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    ชุดคู่มือเตรียมสอบส าหรับต าแหน่งพนกังานบุคคล ส านกังานสภาความมัน่คง
แห่งชาติ  เล่มน้ี ทางสถาบนั THE BEST CENTER และฝ่ายวชิาการของสถาบนัไดเ้รียบเรียงข้ึน 
เพื่อใหผู้ส้มคัรสอบใชส้ าหรับเตรียมสอบในการสอบแข่งขนัฯในคร้ังน้ี 
 
 
                           ทางสถาบนั THE BEST CENTER ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัจึงไดจ้ดัท าหนงัสือ 
เล่มน้ีข้ึนมา ภายในเล่มประกอบดว้ยทุกส่วนท่ีก าหนดในการสอบ เจาะขอ้สอบทุกส่วน พร้อม 
ค าเฉลยอธิบาย มาจดัท าเป็นหนงัสือชุดน้ีข้ึน เพื่อใหผู้ส้อบไดเ้ตรียมตวัอ่านล่วงหนา้ มีความพร้อม
ในการท าขอ้สอบ 
 
 
                          ทา้ยน้ี คณะผูจ้ดัท าขอขอบคุณทางสถาบนั THE BEST CENTER ท่ีไดใ้หก้าร 
สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการจดัท าตน้ฉบบั ท าใหห้นงัสือเล่มน้ีสามารถส าเร็จข้ึนมาเป็น 
เล่มได ้ พร้อมกนัน้ีคณะผูจ้ดัท าขอนอ้มรับขอ้บกพร่องใดๆ อนัเกิดข้ึนและยนิดีรับบฟังความ 
คิดเห็นจากทุกๆท่าน เพื่อท่ีจะน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

 
 
 

 
ขอใหโ้ชคดีในการสอบทุกท่าน 

ฝ่ายวชิาการ 
สถาบนั The  Best  Center 

www.thebestcenter.com 
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คู่มือสอบพนกังานบุคคล ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ 1 

-------------------------------------------------------------------------------  

ความรู้เกีย่วกบัส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ประวตัิความเป็นมา สมช. 
ความเป็นมาของสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

          สภาความมัน่คงแห่งชาติเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกโดยพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึง
ทรงมีพระราชประสงคจ์ะให้มีการพิจารณางาน ในภารกิจทางดา้นการทหารเพื่อการป้องกนัประเทศ เป็นไปอยา่ง
ละเอียดรอบคอบ มีประสิทธิภาพ และมีการประสานงานซ่ึงกนัและกนั จึงไดท้รงโปรดเกลา้ใหมี้สภาเพื่อท าหนา้ท่ี
ดงักล่าวข้ึนเม่ือวนัท่ี ๑๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ แต่เดิมนั้นยงัไม่มีช่ือเรียกเป็นการเฉพาะ แต่เรียกเป็นการทัว่ไปวา่ 
“สภาเก่ียวกบัการป้องกนัพระราชอาณาจกัร” โดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นองคป์ระธานฯ 

           ไดมี้การปรับปรุงและแกไ้ของคป์ระกอบของสภามาเป็นล าดบั กล่าวคือในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ไดมี้การแกไ้ข
ปรับปรุงทั้งในดา้นองคป์ระกอบและอ านาจหนา้ท่ี และเรียกช่ือใหม่วา่ “สภาป้องกนัพระราชอาณาจกัร” จนกระทัง่
ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๔๗๕ หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง ไดมี้การจดัระเบียบการป้องกนัราชอาณาจกัรข้ึนใหม่ 
สภาป้องกนัพระราชอาณาจกัรจึงถูกยกเลิกไป ต่อมาเม่ือวนัท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ไดมี้การจดัตั้ง “สภาการ
สงคราม” ข้ึน โดย ออกเป็นพระราชบญัญติัช่ือวา่พระราชบญัญติัสภาการสงคราม ซ่ึงนบัเป็น พระราชบญัญติัฉบบั
แรกท่ีเก่ียวกบัสภาความมัน่คงแห่งชาติ เพราะไดก้าร ก าหนดใหส้ภาการสงครามมีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการด าเนิน
สงครามทั้งใน ทางทหาร ทางเศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนสวสัดิภาพของประชาชน สภาการสงครามมีอายไุด้
เพียง ๘ เดือน ก็ยกเลิกไป เน่ืองจากไดมี้การจดัตั้ง “สภาป้องกนัราชอาณาจกัร” ข้ึนแทน โดยออกเป็น
พระราชบญัญติัช่ือวา่ พระราชบญัญติัสภาป้องกนัราชอาณาจกัร เม่ือ ๑๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๘๗ หลงัจากนั้นเม่ือ 
๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ไดมี้พระราชบญัญติัสภาป้องกนัราชอาณาจกัรออกมาใหม่ ยกเลิกพระราชบญัญติัเดิม 
และใชอ้ยูจ่นกระทัง่ไดมี้การการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญั คือ การยกเลิกพระราชบญัญติัสภาป้องกนัราชอาณาจกัร 
พ.ศ. ๒๔๙๙ และประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสภาความมัน่คงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ นบัเป็นการเปล่ียนแปลงจาก 
“สภาป้องกนัราชอาณาจกัร” เป็น “สภาความมัน่คงแห่งชาติ” มาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี 

๒๔๕๓ 

 สภาความมัน่คงแห่งชาติเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรก 

สภาความมัน่คงแห่งชาติเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกโดยพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ซ่ึงทรงมี
พระราชประสงคจ์ะใหมี้การพิจารณางาน ในภารกิจทางดา้นการทหารเพื่อการป้องกนัประเทศ เป็นไปอยา่งละเอียด
รอบคอบ มีประสิทธิภาพ และมีการประสานงานซ่ึงกนัและกนั จึงไดท้รงโปรดเกลา้ใหมี้สภาเพื่อท าหนา้ท่ีดงักล่าว
ข้ึนเม่ือวนัท่ี ๑๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ 

๒๔๗๐ 

 เปล่ียนช่ือเป็น “สภาป้องกนัพระราชอาณาจกัร” 

ไดมี้การปรับปรุงและแกไ้ของคป์ระกอบของสภามาเป็นล าดบั กล่าวคือในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ไดมี้การแกไ้ขปรับปรุง
ทั้งในดา้นองคป์ระกอบและอ านาจหนา้ท่ี และเรียกช่ือใหม่วา่ “สภาป้องกนัพระราชอาณาจกัร” 

๒๔๘๗ 

 จดัตั้ง “สภาการสงคราม” 
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เดือนกรกฎาคม ๒๔๗๕ หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง ไดมี้การจดัระเบียบการป้องกนัราชอาณาจกัรข้ึนใหม่ 
สภาป้องกนัพระราชอาณาจกัรจึงถูกยกเลิกไป ต่อมาเม่ือวนัท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ไดมี้การจดัตั้ง “สภาการ
สงคราม” ข้ึน โดย ออกเป็นพระราชบญัญติัช่ือวา่พระราชบญัญติัสภาการสงคราม ซ่ึงนบัเป็น พระราชบญัญติัฉบบั
แรกท่ีเก่ียวกบัสภาความมัน่คงแห่งชาติ 

๒๔๙๙ 

 ออกพระราชบญัญติัสภาป้องกนัราชอาณาจกัรใหม่ 
๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ไดมี้พระราชบญัญติัสภาป้องกนัราชอาณาจกัรออกมาใหม่ ยกเลิกพระราชบญัญติัเดิม 

๒๕๐๒ 

 ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสภาความมัน่คงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

ไดมี้การปรับปรุงและแกไ้ของคป์ระกอบของสภามาเป็นล าดบั กล่าวคือในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ไดมี้การแกไ้ขปรับปรุง
ทั้งในดา้นองคป์ระกอบและอ านาจหนา้ท่ี และเรียกช่ือใหม่วา่ “สภาป้องกนัพระราชอาณาจกัร” 

ปัจจุบัน 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสภาความมัน่คงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ นบัเป็นการเปล่ียนแปลงจาก “สภาป้องกนั
ราชอาณาจกัร” เป็น “สภาความมัน่คงแห่งชาติ” มาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี 

วสัิยทัศน์ 

 “องคก์รน าดา้นความมัน่คงแบบองคร์วม บนพื้นฐานการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และบริหารจดัการ
ความมัน่คงทุกมิติอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื” 

พนัธกจิ 

 ๑. ก าหนดทิศทาง ใหค้  าปรึกษา และเสนอแนะนโยบาย ยทุธศาสตร์ แนวทางและแผนดา้นความมัน่คง
แห่งชาติใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

 ๒. อ านวยการ ประสาน และติดตามประเมินผล เพื่อขบัเคล่ือนนโยบาย ยทุธศาสตร์ แนวทางดา้นความมัน่คง
ไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

 ๓. ประเมินสถานการณ์ดา้นความมัน่คง และการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและบริหารวกิฤติความมัน่คงใน
การรับมือภยัคุกคามดา้นความมัน่คง 
 ๔. พฒันาองคค์วามรู้ความมัน่คงและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน 

 ๕. พฒันาประสิทธิภาพและเสริมสร้างสมรรถนะองคก์รและบุคลากร เพื่อเป็นองคก์รหลกัดา้นความมัน่คง 

ยุทธศาสตร์องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ : เสริมสร้างความเป็นผูน้ าดา้นความมัน่คงของประเทศ 

เป้าประสงค ์ ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ เป็นผูน้ าในเร่ืองเก่ียวกบัการเสนอแนะนโยบายดา้นความ
มัน่คงของประเทศ 

ตัวช้ีวดั  

 ๑. จ  านวนของนโยบาย ขอ้เสนอแนะ แนวทาง และมาตรการ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คง 
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 ๒. ระดบัความส าเร็จการจดัท านโยบาย ยทุธศาสตร์ แนวทาง และแผนดา้นความมัน่คง 
 ๓. ระดบัความส าเร็จในการล าดบัความส าคญัของประเด็นความมัน่คงหลกั 

 ๔. ร้อยละความเช่ือมัน่และความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

กลยุทธ์  

 ๑. ก าหนดทิศทาง เสริมสร้างศกัยภาพในการเป็นท่ีปรึกษาและเสนอแนะนโยบาย/ยทุธศาสตร์ดา้นความ
มัน่คง 
 ๒. ก าหนดท่าทีท่ีเหมาะสมในการด าเนินความสัมพนัธ์และความร่วมมือดา้นความมัน่คงกบัต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ : เสริมสร้างศกัยภาพการบริหารจดัการภยัดา้นความมัน่คง 
เป้าประสงค ์ ประเทศมีความพร้อมในการบริหารจดัการภยัดา้นความมัน่คง 
ตัวช้ีวดั  

 ๑.  จ  านวนรายงานการประเมินสถานการณ์ความมัน่คง 
 ๒. จ านวนความตกลงตามกรอบความร่วมมือดา้นความมัน่คงกบัต่างประเทศ 

 ๓. ระดบัของความส าเร็จในการจดัท าฐานขอ้มูลดา้นความมัน่คง 
กลยุทธ์  

 ๑. เสริมสร้างและพฒันาความสัมพนัธ์เครือข่ายดา้นความมัน่คง/ประชาคมข่าวกรองดา้นความมัน่คงทั้งใน
และต่างประเทศ 

 ๒. เสริมสร้างและพฒันาระบบฐานขอ้มูลความมัน่คง องคค์วามรู้ดา้นความมัน่คง และประสานความร่วมมือ
กบัหน่วยงานและสถาบนัวชิาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 ๓. พฒันาศกัยภาพการประเมินสถานการณ์ดา้นความมัน่คง และการแจง้เตือนสถานการณ์และภยัคุกคามดา้น
ความมัน่คง 
 ๔. เสริมสร้างความเขา้ใจระหวา่งฝ่ายการเมือง หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ : พฒันาการขบัเคล่ือนงานดา้นความมัน่คงไปสู่การปฏิบติั 

เป้าประสงค์  

 ๑. ประเทศมีการบูรณาการแผนงาน กฎหมาย และการบริหารจดัการในการขบัเคล่ือนงานดา้นความมัน่คงท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 ๒. จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความปลอดภยั มีการพฒันาอยา่งทัว่ถึง และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ตัวช้ีวดั  

 ๑. ระดบัความส าเร็จการบูรณาการแผนงาน กฎหมาย และการบริหารจดัการในการขบัเคล่ือนงานดา้นความ
มัน่คง 
 ๒. ร้อยละโครงการส าคญัภายใตแ้ผนปฏิบติัการรองรับนโยบายและแผนระดบัชาติวา่ดว้ยความมัน่คง
แห่งชาติแลว้เสร็จ 

 ๓. ระดบัความส าเร็จการบูรณาการแผนงาน กฎหมาย และการบริหารจดัการในการขบัเคล่ือนงานเพื่อแกไ้ข 
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ปัญหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 ๔. จ านวนเหตุการณ์ลดลงไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 เปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ีย 3 ปียอ้นหลงั 

กลยุทธ์  

 ๑. บูรณาการและขบัเคล่ือนนโยบาย/ยทุธศาสตร์และแผนดา้นความมัน่คงไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

 ๒. ปรับปรุงและพฒันากฎหมายดา้นความมัน่คงใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจและการปฏิบติังานของ        
ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ๓. ขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ยุทธศาสตร์ที ่๔ : ยทุธศาสตร์การพฒันาสมรรถนะองคก์รและขีดความสามารถของบุคลากรในองคก์รเพื่อ
สนบัสนุนภารกิจดา้นความมัน่คง 
เป้าประสงค์ องคก์รท่ีมีการพฒันาระบบบริหารจดัการตามหลกับริหารจดัการท่ีดี และสร้างบุคลากรสู่การเป็น
นกัความมัน่คงมืออาชีพ 

ตัวช้ีวดั  

 ๑. ระดบัความส าเร็จในการพฒันาองคก์รตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี รวมถึงบุคลากรมีสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการเป็นมืออาชีพดา้นความมัน่คง 
 ๒. มีการวางแผนการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี อาทิ แผนพฒันา
องคก์ร แผนบริหารจดัการ แผนบุคลากร แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวตักรรม แผนงบประมาณ   แผนบริหาร
ความเส่ียง แผนควบคุมภายใน หรือแผนอ่ืนๆ 

กลยุทธ์  

 ๑. อ านวยการและสนบัสนุนการปฏิบติัภารกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายยทุธศาสตร์ความมัน่คง 
 ๒. ส่งเสริมการพฒันาระบบทรัพยากรมนุษยภ์ายในองคก์รตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี รวมถึง พฒันา
ระบบบริหารงานและเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคก์ร 

 ๓. พฒันาการมีส่วนร่วมตามแผนงานการพฒันาองคก์รตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 

 ๔. ก าหนดแนวทางพฒันาบุคลากร  เพื่อกา้วไปสู่มืออาชีพดา้นความมัน่คง 
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โครงสร้างองค์กร 
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ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การบริหารทรัพยากรมนุษยมี์ความส าคญักบัสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ เม่ือสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจเปล่ียนแปลง จะส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม
ดงักล่าว เม่ือสภาพแวดลอ้มเหล่าน้ีเปล่ียนแปลงและกา้วหนา้ การบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งตอ้งพฒันาตามไปดว้ย  

 ความกา้วหนา้ทางการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์กิดจากแนวความคิดของทฤษฎี นกับริหาร และนกัวชิาการ
ไดก้ าหนดหลกัการหรือชุดของหลกัการเรียกวา่ ทฤษฏี (Theory) ซ่ึงอธิบายหรือก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ขอ้เทจ็จริงท่ีสามารถสังเกตไดต้ั้งแต่ 2 คร้ัง หรือมากกวา่เก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ลกัษณะของเหตุการณ์ท่ีสังเกต
ไดน้ั้น มีความเท่ียงตรงท่ีอธิบายไดต้รงกนัหลายๆ คร้ัง นอกจากนั้นวธีิของทฤษฏีสามารถประยกุตไ์ปยงัเหตุการณ์
อ่ืนๆ ไดอี้ก (Owens 1981: 43 -45)  

 เน่ืองจากการศึกษาววิฒันาการและทฤษฎีของการบริหารทรัพยากรมนุษยจ์ะเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์ใน 

สังคมศาสตร์ จึงไม่มีแนวคิดหรือทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงใชไ้ดค้รอบคลุม ในปัจจุบนัทฤษฎีท่ีใชอ้ธิบายเหตุการณ์ 

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์จึงมีลกัษณะผสมผสานเรียกวา่ Eclectic Approach ซ่ึงหมายถึงการน าเอา
หลกัการจากหลายๆ ทฤษฎีมาใชใ้หส้อดคลอ้งกบับรรยากาศและความตอ้งการขององคก์าร  

 ในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริหารสามารถมองการบริหารขององคก์ารในหลายลกัษณะ คือ พิจารณาจากกิจกรรมการ
แสดงออก และความพึงพอใจ ของบุคคลในองคก์าร ซ่ึงในการบริหารนั้น บางปัญหาจะตอ้งใชแ้นวทางทฤษฎี
มากกวา่อีกทฤษฎีหน่ึง เพราะในการอธิบายหรือการแกปั้ญหาใดๆก็ตาม ไม่สามารถใชท้ฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงคง
จะตอ้งเลือกทฤษฎีอยา่งกวา้ง จะสามารถแกปั้ญหาไดค้รอบคลุมกวา่จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาทฤษฎีทางการบริหารหลกัๆ 

ท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัเป็นแนวทาง  
 ดงันั้นในบทน้ีจะกล่าวถึงววิฒันาการทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์และยคุของทฤษฎีการบริหารทฤษฎี
และแนวคิดใหม่ ๆ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

ววิฒันาการทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

 การบริหารทรัพยากรมนุษยมี์ววิฒันาการมายาวนาน เร่ิมตั้งแต่มนุษยรู้์จกัการท างานร่วมกนั ท่ีเป็นหลกัฐาน
ปรากฏ ผลจากการบริหาร คือ ผลงานการคิดออกแบบและการสร้างพีระมิดแห่งแรกของอียปิตซ่ึ์งตอ้งการ
ความสามารถสูงสุดในการวางแผน การจดัองคก์ารท่ีซบัซอ้น ผูน้ าท่ีมีทกัษะและรายละเอียดในการประสานงาน
มากมาย มีความเก่าแก่อยา่งนอ้ยท่ีสุดสองพนัปีก่อนคริสตศ์กัราชใชแ้รงงานถึงหน่ึงแสนคน และใชเ้วลาก่อสร้าง
นานยีสิ่บปีซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบแลว้มีขนาดใหญ่เป็นสามเท่าขององคก์ารบริหารของบริษทัน ้ามนัเชลล ์ 

 เช่นเดียวกนั ชาวจีนก็ไดช่ื้อวา่เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในการจดัระบบการบริหารขนาดใหญ่ในเวลา
เดียวกนักบัการก่อสร้างพีระมิด ซ่ึงแนวความคิกทางการบริหารหลายอยา่งไดน้ามาใชใ้นปัจจุบนั ระบบการบริหาร
ของโบสถค์ริสต ์หรือผูน้ าทางทหารท่ียิง่ใหญ่ของโลก เช่น ซีสตาร์ นโปเลียน 

 ดกัลาส แมคอาเธอร์ เป็นตน้ ท่ีสอนเก่ียวกบัการวางแผน การจดัองคก์าร การส่ือสาร และการจูงใจ 

(Owens 1981: 6 – 7)  

 ในหนงัสือคล่ืนลูกท่ีสาม ( The Third Wave ) แต่งโดย อลัวนิ ทอฟฟเลอร์ ( สุกญัญา ตีระวนิช) และ
คณะ 2532 : 45 ) ไดก้ล่าวถึงระบบการบริหารในช่วงคล่ืนลูกท่ีสอง ท่ีน าเอาระบบการแจกแจงงานใชแ้ทนท่ีระบบ
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เดิม ซ่ึงชาวคนเด่ียวตอ้งท างานทุกประเภทในปี ค.ศ. 1776 อดมั สมิธ ( Adam Smith ) เรียกวา่ การแจกแจงงาน
สร้างประสิทธิภาพใหแ้ก่งานอยา่งสูงสุด เช่น การผลิตเขม็หมุด คน ๆ เดียว อาจผลิตเข็มหมุดเพียง 20 ตวัต่อวนั แต่
ในโรงงานแบ่งงานกนัท าแต่ละส่วนของเขม็หมุด ดว้ยความช านาญเฉพาะตวั คนงาน 10 คน จะสามารถผลิตเขม็
หมุดไดถึ้งวนัละ 48,000 ตวั ระบบการจดัการงานท่ีสมิธกล่าวถึงน้ี แสดงใหเ้ห็นถึงระบบการจดัการหาบุคคลใน
การทางานท่ีมีประสิทธิภาพและน ามาปฏิบติั  

 “ ในดา้นเศรษฐกิจ ควรจดัแหล่งเก็บขอ้มูลและวธีิการบริหารร้าน รวมถึงความรับผิดชอบ การรายงาน และ
การด าเนินกิจกรรมในแหล่งประกอบการโรงสี และโรงงาน ส่วนการท าบญัชี ควรพิจารณาช่วงระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน ระบบค่าจา้ง การก าหนดเวลา วธีิการรักษา และการท ารายละเอียดขอ้มูลในโรงงาน ”  

 ในศตวรรษท่ี 19 ค าวา่การบริหาร ( Administration ) ไดน้ ามาใชใ้นการด าเนินงานของรัฐบาล 

สหรัฐอเมริกา และแนวความคิดของพลเรือนอนัเป็นระบบท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะสร้างคุณค่าทางดา้นความซ่ือสัตย์
มากกวา่จะเนน้ความเช่ียวชาญ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัระบบในยโุรปและประเทศองักฤษ วดูโรวลิสัน  

( Woodrow Wilson ) ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดในเบ้ืองตน้เก่ียวกบัวชิาชีพทางการบริหารไว ้ในบทความท่ีมี
ช่ือเสียงมาก คือ การศึกษาเร่ืองการบริหาร ( The Study of Administration ) ตีพิมพใ์นปี ค.ศ. 1887  

วลิสันกล่าววา่ การปรับปรุงการบริหารข้ึนอยูก่บัการศึกษาอยา่งแตกฉาน และการเรียนรู้ เฉพาะในสาขาการบริหาร
นั้น Owens 1981: 7)  

 ญ่ีปุ่นไม่ไดต้กอยูใ่นฐานะประเทศดอ้ยพฒันาหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เพียงแต่วา่อุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจของประเทศเสียหายยอ่ยยบั จากผลของสงคราม ญ่ีปุ่นขาดการพฒันาเทคโนโลยแีต่ญ่ีปุ่นยงัมีทรัพยากรท่ี
ส าคญั คือบุคคลท่ีมีความตั้งใจท่ีจะปรับปรุงและเปล่ียนแปลงประเทศใหดี้ข้ึน  

 สหรัฐอเมริกาไดพ้ฒันาระบบการบริหารข้ึนมาในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยเฉพาะการฝึกอบรม 

พนกังานทุกระดบั เกิดผลดีต่อการบริหารงาน ญ่ีปุ่นจึงน าระบบการบริหารบุคคลจากสหรัฐอเมริกามาใช ้ท าให้
ระบบการบริหารไดพ้ฒันามากข้ึน ไม่เพียงแต่แพร่หลายในสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่นเท่านั้นแต่แพร่หลายไปยงั
ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ผลการพฒันาระบบการบริหารน้ีใชเ้วลา 100 ปี จากกลางศตวรรษท่ี 18 ถึง กลางศตวรรษท่ี 

19 ไดท้  าใหก้ารปฏิวติัอุตสาหกรรม กลายเป็นปรากฏการณ์ยิง่ใหญ่และแพร่หลายไปทัว่โลก กล่าวคือ ใชเ้วลา 70 ปี 

จาก ค.ศ.1880 จนถึงส้ินสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปฏิบติัการผลิตแพร่หลายและมีอิทธิพลไปทัว่โลก ( สมาน วรีะคา
แหง 2534 : 4 – 6) และในปัจจุบนัแมว้า่จะเขา้สู่ยคุโลกาววิฒัน์ ท่ีมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยทีางการส่ือสารก็
ตาม ปัจจยัเร่ืองการบริหารบุคคลถือวา่เป็นปัจจยัหลกัยงัไดรั้บความสนใจ ใหค้วามส าคญัมากข้ึนและมองเห็นการ
บริหารบุคลลกวา้งข้ึนรอบ ๆ ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดเ้สนอวา่ควรเปล่ียนการบริหารบุคคลเป็นการบริหารทรัพยากร
มนุษยใ์นปัจจุบนั 

ยุคทฤษฎกีารบริหารทรัพยากรมนุษย์  

 ตามท่ีกล่าวมาแลว้วา่การบริหารบุคคลหรือทรัพยากรมนุษยมี์ตั้งแต่เม่ือมนุษยร์วมตวักนัเป็นสังคมยอ่มมี
ผูน้ าท าหนา้ท่ีบริหารเม่ือสังคมขยายกวา้งข้ึนซบัซอ้น ยอ่มตอ้งการระบบบริหารหรือการจดัการท่ีท าหนา้ท่ีบริหาร
ขยายกวา้งข้ึนดว้ย แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีการบริหารจึงไดรั้บการพฒันาข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการปฏิวติั
อุตสาหกรรม ในศตวรรษท่ี 18 และ 19 มีความตอ้งการการบริหารท่ีเป็นระบบ เน่ืองจากมีการพฒันาเทคโนโลยี
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ต่าง ๆ มาช่วยในการผลิตให้มีประสิทธิภาพท่ีมากข้ึน และการบริหารไดก้วา้งขวางข้ึน จึงมีนกัคิดไดพ้ฒันาทฤษฎี
การบริหารต่อเน่ืองมาตั้งแต่ ค.ศ.1890 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั  

 เม่ือสังเคราะห์แนวทางการแบ่งยคุการบริหารทรัพยากรมนุษยข์องนกัวชิาการหลายท่าน เช่น คมัม่ิง ( 
Cumming 1975 : 4-8 ) สโตนเนอร์และฟรีแมน ( Stoner and Freeman 1989 : 35  

– 37 ) เวบ็บ ์มอลเทลโล และนอร์ตนั ( Web , Montello and Norton 1994 : 3-5 ) สเทียร์ส , องัซนั และเมา
เดย ์( Steers , Ungson and Mowday 1985 : 141 – 159 ) โกลด์ เฮเบอร์( Goldhaber 1986 : 35 – 51 ) กิบ
ซนั , แวนซ์วชิ และดอนเนลล่ี ( Gibson , Vancevich and Donnelly 1974 : 61 – 78 ) เป็นตน้ สามารถแบ่งได้ 

4 ยุค ดังนี้  
1. การบริหารตามแนวคิดกลุ่มคลาสสิก (Classical Approach)  

 จากการปฏิวติัอุตสาหกรรมในประเทศองักฤษตั้งแต่ปี ค.ศ. 1700 เป็นตน้มา และไดข้ยายไปสู่
สหรัฐอเมริกาในศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงในยคุนั้นจะมีการผลิตสินคา้เป็นจ านวนมาก การบริหารท่ีดีระบบการขนส่งท่ีมี
ประสิทธิภาพ และน าเคร่ืองจกัรมาใชแ้ทนแรงงานมนุษย ์จึงเกิดระบบโรงงานข้ึนมีการจดัองคก์ารในโรงงาน 

เทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นแรงงานจึงทวเีพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว  

 ในระบบโรงงานท่ีก่อให้เกิดปัญหาทางการบริหารระหวา่งคนงานกบัผูบ้ริหารและมีอยูเ่ป็นจ านวนมากท่ี
เป็นปัญหาในดา้นการจดัการเก่ียวกบัการเงินและสภาพของโรงงาน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นสาเหตุท าใหผู้บ้ริหารพยายามคิด
คน้หาวธีิการผลิตสินคา้จ านวนมากและการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ จึงไดเ้กิดความคิดทางการบริหารท่ีเรียกวา่ 
วธีิการแบบคลาสสิก ข้ึน  

วธีิการบริหารแบบคลาสสิก ประกอบดว้ย 2 แนวทาง คือ  

 1.1 การบริหารแบบวทิยาศาสตร์ (Scientific Management) หลกัการบริหารแบบวทิยาศาสตร์ส่วนใหญ่
น าไปใชใ้นการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม และการศึกษา การบริหารแบบน้ีไดรับความนิยมมาก ตั้งแต่ ค.ศ. 1890 

เป็นตน้มา  
 หลกัการส าคญัของการบริหารแบบน้ี ตั้งอยูบ่นฐานความเช่ือถือท่ีวา่ผลผลิตหรือประสิทธิภาพของงานจะ
เพิ่มข้ึนไดโ้ดยการจดัระบบขององคก์ารใหเ้หมาะสม ซ่ึงประกอบดว้ย การจดัโครงสร้างขององคก์าร ( Structure 

of Organization ) งานขององคก์าร ( Functions of Organization ) และการบริหารในองคก์าร ( 

Management of Organization ) นกัทฤษฎีท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นบิดาของการบริหารแบบวทิยาศาสตร์ คือ เฟ
รดเดอร์ริค ดบัเบิ้ลย ูเทยเ์ลอร์ (Frederick W. Taylor) (Daft 2000: 45 – 48)  

 เทเลอร์เป็นวศิวกรบริษทัเหล็กกลา้ท่ีมิดเวลและเบทเลเฮม ช่วงส้ินปี ค.ศ. 1800 และตน้ปี ค.ศ. 1900 เทย์
เลอร์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นวศิวกรท่ีปรึกษาระดบัสูงของบริษทั อุตสาหกรรมในอเมริกา 
 เทยเ์ลอร์ไดรั้บอิทธิพล แนวคิดจากบทความของวลิสันจากช่วงเวลาประมาณปี ค.ศ. 1900 – 1915 เทย์
เลอร์ วเิคราะห์ประสิทธิภาพในการท างาน ในขณะท่ีเทยเ์ลอร์ ไดช่้วยแกปั้ญหาในโรงงานต่าง ๆ ทัว่สหรัฐอเมริกา
เขาไดพ้ฒันาระบบท่ีรู้จกักนัดีต่อมา คือหลกัการบริหารแบบวทิยาศาสตร์ ประกอบดว้ย (Owens 1981: 8- 9)  

 1. ก าหนดและแบ่งงานแต่ละงานใหช้ดัเจน เพื่อคน้หาวธีิการปฏิบติังานให้เกิดผลดีท่ีสุดในทุกงาน  

 2. ก าหนดเง่ือนไขและมาตรฐานของงานแต่ละงานพร้อมทั้งก าหนดวธีิการท่ีจะใหแ้ต่ละงานประสบ 
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ผลส าเร็จ  

 3. ระบบการจูงใจท่ีมีประสิทธิภาพ และผลผลิตท่ีสูงมีระบบการจ่ายเงินผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 

และมีระบบการลงโทษในกรณีท่ีท างานผดิพลาดดว้ย  

 4. ตอ้งรับผดิชอบในการการวางแผนปฏิบติังานและควบคุมงานใหส้ าเร็จพนกังานตอ้งไดรั้บการฝึกฝน 

เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามแผน ภายใตก้ารนิเทศอยา่งใกลชิ้ด  

 แนวคิดทางการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ไดรั้บการสนบัสนุนจากนกับริหารอีกหลายคน เช่น  

 เฮนร่ี แอล แกนท ์(Henry L. Gant ค.ศ. 1861-1919 ) แกนทท์ างานใกลชิ้ดกบัเทยเ์ลอร์ในหลาย
โครงการ ภายหลงัไดอ้อกมาท างานเป็นวศิวกรท่ีปรึกษาอุตสาหกรรม แกนทไ์ดเ้สนอแนวคิดใหม่ คือ พนกังานทุก
คนท่ีทางานตามท่ีมอบหมายส าเร็จในแต่ละวนั จะไดรั้บโบนสัพิเศษ หา้สิบเซ็นในวนันั้นและไดเ้สริมแรงจูงใจอีก 

คือ หวัหนา้งานจะไดรั้บโบนสัส าหรับพนกังานแต่ละคนท่ีสามารถท างานถึงเกณฑม์าตรฐาน ของแต่ละวนัและรวม
โบนสัพิเศษ ถา้พนกังานทุกคนถึงเกณฑม์าตรฐาน  

 แนวคิดการใชแ้ผนภูมิก าหนดการวางแผนและการควบคุมของแต่ละวนั ในวนัเร่ิมท างาน และวนัส้ินสุด 

ในโครงการต่าง ๆ ท่ีเรียกวา่ Gantt chart ก็เกิดจากแนวความคิดของแกนท ์ซ่ึงแนวคิดน้ียงัได ้รับความนิยมมา
จนถึงปัจจุบนั  

 แฟรนด์ บี และลิเล่ียน เอม็ กิลเบรท (Frand B. and Lilian M. Gilbreth) ค.ศ. 1868 – 1924 และ 

1878-1972 ไดมี้ส่วนช่วยสนบัสนุนการบริหารแบบวทิยาศาสตร์ กิลเบรทไดท้าวทิยานิพนธ์ปริญญาเอกซ่ึงต่อมา
ไดพ้ิมพเ์ป็นหนงัสือช่ือ The Psychology of Management กิลเบรทไดใ้หค้วามสนใจวธีิการจดัสวสัดิการใหแ้ก่
พนกังานแต่ละคน กิลเบรทเช่ือวา่เป้าหมายสูงสุดของการบริหารแบบวทิยาศาสตร์ คือ การช่วยเหลือพนกังานให้
สามารถใชศ้กัยภาพของการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพใหเ้ตม็ท่ี  

 ในแนวคิดของกิลเบรทไดพ้ฒันาการวางแผน 3 ขั้นตอน (A Three Position Plan) ในการส่งเสริม เพื่อ
สนบัสนุน โปรแกรมการพฒันาพนกังานเช่นเดียวกนักบัการส่งเสริมจริยธรรม ในการวางแผนพนกังานแต่ละคนจะ
ปฏิบติังานในปัจจุบนัและเตรียมงานส าหรับอนาคต และฝึกอบรมผูท่ี้จะมารับต่อในเวลาเดียวกนันั้น ดงันั้น 

พนกังานแต่ละคนจะเป็นผูป้ฏิบติั ผูเ้รียนรู้ ผูส้อน และจะมองไปยงัโอกาสใหม่ในอนาคตดว้ย  

 1.2 การจดัการแบบหลกับริหาร (Administrative Management) วธีิการบริหารแบบน้ีแทนท่ีเนน้
ทีมงานและการบริหารพนกังานเป็นรายบุคคล จะเนน้ท่ีตวัผูจ้ดัการและแนวทางการจดัองคก์ารวา่ควรเป็นอยา่งไร  

 ผูริ้เร่ิมวธีิการบริหารแบบยคุแรก มี 2 คน คือ เฮนร่ี ฟาโยล (Henry Fayol และแมคเวเบอร์ (Max 

Weber) 

 เฮนร่ี ฟาโยล ( ค.ศ. 1884 – 1925 ) เป็นนกัธุรกิจและวศิวกร ชาวฝร่ังเศส ไดพ้ฒันาทฤษฎีทางการบริหาร
น้ีข้ึน ฟาโยลเร่ิมเผยแพร่แนวคิดของเขาท่ีประเทศฝร่ังเศสในช่วงเวลาท่ีทฤษฎีทางการบริหารแบบวทิยาศาสตร์ได้
พฒันาข้ึนท่ีประทศสหรัฐอเมริกา ฟาโยลมีพื้นฐานต่างกบัเทเลอร์ ในขณะท่ีเทยเ์ลอร์เป็นช่างเทคนิค จึงมีความสนใจ
การบริหารในระดบักลาง ( Middle-Management Level ) ส่วนฟาโยลไดรั้บการฝึกอบรมใหเ้ป็นวศิวกร จึง
สนใจการบริหารในระดบัสูง ( Top-Management Level ) เขาตระหนกัดีวา่การบริหารท่ีประความส าเร็จตอ้งมี
ทกัษะหลายประการซ่ึงตวัเขาเองนั้นยงัไม่ไดรั้บการฝึกอบรมจากการวิเคราะห์อยา่งถ่ีถว้นแลว้ เขาไดส้รุปวา่
ผูจ้ดัการท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัภารกิจทางธุรกิจท่ีจ าเป็น 6 ประการ ดงัภาพประกอบ 
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   - การวางแผน 

   - การจดัองคก์าร 

   - การสั่งการ 

   - การประสานงาน 

   - การควบคุม 

 

   ภาพประกอบ ภารกิจทางธุรกิจท่ีจ าเป็นตามแนวคิดของฟาโยล  

 จากภาพประกอบ ฟาโยลเห็นวา่ภารกิจทางธุรกิจทั้ง 5 ประการ มีความจ าเป็นในทุกองคก์ารไม่วา่จะเป็น
องคก์ารของรัฐบาลหรือเอกชน ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ลกัษณะท่ีส าคญัประการหน่ึงในการแบ่งภารกิจทางธุรกิจ
น้ีก็คือ ภารกิจทางการบริหาร ในท่ีน้ี ฟาโยลไดก้ าหนดไว ้5 ประการ คือ การวางแผน  ( Planning ) การจดั
องคก์าร (Organization) การสั่งการ( Commanding ) การประสานงาน ( Coordinating )และการควบคุม 

(Controllin ) ( Scott , Mitchell and Birbarm 1981 : 7-8 )  

 นอกจากน้ี ฟาโยล ยงัเช่ือวา่ส่วนส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกนัภารกิจของธุรกิจดงักล่าววา่จะแตกต่าง ข้ึนอยูก่บั
ฐานะของผูจ้ดัการในระดบัการบริการ กล่าวคือ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลการผลิตทกัษะ ทางเทคนิคในการ
ผลิตจะมีความรู้ความส าคญั ในขณะท่ีมีต าแหน่งการบริหารสูงข้ึน ความสามารถในภารกิจทางการบริหารจะเพิ่มข้ึน
ดว้ยดว้ยความคิดเห็น จึงเป็นพื้นฐานวา่ภารกิจทางการบริหารจะมีความแตกต่างกนัระหวา่งผูจ้ดัการ  

 ดงันั้น ฟาโยลจึงไดพ้ฒันาหลกัการบริหารเพื่อช่วยเหลือให้ผูจ้ดัการประสบความส าเร็จทางการบริหารซ่ึง
ทั้งหมดมี 14 ขอ้ คือ (Stoner and Freeman 1989: 43)  

 1. การแบ่งงานกนัท า(Division of Labor) ยิง่มีคนเช่ียวชาญเฉพาะมากเพียงใดยิง่ท  าใหง้านมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

 2. การมีอ านาจการบงัคบับญัชา (Authority) ผูบ้ริหารตอ้งสั่งการเพื่อใหง้านส าเร็จเป็นการใชอ้ านาจของ
ผูบ้ริหาร  

 3. การมีระเบียบวนิยัสมาชิกในองคก์ารตอ้งเคารพในกฎเกณฑแ์ละขอ้ตกลงขององคก์าร  

 4. เอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of Command) พนกังานแต่ละคนตอ้งไดรั้บค าสั่งในการ
ปฏิบติังาน ท่ีชดัเจนของแต่ละคน  

 5. เอกภาพในการอ านวยการ (Unity of Direction) การปฏิบติังานในองคก์ารท่ีมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั  

ควรบริหารโดยผูบ้ริหารคนเดียวกนั และใชเ้พียงแผนงานแผนเดียว  

 6. ค านึงถึงความสนใจของบุคคลต่อองคก์าร ( Subordination of Individual Interest to the Common  

ผูจ้ดัการ 

กิจกรรมทางความมัน่คง กิจกรรมทางการเงิน กิจกรรมทางการคา้ กิจกรรมทางเทคนิค 

กิจกรรมทาง 

การบริหาร 

กิจกรรมทางบญัชี 

ตัว
อย
่าง



คู่มือสอบพนกังานบุคคล ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ  11 

------------------------------------------------------------------------------  

Good ) ในการปฏิบติังานใด ๆ ก็ตาม ความสนใจของพนกังานไม่ควรออกนอกความสนใจขององคก์ารใน
ภาพรวม  

 7. ค่าตอบแทน (Remuneration) การจ่ายค่าตอบแทนการทางาน ความยติุธรรมทั้งนายจา้งและพนกังาน  

 8. การรวมอ านาจ (Centralization) การลดบทบาทของผูร่้วมงานในการตดัสินใจถือวา่เป็นการบริหาร
แบบศูนยก์ลาง ถา้เพิ่มบทบาทของผูร่้วมงานก็คือ การกระจายอ านาจ ฟาโยลเช่ือวา่ ผูบ้ริหารควรคงความรับผิดชอบ
ไวแ้ต่ก็ตอ้งใหผู้ร่้วมงานมีอ านาจเพียงพอในการท างานเฉพาะได ้ 

 9. การจดัสายบงัคบับญัชา (Hierarchy) สายการบงัคบับญัชาในองคก์ารหน่ึง จดัข้ึนเพื่อเรียงล าดบั
ต าแหน่งจากผูบ้ริหารระดบัสูงสุดไปยงัระดบัต ่าสุดในองคก์าร  

 10. การจดัอนัดบั (Order) วสัดุและบุคลากรจดัไวใ้นสถานท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งตามเวลาควรจดัคนให้
ตรงกบัต าแหน่งหรืองานท่ีเหมาะสม  

 11. ความยติุธรรม (Equity) ผูบ้ริหารควรเป็นมิตร และใหค้วามเป็นธรรมแก่เพื่อนร่วมงาน  

 12. ความมัน่คงในทีมงาน (Stability of Staff) การลาออกจากงานของพนกังานในอตัราสูงเป็นส่ิงท่ีไม่
เหมาะสมกบัองคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ  

 13. มีความคิดริเร่ิม (Initiative) ผูร่้วมงานควรไดรั้บอิสระในการคิดและก าหนดแผนงานเองแมจ้ะ
ผดิพลาดบา้งก็ไม่เป็นไร 

 14. ความเป็นน ้าหน่ึงน ้าใจเดียวกนั (Espirit de Corps) การส่งเสริมน ้าใจของทีมจะช่วยใหที้มงานเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั  

 แมค เวเบอร์ (Max Weber) ค.ศ. 1864-1920 เวเบอร์เป็นนกัสังคมศึกษา ชาวเยอรมนั ไดท้  าการวจิยั
เก่ียวกบัการจดัตั้งองคก์ารท่ีเหมาะสมและไดเ้สนอทฤษฎี “ ระบบราชการ ” เวเบอร์ไดตี้พิมพผ์ลงานเผยแพร่าใน
หนงัสือ The Theory of Social and Economic Organization ทฤษฎีของเวเบอร์ถือวา่เป็นทฤษฎีองคก์ารท่ี
ส าคญัและเป็นรากฐานของทฤษฎีองคก์ารอ่ืน ๆ ต่อมา ทั้งหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน ไดน้ าเอาแนวคิดของเอ
เบอร์ไปใชอ้ยา่งแพร่หลาย เช่น บริษทัโคคา โคล่า และเป็นบริษทัเอกชน เป็นตน้  

 เวเบอร์ไดใ้ห้หลกัส าคญัในการจดัองคก์ารตามทฤษฎีระบบราชการ มีสาระสรุปไดด้งัน้ี  

 1. มีการแบ่งงาน ( Division of Labor ) แบ่งงานออกเป็นยอ่ย ๆ ตามลกัษณะเฉพาะของงานแต่ ละอยา่ง
ทั้งน้ี เพื่อใหบุ้คลากรท างานส าเร็จโดยไม่ตอ้งใชเ้วลาและความพยายามมากนกัลกัษณะการบางงานน้ีท าใหเ้กิด
ผูช้  านาญการเฉพาะ ( Specialization ) ข้ึนในองคก์าร  

 2. มีการรวมอ านาจ ( Control of Authority ) การแบ่งงานออกเป็นงานยอ่ย ๆ นั้น มกัก่อใหเ้กิดปัญหา
ทางดา้นการประสานงาน การแกปั้ญหาดงักล่าวอาจท าไดโ้ดยการรวมอ านาจต่าง ๆ ไวท่ี้จุดเดียว คือ ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงในองคก์าร  

 3. มีกฎระเบียบต่าง ๆ (Rules and Regulations) ใหเ้ป็นกรอบหรือแนวทางปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามท่ีตอ้งการ  

 4. มีการเลือกบุคลากรอยา่งมีเหตุผล ( Rational Program of Personnel Selection ) โดยยดึหลกัเกณฑ์ 
ท่ีวา่ ใหไ้ดค้นท่ีมีความรู้ และความสามรถสอดคลอ้งกบังานอยา่งแทจ้ริงโดยไม่ค  านึงถึงฐานะอยา่งท่ีเคยปฏิบติัมา 
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ก่อน  

 5. มีการจดบนัทึกหลกัฐาน (Written Record) เพื่อผลประโยชน์ในการพฒันา  
2.การบริหารตามวธีิการทางพฤติกรรม (The Behavioral Approach)  

 วธีิการบริหารตามวธีิการทางพฤติกรรม มีความเช่ือพื้นฐานวา่ การใหค้วามสนใจถึงความตอ้งการของ
คนงานก่อให้เกิดความพึงพอใจและผลผลิตมากข้ึน ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัวธีิการบริหารแบบวทิยาศาสตร์ วธีิการบริหาร
แบบพฤติกรรมน้ีมุ่งเนน้ไปท่ีบุคคล วธีิการเช่น น้ีมีความเช่ือวา่คนงานส่วนมาก แลว้ไดรั้บการปลุกเร้าและการ
ควบคุมไดจ้ากความสัมพนัธ์ทางสังคมในการท างาน  

 แมร่ี ปาร์เกอร์ ฟอลเลทท ์(Mary Parker Follect) ค.ศ. 1868-1933 เป็นผูน้ าท่ีส าคญัในวธีิการบริหาร
แบบพฤติกรรมน้ี และเป็นบุคคลแรกท่ียอมรับความส าคญัของบุคลในองคก์าร โดยไดเ้สนอแนวคิดไวใ้นหนงัสือ 

Creative Experience ซ่ึงตีพิมพใ์นปี ค.ศ.2467 วา่องคก์ารหรือประชาชน โดยยา้ใหพ้ิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวกบั
บุคคล และคุณค่าทางศีลธรรมในการบริหาร  

 แนวคิดพื้นฐานของฟอลเลททมี์ความเห็นวา่ การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคมซ่ึงจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์เฉพาะ ในการบริหารงานของผูบ้ริหาร จึงมีทางเลือกในการปฏิบติัอยู ่3 ทาง คือ  

 1.โดยการใชพ้ลงัอ านาจ  

 2. โดยการประนีประนอม 

 3.โดยการผสมผสาน คือ การแกไ้ขลดขอ้ขดัแยง้โดยการเปิดใจกวา้งยอมรับซ่ึงกนัและกนัถือวา่เป็นการ
แกปั้ญหาแบบชนะทั้งคู ่(Win Solution)  

 ในปี ค.ศ. 1932 ฟอลเลททไ์ดส้รุปแนวคิด และพฒันาการอยา่งเป็นหลกัการองคก์ารไว ้4 ประการ คือ 

 ( Webb , Montello , and Northom 1994 : 11 , Owens 1981 : 15 -16 )  

 1.การสร้างความสัมพนัธ์โดยการติดต่อโดยตรงกบับุคคลท่ีรับผดิชอบ ทั้งในสายการบงัคบับญัชาแนวตั้ง
และแนวนอน  

 2. การสร้างความสัมพนัธ์กนัตั้งแต่แรก ผูร่้วมรับผดิชอบในการปฏิบติังานตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่การ
ก าหนดนโยบายเพื่อใหผู้ป้ฏิบติัเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของและมีก าลงัใจในการปฏิบติังาน  

 3. การสร้างความสัมพนัธ์เป็นการประสานซ่ึงกนัและกนัในทุกส่วนของสถานการณ์ (กฎแห่งสถานการณ์) 

ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นสถานการณ์จะมีความสัมพนัธ์กนั ในการสร้างความสัมพนัธ์จึงตอ้งพิจารณา และไตร่ตรองให้
รอบคอบ  

 4. การสร้างความสัมพนัธ์เป็นกระบวนการต่อเน่ือง การมีส่วนร่วม การสร้างความสัมพนัธ์ต่อกนั การ
ติดต่อส่ือสารภายใน และปัจจยัอ่ืน ๆ ของการสร้างความสัมพนัธ์ บริหารจะตอ้งรับผดิชอบด าเนินการให้ต่อเน่ือง  
 ฟอลเลทท ์เช่ือวา่ ความรับผิดชอบในการสร้างความร่วมมือตอ้งด าเนินการให้เกิดข้ึน เพื่อใหอ้งคก์ารเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั ในขณะท่ีแต่ละคนในองคก์ารมีความรับผดิชอบตามบทบาทและในทางกลบักนัเกิด ความ
ตระหนกัหรือจิตส านึกท่ีจะช่วยเหลือ  

 เอลตนั เมโย (Elton Mayol) ค.ศ. 1880 – 1949 ฟริตซ์ โรเอธ็ลิส เบอร์เกอร์ (Fritz Roethlisberger)  

ค.ศ. 1898 – 1974 และคนอ่ืน ไดรั้บแนวคิดของฟอลเลทท ์เมโยไดเ้ดินทางมาสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1922 ใน
ฐานะนกัวจิยัอุตสาหกรรม เมโยและคณะไดท้าการศึกษาปัญหาคนงานสภาพการงาน แรงจูงใจในการท างาน และ
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ผลงานของคนงานไดตี้พิมพผ์ลการศึกษา ในหนงัสือ The Human Problems of an Industrial Civilization 

พิมพเ์ม่ือปี ค.ศ. 1933 เมโยไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นผูค้น้พบทฤษฎีมนุษยส์ัมพนัธ์ในขณะท่ีเป็นศาสตราจารยอ์ยูท่ี่
มหาวทิยาลยั  

 ฮาร์วาร์ดเขาสนใจจากคนงานหยดุงาน เน่ืองจากความเหน่ือยลา้ อุบติัเหตุ และการให้ออกจากงาน เมโยได้
ทดลองท าการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงมาก เรียกวา่ Hawthorne Studies  

 ฮอยและมิสเกล ( Hoy and Miskel 1991 : 15 ) ไดส้รุปผลงานการทดลองท่ีเรียกวา่ Hawthorne Effect 

ไดด้งัน้ี  

 1. ส่ิงล่อใจทางเศรษฐกิจไม่ใช่ส่ิงจูงใจท่ีสาคญั แต่ข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนดว้ย  

 2. บุคลากรในองคก์ารสนองตอบต่อการบริหารในฐานะสมาชิกของกลุ่มมิใช่เป็นลกัษณะของตนเอง  
 3. ระดบัผลผลิตข้ึนอยูก่บัปทสัถาน (Norms) ของกลุ่มมากกวา่ความสามารถของบุคคล  

 4. บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ มีความรู้ความสามารถ มิไดห้มายความวา่จะท างานรวมกนัเป็นทีมไดเ้สมอ
ไป  

 5. บุคลากรใชอ้งคก์ารแบบไม่เป็นทางการ เพื่อป้องกนัตนเองในการตดัสินใจแบบเผด็จการ  

 6. องคก์ารแบบไม่เป็นทางการในสังคมจะมีผลกระทบต่อการบริหาร  

 7. การลดช่วงการบงัคบับญัชาใหน้อ้ยลง มิไดห้มายความวา่จะท าใหก้ารควบคุมและนิเทศมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึนเสมอไป 

 8. เป็นผูน้ าแบบไม่เป็นทางการยอ่มมีความส าคญัเท่ากบัผูนิ้เทศทางการ  

 9. บุคลากรแต่ละคนไม่ใช่เคร่ืองจกัร แต่เป็นส่ิงท่ีมีชีวิตจิตใจ มีความตอ้งการและความรู้สึกความ
เคล่ือนไหวดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์อยูบ่นความเช่ือวา่ มีการเช่ือมโยงท่ีส าคญัระหวา่งภารกิจทางการบริหาร ศีลธรรม 

และผลผลิต ตามแนวคิดเช่ือวา่คนงานไดน้ าเอาความตอ้งการทางสังคมต่าง ๆ เขา้เก่ียวขอ้งกบังานดว้ย ดงันั้น 

เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมาย คนงานจะตอ้งเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมหลายกลุ่ม มีอยูบ่่อยคร้ังท่ีกลุ่มเหล่าน้ีไดใ้ห้
ความพึงพอใจแก่คนงานตามท่ีตอ้งการของเขาคนงานท่ีมีความพึงพอใจในการท างานไดม้ากข้ึน  

 ผูท่ี้มีส่วนช่วยใหเ้กิดความเคล่ือนไหวดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีส าคญั มี 2 คน คือ ดกัลาส แมคเกรเกอร์  

( Douglas McGregor )และ อบัราฮมั มาสโลว(์Abraham Maslow )( Robbins & Coulter 1999 : 48 – 53 )  

 ดกัลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor) ค.ศ. 1900 – 1964 ไดเ้สนอแนวคิดทางการบริหารใน
หนงัสือ The Human Side Enterprise เม่ือ ค.ศ. 1960 แนวคิดทางการบริหารของเขาเรียกวา่ ทฤษฎี Y เขาเช่ือวา่ 
แนวคิดของเทยเ์ลอร์เป็นทฤษฎี X  

 ทฤษฎี X เป็นขอ้สมติฐานในทางลบเก่ียวกบัคน ผูจ้ดัการท่ียดึแนวคิดทางทฤษฎีน้ี เขาเช่ือวา่คนไม่ชอบ
ท างาน หลีกเล่ียงงาน ไม่กระตือรือร้น จะตอ้งใหค้  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ด  

 ทฤษฎี Y นั้น จะมองคนในดา้นบวก จึงเช่ือวา่ คนมีความรับผดิชอบ สามารถควบคุมตนเองได ้สามารถ 

คิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ ได ้และพิจารณาวา่งานเป็นเร่ืองปกติ เช่นเดียวกบัการพกัผอ่น หรือการแสดงละคร  

ในแนวคิดของแมคเกรเกอร์ สรุปไดด้งัน้ี (Webb, Montello, and Notion 1994: 18 -19)  

 1. ส่ิงท่ีสูญเสียในการท า งานทั้งดา้นร่างกายและสมองถือเป็นเร่ืองปกติ เช่นเดียวกบัการเล่นหรือการ 

ตัว
อย
่าง



คู่มือสอบพนกังานบุคคล ส านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ  14 

------------------------------------------------------------------------------  

พกัผอ่น  

 2. การควบคุมจากภายนอกและการข่มขู่ลงโทษไม่ใช่หนทางท่ีจะน าไปสู่วตัถุประสงคข์ององคก์าร 

บุคลากรจ านพตนเอง ควบคุมตนเองใหน้ าไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 

 3. การสร้างขอ้ผกูพนัในการท างานตามวตัถุประสงค ์เป็นรางวลัอยา่งหน่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จ  

 4. มนุษยแ์สวงหาการเรียนรู้จากสถานการณ์เฉพาะ แต่จะตอ้งมีความรับผดิชอบ  

 5. ความสามารถในการท างาน มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงกบัการจินตนาการ ช่างคิดและการสร้างสรรค ์

ในการแกปั้ญหาขององคก์าร ใชไ้ดบ้างส่วน ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  
 6. ภายใตส้ถานการณ์ท่ีเป็นวิถีชีวติแบบอุตสาหกรรมสมยัใหม่ ความสามารถทางปัญหาของมนุษยโ์ดย
เฉล่ีย ใชไ้ดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น  

 มาสโลว (Maslow) ค.ศ. 1908 – 1970 เสนอทฤษฎีล าดบัความตอ้งการของมนุษย ์( Theory of 

motivation ) 5 ขั้น จากล าดบัต ่าไปสูง คือ ความตอ้งการทางกายภาพ ความตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คง 
ความตอ้งการทางดา้นสังคม ความตอ้งการยกยอ่งและความตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวติ  

 ผูบ้ริหารท่ียอมรับทฤษฎีล าดบัความตอ้งการของมาสโลว ์ตอ้งพยายามดดัแปลงและปรับปรุงแนวทางการ
บริหารองคก์าร เพื่อใหพ้นกังานสามารถท่ีจะท างานใหบ้รรลุความตอ้งการได ้ 

 อาจกล่าววา่การบริหารทรัพยากรมนุษยโ์ดยทัว่ไปไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดของแมคเกรเกอร์ 

3. การบริหารทีน่าเอาวธีิการเชิงปริมาณมาใช้ (Quantitative Approach)  

 วธีิการบริหารแบบน้ีเป็นการตดัสินใจทางการบริหารท่ีมีพื้นฐานมาจากทางวทิยาศาสตร์วธีิเชิงปริมาณเรียก
กนัทัว่ไปวา่ ศาสตร์ทางการบริหาร ( Management Science ) หรือการวจิยัเชิงปฏิบติัการ ซ่ึงความจริงแลว้ ค าวา่ 
ศาสตร์ทางการบริหาร วธีิการเชิงปริมาณและการวจิยัปฏิบติัการใชแ้ทนกนัได ้( Durin and Ireland 1993 : 112-

118 )  

 กระบวนการศาสตร์ทางการบริหาร มีขั้นตอน คือ วเิคราะห์ในส่ิงท่ีสังเกต ผลจากการสังเกตน ามาพฒันา
กรอบงานและรูปแบบการท างาน ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความเขา้ใจการการเลือกในส่ิงท่ีเลือกมาตรวจสอบ บางคร้ัง
จ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ สถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวเิคราะห์เครือข่าย และการจ าลอง
สถานการณ์โดยใชค้อมพิวเตอร์ เป็นตน้  

 วธีิการบริหารท่ีน าเอาวธีิการเชิงปริมาณมาใชน้ี้มีพื้นฐานมาจากผลงานของเฟรดเดอริค เทยเ์ลอร์ จาก
แนวคิดในการน าเอาวธีิการเชิงปริมาณมาใชใ้นการแกปั้ญหาในทางกลยทุธ์ของกลุ่มพนัธมิตรในสงครามโลกคร้ังท่ี 

2 ประกอบดว้ยนกัคณิตศาสตร์ นกัฟิสิกส์ วศิวกร และนกัวทิยาศาสตร์ กลุ่มบุคคลเหล่าน้ี ไดร่้วมกนัแกไ้ขปัญหา
โดยการประยกุตใ์ชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์  

 หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มีการประยกุตน์ าเอาวธีิการมาใชใ้นองคก์ารท่ีมิใช่ทางทหาร คือ ประการแรก 

นกัวจิยัจะใชเ้คร่ืองมือ หรือเทคนิคต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะของปัญหา ประการท่ีสอง จากพฒันาการและ
การแพร่กระจายของคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว จึงท าใหอ้งคก์ารต่าง ๆ น าเอาวิธีการเชิงปริมาณใชใ้นการ
บริหารมากข้ึน  

 การจ าลองสถานการณ์โดยใชค้อมพิวเตอร์ เป็นส่วนส าคญัของวธีิการเชิงปริมาณ ท่ีน ามาใชท้างการบริหาร
ขององคก์าร วธีิการจ าลองสถานการณ์เปิดโอกาสใหผู้บ้ริหารไดก้ าหนดบางส่วนขององคป์ระกอบใหค้งท่ี ในขณะ
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ท่ีองคก์ารประกอบอ่ืนอาจเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์เพื่อใหผู้บ้ริหารไดเ้ลือกแนวทาง ในการตดัสินใจใหต้รง
กบัผลคาดหวงัท่ีตอ้งการ  

 วธีิการบริหารแบบน้ีมีคุณค่ามากในการน ามาใชใ้นการวางแผนและการควบคุมทางการบริหารในองคก์าร 

มีอยูบ่่อย ๆ ความร่วมมือของกลุ่มปฏิบติังานจะเกิดข้ึนไม่เฉพาะในหน่วยงานท่ีตนรับผิดชอบแต่ไดใ้หค้วามร่วมมือ
กบัหน่วยงานอ่ืน เป็นการร่วมมือกนัในองคก์าร ซ่ึงจะรวมไปถึงการวางแผนในการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์น
องคก์าร ท่ีจะจดัหาบุคคลใหม่มาแทนคนเดิมท่ีเกษียณอายุเป็นการลดค่าใชจ่้ายขององคก์ารเพื่อเพิ่มผลก าไรใหม้าก
ข้ึน  

 กล่าวโดยสรุปแลว้การบริหารแบบเชิงปริมาณมีคุณค่าต่อผูบ้ริหารท่ีใชใ้นการตดัสินใจซ่ึงจะใชว้ธีิการ
ทางการบริหารเพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาประกอบการตดัสินใจ แต่ถึงอยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารจะตอ้งระมดัระวงั
ในการคดัเลือกขอ้มูลอยา่งละเอียดและถ่ีถว้น และถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารตดัสินใจถูกตอ้งยิง่ข้ึน  

4. การบริหารยุคปัจจุบัน (The Contemporary Approach)  

 จากวธีิการบริหารท่ีกล่าวมาแลว้ 3 วธีิการ คือ วธีิการคลาสสิก ช่วยใหผู้บ้ริหารไดรั้บความมัน่คงในการ
ท างาน วธีิการทางพฤติกรรมช่วยใหผู้บ้ริหารไดเ้ห็นคุณค่าและยอมรับในความตอ้งการของบุคคลและของกลุ่ม ใน
การสร้างความสัมพนัธ์ในการท างานร่วมกนั ในขณะท่ีวธีิการบริหารแบบเชิงปริมาณจะช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถ
วเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบการตดัสินใจไดดี้และมีคุณภาพมากข้ึน  

 ตั้งแต่ ค.ศ. 1960 เป็นตน้มา องคก์ารต่างประสบปัญหาท่ีซบัซอ้นมากข้ึน การท่ีจะใชว้ิธีการแกปั้ญหาดว้ย
วธีิการใดเพียงอยา่งเดียวไม่เพียงพอ วธีิการทางระบบ (Systems Approach) และวธีิการจดัการเชิงสถานการณ์ 

(Contingency Approach) ทั้งสองวธีิไดน้ ามาพิจารณาร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์บริหารใน
ปัจจุบนั  

 4.1 วธีิการทางระบบ หมายถึง การจดัเป็นกลุ่มในส่วนอิสระต่าง ๆ ตามบทบาทหนา้ท่ีแลว้ร่วมกนัเขา้
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง  
 ตามหลกัการของทฤษฎีระบบร่างกายของมนุษยจ์ะท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือส่วนต่าง ๆ 

ของร่างกายไดท้  างานร่วมกนั ถา้หากส่วนใดส่วนหน่ึงช ารุดเสียหาย ก็จะมีผลกระทบต่อส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย 

องคก์ารต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกนั ถา้ไม่สบผลส าเร็จในการขายผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ืองดว้ยคุณภาพและกิจกรรมต่าง ๆ 

ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในผลิตภณัฑ ์ส่ิงแวดลอ้มทางองคก์ารรวมถึงพลงัภายนอกทั้งหมดขององคก์ารท่ีมี
ผลกระทบต่อองคก์าร  

 องคก์ารทุกชนิดในปัจจุบนัเป็นระบบเปิด แมว้า่แต่ละองคก์ารมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนั 

ถา้หากองคก์ารถือวา่แยกออกจากส่ิงแวดลอ้มแลว้ จะเป็นความเขา้ใจผดิอยา่งมากในการจดัระบบงาน ใน
ภาพประกอบท่ี 2.2 จะแทนองคก์ารระบบเปิด ซ่ึงองคก์ารจะไดรั้บปัจจยัจากส่ิงแวดลอ้มของแหล่งส าคญั 4 อยา่ง 
คือ บุคคล การเงิน สภาพทางกายภาพและแหล่งขอ้มูล จากนั้นก็เขา้สู่การปรับเปล่ียน โดยการจดักิจกรรมปฏิบติัการ
ต่าง ๆ จนก่อในเกิดผลผลิต คือ สินคา้และการบริการ 
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 วธีิการทางระบบน้ีไดใ้หแ้นวทางในการปฏิบติัการของผูบ้ริหารในองคก์าร แต่ก็มาสามารปฏิบติัภารกิจได ้
ถา้ไม่สามารถจดัการสภาพแวดลอ้มไดป้ระสบผลส าเร็จ องคก์ารจะเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม ทั้งในส่วนท่ีเป็น
ปัจจยัน าเขา้ และน าไปสู่ผลผลิต ผูบ้ริหารจึงตอ้งระมดัระวงัในขอ้เทจ็จริงส่วนน้ีและควบคุมสภาพแวดลอ้มของ
องคก์ารอยา่งต่อเน่ือง 
 4.2 วธีิการตามสถานการณ์ หมายถึง การบริหารท่ีค านึงถึงสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีความเช่ือถือวา่ไม่มี
วธีิการใดวธีิการหน่ึงในสถานการณ์ใด ๆ โดยกล่าววา่ มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เรียกวา่ ตวัแปรท่ีเป็นสถานการณ์  
( Situational Variables ) ไดมี้ผลกระทบต่อการบริหาร ในการบริหารงานจึงตอ้งใชว้ิธีการบริหารหลายลกัษณะ 
วธีิการบริหารแบบน้ีจึงตอ้งเกิดข้ึนบนพื้นฐานในหลกัการของวธีิการบริหารแบบวทิยาศาสตร์ พฤติกรรม และ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ วธีิการทางระบบ ตามท่ีกล่าวมาแลว้ผสมผสานกนั 

 4.3 วธีิการบริหารตามทฤษฎีของ Ouchi 

 ทฤษฎี Z ของ Ouchi„s Theory Z) William G. Ouchi ไดพ้ฒันาทฤษฎี Z หลงัการศึกษาการจดัการของ
ธุรกิจญ่ีปุ่นและสหรัฐอเมริกา โดยไดอ้ธิบายทศันะการจดัการดงัน้ี 

 1.ทฤษฎี A (Theory A) แทนทศันะการจดัการของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงองคก์ารเนน้การจา้งงานระยะสั้น
ความรับผดิชอบและการตดัสินใจเฉพาะบุคคลโดยไม่มีส่วนร่วมจากพนกังาน 

 2.ทฤษฎี J (Theory J) แทนทศันะการจดัการของญ่ีปุ่น ซ่ึงเนน้การจา้งงานตลอดชีพความรับผดิชอบและ
การตดัสินใจร่วมกนั 

 3.ทฤษฎี Z (Theory Z) แทนทศันะการจดัการประสมประสานระหวา่งญ่ีปุ่นและสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเนน้
การจา้งงานตลอดชีพ ความรับผดิชอบเฉพาะบุคคลและการตดัสินใจร่วมกนั ดงัรูป แสดงองคก์ารของสหรัฐอเมริกา 
 

ลกัษณะขององค์การแบบ A (อเมริกา) 
(Characteristics of type A 

(American)Organizations)  

1.การจา้งงานะยะสั้น (Short-term employment)  

2.การตดัสินใจโดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง (Individual 

decision making)  

ลกัษณะขององค์การแบบ J (ญีปุ่่น) 
(Characteristics of type J (Japanese) 

Organizations)  

1.การจา้งงานะยะยาว (Lifetime employment)  

2. การตดัสินใจเป็นเอกฉนัท ์(Consensual 

Decision making)  

ปัจจยัน าเขา้ 

บุคคล 
การเงิน 
สภาพกายภาพ 
แหลางขอ้มูล 

การเปล่ียนแปลง 
กิจกรรมการ
ปฏิบติัการต่างๆใน
การเปล่ียนแปลง
ทรัพยากรจากปัจจยัท่ี
น าเขา้ 

ผลผลิต 

สินคา้และการบริการ 
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3.ความรับผดิชอบเฉพาะบุคคล (Individual 

responsibility)  

4.การประเมินผลและการเล่ือนต าแหน่งอยา่งรวดเร็ว 
(Rapid evolution and promotion)  

5.การควบคุมอยา่งเป็นทางการ (Explicit for 

malized control)  

6.เส้นทางอาชีพแบบเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
(Specialized career path)  

7. แยกเป็นส่วน ๆ (Segmented concern) 

3.ความรับผดิชอบแบบกลุ่ม (Collective 

Responsibility)  

4.การประเมินผลและการเล่ือนต าแหน่ง แบบค่อย
เป็นค่อยไป (Sloe evolution and promotion)  

5.การควบคุมในตวัเองไม่เป็นทางการ (Im plicate 

informal control)  

6.เส้นทางอาชีพไม่เช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
(NonSpecialized career path)  

7.มีความเก่ียวขอ้งกนั (Holistic concern) 

 

 แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นยคุน้ี เกิดข้ึนมากมายและหลากหลาย เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็วของสภาพแวดลอ้ม แนวคิดการบริหารคุณภาพ ท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มาจาก 3 

ประเทศ ดงัน้ี  

1. แนวคิดการบริหารคุณภาพของประเทศญีปุ่่น มีลกัษณะส าคญั 7 ประการ คือ  

 1.1 การจา้งงานตลอดชีพ แนวคิดน้ีมีขอ้คิดคือ ท าใหพ้นกังานเกิดความผูพ้นักบัองคก์าร ท าใหค้นมีความ
จงรักภกัดี อตัราการเขา้ออกจากงานต่อ ผูบ้ริหารเตม็ใจลงทุนพฒันาบุคลากรอยา่งเตม็ท่ี  

 1.2 การประเมินและการเล่ือนต าแหน่งชา้เงินเดือนและการเล่ือนต าแหน่งจะพิจารณาจากความสามารถใน
การปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีปริทธิภาพ และระยะเวลาในการปฏิบติังาน  

 1.3 สายงานอาชีพมีลกัษณะทัว่ไป จะไม่เฉพาะเจาะจง เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นใดดา้นหน่ึงเฉพาะ มีการ
สับเปล่ียนหมุนเวยีนงานจากแผนหน่ึงไปยงัอีกแผนหน่ึงทุก 3 – 5 ปี เพื่อสร้างความรอบรู้และสร้างความสัมพนัธ์
กบับุคคลอ่ืน  

 1.4 การควบคุมไม่เด่นชดั การควบคุมมีลกัษณะเป็นหลกัการกวา้ง ๆ ทัว่ไป การสั่งการของผูบ้งัคบับญัชา
อยูใ่นรูปแบบไม่เป็นทางการมากกวา่เป็นทางการ  

 1.5 การตดัสินใจแบบเห็นพอ้งตอ้งกนั ความคิดเห็นของพนกังานทุกคนไดรั้บการพิจารณาอยา่งเป็นธรรม  

 1.6 ความรับผดิชอบร่วมกนั การบริหารงานแบบญ่ีปุ่นเนน้การท างานเป็นทีม ดงันั้น การใหคุ้ณให้โทษจึง
ใหก้บักลุ่มไม่ใช่เป็นรายบุคคล  

 1.7 ความผกูพนัทั้งหมด เป็นการใหค้วามส าคญักบัพนกังานเป็นล าดบัแรก พยายามสร้างบรรยากาศในการ
ท างานท่ีดีเพื่อใหก้ารใชท้รัพยากรเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ การปลดพนกังานจะเป็นทางเลือกสุดทา้ย เพื่อ
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังานกบับริษทั  

2. แนวคิดการบริหารคุณภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเ้กิดรูปแบบการบริหารอยา่งหลากหลาย โดยแนวคิด
การบริหารงานคุณภาพของสหรัฐ ฯ มาจากแนวคิด 14 ขอ้ องคป์ระกอบในการตดัสินใจเพื่อให้รางวลัมี 7 ขอ้ ดงัน้ี  

 2.1 การน าองคก์าร  

 2.2 การวางแผนกลยทุธ์  
 2.3 การมุ่งเนน้ท่ีลูกคา้และตลาด  
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 2.4 สารสนเทศและการวเิคราะห์  

 2.5 การมุ่งเนน้ท่ีทรัพยากรมนุษย ์ 

 2.6 กระบวนการบริหาร  

 2.7 ผลการด าเนินงานทางธุรกิจ  

3. แนวคิดการบริหารคุณภาพของกลุ่มประเทศแบบยุโรป ไดก้ าหนดระบบคุณภาพ ISO 9000: 2000 ข้ึน โดยมี
หลกัการส าคญัโดยสรุปดงัน้ี (ไพบูลย ์ช่างเรียน และปรีดา กุลชล 2542: 51-52)  

 3.1 ความรับผดิชอบของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารตอ้งจดัให้มีระบบบริหาร มีเอกสารแสดงนโยบาย 

วตัถุประสงค ์โครงสร้างคู่มือคุณภาพ และขั้นตอนการปฏิบติังานขององคก์าร 

 3.2 การบริหารทรัพยากร ฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีจดัหาทรัพยากรมนุษยแ์ละอ่ืน ๆ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตาม
ท่ีตั้งไว ้ตอ้งจดัใหมี้เอกสารก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคนในองคก์ารรวมทั้งการก าหนดความตอ้งการ
ฝึกอบรมของทุกต าแหน่ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาคุณภาพองคก์าร  

 3.3 การบริหารกระบวนการ องคก์ารจะตอ้งจดัทาระบบการควบคุม มีเกณฑ ์และตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน 

และมีการติดตามผลการตรวจสอบภายใน และระบบการรายงานผลเป็นระยะ เพื่อให้มีการปรับปรุงคุณภาพใหดี้
ยิง่ข้ึน  

 3.4 มาตรวดัและการวเิคราะห์ องคก์ารจะตอ้งจดัระบบการควบคุม มีเกณฑ ์และตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน 

และมีการติดตามผลการตรวจสอบภายในและระบบการรายงานผลเป็นระยะ เพื่อใหมี้การปรับปรุงคุณภาพใหดี้
ยิง่ข้ึนตามวงจร PDCA (P=Plan, D==Do, C=Check และ A=Action)  

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยส์ามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะส าคญั ตั้งแต่การไดค้นมาท างานใน
องคก์าร (acquisition) การดูแลรักษาใหค้นในองคก์ารท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล (retention) และการดูแลการ
ออกจากงานของคนงาน (separation) โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีกิจกรรมยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงในกระบวนการ
จดัการทรัพยากรมนุษยจ์ะไดรั้บอิทธิพลจากกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานดว้ย  
1. ระยะการได้มา  
             ระยะการไดม้าซ่ึงทรัพยากรมนุษยท่ี์จะเขา้มาท างานใน จะประกอบดว้ยกิจกรรมส าคญัในการบริหาร
จดัการทรัพยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ การสรรหา การคดัเลือก และการปฐมนิเทศคนเขา้มา
ท างานใหม ่

 1.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (human resource planning) เป็นกิจกรรมการจดัการทรัพยากรมนุษย์
 ขั้นตอนแรกก่อนท่ีจะมีการสรรหา การคดัเลือกและการบรรจุพนกังานเขา้ท างาน ซ่ึง การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย ์เป็นการพยากรณ์ความตอ้งการทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต ทั้งในดา้นจ านวนและทกัษะ
ความสามารถ เพื่อใหแ้น่ใจวา่จะมีทรัพยากรมนุษยใ์ชต้ามความตอ้งการขององคก์ารการวางแผนเป็นส่ิงจ าเป็น
เน่ืองจากองคก์ารมีการเปล่ียนแปลงไม่หยดุน่ิงจากสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์าร ดงันั้น ความตอ้งการ
ทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารจึงมีการเปล่ียนแปลงไม่หยดุน่ิงเช่นกนั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตอ้งการทรัพยากรมนุษย์
ในอนาคตท่ีส าคญัขององคก์ร ไดแ้ก่ การเจริญเติบโตขององคก์ร และการออกจากงานของคนงาน เช่น ความ
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ตอ้งการใชบ้ริการของลูกคา้เพิ่มข้ึน มีการขยายบริการ หรือเพิ่มคุณภาพและระดบัความสามารถในการท างานข้ึน 
รวมทั้งการลาออก การให้ออก และการเกษียณของคนงานเก่า หากขาดการวางแผนท่ีดีจะท าใหค้นงานท่ีมีอยูเ่ก่า
และคนงานท่ีรับใหม่มีไม่เพียงพอ หรือบางคร้ังเกินความตอ้งการขององคก์ารได ้ท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อคุณภาพการ
ใหบ้ริการขององคก์ร หรือส่งผลต่อค่าใชจ่้ายขององคก์รในกรณีท่ีมีคนเกิน เป็นตน้ 

       ในกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษยจ์  าเป็นตอ้งมีการวเิคราะห์อุปสงค ์(demand) ดา้นทรัพยากร
มนุษยจ์ากแผนธุรกิจและแผนกิจกรรมท่ีจะมีในอนาคต เพื่อสามารถคาดการณ์ความตอ้งการในอนาคต ใน
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งวเิคราะห์อุปทาน (supply) ดา้นทรัพยากรมนุษยป์ระเภทต่าง ๆ ท่ีองคก์รตอ้งการในอนาคต ทั้ง
ทรัพยากรท่ีมีอยูเ่ดิมในองคก์าร (เช่น การเล่ือน การโอนยา้ยต าแหน่งคนงานท่ีมีอยูเ่ดิม เป็นตน้) และจาก
ตลาดแรงงานภายนอกองคก์าร การวิเคราะห์ดงักล่าวจะท าใหผู้บ้ริหารคาดการณ์ไดว้า่จะมีคนงานขาดหรือเกินใน
อนาคต ถา้คาดวา่จะขาดคนงาน จ าเป็นตอ้งวางแผนการสรรหา การฝึกอบรมพฒันา การเพิ่มผลผลิตของคนงานเดิม 
หรือการใชท้รัพยากรทางเลือกอ่ืน ๆ ถา้ท าได ้ส่วนในกรณีท่ีคาดการณ์วา่จะมีคนงานเกิน จ าเป็นตอ้งวางแผนการลด
คนงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใหเ้กษียณก่อนก าหนด หรือการขยายงานใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนคนงานเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตใหม้ากข้ึน เป็นตน้ ซ่ึงเม่ือวางแผนการเพิ่มหรือลดคนแลว้ จะตอ้งมีการก าหนดงบประมาณท่ีจะใช ้และ
มาตรฐานทรัพยากรมนุษยท่ี์ตอ้งการ เช่น จ านวนคนงาน ความรู้ ทกัษะและความสามารถท่ีตอ้งการ รวมถึงการ
ก าหนดวธีิการควบคุมให้เกิดการด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว ้ 
       ถึงแมว้า่การวางแผนจะถูกก าหนดใหเ้ป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นระยะ
ของการไดม้า แต่การวางแผนทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งมองภาพรวมของกระบวนการจดัการทรัพยากรมนุษย ์คือ ทั้ง
การไดม้า การดูแลรักษา และการออกจากงาน  เพราะทั้ง 3 ระยะต่างเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั  
 1.2 การสรรหา (recruitment) การสรรหา เป็นกระบวนการคน้หาและชกัจูงใหบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติัตาม
ตอ้งการมาสมคัรท างาน เพื่อองคก์ารจะไดท้  าการคดัเลือกผูท่ี้มีความเหมาะสมท่ีสุดเขา้ท างานต่อไป การสรรหา
สามารถท าไดท้ั้งจากแหล่งภายในองคก์ารเอง (เช่น การเล่ือนต าแหน่ง การโอนยา้ย) หรือจากแหล่งภายนอก
องคก์ารก็ได ้ซ่ึงทั้งสองแหล่งมีขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนัดงัตารางท่ี 1 (Cherrington cited in  Fottler, and 

Joiner, 1998 : 151) 

ตารางที ่ 1 เปรียบเทียบขอ้ดีและขอ้เสียของการสรรหาคนงานจากแหล่งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

การสรรหาคนงานจากแหล่งภายในหน่วยงาน 

ข้อดี ข้อเสีย 

- เป็นแรงจูงใจใหค้นงานเดิมปฏิบติังานดีข้ึน 

- เปิดโอกาสใหค้นงานเดิมมีโอกาสกา้วหนา้ 
- มีโอกาสประเมินความสามารถของคนงาน 

- เพิ่มขวญัก าลงัใจและความจงรักภกัดี 

- คนงานสามารถเร่ิมท างานในต าแหน่งใหม่ 
   ไดใ้นระยะอนัเวลาสั้น 

- การคิดเร่ืองใหม่ ๆ จะอยูใ่นวงแคบและมีการลอก  
  เลียนแบบความคิด 

- เกิดการเมืองและแรงกดดนัในองคก์าร 

- จ าเป็นตอ้งมีการจดัการโปรแกรมการพฒันาอยา่ง 
  มาก เพื่อเตรียมคนงานท่ีจะไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง 

การสรรหาคนงานจากแหล่งภายนอก 
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ข้อดี ข้อเสีย 

- ไดค้วามคิดและมุมมองใหม่ ๆ 

- สามารถเปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆ ไดโ้ดยไม่ตอ้งกงัวล
วา่  จะตอ้งท าใหก้ลุ่มต่าง ๆ พอใจ 

- ไม่ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงล าดบัขั้นการบริหาร
ภายในองคก์ารจากเดิมมากนกั 

- ตอ้งใชเ้วลามากในการใหค้นงานใหม่ปรับตวั 

- เป็นการท าลายกลไกการใหร้างวลัโดยการเล่ือน
ต าแหน่งใหก้บัคนงานเดิม 

- ไม่มีขอ้มูลความสามารถของคนงานใหม่วา่ จะมี
ความสามารถเหมาะกบัส่วนอ่ืน ๆ ขององคก์าร
หรือไม่ 

 

       อยา่งไรก็ตาม ก่อนท่ีจะใชว้ิธีการสรรหาวา่จา้งคนใหม่เขา้มาท างาน  ผูบ้ริหารองคก์รควรพิจารณาทางเลือก
อ่ืนๆ ก่อน เช่น การให้คนงานท่ีมีอยูท่  างานล่วงเวลา หรือการจา้งคนงานชัว่คราวหรือท างานบางเวลา เพื่อไม่ให้เป็น
ภาระในการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นระยะยาว แต่ถา้พิจารณาแลว้ไม่มีทางเลือกอ่ืน จ าเป็นตอ้งสรรหาคนใหม่เขา้
มาท างานในองคก์ร สามารถใชว้ธีิการสรรหาไดห้ลายวธีิ คือ   
 1. การใหผู้ส้มคัรมาสมคัรเอง (walk in)  ซ่ึงเหมาะกบัสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงและตั้งอยูใ่นท่ีผูส้มคัรสามารถ
เขา้ถึงไดง่้าย 

 2. การใหค้นงานเดิมแนะน าเพื่อนหรือคนรู้จกัท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดมาสมคัร 

 3. การโฆษณาผา่นส่ือมวลชนต่าง ๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วารสารวชิาชีพ วทิย ุหรือโทรทศัน์ เป็นตน้ 

 4. การแจง้ผา่นสถาบนัการศึกษาท่ีผลิตบุคลากรในต าแหน่งท่ีองคก์รตอ้งการ 

 5. การแจง้ผา่นสมาคมวชิาชีพของงานท่ีตอ้งการ เช่น แพทยส์ภา หรือสภาการพยาบาล เป็นตน้ 

 6. การแจง้ผา่นศูนยจ์ดัหางาน ทั้งของรัฐและเอกชน เช่น ท่ีกรมการจดัหางาน หรือส านกังานจดัหางานของ
เอกชน เป็นตน้  
 7. การทาบทามบุคคลท่ีเป็นท่ีรู้จกัดีอยูแ่ลว้และท างานท่ีองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืน ซ่ึงเป็นผูมี้ความสามารถ
และประสบการณ์ตรงตามท่ีตอ้งการ วธีิน้ีเหมาะกบัต าแหน่งงานในระดบัสูง 
 8. การใหบ้ริษทัคน้หาผูบ้ริหาร (Executive Search Firms) เป็นบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีคน้หาบุคคลท่ีมี 

ความสามารถและประสบการณ์สูงในต าแหน่งท่ีตอ้งการรับ ซ่ึงมกัเป็นต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง เช่น ผูอ้  านวยการ
องคก์ร  ผูจ้ดัการการตลาดขององคก์ร ซ่ึงบริษทัเหล่าน้ีจะคน้หาและทาบทามบุคคลดงักล่าว (headhunters) ท่ี
ท างานอยูใ่นองคก์ารอ่ืนใหม้าท างานกบัองคก์ารท่ีตอ้งการ ซ่ึงมกัไดค้นท่ีความสามารถสูงและมาท างานไดท้นัที แต่
ตอ้งเสียค่าบริการในอตัราสูง 
 1.3 การคัดเลอืก (selection) การคดัเลือก เป็นการกลัน่กรองผูส้มคัรงาน เพื่อใหไ้ดค้นท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ส าหรับต าแหน่งงานวา่งท่ีเปิดรับ ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองจากการสรรหาไดผู้ม้าสมคัรงานในจ านวนท่ีพึงพอใจ
แลว้ กระบวนการคดัเลือกท่ีดีจะท าใหไ้ดค้นท่ีเหมาะสมกบังานท่ีตอ้งการ หรือ “Put the right man on the right 

job.” นัน่เอง ซ่ึงขั้นตอนในการคดัเลือก  
 ทั้งน้ีขั้นตอนการคดัเลือกอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละหน่วยงานและในแต่ละต าแหน่ง เช่น บางหน่วยงาน
อาจไม่มีการสัมภาษณ์ขั้นตน้แต่ใชว้ธีิการทดสอบขอ้เขียนก่อนโดยเฉพาะต าแหน่งท่ีมีคนสมคัรจ านวนมากเพื่อคดั
กรองคนท่ีเหมาะสมใหเ้หลือนอ้ยลง หรือบางต าแหน่งอาจใชว้ธีิการทดสอบภาคปฏิบติั เช่น ต าแหน่งพนกังาน
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ธุรการ อาจใหท้ดสอบการพิมพ ์หรือการใชค้อมพิวเตอร์ เป็นตน้ บางต าแหน่งท่ีมีการก าหนดมาตรฐานวชิาชีพไว้
แน่นอนแลว้ เช่น แพทย ์พยาบาล หรือเภสัชกร อาจพิจารณาจากใบประกอบวชิาชีพแทนการสอบ 

      ส าหรับการสัมภาษณ์เพื่อจา้งงาน นบัเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัขั้นตอนหน่ึง เพราะสามารถรวบรวมขอ้มูลของ
ผูส้มคัรในลกัษณะการเผชิญหนา้ จึงมีโอกาสไดข้อ้มูลท่ีตรงตามเป็นจริงไดม้าก เพราะสามารถสังเกตปฏิกิริยา
ประกอบการสัมภาษณ์ไดด้ว้ย ซ่ึงการสัมภาษณ์นอกจากจะไดข้อ้มูลของผูส้มคัรเก่ียวกบับุคลิกภาพ ทกัษะ ไหวพริบ 
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบังานท่ีสมคัรแลว้ ผูส้ัมภาษณ์ยงัสามารถใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริงบาง
ประการเก่ียวกบัลกัษณะงานในองคก์าร เพื่อใหผู้ส้มคัรพิจารณาวา่ตรงตามท่ีคาดหวงัหรือไม่ เม่ือจบการสัมภาษณ์
ควรใหผู้ส้มคัรประเมินตนเองวา่ เหมาะสมกบัต าแหน่งท่ีจะรับหรือไม่  
      การตรวจสุขภาพบุคคลก่อนเขา้ท างานมีจุดมุ่งหมายเพื่อ  
      1) คดับุคคลท่ีมีสุขภาพไม่แขง็แรงพอท่ีจะท างานออกไป  
      2) เป็นการป้องกนัความเสียหายท่ีองคก์ารตอ้งจ่ายใหแ้ก่คนงานในกรณีการป่วยท่ีเน่ืองมาจากการท างาน 
ขอ้มูลการตรวจสุขภาพจึงเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีส าคญัต่อการพิจารณาเร่ืองการเจบ็ป่วยท่ีเกิดจากการท างาน  
      3) เป็นการป้องกนัโรคติดต่อ ท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อผูม้ารับบริการและผูร่้วมงาน  
      4) เพื่อบรรจุบุคคลใหท้ างานในหนา้ท่ีท่ีเหมาะกบัสุขภาพของผูส้มคัร 

      การตรวจสอบอา้งอิงและการตรวจสอบประวติั เพื่อตรวจสอบวา่ ขอ้มูลท่ีผูส้มคัรใหไ้วใ้นใบสมคัรและการ
สัมภาษณ์จริงเท็จเพียงใด ในการตรวจสอบมกัติดต่อกบับุคคลท่ีผูส้มคัรอา้งอิงไวใ้นใบสมคัร ซ่ึงมกัเป็นอาจารย์
ผูส้อน หรืออาจารยท่ี์ปรึกษา หรือหวัหนา้งานเก่าท่ีเคยท างานดว้ย เพื่อสอบถามพฤติกรรม ลกัษณะเด่น ลกัษณะดอ้ย
ของผูส้มคัร โดยทัว่ไปขั้นตอนน้ีมกัพิจารณากบัการรับสมคัรผูท่ี้เคยมีประสบการณ์การท างานมาก่อนมากกวา่ผูท่ี้
เพิ่งจบการศึกษา เพราะตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 

      การตดัสินใจเลือกเป็นขั้นตอนสุดทา้ย ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานของต าแหน่ง
ท่ีวา่งท่ีเปิดรับสมคัรบุคคล โดยตดัสินใจเลือกบุคคลท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดตามจ านวนต าแหน่งท่ีวา่ง อาจมีต าแหน่ง
ส ารองไว ้ถา้มีบุคคลท่ีเหมาะสมในล าดบัถดัไป เผือ่วา่ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกขั้นสุดทา้ยถอนตวั จะไดไ้ม่ตอ้งเสียเวลา
เปิดรับสมคัรใหม่  หลงัจากพิจารณาคดัเลือกขั้นสุดทา้ยแลว้ ฝ่ายจดัการทรัพยากรมนุษยจ์ะท าหนา้ท่ีประกาศผลการ
คดัเลือกและด าเนินการบรรจุบุคคลเขา้ท างานต่อไป โดยมีการแจง้ใหผู้ผ้า่นการคดัเลือกมารายงานตวัและเขา้สู่การ
แนะน าตวัเขา้ท างานใหม่เพื่อรับการปฐมนิเทศ การทดสอบงาน และประเมินผลการทดลองงาน เพื่อบรรจุเป็น
พนกังานถาวรต่อไป 

 1.4 การปฐมนิเทศ (orientation) ภายหลงัการคดัเลือกแลว้ การแนะน าตวัและการปฐมนิเทศคนงานใหม่
เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งด าเนินการต่อไป วตัถุประสงคข์องการปฐมนิเทศ คือ เพื่อใหค้นงานใหม่เขา้ใจปรัชญาและ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร มีการรับรู้เก่ียวกบัองคก์รและบทบาทของตนเองอยา่งถูกตอ้ง ไดเ้รียนรู้วธีิการท างานและ
วฒันธรรมขององค ์ ตลอดจนรู้จกัเพื่อนร่วมงานใหม่และสามารถท างานร่วมกนัได ้โดยองคก์รควรใหข้อ้มูลแก่
คนงานใหม่ในเร่ืองเก่ียวกบัปรัชญาและวตัถุประสงคข์ององคก์ร  สภาพทางกายภาพขององคก์ร โครงสร้างการ
บริหาร  แนวปฏิบติัเร่ืองความปลอดภยัและอคัคีภยั บริการดา้นสุขภาพและบริการช่วยเหลืออ่ืน ๆ ส าหรับคนงาน 
นโยบายส าคญัและสิทธิประโยชน์ท่ีคนงานจะไดรั้บ รวมถึงช่วงเวลา วธีิการ และผูท้  าหนา้ท่ีใหก้ารดูแลฝึกอบรม
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และทดลองงานของคนงานใหม่ ซ่ึงการปฐมนิเทศท่ีดีจะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีช่วยใหค้นงานใหม่สามารถเรียนรู้การ
ท างานและมีพฤติกรรมตามท่ีองคก์ารคาดหวงั 

2. ระยะการดูแลรักษา  
 ระยะการดูแลรักษาทรัพยากรมนุษยท่ี์ท างานในองคก์ร มีจุดประสงคเ์พื่อใหท้รัพยากรมนุษยส์ามารถ
ท างานไดอ้ยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบดว้ยกิจกรรมส าคญั ไดแ้ก่ การประเมินผลงาน  การจดัวางคน   การ
ฝึกอบรมและพฒันา ระเบียบวนิยั  การบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการ การช่วยเหลือ/ใหค้  าปรึกษา การดูแล
สุขภาพและความปลอดภยั 

 2.1 การประเมินผลงาน  (performance appraisal) การประเมินผลงานเป็นระบบการวดัผลงานของ
บุคคลท่ีท าไดใ้นระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีก าหนด ซ่ึงการประเมินผล
งานของคนงานเป็นมาตรการหน่ึงท่ีท าใหผู้บ้ริหารไดข้อ้มูลเก่ียวกบัระดบัผลงานของคนงานแต่ละคนเม่ือ
เปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้และเป็นขอ้มูลป้อนกลบัส าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของคนงาน การ
บริหารค่าตอบแทน การพิจารณาเล่ือนต าแหน่งหรือการโอนยา้ยหนา้ท่ี  การฝึกอบรมและพฒันา และการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย ์ ซ่ึงการประเมินผลงานสามารถด าเนินการได ้4 ลกัษณะ คือ  
      1) การประเมินผลงานเพื่อบรรจุหลงัการทดลองงาน  
      2) การประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี  
      3) การประเมินผลในช่วงการรักษาการในต าแหน่งก่อนแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใหม่ และ  
      4) การประเมินศกัยภาพเพื่อการเล่ือนต าแหน่ง  
              2.2 การจัดวางคน  (employee placement) ขอ้มูลจากการประเมินผลงานจะท าใหผู้บ้ริหารน ามาใช้
ประกอบการตดัสินใจจดัวางคนในต าแหน่งต่าง ๆ ใหเ้หมาะกบัศกัยภาพท่ีมีอยู ่เช่น การเล่ือนต าแหน่ง การลด
ต าแหน่ง หรือการโอนยา้ย เป็นตน้              

 2.3 การฝึกอบรมและพฒันา (training and development) การพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นกระบวนการ 

เพิ่มศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของคนงานในองคก์าร โดยใชว้ธีิการฝึกอบรมและพฒันาในรูปแบบต่าง ๆ  
ส าหรับเหตุผลส าคญัท่ีจะตอ้งมีการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มี 5 ประการ ไดแ้ก่ 

     1) เพื่อช่วยปรับปรุงการปฏิบติังานของคนงานใหดี้ข้ึน ซ่ึงคนงานท่ีขาดทกัษะท่ีจ าเป็นในการท างาน
นบัเป็นความส าคญัอนัดบัแรกท่ีจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม นอกจากน้ี คนงานบางรายท่ีไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งและ
ยงัขาดทกัษะและความสามารถบางประการในการด ารงต าแหน่งใหม่ ก็จ  าเป็นตอ้งมีการฝึกอบรมเช่นกนั 

     2) เพื่อช่วยใหค้นงานมีทกัษะกา้วทนักบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีองคก์าร และวธีิการบริหาร 

จดัการ เช่น เม่ือมีการปรับระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร จ าเป็นตอ้งฝึกอบรมคนงานเก่ียวกบัการใช ้

คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานต่าง ๆ เป็นตน้  
     3) เพื่อช่วยใหปั้ญหาของหน่วยงานไดรั้บการแกไ้ข เช่น ปัญหาความขดัแยง้ คนงานลาออก การท างาน
ไม่ไดม้าตรฐาน ฯลฯ ซ่ึงการฝึกอบรมคนงานเป็นวธีิการหน่ึงท่ีส าคญัท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี 

     4) เพื่อเตรียมพร้อมใหก้บัคนงานท่ีจะไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งใหท้  างานในระดบัท่ีสูงข้ึน ซ่ึงการจูงใจ
คนงานดว้ยการเล่ือนต าแหน่งใหจ้ะตอ้งท าควบคู่กบัการมีโปรแกรมการฝึกอบรมและพฒันาคนงานอยา่งกวา้งขวาง 
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     5) เพื่อปฐมนิเทศคนงานใหม่ ซ่ึงไดก้ล่าวรายละเอียดมาแลว้ขา้งตน้ 

      จากเหตุผลดงักล่าว การฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษยจึ์งมีส่วนช่วยใหก้ารด าเนินงานของหน่วยงาน 
แผนก และองคก์ารประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค ์และช่วยใหเ้ป้าประสงคข์องแต่ละบุคคลบรรลุดว้ย 
นอกจากน้ี ยงัสามารถช่วยในการผลกัดนัและสร้างวฒันธรรมขององคก์ารให้เป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงคด์ว้ย
การฝึกอบรมและพฒันา 
       ส าหรับกระบวนการฝึกอบรมและพฒันาจ าเป็นเร่ิมตน้ดว้ยตอ้งหาความตอ้งการ ซ่ึงไดจ้ากการวเิคราะห์
ความตอ้งการ 3 ดา้น คือ  
      1) ความตอ้งการขององคก์าร ท่ีพิจารณาจากแผนขององคก์ารและแผนทรัพยากรมนุษย ์  
      2) ความตอ้งการของงานท่ีพิจารณาจากการวเิคราะห์งานองคค์วามรู้และทกัษะท่ีตอ้งการส าหรับงานนั้น ๆ  
      3) ความตอ้งการส่วนบุคคล ท่ีพิจารณาจากการประเมินผลงานและศกัยภาพของแต่ละบุคคล เม่ือพบวา่ความ
ตอ้งการเหล่านั้นสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการฝึกอบรมและพฒันา ทั้งน้ีจะตอ้งมีการก าหนดวตัถุประสงค ์หลกัสูตร 
วธีิการและวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและพฒันาท่ีเหมาะสม มีการด าเนินการและท าการประเมินผลการฝึกอบรม
และพฒันาใหค้รบวงจร 

 2.4 ระเบียบวนัิย  (discipline) เม่ือกล่าวถึงระเบียบวนิยั คนส่วนใหญ่มกัจะมองในดา้นลบวา่เก่ียวขอ้งกบั
การลงโทษ แต่ถา้มองในดา้นบวกระเบียบวนิยัช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานและท าใหค้นงานมีทศันคติท่ีดี
ต่อกนั และเกิดการยอมรับนโยบายและแนวปฏิบติัขององคก์าร ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าใหอ้งคก์ารประสบ
ความส าเร็จ ทั้งน้ีนโยบายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีก าหนดตอ้งสมเหตุสมผล และคนงานมีความเขา้ใจต่อส่ิงท่ี
องคก์ารคาดหวงัใหเ้ขาปฏิบติั รวมทั้งคนงานตอ้งยอมรับในอ านาจหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะออกระเบียบวนิยัท่ีช่วย
ส่งเสริมใหเ้กิดการท างานท่ีดีของคนงาน และใหก้ารยอมรับการด าเนินการใด ๆ ของผูบ้ริหาร เม่ือมีคนงานละเมิด
ระเบียบวนิยัดงักล่าว 

       ระเบียบวนิยัหรือการใหค้  าปรึกษาเพื่อใหค้นงานปรับปรุงแกไ้ข (corrective counseling) ท่ีใชไ้ดผ้ล  
ควรตั้งอยูบ่นความเป็นจริงท่ีปฏิบติัได ้มีความชดัเจน สามารถตดัสินได ้มีการก าหนดแนวทางปฏิบติัอยา่งคงเส้นคง 

วา และก าหนดวธีิการแกไ้ขดา้นวนิยักบัคนงานท่ีท าผิดรุนแรงมากนอ้ยตามพฤติกรรมท่ีแสดงออก เช่น เร่ิมตั้งแต่ 1)  

การตกัเตือนดว้ยวาจา 2) การบนัทึกค าตกัเตือนไวใ้นแฟ้มประวติัการจา้ง 3) การใหพ้กังาน หรือการตดัเงินเดือน 
หรือการลดเงินเดือน และขั้นรุนแรง คือ 4) การใหอ้อก การปลดออก หรือการไล่ออก   
       ส าหรับระเบียบวินยัของคนงานในองคก์รท่ีก าหนด ควรมีความเขม้งวดตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยใน
เร่ืองต่อไปน้ี คือ 

      1) ชีวติและความปลอดภยัของผูรั้บบริการและของคนงาน 

      2) ระเบียบวนิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการ 

      3) ระเบียบวนิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบติังานร่วมกนัของคนงาน 

      4) ระเบียบวนิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามคัคีของคนงาน 

      5) ระเบียบวนิยัเก่ียวกบัการปฏิบติัทัว่ๆ ไป 

 2.5 การบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการ (compensation and benefits administration) ส่ิงท่ีส าคญั 
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อยา่งหน่ึงในการรักษาคนท่ีท างานใหท้ างานตามท่ีมุ่งหวงัและอยูก่บัองคก์ารต่อไป โดยไม่ยา้ยงาน หรือลาออก คือ  
การบริหารค่าตอบแทนใหแ้ก่คนงานไดอ้ยา่งเหมาะสม มีทั้งค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินโดยตรง เช่น ค่าจา้ง เงินเดือน 
และโบนสั เป็นตน้ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินทางออ้ม เช่น การประกนัสังคม การประกนัชีวติและอุบติัเหตุ เงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินสะสม และเงินบ าเหน็จบ านาญ เป็นตน้ และค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น การให้
วนัหยดุ  การลากิจ การลาป่วย การลาพกัผอ่น การใหชุ้ดท างานแก่คนงาน การใหเ้คร่ืองด่ืมหรืออาหารขณะข้ึนเวร
บ่ายและเวรดึก เป็นตน้  
       การบริหารค่าตอบแทนควรค านึงถึง 1) นโยบายค่าตอบแทน (เช่น ค านึงถึงความเสมอภาคภายในองคก์าร 
การสามารถแข่งขนักบัภายนอก การพิจารณาผลการปฏิบติังานของคนงาน และการบริหารนโยบายสู่การปฏิบติัได ้
เป็นตน้) 2) เทคนิคการบริหารค่าตอบแทน  (เช่น การตอ้งวเิคราะห์งานและประเมินค่างานในแต่ละต าแหน่ง  การ
ส ารวจตลาดแรงงานและโครงสร้างค่าตอบแทนของหน่วยงานต่าง ๆ การพิจารณาผลการปฏิบติังานของคนงาน 
และกระบวนการวางแผนและประเมินผลเร่ือง การบริหารค่าตอบแทน  เป็นตน้) และ 3) วตัถุประสงคข์องการ
บริหารค่าตอบแทน (เช่น เพื่อใหก้ารปฏิบติังานของคนงานมีประสิทธิภาพและเกิดความเสมอภาค เป็นตน้)  

 2.6 การช่วยเหลอื/ให้ค าปรึกษา (employee assistance/career counseling)  เน่ืองจากทรัพยากรมนุษย์
เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิง่ขององคก์าร  ในขณะเดียวกนัทรัพยากรมนุษยแ์ต่ละคนต่างมีปัญหาส่วนตวั และปัญหา
ครอบครัวท่ีแตกต่างกนัไป บางคนสามารถเผชิญและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง ในขณะท่ีบางคนไม่สามารถ
แกไ้ขไดด้ว้ยตนเองและส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของการท างาน เช่น อาจเป็นเหตุใหต้อ้งมาท างานสาย หยดุงาน 
อารมณ์หงุดหงิดขณะท างาน หรือเกิดอุบติัเหตุในการท างาน ดงันั้น แต่ละองคก์ารควรใหค้วามส าคญัในการจดั
โปรแกรมการช่วยเหลือหรือใหค้  าปรึกษาแก่คนงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใหส้วสัดิการเงินกูด้อกเบ้ียต ่า การ
ใหบ้ริการคลินิกคลายเครียด การจดัคลินิกเลิกบุหร่ีและเลิกสุราใหแ้ก่คนงานท่ีมีปัญหาในเร่ืองดงักล่าว การให้
ค  าปรึกษาเร่ืองอาชีพ เพื่อให้คนงานมีการพฒันาตนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคตของ
องคก์าร เป็นตน้ 

 2.7 การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย (safety and health) นอกจากกฎหมายแรงงานท่ี 

 ก าหนดใหอ้งคก์ารต่าง ๆ ตอ้งดูแลสุขภาพและความปลอดภยัของคนงานแลว้ คนงานขององคก์รบาง 

ต าแหน่งยงัตอ้งท างานท่ีเส่ียงภยัต่อสุขภาพ  

3. ระยะการออกจากงาน  
 การท่ีคนงานออกจากงานมีหลายสาเหตุ ไดแ้ก่ ไดง้านอ่ืนท่ีดีกวา่ การใหอ้อก การเกษียณอายกุารท างาน 
หรือเน่ืองจากการเสียชีวติ โดยเฉพาะในปัจจุบนัองคก์ารเอกชนต่าง ๆ หลายแห่งตอ้งให้คนงานออกจากงานมากข้ึน 
เน่ืองจากไดมี้การน าเทคโนโลยมีาใชเ้พิ่มข้ึนท าใหค้วามจ าเป็นตอ้งใชค้นท างานในบางต าแหน่งลดนอ้ยลง หรือมี
การเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ารดว้ยการลดคน หรือการใชร้ะบบจา้งบุคคลหรือหน่วยงานจากภายนอก (out 

source) มาท างานแทนการจา้งคนงานประจ าท่ีมีภาระเงินเดือนและสวสัดิการสูง  อนัเป็นการลดค่าใชจ่้าย และเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัไดน้ั้น  ยิง่ส่งผลใหก้ารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นระยะการออกจากงานมีความส าคญั
มากข้ึน  
 การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นระยะการออกจากงาน จะเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือและก ากบัการออกของ 
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Don't 
 การแต่งเร่ืองข้ึนเองหรือพดูเกินจริงกว่าส่ิงท่ีไดท้  า ส่งผลให้วิธีการเล่าแตกต่างไป ซ่ึงผูส้ัมภาษณ์ท่ีมีความ
เช่ียวชาญ จะสามารถตั้งค  าถามตอ้นจนจบัไดว้่าเป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึน 
Guru Tips 
 - บริษทับางแห่ง ค  าถามเหล่าน้ีจะถูกถามเป็นภาษาองักฤษ ดงันั้นถา้จะใหดี้ ควรฝึกตอบทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 
 - ก่อนเขา้สู่ด่านอรหนัตป์ราบเซียน ควรฝึกซอ้มหนา้กระจกก่อน เพื่อตรวจบุคลิกภาพ ท่ีส าคญัตอ้งมี eye 
contact หรือสบตาผูส้ัมภาษณ์ อยา่หลบตาหรือมองเพดานเวลาสัมภาษณ์ แมก้ระทัง่การนัง่เทา้คางหรือเทา้โต๊ะ กเ็ป็น
การท าใหค้ะแนนบุคลิกภาพลดลงอยา่งน่าใจหาย 
ท าไงดี เจอเจา้นายต่างชาติ 
 - บริษทัญ่ีปุ่น อยากเห็นว่าท่ีพนกังานท่ีมีความน่ิง อดทน อ่อนนอ้มถ่อมตน แต่มีความมัน่ใจในตวัเอง พดูจาไม่
เยิน่เยอ้ สั้น กระชบั และหากส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นได ้รับรองไดเ้ปรียบกว่าเห็นๆ 
 - บริษทัฝร่ัง (International Firms) ส่วนใหญ่อยากไดเ้ด็กท่ีมีความมัน่ใจ กลา้พดูกลา้คิด ไฟแรง ทุ่มเท แต่กมี็
ชีวิตดา้นอ่ืนดว้ยนะ อยา่งเช่น มีงานอดิเรกท า มีเท่ียวเล่นบา้งแต่กท็  างาน อีกอยา่งท่ีส าคญัเลย บุคลิกภาพ ตอ้งดูมัน่ใจ ดู
คล่อง ฉะฉาน พดูภาษาองักฤษได ้
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