานอยางใกลชิด  

เพราะเหตุใด 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.......................................................................................................... 

8. คุณเต็มใจและตองการที่จะทํางานใหกับหัวหนางานของคุณหรือไม เพราะเหตุใด 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.......................................................................................................... 

9. คุณคิดวาหัวหนาของคุณ ใหอํานาจอิสระและความไววางใจกับคุณหรือไม เพราะเหตุใด 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.......................................................................................................... 
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10. คุณคิดวาความสัมพันธระหวางคุณกับหัวหนางานดีหรือไม เพราะเหตุใด 

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
11. คุณคิดวาองคกรมีการจายคาจางและสวัสดิการ มีความเหมาะสมกับงาน และมีความยุติธรรม

หรือไม 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

12. คุณคิดวาความสัมพันธระหวางคุณกับเพ่ือนรวมงานดีหรือไม เพราะเหตุใด 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.......................................................................................................... 

13. คุณคิดวาสภาพแวดลอมในที่ทํางานมีผลการทํางานของคุณหรือไมอยางไร เชนใหอิสระกับ
ความคิดและวิธีการทํางานของคุณหรือไม เพราะเหตุใด 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................................................... 
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14. คุณคิดวาคุณอยากเติบโตกับองคกรนี้หรือไม เพราะเหตุใด 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................... 
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ประวัติผูศึกษา 
 
        นางสาวรินทรระพี เตชะศุภรัตน เกิดเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2524 สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร จากมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อป
การศึกษา 2545 และศึกษาตอในระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในปการศึกษา 2551 ปจจุบันทํางานที่บริษัท 
เจเนอรัล อิเล็คทรอนิค คอมเมอรส เซอรวิสเซส จํากัด 
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