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บทคดัยอ่ 

 การศึกษาวิเคราะห์การสรรหาคดัเลือกพนกังาน บริษทั การบินไทย จาํกดั(มหาชน) หลงั

วกิฤติเศรษฐกิจ ปี 2551 เป็นตน้มา หลงัวิกฤติเศรษฐกิจ บริษทัฯ ตอ้งพบกับการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มในหลาย ๆดา้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ผลกระทบจากการปรับตวัของ

ราคานํ้ ามนัท่ีสูงข้ึน ปัญหาทางเศรษฐกิจโลก จากสหรัฐฯและปัญหาการแพร่ระบาดโรคไขห้วดั 

H1N1 ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ี ส่งผลต่อรายได้ของบริษทัฯ ทาํให้บริษทัฯ ตอ้งออกมาตรการประหยดั

ค่าใช้จ่าย เพื่อแก้ปัญหาดงักล่าว ประกอบกบัในขณะนั้น บริษทัฯ มีนโยบายท่ีตอ้งการลดขนาด

องคก์าร การชะลอการวา่จา้ง และการเกล่ียกาํลงคน เพื่อให้บริษทัฯ มีขนาดขององคก์ารท่ีเหมาะสม 

สามารถแข่งขนักบัเอกชนได้ เพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่รอดได้

ภายใต้สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง นโยบายและมาตรการท่ีมีข้ึนน้ี ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

กระบวนการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะในด้านการสรรหาคดัเลือกบุคคลของบริษทัฯ โดย

ผลกระทบเกิดข้ึนใน 3 ระดบัวเิคราะห์ คือ ระดบัองคก์าร ระดบัหน่วยงาน และระดบัพนกังาน 

 จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนใน 3 ระดบัน้ี จะเห็นว่าล้วนส่งผลกลบัไปสู่การดาํเนินงานของ

บริษทัฯ ทั้งส้ิน เน่ืองจาก “คน” เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุด ท่ีจะทาํให้บริษทัฯ ประสบความสําเร็จ 

ดงันั้น บริษทัฯ จึงควรมีการวางแผนทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ และควรมีการวิเคราะห์อตัรา

กาํลังคนของบริษัทฯ ให้แต่ละหน่วยงานมีอัตรากําลังท่ีเหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานสามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ควรมีการวิเคราะห์งานและปรับปรุงคาํบรรยายลกัษณะงาน อีก

ทั้ง ควรใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร เพื่อให้บริษทัฯ ใชท้รัพยากรบุคคลอยา่ง

มีประสิทธิภาพ เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิผลต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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บทที ่1 

 

บทนาํ 

 

บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกดักระทรวงคมนาคม เป็น

สายการบินแห่งชาติ ดาํเนินกิจการด้านการพาณิชย ์ในประเทศ และระหว่างประเทศ อาณาเขต 

(Domain) ของบริษทัฯ ครอบครัวถึงการดาํเนินการขนส่งผูโ้ดยสาร พสัดุ และไปรษณียภณัฑ์ทาง

อากาศ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุนอ่ืน ๆ เช่น การบริหารภาคพื้น ศูนยซ่์อมบาํรุงอากาศยาน 

คลงัสินคา้ กิจการทศันาจร โรงแรม ภตัตาคาร และครัวการบิน เป็นตน้ การท่ีบริษทัฯประกาศอาณา

เขต ไวอ้ย่างชัดเจนน้ี ทาํให้การดําเนินงานของบริษัทฯ ต้องมีปฏิสัมพนัธ์กับสภาพแวดล้อม

ตลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นสภาพแวดลอ้มภายใน หรือสภาพแวดลอ้มภายนอก สภาพแวดลอ้มเหล่าน้ี 

ส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ ทั้งทางตรง และทางออ้ม ถ้าบริษทัฯ สามารถปรับตวัให้สอดคล้องกบั

สภาพแวดลอ้มได ้ก็จะนาํไปสู่ความสาํเร็จ ความกา้งหนา้ และความอยูร่อด 

นบัตั้งแต่ปี 2551 เป็นตน้มา บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ประสบกบัปัญหาท่ี

เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ปัญหา

ผลกระทบจากการปรับตวัของราคานํ้ ามนัท่ีสูงข้ึน ปัญหาทางการเมืองอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงปัญหา

โรคระบาด H1N1 แต่ละปัญหาท่ีกล่าวมาน้ี ล้วนส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

โดยตรง มีผลต่อรายได้ ทาํให้บริษทัฯตอ้งจดัการกบัสภาพแวดล้อม ด้วยการปรับตวัให้ทนัและ

เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงท่ีมากระทบ บริษทัฯจึงได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อมาบรรเทา

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ทั้งมาตรการลดค่าใชจ่้าย และมาตรการควบคุมรายจ่ายของบริษทัฯ มาตรการ

ดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเป็นมาตรการหน่ึงท่ีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ โดยมีตวัอย่างของ

มาตรการท่ีบริษทัฯออกมา ตามลาํดบั ดงัน้ี 

ปี 2551 ซ่ึงเป็นปีท่ีเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจทัว่โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สหรัฐอเมริกาท่ีค่าเงินไทยตอ้งพึ่งพิงค่าเงินดอลลาร์เป็นหลกั ด้วยหลงัจากตลาดเปิดทาํการในปี 

2551 ราคานํ้ ามนัดิบนิวยอร์ก สหรัฐ ก็ทาํสถิติซ้ือขายสูงสุดเป็นประวติัการณ์ ทะลุระดบั 100 

เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เป็นวนัท่ี 2 ติดต่อกนัในวนัท่ี 3-4 มกราคม 2551 ซ่ึงเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรก

นบัตั้งแต่มีการซ้ือขายส่งมอบนํ้ามนัดิบล่วงหนา้ ทาํลายสถิติสูงสุดเม่ือปี 2523 ดว้ยปัจจยัสาํคญั 4  
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ไนจีเรีย รวมถึงค่าเงินเหรียญสหรัฐท่ียงัคงอ่อนค่าขา้มปีอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลต่อการ

ออกมาตรการชะลอการว่าจา้งบุคลากรอีกคร้ัง นบัตั้งแต่ปี2540 โดยอนุมติัให้บรรจุเฉพาะท่ีจาํเป็น

อย่างยิ่ง โดยให้ระงับการรับพนักงานใหม่ การจ้างทดแทนกรณีท่ีลาออก ปลดออก ไล่ออก 

เกษียณอายุ ตลอดจนห้ามมิให้เปล่ียนแปลงสภาพการว่าจา้งพนกังานชัว่คราวเป็นพนกังานประจาํ 

ระงบัหรือชะลอการจดัตั้งหรือขยายหน่วยงานใหม่ 

 จากวกิฤติการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปี 2551 ทั้งราคานํ้ ามนัสูงข้ึนอยา่งรุนแรงและ

รวดเร็ว เหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ ตลอดจนการปิดสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง 

ประกอบกบัวิกฤติเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนั ส่งผลให้ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย ซ่ึงมีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน ซ่ึงเบ้ืองตน้การบินไทยไดแ้กปั้ญหาสภาพ

คล่อง โดยอยู่ในระหว่างการกูเ้งินระยะยาว 15,000 ลา้นบาท เพื่อทดแทนเงินกูร้ะยะสั้นและได้

พิจารณากูเ้งินระยะยาวอีก 19,000 ลา้นบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องในปี 2552 โดยในวงเงินกู ้19,000 

ลา้นบาทน้ี การบินไทย จะออกหุ้นกูเ้สนอขายแก่ผูล้งทุนในวงจาํกดัไม่เกิน 10 ราย ในมูลค่ารวม 

4,790 ลา้นบาท สาํหรับระยะเวลา 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี 

บมจ. การบินไทย แจง้ตลาดหลกัทรัพยฯ์วา่ ผลการดาํเนินงานปี 2551 ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธ.ค. บริษทัและบริษทัยอ่ยขาดทุนสุทธิ 21,379.45 ลา้นบาท ขาดทุนต่อหุ้น 12.58 บาท ลดลงจากปี

ก่อนท่ีมีกาํไรสุทธิ 4,368.42 ลา้นบาท กาํไรต่อหุ้น 2.57 บาท โดยบริษทัมีรายไดจ้ากการขายและ

บริการ 200,118 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 1.60% จากปีก่อน และมีค่าใช้จ่าย 206,780 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 

10.80% รวมทั้งบริษทัมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการปรับยอดหน้ีสิน 

คงเหลือเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินงวด เป็นเงินบาท จาํนวน 4,471 ลา้นบาท 

2 2 มีนาคม 2552 โบรกเกอร์ 3 แห่ง พร้อมใจกนัออกบทวิเคราะห์ต่อทิศทางของ

หุ้นการบินไทย โดย บริษทัหลกัทรัพย ์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)2 ระบุวา่ ธุรกิจท่องเท่ียวในปี 2552 

ยงัคงซบเซาในช่วงคร่ึงปีแรก แมว้า่ผลกระทบจากการปิดสนามบินจะผอ่นคลายลงไปบา้งแลว้ แต่

ปัญหาหลกัยงัคงเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ซ่ึงจะส่งผลต่อการท่องเท่ียวของไทยต่อไป จึง

เช่ือไดว้า่ ปี 2552 ผลการดาํเนินงานของการบินไทยจะยงัคงขาดทุนปกติ 3,988 ลา้นบาทหรือ 2.35 

บาทต่อหุน้ และคาดวา่จะกลบัมามีกาํไรไดใ้นปี 2553 ท่ี 1,143 ลา้นบาท โดยให้ราคาเหมาะสมท่ีหุ้น

ละ 9.50 บาท 

 อยา่งไรก็ตาม เม่ือวิกฤติเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษทัฯทาํให้ทุกฝ่าย

ตอ้งปรับกลยทุธ์ ปรับการบริหารงาน เพื่อใหรั้บกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนงานดา้นการ 

บริหารงานบุคคลบริษทัฯ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นการสรรหาและการคดัเลือก ซ่ึง

เป็นกระบวนการตน้ ๆ ของการบริหารงานบุคคล ไดรั้บผลกระทบเช่นกนั  ดงันั้น จึงเห็นควรนาํ
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เร่ืองการสรรหาคดัเลือกพนกังาน บริษทั การบินไทย จาํกดั(มหาชน) หลงัวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2551 

เป็นต้นมา มาศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาท่ีเกิดกับองค์กร หน่วยงาน และพนักงาน นอกจากนั้ น ใน

การศึกษาคร้ังน้ี ยงัพยายามหาแนวทาง เพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการสรรหาคดัเลือกพนกังาน บริษทั การบินไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

 2. เพื่อศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการสรรหาคดัเลือก

พนกังาน ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯประสบปัญหาวกิฤติเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2551เป็นตน้มา 

 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการสรรหาคดัเลือกพนกังาน 

ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯประสบปัญหาวกิฤติเศรษฐกิจ 

 

ขอบเขตการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์การสรรหาคดัเลือกพนกังาน บริษทั การบิน

ไทย จาํกดั(มหาชน) หลงัวิกฤติเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2551 เป็นตน้มา เน่ืองจากหลงัวิกฤติเศรษฐกิจ มี

เหตุการณ์หลายเหตุการณ์เกิดข้ึน ท่ีล้วนส่งกระทบโดยตรงต่อรายได้ของบริษทัฯ ไม่ว่าจะเป็น

ปัญหาราคานํ้ามนัท่ีปรับตวัสูงข้ึน ปัญหาทางเศรษฐกิจโลก ปัญหาทางการเมือง ซ่ึงส่งผลให้บริษทัฯ 

ตอ้งปรับเปล่ียนนโยบาย และออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการปรับตวัให้กบัการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึน ทั้งน้ี ก็เพื่อท่ีให้บริษทัฯ อยูร่อดไดภ้ายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดยบริษทัฯมี

ความจาํเป็นท่ีตอ้งลดรายจ่ายของบริษทัฯ ลง 

 นโยบาย และมาตรการท่ีบริษัทฯ ออกมา มีบางส่วนกระทบต่อการสรรหา

คดัเลือกพนกังาน ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในดา้นการสรรหาคดัเลือกบุคลากรของบริษทัฯซ่ึง

เป็นหน่ึงในภารกิจดา้นการบริหารงานบุคคล 

 การศึกษาวิเคราะห์การสรรหาพนักงาน หลังวิกฤติเศรษฐกิจ น้ี จะเน้นท่ี

กระบวนการสรรหาคดัเลือก บริษทั  การบินไทย จาํกดั(มหาชน) ในระดบัพนกังานทัว่ไป ไม่รวม

ผูบ้ริหารระดบัสูง นกับิน และพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน เพราะเป็นกลุ่มของพนกังานท่ีไดรั้บ 

 

ผลกระทบค่อนขา้งนอ้ยจากประเด็นการศึกษา ดงักล่าว 
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นโยบายบริษทัฯ 

การชะลอ 
การวา่จา้ง การลดขนาด

 
การเกล่ียกาํลงัคน 

การสรรหาคดัเลือกบุคลากรภายใน 

การโอนยา้ย และ

การเล่ือนตาํแหน่ง 

หน่วยงาน พนกังาน องคก์าร 

กระบวนการ

สรรหาคดัเลือก 
ระบบ

อุปถมัภ ์
ตวั

หน่วยงาน 
หวัหนา้

หน่วยงาน 
ขวญัและ

กาํลงัใจ 
การบริหาร

ทางกา้วหนา้ 
สังคม 

องคก์าร 
สภาพแวดลอ้ม 

ประเด็นทีจ่ะศึกษา 

 จากการทบทวนทฤษฎี วรรณกรรมและผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หลงัจากนั้นจึงทาํ

การเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ สามารถสังเคราะห์และสรุปไดเ้ป็นแผนภาพดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

เศรษฐกิจ 

เหตุการณ์ระหวา่งประเทศ 

ทรัพยากร 

การเมือง 

เทคโนโลย ี
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. วิกฤติเศรษฐกิจ หมายถึง เกิดจากราคานํ้ ามนัโลกท่ีสูงข้ึน เศรษฐกิจโลก รวมถึง

ผลกระทบจากทางการเมือง 

2. การสรรหาคัดเลือกพนักงาน หมายถึง กระบวนการจดัการเพื่อให้ได้มาซ่ึง

คุณสมบติัตรงกบังาน 

3. Job Description  หมายถึง หนา้ท่ีของงาน 

4. Job Specification หมายถึง คุณสมบติัของผูป้ฏิบติังาน 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ช่วยให้เขา้ใจกระบวนการสรรหาคดัเลือกพนกังาน บริษทั การบินไทย จาํกดั 

(มหาชน)  

 2. ช่วยช้ีให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคของการสรรหาคดัเลือกพนกังาน หลงั

วกิฤติเศรษฐกิจ 

 3. ช่วยเสนอแนะแนวทางทางแก้ไขให้กบัปัญหาในเร่ืองการสรรหาคดัเลือก

พนกังานของบริษทัฯหลงัวกิฤติเศรษฐกิจ 
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บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

การศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์การสรรหาคดัเลือกพนกังาน บริษทั การบินไทย จาํกดั 

(มหาชน) หลงัวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2551 เป็นตน้มา” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้รวบรวมเอกสาร และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีนาํมาเป็นแนวคิดของการทาํวิจยัในคร้ังน้ี สามารถแยก

เป็นประเด็นต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

กรอบแนวคิดดา้นองคก์ร เป็นการมองการปรับตวัขององคก์ร 

กรอบแนวคิดการสรรหาคดัเลือกบุคลากร เป็นกระบวนการสรรหาคดัเลือก 

กรอบแนวคิดดา้นพนกังาน เป็นการมองการวางแผนงานอาชีพ (Career planning) 

และแรงจูงใจของพนกังาน 

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

การสรรหาคดัเลือกพนกังาน บริษทั การบินไทย จาํกดั(มหาชน) 

บทสัมภาษณ์ 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดา้นองคก์าร 

การสรรหาคดัเลือก

บุคลากร 

ดา้นพนกังาน 

การปรับตวัของ

องคก์าร 

กระบวนการสรรหา

คดัเลือก 

การวางแผนงานอาชีพ 

แรงจูงใจของ

พนกังาน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กรอบแนวคิด ดังนี ้ 

1.  กรอบแนวคิดดา้นองคก์าร เป็นการมองการปรับตวัขององคก์าร 

2. กรอบแนวคิดการสรรหาคดัเลือกบุคลากร เป็นการมองกระบวนการสรรหา

คดัเลือก 

3. กรอบแนวคิดด้านพนักงาน เป็นการมองการวางแผนงานอาชีพ (Career 

planning) และแรงจูงใจของพนกังาน 

 

กรอบแนวคิดด้านองค์การ : การปรับตัวขององค์การ 

องค์การท่ีเป็นองค์การในระบบเปิดนั้ น ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม

ตลอดเวลา และสภาพแวดลอ้มดงักล่าว ก็มกัจะมีสภาพท่ีไม่แน่นอน ดงันั้น เม่ือสภาพแวดลอ้มท่ี

องค์การมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยไดเ้ปล่ียนแปลงไป องคก์ารจาํเป็นตอ้งพยายามปรับตวั ให้สามารถดาํรง

อยูต่่อไป เน่ืองจากการองคก์ารจะถือความอยูร่อดเป็นเป้าหมายหลกั (James D. Thompson อา้งถึง

ในพิทยา บวรวฒันา : 135) แต่ถ้าองค์การไม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหม่แล้ว 

องคก์ารก็อาจจะตอ้งเส่ือมสลายไปในท่ีสุด แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ี มีดงัน้ี 

 

1. วงจรชีวติขององค์การ 

พิทยา บวรวฒันา (2544 : 63) องคก์ารมีสภาพเหมือนมนุษยต์รงท่ีตอ้งดาํรงชีวิตอยู่

ในสภาพแวดลอ้ม และตอ้งต่อสู้กบัปัญหา จาํนวนประชากรของโลกเพิ่มมากข้ึนจนทรัพยากรต่าง ๆ 

ไม่วา่จะเป็นคน เงิน ฯลฯ ท่ีองคก์ารทั้งหลายตอ้งแสวงหาจากสภาพแวดลอ้ม (Environment) ไดร่้อย

หรอลงไปเร่ือย ๆ เกิดสภาวการณ์ขาดแคลนทรัพยากร (Resource Scarcity) ทาํให้องคก์ารต่าง ๆ ท่ี

เคยเติบโตตลอดเวลาจากการอาศยัความสมบูรณ์ของทรัพยากรเม่ือสมยัก่อน ต้องกลับหันมา

ประหยดัค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สภาพการณ์ใหม่น้ี ทาํให้องค์การตอ้งเปล่ียนกลยุทธ์การดาํรงชีวิต โดย

องค์การใดสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหม่ไดดี้ ก็จะสามารถดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ

องค์การต่อไปได้ด้วยดี นั่นก็คือ การมีชีวิตต่อไป แต่ถ้าองค์การใดไม่ รู้จักปรับตัวตามการ

เปล่ียนแปลงก็จะพบกบัความเส่ือมและหมดสภาพความเป็นองคก์ารไปในท่ีสุด 

 

สําหรับสาเหตุทีท่าํให้องค์การเส่ือมและตาย มีอยู่  2 สาเหตุ คือ 

1.1   องค์การตายเพราะปัจจัยภายนอก 

การดับชีพขององค์การ เกิดจากการท่ีองค์การไม่สามารถปรับตัวให้ทันและ

เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม (Environment) ท่ีผนัแปรตลอดเวลาในปัจจุบนั 
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องค์การท่ีมีประสิทธิผลสูงจึงหมายถึงองค์การท่ีมีความสามารถในการปรับตัว และต้องมี

ความสามารถพิเศษในการหยัง่รู้สภาพแวดลอ้มอีกดว้ย 

1.2  องค์การตายเพราะปัจจัยภายใน ซ่ึงมีดังนี ้

1.2.1  เกิดการขาแคลนสมาชิกท่ีมีความสามารถ 

1.2.2  องคก์ารดาํเนินงานผดิพลาดซํ้ า ๆ ซาก ๆ 

1.2.3  องคก์ารมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการบ่อย ๆ ทาํให ้

เป้าหมายขององคก์ารไม่แน่นอน 

  1.2.4  องค์การไม่ไดใ้ห้ความสนใจต่อความตอ้งการของปัจเจก

บุคคล ทาํใหไ้ม่ไดรั้บความร่วมมือจากสมาชิกส่วนมาก 

                          1.2.5  ผูน้าํองคก์ารไม่ยอมรับความคิดเห็นและความสามารถของ

นกับริหารยคุใหม่ 

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าว ทาํให้องค์การมีลกัษณะท่ีโครงสร้าง กระบวนการ 

นโยบาย ตลอดจนบุคลากรต่าง ๆ ขององคก์าร “สึกหรอ” จนไม่สามารถพยุงให้องค์การทาํอย่างมี

ประสิทธิภาพเหมือนเดิม หรือ ดีกวา่เดิมได ้

ส่วนนกัวชิาการ John W.Durham และ Howard L.Smith (อา้งถึงในพิทยา บวรวฒันา 

2544  : 78-79) ก็ไดพ้ยายามทดลองตั้งสมมติฐานเก่ียวกบัการเส่ือมขององคก์าร โดยพิจารณาตวัแปร

สําคญั ๆ เช่น การลดเพิ่มจาํนวนสมาชิกขององคก์าร เป็นตน้ สําหรับรายละเอียดของสมมติฐานท่ี

นกัวชิาการทั้ง 2 ท่านสรุปออกมา มีดงัน้ี 

1. อตัราชา้เร็วของการเส่ือมขององคก์ารนั้นจะข้ึนอยูก่บั 

1.1 อัตราท่ีองค์การเสียสมาชิกไปโดยไม่มีสมาชิกใหม่มาแทนท่ี (หรืออัตราท่ี

องคก์ารไดส้มาชิกเพิ่มแต่ทาํงานไม่ไดผ้ลดีข้ึน)  

1.2 ความมากน้อยและความสําคญัของบทบาทท่ีสมาชิกท่ีออกไปจากองคก์ารเคยมี

อยู ่(หรือความมากนอ้ยและความสาํคญัของบทบาทท่ีสมาชิกท่ีเขา้มาใหม่มีอยู)่ 

1.3 ความสําคญัของหน้าท่ีของสมาชิกท่ีเสียไป (หรือความไม่สําคญัของหนา้ท่ีของ

สมาชิกท่ีเขา้มาใหม่) 

2.    องคก์ารท่ีมีสมาชิกไม่ก่ีคนและแต่ละคนท่ีมีฐานะเท่า ๆ กนัแลว้ การเสียสมาชิก

ไปคนหน่ึงโดยไม่ไดส้มาชิกใหม่มาแทนนั้น ถือว่าเป็นอาการเส่ือมขององค์การ หรือองค์การท่ีมี

สมาชิกไม่ก่ีคนและแต่ละคนมีฐานะเท่า ๆ กนัแลว้ การไดส้มาชิกใหม่มาเพิ่มโดยไม่จาํเป็นก็เป็น

อาการเส่ือมอยา่งหน่ึงขององคก์ารเช่นกนั 
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 3.   การสูญเสียหรือเพิ่มสมาชิกใหม่ท่ีมีบทบาทใหม่ไม่สําคญัในองคก์ารขนาดใหญ่

ท่ีสลบัซบัซอ้น จะไม่มีผลทาํใหอ้งคก์ารเส่ือมลง 

4.    องค์การจะก้าวไปสู่ความเส่ือมได้ง่ายข้ึนในเม่ือแรงจูงใจในการทาํงานของ

สมาชิกเคล่ือนไปสู่การประจกัษต์น 

5.    องคก์ารท่ีใชว้ธีิการบริหารแบบบงัคบัสมาชิกจะล่อแหลมต่อความเส่ือมง่ายกวา่

องคก์ารท่ีสมาชิกเขา้มาร่วมดว้ยความสมคัรใจ 

6.    องคก์ารท่ีมีขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งมากข้ึนในช่วงเวลาหน่ึง จะทาํให้องคก์ารดงักล่าว

เส่ือมลง 

7.    ในขณะท่ีองค์การเส่ือมลง ๆ สมาชิกองคก์ารจะมองอะไรในระยะสั้ นมากข้ึน 

เช่น องคก์ารจะไม่มีการวางแผนระยะยาว 

8.    ในขณะท่ีองคก์ารเส่ือมลง ๆ สมาชิกองคก์ารจะห่างเหินโลกความจริงมากข้ึน 

 

 2. การจัดการแบบประหยดั (Cut Back Management)  

เป็นแนวคิดท่ีสอง การจดัการแบบประหยดั เสนอโดยกลุ่มนกัวิชาการภายใตก้ารนาํ

ของ Charles H. Levine (อา้งถึงในพิทยา บวรวฒันา 2544 : 89) หมายถึงการจดัการให้องคก์ารจาํกดั

บทบาท และลดใช้ทรัพยากรจากสภาพแวดล้อมให้น้อยลง คือ เม่ือองค์การรู้สภาพแวดล้อมท่ี

องคก์ารมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย เปล่ียนแปลงไป ทรัพยากรต่าง ๆ เร่ิมลดนอ้ยลง องคก์ารจะตอ้งมีวิธีท่ีจะ

จดัการกบัสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดย Charles Levine ไดศึ้กษาการจดัการจดัองค์การในสภาพท่ีมี

ทรัพยากรท่ีจาํกดั โดยพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

ประเด็น : สาเหตุของการตายและเส่ือมขององค์การ 

1. องคก์ารเส่ือม เพราะปัญหาท่ีองคก์ารถูกจดัข้ึนมาเพื่อแกไ้ขนั้น ไดเ้ปล่ียนแปลง

ไป เช่นลดความรุนแรงจนไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป (Problem Depletion)  

2. องคก์ารเส่ือมเพราะสภาพแวดลอ้ม ส่วนท่ีเคยสนบัสนุนองคก์ารนั้นเส่ือมลง  

(Environment Entropy) เช่น องค์การประสบปัญหาด้านการเงิน เน่ืองมาจาก

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 

3. องค์การเส่ือม เพราะองค์การมีจุดอ่อนบางประการ ทาํให้ความสามารถในทาง

การเมืองขององคก์ารตํ่าลงไปดว้ย (Political Vulnerability) มีผลทาํใหอ้งคก์ารถูกตดังบประมาณลง 

4. องค์การเส่ือมลง เพราะองคก์ารมีลกัษณะภายในบางอยา่งท่ีไม่ดี ทาํให้องค์การ

ทาํงานไดไ้ม่ดีตามไปดว้ย (Organizational Atrophy) เช่น การท่ีองค์การมีคนลาออกมากและบ่อย 
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การเล่นพรรคพวก เป็นตน้ ซ่ึงปัญหาเหล่านร้ี ถา้สะสมไวม้าก ๆ ทาํใหอ้งคก์ารค่อย ๆ เส่ือมลงจนถึง

ตายได ้

 

ประเด็น : ปัญหาในด้านการจัดการแบบประหยดั 

การจดัการให้องค์การจาํกดับทบาทและลดการใช้ทรัพยากรจากสภาพแวดลอ้มให้

นอ้ยลง โดยจะตอ้งมีการดระทบกระเทือนกบับุคคลหลายฝ่ายโดยเฉพาะสมาชิกองคก์ารบางคน เช่น 

การท่ีจะตอ้งตดัสินใจวา่จะเลิกจา้งใครบา้ง ตอ้งตดัสินใจชะลอโครงการใด เป็นตน้ ซ่ึงการตดัสินใจ

ดงักล่าวยุง่ยากเน่ืองจาก ถา้ทุกฝ่ายเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชน์ การเปล่ียนแปลงก็จะกระทาํไดง่้าย แต่ถา้

ไม่เป็นประโยชน์ ก็ยากท่ีจะทาํใหเ้กิดการสนบัสนุนหรือยอมรับในการเปล่ียนแปลง การหดตวัของ

องคก์าร ทาํให้เกิดปัญหาดา้นขวญัและความพอใจในงาน ซ่ึงมีผลทาํให้องคก์ารไม่สามารถทาํงาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การประหยดัขององคก์าร ส่งผลให้สมาชิกองคก์ารสนุกและต่ืนเตน้กบังาน

นอ้ยลง เพราะทุกคนอยูใ่นสภาพท่ีตอ้งทาํงานมากข้ึน เพื่อให้ไดง้านเท่าเดิม ผลคือ ทาํให้สมาชิกใน

องคก์ารมีความคิดสร้างสรรคน์อ้ยลง และกลา้เส่ียงนอ้ยลง ไม่ต่ืนเตน้และสนุกกบังานต่อไป ดงันั้น 

การจดัการแบบประหยดัจะประสบปัญหาในดา้นการจดัการ 9 ประการ คือ 

1. ปัญหาเกิดจากการความละเอียดอ่อน และการอาศยัซ่ึงกนัและกนัของ 

ส่วนประกอบต่าง ๆ ขององค์การอยา่งใกลชิ้ด ถา้เราตดัส่วนหน่ึงส่วนใดออกไป ก็

จะทาํใหผ้ลกระทบต่อส่วนอ่ืนดว้ย (The paradox of irreducible wholes)  

2. ปัญหา ท่ี เ กิดจา กก ารใช้ระ บบ ข้อ มู ลและ กา รวิ เค รา ะห์สมัยใ หม่  (The 

management science paradox) เม่ือองคก์ารมีทรัพยากรจาํกดัลง มกัจะหนัไปใชร้ะบบจดัการขอ้มูล

ข่าวสารท่ีทนัสมยั มีการใชเ้คร่ืองจกัรกล แต่ในขณะท่ีองคก์ารมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ องคก์ารจะ

ไม่ใชร้ะบบขอ้มุ,ท่ีทนัสมยั เพราะมวัแต่ใชท้รัพยากรส่วนเกินในการสร้างอาณาจกัรขององคก์าร 

3. ปัญหาท่ีเกิดจากคนเอาเปรียบจากองคก์ารท่ีกาํลงัเส่ือม โดยไม่ยอมเสียสละร่วม 

เป็นร่วมตายกบัสมาชิกองคก์ารคนอ่ืนแต่กลบัหนีไปอยูอ่งคก์ารอ่ืน (The free exciter 

problem) 

4. ปัญหาท่ีเกิดจากการท่ีช่วงระยะแรกของการเส่ือมขององคก์ารสมาชิกทัว่ไปมกั 

มองโลกในแง่ดี ดว้ยการเช่ือว่าการประหยดัเป็นเร่ืองชัว่คราว มิใช่ตลอดไป ทาํให้

บรรยากาศของการต่อตา้นสูง (The tooth fairy syndrome) 

5. ปัญหาท่ีเกิดจากความขดัแยง้ระหว่างทฤษฎีและปฏิบติั ในการเปล่ียนแปลง

องค์การหลักท่ีดี คือ ต้องให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม แต่ในการพยายามประหยดั จะต้องมี

หน่วยงานบางหน่วยถูกตดังบประมาณมากกวา่หน่วยงานอ่ืน (The participation paradox) 
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6. ปัญหาท่ีเกิดจากสภาพการณ์ว่าองค์การของรัฐนั้น ไม่สามารถจะวางแผนการ

ประหยดัไดเ้ป็นระยะยาว (The forgotten deal paradox) 

7. ปัญหาท่ีเกิดจากการท่ีเพิ่มผลผลิตขององค์การจาํตอ้งอาศยัเงิน แต่ในสภาพท่ี

องคก์ารเส่ือม เงินหายาก การท่ีจะเอาเงินท่ีจา้งคน (คือเอาคนงานออก) เพื่อใชจ้่ายในการเพิ่มผลผลิต

ดูจะไม่สมเหตุสมผล (The productivity paradox) 

8. ปัญหาท่ีเกิดจากการสั่งงานเพิ่มโดยไม่ให้เงินเพิ่ม (Mandates without money 

Dilemma)  

9. ปัญหาเร่ืองประสิทธิภาพ (The efficiency paradox) โดยเฉพาะการประหยดัของ

องคก์ารท่ีทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็น : กลยุทธ์ในการจัดการแบบประหยัด ครอบคลุมถึงการตัดสินใจใน เร่ือง

สําคัญ 4 เร่ือง 

1. หาทางออกวา่จะสู้กบัปัญหาอยา่งไร(resist or smooth cuts) เม่ือองคก์ารท่ีกาํลงั

เส่ือมตอ้งประหยดัค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน จะตอ้งเลือดตดัสินใจวา่จะต่อตา้น หรือ คลอ้ยตาม

แรงบีบใหอ้งคก์ารหดตวัลง 

2. ตดัสินใจว่าจะประหยดัทีละน้อยหรือทีละมาก (deep gouge or small 

decrements) องค์การท่ีกาํลงัเส่ือมจะมีขอ้จาํกดัว่า ไม่สามารถเลือกวิธีประหยดัทีละมาก ๆ ดงันั้น

องคก์าร จึงเลือกวธีิประหยดัทีละนอ้ย ๆ หรือค่อยตดังบประมาณลงปีละเล็กนอ้ย 

3. ตดัสินใจว่าองค์การควรกระจายภาระการประหยดัให้กบัหน่วยงานเท่า ๆ กนั

หรือต่างกนั (share the pain or target the cuts) การท่ีองคก์ารกระจาย ภาระการประหยดัให้กบั

หน่วยงานยอ่ยต่าง ๆ เท่า ๆ กนั เป็นวิธีท่ีจะรักษานํ้ าใจของทุกฝ่าย แต่วิธีน้ีก็ไม่ใช่วิธีท่ีดี เน่ืองจาก

หน่วยงานยอ่ยแต่ละหน่วยงานทาํประโยชน์ใหก้บัองคก์ารไม่เท่ากนั 

4. ตัดสินใจว่าองค์การจะประหยดัตามหลักประสิทธิภาพหรือหลักยุติธรรม 

(efficiency or equity) หลกัเกณฑ์การตดัสินใจท่ีนิยมใช ้คือ หลกัหยุดรับคนใหม่ชัว่คราว (Hiring 

Freeze) ซ่ึงมีเคล็ดวา่ขนาดขององคก์ารจะค่อย ๆ ลดลงไปเองเพราะมีคนลาออกไปบา้ง ปลดเกษียณ

ไปบา้ง วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีเหมาะนาํมาใช้ในระยะสั้ น แต่ขอ้เสียคือไม่ใช่วิธีท่ีมีประสิทธิภาพหรือสร้าง

ความยุติธรรม เพราะผูน้าํองค์การไม่สามารถวางแผนได้ นอกจากนั้นคนดีท่ีมีความสามารถอาจ

ลาออกไปจากองคก์ารไปทาํงานท่ีอ่ืน โดยท่ีองคก์ารไม่สามารถจา้งคนใหม่มาแทนได ้

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 

 

1.3 แนวคิด Tactical Suicide (Malcolm Bennisorn and Jonathan Casson 1984 : 

244-245) 

โดย Malcolm Bennison และ Johnathan Casson กล่าววา่ ในสถานการณ์ท่ีองคก์ารท่ี

แสวงหากาํไรเขา้สู่สภาวะท่ีความเจริญเติบโตขององค์การ เร่ิมลดนอ้ยลง ส่ิงแรกท่ีองคก์ารจะตอ้ง

ทาํคือการตดัการดาํเนินการในส่ิงท่ีไม่มีความจาํเป็นลง (Cost-cutting exercise) เช่น การใช้วสัดุ

ราคาถูกแทนการใชว้สัดุราคาแพง หรือการตดักิจกรรมดา้นสันทนาการขององคก์าร และถา้องคก์าร

พบว่า การหดตวัขององค์การมีมากข้ึน ก็อาจจะดาํเนินการถึงขั้นท่ีจะตอ้งลดกาํลงัคน ซ่ึงการทาํ

เช่นน้ี จะเห็นผลในระยะยาวมากกวา่ระยะสั้น และถา้ทาํไปเร่ือย ๆ โดยหลกัการแลว้ ก็ไม่สามารถท่ี

จะลดค่าใชจ่้ายลงได ้โดย Bennison และ Casson ไดเ้สนอมาตรการท่ีจะไดใ้นช่วงท่ีเศรษฐกิจหดตวั 

คือ การงดรับพนกังานใหม่ (Recruitment Bans) 

การพยากรณ์ถึงผลกาํไรท่ีคาดว่าจะไดรั้บในปีหนา้ ซ่ึงพบวา่องคก์ารจะไม่ไดรั้บผล

กาํไรเท่าท่ีไดต้ั้งเป้าไว ้จะทาํให้ผูบ้ริหารเห็นความจาํเป็นท่ีจะตอ้งกระทาํการบาง อย่าง การงดรับ

พนกังานใหม่ ในทนัทีท่ีเกิดเศรษฐกิจหดตวันั้น ในบางเวลานโยบายน้ีอาจทาํได ้และก่อให้เกิดผลดี

กบัองค์การ แต่ในบางเวลาอาจจะทาํไม่ได้ เช่น ในกรณีท่ีพนักงานท่ีรับเขา้มานั้น เขา้มาทาํงาน

ในช่วงสั้ น ๆ หรือมีอัตราการลาออกสูง นอกจากนั้ น จะพบว่ามีเสียงบ่นมาจากผู ้จ ัดการว่า 

หน่วยงานของตนขาดแคลนพนกังานท่ีจาํเป็น และตอ้งประสบกบัความลม้เหลว ในการพยายาม

โอนยา้ยพนกังานจากหน่วยงานท่ีมีอตัราของพนกังานต่องานมากเกิน มาสู่หน่วยงานท่ีมีตาํแหน่ง

งานว่าง นโยบายการรับคนทดแทนน้ี เป็นนโยบายท่ีละเอียดอ่อน และจะกระทาํได้ก็ต่อเม่ือผ่าน

ความเห็นชอบจากผูบ้ริหารระกบัสูงก่อน 

1. การลดคน 10 เปอร์เซ็นต ์ทัว่ทั้งองคก์าร (The ten per cent cut) 

เป็นวธีิการท่ียาก และทาํความลาํบากใจใหก้บัผูบ้ริหาร เพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ 

ตดัสินใจ เน่ืองจากเป็นการยากท่ีจะลดคนในส่วนไหนบา้ง จะทาํให้ตอ้งมีการอธิบายถกเถียงกนัใน

ท่ีประชุม เพราะในแต่ละส่วนงานก็มีเหตุผลท่ีจะไม่ให้มีการลดคนในหน่วยงานของตนลง การลด

คนน้ี จะทาํได้ยากมากในกรณีท่ีองค์การเร่ิมใช้นโยบายน้ี เป็นคร้ังแรกเพราะว่าข้อมูลเก่ียวกับ

อตัรากาํลงัท่ีมีอยูอ่าจจะยงันอ้ยไปสาํหรับจะใชใ้นการตดัสินใจ 

2. การเกษียณอายกุ่อนกาํหนด (Early Retirement) 

สําหรับองค์การท่ียงัไดรั้บผลกระทบจาการหดตวัของเศรษฐกิจ และพบวา่ผลกาํไร

ยงัไม่ดีข้ึน องค์การจะตอ้งเร่ิมมองถึงการลดอตัรากาํลงัขององคก์ารลง  องค์การจะตอ้งเร่ิมมองถึง

กลุ่มคนเป้าหมายท่ีสามารถชกัจูงให้ออกไดง่้าย และจะเป็นกลุ่มท่ีเร่ิมมีปัญหาดา้นสุขภาพ แต่ก็ยงั

ไม่ใช่กลุ่มท่ีองค์การจะบังคับให้ออกได้ โดยอ้างเหตุผลจากเร่ืองสุขภาพ หรือคนท่ีคิดว่าได้
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ประสบการณ์แลว้ในอาชีพการงาน งานไม่สามารถสร้างความพอใจใหม้ากกวา่น้ีแลว้ ซ่ึงกลุ่มคนทั้ง 

2 กลุ่มน้ี จะสมคัรใจท่ีจะเกษียณอายุก่อนกาํหนด องคก์ารจะตอ้งคิดถึงค่าตอบแทนท่ีจะให้ เพื่อชกั

จูงให้คนเหล่าน้ีสมคัรใจออกจากงาน ซ่ึงการเกษียณอายุก่อนกาํหนดน้ี เป็นนโยบายท่ีจะทาํให้คน

ออกจากองคก์ารไดเ้ป็นจาํนวนมากพอสมควร 

3. การออกโดยสมคัรใจ (Voluntary Redundancy) 

เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีองค์การจะใช้ เม่ือองค์การประสบปัญหาเศรษฐกิจหดตวั 

องค์การจะตอ้งมีค่าตอบแทนน่ีดีให้กบัคนเหล่าน้ี โดยอตัราค่าตอบแทนอาจจะคิดจากอายุงานท่ี

ปฏิบติังานใหก้บัองคก์าร และองคก์ารก็ตอ้งประเมินสภาพการณ์ของตนวา่จะสามารถทาํงานไดเ้ม่ือ

ไม่มีคนเหล่าน้ี 

แนวคิดวงจรชีวิตขององค์การ แนวคิดการจดัองค์การแบบประหยดั และแนวคิด 

Tactical Suicide ท่ีนาํมาน้ี เป็นกรอบแนวคิดในเร่ืองการปรับตวัขององค์การ เม่ือสภาพแวดลอ้ม

การเปล่ียนแปลงไป โดยสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปเน้น ก่อให้เกิดผลทางลบต่อองค์การ มี

ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตขององค์การ กระทบต่อรายได้ขององค์การ ทาํให้องค์การต้อง

ปรับเปล่ียนกระบวนการต่าง ๆ ขององค์การ โดยเฉพาะในเร่ือง “คน” ซ่ึงเป็นส่วนท่ีจะถูก

กระทบกระเทือนไดง่้าย และยากต่อการตดัสินใจ องคก์ารจึงตอ้งใชค้วามรอบคอบในการจดัการกบั

ปัญหาดงักล่าว 

 

กรอบแนวคิดการสรรหาคัดเลือกบุคคล 

ทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคญัท่ีสุดเหนือกว่าทรัพยากรอ่ืนใด 

เน่ืองจากทรัพยากรมนุษยส์ามารถเป็นไดท้ั้งผูส้ร้าง ผูพ้ฒันา และผูท้าํลายทรัพยากรอ่ืน ๆ (พิเชต 

สุนทรพิพิธ อา้งถึงใน พารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา และ จีระ หงส์ดารมภ ์2545 : 15) 

ดงันั้น การสรรหาบุคลากร จึงเป็นการสรรหาทรัพยากรท่ีมีคุณค่าท่ีสุดให้กบัองคก์าร 

ซ่ึงนกัวิชาการหลายท่าน ไดใ้ห้ความหมายของการสรรหาบุคลากรผ่านมุมมองและจุดเน้นของแต่

ละท่าน ดงัน้ี 

อร่าม ศิริพนัธ์ุ (อา้งถึงใน วนัชยั มีชาติ เอกสารประกอบการสอน  2544 : 133) มอง

การสรรหา (Recruitment) ไม่เฉพาะการสรรหาภายนอกเท่านั้น แต่ยงัความสําคญักบัการสรรหาภาย

ดว้ย โดยบอกวา่ การสรรหา เป็นภารกิจในการบริหารงานบุคคลท่ีสําคญั ท่ีจะทาํให้องคก์ารไดค้นท่ี

จะมาทาํหน้าท่ีต่าง ๆ ในองค์การ การสรรหาบุคคลจึงไม่ถูกจาํกัดว่าเป็นการหาคนใหม่ ๆ จาก

ภายนอกองคก์ารเพื่อเขา้มาทาํงานในหน่วยงานเท่านั้น แต่ยงัครอบคลุมถึงการประกาศเชิญชวน การ

สร้างช่องทางโอกาสหรือระเบียบท่ีทาํให้คนท่ีทาํงานอยูเ่ดิมในองค์การสามารถเขา้สู่ตาํแหน่งงาน
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ใหม่ได้ ในลกัษณะของการขา้มสายงาน โดยสรรหาบุคคลมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้คนดี และมี

ความรู้ความสามารถเหมาะกบัตาํแหน่งงาน ซ่ึงจะเป็นผลให้องคก์ารสามารถดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ไปไดอ้ยา่งราบร่ืน  

วิชยั โถสุวรรณจินดา (2546 : 49) ให้ความสําคญักบัการศึกษาและคดัเลือกบุคคล

อย่างมาก โดยเน้นท่ีเร่ืองการตัดสินใจ โดยกล่าวว่า การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรถือเป็น

กระบวนการท่ีสําคญัท่ีสุด เพราะถา้องคก์รตดัสินใจผิดพลาดในการคดัเลือกบุคลากรแลว้ บุคลากร

นั้นเองจะเป็นผูท่ี้ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่องค์กร และอาจใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าท่ีจะ

ขจดับุคลากรนั้นออกไปจากองค์กร แต่ถา้องค์กรเลือกบุคลากรท่ีอย่างดี มีความเหมาะสมต่องาน 

และมีส่วนเสริมคุณค่าให้แก่องค์กรแลว้ องคก์รย่อมไดป้ระโยชน์และมีความกา้วหน้าต่อไปอย่าง

แน่นอน 

ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทร์ (2545 : 88) กล่าวถึงการสรรหาบุคลากร ในดา้นท่ีเป็นหนา้ท่ี

พื้นฐานของหน่วยงานทรัพยากรมนุษยใ์นทุกองคก์ร โดยเป็นหนา้ท่ี ท่ีเก่ียวหบัการจดัการทรัพยากร

มนุษย์ ท่ีเป็นปัจจยัหลักของการดาํเนินธุรกิจ  ท่ีจะทาํให้องค์การสามารถดาํเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยการสรรหาบุคลากร หมายถึงกระบวนการในการคน้หาบุคคลท่ีมีความเหมาะสม

กบัตาํแหน่งท่ีองคก์รตอ้งการจากแหล่งต่าง ๆ ให้สนใจสมคัรเขา้ร่วมงานกบัองคก์ร โดยผูมี้หนา้ท่ี

ในการสรรหาบุคลกรจะตอ้งเขา้ถึงแหล่งท่ีมาของบุคลากร ดึงดูดบุคลากรท่ีมีศกัยภาพแหมาะสมกบั

งานให้เกิดความสนใจท่ีจะร่วมงานกลัป์องคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพใตข้อ้จาํกดัของระยะเวลาและ

ค่าใชจ่้าย 

พะยอม วงศ์สารศรี (2545 : 124) พูดถึงการสรรหาบุคลากรไวว้่า เป็นขั้นแรกและมี

ความสาํคญัในขบวนการจดัคนเขา้ทาํงาน (Staffing process) ทั้งน้ี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ไดผู้ส้มคัร

งานท่ีตรงตามคุณสมบติัมาบรรจุในตาํแหน่งต่าง ๆ ท่ีว่างในองค์กรนั้นเอง การสรรหาจึงเป็น

กระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผู ้สมัครงานท่ีมีความสามารถเข้ามาทาํงานในองค์กร 

กระบวนการน้ีจึงเร่ิมตั้งแต่การสรรหาคนเขา้ทาํงานและส้ินสุดเม่ือบุคคลเขา้มาสมคัรงานในองคก์ร 

การสรรหาจึงเป็นศูนยร์วมของผูส้มคัรงานเพื่อดาํเนินการคดัเลือกให้เป็นพนกังานใหม่ต่อไป 

William P. Anthony Pamela L. Perrewe and K.Michele Kacmar (อา้งถึงในพงษช์ยั 

นิมิตรไตรทิพย ์2545 : 41) กล่าววา่ การสรรหาคดัเลือกคนท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม เป็นงานท่ีทา้ทาย

ของผูจ้ดัการทั้งหลาย เน่ืองสภาพเศรษฐกิจและประชากรในปัจจุบนั จะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ

ดา้นแรงงาน คนอายนุอ้ย ๆ จะเขา้สู้ตลาดแรงงานนอ้ย และคนท่ีทาํงานอยูแ่ลว้ก็จะมีสภาพท่ีแก่ลงช 

Mikovich : Gluech (อา้งถึงในนิรันดร์ กอสุวรรณ 2538 : 58) การสรรหา เร่ิมข้ึนดว้ย

การคน้หาคนท่ีมีคุณสมบติัตรงตามลกัษณะของงาน (Job requirements) โดยมีส่ิงท่ีตอ้งพิจารณา
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ออกแบบให้การสรรหามีประสิทธิภาพ 3 ส่ิงด้วยกันคือ แหล่งสรรหา วิธีการสรรหา และการ

ประเมินผลการสรรหา โดยรูปแบการสรรหา จะเป็นแบบใดนั้น จะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง  เช่น

ภาวะทางเศรษฐกิจ ช่วงเวลา เป็นตน้ 

Robert L. Mathis and John H. Jackson (อา้งถึงในวนัชยั มีชาติ เอกสารประกอบการ

สอน 2544 : 133) กล่าวถึงกระบวนการสรรหาวา่ มีวตัถุประสงคท่ี์จะรวบรวมผูส้มคัรให้เป็นจาํนวน

มากพอ เพื่อจะไดค้ดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การสรรหาจึงเป็นหารแยกแยะผูส้มคัร

ท่ีมีคุณสมบติัท่ีมีความเหมาะสมกบังานขององค์กร และถ้าผูส้มคัรมีจาํนวนเท่ากบัคนท่ีองค์กร

ตอ้งการ การคดัเลือกก็จะไม่เกิดข้ึน ดงันั้น ในท่ีน้ีการสรรหาและการคดัเลือก จึงเป็นกระบวนการท่ี

อยูใ่กลก้นัมาก 

Terry L Leap and Michael D. Crino (อา้งถึงในณัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ 2545 : 95-98 ) 

การสรรหาจึงเป็นเหมือนการติดต่อคร้ังแรก ระหวา่งบริษทักบัคนท่ีมีศกัยภาพ เป็นการท่ีแต่ละคน

ไดเ้ขา้มาทาํความรู้จกับริษทัฯ  และตดัสินใจวา่จะเขา้มาร่วมงานดว้ยหรือไม่ การวางแผนการสรรหา

และการจดัการท่ีดี จะส่งผลใหไ้ดค้นท่ีมีคุณภาพสูงเขา้ร่วมงานกบับริษทัฯ 

O. Glenn Stahl (อา้งในอร่าม ศิริพนัธ์ุ, เอกสารประกอบการสอน 2544 : 344) การ

สรรหาบุคล หมายถึงการคน้หาและใชป้ระโยชน์จากแรงงานคนท่ีดีท่ีสุดในตลาด ในตาํแหน่งต่าง ๆ 

ท่ีมีความตอ้งการ โดยการใชเ้อกสารเชิญชวน การประสัมพนัธ์ การเลือกวิธีการสอบอยา่งเหมาะสม 

การคน้หาดงักล่าว กระทาํทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

ดงันั้น จึงกล่าวได้ว่า การสรรกาบุคลากร เป็นงานขั้นแรกท่ีมีความสําคญั ในการ

รวบรวมผูส้มคัร ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมให้มีจาํนวนท่ีมากพอ เพื่อท่ีองคก์รจะไดค้ดัเลือกผูส้มคัรท่ี

มีความเหมาะสมท่ีท่ีสุดกบังานขององคก์ร ใหเ้ขา้มาร่วมงานกบัองคก์ร เพื่อให้องคก์รดาํเนินกิจการ

ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นาํไปสู้ความก้าวหน้าขององค์กร โดยการสรรหาบุคลากรจะไม่

เฉพาะเจาะจงวา่เป็นการสรรหาจากภายนอกองคก์รเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการสรรหาภายใน เพื่อเป็น

โอกาสความกา้วหนา้ของพนกังานในองคก์ร 

จากคาํจาํกดัความของนกัวิชาการต่าง ๆ ทาํให้เห็นว่าการสรรหาบุคลากรจะตอ้งมี

การดาํเนินการท่ีมีขั้นตอน เป็นกระบวนการ โดยมีการะบวนการท่ีตอ้งนาํมาพิจารณาในการสรรหา

ดงัน้ี 

1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์(Human resource planning) การวางแผนจะให้

ขอ้มูลเก่ียวกบัแผนงานรวมขององคก์ร 

2. ความตอ้งการหรือการร้องขอของผูจ้ดัการ (Specific requests of managers) 

ผูจ้ดัการแต่ละฝ่ายเป็นผูรู้้นโยบายขององค์กรเป็นอย่างดี ดงันั้นขอ้เสนอแนะของผูจ้ดัการย่อมจะ
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เป็นแนวทางประกอบการพิจารณา การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์และเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนด

ตาํแหน่งงานใหม่ในองคก์ร 

3. การกาํหนดตาํแหน่งงานใหม่ (Job opening identified) 

4. การรวบรวมสารสนเทศท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์งาน (Job analysis information) 

หลงัจากท่ีได้ระบุตาํแหน่งงานท่ีจะรับบุคลากรใหม่แลว้ ก็จะตอ้งรวบรวมสารสนเทศ ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์แก่ผูส้รรหาพนกังาน เพราะทาํให้รู้ถึงคุณสมบติัและความสามารถต่าง ๆ ของบุคคลต่อ

งาน 

5. ขอ้คิดเห็นของผูจ้ดัการ (Manager’s comments) ผูส้รรหาจะตอ้งศึกษาขอ้คิดเห็น

และขอ้เสนอแนะของผูจ้ดัการ เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดความสมบูรณ์ของสารสนเทศ เน่ืองจากว่า

สารสนเทศอาจจะลา้สมยั 

6. การกาํหนดคุณสมบติับุคลากรท่ีตรงกบังาน (Job requirement)  

7. การกาํหนดวิธีการสรรหา (Methods of requirement) ผูส้รรหาจะตอ้งหาแหล่งท่ี

จะดาํเนินการสรรหาพนกังาน 

8. การเกิดศูนยร์วมของผูส้มคัรท่ีองค์กรพึงพอใจ (Satisfactory pool of recruits) 

เป็นขั้นสุดทา้ยท่ีไดผู้ส้มคัรท่ีมีความเหมาะสมกบัตาํแหน่งท่ีกาํหนดข้ึนในองคก์ร 

การสรรหาบุคลากร ไม่วา่จะเป็นองคก์รราชการ หรือเอกชน ลว้นมีจุดมุ่งหมายท่ีจะ

ให้ไดค้นท่ีมีประโยชน์ต่อหน่วยงาน ตอ้งสรรหาให้ไดบุ้คลากรท่ีเขา้มาทาํให้องค์กรเจริญกา้วหน้า 

ดงันั้น จึงตอ้งการสรรหาบุคลากรท่ีดีท่ีสุดมาทาํงาน 

ในหน่วยงานของรัฐ โดยทั่วไปแล้วการสรรหาบุคลากรจะต้องดําเนินไปตาม

ระเบียบกฎเกณฑ์โดยเคร่งครัด อีกทั้งยงัมีองคก์รกลางบริหารงานบุคคลเป็นผูว้างกาํหนดกฎเกณฑ ์

และทาํหน้าท่ีควบคุมตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ลกัษณะของการสรรหาจึงมีขอ้ยืดหยุ่น

น้อย ทั้งน้ีเพราะองค์กรจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย และมุ่งรักษาประโยชน์ของราชการและประชาชน

เป็นส่วนร่วม 

ส่วนในองค์กรธุรกิจเอกชน โดยทัว่ไประเบียบกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัหรือ

คุณวฒิุมกัไม่เคร่งครัดหรือกาํหนดไวต้ายตวั นอกจากน้ีการสรรหายงัเนน้หนกัในเร่ืองประสบการณ์

ท่ีผา่นมา 

แต่ในทั้ง 2 องค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรราชการหรือเอกชน กระบวนการสรรหาท่ี

องคก์รใชก้นัอยู ่มีดว้ยกนั 2 ระบบคือ 

1. ระบบคุณธรรม (Merit System) เป็นกระบวนการสรรหา โดยมุ่งเลือกให้ไดค้นท่ี

ดี ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในตาํแหน่งงานท่ีตอ้งการ โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนไดมี้โอกาสสมคัรงานอย่าง
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เสมอภาค และใช้มาตรการวดัความรู้ความสามารถอย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติเพื่อให้ได้คนท่ี

เหมาะสมอยา่งแทจ้ริง 

หลกัของระบบคุณธรรม มีดงัน้ี 

1.1 ยดึความเสมอภาคในโอกาส (Equality of Opportunity) โอกาสของแต่ละคนมี

เท่ากนั 

1.2 ยึดหลกัความสามารถ (Competence) ตอ้งมีการวดัความสามารถ ไม่ว่าจะใน

เร่ืองการับคนหรือรักษาคนไวใ้นองคก์ร โดยใชก้ารทดสอบ การสอบขอ้เขียน  

1.3 ความมัน่คงในตาํแหน่ง (Security of Tenure) สร้างความมัง่คงของงาน ให้คน

สามารถทาํงานต่อไปไดเ้ร่ือย ๆ ดว้ยความมัง่คงและสุจริต 

1.4 ความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) ตอ้งให้คนในองค์กรเป็น

กลาง ไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวก 

2. ระบบอุปถมัภ์ (Patronage System) เป็นระบบการคดัเลือกบุคลากรท่ีอาศยั

ความรู้จกัมกัคุน้ การช่วยเหลือในหมู่เครือญาติเพื่อฝงู หรือการใชอิ้ทธิผลบารมีของผูมี้อาํนาจในการ

เลือกผูส้มคัร ระบบน้ีมีขอ้ดี คือไดค้นใกลชิ้ด หรือไดรู้้จกัประวติัมาก่อน แกปั้ญหาการล่าชา้จากการ

แข่งขนัของหลกั Merit System แต่ก็มีขอ้เสียตรงท่ีอาจจะทาํให้คนท่ีไม่มีความรู้ความสามารถตรง

ตามตาํแหน่งงานอยา่งแทจ้ริง หรือไม่ใช่คนท่ีเหมาะสมท่ีสุด แต่ตอ้งรับเพราะความเกรงใจ ซ่ึงอาจ

เป็นผลเสียต่อองคใ์นระยะยาวได ้  

ในการดาํเนินการสรรหาบุคลากรนั้น ส่ิงท่ีเป็นขอ้กาํหนดท่ีควรนาํมาพิจารณามีดงัน้ี 

(พะยอม วงศส์ารศรี 2545 : 128)  

1. นโยบายขององคก์ร ผูส้รรหาตอ้งเขา้ในนโยบายขององคก์รดว้ยวา่ ตอ้งการเนน้

บุคคลเช่นใดเขา้มาในองคก์ร เช่น บางองคก์รตอ้งการสนบัสนุนคนภายในมากกวา่คนภายนอก การ

คดัเลือกบุคลกรในตาํแหน่งท่ีวา่ง ก็จาํเป็นตอ้งให้โอกาสบุคลากรภายในองคก์รก่อน หากไม่มีผูใ้ด

เหมาะสมจึงไปคดัเลือกจากบุคคลภายนอก หรือองคก์รท่ีมีนโยบายลดค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร ก็อาจ

ใชก้ารจา้งงานนอกเวลา (Part time) แทนการจา้งงานเตม็เวลา (Full time)  

2. แผนด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู ้สรรหาควรต้องศึกษาและมีความเข้าใจแผน

ทรัพยากรมนุษยข์ององค์กรเป็นอย่างดี ว่าองค์กรตอ้งการบุคลากรในตาํแหน่งใด ในเวลาใด ทั้งน้ี

เพื่อจะไดเตรียมการสรรหาใหไ้ดบุ้คลากรท่ีตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม 

3. สภาพแวดล้อมทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดแรงงาน อัตราการว่างงาน 

กฎหมายแรงงาน การขยายตวัหรือการหดตวัทางเศรษฐกิจ 
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4. การกาํหนดคุณลกัษณะของบุคคลท่ีตรงกบัตาํแหน่งงาน คุณลกัษณะต่าง ๆ ควร

ท่ีจะกําหนดโดยเจาะจงพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ การศึกษา ทักษะ ความสามารถ 

ประสบการณ์ ทศันคติ 

5. คุณสมบติัของผูส้รรหา (Recruiter Qualification) ผูส้รรหาจะตอ้งมีความรู้

ความสามารถในการสรรหา จึงจะทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทั้ง 5 เร่ืองท่ีกล่าวมา จะเป็นตวักาํหนดรูปแบบการสรรหา วา่จะออกมาในรูปแบบใด 

โดยนโยบายขององคก์รจะเป็นตวัควบคุมใหรู้ปแบบออกมาอยา่งท่ีองคก์รตอ้งการ 

 

สําหรับหลักการพื้นฐานที่องค์กรจะต้องศึกษา ก่อนที่จะดําเนินการสรรหาบุคลากร

ขององค์กรมีดังนี ้

1. ตอ้งรู้จาํนวน  และคุณสมบติัของผูท่ี้หน่วยงานตอ้งการสรรหาคดัเลือกเขา้มา

ทาํงานในหน่วยงาน 

2. ตอ้งรู้แหล่ง และวธีิการท่ีจะเชิญชวนคนใหม้าสมคัรงานกบัองคก์ร 

3. ตอ้งรู้จงัหวะเวลาในการออกไปดาํเนินการสรรหาคดัเลือกบุคลากรเขา้มาทาํงาน 

4. ตอ้งพยายามให้ได้ผูท่ี้จะเขา้มาสมคัรงานมากท่ีสุด เพื่อให้หน่วยงานมีโอกาส

เลือกหรือปฏิเสธผูส้มคัรงานไดเ้ตม็ท่ี 

5. ตอ้งคาํนึงถึงค่าใชจ่้ายในการสรรหาบุคลากรเขา้มาทาํงาน 

6. มีการทบทวนคุณสมบติัเฉพาะของตาํแหน่งงาน (Job specification) ของคน  

 

วธีิการสรรหาแหล่งอุปทานกาํลงัคนอย่างสมํ่าเสมอ 

แหล่งท่ีมาของการสรรหาแหล่งบุคลากร มีอยู่ 2 แหล่ง ซ่ึงทั้ง 2 แหล่งมีขอ้ดี และ

ขอ้เสีย แตกต่างกนัไปดงัน้ี 

 
รูปภาพท่ี 1 แหล่งท่ีมาของการสรรหาบุคลากร 

 

บุคลากร 

ภายในองคก์ร 

ภายนอกองคก์ร 

   ส
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การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กร 

องคก์ร จะทาํการสรรหาบุคลากรหรือผูส้มคัรจากภายนอกองคก์ร โดยพยายามชกัจูง

ผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถให้เขา้มาสมคัรงาน เพื่อสอบแข่งขนัเขา้ดาํรงตาํแหน่งตามความตอ้งการ

ของหน่วยงาน 

 

ข้อดีของการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กร 

การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองคก์าร พบวา่มีขอ้ดีดงัน้ี 

1. องค์การมีโอกาสคดัเลือกบุคลากรท่ีตอ้งการ จากผูส้มคัรจาํนวนมากกว่าการ

คดัเลือกภายใน ซ่ึงน่าจะไดผู้มี้ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ท่ียงัไม่มีในองคก์ารปัจจุบนั 

2. องคก์ารจะไดรั้บแนวคิดใหม่ ๆ วธีิการทาํงานใหม่ ๆ แนวคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

3. องคก์ารสามารถปลูกฝ่ังประสบการณ์ใหม่ ไดต้ามตอ้งการ 

4. องคก์ารจะใชค้่าใชจ่้ายตํ่ากวา่การพฒันาและอบรมบุคลากรข้ึนมาเอง 

 

ข้อเสียของการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์การ 

สําหรับข้อเสียจากการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์การนั้น ควรท่ีผูบ้ริหาร

องคก์ารจะตอ้งใหค้วามสนใจในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. ส้ินเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมการขององค์การ ผูส้รรหาจะตอ้งมี

การศึกษาวางแผน และพยายามเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น การโฆษณา การประกาศ

รับสมคัร 

2. มีผลกระทบต่อขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน 

โดยเฉพาะในตาํแหน่งงานบริหาร ว่าไม่ให้การสนบัสนุนบุคคลภายในให้มีโอกาสไดรั้บการเล่ือน

ขั้น เล่ือนตาํแหน่ง หรือพิจารณา ความดีความชอบตามความเหมาะสม 

3. ไม่มีผลีต่อบรรยากาศในการปฏิบติังานขององค์การ เน่ืองจากมีการคดัแยง้ทาง

ความคิด บุคลิกภาพ ทศันะคติ หรือปัญหาในการประสานงาน ส่งผลให้การดาํเนินงานขององคก์าร

ขาดประสิทธิภาพ 

4. การปรับตวัของพนกังานใหม่ อาจจะใช้เวลานานในการสร้างความคุน้เคยและ

เรียนรู้วฒันธรรมขององคก์าร 
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วธีิการสรรหาบุคลากรภายนอกองค์การ 

วิธีการสรรหาบุคลากรภายนอกองคก์ร สามารถทาํไดห้ลายวิธีเช่นกนัแต่วิธีท่ีใชก้นั

อยู ่และเป็นท่ีนิยมดงัน้ี  

1. ผูส้มคัรเขา้มาสมคัรเอง (Walk-ins) ผูท่ี้สนใจจะเขา้มาติดต่อขอใบสมคัรจาก

เจา้หนา้ท่ี และกรอกขอ้มูลในใบสมคัร โดยองคก์ารจะรวบรวมไว ้จนมีตาํแหน่งวา่งท่ีตอ้งการบรรจุ

พนกังาน ผูส้รรหาก็จะพิจารณาจากประวติัย่อ (Resume) และติดต่อขอสัมภาษณ์ และดาํเนินการ

ตามขั้นตอนคดัเลือกต่อไป 

2. การสมคัรผ่านการส่ือสารทางโทรคมนาคม (Telecommunication) คือ สมคัร

ผา่นทางโทรสาร และสมคัรผา่นทาง Internet 

3. บุคคลท่ีเคยปฏิบัติงานกับองค์การ ซ่ึงองค์การสามารถจูงใจผู ้ท่ี มีความรู้

ความสามารถท่ีเคยร่วมงานกบัองคก์ารในอดีต เขา้มาร่วมงานกบัองคก์าร 

4. การติดต่อกบัสถาบนัการศึกษา เช่น จากโรงเรียน วิทยาลยั มหาวิทยาลยั หรือ

สถาบนัฝึกอาชีพ จะไดบุ้คลากรกลุ่มท่ีมีความรู้ทกัษะในงานตามท่ีองคก์ารตอ้งการ 

5. การติดต่อกบัสาํนกัจดัหางาน ซ่ึงมีทั้งภาครัฐและเอกชน 

6. การจา้งงานชัว่คราว งานบางประเภทหรือบางตาํแหน่ง องคก์ารอาจทาํการสรร

หาบุคลากร เพื่อเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีชัว่คราวจนกระทั้งงานสําเร็จ วิธีการน้ี จะทาํให้องคก์ารไม่ตอ้ง

เสียค่าใชจ่้ายในการสรรหา การคดัเลือก ค่าจา้งแรงงาน และค่าสวสัดิการต่าง ๆ 

 

การสรรหาบุคคลจากภายในองค์การ 

องคก์ารสามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ ไดจ้ากภายใน

องค์การ เพื่อเขา้ปฏิบติังานในตาํแหน่งท่ีวา่ง หรือตาํแหน่งท่ีเปิดใหม่ โดยเม่ือพิจารณาแลว้ พบว่า

การสรรหาจากภายใน มีขอ้ดี ขอ้เสีย และวธีิการสรรหา ตามลาํดบัดงัน้ี 

 

 

ข้อดีของการสรรหาบุคลากรภายใน 

ในการใชแ้หล่งและวธีิการสรรหาบุคลากรภายใน พบวา่มีขอ้ดี ดงัต่อไปน้ี 

1. สร้างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน ให้แกพนกังาน เป็นการเปิดโอกาสให้

สมาชิกในองค์การ ไดป้ฏิบติังานในตาํแหน่งใหม่ ซ่ึงบุคลาการจะไดแ้สดงความรู้ ความสามารถ

และ ความรับผิดชอบตามงานท่ีถนดั นอกจากน้ี การท่ีบุคลากรไดเ้ล่ือนตาํแหน่ง หรือปฏิบติังานท่ี

   ส
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ตนต้องการ นอกจากจะสร้างความพอใจแล้ว ย ังมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อ

ความกา้วหนา้ในอนาคตของตนเองอีกดว้ย 

2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากรขององค์การ ซ่ึงค่าใช้จ่ายและ

ผลตอบแทนเป็นปัจจยัท่ีสําคญัขององคก์ารตอ้งพิจารณาในการสรรหาบุคลากรจากภายในองคก์าร 

ทาํให้องคก์ารไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย เน่ืองจากมีขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของสมาชิกแต่ละคนอยูแ่ลว้ 

และแต่ละคนก็ปฏิบติังานอยูใ่นองคก์าร จึงไม่ตอ้งเสียเวลาท่ีจะคน้หาและจูงใจบุคลากรอยูร่่วมงาน

กบัหน่วยงาน 

3. ไม่ต้องมีการฝึกอบรมในเร่ืองวิธีการปฏิบติังานมาก ช่วยลดค่าใช่จ่ายในการ

พฒันาคน 

 

ข้อเสียของการสรรหาบุคลากรภายใน 

นอกจากการสรรหาจากแหล่งบุคลากรภายใน จะมีขอ้ดีตามท่ีไดกล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

ยงัมีขอ้จาํกดับางประการท่ีผูบ้ริหารองคก์รควรท่ีจะตอ้งคาํนึงถึง และจะตอ้งพิจารณาในการเลือกใช ้

ใหร้อบคอบดงัน้ี 

1. ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนความคิดสร้างสรรค์ในการประเมินโอกาส การ

แกปั้ญหา และการสร้างส่ิงใหม่ ๆ เพราะบุคลากรท่ีปฏิบติังานในองคก์ารยอ่มจะไดรับการขดัเกลา

ให้เป็นส่วนหน่ึงขององค์การ ยอมรับบรรทัดฐาน และแนวทางการปฏิบติังานของหน่วยงาน 

ตลอดจนปฏิบติังานดว้ยความเคยชิน เป็นการคิดและทาํแบบเดิม ๆ (Inbreeding) (อร่าม ศิริพนัธ์ุ, 

เอกสารประกอบการสอน) 

2. ไม่สามารสรรหาบุคลากรทีมีความเหมาะสมเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่งท่ีมี

ความตอ้งการบุคลากร  เน่ืองจากความจาํกดัของจาํนวนสมาชิกภายในองคก์าร ส่งผลให้องคก์ารไม่

สามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมได ้

3. ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรข้ึนภายในองคก์าร เม่ือองค์การมีความ

ตอ้งการในการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากองคก์ารมีขอ้จาํกดัทั้งทางดา้นจาํนวนและคุณสมบติั

ของสมาชิก ดงันั้น เม่ือองค์การขยายตวัอย่างรวดเร็ว จึงไม่สามารถสรรหาบุคลากรจากภายในมา

ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีตอ้งการไดท้ั้งหมด และถา้องค์การมอบภาระงานในปริมาณหรือคุณภาพท่ีเกิน

ความพร้อมของแต่ละบุคคล อาจก่อให้เกิดความเครียด ซ่ึงจะทาํให้ประสิทธิภาพของบุคลากรใน

องคก์ารลดลง 

4. สูญเสียโอกาสท่ีจะไดพ้นกังานท่ีมีคุณภาพดีจากแหล่งภายนอกเขา้มาทาํงาน 
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5. การโจมตีทาํลาย (Raiding) ของฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การเพื่อให้ได้ตาํแหน่งซ่ึง

ตาํแหน่งเดียวกนัจะมีสูง ทาํใหเ้กิดการขดัแยง้ภายในได ้

6. การเมืองภายในองค์การจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการสรรหาจากภายใน

ไดม้าก มีการวิ่งเตน้ทางการเมืองเพื่อให้ไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่ง ระบบอุปถมัภ ์(Spoil System) เขา้

แทรกแซงไดง่้าย 

7. พนกังานจาํนวนหน่ึงคิดวา่ตนควรไดรั้บโอกาส หากมีการปฏิเสธดว้ยเหตุผลใด 

ๆ ก็ตาม มกัเกิดความไม่พอใจ ซ่ึงจะนาํไปสู้ความทอ้แท ้และเฉ่ือยชาได ้

 

วธีิการสรรหาบุคลากรภายในองค์การ 

วิธีการสรรหาบุคลากรภายในองค์การ มีหลายวิธี แต่วิธีท่ีองค์การใช้กนัอยู่ทัว่ไปมี

ดงัน้ี 

1. การปิดประกาศตาํแหน่งท่ีว่าง (Job posting) เป็นการส่ือสารให้พนักงานใน

องค์การได้ทราบอย่างทั่วถึง โดยใช้วิธีการประกาศลงในส่ือส่ิงพิมพ์ภายในองค์การ เช่น 

หนงัสือเวยีน จดหมายข่าว ซ่ึงโดยทัว่ไปก็จะระบุช่ือตาํแหน่งงาน อตัราค่าตอบแทน คุณสมบติัของ

ผูท้าํงานขั้นตอนปกติก็มกัจะรวบรวมใบสมคัรส่งแผนกบุคคล เพื่อให้สัมภาษณ์เบ้ืองตน้ หลงัจาก

นั้นก็เป็นการสัมภาษณ์โดยผูบ้ริหารในสายงานท่ีจะรับคน 

2.   การรับสมคัรแข่งขนัเพื่อบรรจุตาํแหน่งงาน (Job bidding) ทาํควบคู่ไปกบัปิด

ประกาศ 

ตาํแหน่งท่ีว่าง สําหรับการตดัสินใจ อาจทาํได ้2 ลกัษณะ คือพิจารณาจากพนกังาน

อาวโุสสูงสุดจากผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น หรือพิจารณาตดัสินจากผูท่ี้ทาํคะแนนสูงสุดในการ

สอบในการสอบเป็นตน้ ทั้ง 2 กรณีผูท่ี้มีสิทธิสมคัรจะตอ้งเป็นพนกังานท่ีกาํลงัปฏิบติังานอยูเ่ท่านั้น 

ปัจจุบนัน้ีการรับสมคัรแข่งขนัเพื่อบรรจุตาํแหน่งงานเป็นส่วนหน่ึงการพฒันาความกา้วหน้าทาง

อาชีพของพนกังาน ซ่ึงช่วยทาํใหพ้นกังานตระหนกัถึงโอกาสท่ีจะไดรั้บจากองคก์าร  

3. การเสนอแนะของพนกังานในองคก์าร (Employee referrals) ซ่ึงจะทาํให้ไดค้นท่ี

มีคุณภาพ เน่ืองจากพนกังานจะไม่เสนอผูท่ี้ทาํงานไม่ดี เพราะเป็นการเส่ียงต่อช่ือเสียง สําหรับ

องคก์ารบางองค์การ ท่ีในบางคร้ังมีขอ้จาํกดัในการวา่จา้งพนกังานใหม่จึงอาจใช้ทางเลือกอ่ืน มา

ทดแทนการว่าจา้งพนกังาน โดย สุนนัทา เลาหนนัทน์  (2546 : 140-142) ไดเ้สนอทางเลือกอ่ืน 

สาํหรับองคก์ารท่ีไม่ตอ้งการจา้งพนกังานเพิ่ม เน่ืองจากความจาํเป็นทางเศรษฐกิจ และนโยบายลด

ขนาด (Downsizing) องค์การ ซ่ึงฝ่ายบริหารยงัไม่เห็นสมควรท่ีจะจา้งพนักงานใหม่ถาวร โดย

เสนอ 5 ทางเลือก ดงัน้ี 
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1.   การทาํงานล่วงเวลา (Over time) เม่ือหน่วยงานมีปริมาณงานมากข้ึนในบาง

ช่วงเวลา วธีิแกปั้ญหาท่ีนิยมใช ้คือการทาํงานล่วงเวลา นายจา้งก็ไม่ตอ้งดาํเนินการสรรหา คดัเลือก

และฝึกอบรมพนกังานใหม่ พนกังานเองก็จะมีรายไดเ้พิ่มข้ึน แต่จาการศึกษาพบว่า การทาํงานอนั

ยาวนานของพนกังานทาํใหห้น่วยงานจ่ายเงินเพิ่มข้ึนแต่กลบัไดผ้ลตอบแทนนอ้ยกวา่ท่ีควรจะไดรั้บ 

เน่ืองจากพนกังานเม่ือยลา้ และอุบติัเหตุ 

2.  การจา้งงานชัว่คราว (Temporary employment) มีสํานกังานจดัหาพนกังานโดย

ให้บริการจดัหาพนกังานไปทาํงานตามสาขา เช่น งานบญัชี งานเสมียน เลขานุการ และพยาบาล 

เป็นตน้ แต่พบวา่พนกังานชัว่คราวน้ี ไม่เขา้ใจวฒันธรรมองคก์าร ไม่มีความผูกพนัต่อเป้าหมายการ

ทาํงานขององคก์าร 

3.   การขอเช่าพนกังาน (Employee leasing) เป็นการจา้งพนกังานของบริษทัให้เช่า

พนกังาน เพื่อปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีตอ้งการพนกังานท่ีมีทกัษะและความสามารถเฉพาะดา้น 

4.   การใชผู้รั้บเหมาช่วง (Subcontracting) เป็นการจา้งหน่วยงานนอกองคก์ารท่ีมี

ความชาํนาญในการผลิตสินคา้หรือการบริการในดา้นต่าง ๆ รับช่วงงานไปทาํต่อจนเสร็จสมบูรณ์ 

ซ่ึงแนวคิดน้ีมีบทบาทมากในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) คือให้ว่าจา้ง

ผูรั้บเหมาช่วงมาทาํงานดา้นสนบัสนุนแทน เพื่อองคก์ารจะทุ่มเททรัพยากรท่ีนอ้ยไปปฏิบติังานหลกั

ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5.   การใช้ผูรั้บเหมาอิสระ (Independent contractors) ซ่ึงบางทีเรียก ท่ีปรึกษา 

(Consultant) คลา้ยกบัการใชเ้หมาช่วง จะต่างกนัตรงท่ีการใชผู้รั้บเหมาอิสระจะทาํงานเพียงกลุ่มเล็ก 

เป็นงานโครงการเฉพาะกิจ 

 

การคัดเลือกบุคลากร (Selection) 

เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองจากการสรรหาบุคลากร ซ่ึงจะเป็นการดาํเนินการเพื่อให้

ไดบุ้คลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามความตอ้งการของหน่วยงานและลกัษณะงานท่ีทาํ เพื่อให้ได้

บุคลากรท่ีสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถพฒันางานใหก้า้วหนา้ในอนาคต 

การคดัเลือกบุคลากร จึงเป็นกระบวนการท่ีมีความสําคญัมาก ดงัคาํกล่าวของ Shuler 

ท่ีว่า “จา้งคนเขา้ทาํงานในองค์การโดยการตดัสินใจท่ีไม่ถูกตอ้ง จะนาํมาซ่ึงการเสียค่าใช้จ่ายของ

องค์การเพิ่มเป็น 5 เท่า ของเงินเดือนผูท่ี้องค์การว่าจ้างเข้ามา จากการมีประสิทธิภาพงานท่ีตํ่า 

ภาพลกัษณ์องค์การท่ีเลวลง ทาํลายขวญักาํลงัใจพนักงานท่ีดี และค่าใช้จ่ายเร่ืองการประกนัการ

วา่งงานสูงข้ึน” (อา้งถึงในเอกสารประกอบการสอนของอร่าม ศิริพนัธ์ุ 2544: 153)  
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สําหรับความหมายของการคัดเลือกน้ัน ได้มีนักวชิาการให้ความหมายไว้ ดังนี ้

อร่าม ศิริพนัธ์ุ (เอกสารประกอบการสอน 2544 : 150 ) การคดัเลือกเป็นการใชค้วาม

พยายามแยกแยะ คน้หาบุคคลท่ีน่าจะมีความเหมาะสมกบังานในตาํแหน่งท่ีองคก์ารกาํลงัตอ้งการ

คนให้เขา้มาทาํงานมากท่ีสุด จากบรรดาบุคคลจาํนวนมากท่ีองคก์ารสรรหามาได ้ถา้สรรหาบุคคล

มาไดม้าก โอกาสในการคดัเลือกก็มีมาก แต่ถา้สรรหาบุคคลมาไดน้อ้ย ก็อาจไม่สามารถคดัเลือกคน

เขา้มาทาํงานได ้ซ่ึงก็จะหมายถึงค่าใชจ่้ายในการสรรหาคดัเลือกรอบใหม่  

พะยอม วงศ์สารศรี (2545 : 142) ได้ให้ความหมายของการคัดเลือกว่าเป็น

กระบวนการท่ีองค์การใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ มาดาํเนินการพิจารณาคดัเลือกผูส้มคัรจาํนวนมากให้

เหลือตามจาํนวนท่ีองคก์ารตอ้งการ ดงันั้น จึงตอ้งมีเกณฑ์กาํหนดข้ึนเพื่อเป็นกรอบในการพิจารณา

ใหไ้ดค้นท่ีมีคุณสมบติัตรงกบังาน 

ณัฎพนัธ์ เขจรนนัท ์(2545 : 88) ให้ความหมายของการคดัเลือกบุคลากรวา่ หมายถึง 

กระบวนการต่อเน่ืองจากการสรรหาบุคลากรท่ีในการตรวจสอบ การพิจารณาและการตดัสินใจรับ

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ร่วมงานกบัองคก์าร โดยตอ้งอาศยัความรู้และศิลปะในการคดัเลือก

บุคคลท่ีเหมาะสมกบังาน ออกจากกลุ่มผูส้มคัรงานทั้งหมด โดยผูท้าํหนา้ท่ีคดัเลือกบุคลากรจะตอ้งมี

ความรู้ในหลกัการ ในมีความเขา้ใจในเทคนิคการแยกบุคคลท่ีตอ้งการออกจากกลุ่มผูส้มคัรไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

 

 

รูปภาพท่ี2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการสรรหา คดัเลือก และการรับเขา้ทาํงาน 

  

John M. Ivancevich (อา้งถึงในวนัชยั มีชาติ เอกสารประกอบการสอน 2544 : 150 ) 

กล่าววา่ การคดัเลือกเป็นกระบวนการท่ีองคก์ารเลือก (Choose) คนท่ีตรงกบัเกณฑ์ (criteria) ในการ

คดัเลือกบุคคลมากท่ีสุดจากบรรดาผูท่ี้มาสมคัรงาน โดยอาจจะเลือกไวเ้พียงคนเดียว หรือหลาย ๆ 

คน เพื่อบรรจุในตาํแหน่งท่ีวา่ง ทั้งน้ี จะตอ้งคาํนึงถึงสภาพเง่ือนไขท่ีเป็นอยูใ่นช่วงเวลานั้น ๆ ดว้ย  

Ron Ludlow and Fergus Panton (1991 : 4) กล่าวถึงการคดัเลือกบุคลากรวา่ เป็นกิจ

กรรมการบริหารจดัการท่ีสําคญัสําหรับทุกองค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การท่ีใหญ่หรือเล็ก องค์การ

ราชการ หรือองค์การเอกชน ท่ีผลผลิตของบุคลากรแต่ละคน จะนาํมาสู่ศกัยภาพขององค์การ ซ่ึง

ปัจจยัท่ีจะนาํมาสู่ความมีศกัยภาพขององค์การอาจมีหลายปัจจยั แต่ถา้บุคลากรท่ีมีความเหมาะสม

ไม่ไดรั้บการคดัเลือก หรือไดรั้บการคดัเลือกแต่ไม่เหมาะสมกบังาน องคก์ารก็จะขาดประสิทธิภาพ 

ดงันั้น เม่ือมีการตดัสินใจในการคดัเลือก จะตอ้งแน่ใจว่า นโยบาย การวางแผนการคดัเลือก ระบบ 

การสรรหา การคดัเลือก การรับเขา้ทาํงาน 
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และการปฏิบติัตามขั้นตอนต่าง ๆ ไดด้าํเนินมาอยา่งถูกตอ้ง ทาํใหก้ารตดัสินใจนั้น เป็นการตดัสินใจ

ท่ีไม่ผดิพลาด 

Derek Torrington & Chwee Huat (1994:163) พูดถึงการคดัเลือกวา่เป็นกระบวนการ

ท่ีองคก์ารตดัสินใจวา่คน ๆ ไหนท่ีเหมาะกบัความตอ้งการขององคก์าร และก็เป็นการตดัสินใจของ

ผูส้มคัรงานเองว่า องค์การไหนท่ีเหมาะกบัความตอ้งการของตน โดยไม่มีวิธีการคดัเลือกท่ีดีท่ีสุด 

และมีไม่ก่ีวิธีเท่านั้นท่ีจะทาํให้ไดค้นท่ีมีประสิทธิภาพสูง ผุท้าํการคดัเลือกจะตอ้งผสมผสานแต่ละ

วธีิใหมี้ความเหมาะสมลงตวักบังานท่ีตอ้งการคน 

โดยสรุปแล้ว การคดัเลือก จึงเป็นกระบวนการท่ีองค์การตดัสินใจเลือกบุคคลท่ีมี

ความรู้ความสามารถและมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อให้เข้าทาํงานในตาํแหน่งท่ีองค์การ

เปิดรับ โดยการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ในการคดัเลือก ท่ีจะให้ไดบุ้คคลท่ีน่าจะประสบความสําเร็จใน

การทาํงานตามมาตรฐานขององคก์าร เพื่อองคก์ารจะไดค้นดีมีคุณภาพเขา้มาร่วมงานในองคก์าร 

 

กระบวนการในการคัดเลือก 

ในการคดัเลือกนั้นควรท่ีจะกระทาํอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้สามารถคดัสรร

ผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม จากผูส้มคัรจาํนวนมาก ท่ีสมคัรเขา้ทาํงานกบัองค์การ ซ่ึงการ

คดัเลือกมีขั้นตอนทัว่ ๆ ไปดงัน้ี 

1. การเร่ิมตน้การรับสมคัร เร่ิมตั้งแต่การแจกจ่ายใบสมคัรและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการรับสมคัรและการคดัเลือก 

2. การสัมภาษณ์เบ้ืองต้น มีเป้าหมายสําคญัในการคัดบุคลากรท่ีขาดคุณสมบติัท่ี

เหมาะสมในตาํแหน่งท่ีตอ้งการออกจากกระบวนการคดัเลือก เพื่อไม่ให้องคก์ารตอ้งเสียเวลาและ

ค่าใชจ่้าย เน่ืองจากการคดัเลือกเป็นกิจกรรมท่ีใชค้่าใชจ่้ายสูงทั้งกบัองคก์ารและผูส้มคัร 

3. การกรอกใบสมคัร มีเป้าหมายในการรวบรวมขอ้มูลท่ีสาํคญัเก่ียวกบัผูส้มคัรงาน  

โดยเฉพาะคุณสมบติัท่ีองค์การตอ้งการในแต่ละงาน เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการพิจารณาความ

เหมาะสมในขั้นตอนต่อไป ใบสมคัรท่ีดีควรมีลกัษณะสั้น เขา้ใจง่าย ครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการ ทาํ

ใหผู้มี้หนา้ท่ีในการคดัเลือกสามารถมองเห็นภาพและลกัษณะเด่นของผูส้มคัรได ้

4.  การสอบคัดเลือก เป็นขั้นตอนท่ีหลายองค์การทั้ งขนาดกลางและใหญ่ให้

ความสาํคญัมาก  

เน่ืองจากเช่ือวา่หากการสอบไดรั้บการวางแผนอย่างดี มีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้

จะสามารถแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบังาน และแยกความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ี

เหมาะสมกบังานนั้นกบับุคคลท่ีขาดคุณสมบติัไดร้ะดบัหน่ึง 
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5.  การสอบสัมภาษณ์ เป็นขั้นตอนท่ีตอ้งการให้ผูท้าํการคดัเลือกได้มีความเข้าใจ

คุณลกัษณะ 

โดยรวมของผูส้มคัรงานท่ีขั้นตอนอ่ืนไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน เช่น 

ความรู้ ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร บุคลิกภาพ ทศันคติ และการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ เป็นตน้ 

เพื่อนาํมาใชป้ระกอบการพิจารณาวา่ผูส้มคัรคนใดเหมาะสมกบัตาํแน่งงานท่ีสุด 

6. การสอบประวติั เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งและความเป็นจริงเก่ียวกบั 

ผูส้มัคร โดยองค์การจะทาํการตรวจสอบจากข้อมูลอ้างอิงท่ีมีในขั้นตอนการรับสมคัร ตั้ งแต่

ครอบครัว การศึกษา ท่ีทาํงานปัจจุบนัและท่ีเก่า กรมตาํรวจหรือหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ เพื่อให้

แน่ใจว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตาท่ีองค์การต้องการ และไม่มีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดปัญหากับ

องคก์ารภายหลงั 

7. การตรวจสุขภาพ โดยการตรวจสุขภาพจะดาํเนินการกบับุคคลท่ีผา่นการทดสอบ 

จากการสัมภาษณ์และการตรวจประวติัแลว้ เน่ืองจากขั้นตอนน้ีจะส้ินเปลืองเวลา และค่าใชจ่้ายอยา่ง

มาก 

8. การคดัเลือกขั้นสุดทา้ย จะดาํเนินการโดยบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ี

ในการคดัเลือกบุคลากร เพื่อตดัสินใจว่าจะรับบุคคลท่ีผ่านกระบวนการทั้งหมดเข้าร่วมงานกับ

องค์การหรือไม่ โดยการพิจารณาขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการคดัเลือก ซ่ึงโดย

ปกติแลว้ในขั้นสุดทา้ยน้ี จะให้อาํนาจการตดัสินใจแก่หวัหนา้งานโดยตรง เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีอยู่

ในตาํแหน่งท่ีมีความรับผดิชอบต่อผลการดาํเนินงานของหน่วยงานและบุคลากรท่ีบริหารงานอยู ่

9. การรับเขา้ทาํงาน เม่ือการตดัสินใจรับเขา้ทาํงาน องคก์ารจะทาํการจดับุคลากรเขา้

สู่ตาํแหน่งงานต่าง ๆ ตามความต้องการ โดยในช่วงแรกอาจจะมีระยะทดลองงาน เพื่อทาํการ

ตรวจสอบและประเมินผลว่าบุคคลนั้น สามารถปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงาน

และองคก์ารเพียงใด 

ขั้นตอนต่าง ๆ เหล่าน้ี ในบางหน่วยงานอาจจะทาํไม่ครบทุกขั้นตอนก็ได้ ซ่ึงก็

แลว้แต่ลกัษณะขององค์การ เช่น องค์การเอกชนอาจไม่เน้นการสอบขอ้เขียน แต่จะเน้นการสอบ

สัมภาษณ์ เป็นตน้ 
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รูปภาพท่ี3 กระบวนการในการคดัเลือกบุคลากรเขา้ทาํงาน 

 

กระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทาํงาน 

ในการท่ีจะแยกแยะคนดีและมีความรู้ความสามารถ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัคุณสมบติัท่ี

กาํหนดไวใ้นแต่ละตาํแหน่งงานนั้น จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีเคร่ืองมือในการคดัเลือก (Selection Devices) 

โดยเคร่ืองมือจะต้องมีคุณสมบติัท่ีดีในการวดัความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ 

ตลอดจนทศันคติหรือสภาพทางจิตวิทยาของบุคคลท่ีผ่านการคดัเลือกดว้ย โดยองคป์ระกอบหลกั

ของการทดสอบในกระบวนการคดัเลือก ประกอบดว้ย (อร่าม ศิริพนัธ์ุ 2544 : 158)  

1. ความเช่ือถือได้ ความคงเส้นคงวาในการวดั (Reliability/Consistency) เป็น

เป้าหมายหลกัของการคดัเลือก เพื่อทาํให้ความคาดหมายเก่ียวกบัคนในกระบวนการดงักล่าวน้ี มี

ความถูกตอ้งแม่นยาํ (Accurate) เน่ืองจากองคก์ารตอ้งการให้ไดค้นท่ีทาํงานให้กบัองคก์ารไดอ้ยา่ง

ประสบความสําเร็จ และหลีกเล่ียงการว่าจา้งบุคคลท่ีไม่เหมาะสม หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีคดัเลือก

บุคคลตอ้งมัน่ใจว่า เคร่ืองมือวดั ซ่ึงได้แก่บททดสอบ แบบประเมิน วิธีการตรวจสอบกลัน่กรอง 

มาตรการขั้นตอนต่าง ๆ ในการคดัเลือก สามารถระบุไดด้ว้ยความเช่ือมัน่วา่ ใครเหนือกวา่ใคร 

2. ความเท่ียงตรงในการวดั (Validity) คือวดัไดถู้กเร่ือง วดัไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์

ตอ้งการจะวดัในการเลือกใชเ้คร่ืองมือในการคดัเลือกข้ึนอยูก่บัระบบการคดัเลือกของแต่ละองคก์าร 

บางองค์การอาจใช้เฉพาะใบสมัครและการสัมภาษณ์เท่านั้ น ในขณะท่ีบางองค์การยงัมีการ

สัมภาษณ์เจาะลึกเพื่อการจา้งงาน และมีการตรวจสอบประวติัดว้ย สําหรับเคร่ืองมือในการคดัเลือก

โดยทัว่ไป ประกอบดว้ย 

1. ใบสมคัร (Application Form) เป็นเคร่ืองมือการคดัเลือกท่ีใช้กนัในเกือบทุก

องค์การ นับเป็นหลกัฐานการแจง้ความจาํนงในการขอสมคัรงานของผูท่ี้ประสงค์จะทาํงานกับ

องคก์าร และจะเป็นเคร่ืองมือในการกลัน่กรองผูส้มคัรเขา้ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หากมีการ

การเร่ิมตน้การับ

สมคัร 
การสัมภาษณ์ 

การรับเขา้ทาํงาน 

การตรวจสุขภาพ การคดัเลือกขั้น

สุดทา้ย 
การสอบ

สัมภาษณ์ 

การสอบประวติั 

การสอบคดัเลือก 

การกรอกใบ

สมคัร 

   ส
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ออกแบบฟอร์มใบสมคัรไวอ้ย่างชดัเจน รายละเอียดขอ้มูลท่ีตอ้งการเก่ียวกบัผูส้มคัร เช่น ประวติั

ส่วนตวั ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน ความสามารถหรือความเช่ียวชาญพิเศษ 

บุคคลรับรองและอ่ืน ๆ โดยขอ้มูลจะถูกนาํไปใชเ้พื่อกลัน่กรองผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัครบเกณฑ์ขั้น

ตํ่า ใช้ประเมินใบสมคัรอยา่งไม่เป็นทางการ เพื่อดูวา่ผูส้มคัรคนใดมี “แวว” น่าสนใจ เพื่อใช้เป็น

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเตรียมคาํถามในการสัมภาษณ์ เป็นตน้  

2. การสอบขอ้เขียน (Written Tests) เป็นวธีิการและเคร่ืองมือในการกลัน่กรองบุคคล

ท่ีผา่นการตรวจสอบขั้นตน้จากใบสมคัรแลว้ การสอบขอ้เขียนใชก้นัมากในการคดัเลือกเพื่อบรรจุ

แต่งตั้งบุคคลเขา้รับราชการ เป็นการวดัความรู้ (Knowledge) ทั้งท่ีเป็นความรู้ทางทฤษฎี ความรู้ทาง

เทคนิควิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน ความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบ แต่สําหรับธุรกิจเอกชนไม่นิยมใช้การ

สอบขอ้เขียน 

3. การสอบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด เป็นการสนทนา

แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งคู่สัมภาษณ์กบัผูส้มคัร เพื่อให้ไดผู้ส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบังาน 

อนัจะนาํไปสู่การตดัสินใจเพื่อการจา้งงาน และคุณสมบติัเฉพาะท่ีตอ้งการ 

 

การเล่ือนตําแหน่ง (Promotion) 

การเล่ือนตาํแหน่ง เป็นการสรรหาและคดัเลือก ตลอดจนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้

เขา้สู่ตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึนไปในระดบัชั้นขององค์การ (Hierarchy) โดยแหล่งสรรกาบุคลากรจะ

หมายถึง แหล่งภายใน (Internal source) ซ่ึงมกัใชว้ิธีการปิดประกาศ แต่ในทางปฏิบติัพนกังานท่ี

ปฏิบติังานในองคก์ารจะทราบขอ้มูลวา่มีตาํแหน่งใดวา่งลง เช่น ผูบ้ริหารคนเดิมไดรั้บการแต่งตั้งให้

ดาํรงตาํแหน่งสูงข้ึน หรือผูบ้ริหารคนเดิมลาออก หรือเกษียณอายุ ในการเล่ือนตาํแหน่งน้ีมกัจะเป็น

ความพยายามหาความสอดคลอ้ง (Matching) ระหวา่งขอ้กาํหนดคุณสมบติัในตาํแหน่งท่ีมีอยู ่(Job 

Demand) กบัผลงานและศกัยภาพของผูท่ี้อยูใ่นข่ายท่ีจะไดรั้บพิจารณาเล่ือนตาํแหน่ง (Candidates)  

 

ระบบทีใ่ช้ในการเล่ือนตําแหน่งมี 2 ระบบ คือ 

1. ระบบเปิด ซ่ึงเป็นระบบท่ีใหโ้อกาสทุกคนไดรั้บการพิจารณา ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะ

บุคคลท่ีทาํงานอยูใ่นส่วนงานนั้นเท่านั้น เน่ืองจากผูบ้งัคบับญัชาเห็นวา่คนในหน่วยงานของตนไม่มี

ใครเหมาะสมท่ีจะดาํรงตาํแหน่งบางตาํแหน่ง 

2. ระบบปิด คือ ระบบท่ีพิจารณาแต่เฉพาะบุคคลท่ีทาํงานอยู่ในส่วนงานนั้นเท่านั้น 

ขอ้ดีของระบบปิดคือการใหโ้อกาสพนกังานของตนไดก้า้วหนา้ แต่ขอ้เสียคือ อาจเกิดกฎของปีเตอร์ 

(The Peter’s Principle) ข้ึนได ้คือ การท่ีองคก์ารมกัจะเล่ือนตาํแหน่งให้บุคคลข้ึนไปสู่ตาํแหน่งงาน
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ท่ีไม่มีความสามารถ ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2545 : 177) แบ่งประเภทของการเล่ือนตาํแหน่ง

ออกเป็น 4 ประเภทคือ 

1. การเล่ือนตาํแหน่งในสายอาชีพเดิม บุคลากรยงัคงปฏิบติัหน้าท่ีในสายอาชีพเดิม 

แต่มีความรับผิดชอบสูงข้ึน โดยการเล่ือนตาํแหน่งประเภทน้ี เกิดจาก 2 สาเหตุ คือ เม่ือมีตาํแหน่ง

งานวา่งและเม่ือมีการขยายงาน 

2. การเล่ือนตาํแหน่งขา้มสายอาชีพ บุคลากรจะไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งอ่ืน

นอกสายงานท่ีเคยปฏิบติั โดยตาํแหน่งใหม่จะอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่เดิม โดยการเล่ือนตาํแหน่งขา้ม

สายอาชีพ เกิดจาก 3 สาเหตุ คือ เม่ือมีตาํแหน่งงานใหม่ เม่ือมีการปรับโครงสร้างองค์การ และเม่ือ

ข้ึนถึงตาํแหน่งสูงสุดในสายอาชีพเดิม 

3. การเล่ือนตาํแหน่งสู่ตาํแหน่งบริหาร บุคลากรจะปฏิบติัหนา้ท่ีทางดา้นการบริหาร

ในส่วนงานท่ีตนเขา้ไปรับผิดชอบ ซ่ึงอาจเกิดจากตาํแหน่งงานบริหารวา่งลง หรือเกิดจากการขยาย

งานขององคก์าร 

4. การเล่ือนตาํแหน่งดว้ยการปรับเงินเดือน บุคลากรจะปฏิบติังานภายใตช่ื้อตาํแหน่ง

เดิม แต่ไดรั้บเงินเดือนในตาํแหน่งหรือระดบัท่ีสูงข้ึน อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ีบุคลากรไดรั้บ

เงินเดือนในขั้นสูงท่ีสุดของอตัราเงินเดือนในระดบัเดิม การท่ีองคก์ารจะเล่ือนตาํแหน่งพนกังานคน

ใดนั้น องคก์ารจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีหลกัเกณฑ ์ท่ีใชใ้นการเล่ือนตาํแหน่ง คือ 

1. หลกัคุณวฒิุ หมายถึงการคดัเลือกบุคคลโดยถือเอาความรู้ความสามารถของบุคคล

เป็นหลกั   โดยไม่คาํนึงว่าจะมีอายุการทาํงาน ประสบการณ์มาอย่างไร ซ่ึงเรียกไดว้่าเป็นระบบ

คุณธรรม (Merit System) การคดัเลือกก็จะพิจารณาจากคะแนนท่ีไดท้ดสอบเป็นสําคญั หลกัการ

สําหรับระบบน้ีถือเอาความเสมอภาค ความสามารถ และความเป็นกลางในการคดัเลือก การเล่ือน

ตาํแหน่งโดยวธีิน้ี มีขอ้ดี ดงัน้ี 

1.1 สร้างกาํลงัใจใหก้บัผูป้ฏิบติังาน 

1.2 ก่อใหเ้กิดความเสมอภาคในการทาํงาน 

1.3 คดับุคลากรท่ีไม่มีความสามารถออกจากระบบ 

สําหรับข้อเสียของวิธีการน้ี คือ ยากต่อการปฏิบัติ ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์

บางอยา่ง และอาจมีผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ของบุคลากรภายในองคก์าร 

2. หลักอาวุโสและประสบการณ์  ปกติหลายองค์การจะให้ความสําคญัต่อระบบ

อาวโุส และประสบการณ์ของบุคลากร เน่ืองจากหลกัการน้ีมีแนวคิดสาํคญัดงัน้ี 
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อาวุโส จะหมายถึงระยะเวลาท่ีบุคลากรร่วมกนัทาํงานกบัองค์การ การท่ีบุคลากร

ปฏิบติังานกบัองคก์ารเป็นระยะเวลานาน สะทอ้นถึงความจงรักภกัดีท่ีมีต่อหน่วยงาน โดยการท่ีจะ

พิจารณาอาวโุสสามารถทาํไดโ้ดยพิจารณาในเร่ืองดงัน้ี 

2.1 พิจารณาระยะเวลาการปฏิบติังานของบุคลากรภายในองค์การ 

ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั 

2.2 พิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานในแผนกหรือหน่วยงาน

ปัจจุบนั 

2.3 พิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงานในตําแหน่งปัจจุบันส่วนประสบการณ์ 

หมายถึง ความคุน้เคยในการปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึง บุคลากรท่ีมีประสบการณ์จะมีแนวโนม้ท่ี

จะเข้าใจหลักการดาํเนินงานของงานท่ีตนรับผิดชอบ นอกจากน้ียงัมีโอกาสท่ีจะป้องกันหรือ

แกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการดาํเนินงาน 

การเล่ือนตาํแหน่งโดยอาศยัประสบการณ์และหลกัอาวุโส เป็นการสร้างขวญัและ

กาํลงัใจใหก้บับุคลากรท่ีมีความจงรักภกัดีและซ่ือสัตยต์่อองคก์าร  

3. ปัจจยัทางการเมือง เกิดจากการใช้อาํนาจหรืออิทธิพลของคนบางคนท่ีบงัคบัให้

องคก์ารหรือฝ่ายบริหารแต่งตั้งคนใดคนหน่ึงข้ึนมาดาํรงตาํแหน่ง ซ่ึงมกัจะเกิดข้ึนเสมอ และเป็นส่ิง

ท่ีบัน่ทอนกาํลงัใจของคนทาํงาน การเล่ือนตาํแหน่งโดยอาศยัอิทธิพลน้ี เท่ากบัเป็นการใช้ระบบ

อุปถมัภ ์(Patronage System) ระบบน้ี จะแต่งตั้งจะเอาพรรคพวกตวัเอง โดยไม่คาํนึงท่ีความสามารถ

หรือความเหมาะสมใด ๆ ปกติหลกัอุปถมัภจ์ะถูกนาํมาใชใ้นการเล่ือนตาํแน่งงาน เพื่อเป็นการตอบ

แทน เพื่อรักษาเสถียรภาพ และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการบริหารให้ดาํเนินไปตามท่ีผูบ้ริหาร

ตอ้งการ แต่วิธีน้ีอาจสร้างผลกระทบต่อขวญัและกาํลังใจในการปฏิบติังานของบุคลากรภายใน

องคก์ารดว้ย 

การพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งในองค์การแต่ละคร้ัง จะต้องประสบกับปัญหาบาง

ประการ เช่น 

1. ปัญหาเกิดข้ึนจากผูท่ี้ไม่ได้รับการแต่งตั้ง โดยปกติการเล่ือนตาํแหน่ง

จะตอ้งมีการคดัเลือกจากคนหลาย ๆ คน และจะมีผูส้มคัรส่วนหน่ึงท่ีไม่ไดรั้บการคดัเลือก ซ่ึงอาจ

ก่อให้เกิดปัญหาไดง่้ายจากการท่ีผิดหวงั ทาํให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อองคก์าร และในท่ีสุดก็กระทบ

ต่อการปฏิบติังาน กระทบต่อขวญักาํลงัใจในการทาํงาน 

2. เกิดจากบางคนท่ีไม่ยอมรับการเล่ือนตาํแหน่ง เพราะเห็นว่าตนเองมี

ความรู้ความสามารถจาํกดั ไม่มีความรู้พอท่ีจะรับงานในตาํแหน่งใหม่ และคิดวา่อาจประสบความ
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ลม้เหลวได ้คนบางคนก็ไม่ตอ้งการรับผิดชอบมากข้ึน ตอ้งการทาํงานเดิมกบัผูร่้วมงานท่ีคุน้เคย ไม่

ตอ้งการยา้ยแผนก เม่ือปฏิเสธผูบ้งัคบับญัชาก็ตอ้งเลือกคนอ่ืน ซ่ึงอาจไดค้นท่ีไม่เหมาะสม 

3. เ กิดการผู ้บังคับบัญชาบางคนกีดกันผู ้ใต้บังคับบัญชา  บางค ร้ัง

ผูบ้งัคบับญัชามีความรู้สึกว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่มีความสามารถท่ีจะปฏิบติังานได้ และไม่ยอม

ปล่อยให้ผูใ้ต้บังคับบญัชาทาํงานในตาํแหน่งอ่ืนหรือแผนกอ่ืนท่ีดีข้ึน เหตุผลดังกล่าวเกิดจาก

ผูบ้งัคบับญัชาเห็นแก่ตวั ไม่มีความสามารถ กลวัวา่ลูกนอ้งจะไดดี้กวา่ตน บางกรณีลูกนอ้งเป็นผูท่ี้มี

ความสามารถและทาํงานในแผนกไดดี้ หากยา้ยไปอยู่ในตาํแหน่งอ่ืนหรือแผนกอ่ืน แลว้จะทาํให้

งานส่วนของตนขาดคนดี และดาํเนินการไปไม่ดีเท่าท่ีควร อีกประการหน่ึงผูบ้งัคบับญัชาหากให้คน

ดียา้ยไปหมด แผนกของตนอาจไดรั้บความกระทบกระเทือน จึงพยายามซ่อนคนท่ีมีความสามารถ

ไวใ้นแผนกต่อไป ปัญหาน้ีแกไ้ม่ยาก เพียงแต่ผูบ้ริหารชั้นสูงให้โอกาสแก่ผูบ้งัคบับญัชาในระดบั

รอง ๆ ลงมา ใหมี้อาํนาจในการเล่ือนตาํแหน่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้และให้โอกาสหวัหนา้งานในฝ่าย

อ่ืน ๆ มีอาํนาจในการพิจารณาร่วมดว้ย 

4. ปัญหาเกิดจากโอกาสในการเล่ือนตาํแหน่งไม่เท่าเทียมกนั บริษทับาง 

แห่งมีความลาํเอียงในการคดัเลือกคน ใหโ้อกาสบุคคลบางคนหรือบางแผนกเท่านั้น เช่น ให้โอกาส

แก่คนท่ีมีการศึกษาระดบัขั้นมหาวทิยาลยัมากกวา่ระดบัอ่ืน ๆ 

 

การโยกย้าย (Transfer)  

การโยกยา้ย เป็นการเปล่ียนแปลงตาํแหน่งงานหน่ึงไปอีกตาํแหน่งงานหน่ึง ซ่ึง

ค่าจา้งหนา้ท่ี และความรับผดิชอบอยูใ่นระดบัเดียวกนั 

เสนาะ ติเยาว ์(2545 : 139 อา้งถึงในเกษรา บุญจิตราดุลย)์ ไดก้ล่าวถึงสาเหตุของการ

โยกยา้ยงานวา่ เกิดจาก 2 สาเหตุ  

1. การโยกยา้ยโดยสาเหตุเกิดจากบริษทัฯ  

เม่ือฝ่ายบริหารเห็นวา่การปฏิบติังานของพนกังานหรือคนงานไม่ไดผ้ลเตม็ท่ี ก็อาจ 

เปล่ียนแปลงหรือโยกยา้ยตวับุคคลผูป้ฏิบติังานเสียใหม่ ซ่ึงมีเหตุผลอยู ่3 ประการ คือ 

1.1 เพื่อประโยชน์และความสามารถบางประการของบริษทัฯ 

หรือของพนกังานเอง 

1.2 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงบางอยา่ง 

ซ่ึงมีผลกระทบกระเทือนต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

1.3 เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตหรือประสิทธิภาพการปฏิบติังานให้

สูงข้ึน 
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2. การโยกยา้ยเน่ืองจากพนกังานเอง 

โดยเหตุผลในการขอยา้ยมีหลายประการ เช่น 

2.1 เพื่อหาช่องทางกา้วหนา้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในระบบราชการท่ี

คุณสมบติัของบุคคลภายใตก้รอบท่ีคลา้ยคลึงกนัอยูแ่ลว้ 

2.2 เน่ืองจากสาเหตุท่ีผูท่ี้มีความประสงค์จะขอโอนนั้นทาํงานใน

ตาํแหน่งท่ีมีลกัษณะเป็นการ “รอตาํแหน่งอ่ืน” เม่ือมีตาํแหน่งท่ีมีคุณสมบติัท่ีแทจ้ริงของตนเองก็ขอ

ใชช่้องทางหรือเง่ือนไขดงักล่าว 

2.3 ลูกนอ้งบางคนอาจใชก้ารโอนเป็นวธีิการหนีเจา้นาย 

2.4 การค้นพบว่าตนเองไม่ชอบหรือไม่เหมาะกับงานในหน้าท่ี

ปัจจุบนั 

2.5 เกิดความขดัแยง้กบัเพื่อนท่ีทาํงานหรือไม่พอใจเพื่อนร่วมงาน

ในส่วนงานท่ีทาํอยู ่ซ่ึงถา้เป็นสาเหตุน้ี บางทีหัวหน้าโดยตรงเป็นผูข้อร้องพนกังานให้โอนยา้ยเอง 

เพื่อเป็นการแกปั้ญหา 

2.6 เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการทาํงานมากข้ึน เช่น มีชัว่โมง

การทาํงานท่ีดีกวา่ มีท่ีตั้งของสถานท่ีทาํงานท่ีสะดวกกวา่ เป็นตน้ 

การเล่ือนตําแหน่งและโยกย้ายนั้ น แตกต่างกันท่ีการเล่ือนตําแหน่งเป็นการ

เปล่ียนแปลงในแนวด่ิง  ส่วนการโยกยา้ยเป็นการเปล่ียนแปลงในแนวนอน การโยกยา้ยอาจทาํเป็น

ชัว่คราวหรือถาวรข้ึนอยู่กบัความจาํเป็น โดยจะเป็นการเปล่ียนแปลงในแผนกเดียวกนัหรือนอก

แผนกก็ได้ สําหรับนโยบายเก่ียวกับการโยกยา้ย ถ้าหากการโยกยา้ยเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ประมาณในการผลิตเพียงชัว่คราวหรือยา้ยแทนตาํแหน่งงาน ซ่ึงหวัหนา้หน่วยงานนั้นไปปฏิบติังาน

อ่ืนชัว่คราว การยา้ยนั้นเป็นการชัว่คราว แต่หากบริษทัฯตอ้งปรับปรุงใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ก็จะเป็นการโยกยา้ยในลกัษณะถาวร 

 นกัวชิาการ Michael J.Juciusไดพู้ดถึงขอบเขตการเล่ือนตาํแหน่งและการโอนยา้ย ไว้

วา่ เป็นการเคล่ือนไหวไปในตาํแหน่งงานท่ีว่างของงานปัจจุบนัขององค์การ โดยการโอนยา้ยนั้น 

สภาพของเงินเดือน ตาํแหน่ง และข้อกาํหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ของตาํแหน่งงานใหม่เป็นเหมือน

ตาํแหน่งงานเดิม แต่สําหรับการเล่ือนตาํแหน่ง การไปสู่ตาํแหน่งใหม่จะเป็นการไดรั้บเงินเดือน 

ตาํแหน่ง และขอ้กาํหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีสูงข้ึน 

Jucius ไดพู้ดถึงวตัถุประสงคข์องการเล่ือนตาํแหน่งและการโอนยา้ยวา่ จุดประสงค์

เร่ิมตน้ของการเล่ือนตาํแหน่งและการโอนยา้ยคือ การเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัองค์การทั้งในดา้น

การบริการ และผลกาํไร โดยท่ีเม่ือพนกังานไดอ้ยูใ่นตาํแหน่งท่ีสามารถสร้างผลผลิตไดม้าก เป็นผล
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ให้ผลงานของพนกังานเพิ่มสูงข้ึน นาํมาสู่ความสําเร็จขององค์การ ดงันั้น จึงควรเป็นจุดมุ่งหมาย

ขององค์การท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงตาํแหน่งของพนักงานไปยงัตาํแหน่งท่ีจะสร้างศกัยภาพ และ

โอกาสให้กบัองคก์ารมากข้ึน สําหรับจุดประสงคข์องการโอนยา้ยและการเล่ือนตาํแหน่งก็คือ เร่ือง

ธรรมชาติของคน ท่ีการเปล่ียนงานจะเป็นการเพิ่มโอกาสสําหรับพนกังานปัจจุบนัท่ีจะไปสู่งานท่ี

สามารถได้รับผลตอบแทนมากข้ึน ความพอใจท่ีมากข้ึน และความภูมิใจท่ีเพิ่มสูงข้ึน การไปสู่

ตาํแหน่งงานใหม่จะนาํไปสู่ความกา้วหนา้ท่ีเพิ่มมากข้ึน และเพิ่มสีสัน เพิ่มความหลากหลายให้กบั

งานท่ีเคยทาํเป็นประจาํ แต่อยา่งไรก็ตาม ไม่เสมอไปท่ีพนกังานทุกคนจะตอ้งการโอนยา้ยและเล่ือน

ตาํแหน่ง บางคนก็ตอ้งการความมัน่คงท่ีไดรั้บอยูแ่ลว้จากตาํแหน่งงานในปัจจุบนั 

Robert L. Mathis and John H. Jackson (อา้งถึงในวนัชยั มีชาติ เอกสารประกอบการ

สอน 2544 : 133) กล่าวถึงการเล่ือนตาํแหน่ง และการโอนยา้ยวา่ องคก์ารส่วนใหญ่แลว้ ตอ้งการท่ี

จะเลือกคนลงในตาํแหน่งงานว่างจากแหล่งภายในขององค์การ ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วมกัจะประสบ

ความสําเร็จ แต่ก็ยงัมีข้อยกเวน้อยู่บา้ง เช่น ศกัยภาพของคนท่ีทาํงานอย่างหน่ึงอาจจะไม่ดีหรือ

เหมาะสมกบังานอ่ืน เพราะวา่ทกัษะท่ีตอ้งการนั้นต่างกนั 

สําหรับแนวคิดการสรรหาคดัเลือกบุคลากรท่ีได้กล่าวมา ทาํให้มองเห็นภาพของ

ความลงตวักนั ระหว่างองค์การและผูส้มคัรงาน เน่ืองจากองค์การตอ้งการคนท่ีสามารถก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดให้กับองค์การ และผู ้สมัคร ก็ต้องการทํางานในองค์การท่ีจะก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกบัตนเอง ต่างฝ่ายต่างเลือกซ่ึงกนัและกนั 

 

กรอบแนวคิดด้านพนักงาน : การวางแผนงานอาชีพ และ แรงจูงใจ 

กรอบแนวคิดน้ี จะเป็นฐานในการวิเคราะห์ความตอ้งการของแต่ละบุคคลโดยมี 2 

เร่ืองท่ีน่าสนใจ คือ 

1.  การวางแผนงานอาชีพ (Career planning) ซ่ึงในทีนี่จ้ะเน้นด้านพนักงาน 

เป็นกระบวนการวางแผนความกา้วหนา้ในชีวติการทาํงานของบุคคล ซ่ึงแต่ละบุคคล

ตอ้งการกาํหนดเป้าหมายของงานอาชีพ และกาํหนดหนทางไปสู่ความสําเร็จของเป้าหมายนั้น โดย

ท่ีทั้งพนักงาน ผูบ้ริหาร และองค์การ ต่างก็จะตอ้งมีบทบาทในการพฒันางานอาชีพของตน คือ 

บุคคลแต่ละคนจะตอ้งยอมรับความรับผิดชอบสําหรับงานอาชีพของตน ตอ้งมีการประเมินความ

สนใจ ทกัษะและค่านิยม ตลอดจนแสวงหาขอ้มูล และทรัพยากรท่ีเก่ียวกบังานอาชีพ เป็นการกา้ว

ไปสู้ความมัน่ใจวา่จะเป็นงานอาชีพท่ีมีความสุขและสาํเร็จ 

วิชยั โถสุวรรณจินดา (2545 : 82) กล่าววา่ ในการท่ีพนกังานเขา้ทาํงานในองคก์าร

นั้น นอกจากต้องการผลตอบแทนในการทาํงานท่ีเพียงพอเหมาะสม ยงัมีความต้องการเติบโต
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กา้วหนา้ในอาชีพของตนดว้ย ซ่ึงหากองคก์ารไดมี้ส่วนสนบัสนุนให้พนกังานไดเ้ติบโตกา้วหนา้ใน

งานอาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากจะเป็นการเสริมความกระตือรือร้นในการทาํงานของพนกังาน 

ยงัทาํให้องคก์ารไดมี้พนกังานท่ีมีคุณค่า ลดปัญหาการลาออกจากงานและเบ่ืองานของพนกังานได้

ดว้ย 

Malcolm Bennison and Jonathan Casson (1984 : 229-230, อา้งถึงในเกษรา บุญ

จิตราดุลย)์ พูดถึงการบริหารอาชีพ หรือทางกา้วหนา้ของบุคคล วา่เป็นการท่ีแต่ละบุคคลจะตอ้งมอง

หาโอกาสในการบริหารทางกา้วหน้าของตนเอง โดยเม่ือมีตาํแหน่งงานวา่ง ท่ีเป็นตาํแหน่งสูงกว่า

ตาํแหน่งงานเดิมท่ีตนปฏิบติังานอยู่ ก็จะตอ้งให้ความสนใจท่ีจะสมคัรเขา้รับการคดัเลือก เพื่อให้

ตนเองไดมี้หนทางกา้วหนา้ในอาชีพ 

สําหรับการวางแผนบริหารความสําเร็จของแต่ละบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามการ

วางแผนงานอาชีพไดห้รือไม่นั้น ยงัข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบอ่ืนอีก เช่น 

1. พื้นฐานของตวับุคคล เช่น ครอบครัว สังคม ระดบัการศึกษา 

2. หลกัเกณฑ์ในการเล่ือนตาํแหน่งขององคก์าร วา่มีหลกัเกณฑ์ตามระบบ

คุณธรรม หรืออุปถมัภ ์เนน้ผูมี้อาวโุส หรือผูมี้ความสามารถ 

3. สภาพเศรษฐกิจ ถา้เศรษฐกิจมีการขยายตวั ตาํแหน่งต่าง ๆ จะเกิดมีข้ึน

มาก ทาํให้มีโอกาสก้าวหน้า ได้แสดงฝีมือมาก แต่ในสภาพเศรษฐกิจหดตัว องค์การอาจต้อง

ลดทอนตาํแหน่งท่ีไม่จาํเป็นลง โอกาสความก้าวหน้าของพนักงานก็จะลดลงและมีการแย่งชิง

ตาํแหน่งมากข้ึน 

การบริหารทางกา้วหนา้ของพนกังาน เม่ือสําเร็จและเป็นไปอยา่งท่ีพนกังานตอ้งการ 

จะช่วยใหพ้นกังานผูน้ั้น มีขวญัและกาํลงัใจท่ีดีในการทาํงาน มีความตั้งใจท่ีจะทาํงานและก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ และในทางตรงข้าม ถ้าไม่เป็นไปตามท่ีพนักงานตั้งความหวงัไว ้

พนกังานก็จะไม่มีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานทาํใหง้านท่ีไดไ้ม่มีประสิทธิภาพ 

2.   แรงจูงใจ  

แนวคิดแรงจูงใจ เป็นการมุ่งตอบคาํถามทาํอยา่งไรจึงจะทาํให้คนอยากทาํงานหรือมี

ความเต็มใจในการทาํงาน เพราะเช่ือวา่หากคนมีความตั้งใจและเต็มใจในการทาํงานแลว้ผลงานท่ี

ออกมาจะดี และผูท่ี้ทาํงานก็จะมีความสุขในการทาํงาน เพราะไดท้าํงานอยา่งมีเป้าหมาย หรือไดท้าํ

ในส่ิงท่ีตนตอ้งการ 

แรงจูงใจ เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกซ่ึงผูท่ี้มีแรงจูงใจ แรงจูงใจจะเป็นความเต็มใจ

ในการกระทาํบางส่ิงบางอย่าง ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความสามารถในการกระทาํดงักล่าว เพื่อตอบสนอง

ความพอใจของบุคคล (Stephen P.Robbins อา้งถึงในวนัชยั มีชาติ 2544 : 47) 
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ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องมีดังนี้ 

1.  ทฤษฎลีาํดับข้ันของความต้องการ (Maslows Need Hierarchy Theory)  

ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีเสนอโดย Abraham H. Maslow ท่ีมุ่งจะอธิบายความตอ้งการของคน 

โดยมีความเช่ือวา่ มนุษยมี์ความตอ้งการตลอดเวลา และความตอ้งการของคน จะเป็นตวักระตุน้ให้

คนแสดงพฤติกรรมเพื่อสนองความตอ้งการ โดยความตอ้งการแบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดงัน้ี 

1.1  ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological needs) เป็นความพื้นฐานทางร่างกาย 

เพื่อใหส้ามารถดาํรงชีวติอยูไ่ด ้ถือเป็นความตอ้งการขั้นแรกท่ีกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรม เช่น 

ความตอ้งการอาหาร อากาศ การพกัผอ่น ความตอ้งการปัจจยัส่ีในการดาํรงชีวติ 

1.2  ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั (Safety and Security) จะเกิดข้ึน เม่ือ

ความตอ้งการขั้นแรกไดรั้บการตอบสนองระดบัหน่ึง ความตอ้งการความมัน่คงความปลอดภยัทั้ง

ทางร่างกายและจิตใจ 

1.3  ความตอ้งการด้านสังคม (Social needs) ตอ้งการท่ีจะผูกพนั และได้รับการ

ยอมรับวา่เป็นส่วนหน่ึงของสังคม ตอ้งการใหย้อมรับวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม หรือ องคก์าร 

1.4  ความตอ้งการท่ีไดรั้บการยกยอ่งและการนบัถือตนเอง (Self-esteem needs, ego, 

status) เกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการขั้น 1, 2, 3 ไดรั้บการตอบสนองแลว้ เป็นความตอ้งการท่ีมีฐานะเด่น 

และประสบความสําเร็จ และตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งในสังคม ตอ้งการท่ีจะนบัถือตนเอง มีความ

เช่ือมัน่ในตนเอง ความตอ้งการในขั้นน้ี องค์การจะสามารถพิจารณาได้จาก ช่ือตาํแหน่ง การเพิ่ม

เงินเดือน ลกัษณะงาน ความรับผดิชอบ และการยอมรับนบัถือจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน 

1.5  ความตอ้งการประจกัษต์น การบรรลุศกัยภาพของตน (Self Actualization) เป็น

ความตอ้งการขั้นสุดทา้ย ความตอ้งการในขั้นน้ีจะเป็นความตอ้งการ ท่ีจะรู้วา่ตนมีความสามารถใด

และทาํส่ิงใดไดดี้ท่ีสุด และไดท้าํในส่ิงดงักล่าว ความตอ้งการขั้นน้ีไดแ้ก่ ความเจริญเติบโต ความ

ตอ้งการกา้วหนา้ และความตอ้งการทาํงานใหบ้รรลุผลสาํเร็จ ซ่ึงในองคก์าร ความตอ้งการดา้นน้ีอาจ

จดัโดย การจดังานท่ีทา้ทาย การเปิดโอกาสใหใ้ชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความกา้วหนา้ในองคก์าร

และความสาํเร็จในการทาํงาน 

ความต้องการทั้ง 5 ขั้นน้ี จะไม่มีการข้ามขั้น ความตอ้งการท่ีจะเป็นแรงจูงใจให้

คนทาํงาน หรือ แสดงพฤติกรรมจะตอ้งเป็นความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองเท่านั้น 
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2. ทฤษฎ ีERG (Alderfer’s ERG Theory)  

เป็นแนวคิดท่ีเสนอโดย Clayton Alderfer โดยจดักลุ่มความตอ้งการออกเป็น 3 

ประเภท คือ 

2.1  ความตอ้งการท่ีจะดาํรงชีวิต หรือความตอ้งการท่ีจะคงอยู ่(Existence : E) ไดแ้ก่

ความตอ้งการปัจจยั 4 ในการดาํรงชีวติ ความตอ้งการทางวตัถุ เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน 

2.2  ความตอ้งการดา้นความสัมพนัธ์ (Relatedness : R) คือความตอ้งการท่ีจะผูกพนั

กบัผูอ่ื้นในการทาํงาน ตอ้งการเป็นพวก ไดรั้บการยอมรับ ตอ้งการเป็นเพื่อน 

2.3 ความตอ้งการเจริญเติบโต (Growth : G) เป็นความตอ้งการท่ีจะเจริญกา้วหนา้ใน

การทาํงาน เป็นการท่ีคนสามารถทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนในการทาํงานอย่างเต็มท่ี และ

สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเพิ่มข้ึนดว้ย ในขั้นน้ีคนจะทุ่มเทความพยายามในการทาํงานอย่าง

เตม็ท่ี 

ตามทฤษฎีน้ี เม่ือความตอ้งการสกดักั้น อาจจะมีความตอ้งการท่ีถดถอ้ยเกิดข้ึนได ้คือ 

จากความตอ้งการระดบัสูงกลบัไปสู่ความตอ้งการระดบัตํ่ากวา่ 

3.  ทฤษฎ ี2 ปัจจัย (Herzberg’s Two-Factor Theory) เสนอโดย Frederick Herzberg  

ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัท่ีทาํใหค้นรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจเป็นคนละประเภทกนั โดยปัจจยัท่ี

จูงใจคนในการทาํงานมี 2 ประเภท คือ 

3.1  ปัจจยัสุขวิทยา (Hygiene factors) เป็นปัจจยัท่ีมุ่งลดความรู้สึกไม่พอใจของคน

ในการทาํงาน เป็นปัจจยัท่ีหากขาดหายไปคนจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจการทาํงาน ได้แก่ ความ

มัน่คงในการทาํงาน เงินเดือน สภาพการทาํงาน สถานภาพ นโยบายและการบริหารงานขององคก์าร 

ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา/ผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบักลุ่มเพื่อนเป็นตน้  

3.2 ปัจจยัจูงใจ (Motivator factors) จะเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ให้คนทุ่มเทความพยายาม

ในการทาํงาน ปัจจัยจูงใจจะเป็นแรงผลักดันให้คนทํางานได้แก่ องค์การ ความเจริญเติบโต 

ความกา้วหนา้ในการทาํงาน ลกัษณะงาน ความรับผดิชอบ การไดรั้บการยอมรับ และความสําเร็จใน

การทาํงาน ปัจจยัจูงใจน้ี มกัจะเป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล ต่างจากปัจจยัสุขวิทยา ท่ีเกิดข้ึน

จากภายนอกบุคคล 

กรอบแนวคิดการวางแผนอาชีพและแรงจูงใจ เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์

พนกังานแต่ละคน วา่พนกังานแต่ละคนนั้น มีความตอ้งการความกา้วหนา้ในอาชีพการงานของตน

เป็นพื้นฐาน ถา้หนทางท่ีจะนาํไปสู่ความกา้วหนา้ ไดรั้บการสนบัสนุนท่ีดีจากองคก์าร พนกังานก็จะ

ตั้งใจทาํงาน ความกา้วหนา้ในการทาํงานจึงเป็นปัจจยัจูงใจท่ีดี  องคก์ารจะสามารถให้กบัพนกังาน
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เพื่อใหพ้นกังานตอบสนองต่อองคก์าร โดยเป็นพนกังานท่ีดี ท่ีมีประสิทธิภาพให้กบัองคก์าร ทาํให้

องคก์ารมีความเจริญเติบโต 

 

 

4.  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

4.1  งานวจิยัท่ีกล่าวถึงเร่ืองการลดขนาดองคก์าร 

พงษช์ยั นิมิตไตรทิพย ์(2545) ศึกษาเร่ืองการประเมินผลโครงการร่วมใจจากองคก์ร 

บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) สรุปถึงการประเมินสภาพแวดลอ้ม (Context) ว่า จากการท่ี

บริษทัฯ ประสบกบัสภาวะวิกฤติต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นราคานํ้ ามนัในตลาดโลกมีราคาสูง การอ่อนค่า

ของเงินบาท ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้ วิกฤตการณ์เหล่าน้ี ส่งผลให้การดาํเนินงาน

ประจาํปีงบประมาณ 2543/2544 (ตุลาคม 2543 – กันยายน 2544) ของบริษทัฯ มีรายได้ลดลง 

เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายดา้นการดาํเนินงานเพิ่มข้ึน ในขณะเดียวกนั ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรก็เพิ่มข้ึน

ตามลาํดบั  นอกจากน้ี เหตุการณ์ก่อวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2544 ท่ีผา่น

มา ไดส่้งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการบินพาณิชย ์เหตุผลดงักล่าวเป็นเหตุให้บริษทัฯ 

ต้องปรับตัวให้อยู่รอดได้ท่ามกลาวงสภาวะวิกฤติ โดยออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดรายจ่าย 

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงความจาํเป็นในการปรับลดขนาดองค์กร จึงไดมี้

มติใหด้าํเนินโครงการร่วมใจจากองคก์ร (Mutual Separation Plan) ข้ึน เพื่อลดบุคลากร และเป็นการ

ลดรายจ่ายระยะยาว ซ่ึงโครงการน้ี เป็นความสมคัรใจร่วมกนัทั้งสองฝ่าย บริษทัฯ และพนกังาน 

โดยการดาํเนินโครงการคร้ังน้ี สามารถปรับลดจาํนวนพนกังานลงไดท้ั้งส้ิน 429 คน และประหยดั

ค่าใชจ่้ายเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,042.4 ลา้นบาท 

4.2  งานวจิยัท่ีกล่าวถึงเร่ืองกระบวนการสรรหาคดัเลือก 

นิรันดร์ ก่อสุวรรณ (2538) ศึกษาเร่ือง กระบวนการบริหารงานบุคคลของ บริษทั 

การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ศึกษาเฉพาะกรณีของพนักงานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน พบว่าในทาง

ปฏิบติัของการบินไทย กระบวนการสรรหาและคดัเลือกจะมีความสลบัซบัซ้อน กล่าวคือ เน่ืองจาก

การท่ีเป็นหน่วยงานใหญ่และมีการแบ่งงานออกเป็นฝ่าย ๆ และเป็นการทาํงานท่ี อาศยักฎเกณฑ์ต่าง 

ๆ เป็นบรรทดัฐาน ทาํใหก้ระบวนการสรรหาและคดัเลือก เร่ิมจากหน่วยงานท่ีตอ้งการกาํลงัคน แจง้

ความจาํนงในความตอ้งการพนกังานเขา้มาท่ีหน่วยงานกลาง หรือฝ่ายบริหารและพฒันาทรัพยากร

บุคคลก่อ เพื่อใหมี้การตรวจสอบถึงความจาํเป็นท่ีแทจ้ริงในการรับสมคัรพนกังานในตาํแหน่งนั้น ๆ 

โดยอาศยัหน่วยงานบริหารบุคคลกลางเป็นผูพ้ิจารณา และเสนออนุมติัต่อผูบ้ริหาร แต่ในทางปฏิบติั

แลว้ ฝ่ายบริหารงานบุคคลกลาง มกัไม่มีอาํนาจต่อรอง หรือยบัย ั้งการขอกาํลงัคน เหตุเพราะติดขดั
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ปัญหาความเขา้ใจอย่างละเอียดของลกัษณะงานในฝ่ายต่าง ๆ ท่ีขอกาํลงัคนเขา้มา ทาํให้ส่วนใหญ่

แลว้มกัจะมีการอนุมติัตามท่ีขอมาทุกคร้ัง ถา้มีการปฏิเสธก็มกัเกิดจากการกาํหนดนโยบายการกาํจดั

กาํลงัคนโดยรวมของบริษทัฯ ซ่ึงมีเหตุมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีกาํหนด เช่น วิกฤตการณ์

ทางเศรษฐกิจ หรือผลพ่วงของสงครามอ่าวเปอร์เซีย เป็นตน้ จึงสรุปไดว้า่ หน่วยงานบริหารบุคคล

กลางของบริษทัฯ จะไม่มีอาํนาจเท่าท่ีควรในการยบัย ั้งความตอ้งการกาํลงัคนจากหน่วยงานต่าง ๆ  

ดงันั้นการทบทวนวรรณกรรม ทาํให้ได ้3 กรอบแนวคิด โดยกรอบแนวคิดท่ีมีทั้ง 

ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จะเป็นกรอบการวิเคราะห์การบริหารงานบุคคล 

กรณีการสรรหาคดัเลือกพนกังานบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) หลงัวกิฤติเศรษฐกิจ 

กรอบแนวคิดด้านองค์การ  ทาํให้เห็นสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ทาํให้

องค์การจะตอ้งมีการปรับตวั เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เป็นสาเหตุให้องค์การตอ้งมี

นโยบาย และมาตรการดา้นต่าง ๆ ออกมา เพื่อท่ีจะลดค่าใช้จ่ายดา้นต่าง ๆ ขององค์การ เน่ืองจาก

วกิฤติเศรษฐกิจ ไดมี้ผลต่อผลประกอบการขององคก์าร 

กรอบแนวคิดการสรรหาคดัเลือก ทาํใหเ้ห็นถึงความแตกต่างระหวา่งแนวคิดการสรร

หาคดัเลือกตามหลกัวชิาการ กบัการปฏิบติัจริงในองคก์าร ซ่ึงในการศึกษาน้ี คือ บริษทั การบินไทย 

จาํกดั (มหาชน) วา่มีความแตกต่างในดา้นใดบา้ง ส่ิงใดท่ีองคก์ารทาํได ้และส่ิงใดท่ีองคก์ารยงัขาด 

การนาํมาประยกุตใ์ชก้บัองคก์ารสามารถทาํไดม้ากนอ้ยและมีความเหมาะสมเพียงใด 

กรอบแนวคิดสุดทา้ยดา้นตวัพนกังาน คือการวางแผนอาชีพและแรงจูงใจ เป็นการ

มองด้านพนักงาน ว่าพนักงานมีความคาดหวงัในอาชีพการงานของตวัเองอย่างไร และองค์การ

ตอบสนองความตอ้งการของพนกังานมากนอ้ยเพียงใด 

จากกรอบแนวคิดท่ีไดท้บทวนวรรณกรรม ทาํใหส้ามารถศึกษาวิเคราะห์ในเร่ืองท่ีจะ

ศึกษาดงัน้ี 

เร่ิมจากปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ ทาํให้บริษทัฯ มีความจาํเป็น

ท่ีจะตอ้งปรับตวั โดยการปรับตวันั้น ส่วนหน่ึงไดก้ระทบต่อการบริหารงานบุคคล ในเร่ืองการสรร

หาคดัเลือกบุคลากร การโอนยา้ยพนกังาน การเล่ือนตาํแหน่ง เม่ือกระทบต่อการสรรหาคดัเลือก

เปล่ียนแปลง จึงส่งผลต่อ 3 ดา้นหลกั คือ ดา้นองคก์าร หน่วยงาน และพนกังาน 

 

การสรรหาคัดเลือกพนักงาน บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 

การสรรหาคดัเลือก เป็นกระบวนการในระดบัตน้ ๆ ของการบริหารงานบุคคล ท่ีมี

ความสําคัญในฐานะท่ีเป็นด่านแรก ในการท่ีจะสรรหากลั่นกรอง เพื่อให้ได้คนดี มีความรู้

ความสามารถเขา้ร่วมงานกบัองคก์าร เพื่อสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้ใหก้บัองคก์าร 
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บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ได้กาํหนดระเบียบบริษทั การบินไทย จาํกัด 

(มหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลข้ึน ซ่ึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาวการณ์โดยฉบบัท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั เป็นฉบบัของปี พ.ศ. 2537 ในระเบียบบริหารงานบุคคล

ฉบบัดงักล่าว ไดอ้ธิบายถึงระเบียบ และแนวปฏิบติัของการสรรหาคดัเลือกบุคคลของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 

1. ระเบียบและแนวปฏิบัติของการสรรหาคัดเลือก 

ระเบียบบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2537 

ได้ระบุถึงนโยบายการว่าจา้งพนักงานไวว้่า บริษทัฯ มีนโยบายว่าจา้งบุคคลเขา้ทาํงานตามความ

จาํเป็นและตามความเหมาะสมของงาน โดยการขอวา่จา้งบุคคลเขา้ทาํงานตอ้งอยูใ่นแผนอตัรากาํลงั

งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้ ซ่ึงการวา่จา้งบุคคลเขา้ทาํงานใหท้าํไดก้รณี ดงัน้ี 

1. วา่จา้งตามแผนอตัรากาํลงัและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั 

2. วา่จา้งตามตาํแหน่งท่ีวา่ง 

3. วา่จา้งเร่งด่วน 

4. วา่จา้งกรณีพิเศษ 

โดยในการว่าจ้างทั้ง 4 กรณี จะต้องได้รับอนุมติัจากกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

ยกเวน้ตาํแหน่งตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการแผนหรือตาํแหน่งท่ีไดรั้บเงินเดือนเท่ากบัเงินเดือนขั้นตน้ของ

ผูจ้ดัการแผนกข้ึนไป ให้อยู่ในอาํนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารงานนโยบายของบริษทัฯ สําหรับ

ตาํแหน่งตั้งแต่ผูอ้าํนวยการใหญ่ข้ึนไป ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

 

2. การสรรหาบุคลากรของบริษัทฯ 

ระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษทัฯ ไดก้าํหนดวิธีการสรรหาบุคลากรเขา้ทาํงาน

กบับริษทัฯ ไว ้วธีิ คือ 

1. การสรรหาบุคลากรจากภายนอก 

2. การสรรหาบุคลากรจากภายใน 

 

การสรรหาบุคลากรจากภายนอก (External Source) 

ในการปฏิบติั แหล่งสรรหาบุคลากรภายนอก ท่ีบริษทัฯมกัใช ้มีดงัน้ี 

1. บริษทัฯ มีหน่วยงานรับสมคัรอยูช่ั้นล่างของอาคาร 2 โดยให้ผูส้มคัรงานไดเ้ขา้

มาสมคัรดว้ยตนเอง (Walk-ins) บริษทัฯ โดยกองบรรจุแต่งตั้ง จะมีตารางการจ่ายใบสมคัรวุฒิต่าง ๆ

ติดไวท่ี้บอร์ด เพื่อให้ผูส้มคัรไดรั้บทราบถึงวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาเอก รวมทั้งคุณสมบติัของ
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ผูส้มคัรท่ีบริษทัฯ ตอ้งการ โดยบริษทัฯจะจ่ายใบสมคัรให้กบับุคคลตามระดบัการศึกษาท่ีกาํหนด

เท่านั้น 

2. ใช้พนกังานในองค์การช่วยชกัชวนคนนอกให้มาทาํงาน (Employee referrals 

programs) ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นการชกัชวนเพื่อน ญาติ หรือบุคคลในครอบครัว ให้เขา้มาทาํงานกบั

บริษทัฯ เน่ืองจากพนกังานท่ีทาํงานอยูก่่อนเห็นถึงขอ้ดีของบริษทัฯ มากกวา่ขอ้เสีย จึงชกัชวนให้เขา้

มาสมคัรทาํงาน 

3. การใชนิ้ทรรศการงาน หรือ ตลาดนดัแรงงาน (Job fairs) 

4. สถาบนัการศึกษา (Schools) ซ่ึงบริษทัฯ มกัเขา้ไปร่วมในกิจกรรมท่ีนกัศึกษาจดั

ข้ึน มีการไปออกซุม้ในสถาบนัการศึกษา 

 

 วธีิการสรราบุคลากรภายนอก ทีบ่ริษัทฯ ใช้ ได้แก่ 

1. การใชห้นงัสือพิมพร์ายวนั ซ่ึงเป็นการสรรหาท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีค่อนขา้งตํ่า เขา้ถึง

คนไดเ้ป็นจาํนวนมาก บริษทัฯ ส่วนใหญ่แลว้จะลงตาํแหน่งงานวา่งโดยเฉพาะตาํแหน่งนกับิน และ

พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ในหนงัสือพิมพม์ติชน บางกอกโพสต ์และเดอะเนชัน่ เป็นตน้ 

2. การฝึกงานภาคฤดูร้อน จากการท่ีบริษทัฯ มีการรับนักศึกษาเขา้ฝึกงาน เม่ือได้

เขา้มาทาํงานในหน่วยงานท่ีมีความตอ้งการกาํลงัคนเพิ่ม ทาํให้หน่วยงานนั้น เห็นความสามารถ 

ความขยนั และความอดทน เม่ือตอ้งการรับพนกังานใหม่ ก็จะนึกถึงนกัศึกษาท่ีเคยมาฝึกงานเหล่าน้ี 

ทาํใหมี้การชกัชวนใหม้าสอบคดัเลือก ซ่ึงส่วนใหญ่ก็มกัจะไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้มาทาํงาน 

เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบการสรรหาบุคลากรของบริษทัฯ ให้ความคิดเห็นในเร่ืองแหล่ง

สรรหาบุคลากรและความตอ้งการของตน้สังกดั ว่าบริษทัฯ เป็นบริษทัฯท่ีมีช่ือเสียง อีกทั้งยงัเป็น

รัฐวสิาหกิจ มีความมัน่คง มีสวสัดิการท่ีดี ทาํให้บุคคลภายนอกตอ้งการเขา้มาสมคัรงานกบับริษทัฯ 

เป็นจาํนวนมาก บริษทัฯ จึงไม่ค่อยไดใ้ช้แหล่งสรรหาจากภายนอก เช่น วิทยุ โทรทศัน์ สํานกังาน

จดัหางาน แหล่งสรรหาท่ีใช้ส่วนใหญ่จะเป็นการท่ีผูส้มคัร Walk-In เขา้มาสมคัรงานมากกว่า 

นอกจากนั้น ในปัจจุบนับริษทัฯ ไดมี้ความกา้วหนา้ไปอีกขั้นหน่ึง คือ ให้บริการการสมคัรงานทาง 

Internet สําหรับผูส้นใจจากภายนอก และระบบ Intranet สําหรับพนกังานภายในท่ีสนใจจะสมคัร

งาน โดยผูส้นใจจะสมคัรทาง Internet สามารถสมคัรมาไดท่ี้ www.thaiair.com 

สาํหรับความตอ้งการของหน่วยงานตน้สังกดั ซ้ึงส่วนใหญ่แลว้ ตอ้งการให้มีการสรร

หาบุคลากรจากภายนอก เพราะตน้สังกดัตอ้งการพนกังานใหม่ เน่ืองจากยงัมีความกระตือรือร้นท่ีจะ

ทาํงานและเป็นบุคลากรท่ีหน่วยงานสามารถสอดแทรกวฒันธรรมองค์การให้ซึมซบัตั้งแต่แรกเขา้ 

ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีด้านการสรรหา เรียกบุคคลพวกน้ีว่า “ผา้ขาว” คือพร้อมจะรับส่ิงท่ีองค์การหรือ
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หน่วยงานป้อนเขา้ไป อีกทั้งจะไม่มีปัญหาในเร่ืองอตัราค่าจา้ง ซ่ึงเป็นอตัราขั้นตน้ ทาํให้เป็นการ

ประหยดังบประมาณ 

 

การสรรหาบุคลากรจากภายใน (Internal Source) 

แหล่งสรรหาบุคลากรภายใน มีลกัษณะดงัน้ี  

1.   การเล่ือนตําแหน่ง (Promotions)  

เม่ือหน่วยงานใดมีอตัราว่าง พนักงานท่ีจะไดรั้บการพิจารณา ให้เล่ือนข้ึนไปครอง

ตาํแหน่งนั้น จะตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1.1  มีคุณวุฒิและประสบการณ์ ตรงกบัความตอ้งการของงานในตาํแหน่ง

หนา้ท่ีนั้น หรือใชก้บักิจการนั้นได ้

1.2  เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเรียบร้อย และขยนัหมัน่เพียรในหนา้ท่ีการงานของ

ตน 

1.3  ตอ้งดาํรงตาํแหน่งเดิมมาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

1.4  ตาํแหน่งใหม่ท่ีจะไดรั้บการเล่ือนข้ึนไปนั้น ตอ้งอยู่ในระดบัท่ีสูงกว่า

ตาํแหน่งเดิมของพนกังานข้ึนไปเพียงระดบัเดียว และอตัราเงินเดือนท่ีพนกังานไดรั้บอยูใ่นตาํแหน่ง

เดิมจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ขั้นตน้ของตาํแหน่งใหม่ 

1.5  ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานและผูอ้าํนวยการใหญ่ของหน่วยงานนั้น ได้

พิจารณาแลว้ เห็นวา่เป็นผูเ้หมาะสม ท่ีจะไดรั้บการเล่ือนข้ึนไปครองตาํแหน่งนั้น ทั้งน้ีหากมีผูไ้ดรั้บ

การพิจารณาวา่มีคุณสมบติัและความสามารถเหมาะสมกบัตาํแหน่งท่ีวา่งมากกวา่ 1 คน ให้พิจารณา

ผูท่ี้มีอาวโุสในตาํแหน่งหนา้ท่ีสูงกวา่ก่อน หากเป็นพนกังานในตาํแหน่งระดบัเดียวกนั ให้ตน้สังกดั

พิจารณาคดัเลือกโดยใชห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1.5.1 พิจารณาผูค้รองตาํแหน่งปัจจุบนัก่อน 

1.5.2 หากครองตาํแหน่งพร้อมกนัให้พิจารณาผูไ้ดรั้บเงินเดือนในขั้นนั้น

ก่อน 

1.5.3 หากครองตาํแหน่งพร้อมกนั ให้พิจารณาผูไ้ดรั้บเงินเดือนในขั้นนั้น

ก่อน 

1.5.4 ถา้หากรับเงินเดือนเท่ากนั และไดรั้บเงินเดือนในขั้นนั้นเท่ากนัอีก ให้

พิจารณาผูท่ี้เขา้ทาํงานกบับริษทัฯ ก่อน 

เจา้หนา้ท่ีสรรหา ไดก้ล่าวถึงการสรรหาบุคลากรจากภายในวา่ การสรรหาบุคลากร

จากภายในนั้น แม้ว่าจะมีข้อดีในแง่ของการได้คนท่ีมีประสบการณ์ ทาํให้ไม่ตอ้งเสียเวลาและ
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ค่าใชจ่้ายในการสอนงาน รวมทั้งการปรับตวัใหเ้ขา้กบัองคก์รหรือหน่วยงานท่ีทาํไดง่้าย แต่มีขอ้เสีย

ท่ีเจา้หนา้ท่ีเห็นวา่ จะทาํให้ระบบอุปถมัภ ์(Spoil System) เขา้มาแทรกแซงไดง่้าย โดยจะมีการใช้

เส้นสายช่วยเหลือ พรรคพวกกันเอง ทาํให้หน่วยงานไม่ได้คนท่ีมีความรู้ความสามารถตามท่ี

ตอ้งการ 

 

2.     การโอนและการย้ายทีท่าํงาน (Transfers and Relocation)  

ในเร่ืองของการโยกยา้ยตาํแหน่ง พนักงานมีโอกาสได้รับการพิจารณาโยกยา้ย

ตาํแหน่งหนา้ท่ีในกรณีท่ีมีตาํแหน่งวา่งต่างหน่วยงานตามหลกัเกณฑต์่อไปน้ี 

2.1 ไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงานตน้สังกดัใหย้า้ยได ้

2.2 ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ท่ี

กาํหนดไว ้

2.3 พนกังานตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในหน่วยงานเดิมของตน มาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

2.4 พนักงานท่ีได้รับการโยกยา้ยตาํแหน่งหน้าท่ี ถ้าจาํเป็น ต้องให้มีการ

ทดลองงาน ใหก้าํหนดไดไ้ม่เกิน 180 วนั 

 

3.     การหมุนเวยีนสลบัตําแหน่ง (Job Rotations)  

บริษทัฯ ไม่ไดมี้การกาํหนดการหมุนเวียนสลบัตาํแหน่งไวใ้นระเบียบบริษทัฯ ว่า

ด้วยการบริหารงานบุคคล เน่ืองจากให้เป็นดุลยพินิจของหน่วยงานตอ้นสังกดัของพนักงานเอง 

เพราะส่วนใหญ่แลว้จะเป็นการหมุนเวียนสลบัตาํแหน่งในหน่วยงานเดียวกนั เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

งานเพิ่มข้ึน หรือในบางคร้ัง การหมุนเวียนสลบัตาํแหน่งเป็นไปเพื่อการขจดัการขดัแยง้ ท่ีเกิดข้ึน

ระหวา่งพนกังานท่ีปฏิบติังานดว้ยกนั 

ทั้งน้ี การโยกยา้ย หรือเปล่ียนตาํแหน่งหน้าท่ี ในระดับตาํแหน่ง หรือระดับขั้น

เงินเดือนเดียวกัน จะไม่มีการปรับเงินเดือนให้ สําหรับพนักงานท่ีได้รับการเล่ือนให้ไปดาํรง

ตาํแหน่งสูงข้ึน จะไดรั้บพิจารณา ปรับเงินเดือนไม่เกิน 2 ขั้น ของตาํแหน่งใหม่ 

 

4.    การจ้างหรือกลบัเข้ามาทาํงาน (Rehires and Recalls)  

ในส่วนของบริษทัฯ การจา้งหรือกลบัเขา้มาทาํงานนั้น ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นนกับิน 

หรือ พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้สียค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมจนมีความเช่ียวชาญ

เก่ียวกบังานท่ีปฏิบติัแลว้ และบุคลากรเหล่าน้ีจะมีประสบการณ์ในการทาํงาน การรับกลบัเขา้มา

ทาํงานจะทาํใหบ้ริษทัฯ ประหยดัค่าใชจ่้ายในการท่ีจะตอ้งมาฝึกอบรมเหมือนพนกังานใหม่ 
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 วธีิการสรรหาบุคลากรภายใน 

การสรรหาบุคลากรจากภายในน้ี บริษทัฯ จะใช้ส่ิงพิมพ์ภายในองค์การ ท่ีเรียกว่า

หนงัสือเวียน ซ่ึงจะออกเป็นประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ืองตาํแหน่งงานว่าง โดยเน้ือหา

ของประกาศฯ จะบอกถึงคุณสมบัติของผู ้สมัครท่ีหน่วยงานต้องการ เช่น เพศ อายุ ความรู้

ความสามารถท่ีตอ้งการเป็นตน้ พร้อมทั้งให้แนบประวติัส่วนตวั ประวติัการศึกษา ประวติัการ

ทาํงานโดยละเอียด โดยในการสมคัรจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชา ตามสายงานใน

ระดบัไม่ตํ่าหวา่ผูอ้าํนวยการฝ่าย นอกจากจะใชห้นงัสือเวยีนในรูปของประกาศแลว้ บริษทัฯ ยงัมีอีก

ช่องทาง การส่ือสารภายในองคก์ารคือ ระบบ Intranet ท่ีใหบ้ริการข่าวสารการรับสมคัรพนกังานใน

ตาํแหน่งงานวา่ง   

 

5.      การคัดเลือกบุคลากรของบริษัทฯ  

บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) มีวธีิท่ีใชใ้นการคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงาน 4 วธีิ 

1. การคดัเลือกพนกังานทัว่ไป 

2. การคดัเลือกนกับิน 

3. การคดัเลือกพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

4. การคดัเลือกโดยวธีิพิเศษ 

รายละเอียดและขั้นตอนของการคดัเลือก มีดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  เม่ือเอกสารขออตัรากาํลงั (Requisition for Personnel) ไดรั้บอนุมติัแลว้ 

ให้กองบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายบริหารบุคคล ขออนุมติักรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เพื่อแต่งคณะกรรมการ

สอบคดัเลือก ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนฝ่ายบริหารบุคล 1 คน และผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ีเขาวา่งจา้ง 

ซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือจากผูอ้าํนวยการใหญ่ตน้สังกดั 2 คน 

ขั้นตอนท่ี 2  กรรมการผูแ้ทนฝ่ายบริหารบุคคล จะนดัหมายคณะกรรมการคดัเลือก 

ร่วมประชุมหารือรายละเอียด ขั้นตอนและวธีิการในการดาํเนินการสอบคดัเลือก ดงัต่อไปน้ี 

ถ้าเป็นอตัราตาํแหน่ง ซ่ึงยงัไม่เคยออกประกาศฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เร่ือง

ตาํแหน่งงานว่างมาก่อน ต้องจดัทาํร่างประกาศฯ และจดัส่งต้นฉบบัพิมพ์แจกจ่ายให้พนักงาน

ภายในทราบ 

แต่ถา้เป็นกรณีเป็นตาํแหน่งท่ีมีการเปิดการรับจาํนวนมาก หรือเป็นตาํแหน่งท่ีระบุ

คุณสมบติัเฉพาะ ซ่ึงจาํนวนใบสมคัรในหอ้งหบัสมคัรงานไม่เพียงพอกบัการพิจารณาคดัเลือก คณะ

กรรมการฯ อาจดาํเนินการลงประกาศรับสมคัรทางหนังสือพิมพ์ ซ่ึงใบสมคัรประเภทน้ีจะให้

คดัเลือก เฉพาะตาํแหน่งท่ีประกาศรับสมคัรเท่านั้น 
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ขั้นตอนท่ี 3  การพิจารณาใบสมคัร คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากใบสมคัรของ

พนักงานพร้อมกับใบสมัครของบุคคลภายนอก ท่ียื่นไว้กับ บริษัทฯ ท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม

ขอ้กาํหนดของตาํแหน่งงานท่ีจะรับ ใบสมคัรท่ีมีคุณสมบติัไม่ตรงตามขอ้กาํหนด คณะกรรมการฯ 

จะไม่พิจารณาเรียกสอบ 

ขั้นตอนท่ี 4  ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ทดสอบผูส้มัครตามขั้นตอน

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดไว ้และประเมินผลลงในแบบฟอร์มประเมินผลการสอบ กรรมการ

ผูแ้ทนฝ่ายบริหารงานบุคคล โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ จะทาํรายงานสรุปผลการ

สอบคดัเลือกเสนอ ตน้สังกดั ตามขั้นตอน เพื่อขออนุมติัวา่จา้งตวับุคคล หากเห็นชอบตามเสนอของ

คณะกรรมการฯ ในกรณีท่ีผูบ้ริหารระดับสูงของต้นสังกัดไม่อนุมติัผลการสอบตามเสนอของ

คณะกรรมการฯ คณะกรรมการฯจะตอ้งทาํการสอบคดัเลือกใหม่ 

ขั้นตอนสุดทา้ย การวา่จา้งบุคลากร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ ขั้นตอนการคดัเลือกบุคลากรบริษทั การบินไทย จาํกดั(มหาชน) 

 

สําหรับการสอบคดัเลือกพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ให้แต่งตั้งคณะกรรมการได้

ตามความจาํเป็นและเหมาะสม โดยให้ฝ่ายบริหารบุคคลประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ

นาํเสนอกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เพื่อขออนุมติัในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือก 

ขั้นตอนที ่1 เอกสารขอกาํลงัไดรั้บการ

อนุมติั แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

คดัเลือก 

ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนการสรรหาคดัเลือกตวับุคคล 

โดยการออกประกาศทั้งภายในและภายนอก 

ขั้นตอนที ่3 พิจารณาใบ

สมคัร 
ขั้นตอนที ่4 แจง้ผูส้มคัรท่ีมี

สิทธ์ิเขา้สอบ 
ขั้นตอนที ่5 ดาํเนินการสอบ

ขอ้เขียนหรือสมัภาษณ์ 

ตามท่ีกาํหนดไว ้

ขั้นตอนสุดท้าย วา่จา้งบุคลากร 
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2. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยประกอบดว้ยผูแ้ทนฝ่ายบริหารบุคคล 1 คน ผูแ้ทน

ฝ่ายพฒันา บุคลากรการบิน 1 คน ผูแ้ทนฝ่ายบริหารบนเคร่ืองบิน 1 คน และผูแ้ทนฝ่ายการพาณิชย ์1 

คน โดยความเห็นชอบของรองกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ตน้สังกดั 

อตัราส่วนผูเ้ขา้รับการสอบคดัเลือกตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 5 ราย ต่อตาํแหน่งงานท่ีจะมีการ

ว่าจ้าง 1 อตัรา ยกเวน้ตาํแหน่งท่ีต้องการ ผูท่ี้มีความรู้ความชํานาญเป็นพิเศษ หรือไม่สามารถ

คดัเลือกผูท่ี้คุณสมบติัเหมาะสมไดค้รบจาํนวน 

การคดัเลือกบุคลากรเขา้ทาํงานโดยวิธีพิเศษจะกระทาํเฉพาะในกรณีท่ีหน่วยงาน

ตอ้งการ ผูท่ี้มีความรู้ความชาํนาญหรือมีประสบการณ์ หรือมีความสามารถสูง หรือเป็นผูท่ี้มีความ

เหมาะสม ใหห้น่วยงานตน้สังกดัทาํเร่ืองเสนอขอความเห็นชอบในหลกัการตามลาํดบัชั้นจนถึงรอง

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่/ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ตน้สังกดั แลว้ส่งเร่ืองให้ฝ่ายบริหาร

บุคคลเพื่อพิจารณาดาํเนินการ และนาํเสนอกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ เพื่อขออนุมติัการวา่จา้งเป็น

กรณีพิเศษ โดยไม่ตอ้งขออนุมติัคณะกรรมการสอบคดัเลือก สําหรับพนกังานตั้งแต่ผูจ้ดัการแผนก 

หรือผูท่ี้ได้รับเงินเดือนตั้ งแต่ขั้นต้นของผูจ้ ัดการแผนกข้ึนไป ให้อยู่ในอาํนาจอนุมัติของฝ่าย

บริหารงานนโยบายของบริษทัฯ  

การคัดเลือกนักบินให้อยู่ในอํานาจและความรับผิดชอบของรองกรรมการ

ผูอ้าํนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบติัการ 

ผูท่ี้ดูแลการสรรหาคดัเลือกบุคลากรของบริษทัฯ กล่าวถึงวิธีการของบริษทัฯ ใช้ใน

การคดัเลือกพนกังานดงัน้ี 

 

วิธีที่บริษัทใช้ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรน้ัน ดูจากใบสมัคร การสอบข้อเขียน 

และการสอบสัมภาษณ์ 

1. ใบสมัคร จะมีทั้งแบบภาษาไทยและภาษาองักฤษ เน่ืองจากบริษทัฯ มีพนกังาน

ทั้งท่ีเป็นคนไทยและชาวต่างชาติ รายละเอียดของใบสมคัรมีดงัน้ี 

 ส่วนแรก เป็นการกรอกตาํแหน่งงานท่ีผูส้มคัรสนใจ เงินเดือนท่ีตอ้งการ 

 ส่วนท่ีสอง เป็นประวติัส่วนตวั  

 ส่วนท่ีสาม เป็นประวติัการศึกษา ประวติัการทาํงาน 

 ส่วนท่ีส่ี เป็นความสามารถอ่ืน ๆ 

ในการคดัใบสมคัรเจา้หน้าท่ีจะทาํการคดัใบสมคัร เพื่อหาผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม

กบัตาํแหน่งท่ีบริษทัฯ กาํลงัตอ้งการรับสมคัร โดยบริษทัฯ ไม่มีการสัมภาษณ์เพื่อการจา้งงาน ใน
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ขั้นตอนแรกน้ี โดยการสอบสัมภาษณ์จะมีข้ึนหลงัจากท่ีได้คดัเลือกผูท่ี้ผ่านขอ้เขียนตามเกณฑ์ท่ี

บริษทัฯไดก้าํหนดไวแ้ลว้ 

2. การสอบข้อเขียน ในปัจจุบนัไดมี้ความพยายามท่ีจะให้มีการสอบขอ้เขียนใน

ทุกตาํแหน่งเน่ืองจากเป็นการสกดักั้นการใช้ระบบอุปถมัภ์ เพราะเป็นท่ีทราบกนัอยู่แลว้ว่าระบบ

อุปถมัภห์รือระบบเส้นสายนั้น มีอยูใ่นทุกองคก์ร จึงทาํใหบ้ริษทัฯ มีความพยายามท่ีจะหาทางแกไ้ข 

นั่นก็คือ เม่ือจาํเป็นท่ีจะต้องรับคนท่ีเขา้มาทางระบบอุปถมัภ์ ก็ใช้การสอบขอ้เขียนเป็นการคดั 

เพื่อให้ไดค้นท่ีมีมาตรฐานความรู้อยูใ่นระดบัหน่ึง ทั้งน้ี ตน้สังกดัท่ีตอ้งการรับพนกังาน ส่วนใหญ่

แลว้ ไม่ตอ้งการพนกังานท่ีเขา้มาโดยระบบอุปถมัภ ์เน่ืองจากมีความเห็นวา่ พนกังานพวกน้ีจะเป็น

พวกท่ีไม่ขยนัและไม่กระตือรือร้นในการทํางาน ทาํให้เกิดผลเสียหายต่อต้นสังกัด สําหรับ

หน่วยงานท่ีมีการสอบขอ้เขียนก็จะมีหน่วยงานกลางในการออกขอ้สอบ ซ่ึงก็จะเป็นหนา้ท่ีของกอง

บรรจุแต่งตั้ง โดยร่วมกบัอาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัต่าง ๆ มาช่วยในการออกขอ้สอบ นอกจากนั้น ถา้

ตน้สังกดัมีขอ้สอบแลว้อยากจะใช้ขอ้สอบของตนเองในการสอบ ก็สามารถนาํมาร่วมได ้สําหรับ

ขอ้สอบเพื่อสอบวชิาชีพเฉพาะนั้น ของฝ่ายช่าง ฝ่ายครัว จะใหต้น้สังกดัเป็นฝ่ายออกขอ้สอบเอง 

3. การสอบสัมภาษณ์  บริษทัฯ จะเรียกสอบสัมภาษณ์หลงัจากท่ีผูส้มคัรไดส้อบ

ขอ้เขียนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว กรรมการในการสอบสัมภาษณ์ จะมีกรรมการจากต้นสังกัด 1 คน 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานกลาง 1 คน ผูแ้ทนจากกองบรรจุแต่งตั้ ง 1 คน เพื่อทาํการสอบสัมภาษณ์ 

นอกจากนั้น ก่อนการสอบแต่ละคร้ัง จะมีการประชุมกรรมการในการสอบ เพื่อท่ีจะพูดคุยถึง

คุณสมบติัของคนท่ีต้องการ อีกคร้ัง ต้นสังกัดท่ีได้เขา้ร่วมสอบด้วย จะมีความสําคญัอย่างมาก 

เน่ืองจากตน้สังกดัจะเป็นผูท่ี้รู้ลกัษณะของพนกังานท่ีตอ้งการ จะตอ้งทาํให้ไดค้นท่ีสามารถทาํงาน

ร่วมกบัตน้สังกดัได ้กรรมการในการสอบสัมภาษณ์จะมีการประชุมประนีประนอมหรือหารือกนัใน

กรณีท่ีกรรมการแต่ละท่าน ให้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์ท่ีต่างกนั ซ่ึงจะตอ้งมีการพูดคุยให้

เหตุผลกนั เพื่อใหไ้ดข้อ้ยติุท่ีเป็นท่ีพอใจทุกฝ่าย แต่ในทางปฏิบติัแลว้ตน้สังกดัจะมีความสําคญัมาก 

เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีจะรับพนกังานเขา้รับปฏิบติังานโดยตรง ผูส้ัมภาษณ์จะมีคะแนนท่านละ 

10 คะแนน ถา้ผูส้อบไดรั้บเกินคร่ึงหน่ึง ก็เรียกว่าผ่านโดยจะมีการนาํคะแนนมาจดัเรียงลาํดบั เม่ือ

คะแนนสัมภาษณ์เท่ากนั ก็จะนาํคะแนนขอ้เขียนมาเป็นตวัช้ี วา่คนไหนจะไดรั้บการคดัเลือก จะตอ้ง

มีการคดัคนท่ีมีคะแนนสูงสุดไว ้และตวัสํารองอีก 3 คน โดยคนท่ีไดรั้บตาํแหน่งสํารองน้ี บริษทัฯ 

จะเก็บช่ือไวเ้ป็นเวลา 3 เดือน ซ่ึงมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บเรียกมาแทน หากผูท่ี้ไดท่ี้1 สละสิทธ์ิ 

ในบางหน่วยงานเจา้หนา้ท่ีจะพาผูส้มคัรไปดูสถานท่ีปฏิบติังานจริง เพื่อให้ผูส้มคัร

ไดเ้ห็นภาพจริง ๆ วา่ ถา้ไดเ้ขา้มาทาํงานแลว้ สภาพการทาํงานจะเป็นอยา่งไร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ใน
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การทาํงานมีอะไรบา้ง เน่ืองจาก พบวา่พนกังานบางรายท่ีลาออก โดยให้เหตุผลวา่สภาพการทาํงาน

ไม่เป็นไปอยา่งท่ีคิดไว ้เจา้หนา้ท่ีจึงแกปั้ญหาโดยนาํไปใหเ้ห็นสถานท่ีและการปฏิบติังานจริง 

สํารับคุณลักษณะของผูส้ัมภาษณ์นั้น เจ้าหน้าท่ีเห็นว่าผูส้ัมภาษณ์ควรท่ีจะต้องมี

ความยติุธรรม ซ่ึงในบางคร้ังก็พบวา่เป็นไปไดย้าก เน่ืองจากยงัคงมีอคติ มีการให้คะแนนท่ีเอนเอียง

เข้าหาผูถู้กสัมภาษณ์ ในลักษณะท่ีช่วยเหลือกัน ความยุติธรรมจะมีมากน้อยแค่ไหนข้ึนอยู่กับ

จรรยาบรรณของผูส้ัมภาษณ์ วา่จะใหค้วามสาํคญักบัองคก์ารหรือเนน้ผลประโยชน์ส่วนตวัเป็นท่ีตั้ง 

บริษทัฯ ไดมี้การอบรมเจา้หน้าท่ีในการสอบสัมภาษณ์ อบรมเทคนิคการสัมภาษณ์ โดยมีอาจารย์

จากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ มาร่วมใหก้ารอบรม 

ปัจจุบนับริษทัฯ ได้มีนโยบายท่ีจะให้มีสมาคมหรือหน่วยงานภายนอกท่ีมีความ

เช่ียวชาญเฉพาะดา้นเก่ียวกบัการสรรหาคดัเลือก มาร่วมกบับริษทัฯ ในการพิจารณาสรรหาคดัเลือก

พนักงาน โดยให้เร่ิมจากพนักงานใหม่ก่อน ก่อนท่ีจะขยายไปยงัการสรรหาคดัเลือกเพื่อให้ได้

บุคลากรท่ีมีคุณสมบติัและความเหมาะสมกบังานของบริษทัฯอยา่งแทจ้ริง 

นอกจากนั้น ในการคดัเลือกพนักงานในปัจจุบนั ไดเ้น้นให้มีการพิจารณาในเร่ือง

หลกัคือ  

1. Technical Skill  ใชก้ารสอบขอ้เขียนและการปฏิบติัจริง โดยเป็นการวดัความรู้ 

เช่น ความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ ภาษาองักฤษ 

2. Performance Skill  ใชก้ารสอบสัมภาษณ์ดูการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ในบางคร้ัง

อาจมีการสอบ Aptitude Test ร่วมดว้ยเน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีวิเคราะห์งาน

โดยตรง  ปี 2533 มีการวา่จา้งบริษทัท่ีปรึกษามาทาํการวเิคราะห์งาน และจดัทาํโครงการสํารวจ และ

จดัทาํโครงสร้าง ค่าจา้งเงินเดือนของบริษทัฯ  โดยการจดัทาํโครงการสํารวจน้ี ไดมี้การจดัทาํใบ

พรรณนา หน้าท่ีงาน (Job Description) หรือท่ีบริษทัฯ เรียกวา่ใบกาํหนดหน้าท่ีงาน ซ่ึงจดัทาํแลว้

เสร็จ ในปี 2537 แต่ไม่ไดน้าํมาใช ้ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ไดใ้ช้ใบพรรณนาหน้าท่ี งานชุดน้ี ให้เป็น

ประโยชน์ต่อการจดัการทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ โดยเฉพาะดา้นการสรรหาดคดัเลือก ซ่ึงใน

การพิจารณาคุณสมบติั ของผูม้าสมคัรในตาํแหน่งงานต่าง บริษทัฯ ไดใ้ชคุ้ณสมบติัของผูป้ฏิบติังาน 

(Job Specification) ท่ีหน่วยงานตน้สังกดัของพนกังาน จดัทาํข้ึน ซ่ึงจะเป็นการกาํหนดคุณสมบติั

กวา้ง ๆ มากกวา่ การใหร้ายละเอียดตวัอยา่งเช่น ตาํแหน่งเสมียน (Clerk) ฝ่ายบุคคล คุณสมบติัมีดงัน้ี 

จบปริญญาตรีไม่จาํกัดสาขา สามารถพิมพ์ดีดได้ทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความรู้ด้าน

คอมพิวเตอร์ และภาษาองักฤษ เป็นตน้  ซ่ึงในขณะน้ีได้มีการปรับปรุงใบพรรณนาหน้าท่ีงาน 

เพื่อใหมี้ความทนัสมยัและนาํมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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4.     หน่วยงานที่ดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ การท่ีบริษทัฯ ดาํเนิน

กิจการด้านการบินพาณิชย์ อีกทั้งยงัมีกิจการสนับสนุนอ่ืน ๆ อีกหลายกิจการ ทาํให้บริษทัฯ มี

บุคลากรเป็นจาํนวนมาก และมีความหลากหลายของบุคลากร เช่น ฝ่ายช่าง ฝ่ายครัว ฝ่ายนกับิน ฝ่าย

พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ฝ่ายกิจการภาคพื้น และฝ่ายสนบัสนุนทัว่ไปเป็นตน้  ทาํให้บริษทัฯ 

นอกจากจะมีหน่วยงานบุคคลกลางท่ีทาํหนา้ท่ี ดูแลการสรรหาคดัเลือกบุคลากรแลว้ บริษทัฯ ยงัมี

หน่วยงานบุคคลยอ่ย ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีทาํหนา้ท่ีดูแล ดา้นการบริหารงานบุคคล เพื่อทาํหนา้ท่ี

ดูแลพนกังานในแต่ละส่วนงาน 

บริษทั  การบินไทย จาํกดั (มหาชน) มีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ทาํหนา้ท่ีวางแผน

กําหนดนโยบาย และบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับนโยบายหลัก และแผนวิสาหกิจ 

(Corporate plan) ของบริษทัฯ จดัการบริหารองคก์ร และระบบงานให้เอ้ืออาํนวยต่อการบริหารงาน 

เพื่อวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย และนโยบายของบริษทัฯ สร้างความสัมพนัธ์ และความเขา้ใจอนัดีต่อกนั 

และระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน บริหารงานบุคคลให้ดาํเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตาม

หลกัการบริหารงานบุคคลท่ีดี โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแล การบริหารงานบุคคล คือ ฝ่าย

บริหารบุคคล ซ่ึงมีหน่วยงานท่ีควบคุมดูแลการสรรหาคดัเลือกพนกังาน คือ กองบรรจุแต่งตั้ง ซ่ึงมี

หน้าท่ีวางแผน กาํกับดูแล สั่งการ และบริหารงานในการดาํเนินการเร่ืองการบรรจุ แต่งตั้งและ

โยกยา้ยพนกังาน การตรวจสอบเอกสารของผูที้ไดรั้บการวา่จา้งทุกคน หน่วยงานท่ีตอ้งการกาํลงัคน

เพิ่ม เพื่อทดแทนกาํลงัคนท่ีเกิดจากการตาย เกษียณ ลาออก หรือ จาการท่ีหน่วยมีปริมาณงานเพิ่มข้ึน 

สามารถแจ้งความจาํนง ถึงความต้องการกาํลังคน เขา้มาท่ีหน่วยงานน้ี ทั้ งน้ีเพื่อ ท่ีจะได้มีการ

ตรวจสอบ ถึงความจาํเป็นท่ีแท้จริง ในการจะรับสมคัรพนักงานในตาํแหน่งงานท่ีตอ้งการ โดย

หน่วยงานกลางจะพิจารณา ร่วมกับหน่วยงานท่ีควบคุมปริมาณ โดยมีข้อมูลในเอกสารขอ

อตัรากาํลงั (Requisition for personnel) ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีให้หน่วยงานตน้สังกดั ท่ีตอ้งการรับ

พนกังานใหม่ กรอกขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัคุณสมบติัผูป้ฏิบติังาน (Job Specification) และใบ

พรรณนาหน้าท่ีงาน (Job Description) ตามท่ีหน่วยงานต้อง โดยส่งผ่านมายงักองควบคุม

งบประมาณ เพื่อพิจารณาและส่งต่อให้กองบรรจุแต่งตั้ง เพื่อดาํเนินการขั้นตอนการสรรหาคดัเลือก

พนกังานต่อไป 

ฝ่ายบริการงานบุคคล จะปฏิบัติงานโดยจะต้องประสานงาน กับกองควบคุม

งบประมาณ ซ่ึงมีหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มูลดา้นกาํลงัคน จากฝ่ายบริหารงานบุคคลเพื่อนาํขอ้มูลท่ีได ้ไป

วเิคราะห์และจดัทาํงบประมารณ โดยใชข้อ้มูลจาํนวนพนกังานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ทั้งพนกังานประจาํ

และลูกจ้างชั่วคราว ข้อมูลด้านตาํแหน่งงาน เงินเดือน พนักงานเกษียณอายุในแต่ละปี เพื่อใช
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ตรวจสอบกาํลงัคน จดัทาํค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากร (Personnel cost) การวิเคราะห์กาํลงัคน ในการ

พิจารณางบประมารณประจาํปี และใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการจดัวางแผนกาํลงัคนตามลาํดบั 

นอกจากบริษทัฯ จะมีฝ่ายบริหารบุคคลกลาง ท่ีมีหนา้ดา้นการบริหารงานบุคคล ดูแล

การสรรหาคดัเลือก การบรรจุแต่งตั้งแลว้ ยงัมีหน่วยงานบริหารงานบุคคลของฝ่ายใหญ่ ๆ อีก อธิ

เช่น ฝ่ายช่าง ฝ่ายครัว ฝ่ายพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน และฝ่ายนกับินเป็นตน้ ซ่ึงถึงแมว้า่บางฝ่าย 

จะจดัการในการรับสมคัรพนกังานของตนเอง เช่น ฝ่ายนกับินหรือบางฝ่ายส่งเจา้หนา้ท่ีท่ีมาคดัใบ

สมคัรท่ีหน่วยงานกลางเช่น ฝ่ายช่าง แต่ทุกฝ่ายก็จะตอ้งแจง้ความจาํนง ในความตอ้งการพนกังาน

เขา้มาท่ีหน่วยงานกลาง เพื่อให้มีการตรวจสอบท่ีถึงความจาํเป็นท่ีแทจ้ริง ในการรับสมคัรพนกังาน

ตาํแหน่งงานนั้น ๆ โดยอาศยัหน่วยงานกลางเป็นผูพ้ิจารณาและเสนออนุมติัต่อผูบ้ริหาร 

 

5. แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ในอนาคต  การจดัโครงสร้าง

องคก์รจะเป็นตวัช้ีใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ของบริษทัฯ วา่ไดใ้ห้ความสําคญักบัส่วนใดของบริษทัฯ มาก

ข้ึน โดยการปรับโครงสร้างท่ีผ่านมา สําหรับหน่วยงานทางดา้นบริหารงานบุคคลนั้น บริษทัฯ ได้

ปรับโครงสร้าง โดยไดแ้ยกหน่วยงานการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์และ ฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และไดต้ั้งกองพฒันาศกัยภาพ และ

วฒันธรรมองคก์รมาทาํหนา้ดูแล เพิ่มพูนศกัยภาพขององคก์ารเพื่อให้บริษทัฯ กา้วสู้ความเป็นหน่ึง 

ตามนโยบายบริษทัฯ ซ่ึงในการพฒันาองค์กรให้มีศกัยภาพจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการคาดการณ์ และ

คน้หาศกัยภาพของพนกังานทางดา้นทกัษะ (skill) ความรู้ (Knowledge) และพฤติกรรม (Behavior) 

ท่ีเป็นต่อการทาํงานในปัจจุบนั และอนาคตเพื่อนนาํไปสู่การพฒันาและเพิ่มศกัยภาพของบุคลากร

และองคก์รท่ีเหมาะสม นอกจากนั้น ยงัไดแ้ต่งตั้งฝ่ายวิเคราะห์โครงสร้างองคก์รและกระบวนงานท่ี

จะมีหน้ารับผิดชอบโดยตรงต่อการวิเคราะห์งาน และพฒันาโครงสร้างองค์กร วิเคราะห์และวิจยั

ระบบงาน (Working process) งานวางแผนการประเมินค่างาน (Job Evaluation) วางแผนอตัรา

กาํลงัคน (Manpower planning) จดัทาํแผนความกา้วหนา้ในอาชีพพนกังาน (Career path) รวมทั้ง

การวางแผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession plan) ท่ีจะทาํการวิเคราะห์ขนาดกาํลงัคนท่ีเหมาะสม กบั

ลกัษณะและปริมาณงานของแต่ละฝ่าย ใหมี้การเพิ่มกาํลงัคนเท่าท่ีจาํเป็น 

นอกจากนั้ นบริษัทฯ ยงัได้นําหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการบรรจุ แต่งตั้ ง เล่ือน

ตาํแหน่ง และโยกยา้ย โดยตอ้งการให้มีความโปร่งใส การคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงานให้ไดค้นท่ีมี

ประสิทธิภาพ เช่น การคดัเลือกพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ท่ีผ่านมาบริษทัไดว้่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญ

จากวทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหิดล เพื่อให้การสนบัสนุนดา้นวิชาการในการคดัเลือกบุคคล

เขา้ทาํงาน ในตาํแหน่งพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน เป็นตน้ 
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บทที ่3 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์การสรรหาคดัเลือกพนกังาน บริษทั การบินไทย จาํกดั 

(มหาชน) หลงัวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2551เป็นตน้มา” เป็นระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) 

โดยมีวธีิการดาํเนินการศึกษาเป็นขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลเอกสาร 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดร้วบรวมขอ้มูลดา้นเอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็นการ

ทบทวนประเด็นต่าง ๆ ท่ีตั้งข้ึน เพื่อเป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีในการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล โดย

ผูว้จิยัไดค้น้ควา้เอกสารทางวชิาการ เช่น วทิยานิพนธ์ ระเบียบวิจยั หนงัสือโดยคน้ควา้จากห้องสมุด

ของสถาบนัต่าง ๆ รวมทั้งการสืบคน้จากอินเตอร์เน็ต (Internet) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองภาวะเศรษฐกิจ 

และการปรับตวัในขององคก์รในการคดัเลือกบุคคลเม่ือเกิดวกิฤติเศรษฐกิจ 

 

2. ข้อมูลภาคสนาม 

ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลภาคสนามดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

ประกอบกบัแนวคาํถามท่ีผูศึ้กษาไดต้ั้งกรอบไวจ้ากขอ้มูลเอกสารและการสืบคน้จากอินเตอร์เน็ต 

(Internet) เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์การสรรหาคดัเลือกพนกังาน บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

หลงัวกิฤติเศรษฐกิจ ปี 2551 เป็นตน้มา 

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

ผูว้จิยัไดเ้ร่ิมเก็บขอ้มูลภาคสนามดว้ยการเลือกผูท่ี้ให้ขอ้มูลสําคญั (Key Information) 

เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างชดัเจนและครบถว้น ผูว้ิจยัจะทาํการเก็บขอ้มูลภาคสนามโดยใช้

เทคนิควธีิการดงัน้ี 
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1. การสัมภาษณ์ 

ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลภาคสนามดว้ยวธีิการสัมภาษณ์เชิงลึกอยา่งเป็นทางการตาม

เร่ืองท่ีศึกษา ดงัน้ี 

สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการสรรหาบุคลากรของบริษทัเพื่อให้

เห็นภาพนโยบายของบริษทัฯ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการสรรหาคดัเลือก และแนวทางการ

ปฏิบติังานเก่ียวกบัการสรรหาคดัเลือก อีกทั้งความคิดเห็นของผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เร่ืองท่ีศึกษา 

สัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงาน เพื่อให้เห็นภาพของสภาพปัญหาของหน่วยงาน ความ

คิดเห็นของหวัหนา้หน่วยงานเก่ียวกบันโยบาย และการดาํเนินงานดา้นการสรรหาคดัเลือกพนกังาน

ของบริษทัฯ 

สัมภาษณ์พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ได้ความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อนโยบาย

และการดาํเนินงานดา้นการสรรหาคดัเลือกของบริษทัฯ ความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีต่อหัวหน้า

หน่วยงาน 

 

2. การจดบันทกึ 

ผูศึ้กษาได้มีการจดบนัทึกข้อมูลในระหว่างการสัมภาษณ์หรือสนทนา โดยจะจด

บนัทึกขอ้มูล คาํตอบ ความเห็นต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์โดยละเอียด โดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีจาํเป็นต่อ

การเก็บขอ้มูล เช่น ปากกา ดินสอ สมุดโน้ต เคร่ืองบนัทึกเสียง เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้น และนาํ

ขอ้มูลท่ีไดม้าดาํเนินการในขั้นต่อไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลทั้งจากการสัมภาษณ์มารวบรวมและทาํการทบทวนขอ้มูลทั้งหมด 

โดยมีการจดัแยกประเภทขอ้มูลตามลกัษณะของขอ้มูล และนาํมาเรียบเรียงตีความของขอ้มูล เพื่อ

นาํมาวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ ระหว่างแนวคิดและทฤษฎีท่ีนาํมาใช้ในการศึกษาเพื่อครบตาม

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวก่้อนการศึกษาและทาํการสรุปผล รวมทั้งขอ้เสนอแนะจากนั้นจึงรวบรวม

เป็นรูปเล่มเพื่อรายงานผลการศึกษา 
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บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

สภาพของวกิฤติเศรษฐกิจและวกิฤติการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ตั้งแต่ปี 2551 เป็นตน้มา 

ไดส่้งกระทบต่อรายไดข้องบริษทัฯ ตอ้งหนัมาทบทวนแผน ปรับกลยทุธ์ และควบคุมรายรับรายจ่าย

ของบริษทัฯ เพื่อท่ีจะรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ใหมี้ความมัง่คง เพื่อใหบ้ริษทัฯ สามารถผา่นพน้

วกิฤตการณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ีไปได ้

ในบทน้ี จะวเิคราะห์การสรรหาคดัเลือกพนกังาน บริษทั การบินไทย จาํกดั 

(มหาชน) หลงัวกิฤติเศรษฐกิจ จากท่ีไดศึ้กษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง โดยไดว้เิคราะห์ตามลาํดบั ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์ถึงสาเหตุทีส่่งผลให้บริษัทฯ ปรับเปลีย่นนโยบาย ซ่ึงมีผลต่อการสรรหาบุคลากร

ของบริษัทฯ 

ตามแนวคิดของทฤษฎีระบบ สภาพแวดลอ้ม (Environment) คือ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูน่อกองคก์าร 

ไดแ้ก่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ สภาพการทางการเมือง ลกัษณะทางสังคม โครงสร้างของกฎหมาย นิเทศ

วทิยา และวฒันธรรม ซ่ึงลว้นมีผลกระทบต่อองคก์าร โดยส่วนท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มทัว่ไป แต่มี

ผลกระทบต่อองคก์ารอยา่งมาก เราเรียกส่วนของสภาพแวดลอ้มทัว่ไปนั้นวา่ เป็นสภาพแวดลอ้ม

เฉพาะองคก์าร (Specific Environment) (พิทยา บวรวฒันา 2544 : 115 อา้งใน เกษรา บุญจิตราดุ 

2546) สภาพแวดลอ้มเฉพาะขององคก์ารน้ี มีคุณสมบติัท่ีสาํคญั คือ อาจมีความแน่นอน ไม่

เปล่ียนแปลง (Certainty) และอาจมีความไม่แน่นอน เปล่ียนแปลงตลอดเวลาก็ได ้ (Uncertainty) ซ่ึง

องคก์ารแต่ละองคก์ารจะตอ้งเผชิญกบัความไม่แน่นอนอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้มเฉพาะของตน 

โดยสภาพแวดลอ้มเฉพาะจะมีอะไรบา้งนั้นข้ึนอยูก่บัการประกาศอาณาเขต (Domain) ขององคก์าร 

โดยท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในบทท่ี 1 วา่บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ไดป้ระกาศอาณาเขต ไวอ้ยา่ง

ชดัเจนวา่ บริษทัฯ ดาํเนินกิจการดา้นการบินพาณิชย ์ในประเทศ และระหวา่งประเทศ และมีกิจการ

เสริมดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการขนส่งผูโ้ดยสาร  
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ผูโ้ดยสาร พสัดุและไปรษณีย ์กิจการสนบัสนุนอ่ืน ๆ เช่น การบริหารภาคพื้น ศูนยซ่์อมบาํรุงอากาศ

ยาน คลงัสินคา้ กิจการทศันาจร โรงแรม ภตัตาคาร และครัวการบิน เป็นตน้ นอกจากนั้น บริษทัฯ 

ยงัดาํเนินกิจการแข่งขนักบัต่างประเทศในธุรกิจสายการบินโลก   

ดงันั้น สภาพแวดลอ้มเฉพาะของบริษทัฯ อาจสรุปไดว้า่มี 6 ดา้นหลกั ท่ีไดก่้อให้เกิด

ผลกระทบต่อบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2551 เป็นตน้มา คือ 

1. สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ  

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทางดา้นเศรษฐกิจทัว่โลก ซ่ึงผลมาจากประเทศมหาอาํนาจ

คือ สหรัฐอเมริกา รวมถึงอีกลายประเทศทัว่โลก ส่งผลกบัประเทศไทยโดยตรง ดา้นเศรษฐกิจทั้งใน

เร่ืองการส่งออกและนาํเขา้ 

2. เหตุการณ์และแนวโนม้ระหวา่งประเทศ 

ปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ หรือ H1N1 ส่งผลต่ออุตสาหกรรม

การท่องเท่ียว จาํนวนนกัท่องเท่ียวลดลง ทาํใหบ้ริษทัขาดทุนกวา่ 1000 ลา้นบาท 

3. สภาพแวดลอ้มดา้นทรัพยากร  

นํ้ามนัเช้ือเพลิง เป็นวตัถุดิบท่ีมีความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจขนส่งทางอากาศ  

ความผนัผวนของราคานํ้ ามนัไดส่้งผลกระทบโดยตรงต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยเฉพาะใน

เส้นทางบินภายในประเทศท่ีบริษทัฯ ไม่อาจผลกัภาระค่าใชจ่้ายไปยงัผูใ้ชบ้ริการ โดยการปรับอตัรา

ค่าโดยสาร เน่ืองจากการปรับอตัราค่าโดยสารจาํเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการการบิน

พลเรือน ราคานํ้ ามนัไดป้รับสูงข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากกลุ่มคา้นํ้ ามนัแถบตะวนัออกกลางลดการผลิต

นํ้ามนั เพื่อใหน้ํ้ามนัแพงข้ึน ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนของบริษทัฯค่อนขา้งมาก โดยราคาท่ีปรับสูงข้ึน 

1 เซ็นต ์จะทาํใหต้น้ทุนของบริษทัฯเพิ่มข้ึน 200 ลา้นบาทต่อปี 

4. ปัจจยัทางดดา้นการเมือง  

4.1  ปัจจยัทางด้านการเมืองมีผลต่อบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯมีฐานะเป็น

รัฐวสิาหกิจในสังกดักระทรวงคมนาคมซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯจะมาจากผูแ้ทนส่วนราชการต่าง ๆ 

โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรีว่า  หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ ท่ีได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าท่ีในการวางแผนนโยบาย และควบคุมการบริหารงานของบริษทัฯ 

และมอบหมายให้คณะกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบการดาํเนินการและบริหารงาน

ใหเ้ป็นตามนโยบายท่ีคณะกรรมการฯกาํหนด ซ่ึงต่อมาคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบแผนการแปร

รูปบริษทัฯ ตามมติของคณะกรรมการกาํกบันโยบายดา้นรัฐวสิาหกิจ (กนร.) ซ่ึงอนุมติัให้ดาํเนินการ

แปรรูปบริษทัฯ  ทาํให้บริษทัฯตอ้งหนัมาใส่ใจการดาํเนินงานในดา้นต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขนั

กบัภาคเอกชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเล้ียงตวัเองได ้เน่ืองจากบริษทัฯไดแ้ปรรูปแลว้ จะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 

 

ส่งผลให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของรัฐบาลในบริษทัฯลดลง ทาํให้บริษทัฯ ต้องมีการปรับลด

ค่าใช้จ่ายของบริษทัฯ ในด้านต่าง ๆ ลง มีการปรับลด ขนาดองค์การ ให้มีจาํนวนบุคลากรอยู่ใน

ระดบัท่ีเหมาะสม 

4.2 ความไม่สงบทางการเมือง การประทว้งโดยการปิดสนามบิน ของกลุ่ม 

พนัธมิตรเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ส่งผลอย่างรุนแรงต่อบริษทัฯ รวมถึงการ

ประทว้งอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการณ์แห่งชาติ (นปช.) ในเวลา

ต่อมา ทาํใหต่้างชาติขาดความไวว้างใจต่อสถานการณ์ภายในประเทศ ซ่ึงยืดเยื้อเป็นเวลาหลายเดือน 

การยกเลิกเท่ียวบิน ส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ เป็นจาํนวนเงินหลาย 10ลา้น 

5. ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลย ี 

ปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางวิทยาการเกิดข้ึนในระดบัสังคมและระดบัโลก ซ่ึงมีผลต่อ

การดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ไม่เฉพาะความกา้วหนา้ในเทคโนโลยีในการทาํงานดา้นใดดา้นหน่ึง

เท่านั้น แต่ยงัรวมถึงความก้าวหน้าในการติดต่อ ส่ือสาร ระบบขอ้มูลข่าวสาร ความทนัสมยั ใน

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ สําหรับบริษัทฯ ได้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ

อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในกิจการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนาํระบบออก บตัรอิเล็กโทรนิกส์

(Electronics Ticketing) ระบบการขายบตัรโดยสาร และเช็คอินอตัโนมติั ระบบการจดัซ้ือทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Procurement) ระบบการประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics 

Auction) อุปกรณ์ความทนัสมยัของฝ่ายครัวการบิน ฝ่ายช่าง ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลยีเหล่าน้ี มีส่วน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และศกัยภาพในการดาํเนินงานให้สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย และสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการทางธุรกิจของบริษทัฯ 

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนและบริษทัฯ ไดน้าํมาใชน้ี้  ส่งผลให้บางหน่วยงานของ

บริษทัฯต้องการพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เฉพาะสาขาอาชีพเพิ่มข้ึน อีกทั้ง 

เทคโนโลยีเหล่าน้ี ยงันาํมาใช้แทนพนกังานไดใ้นบางงาน ทาํให้หน่วยงานตอ้งการกาํลงัคนท่ีไม่

มาก แต่ตอ้งเป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

6.    ปัจจยัดา้นการตลาด 

ปัจจุบนัสายการบิน Low cost ไดรั้บความนิยมอย่างมาก ซ่ึงทาํให้ส่วนแบ่งทาง

การตลาดมีแนวโน้มสูงข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงทางบริษทัฯเป็นสายการบินระดบั Premium จึงยากต่อการ

ปรับตวั ดงันั้นปัจจยัทางดา้นคู่แข่งทางการตลาดจึงมีบทบาทมากในการแยง่ลูกคา้ 

สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ เหตุการณ์

แนวโน้มระหว่างประเทศ ปัจจัยทางด้านทรัพยากร ปัจจัยทางด้านการเมือง ปัจจัยทางด้าน

เทคโนโลยแีละปัจจยัทางดา้นการตลาด ซ้ึงเคยเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนองคก์ารนั้น บางอยา่ง
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ไดเ้ส่ือมลง และกาํลงัเป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อองคก์าร องคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพสูง จึงหมายถึง

องคก์ารท่ีมีความสามารถในการปรับตวั เพื่อให้องคก์ารสามารถอยูร่อดได ้เพื่อไม่ให้องคก์ารเส่ือม 

หรือตายไปเพราะปัจจยัภายนอกเหล่าน้ี บริษทัฯเช่นเดียวกนั ท่ีไดรั้บผลกระทบต่อปัจจยัเหล่าน้ี ทาํ

ให้บริษทัฯ ตอ้งมีการปรับนโยบายของบริษทัฯ เพื่อให้สอดรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและ 

ผนัผวนตลอดเวลา 

ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดมี้นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการบริหารงานบุคคลข้ึนมา เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัฯประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร เพื่อ

ช่วยแกปั้ญหาใหก้บับริษทัฯในขณะเกิดวกิฤติ ไดแ้ก่  

1. นโยบายลดขนาดองค์การ (Downsizing) โดยคณะกรรมการบริษทัฯอนุมติัให้

ดาํเนินการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation Project) ซ่ึงเกิดข้ึนในปี 2544 เพื่อปรับขนาด

องคก์ารใหมี้จาํนวนบุคลากรในระดบัเหมาะสม เพื่อใหก้ารบริหารงานมีความคล่องตวั ลดค่าใชจ่้าย

บุคลากร และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารงาน ใหส้ามารถแข่งขนักบัภาคเอกชนไดอ้ยา่งมมีประสิทธิภาพ ซ่ึงยงัมีโครงการ Golden 

Handshake ซ่ึงเป็นโครงการสําหรับพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน โดยให้พนกังานตอ้นรับมีสิทธิ

ขอลาออกก่อนกาํหนดเกษียณอายุเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงทั้ง 2 โครงการจะช่วยปรับลดขนาดโครงสร้าง

องคก์ารใหมี้จาํนวนบุคลากรใหอ้ยูใ่นระดบัเหมาะสม เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหาร 

2. ชะลอวา่จา้ง จากการท่ีบริษทัฯไดรั้บผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง 

ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อรายได้ของบริษทัฯ ทาํให้บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะลดค่าใช้จ่ายทุกประเภทของ

บริษทัฯ โดยบริษทัฯไดจ้ดัทาํแผนและมาตรการเพื่อลดและควบคุมค่าใชจ่้าย โดยออกเป็นมาตรการ

และแนวปฏิบติั โดยในดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล การสรรหาคดัเลือก ไดรั้บผลมาตรการน้ี

ติดต่อมาเป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ ปี 2540 เป็นตน้มา คือ มาตรการชะลอการว่าจา้งบุคลากร โดย

ให้ชะลอการว่าจา้งพนักงานใหม่ ทั้งท่ีเป็นอตัราใหม่ และอตัราทดแทน เวน้แต่อตัรานักบินและ

อตัราพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ซ่ึงยงัดาํเนินการวา่จา้งได ้และให้หลีกเล่ียงการอนุมติัการวา่จา้ง 

โดยไม่มีงบประมาณรองรับ (Outside Budget) ทุกกรณี 

3. การเกล่ียกาํลงัคน (Redeployment หรือ Right Sizing) ฝ่ายบริหารฯนอกจากมี

นโยบายท่ีจะให้มีการลดค่าใช้จ่าย โดยไม่วา่จา้งบุคลากรเพิ่มแลว้ ยงัมีนโยบายท่ีตอ้งการให้มีการ

เกล่ียกาํลังคนเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาหน่วยงานมีจาํนวนคนไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน คือ บาง

หน่วยงานคนล้นงาน (Overstaffing) หรือบางหน่วยงาน คนไม่เพียงพอกับปริมาณงาน

(Understaffing) อีกทั้งในปัจจุบนัในบางหน่วยงาน ไดใ้ช้เทคโนโลยีเขา้มาทดแทนแรงงานคน จึง

อยากใหมี้เกล่ียพนกังานเหล่านั้น ไปยงัหน่วยงานท่ีตอ้งการกาํลงัคน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ โดย
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บริษัทฯ ยงัคงมีการประกาศตาํแหน่งงานว่างสําหรับหน่วยงานท่ีต้องการกําลังคนเพิ่ม หรือ

หน่วยงานท่ีตั้งข้ึนใหม่จากการปรับโครงสร้างองคก์าร เนน้นโยบายท่ีตอ้งการให้มีการสรรหาบุคคล

จากภายใน เพื่อเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บัพนกังาน 

 

2. การวเิคราะห์ถึงผลกระทบที่เกดิขึน้ ใน 3 ระดับ 

เม่ือบริษทัฯไดมี้นโยบายท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ออกมาในช่วงหลงัวิกฤติเศรษฐกิจปี 2551 

นโยบายเหล่าน้ีไดส่้งผลต่อปริษทัฯ โดยเฉพาะนโยบายชะลอการว่าจา้ง และกาํลงัคนงาน ซ่ึงเป็น

นโยบายท่ีเน้นให้ความสําคญักบัพนกังานภายใน ในเร่ืองการโอนยา้ย และเล่ือนตาํแหน่ง เพื่อให้

เป็นขวญัและกาํลงัใจแก่พนกังาน แต่กลบัพบวา่เป็นนโยบายท่ีมีความขดักนั เป็นความขดักนัในแง่

นโยบาย กบักฎระเบียบและแนวปฏิบติั ซ่ึงกฎระเบียบและแนวปฏิบติัน้ี เป็นเง่ือนไขท่ีสําคญัและ

เป็นอุปสรรคต่อการเกล่ียกาํลังคนงาน ทาํให้ส่ิงท่ีบริษทัฯต้องการให้เป็นขวญัและกาํลังใจกับ

พนกังาน กลบัทาํให้พนกังานหมดกาํลงัใจ และก่อให้เกิดผลกระทบท่ีตามมาอีกมาก ซ่ึงสามารถ

วเิคราะห์ผลกระทบได ้3 ระดบั ดงัน้ี 

 2.1 ระดับวเิคราะห์ด้านองค์การ 

ระดบัวเิคราะห์ดา้นองคก์ารน้ี จะเป็นการมองในภาพกวา้งระดบัองคก์าร วา่องคก์าร

ไดรั้บผลกระทบอยา่งไรบา้ง จากการท่ีบริษทัฯ มีนโนโยบายลดขนาดองคก์าร ชะลอการจา้งและ

การเกล่ียคนงาน 

จากการท่ีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีกําหนดไว้ในแผนวิสาหกิจ 

2543/44-2547/48 ไม่ค่อยชัดเจน เป็นการกาํหนดนโยบายแต่เพียงกวา้ง ๆ ว่าให้มุ่งเน้นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของบุคลากร เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯให้มากข้ึน อีกทั้ งในการกําหนด

แนวทางในการปฏิบติั ก็เป็นไปในลกัษณะกวา้ง ๆ เช่น การจดัเตรียมกาํลงัคนให้สอดคลอ้งกบัแผน

ธุรกิจของบริษทัฯ เพิ่มกาํลังคนเท่าท่ีจาํเป็น ปรับปรุงการทาํงานให้กระชับ โดยนําเทคโนโลยี

สารสนเทศเขา้มาช่วย พิจารณาปรับปรุงระบบการวดัประสิทธิภาพของพนกังานโดยใชห้ลกัการวดั

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ียึดผลงาน เป็นตน้ แนวทางท่ีกาํหนดไวก้วา้ง ๆ น้ี ทาํให้การนาํ

นโยบายไปปฏิบติัมีปัญหา อีกทั้งการท่ีไม่ไดมี้การส่ือสารท่ีดีระหวา่งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน ทาํ

ให้บางคร้ังการแปลงแผนมาสู่การปฏิบติั ไม่สามารถทาํได้ครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนั้น ใน

บางคร้ังระเบียบดา้นการบริหารงานบุคคล เปล่ียนแปลงไดย้าก เพราะบางอยา่งจะข้ึนอยูก่บันโยบาย

หรือระเบียบของทางราชการ ซ่ึงบริษทัฯจะตอ้งยดึปฏิบติั เช่น การข้ึนเงินเดือนประจาํปี 
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ประกอบกบับริษทัฯ ไม่มีการวางแผนทรัพยากรบุคคลกนัอยา่งจริงจงั โดยบริษทัฯ

ไม่มีการวางแผนกาํลงัคนรวมทั้งบริษทัฯ แต่ให้ความสําคญักบัการวางแผนกาํลงัคน โดยแยกตาม

แผนธุรกิจ 4 สายงาน คือ  

 1.นกับิน 

 2.พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

 3.ช่างเทคนิค 

 4.วศิวกร 

ซ่ึงในปี 2534 บริษทัท่ีปรึกษา ได้เสนอแนะในส่วนของการวางแผนกาํลังคนว่า

บริษทัฯ ควรมีการวางแผนกาํลงัคนรวมของบริษทัฯเพื่อเตรียมคนให้มีจาํนวน ทกัษะท่ีจะสามารถ

รองรับแผนการขยายธุรกิจได้ ในแต่ละช่วงเวลา และช่วยลดปัญหาค่าล่วงเวลา แต่บริษทัฯก็ยงั

ไม่ไดน้าํคาํแนะนาํมาปฏิบติัอยา่งจริงจงั เน่ืองจากยงัมีปัจจยัความไม่พร้อมดา้นอ่ืน ๆ 

2.2  ระดับวเิคราะห์ด้านหน่วยงาน 

เป็นการวิเคราะห์ท่ีจะช้ีให้เห็นถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัหน่วยงาน ว่าหน่วยงาน

จะไดรั้บผลกระทบอยา่งไรต่อการท่ีบริษทัฯมีนโยบายท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

 

ผลทีเ่กดิขึน้กบัหน่วยงาน 

หลงัวิกฤตเศรษฐกิจ การขออตัรากาํลงัใหม่มีขั้นตอนท่ีมากข้ึน จากเดิมท่ีหน่วยงาน

ต่าง ๆ ท่ีมีความต้องการอตัรากาํลังใหม่ หรือขออัตราทดแทน เน่ืองจากมีการขยายงาน หรือ

เน่ืองจากมีพนกังานเกษียณ ตาย ลาออก จะไดส้ามารถรับพนกังานใหม่ไดต้ามกาํลงัคนท่ีหน่วยงาน

ไดต้ั้งไว ้โดยส่งไปขออนุมติัจากหน่วยงานงบประมาณ แต่หลงัจากท่ีมีมาตรการลดค่าใชจ่้าย มีการ

ชะลอการวา่จา้งพนกังานใหม่ การปฏิบติั เป็นดงัน้ี 

 1.      จากนโยบายท่ีให้พิจารณารับพนกังานภายในก่อน ทาํให้เม่ือตอ้งการกาํลงัคน

เพิ่ม ใหด้าํเนินการทาํเร่ืองขออนุมติัจากฝ่ายบริหารงานนโยบาย 

2.      แต่ถา้ในตาํแหน่งนั้น ไม่มีพนกังานภายในสนใจสมคัร ทาํให้ตอ้งพิจารณารับ

จากบุคลภายนอก จะตอ้งทาํเร่ืองเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ (Boards)             

ทั้ง 2 กรณี จะไดรั้บการพิจารณาอนุมติัเป็นกรณีกรณีไป ซ่ึงหน่วยงานท่ีขอรับคน 

จะตอ้งเขา้ร่วมในท่ีประชุมเพื่อแจง้ความจาํเป็นแก่ท่ีประชุม และตอบขอ้ซกัถามถึงความจาํเป็นนั้น 

ๆ อยา่งละเอียด 

สําหรับการเสนอขออนุมติัทั้ง 2 กรณีน้ี มองในอีกแง่มุมหน่ึง คือ ก่อให้เกิดผลดีกบั

บริษทัฯ เน่ืองจากว่าหน่วยงานต่าง ๆ จะไดแ้จง้ถึงความจาํเป็น ไดแ้สดงให้เห็นถึงเหตุและผลของ
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การท่ีจะรับพนกังานเพิ่ม นอกจากนั้น ฝ่ายบริหารก็จะไดมี้การรับรู้ในเร่ืองสภาวการณ์ดา้นบุคคล

ของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาความจาํเป็นของหน่วยงาน 

 

หน่วยงานจะได้รับผลกระทบจากการโอนย้ายของพนักงาน ในเร่ืองต่าง ๆ ดังนี้ 

  1.    อตัรากาํลงั  (Man Power)      

เน่ืองจากหน่วยงานตน้สังกดัของพนกังาน ไม่ยอมท่ีจะใหพ้นกังานของตน   โอนยา้ย

ไปยงัหน่วยงานอ่ืน    ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากว่าหากหน่วยงานตน้สังกดัพิจารณาอนุมติัให้พนกังาน

โอนยา้ยแลว้    จะไม่สามารถรับพนกังานทดแทนได ้และการอนุมติัให้พนกังานโอนยา้ยเท่ากบัตน้

สังกดัจะตอ้งเสียอตัราไปให้กบัหน่วยท่ีพนกังานมีความประสงคจ์ะโอนยา้ยไปอยู ่ดว้ยเหตุน้ีทาํให้

การโอนยา้ยเป็นไปไดย้าก                      

การขาดอตัรากาํลงั เน่ืองจากหากหน่วยงานตน้สังกดัปล่อยใหพ้นกังานของ 

ตนไดโ้อนยา้ย จะทาํใหห้น่วยงานขาดคนทาํงานในตาํแหน่งงานนั้น ในกรณีท่ีตน้สังกดัมีงานลน้มือ

อยู่แลว้  อาจทาํให้งานของหน่วยงานตอ้งหยุดชะงกัไปหรืออาจดึงพนกังานในส่วนงานอ่ืนเขา้มา

ช่วยทาํงานของพนกังานท่ีไดรั้บการ   โอนยา้ย ทาํให้ผลงานของหน่วยงานลดนอ้ยลง หรืออาจเป็น

ผลให้งานขาดประสิทธิภาพเน่ืองจาก    สาเหตุขา้งตน้ เหล่าน้ีลว้นเป็นสาเหตุท่ีทาํให้ตน้สังกดั ไม่

อนุมติัการโอนยา้ยของการพนกังาน   เวลาท่ีเสียไปจากขั้นตอนท่ีมากข้ึน ในการขออตัรากาํลงั

ทดแทนเม่ือตอ้งการพนกังานทดแทนในอตัราของพนกังาน  ท่ีหน่วยงานยอมปล่อยให้พนักงาน

โอนยา้ยไป งานอ่ืน หน่วยงานตน้สังกดัจะตอ้งทาํเร่ืองเสนอไปยงัฝ่ายบริหารงานนโยบาย ทาํใหใ้น 

ช่วงนั้น หน่วยตน้สังกดัตอ้งขาดคนทาํงาน 

2.     ผลงาน (Productivity)       

หัวหน้าหน่วยงานบางส่วนเห็นว่า เม่ือไม่สามารถรับพนักงานเพิ่ม ผลงานของ

หน่วยงานอาจไดรั้บผลกระทบบา้ง    เน่ืองจากจะมีงานท่ีลน้ (Workload) สําหรับพนกังานบางกลุ่ม  

งานอาจจะสําเร็จตามเป้าหมาย  แต่อาจจะตอ้งใช้เวลาท่ีเพิ่มมากข้ึน ดงันั้น   จึงควรท่ีจะตอ้งมีการ

บริหารจดัการท่ีดี    เพื่อรักษามาตรฐานและผลงานของหน่วยงาน นอกจากนั้น    อาจส่งผลกระทบ

ต่อพนกังานในหน่วยงานท่ีจะตอ้งรับผิดชอบงานมากข้ึน เน่ืองจากขาดกาํลงัคนไป ทาํให้ส่งผลต่อ

คุณภาพของงาน 

3.      หน่วยงานได้คนทีไ่ม่ตรงกบัความรู้ความสามารถ  (Misplacement)    

การท่ีจะไดพ้นกังานท่ีมีคุณสมบติัความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมมาอยูใ่นตาํแหน่ง

ท่ีเหมาะสม (Put the right man into the job)   อาจทาํไดย้ากหน่วยงานจะไม่ไดพ้นกังานท่ีมีความรู้

ความสามารถท่ีเหมาะสมกับตาํแหน่งงาน   ยกตวัอย่าง ในกรณีของการจบัคู่โอนยา้ยระหว่าง
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หน่วยงาน จากการสัมภาษณ์ ทาํให้เห็นวา่    การดาํเนินการจบัคู่โอนยา้ยนั้นส่วน ใหญ่แลว้จะไม่มี

ตวัเลือกมาให้เลือกเลย เพราะ เป็นการตกลงระหว่าง 2 หน่วยงานโดยจะเป็นการพูดคุย   ระหว่าง

พนกังานท่ีตอ้งการโอนยา้ยกบัหัวหน้าหน่วยงานใหม่ ถา้มีความ พอใจ ก็จะอนุมติัให้โอนยา้ยได ้  

เพราะเป็นการแลกอตัรากนั  ทาํให้หน่วยงานไม่ตอ้งกงัวลถึงเร่ืองการขออนุมติักาํลงัคนทดแทน   

ดงันั้น     จึงเป็นส่ิงท่ีน่าวิตกกงัวลในเร่ืองของเร่ืองของระบบอุปถมัภท่ี์จะเขา้มาแทรกไดง่้าย    อีก

ทั้งในเร่ืองของความหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ   เพราะใชว้ิธีการพูดคุยกนัเท่านั้น เพราะเป็น

การตดัขั้นตอนการคดัเลือก     ทั้งการสอบคดัเลือกโดยใชข้อ้เขียน    และการสอบสัมภาษณ์ท่ีเป็น

ทั้งศาสตร์และศิลป์    ท่ีจะตอ้งอาศยัความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะตวัของ

ผูท้าํการสัมภาษณ์ ในการผสมผสานปัจจยัต่าง ๆ การจบัประเด็น การวิเคราะห์  และการตดัสินใจ 

(ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์  2545 : 100) ออกไป เป็นแต่เพียงการพูดคุย เท่านั้นและผูท่ี้พูดคุย ก็มีเพียง

หวัหนา้และพนกังาคนท่ีตอ้งการโอนยา้ยเท่านั้น 

2.3   ผลทีเ่กดิขึน้กบัหัวหน้าหน่วยงาน 

หวัหนา้หน่วยงาน เป็นผูมี้ส่วนสาํคญัในการพิจารณาให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดโ้อนยา้ย

งาน เน่ืองจากแนวปฏิบติัของการ  โอนยา้ยของบริษทัฯ   ให้ความสําคญักบัหัวหน้าหน่วย อีกทั้ง

ยงัให้เป็นดุลยพินิจของหวัหน้าหน่วยงาน  ท่ีจะพิจารณาอนุมติัให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโอนยา้ย      จึง

ถูกมองวา่การโอนยา้ยเป็นดุลยพินิจของหวัหนา้แต่เพียงผูเ้ดียว 

จากการสัมภาษณ์ทั้งหัวหน้าท่ีอนุมติัให้ผูบ้งัคบับญัชาโอนยา้ย    และหัวหน้าท่ีไม่

อนุมติัใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาโอนยา้ย ไดข้อ้มูลดงัน้ี 

หัวหน้าทีไ่ม่อนุมัติให้โอนย้าย     ใหค้วามเห็นวา่ หวัหนา้ซ่ึงเป็นผูท่ี้รู้ถึงประมาณงาน

ในหน่วยงานของตนดีท่ีสุด ควรจะไดรั้บพิจารณางานในหน่วยงานตน ถา้พบว่าสามารถเกล่ียงาน

ใหก้บัพนกังานอ่ืนในหน่วยงานช่วยกนัทาํได ้    อีกทั้งเห็นถึงความกา้วหนา้ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ี

ตอ้งการโอนยา้ย ว่าหน่วยงานท่ีจะยา้ยไปนั้น   มีลกัษณะงานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถของ

พนกังาน และเห็นวา่พนกังานจะไดใ้ช้ความรู้ความสามารถสร้างผลงานให้กบับริษทัฯ    ไดเ้ต็มท่ี

กว่าการท่ีจะอยู่ปฏิบติังานในหน่วยงานของตน หัวหน้าก็ควรท่ีจะใจกวา้ง พิจารณาอนุมติัให้

พนกังานไดโ้อนยา้ยไป เน่ืองจากจะเป็นความกา้วหนา้ของพนกังานผูน้ั้นดว้ย 

เม่ือไดอ้นุมติัให้พนักงานได้โอนยา้ยไป หัวหน้าหน่วยงานก็จะตอ้งบริหารจดัการ

งานในหน่วยงานของตนให้ดี เพื่อให้ผลงานของหน่วยงานไม่เสียไป โดยให้พนกังานท่ีตอ้งการ

โอนยา้ยสอนงานพนักงานท่ีจะมาทาํหน้าท่ีแทนก่อน บางรายใช้การเกล่ียพนักงานคนอ่ืนมา

ช่วยงาน บางรายคิดนาํเทคโนโลยีเขา้มาทดแทนกาํลงัคนท่ีขาดไป และบางรายใชก้ารจา้งงานแบบ

(Outsource) แทน เป็นตน้ 
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หัวหน้าที่ไม่อนุมัติให้พนักงานโอนย้าย  ให้ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่ สาเหตุท่ีไม่

อนุมติัใหพ้นกังานในสังกดัโอนยา้ย เน่ืองมาจากสาเหตุต่าง ๆ กนั ดงัน้ี 

1.   การท่ีบริษัทมีมาตรการชะลอการว่าจ้าง  ห้ามรับอัตราทดแทน  หรือถ้า

หน่วยงานมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องรับพนักงาน      ก็จะต้องนําเร่ืองเข้าสู้ท่ีประชุมฝ่าย       

บริหารงานนโยบาย เพื่ออนุมติัการวา่จา้งพนกังาน ซ่ึงมีขั้นตอนมาก 

2.   ประมาณงานในหน่วยงาน ซ่ึงมีมาก   ทาํให้ไม่สามารถอนุมติัพนักงานให้

โอนยา้ยได ้เน่ืองจากจะทาํใหเ้กิดงานท่ีลน้   (Workload)   กบัพนกังานคนอ่ืนในหน่วยงาน 

3.   พนักงานท่ีต้องการโอนยา้ยมีผลงานท่ีดี มีประสบการณ์การทาํงานมาก ซ่ึง

หวัหนา้เห็นวา่ไม่สามารถสอนงานพนกังานคนอ่ืนใหข้ึ้นมาทดแทนไดใ้นเวลาอนัสั้น และ      ถา้ให้

พนกังานโอนยา้ย อาจทาํใหผ้ลงานของหน่วยงานลดลง 

ซ่ึงในกรณีเช่นน้ี หัวหน้าบางราย ต้องมีการให้สัญญากับผูใ้ต้บงัคบับญัชาว่าถ้า

ทาํงานในหน่วยงานต่อไป จะพิจารณาในเร่ืองความกา้วหน้าให้ เช่น ในเร่ืองเงินเดือน หรือ เร่ือง

ตาํแหน่งเป็นตน้ 

เม่ือพิจารณาทางดา้นของหวัหนา้หน่วยงาน การท่ีจะอนุมติัให้พนกังานโอนยา้ยไป

ยงัหน่วยงานอ่ืน นั้น อาจจะตอ้งมองถึงความหลากหลายของหน่วยงานในบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทั

ฯ เป็นองค์การท่ีมีอาณาเขตของบริษทัฯ ท่ีครอบคลุมกิจการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดาํเนินการ

ขนส่งผูโ้ดยสาร พสัดุ และไปรษณียภณัฑ์ทางอากาศ การบริการภาคพื้นศูนยซ่์อมบาํรุงอากาศยาน 

คลงัสินคา้ ครัวการบิน เป็นตน้ ความหลากหลายน้ี ทาํให้บริษทัฯมีบุคลากรท่ีมีความหลากหลาย

ตามมา ซ่ึงบุคลากรเหล่าน้ี บางหน่วยงานเป็นงานเฉพาะทาง ท่ีจะตอ้งการฝึกอบรม มีทั้งท่ีบริษทัฯ

จดัฝึกอบรมให ้และมีการส่งไปอบรมท่ีต่างประเทศ นอนจากนั้น บุคลากรเหล่าน้ี จะตอ้งไดรั้บการ

ฝึกอบรมเป็นพิเศษสาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีนั้น ๆ เช่น 

บุคลากรทางดา้นการบริการภาคพื้น ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัให้บุคลากรเหล่าน้ี เขา้รับการ

ฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ความชํานาญในการใช้อุปกรณ์ หรือ เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ ซ่ึงจะตอ้งใช้

ระยะเวลาในการอบรมพอสมควร พนกังานจึงจะสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ทาํให้

การท่ีหวัหนา้จะพิจารณาอนุมติัให้พนกังานท่ีมีความรู้ความชาํนาญเหล่าน้ีโอนยา้ยไปอยูห่น่วยงาน

อ่ืนเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากการท่ีจะฝึกพนกังานใหม่ หรือพนกังานท่ีโอนยา้ยมาจากหน่วยงานอ่ืน 

ให้มีความชาํนาญ หรือความสามารถแทนในตาํแหน่งท่ีมีบุคลากรยา้ยออกไป ไดโ้ดยทนัทีเป็นไป

ไดย้าก 
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บุคลากรทางดา้นช่าง ซ่ึงบริษทัฯ ไดส่้งไปอบราท่ีต่างประเทศ เพื่อให้มีการเรียนรู้ท่ี

กว้างขวางข้ึน เม่ือกลับมาจะได้นําความรู้ท่ีได้ มาพัฒนาหน่วยงานให้มีผลงาน ให้มีความ

เจริญกา้วหนา้ ซ่ึงในการส่งไปฝึกอบรมน้ี บริษทัฯตอ้งเสียทั้งเวลาและค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม 

จากเหตุผลและตวัอยา่งท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีหวัหนา้ของแต่ละหน่วย 

จะตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการอนุมติัใหโ้อนยา้ย นอนเหนือจากการท่ีหน่วยงานตน้สังกดัจะไม่

สามารถรับคนทดแทนได ้ 

 

2.4   ระดับวเิคราะห์ด้านพนักงาน 

ในระดบัวิเคราะห์ดา้นพนกังานน้ี จะเป็นการวิเคราะห์ในแนวของปัจเจกบุคคล ว่า

นโยบาย และแนวปฏิบติัท่ีผา่นมา ไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบต่อพนกังานในดา้นใดบา้ง 

โดยขอ้มูลท่ีจะนาํมาวิเคราะห์ด้านพนักงานน้ีได้มาจากการสัมภาษณ์ พนักงาน 3 

กลุ่มคือ  

1. กลุ่มพนกังานท่ีตอ้งการโอนยา้ย 

2. กลุ่มพนกังานท่ีไดรั้บการอนุมติัใหโ้อนยา้ย 

3. กลุ่มพนกังานท่ีไม่ไดรั้บการอนุมติัใหโ้อนยา้ย 

 

ซ่ึงผูศึ้กษาไดส้ัมภาษณ์ถึงกรณีการสรรหาคดัเลือกภายหลงัวกิฤติเศรษฐกิจ ท่ีบริษทัฯ  

ไดอ้อกมาตรการลดค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากร นั้น ทั้ง 3 กลุ่มไดใ้หค้วามเห็น ดงัต่อไปน้ี 

 

กลุ่มพนักงานที่ต้องการโอนย้าย        ให้ความเห็นว่า สาเหตุท่ีตอ้งการโอนยา้ยมีอยู่

หลายประการดว้ยกนั เช่น 

1. ความตอ้งการเรียนรู้งานในหลาย ๆ ดา้น เพื่อใหมี้ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  

พนกังานบางคน ถึงแมว้่าจะไดง้านท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถแลว้ ในตอนแรก

เข้า แต่ยงัต้องการโอนย้าย เน่ืองจากมีความต้องการท่ีจะมีความรู้กว้างขวางข้ึน ต้องการมี

ประสบการณ์ในหลาย ๆ ด้าน อีกทั้งยงัตอ้งการงานท่ีทา้ทายความสามารถของตนเอง ตอ้งการ

ทาํงานท่ียากข้ึนกวา่เดิม 

2. การไดง้านท่ีไม่ตรงกบัความรู้ความสามารถ และความตอ้งการ จากการท่ีใน

ตอนรับสมคัรงาน ใบพรรณนาลกัษณะงาน หรือใบกาํหนดหนา้ท่ีงาน (job Description) และระบุ

คุณสมบติัอยา่งเปิดกวา้ง เช่น การรับสมคัรพนกังานตาํแหน่งเจา้หน้าท่ีขาย (Agent) เพื่อทาํหน้าท่ี

จาํหน่ายบตัรโดยสารและสํารองท่ีนัง่ผูโ้ดยสาร โดยระบุคุณสมบติัว่า มีอายุระหวา่ง 22-30 ปี วุฒิ
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การศึกษาระดบัปริญญาตรีไม่จาํกดัสาขา มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาองักฤษ

ไดดี้ มีความรู้ความสามารถในการใชเ้คร่ือง  Personal Computer  ไดดี้ หรือการรับสมคัรเสมียน 

(Clerk) ของฝ่ายวางแผนการโดยสาร ทาํหน้าท่ีประสานงานและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการวาง

แผนการโดยสาร โดยระบุคุณสมบติั ดงัน้ี อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีไม่จาํกดั

สาขา มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาองักฤษไดดี้ มีความรู้ความสามารถในการ

ใชเ้คร่ือง Personal Computer ไดดี้ เป็นตน้ การระบุคุณสมบติัท่ีกวา้งน้ี ทาํให้คนท่ีมาสมคัรงานเม่ือ

มีคุณสมบติัตามท่ีประกาศไว ้ก็มาสมคัรเพื่อการสรรหาคดัเลือก ดงันั้น ผูท่ี้มาสมคัรจึงมีความ

หลากหลาย เช่น บางรายจบดา้นบญัชี และกฎหมายแต่ไดบ้รรจุให้ทาํงานดา้นธุรการ ทาํให้ไม่ตรง

กบัความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความชาํนาญท่ีสะสมมา ส่ิงเหล่าน้ี มีให้พบอยู่บ่อย ๆ 

ทาํให้เม่ือบุคคลเหล่าน้ี ไดเ้ขา้มาทาํงาน ท่ีไม่ตรงกบัความรู้ท่ีเรียนมา ในตอนแรก ๆ นั้น อาจจะไม่

ยอมรับได้ เน่ืองจากอย่างท่ีทราบกันอยู่แล้วว่าบริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจ มีความมั่นคง อีกทั้ ง

สวสัดิการของบริษัทฯ ก็เป็นส่ิงท่ีจูงใจ แต่เม่ืออยู่ไปนาน ๆ พบว่าเกิดความเบ่ือหน่ายในงาน 

ตอ้งการทาํงานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถ และความตอ้งการของตน จึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้

ตอ้งการโอนยา้ย ซ่ึงใบกาํหนดหนา้ท่ีงาน ท่ีบริษทัฯท่ีปรึกษาไดท้าํไว ้แต่บริษทัฯไม่ไดน้าํมาใช้น้ี 

ในปัจจุบนักาํลังอยู่ในขั้นตอนท่ีจะนํากลับมาปรับปรุง เพื่อให้สามารถใช้งานด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคลของบริษทัฯ ต่อไป 

3. ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน พนกังาน เม่ือไดพ้ิจารณาถึงความกา้วหนา้ท่ีจะ

ได้รับจากการทาํงานในหน่วยงานของตน พบว่าความเจริญเติบโตในหน่วยงานของตนมีน้อย 

เน่ืองมาจากการท่ีหน่วยงานมีวฒันธรรมองคก์ารท่ีใชร้ะบบอาวโุสในการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่ง ทาํ

ให้ความเจริญกา้วหน้าเป็นไปไดช้้า เพราะตอ้งรอผูอ้าวุโสท่ีมีอยู่มาก เล่ือนชั้นข้ึนไปก่อน ซ่ึงบาง

หน่วยงานอาจจะต้องใช้เวลาหลายปี อีกทั้งระบบอาวุโสเป็นระบบท่ีฝ่ังรากลึกอยู่ในบริษัทฯ 

หัวหน้างานเหล่าน้ี เป็นผูท่ี้ได้รับการแต่งตั้งข้ึนมาในระบบอาวุโส เช่นกัน จึงใช้ระบบอาวุโส

เร่ือยมา ทาํให้ในบางคร้ังพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็นพนกังานรุ่นหลงั ๆ ท่ียงัมีความ

กระตือรือร้นอยู ่จึงตอ้งมองหาหน่วยงานท่ีจะทาํให้ตนเองมีความกา้วหนา้ เพื่อเป็นการบริหารทาง

กา้วหนา้ใหก้บัตนเอง 

4. ระบบของหน่วยงานเดิม พนกังานเหล่าน้ี เห็นวา่มีการบริหารงานอยา่งไม่เป็น 

ระบบในหน่วยงาน อีกทั้งมีการทาํงานท่ีซํ้ าซ้อน ไม่มีการพฒันางาน โดยนาํเทคโนโลยีเขา้มาใช ้

เพื่อแบ่งเบางาน อีกทั้งพนักงานผูน้้อย ไม่มีสิทธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัการ

พฒันาปรับปรุงงาน ทาํใหเ้กิดความรู้สึกไม่มีส่วนร่วมในงานท่ีทาํ 
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5. หัวหน้างานและผูร่้วมงาน พนักงานเกิดความเบ่ือหน่ายในพฤติกรรมของ

หวัหนา้งาน ท่ีไม่มีความยุติธรรมในการพิจารณาขั้นเงินเดือนของพนกังาน มีความลาํเอียง หวัหนา้

ไม่มีความสามารถ ไม่สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานได ้ในบางรายเบ่ือเพื่อนร่วมงานท่ีมี

นิสัยไม่ดี คอยจบัผดิ ชอบประจบ เห็นแก่ตวั 

6. สภาพความจาํเป็นของครอบครัว และทาํเลท่ีตั้ ง พนักงานบางรายเห็นว่าท่ี

ทาํงานใหม่ใกลก้บัท่ีพกั หรือโรงเรียนของบุตรธิดา จึงเป็นเหตุหน่ึงท่ีตอ้งการโอนยา้ย เพื่อให้เกิด

ความสะดวกกบัครอบครัวของตน ซ่ึงพนกังานเหล่าน้ี มกัไม่ไดใ้ห้ความสนใจกบัการยา้ยเพื่อเล่ือน

ตาํแหน่ง เพียงแต่ตอ้งการยา้ยสถานท่ีทาํงาน ไปในตาํแหน่ง และเงินเดือนเท่าเดิมก็เพียงพอแลว้ 

7. ปัญหาสุขภาพ เน่ืองจากในบางหน่วยงานของบริษทัฯ ตอ้งทาํงานในเป็นกะ 

หรือทาํงานในเวลากลางคืน หรือพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน ท่ีตอ้งทาํงานบนเคร่ือง ทาํให้บาง

รายมปัญหาด้านสุขภาพ จึงต้องการโอนยา้ยมาทาํงานในหน่วยงานท่ีเหมาะสมกบัสุขภาพของ

ตนเอง 

พนกังานส่วนใหญ่ท่ีสัมภาษณ์  จะบอกถึงสาเหตุท่ีตอ้งการโอนยา้ย โดยให ้

ความสําคญักบัความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานเป็นอนัดบัท่ี 1 เน่ืองจากพบว่าหน่วยงานของตนใช้

ระบบอาวุโสในการเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง ไม่ไดค้าํนึงถึงความสามารถ และผลงานของพนกังาน    

อนัดบัท่ี 2 คือความตอ้งการประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ความตอ้งการการทาํงานท่ีทา้ทายกวา่งาน

เดิมท่ีทาํอยู ่อนัดบัท่ี 3 คือ ไม่ชอบระบบงานเดิม เน่ืองจากไม่สามารถเสนอความคิดเห็นได ้อนัดบัท่ี 

4 คือ ไม่ชอบพฤติกรรมของหวัหนา้งาน เน่ืองจากไม่ยติุธรรมในการเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง 

จากท่ีไดส้ัมภาษณ์ทาํให้สามารถวิเคราะห์ไดว้า่ พนกังานตอ้งการโอนยา้ยเน่ืองจาก

ตอ้งการทาํงานในตาํแหน่งและหน่วยงานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถ และประกอบกบัความชอบ

ส่วนตวัด้วย ซ่ึงความชอบส่วนตวั เช่น สภาพแวดล้อมในท่ีทาํงาน อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จึงทาํให้เห็นว่านอกจากระบบการสรรหาคดัเลือกของบริษทัฯ ท่ี

จะตอ้งมีการปรับปรุงให้สามารถคดัคน ให้ไดต้รงตามความเหมาะสมในตาํแหน่งหน้าท่ีแลว้ (Put 

the right into the right job) ปัญหาการบรรจุคนลงในท่ีท่ีไม่เหมาะสม อาจเน่ืองมาจากท่ีกาํหนด

คุณสมบติัของแต่ละตาํแหน่งไม่ชดัเจน (Job Specification) เปิดกวา้งจนเกินไป อีกทั้งตวัพนกังาน

เองท่ีเม่ือตอนแรกเขา้ขอใหไ้ดเ้ขา้ทาํงาน โดยไม่เก่ียงวา่จะงานอะไรและหน่วยงานอะไร เน่ืองจากมี

ทศันคติท่ีอยากเขา้ทาํงานบริษทัฯโดยท่ีมองถึงความมัน่คง สวสัดิการต่าง ๆ เช่น สวสัดิการดา้น

บตัรโดยสารพนกังาน ท่ีเป็นส่ิงจูงใจใหค้นมาสมคัรงานกบับริษทัฯ แต่พอไดเ้ขา้มาทาํแลว้พบวา่ไม่

ตรงกบัความรู้ความสามารถท่ีมีอยู ่ทาํใหเ้กิดความรู้สึกเบ่ือหน่ายในงานท่ีทาํ จึงตอ้งหาทางโอนยา้ย 

หรือในกรณีของพนกังานบางส่วนท่ีใชร้ะบบอุปถมัภเ์ขา้มา ก็ขอให้ไดบ้รรจุเขา้มาในตาํแหน่งงาน
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หรือหน่วยงานท่ีพอทาํไดก่้อน แลว้ค่อยคิดขยบัขยายเปล่ียนแปลงภายหลงั จึงเป็นเหตุให้ตอ้งมีการ

โอนยา้ยหน่วยงาน 

ในเร่ืองของคาํบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) กบั คุณสมบติัของตาํแหน่ง

งานนั้น เน่ืองจากพบว่าในบางตาํแหน่งงานมีลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกนั ทาํให้ในปัจจุบนับริษทัฯ 

ไดก้าํหนดกลยุทธ์ดา้นการบริหารงานบุคคล โดยมีนโยบายท่ีจะปรับปรุงคาํบรรยายลกัษณะงาน 

และการกาํหนดคุณสมบติัของตาํแหน่งงานใหมี้ความสอดคลอ้งกนัมากยิง่ข้ึน                        

กลุ่มพนักงานที่ได้รับการอนุมัติให้โอนย้าย            ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 

พบว่ารูปแบบของการโอนยา้ย มีในหลายลกัษณะ เช่น บางรายเขา้สู่กระบวนการสรรหาคดัเลือก 

บางรายใช้คนรู้จกั (Patronage System) บางรายเป็นการแลกเปล่ียนทั้งคนและอตัรา ซ่ึงพนกังาน

เหล่าน้ีเม่ือได้รับการโอนยา้ยแลว้ จะมีขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานท่ีดีข้ึน เขา้กบัหัวหน้าและ

เพื่อนร่วมงานใหม่ได้ดีพอสมควร และบางรายก็เป็นการท่ีหัวหน้าให้หน่วยงานใหม่ทั้งคนและ

อตัรา 

สําหรับในเร่ืองการเตรียมตวัก่อนการโอนยา้ยนั้น พบว่าหน่วยงานเดิมก็ใช้วิธีเกล่ีย

กาํลงัคนของหน่วยงานได ้อีกทั้งส่วนใหญ่ก็ไม่ตอ้งมีการสอนงานให้กบัพนักงานท่ีจะมาปฏิบติั

หนา้ท่ีแทน เน่ืองจากวา่เป็นงานท่ีทาํกนัเป็นปกติอยูแ่ลว้ 

พนกังานท่ีไดรั้บการพิจารณาอนุมติัให้โอนยา้ยได ้มีความเห็นต่อหวัหนา้หน่วยงาน

วา่ เป็นผูท่ี้ใจกวา้ง มองเห็นถึงความเจริญกา้วหนา้ของพนกังานในสังกดั ไม่มองแต่ผลประโยชน์

ของตนเอง 

 

 

ในการสัมภาษณ์พนักงาน พบว่า รูปแบบของการโอนย้าย มีดังนี ้

1.    การโอนยา้ย โดยเขา้สู่กระบวนการสรรหาคดัเลือกปกติ ในกรณีท่ีพนกังานได้

ไปสมคัรสอบคดัเลือกในตาํแหน่งงานว่าง โดยท่ีหวัหนา้อนุมติัให้ไปสอบ เม่ือพนกังานไดรั้บการ

คดัเลือก หัวหน้าจึงไดอ้นุมติัให้พนักงานโอนยา้ยอีกคร้ังหน่ึง โดยท่ีหัวหน้าพิจารณาแลว้ว่า งาน

ของหน่วยงานสามารถเกล่ียความรับผิดชอบไปยงัพนกังานอ่ืนในหน่วยงานได ้และเพื่อท่ีจะให้

พนกังานในสังกดัไดมี้ความกา้วหนา้ และไดท้าํงานในหน่วยงานท่ีเหมาะกบัความรู้ความสามารถ

หรืออาจจะเป็นความชอบของพนักงาน ทาํให้หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือ

พนกังานผูน้ั้น 
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2.    การโอนยา้ยท่ีเกิดจากการปรับโครงสร้างหน่วยงาน หรือหน่วยงานเดิมถูกยุบ

ไป บริษทัฯ ก็ดาํเนินการเกล่ียพนกังาน ให้ไปลงในหน่วยงานต่าง ๆ โดยให้พนกังานไดไ้ปทาํงาน

ในตาํแหน่งงานท่ีพนกังานสมคัรใจ ท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถของพนกังาน   

3.    การจบัคู่โอนยา้ยระหวา่งพนกังานดว้ยกนัเอง ซ่ึงจะเป็นการแลกกนัทั้งคนและ

อตัราระหว่างหน่วยงาน จากการท่ีพนกังานจะโอนยา้ยไดน้ั้น จะตอ้งเป็นไปในลกัษณะท่ีมีอตัรา

รองรับ จึงเกิดเป็นกรณีของการแลกอตัรากนั ทาํให้เกิดกรณีการจบัคู่โอนยา้ยกนัระหว่างพนกังาน

ต่างหน่วยงาน โดยมีช่องทางการเปล่ียนข่าวสารระหว่างกนั โดยการใช้กระดานสนทนา (Web 

Board) แลกเปล่ียนขอ้มูลของกนัและกนั ตวัอย่างของการเสนอจบัคู่โอนยา้ยท่ีปรากฏในกระดาน

สนทนา เช่น 

 พนกังานท่ีทาํงานอยูฝ่่ายช่าง (ดอนเมือง)  ตอ้งการยา้ยเขา้มาทาํงานท่ีสาํนกังานใหญ่ 

พนกังานท่ีทาํงานเป็นกะท่ีดอนเมือง ตอ้งการยา้ยเขา้มาทาํงานท่ีสาํนกังานใหญ่เป็น 

เวลาปกติ คือ เขา้ 8.00น. เลิก 17.00น. (Office Hours) 

พนกังานท่ีทาํงานสนามบินดอนเมือง ไม่ตอ้งการยา้ยไปทาํงานท่ีสนามบินสุวรรณ

ภูมิ เพราะมีท่ีอยูอ่าศยัแถวดอนเมือง จึงตอ้งการยา้ยเขา้สาํนกังานใหญ่ เพื่อหลีกปัญหาการถูกยา้ยไป

สุวรรณภูมิ  

พนกังานท่ีตอ้งการโอนยา้ยเหล่าน้ี เม่ือไดรั้บขอ้มูลระหวา่งกนัแลว้ ก็ทาํเร่ืองเสนอ

หวัหนา้ตน้สังกดัของตน ซ่ึงถา้หวัหนา้เห็นว่าความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ต่าง ๆพอท่ีจะมา

ปฏิบติังานได ้อีกทั้งตาํแหน่ง เงินเดือนอยูใ่นกฎระเบียบของการโอนยา้ย และหวัหนา้ไดส้ัมภาษณ์

พูดคุยแลว้พอใจ หวัหนา้ทั้ง 2 ฝ่าย ก็จะอนุมติัการโอนยา้ย เน่ืองจากเป็นการแลกอตัราระหว่างกนั 

ซ่ึงต่างฝ่ายต่างพอใจซ่ึงกนัและกนั ก็พิจารณารับไวเ้ลย ซ่ึงอาจทาํให้ขาดความหลากหลายของ

ตวัเลือก ท่ีจะมาให้พิจารณา ขาดการพิจารณาในเร่ืองความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 

โดยส่วนใหญ่แล้ว การโอนยา้ยลกัษณะน้ี จะเป็นการโอนยา้ยของพนักงานทางฝ่ายสนับสนุน 

(Supporting Staff)  

4.     ถูกจบัใหย้า้ย คือ เป็นในลกัษณะท่ีพนกังานไม่เป็นท่ีตอ้งการของหวัหนา้หน่วย 

เช่น อาจถูกมองว่าเป็นตวัปัญหา มีความประพฤติไม่ดี เขา้กบัหัวหน้าและผูร่้วมงานในหน่วยงาน

ไม่ได ้มีผลงานไม่เป็นท่ีพอใจ ทาํให้หัวหน้าตอ้งแกไ้ขปัญหาให้กบัหน่วยงานของตน โดยการยก

พนกังานให้กบัหน่วยงานท่ีกาํลงัตอ้งการกาํลงัคน ซ่ึงจะเป็นการให้ทั้งคนและอตัราไป ทาํให้บาง

หน่วยงานท่ีกาํลังมีงานล้น คิดว่าพอจะมีงานให้พนักงานทาํได้ และอาจเปล่ียนแปลงนิสัยของ

พนกังานได ้ก็จะรับพนกังานไว ้
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 กรณีท่ีพนักงาน ถึงแมจ้ะมีผลงานท่ีดี แต่ได้ไปขดัผลประโยชน์ของหัวหน้า และ

เพื่อนร่วมงานบางคน ทาํให้หวัหนา้ตอ้งการท่ีจะปล่อยพนกังานไปให้หน่วยอ่ืน ซ่ึงหวัหนา้เองก็ได้

ดูเน้ืองานในหน่วยงานของตนแล้ว พอว่าสามารถเกล่ียงานให้กบัลูกน้องคนอ่ืนได้ ทาํให้การท่ี

หัวหน้าจะตดัสินใจให้พนักงานโอนยา้ยไปปฏิบติังานท่ีหน่วยงานอ่ืน โดยให้ทั้งคนและอตัรา

เป็นไปไดง่้าย  

 พนกังานท่านหน่ึงให้สัมภาษณ์ว่า ถูกหัวหน้าจบัให้ยา้ย เน่ืองจากว่าไดท้าํเร่ืองขอ

อนุมติัยา้ยหน่วยงานใหห้วัหนา้พิจารณา โดยไดด้าํเนินการมาหลายคร้ัง แต่ก็ไม่ไดรั้บการอนุมติั จน

คร้ังหลงัสุดน้ี หวัหน้าจบัให้ยา้ยไปอยูใ่นหน่วยงานท่ีพนกังานไม่ไดท้าํเร่ืองขอโอนยา้ยไปอยู ่โดย

เป็นการให้ทั้งคนและอตัรา และตาํแหน่งและหน่วยงานนั้น ก็ไม่ไดต้รงกบัความรู้ความสามารถท่ี

ตนเองมีอยู ่ทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีไม่ดีกบัหวัหนา้ 

 ใน 3 กรณีหลงัน้ี จะไม่มีการสอบคดัเลือก แต่เป็นการพูดคุยกนัระหว่างหัวหน้า

หน่วยงาน 2 หน่วยงาน โดยหน่วยงานหน่ึงตอ้งการปล่อยคน ในขณะท่ีอีกหน่วงงานหน่ึงมีความ

ตอ้งการกาํลงัคน แต่ไม่มีอตัรารองรับ จึงทาํให้การโอนยา้ยระหวา่งหน่วยงานเป็นไปไดง่้ายอยา่งท่ี

กล่าวไวแ้ลว้ ซ่ึงในกรณีแบบน้ี เป็นการตดัขั้นตอนการสรรหาคดัเลือก ท่ีจะผา่นกระบวนการสอบ

คดัเลือก ไม่ว่าจะเป็นการสอบขอ้เขียน หรือการสัมภาษณ์ ทั้งแบบมี แบบแผน และแบบไม่มีแบบ

แผน อีกทั้งจาํนวนผูส้ัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นแต่เพียงการพูดคุย ก็มีเพียงหน่ึงเดียว คือ หัวหนา้หน่วยงาน

เท่านั้ น ทาํให้อาจขาดการวดัทัศนคติ วดัความพร้อม วดับุคลิกภาพ ซ่ึงอาจทาํให้ได้คนท่ีไม่

เหมาะสมกบัหน่วยงาน ซ่ึงจะเป็นปัญหาใหก้บัหน่วยงานในภายหลงัได ้

   

 กลุ่มพนักงานทีไ่ม่ได้รับการอนุมัติให้โอนย้าย จากการสัมภาษณ์ พนกังานเหล่าน้ีได้

ให้ความคิดเห็นว่า การท่ีไม่ไดรั้บการอนุมติัให้โอนยา้ย มีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีว่า ถา้อนุมติัให้

โอนยา้ยแลว้ จะไม่สามารถรับอตัราทดแทนได ้หน่วยงานจึงกลวัวา่จะเสียทั้งคนและอตัราไป และ

เม่ือไม่สามารถรับทดแทน ก็จะนาํมาสู่ผลงานของหน่วยงานท่ีอาจจะตกลง พนกังานเหล่าน้ี เห็นวา่

หัวหน้าจะเป็นผูท่ี้รู้ว่าหน่วยงานตอ้งการกาํลงัคนเท่าไร และขณะน้ี กาํลงัคนเพียงพอหรือไม่ ซ่ึง

เห็นวา่หน่วยงานสามารถบริหารจดัการ เกล่ียงานใหก้บัพนกังานคนอ่ืนได ้จึงมองหวัหนา้ไปในทาง

ลบ เพราะการท่ีจะอนุมติัหรือไม่อนุมติัใหโ้อนยา้ยข้ึนอยูก่บัหวัหนา้ตน้สังกดั 

พนักงานเห็นว่าการท่ีผูบ้งัคบับญัชาไม่พิจารณาอนุมติัให้พนักงานโอนยา้ย ทาํให้

พนกังานเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีกบัผูบ้งัคบับญัชาในหลายเร่ือง เช่น 

1.     คิดว่าผูบ้งัคบับัญชาไม่สนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพการงานของตน 

หวัหนา้ 
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หน่วยงานใดท่ีไม่ยอมอนุมติัให้พนักงานในสังกดัโอนยา้ย จะได้รับการมองจาก

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไปในทางลบ วา่ขดัขวางความเจริญกา้วหนา้ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กลัน่แกลง้ เห็น

แก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่มองถึงความเจริญกา้วหนา้ของบริษทัฯเป็นท่ีตั้ง ท่ีจะให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ไดท้าํงานในหน่วยงานหรือตาํแหน่งงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ เพื่อจะไดส้รรคส์ร้าง

ความเจริญกา้วหนา้ใหบ้ริษทัฯ 

2.    ผู ้บังคับบัญชาไม่ต้องการให้พนักงานของตนโอนย้าย  ก็ เ น่ืองจากว่า

ผูบ้งัคบับญัชามีความคิดวา่ การท่ีตนไดป้กครองพนกังานจาํนวนมาก ทาํให้มองดูมีบารมี มีอาํนาจ

มาก ไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง ใหป้กครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นจาํนวนมาก 

3.     การท่ีใหพ้นกังานโอนยา้ยจึงจะทาํใหเ้กิดการมองหน่วยงานของตนไปในทาง

ลบถ้าผู ้บังคับบัญชาอนุมัติให้โอนย้าย คนอ่ืนจะมองว่า เป็นผู ้บังคับบัญชาท่ีบริหารไม่ ดี 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจึงไม่ตอ้งการทาํงานดว้ย การท่ีมีพนกังานท่ีประสงคจ์ะโอนยา้ยในหน่วยงาน จะ

ได้รับการมองจากภายนอกว่า หน่วยงานน้ี เป็นหน่วยงานท่ีมีปัญหา ไม่ว่าปัญหาจะเกิดจาก

ระบบงาน การบริหารจดัการภายในหน่วยงาน สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน หวัหนา้งาน ผูร่้วมงาน 

เป็นตน้ 

4.     ผูบ้ ังคับบัญชากลั่นแกล้งเน่ืองจากไม่ชอบผูใ้ต้บังคับบัญชาคนน้ีเป็นการ

ส่วนตวั จึงไม่พิจารณาอนุมติัใหโ้อนยา้ย 

 ในเร่ืองของระบบอุปถัมภ์ พบว่าพนักงานท่ีต้องการโอนย้ายบางคน และ

พนกังานท่ี    ไม่ไดรั้บการอนุมติัใหโ้อนยา้ย ส่วนหน่ึงคิดวา่จะใชร้ะบบอุปถมัภ ์เพื่อให้การโอนยา้ย

เป็นไปไดง่้ายข้ึน โดยมีสาเหตุว่า ไม่อยากอยู่กบัหน่วยงานเดิมจริง ๆ และการโอนยา้ยทาํได้ยาก 

สาํหรับพนกังานท่ีโอนยา้ยได ้บางคนก็ยอมรับวา่ใชร้ะบบอุปถมัภ ์โดยให้คนรู้จกัใชอ้าํนาจช่วยให้

ตนไดโ้อนยา้ยจากส่ิงท่ีวเิคราะห์มาทั้งหมดน้ี จะเห็นวา่ปัญหาต่าง ๆ ไดเ้ช่ือมโยงมาเป็นลาํดบัตั้งแต่

สภาพแวดลอ้มของบริษทัฯ เปล่ียนแปลงไป ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุธ์นโยบาย และ

แนวปฏิบติังานของบริษทัฯ นํามาสู่การออกนโยบายท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคล 

โดยเฉพาะดา้นการสรรคดัเลือก ซ่ึงเป็นกระบวนการแรกของ กระบวนการบริหารงานบุคคล ทาํให ้

3 หน่วยวเิคราะห์ไดรั้บผลกระทบ ไม่วา่จะเป็นบริษทัฯ หน่วยงาน และพนกังาน ซ่ึงผลกระทบท่ีได้

พิจารณาแลว้พบว่า เป็นผลทางลบกบับริษทัฯ สามารถนาํให้บริษทัฯ ไปสู่ความเส่ือมไดใ้นท่ีสุด 

ดงันั้น บริษทัฯ จึงควรหันมาใส่ใจ และให้ความสําคญักบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ี หลงัจากท่ีก่อน

หนา้น้ี ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทาํให้ผูบ้ริหารระดบัสูง ให้ความสนใจท่ีจะตอ้งแกไ้ขให้บริษทัฯ กลบั

สู่สภาวะท่ีปกติ ในดา้นเศรษฐกิจ จนอาจหลงลืมและไม่ได้ให้ความสําคญักบัปัญหาในดา้นการ
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บริหารงานบุคคลเหล่าน้ี ดังนั้ น ผู ้บริหารจึงควรหันกลับมาใส่ใจกับการบริหารคน ซ่ึงเป็น

ทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดของบริษทัฯ เป็นทรัพยากรท่ีจะเป็นผูท่ี้ทั้งหาและใชทุ้นและเทคโนโลย ี
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บทที5่ 

 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาวิเคราะห์การสรรหาคัดเลือกพนักงาน บริษัท การบินไทย จาํกัด 

(มหาชน) หลงัวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2551 เป็นต้นมา ซ่ึงได้แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา และการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ เพื่อปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน อีกทั้งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ

ดาํเนินนโยบายของบริษทัฯในช่วงเวลาดงักล่าว มาเป็นลาํดบัแลว้ นั้น พบว่าในการปรับนโยบาย 

และออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อรองรับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอ้ม โดยมีเป้าหมายหลกัท่ีตอ้งการกูส้ถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจของบริษทัฯ ให้ดีข้ึน

เหมือนเดิม โดยพยายามทาํให้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มเหล่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อผล

ประกอบการของบริษทัฯมากนกั ดว้ยการพยายามลดค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรลง ซ่ึงเป็นการแกปั้ญหา

ท่ีตอ้งปฏิบติัในช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจหดตวันั้น จึงเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมตามแนวคิดการจดัการ

แบบประหยดั (Cut Back Management) ของChales Levine ท่ีให้หยุดรับคนใหม่ชัว่คราว (Hiring 

Freeze) แต่ให้ความเห็นไวว้่าวิธีน้ีเหมาะท่ีจะนาํมาใช้ในระยะสั้ นหรือ ตามแนวคิด Cost-cutting 

exercise ของ Malcolm Bennison และ Jonathan Cassonท่ีให้งดรับพนกังานใหม่ (Recruitment 

Bans)  ซ่ึงไดใ้ห้ความเห็นไวว้า่การประหยดัดว้ยวิธีน้ี ในบางเวลา อาจทาํได ้และก่อให้เกิดผลดีกบั

องคก์าร แต่ในบางเวลาอาจจะทาํไม่ได ้เช่น ในเวลาท่ีมีอตัราการลาออกสูง 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการดาํเนินมาตรการเหล่าน้ี เห็นควรท่ีจะต้องใช้ปฏิบัติ

ในช่วงระยะเวลาสั้ น เพราะในระยะยาว หากบริษทัฯยงัดาํเนินการอยู่ จะเกิดผลเสียหายต่อ “คน” 

หรือ “กาํลงัคน”  (Man) ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าทางการบริหารท่ีสําคญั เพราะคนจะเป็นผู ้

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ให้กบัองคก์าร และจะนาํมา

ซ่ึงความเส่ือมท่ีอาจเกิดข้ึนไดก้บับริษทัฯ ดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในส่วนทา้ยบทท่ี 4 
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ดังน้ัน ผลการศึกษา จึงสรุปได้ใน 5 เร่ืองใหญ่ ทีพ่บ ดังนี้ 

1. ภาพอตัรากาํลงัของบริษัทฯ  ในปัจจุบนัเป็นภาพท่ีไม่จริง และไม่ถูกตอ้งเม่ือบริษทัฯ ไม่มีการ

วเิคราะห์งาน (Job Analysis) ซ่ึงจะนาํมาสู่การวเิคราะห์และวางแผนอตัรากาํลงัของบริษทัฯ ไม่มี

จาํนวนพนกังานท่ีเหมาะสมในแต่ละหน่วยงาน ทาํใหใ้นการดาํเนินนโยบายของ 
บริษทัฯ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการลดขนาดขององค์การ การชะลอการว่าจา้ง การ

เกล่ียกาํลงัคน ก็เป็นการดาํเนินการแบบท่ีไม่เป็นระบบ ไม่มีขอ้มูลหรือการคาดการณ์ในอนาคต ท่ี

จะสนบัสนุนแต่ละหน่วยงานควรจะมีบุคลากรจาํนวนเท่าใด ท่ีพอเหมาะกบัหน่วยงาน เพื่อบริษทัฯ 

จะได้ใช้ทรัพยากรบุคคลท่ีมีอย่างเต็มความสามารถประกอบกบัหน่วยงานต่าง ๆ สามารถโดน

พนกังานใหอี้กหน่วยงาน หรือแลกเปล่ียนพนกังานระหวา่งกนัได ้เป็นผลใหบ้างหน่วยงานมีจาํนวน

พนกังานเพิ่มข้ึน ทาํให้ภาพของอตัรากาํลงัท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั เป็นภาพท่ีไม่ใช่กาํลงัท่ีแทจ้ริงของ

แต่ละหน่วยงาน ซ่ึงอาจเป็นผลให้พนกังานแต่ละคน ทาํงานไม่เต็มประสิทธิภาพท่ีมีอยู ่ทาํให้เกิด

การขยายตวัของหน่วยงาน เป็นไปตามกฎของ Parkinson  (Parkinson’s Law) ท่ีหน่วยงานแต่ละ

หน่วยจะเพิ่มตาํแหน่ง เพิ่มจาํนวนบุคลากร และยงัสามารถรักษาบุคลากรเดิมท่ีมีอยู ่ไม่ให้ไปไหน

ได ้ซ่ึงภาพอตัรากาํลงัท่ีปรากฏน้ี ก็จะเป็นภาพอตัรากาํลงัท่ีหน่วยงานจะคงรักษาไวต้ลอด ในขณะท่ี

งานของหน่วยงานมีจาํนวนเท่าเดิม แต่ใชจ้าํนวนบุคลากรเพิ่มมากข้ึน 

2. ภาวะชะงักงันของการสรรหาคัดเลือกบุคลากรของบริษัทฯ อาจถือได้ว่าเป็นความ

เส่ือมของบริษัทฯ 

เม่ือบริษทัฯ มีนโยบายชะลอการว่าจา้งบุคลากรทดแทนอตัราท่ีว่างลง ให้ระงบัการ

รับพนกังานใหม่ การจา้งทดแทนในกรณีท่ีลาออก ปลดออก ไล่ออก และเกษียณอายุ ทาํให้การสรร

หาคดัเลือกบุคลากรหยุดชะงกัไป บุคลากรท่ีมีความสามารถของบริษทัฯ ท่ีเคล่ือนไหวออก จาก

กรณีท่ีบริษทัฯ มีโครงการร่วมใจจากองคก์ร (Mutual Separation Plan) หรือท่ีเคล่ือนไหวออกดว้ย

สาเหตุอ่ืน เช่น ลาออก เกษียณอาย ุในช่วงท่ีผา่นมา แสดงใหเ้ห็นถึงสภาพบริษทัฯเสียสมาชิกไปโดย

ไม่ไดห้าสมาชิกใหม่มาแทน ถือไดว้า่เป็นความเส่ือมขององคก์าร (John W. Durham และ Howard 

L. Smith อา้งถึงในพิทยา บวรวฒันา 2544 : 78-79) 

3. วิธีการสรรหาคัดเลือก โดยเฉพาะการสรรหาคัดเลือกจากแหล่งภายใน ถูกตัด

ข้ันตอนลง ซ่ึงอาจเป็นผลให้ได้พนักงานทีม่ีความรู้ความสามารถไม่เหมาะกบัตําแหน่งงาน 

 การสรรหาคดัเลือกจากแหล่งภายใน มีตวัเลือกมาให้เลือกน้อยลง จากการท่ีต้น

สังกดัไม่อนุมติัใหม้ารับคดัเลือก ทาํให้ในบางคร้ังเกิดภาวะจาํยอมท่ีจะตอ้งเลือกจากตวัเลือกเท่าท่ีมี

อยู ่ทาํใหบ้ริษทัฯขาดโอกาสในการสรรหาคนให้ไดม้าก เพื่อจะไดค้ดัเลือกไดอ้ยา่งเต็มท่ี เพื่อให้ได้

คนท่ีมีความสามารถและมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัหน่วยงาน หรือในกรณีของการจบัคู่แลกตวักนั
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ของพนกังาน ซ่ึงทาํให้กระบวนการคดัเลือกในขั้นตอนต่าง ๆ ถูกตดัลงเหลือเพียงการใช้เคร่ืองมือ

เดียวคือการสัมภาษณ์ ซ่ึงก็เป็นแต่เพียงการพูดคุยกนัในคาํถามท่ีธรรมดา โดยผูส้ัมภาษณ์เพียงอยา่ง

เดียว คือ หัวหน้าหน่วยงานท่ีพนักงานตอ้งการโอนยา้ยไปร่วมงาน โดยท่ีหัวหน้าหน่วยงานนั้น 

ถึงแมว้่าจะเป็นผูท่ี้รู้ซ้ึงลกัษณะงานของหน่วยงาน ว่าตอ้งการพนกังานท่ีมีคุณสมบติัเช่นไร ท่ีจะ

เหมาะสมกบัหน่วยงานของตน แต่อาจคุณสมบติัของการเป็นผูส้ัมภาษณ์ท่ีดี ท่ีจะสามารถคดัคนได้

อย่างเหมาะสม อีกทั้ งยงัเป็นช่องทางให้มีการใช้ระบบอุปถัมภ์ได้ง่าย เน่ืองจากข้ึนอยู่กับการ

ตดัสินใจของผูส้ัมภาษณ์เพียงคนเดียว 

4.  ความขัดแย้งทีเ่กดิขึน้ระหว่างผู้บังคับบัญชา และ ผู้ใต้บังคับบัญชา 

จากนโยบายการชะลอการวา่จา้ง ห้ามรับอตัราทดแทน เป็นผลให้ผูบ้งัคบับญัชาไม่

อนุมติัใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา ไปสมคัรเพื่อรับการสอบคดัเลือกในตาํแหน่งงานวา่ง หรือ ในบางกรณีท่ี

พนักงานสอบได้แล้ว ผู ้บังคับบัญชาก็ไม่อนุมัติโอนย้าย ทําให้ เ กิดความขัดแย้งระหว่าง

ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาข้ึน โดยต่างฝ่ายใช้มุมมองของตนเองเป็นท่ีตั้ง ผูบ้งัคบับญัชา

มองว่าหน่วยงานของตนจะมีคนไม่พอกับงาน และไม่สามารถหาคนมาทดแทนได้ ในขณะท่ี

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามองว่าผูบ้งัคบับญัชาขดัขวางความก้าวหน้าของตน เป็นผลให้เกิดความขดัแยง้

ระหว่างกนัข้ึน ซ่ึงความขดัแยง้น้ี เป็นความขดัแยง้ในแนวด่ิง (Vertical Conflict) ซ่ึงจะส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของหน่วยงาน และขององค์การในท่ีสุด ความขดัแยง้จะก่อให้เกิดความตรึงเครียด 

กดดนั และคบัขอ้งใจ โดยความขดัแยง้จะมีลกัษณะฝ่ายตรงขา้ม (Opposition) โดยมกัจะเกิดข้ึน เม่ือ

มีการกีดกนัในการบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงความขดัแยง้น้ีจะเป็นอนัตรายต่อองคก์ารในระยะยาว (อา้งถึง

ใน วนัชยั มีชาติ 2544 : 107-113) 

5.  ขวญัและกาํลงัใจของพนักงานทีเ่สียไป  

 เน่ืองจากวา่มีพนกังานหลายราย ท่ีมาคน้พบในภายหลงัวา่ งานท่ีทาํอยูใ่นปัจจุบนัไม่

เหมาะสมกบัตน จึงตอ้งการท่ีจะทาํงานในตาํแหน่งงานท่ีเหมาะสม เพื่อให้สามารถใชศ้กัยภาพของ

ตนใหก้บังานบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี แต่ไม่สามารถโอนยา้ยหน่วยงานได ้ เน่ืองจากความขดัแยง้ของ

เง่ือนไขท่ีมีอยู่ในกฎระเบียนกับนโยบายการเกล่ียกําลังคน และอีกกรณีหน่ึงท่ีทาํให้ขวญัและ

กาํลงัใจของพนักงานเสียไป จากการท่ีไม่สามารถบริหารทางก้าวหน้าของตนได้ จากการท่ีไม่

สามารถโอนยา้ยเพื่อเล่ือนตาํแหน่ง ขวญัและกาํลงัใจเหล่าน้ี เป็นส่วนสาํคญั เป็นแรงจูงใจท่ีจะทาํให้

พนกังานเตม็ใจทาํงาน เพื่อใหผ้ลงานออกมาดี มีความสุขในการทาํงาน เพราะไดท้าํงานในดา้นท่ีตน

ตอ้งการ 

ทั้ง 5 ขอ้น้ีลว้นเป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์าร เป็นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร 

ท่ีจะก่อให้เกิดความเส่ือมหรือตายให้กบัองคก์ารได ้เช่นเดียวกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีองคก์าร
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ไดต้ระหนกัแลว้และพยายามหาทางแกไ้ข ดงันั้น จึงอาจสรุปไดว้า่ สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส่งผล

กระทบกบับริษทัฯ ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั เป็นผลให้บริษทัฯ ตอ้งปรับตวั

เพื่อใหบ้ริษทัฯอยูร่อด และเพื่อป้องกนัไม่ให้บริษทัฯ เกิดความเส่ือมหรือตายจากปัจจยัภายนอก แต่

การปรับตวัของบริษทัฯ น้ี ไดส่้งผลกระทบต่อ “คน” ท่ีเป็นส่วนท่ีสําคญัและอ่อนไหวท่ีสุดของ

บริษทัฯ เป็นผลให้สภาพแวดล้อมภายในท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงเป็นไปในทางลบ ซ่ึงจะ

ก่อใหเ้กิดความเส่ือมใหบ้ริษทัฯ จากปัจจยัภายในน้ีเช่นกนั ดงันั้น บริษทัฯ ควรจะตระหนกัถึงความ

เส่ือมท่ีจะเกิดข้ึนกบับริษทัฯ ทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน 

ในโลกปัจจุบนัท่ีกระแสโลกาภิวฒัน์ ทาํให้มีการแข่งขนัในด้านต่าง ๆ  บริษทัฯ 

นอกจากจะตอ้งแข่งขนัในเร่ืองอุตสาหกรรมการบินกบัสายการบินต่างชาติแลว้ บริษทัฯ ยงัจะตอ้ง

รับมือกบัสายการบินสัญชาติไทย รายอ่ืน ๆ ท่ีเร่ิมเปิดทาํการบิน จึงทาํให้บริษทัฯ จะตอ้งพิจารณา 

ถึงการดาํเนินนโยบายเชิงรุกทุก ๆ ดา้น ซ่ึงการท่ีจะทาํใหน้โยบายดา้นต่าง ๆ ดาํเนินไป เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมายท่ีบริษทัฯ ไดต้ั้งไว ้การบริหารทรัพยากรมนุษยข์องบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ จึง

เป็นสาํคญัท่ีสุด 

ดงันั้น เม่ือได้วิเคราะห์การสรรหาคดัเลือกบุคคลของบริษทัฯ หลงัวิกฤติเศรษฐกิจ

เป็นลาํดบัแลว้ พบปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในดา้นต่าง ๆ ทาํให้ไดข้อ้เสนอแนะใน 3 ส่วน ท่ี

จะเป็นประโยชน์ ดงัน้ี 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะของบริษัทฯ  

1.บริษทัฯ  ควรมีการวางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ป็นอยา่งระบบ เพื่อให้ทราบถึงความ

ตอ้งการทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต เพื่อให้บริษทัฯ ไดเ้กิดความมัน่ใจไดว้า่มีบุคลากรท่ีมีคุณสมบติั

เหมาะสม  และมีจาํนวนท่ีเพียงพอกบัการปฏิบติังาน เพื่อรองรับภารกิจท่ีคาดว่าจะมีข้ึนในอนาคต 

เพื่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรบุคคลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ 

2.บริษทัฯควรมีการวิเคราะห์อตัรากาํลังคนของบริษทัฯ เพื่อให้ได้ภาพของอตัรา

กาํลงัคนของแต่ละหน่วยงานท่ีชัดเจน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีอตัรากาํลงัคนท่ีเหมาะสมกบังาน 

โดยขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ทั้งหัวหน้าหน่วยงานและพนักงานพบว่า บางหน่วยงานมีปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงาน แต่บางหน่วยงานก็พบวา่มีคนท่ีลน้งานอยู ่

3.นอกจากการวิเคราะห์อตัรากาํลงัคนแล้ว บริษทัฯ ควรมีการวิเคราะห์งาน (Job 

Analysis) และจดัการปรับปรุงคาํบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) เพื่อใช้ขอ้มูลของการ

วเิคราะห์งาน กบัคาํบรรยายลกัษณะงานท่ีได ้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาคุณสมบติัของพนกังาน
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ท่ีเหมาะสมกบังาน เพื่อท่ีบริษทัฯ จะไดบ้รรจุบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และ

ความถนดัในงานท่ีทาํ ให้ตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของงาน และของพนกังาน เพื่อให้ไม่เกิด

ปัญหาการบรรจุคนไม่ตรงกบังาน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลเสียตามมาอีกมาก 

4.บริษทัฯควรใชว้ธีิการจดัการอยา่งประหยดัดา้นบุคลากร ในการใชม้าตรการชะลอ

การวา่จา้ง หา้มรับอตัราทดแทนน้ี ในช่วงเวลาอนัสั้น เน่ืองจากวา่หากกระทาํเป็นระยะเวลายาวนาน

จะก่อใหเ้กิดผลเสียกบับริษทัฯ 

5.บริษทัฯ ควรส่ือสารให้พนกังานไดเ้ขา้ใจถึงสถานะความเป็นไปของบริษทัฯ เป็น

ระยะ ๆ เน่ืองจากพนกังานจะไดเ้ขา้ใจเหตุผลในการท่ีบริษทัฯ ออกนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ 

และเพื่อเป็นการเตรียมตวัพนกังาน ลดความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนได ้

6.ในเร่ืองการประหยดัเพื่อการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป 

บริษทัฯ ควรจะไดพ้ิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อ “คน” ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดขององค์การ 

และควรเนน้การประหยดัในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีจะทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถลดค่าใชจ่้ายไดม้าก 

7.บริษทัฯ ควรหาทางออกในการประหยดังบประมาณดา้นบุคลากรดว้ยวิธีอ่ืน เช่น

การจา้งแรงงานภายนอก (Outsource) เน่ืองจากจะทาํให้บริษทัฯ ประหยดังบประมาณไดม้าก ใน

เร่ืองของเงินเดือนและสวสัดิการแต่ก็ควรใช้กบับางหน่วยงานเท่านั้น เน่ืองจากมีบางหน่วยงานท่ี

ตอ้งการความปลอดภยั ซ่ึงการใชแ้รงงานภายนอกอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายได ้เน่ืองจากขาดความ

จงรักภกัดีต่อบริษทัฯ 

8.บริษทัฯ ควรปรับเปล่ียนวธีิการทาํงานในบางส่วนงาน ท่ีสามารถใชเ้ทคโนโลยีเขา้

มาทดแทนการใชก้าํลงัคนได ้เพื่อลดค่าใชจ่้ายไดบุ้คลากร 

9.บริษทัฯ ควรจะจดัทาํเส้นทางอาชีพ (Career Path) ให้ชดัเจน เพื่อให้พนกังานได้

เห็นถึงสายความกา้วหนา้ของตนในหน่วยงาน 

10.นโยบายการเกล่ียพนักงาน และนโยบายเน้นการสรรหาบุคลากรจากพนกังาน

ภายใน มากกวา่พนกังานภายนอกน้ี เป็นนโยบายท่ีดี แต่บริษทัฯ ควรปรับปรุงให้เง่ือนไข และแนว

ปฏิบติัของการโอนยา้ย ไม่ใหเ้ป็นอุปสรรค เพื่อเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บัพนกังาน 

11.บริษทัฯ ควรให้ความสําคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร เพื่อให้เป็นบุลา

กรท่ีมีประสิทธิภาพ และศกัยภาพสอดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยควรเน้น 

ให้บุคลากรมีความรู้ และทกัษะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน มีทศันคติและค่านิยมท่ีดีในการ

ทาํงาน 

12.ระบบการทาํงานของบริษทัฯ ควรสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผน

งานและดาํเนินงานของบริษทัฯ ซ่ึงจะทาํให้พนกังานเขา้ใจถึงเป้าหมายการดาํเนินงานและมีส่วน
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ร่วมในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานของบริษทัฯ 

 

ข้อเสนอแนะในเร่ืองของการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 

1.หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล ควรท่ีจะมีการทาํวิจยั เก็บ

สถิติ เน่ืองจากตวัเลขจะเป็นเคร่ืองบอกแนวโน้มท่ีเกิดข้ึน เช่น ตวัเลขสถิติของพนกังานท่ีโอยยา้ย 

อาจบอกไดถึ้งการบรรจุคนท่ีไม่ตรงกบังาน 

2.การใชห้น่วยงานกลางเขา้มาดาํเนินการในดา้นการสรรหาคดัเลือกบุคลากร เพื่อให้

เกิดความโปร่งใส เพื่อขจดัระบบอุปถมัภท่ี์อาจสอดแทรกเขา้มาได ้

3.ควรพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสรรหาคดัเลือกให้มีมาตรฐาน เพื่อให้ได้คนท่ีมี

ความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัตาํแหน่งจริง ๆ เพื่อเป็นทางออกสําหรับการสรรหาบุคลากร

ภายใน ซ่ึงปัจจุบนัข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของหวัหนา้ ท่ีจะมีอาํนาจในการพิจารณาให้พนกังานโอนยา้ย 

ใหม้าใชผ้ลการสอบคดัเลือกเป็นตวัเสริม ในการพิจารณาอนุมติัใหพ้นกังานโอนยา้ยดว้ย 

4.การใหค้วามรู้ความเขา้ใจต่อผูท่ี้จะทาํการสัมภาษณ์ เพื่อใหส้ามารถคดัคนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับพนักงาน 

1.พนกังานควรเพิ่มศกัยภาพให้กบัตนเอง ทั้งในดา้นความรู้ และทกัษะท่ีจาํเป็นและ

เป็นประโยชน์ต่อการทาํงาน เน่ืองจากวา่ในอนาคต การพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งพนกังาน บริษทัฯ จะ

พิจารณาถึงความมีศกัยภาพของพนกังานเป็นสาํคญั 

2.พนกังานควรสนใจรับฟังข่าวสารของบริษทัฯ เพื่อให้ทราบถึงสถานะของบริษทัฯ  

เพื่อเขา้ใจถึงปัญหาของบริษทัฯ ทาํใหพ้นกังานมีความรู้สึกร่วมท่ีจะช่วยแกปั้ญหาของบริษทัฯ 

ขอ้เสนอแนะทั้งหมดน้ี เป็นขอ้เสนอแนะท่ีไดร้วบรวมจากผลการศึกษา ในเร่ืองน้ี

และเป็นขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บฟังมาจากความคิดเห็นของผูบ้ริหาร หวัหนา้หน่วยงาน และพนกังาน

ในบริษทัฯ จึงคิดวา่เป็นขอ้เสนอแนะท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ในการดาํเนินงานต่อไปใน

อนาคต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



75 
 

บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

เกษรา บุญจิตราดุลย์. “การสรรหาบุคลากรบริษัท การบินไทย จาํกัด (มหาชน) หลังวิกฤติ

เศรษฐกิจ”. เอกสารวิจัยปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชารัฐ

ประศาสนศาตร์ บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2545. 

ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์.  การจดัการทรัพยากรมนุษย.์ บริษทัฯ หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเป็ดทราย พร้ินต้ิง :     

บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน),2545. 

นิรันดร์  กอสุวรรณ. “กระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ศึกษา 

เฉพาะกรณีของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน”. เอกสารวิจยัปริญญารัฐประศาสน

ศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั,2538. 

บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน). ระเบียบบริหารงานบุคคล 

พะยอม วงศส์ารศรี. การบริหารทรัพยากรมนุษย.์ พิมพค์ร้ังท่ี 8. บริษทั สาํนกัพิมพสุ์ภา จาํกดั,2545. 

พารณ อิศรเสนา ณ อยธุยา และ จีระ หงส์ลดารมภ.์ พิมพค์ร้ังท่ี 2. โรงพิมพห์้างหุ้นส่วน จาํกดั บี.เจ.

เพลท โปรเซ็สเซอร์ : สาํนกัพิมพสู่์ศตวรรษใหม่,2545. 

พิทยา  บวรวฒันา.  รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา (ค.ศ.1970-1980). พิมพค์ร้ัง

ท่ี 8. โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2544. 

พงษช์ยั  นิมิตไตรทิพย.์  “การประเมินผลโครงการร่วมใจจากองคก์ร บริษทั การบินไทย จาํกดั  

(มหาชน)”.  เอกสารวิจัยปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  ภาควิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2545. 

วนัชยั  มีชาติ. พฤติกรรมการบริหารองคก์รสาธารณะ. พิมพค์ร้ังท่ี 1. โครงการผลิตตาํราและเอกสาร

การสอน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2544. 

วชิยั  โถสุวรรณจินดา.  การบริหารทรัพยากรมนุษย.์  พิมพค์ร้ังท่ี 1. ว.ีเจ. พร้ินต้ิง,2546. 

สมชาย หิรัญกิตติ. การบริหารทรัพยากรมนุษย.์ พิมพค์ร้ังท่ี 1. บริษทั ธีระฟิลม์ และ ไซเทก็ซ์ จาํกดั,  

2546. 

สุนนัทา  เลาหนนัทน์. การบริหารทรัพยากรมนุษย.์ พิมพค์ร้ังท่ี 2. หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ธนะการพิมพ,์  

2546. 

เสนาะ  ติเยาว.์ การบริหารงานบุคคล. พิมพค์ร้ังท่ี 12.  โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2545. 

อุทยั  หิรัญโต.  หลกัการบริหารงานบุคคล. พิมพค์ร้ังท่ี 1. พีระพธันา,2523. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



76 
 

ภาษาต่างประเทศ 

Andrew F. Sidula John F.Mckenna. The Management of Human Resources Personnel Text and   

Current Issues. John Willy and Son, 1984. 

Michael J.Jucius. Personnel Management. Singapore : Toppan Printing, 1979. 

Ron Ludlow and Fergus Panton. The Essence of Successful Staff Selection. Great Britain :  

Prentice Hall International (UK) Ltd., 1991. 

Derek Torrington. Human Resources Management for Southeast Asia. Prentice 

Hall, 1994. 
 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

แนวคาํถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



แบบสัมภาษณ์ หัวหน้าหน่วยงาน 
 
1.ท่านคิดวา่ หน่วยงานของท่านมีกาํลงัคนท่ีเพียงพอต่อปริมาณงานในหน่วยงานหรือไม่ 
 
 
 
 
2.หากกาํลงัคนมีไม่เพียงพอ ท่านคิดวา่จะดาํเนินการขออตัรากาํลงัเพิ่มหรือไม่ 
 
 
 
 
 
3.หากการดาํเนินการขออตัรากาํลงัไม่เป็นท่ีอนุมติั ท่านจะมีวธีิการแกไ้ขปัญหากาํลงัคนไม่เพียงพอ

กบัปริมาณงานในหน่วยงานของท่านอยา่งไร 
 
 
 
 
 
4.สาํหรับหน่วยงานของท่าน ท่านตอ้งการรับพนกังานใหม่ หรือรับจากพนกังานภายใน ดว้ยการ

โอนยา้ย 
 
 
 
 
 
5.ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อนโยบายของบริษทัฯ ท่ีให้มีการเกล่ียคนจากภายใน 
 
 
 
 
 
6.จากการท่ีไม่สามารถรับพนกังานเพิ่มได ้ท่านคิดวา่ผลงานของหน่วยงานท่านจะลดลงหรือไม่ 
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7.หากพนกังานในหน่วยงานของท่านตอ้งการโอนยา้ย ท่านคิดวา่ท่านพิจารณา โดยใชดุ้ลยพินิจ

อยา่งไร ท่านอนุมติัใหพ้นกังานคนนั้น ไดไ้ปสอบคดัเลือกและอนุมติัให้โอนยา้ยหรือไม่ 
 
 
 
 
8.มีพนกังานในสังกดัของท่านท่ีขอโอนยา้ยแลว้ ท่านไม่อนุมติัหรือไม่ เพราะเหตุผลอะไร และ

ผลงานของพนกังานคนดงักล่าว เป็นอยา่งไร 
 
 
 
9.เม่ือท่านไดอ้นุมติัใหพ้นกังานโอนยา้ยไปแลว้ ท่านจะบริหารจดัการงานท่ีพนกังานผูน้ั้น

รับผดิชอบอยา่งไร 
 
 
 
10.ท่านคิดวา่การท่ีบริษทัฯประหยดังบประมาณทางดา้นบุคลากร จะทาํใหบ้ริษทัฯเกิดความเสียหาย

ในเร่ืองอตัรากาํลงัหรือไม่ และเกิดผลกระทบต่องานหรือไม่ อยา่งไร 
 
 
 
11.บริษทัฯควรหาวธีิอ่ืนในการประหยดัค่าใชจ่้ายแทนการประหยดัดา้นบุคลากร ซ่ึงเป็นส่วนท่ี

สาํคญัต่อการดาํเนินการของบริษทัฯหรือไม่ อยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-นามสกุล   นางสาวพชัรีพร  รุ่งเรือง 

ทีอ่ยู่     24 หมู่ท่ี 4 ตาํบลดอนตูม อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 73130 

ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2545 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้       

โรงเรียนสหบาํรุงวทิยา จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ. 2549  จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคงทองวทิยา     

จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ. 2553 กาํลงัศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ  

ธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั

ศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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