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 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) ระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย  2) ระดับการ
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   The  purposes  of  this  research  were  to  find : 1) the  level  of  human  resource  
management, : 2) the level of student  affairs  administration,  and  : 3)   human  resource  
management  affecing  student  affairs  administration at  King  Mongkut's  University  of  
Technology  Thonburi.  The research sampling   were  172 human resource  management 
personnel working on student affairs.The instrument applied in this research was a questionnaire 
concerning human research management based on Monday,Noe,and Premeaux viewpoints, and 
the student  affairs administration according to the viewpoints of King Mongkut's  University  of  
Technology  Thonburi. Frequency (f) , percentage (%), mean )X( , standard deviation(S.D.), and 
stepwise multiple regression analysis were used in data analysis.  
    The findings revealed as follows: 
                            1.The human resource  management, as a whole and an individual aspect,  was at 
an moderate level, ranking from high to low as follows: requirement, safety and health, selection, 
profit and other fringe benefits, human resource development, human resource planning, and 
officials and labour relations. 
                             2.The student  affairs  administration, as a whole and an individual aspect,  was at 
an moderate level, ranking from high to low as follows: student  affairs, educational services, and 
registration and assessment.  
                          3.The human resource  management affecting the student  affairs administration 
comprised human resource dovelopment, safety and health,and human resource planning. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

                กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกนับวันยิ่งทวีความรุนแรงและรวดเร็วมากขั้นเรื่อยๆ   
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญทางดานเทคโนโลยีการสื่อสารหรือนิยม   เรียก
กันวา “อินเตอรเน็ต” นั้นไดสงผลกระทบตอมวลมนุษยชาติเปนอยางมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การทําลายกําแพงหรือพรมแดนของการติดตอส่ือสารลงไปมนุษยที่อยูคนละซีกโลกสามารถ
ติดตอส่ือสารกันไดภายในไมกี่นาที ทําใหการถายเทความรูวัฒนธรรมรวมถึงการติดตอคาขาย
เปนไปอยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 จึงวางแผน
ยุทธศาสตรที่ชี้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะปานกลาง  ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน
ระยะยาวและมีการดําเนินการอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
8 ในดานแนวคิดที่ยึด   “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” ในทุกมิติอยางเปนองครวมและให
ความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้ง 3 ดานตัวคน สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การสรางระบบบริหารจัดการภายในที่ดีใหเกิดขึ้นในทุกระดับ อันจะทําใหเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่มี“คน”เปนศูนยกลางไดอยางแทจริง2  และประกอบ  คุปรัตน  ไดกลาววา
ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไมวา  เศรษฐกิจ   สังคม  การเมือง 
เทคโนโลยีและ อ่ืน ๆ  มากมาย การเปลี่ยนแปลงเหลานี้สงผลใหสถาบันอุดมศึกษาตองทํา
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

 

                                                           
               1ณรงค แสนทอง, การบริหารทรพัยากรมนษุยสมัยใหมภาคปฏิบัติ, พิมพคร้ังที ่2 
(กรุงเทพฯ:เอช อาร เซ็นเตอรจํากัด,2545), 2.     
               2สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานกันายกรัฐมนตรี,
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9(พ.ศ. 2545-2549)(กรุงเทพฯ:ม.ป.ท.,2545),ข.  
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  มากขึ้น จึงมีความจาํเปนที่สถาบนัอคุมศึกษาตองเตรียมองคการใหพรอมกับอนาคตทีก่ําลงั
มาถงึ ใหคลองตัว โดยปรับเปล่ียนกระบวนการบรหิาร3  แตสําหรับ ทศพร เบ็ญจพงษและคณะ 
ไดอธิบายวา การจัดการทรัพยากรมนษุย ก็คือ การจัดการกับ   "มนุษย" นั่นเอง การจัดการ
ทรัพยากรมนษุยในปจจุบันมีข้ึนมีข้ึนเพื่อประโยชนสําคญัขององคการ คือ เพื่อเพิม่ประสิทธิผล
ขององคการและเพื่อใหบุคลากร ทศพร  เบ็ญจพงษและคณะ  ไดอธิบายวา การจัดการ
ทรัพยากรมนษุยก็คือ การจดัการกับ "มนษุย" นั่นเองการจัดการทรัพยากรมนษุยในปจจุบันมีข้ึน
เพื่อประโยชนสําคัญขององคการ คือ   เพื่อเพิ่มประสทิธิผลขององคการและเพื่อทาํใหบุคลากร
หรือพนกังานในองคการพงึพอใจเชนกัน นั้นหมายถงึการจัดการทีพ่ยายามหลอหลอมเปาหมาย
ขององคการและความตองการของพนักงาน  (หรือปจจัยความตองการของมนุษย) มารวมเปน
ประโยชนซึ่งกนัและกนัถอยทีถอยอาศัยกนัทัง้นีเ้พราะเล็งเหน็วาทรพัยากรมนุษยเปนการลงทนุ
ที่ถาจัดการและพัฒนาใหดีแลว ในระยะยาวจะใหผลตอบแทนที่คุมคากับองคการรวมถงึความ 
สามารถในการเพิ่มผลผลิต  (productivity)  ใหกับองคการดวย4 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) เดิม  คือ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี ถือกําเนิดขึ้น จากวิทยาลัยเทคนิค  ซึ่งกอตั้งเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2503ในสังกัด
กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเปาหมายในการฝกชางเทคนิค  ครูชางและนัก
เทคโนโลยี ตอมาโดยพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา พ.ศ. 2514 ไดรวม
วิทยาลัยเทคนิคธนบุรีเขาดวยกันทั้ง 3 แหง คือ วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี  วิทยาลัยเทคนิคพระนคร
เหนือ และวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรีเขาดวยกัน จัดตั้งเปนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ซึง่
มีผลต้ังแตวันที่ 24 เมษายน 2514 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี จึงมีฐานะเปนวิทยาเขตธนบุรีของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาไดโอนยายจากกระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย     
ตอมาไดมีพระราชบัญญัติซึ่งออกมาประกาศในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2529 ใหวิทยาเขตแตละแหง
ของสถาบันเปนอิสระมีฐานะเปนมหาวิทยาลัย ดังนั้นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาวิทยาเขต

                                                           
                3 ประกอบ คุณารตัน, .”ภาวะผูนําสถาบนัอุดมศึกษา”,ใน เอกสารประกอบการสัมมนา 
คณะครุศาสคร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  (กรุงเทพฯ:โรงพิมพเจริญผล,2539),16. 
                4 ทศพร  เบ็ญจพงษและคณะ,  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรพัยากร
มนุษย (กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจาํกัดพมิพอักษร, 2546), 42-43.    
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ธนบุรี จึงมีฐานะเปนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   ในวันที่ 7 มีนาคม 2541 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดรับการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษามีผลใหสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยของรัฐแหงแรกที่
เปลี่ยนสภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล มีระบบการบริหารงานของตนเอง ที่สามารถ
ถูกกํากับนโยบายและถูกตรวจสอบการดําเนินงานโดยรัฐบาล5 การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐที่ตองการมุงใหเกิดการพัฒนาในกระบวนการดําเนินหลัก 3 ดาน ดวยกัน  ซึ่ง
ไดแก ดานการเงิน โดยสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยสามารถแสวงหารายไดโดยใชทรัพยากร (ดาน
ความรู) ที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ดานวิชาการ โดยสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยนั้นมีอิสระมากขึ้นในการแสวงหาความรูและดวยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยโดยจะตองทําใหบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้งขาราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัย
นั้นสามารถพัฒนาความรูความสามารถของตนเองเพื่อทําใหเกิดการพัฒนาก็สามารถ และ
ศักยภาพในการดําเนินงาน  ซึ่งจะเปนผลใหบุคลากรเหลานั้น ไดรับผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น ตาม
ความสําคัญมาดวยเชนกัน6 ความเปลี่ยนแปลงหรือส่ิงใหมที่ตองการใหเกิดขึ้น เมื่อมีการ
เปลี่ยนไปเปนมหาวิทยาลัย /สถาบันในกํากับของรัฐบาลหรือนอกระบบราชการเพื่อให
มหาวิทยาลัย/สถาบันสามารถดําเนินการไปสูเปาหมายคือ ความเปนเลิศทางวิชากาและมีความ
เปนอิสระในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น  เพื่อทําใหคุณภาพทางการศึกษาดีข้ึนประชาชนไดรับ
บริการที่ดีข้ึนและเพื่อใหมหาวิทยาลัยทําภารกิจที่เปนประโยชนตอสังคมไดเต็มที่7 ถาบุคคลขาด
กําลังใจในการพัฒนา กระบวนการใหรางวัล และการลงโทษมีความออนแอไมเกิดผลจริงจัง  
เพราะคาตอบแทนนอย  จนบุคลากรไมงอที่จะอยูในระบบ มาตรการกํากับดูแลใชการไมได 
จําเปนตองยอมรับสภาพที่บางคนทํางานเพียงเทาที่กําหนด 

                                                           
                 5 สํานักงานปลดัทบวงมหาวทิยาลยั, รูปแบบของมหาวทิยาลยัในอนาคตกับการเปน
มหาวิทยาลยัในกํากับของรัฐบาล  (กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจาํกัด ภาพพิมพ, 2545) ,64-65.  
                6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี, รอบรูสูร้ัว มจธ(กรุงเทพฯ: ม.
ป.ท.,2544),1. 
                7 สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย,  รูปแบบของมหาวทิยาลัยในอนาคตกับการเปน
มหาวิทยาลยักํากับของรัฐ  (กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ, 2545), คํานํา.         
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บางคนตองรายไดพิเศษ เพราะรายไดไมพอเพยีงเลีย้งชีพ ซึง่บอยครั้งตองใชเวลาและ
กําลังมากจนมีเหลือใชในการพัฒนาวิชาการไดนอย8 

 
ปญหาการวจิัย 
               ชาญชัย  อภิสมาจารย  ไดกลาววา ปจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษยไดรับความ
สนใจทั้งจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเปนที่ทราบกันดีวาองคการจะอยูไดถาผูนํามี
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ดังนั้นองคการที่ตระหนักถึงสิ่งดังกลาวจึงถือวา
พนักงานคือทรัพยากรชนิดหนึ่งไมใชลูกจางในทัศนะแตองคการหลายแหงจึงไดทุมเทงบประมาณ
เพื่อพัฒนาและฝกอบรมใหเปนผูที่มีความรูและทักษะอันจะสงผลการทํางานของเขาที่มีตอ
องคการ9  และณัฎฐพันธ  ขจรนันทน  ไดอธิบายวา  การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการ
สําคัญของการบริหารที่มีคุณภาพ แมวาสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวยอาจารยที่มีคุณภาพแต
ถาผูบริหารไมสามารถบริหารทรัพยารมนุษยในองคการไดอยางมีคุณภาพยอมมีผลกระทบตอ
การทํางานของบุคลากรในองคการกลาวคือ ผูบริหารไมสามารถสรรหาบุคลากร ที่มีคุณภาพรู
ความสามารถเขามารวมงานไดหรือไมสามารถดึงศักยภาพที่เดนของบุคลากรใหมาสรางสรร
ผลงานได รวมทั้งตองสูญเสียงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรอีกจํานวนมากเพื่อพัฒนาบุคลากร
ใหเกิดแรงจูงใจทํางานในองคการ10  สําหรับ  วิลาวรรณ  รพีพิศาล  ไดกลาววา การจัดการ
ทรัพยากรมนุษยเปนงานที่มีความซับซอนและตองเปลี่ยนแปลง ใหทันตอเหตุการณดวยเหตุที่วา  
ธรรมชาติของมนุษยเปนปจจัยที่มีการเคลื่อนไหวและรับรูในเรื่องตาง ๆ อยูตลอดเวลา  ประกอบ
กับความตองการของมนุษยเปนสิ่งที่หาขอบเขตอันเปนขอยุติไดยากที่สุด จึงทําใหเกิดปญหาดาน
ทรัพยากรมนุษยมากที่สุดในองคการ11 สวน วิจิตร  ศรีสอาน  ไดกลาววาการบริหารทรัพยากร
มนุษยเปนขั้นตอนสําคัญของการบริหารงานในสถาบันหรือองคกร หากผูบริหารสถาบันอุดม 
ศึกษาแหงใดสามารถบริหารทรัพยากรมนุษยไดอยางมีคุณภาพ ยอมสงผลใหสถาบันอุดมศึกษา

                                                           
                 8  สํานักงานปลดัทบวงมหาวทิยาลยั , วิกฤตอุดมศึกษาของไทยและทางออกของ
ปญหา (กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ, 2545), 23. 
                 9 ชาญชัย  อภิสมาจารย ,  การบริหารทรัพยากรมนุษย  (มปป. มป.ท. , 2547), คํานํา. 
                 10 ณัฎฐพันธ  ขจรนันทน , การบริหารทรัพยากรบุคคล  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2541) , 4. 
                  11 วิลาวรรณ  รพีพิศาล, การบริหารทรัพยากรมนุษย (มปป. : มปท , 2547), 334. 
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แหงนั้นมีแนวโนมที่จะประสบผลสําเร็จในการบริหารสถาบันโดยรวมอีกดวย12    แต  ไพฑูรย  สิน
ลารัตน  ไดกลาววา  ปญหาการบริหารในปจจุบันใหความสําคัญกับงบประมาณเปนสําคัญแมวา
งบประมาณมีความสําคัญตอการบริหารแตก็ใชวาเปนปจจัยเดียวที่มีความสําคัญตอการบริหาร
ทรัพยากรแตยังมีปจจัยอื่นที่มีความสําคัญไมแพกันคือกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณภาพเพื่อดึงศักยภาพของบุคลากรมาเปนกลไกสําคัญเพื่อบรรลุเปาหมายการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ13 
  
              ปญหาการบริหารทรัพยากรมนุษยดานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกลาธนบุรี มีดังนี้                 

(1) ขาดบุคลากร  หนวยงานดานกิจการนักศึกษา ไมวาจะเปนงานกิจการนักศึกษา 
ของสวนกลางและฝายกิจการนักศึกษาของคณะมีสภาพขาดความเข็งแรงในการดาํเนนิงานและมี
แนวโนมออนแอลงในอนาคต เนื่องจากบุคลากรที่ไมเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สงผล
ตอการเปนฐานรองรับที่ดีสําหรับงานพัฒนานักศึกษาที่มีจํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นดูแลไม
ทั่วถึง บุคลากรคน ๆ เดียวทํางานหลายหนาที่ ไมเพียงพอตองานที่รับผิดชอบ ขาดการศึกษา
เปรียบเทียบกับระบบอื่นที่มีประสิทธิภาพทางดาน การจัดกรอบอัตรากําลัง การสรรหา การ
คัดเลือก  การแตงตั้ง  การกําหนด Job Description = JD คาตอบแทน บรรจุ เล่ือนตําแหนง การ
ควบคุมดูแลการทํางานและการประเมินผลงาน ของบุคลากรประเภทตาง ๆ ไมเปนสวนสนับสนุน
ความกาวหนา ขาดแรงจูงใจทั้งเงินเดือนและคาตอบแทนที่เปนสวัสดิการบุคลากรทํางานไมเต็ม
ศักยภาพที่มีอยูและสูญเสียคนที่ทํางานดีในระยะเวลาตอไป         

(2)  บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานกิจการนักศึกษาไมเขาใจกิจการนักศึกษาที่สงผล 
ตอการพัฒนานักศึกษาเทาที่ควร ทั้งที่เปนสวนกลางและสวนของคณะ ขาดความรวมมือจาก
บุคลากรดานกิจการนักศึกษาระหวาง   คณะ  ภาควิชา 

                                                           
                 12 วิจิตร ศรีสอาน, " วิกฤตอุดมศึกษา",ใน เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพทหารผานศึก, 2547), 3. 
                  13ไพฑูรย  สินลารัตน,  การบริหารจัดการอุดมศึกษาหลักและแนวทางตามแนวปฏิรูป  
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2543), 
26. 
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                  (3) ระดับคณะตาง ๆ ไมมีบุคลากรดานกิจการนักศึกษาอยางจริงจัง ซึ่งการ
มอบหมายใหบุคลากรดูแลดานกิจการนักศึกษานั้นมักจะถือเปนงานรองไมใชเปนงานหลัก ขาด
ความรู ความเขาใจในหลักการปฏิบัติตอการพัฒนานักศึกษา เนื่องจากพื้นฐานที่ศึกษามาไมไดมี
สวนเกี่ยวของกับเร่ืองที่ทํางาน 
                  (4) ขาดการบูรณาการกิจการนักศึกษาเขากับวิชาการอยางจริงจังและกวางขวาง 
การพัฒนาใหความรูบุคลากรดานกิจการนักศึกษาทําเปนบางจุด เชน การสัมมนาบุคลากรดาน
กิจการนักศึกษาซึ่งก็ไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาขาดการ
จัดระบบใหนักศึกษาเขาพบและมีโอกาสไดพบกันนอย ตารางสอนไมเอ้ืออํานวย ขาดความรู
เฉพาะดาน เชน จิตวิทยา ไมมีการจัดอบรมใหความรูอยางตอเนื่อง 

(5) มีขอจํากัดในดานงบประมาณ  งบประมาณที่ไดรับลดลง   เงินรายไดไมไดรับการ 
จัดสรรสําหรับบริหารงานดานกิจการนักศึกษา ซึ่งภารกิจดานกิจการนักศึกษาจะตองดูแล
คาใชจายในสวนของบุคลากรที่เขามาดูแลกิจการนักศึกษาที่เปนคาลวงเวลาหรือเบี้ยเลี้ยงและ
ผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่เปนผลงานเพิ่มเติมในหนาที่หลักที่ทําอยูประจํา และยังจะตองรับผิดชอบใน
การจัดซื้อ เพิ่มเติม ซอมแซมบํารุงรักษา วัสดุ  ครุภัณฑ  และอุปกรณตาง ๆ ในการดําเนินการ
กิจการนักศึกษา สถานที่ กฏระเบียบ ทึ่ตองดูแลจํานวนมาก แตไมไดรับการจัดสรรเงินที่เหมาะสม
ในการจัดสรรงบประมาณภายในองคกรใหแตละงานตามความจําเปน  และมีมาตรการในการ
ตรวจสอบการใชงบประมาณ มีการทําความเขาใจกับบุคลากรในเรื่องการประหยัดเพื่อให
งบประมาณที่ไดรับเพียงพอและเกิดประโยชนสูงสุด สําหรับการเงินของบุคลากรดานกิจการ
นักศึกษาซึ่งไมสอดคลองกับแผนงานที่ตั้งไว14  
  
วัตถุประสงคของการวิจยั 
                  1. เพื่อทราบการบริหารทรพัยากรมนุษยของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม 
เกลาธนบุรี 
                   2. เพื่อทราบการบริหารงานกจิการนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
เกลาธนบุรี 

                                                           
                14 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ , ใน "เอกสารขอเท็จจริงเกีย่วกับ
สภาพแวดลอมภายนอก และภายในดานกิจการนักศึกษา" , 4 ธ.ค.2546. 
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                3. เพื่อทราบการบริหารทรพัยากรมนุษยที่สงผลตอการบริหารงานกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ 
 
ขอคําถามของการวิจัย 

     1. การบริหารทรพัยากรมนุษยของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีอยูในระดับใด  
     2. การบริหารงานกิจการนักศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีอยูในระดับใด 

                 3. การบริหารทรพัยากรมนษุยที่สงผลตอการบริหารงานกิจการนักศกึษาของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุหรือไม 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
                   1. การบริหารทรัพยากรมนุษยของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีอยูในระดับปานกลาง 

       2. การบริหารงานกิจการนักศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีอยูในระดับปานกลาง 
       3. การบริหารทรพัยากรมนุษยสงผลตอการบริหารงานกจิการนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ 
 
กรอบแนวคดิของการวิจยั 

    ผูวิจัยไดนําแนวความคิดของ เคทซ  และ  คานส  ( Katz and  L. Kahn) ซึ่ง
แนวความคิดมีวา องคการเปนระบบเปดที่เนนความสมัพันธระหวางโครงสรางและภาวะแวดลอม
นั้น จะตองมตีัวปอน (input) เชน มีขอมูล ขาวสาร วัสดุ อุปกรณ งบประมาณ บุคลากร และ
ทรัพยากรอื่นๆ เขาไปในโครงสรางเหลานัน้อยางสืบเนื่อง  และจะตองมีกระบวนการ (process) ที่
จะแบงสภาพสิ่งที่ปอนเขาไปดวยวิธกีารใดวิธีการหนึง่ในระบบใหกลายเปนผลผลติ (output) 
ออกมาปอนใหกับสภาพแวดลอมตอไป  ซึ่งนอกจากนีจ้ะตองมีขอมลูปอนกลับ (feedback) ของ
ระบบเปนองคประกอบหนึ่งที่จะชวยปรับปรุงคุณภาพของระบบใหสามารถดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ15 สวนแนวคิดของกระบวนการบริหารทรพัยากรมนุษย เปนแนวคิดของ มอนด้ี,โน 
และเพรอโมซ  ( Mondy,Noe and Premeaux) มี 7 ประการ ไดแก (1) การวางแผนทรพัยากรมนษุย 
(2) การสรรหา (3) การคัดเลือก (4) การพฒันาทรัพยากรมนุษย (5) ผลตอบแทนและผลประโยชน

                                                           
                  15 Daniel Katz  and  Robert  L Kahn, The Social Psychology of Organizations  
(New York : John  Wiley & Sons ,Inc.,1990), 27-28. 
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อ่ืน (6) ความปลอดภัยและสุขภาพ (7) พนักงานและแรงงานสัมพนัธ16 ดังนั้นจงึไดนาํ
แนวความคิดของมอนดี้  โน และเพรอโมซ(Mony,Noe and Premeaux)  ดังแสดงในแผนภูมทิี่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
              16 R. wayne Mondy, Robert M. Noe and Shane R. Premeaux . Human Resouce 
Management ,  7 th ed. (Upper saddle river New Jersey Asimon & Schuster Company ., 
1999), 5. 
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         สภาพแวดลอม ( Context ) 
 

- สภาพทางเศรษฐกิจ 
- สภาพทางสังคม 
- สภาพทางภูมิศาสตร 

    กระบวนการ(Process) 
 
 
 
 
 
   
- การเรียนการสอน 

        ตัวปอน (Input) 
 
- นโยบาย 
-      สารสนเทศ 
- วัสดุอุปกรณ 
- ส่ิงอํานวยความสะดวก 
- งบประมาณ 
- บุคลากร 

 ผลผลิต(Output) 
 
ผลสัมถทธิ์ของนัก     
ศึกษา 
ความพึงพอใจของ
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลยอนกลับ( Feedback) 
 
แผนภูมิที่  1  กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 ที่มา :  Daniel Katz and Robert L. Kahn, The social Psychology of Organizations  
(New York : John wiley & Sons, Inc,1990),127 – 129. 
          : R. wayne Mondy, Robert M. Noe and Shane R. Premeaux . Human Resouce 
Management ,  7 th ed. (Upper saddle river New Jersey Asimon & Schuster Company., 
1999), 5. 
           : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี, “เอกสารแสดงลกัษณะงานดานกิจการ
นักศึกษา,” 21  กมุภาพนัธ 2545.    

- การบริหารทรัพยากร         
  มนุษย 
- การบริหารงานกิจการนัก  
   ศึกษา 
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ขอบเขตของการวิจัย 
     การบริหารทรัพยากรมนษุยเปนการเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมในการทํางานใน

องคการและใหบรรลุวัตถุประสงคในงานนัน้ๆ ซึ่งมอนดี ้ โน และเพรอโมซ (Mondy, Noe and 
Premeaux) ไดอธิบายวากระบวนการบรหิารทรพัยากรมนุษย มีดังนี้  คือ (1) การวางแผน
ทรัพยากรมนษุย   (Human resource Planning) (2) การสรรหา (Recruitment) (3) การคัดเลือก 
(Selection)   (4)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) (5) 
ผลตอบแทนและผลประโยชนอ่ืน (Compensation and Benefits) (6) ความปลอดภัยและ
สุขภาพ  (Safety and Health ) (7) พนักงานและแรงงานสัมพนัธ ( Employee and Labor 
Relations )17แต เชาว โรจนแสง ไดกลาววาการจัดการทรัพยากรมนุษยในสวนที่เปนเรื่องการ
ดําเนนิเกี่ยวกบัทรัพยากรมนุษยขององคการจึงครอบคลุมถึง การวางแผนทรัพยากรมนุษย การ
จัดหาทรัพยากรมนุษยซึ่งรวมถึงการวิเคราะหงาน การสรรหา การเลือกสรร  การบรรจุ การ
ฝกอบรมและการพัฒนา การประเมนิผลการปฏิบตัิงาน การเปลี่ยนแปลงตาํแหนง การให
ผลตอบแทนและบริหารสุขภาพและความปลอดภัย วินยัและการรองทุกข แรงงานสัมพันธ18 แต
สําหรับแนวคดิเกี่ยวกบัการบริหารงานดานกิจการนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอม
เกลาธนบุรี แบงเปน 3 ดาน ไดแก (1) งานกิจการนกัศึกษา (2) งานบริการการศึกษา (3) งานสวน
ทะเบียนและประเมินผล19 แตสําหรับสําเนาว ขจรศิลป ไดกลาวถงึกจิการนกัศึกษา วา เปนการ
กระตุนนกัศึกษาใหเกิดบูรณาการการเรียนรูทัง้ในระบบการเรียนการสอนในชัน้เรียนและนอกชัน้
เรียนพรอมทั้งสงเสริมใหเกิดการศึกษา เพื่อพัฒนาใหเปนบุคคลที่สมบูรณ เพื่อเสริมสราง
ประสบการณที่มีคุณคาแกนักศึกษาทุกคนโดยจัดทําเปนโครงการพัฒนานักศึกษา กระตุนให
นักศึกษาไดมสีวนรวมในกจิกรรมตางๆ รวมทัง้เอาใจใสเปนพิเศษแกนักศึกษาที่มีปญหา สงเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางอาจารยผูบริหารระดับตาง ๆ และนักศึกษา ทัง้นี้เพื่อนาํไปสูการสื่อสาร
ความเขาใจและการตัดสินใจที่ดีตอไป มีการเสริมสรางบรรยากาศทําใหนกัศึกษาแตละคนมี

                                                           
                    17 R. wayne Mondy, Robert M. Noe and Shane R. Premeaux , Human Resouce 
Management ,  7th ed (Upper saddle river New Jersey  Asimon & Schuster Company., 
1999), 5. 
                 18เชาว โรจนแสง, การจัดการทรัพยากรมนษุย ,พิมพคร้ังที่ 6  (กรุงเทพฯ:หางสุนสวน
จํากัดอรุณาการพิมพ,2546),18-19. 
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โอกาสเทาเทียมกัน ในการทีจ่ะไดรับการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาและกระตุนใหเกิดบรรยากาศ 
ซึ่งชวยใหนักศกึษารูจักตนเอง และเสริมสรางใหนักศึกษาไดแสดงออกซึ่งเปนเอกัตถบุคคล มีการ
จัดบริการในดานตาง ๆ ใหแกนักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ฝายอืน่ ๆ ใหนกัศึกษาไดมีสวนรวม
และเปนผูนาํในกิจกรรมตาง ๆ ของสถาบนัอุดมศึกษาอยางมีประสิทธภิาพ20 

    ในการวจิัยไดนําแนวคิดของ มอนด้ี  โน และ เพรอโมซ (Mondy Noe and Premeaux) 
การบริหารทรพัยากรมนษุย 7 ประการ คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย  การสรรหา  การ
คัดเลือก การพัฒนาทรพัยากรมนษุย ผลตอบแทนและผลประโยชนอ่ืน ความปลอดภัยและ
สุขภาพ พนักงานและแรงงานสัมพนัธ และแนวคิดของการบริหารงานกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ 3 ประการ คือ งานกจิการนกัศึกษา งานบริการ
การศึกษา งานสวนทะเบียนและประเมนิผล มาเปนขอบเขตของการวิจัย 
ดังแสดงในแผนภูมิที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
                20 สําเนาว ขจรศิลป,มิติใหมของกิจการนักศึกษา1 พื้นฐานและบริการนกัศึกษา ,พิมพ
คร้ังที่ 2(กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต,2546),18-19. 
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แผนภูมิที่  2  ขอบเขตของการวิจัย 
 ที่มา : มอนด้ี, โน และ เพรอโมซ,  ( Mondy, Noe and  Premeaux) , Human  resouce  
management. 7th ed (Upper saddle river New Jersey  Asimon & Schuster Company., 
1999), 5. 
         : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, "ประกาศ มจธ. เร่ือง การแบงสวนงานของ
สํานักงานอธกิารบดี คณะ สถาบัน สํานัก 2543" , ราชกิจจานุเบกษา (7 พฤศจิกายน 2543 ):21. 
 
 
 
 
 
 
 

               การบริหารทรพัยากรมนุษย   
 

1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย  
      ( Human Resource Planning ) 
2. การสรรหา  ( Recruitment ) 
3. การคัดเลือก  ( Selection ) 
4. การพัฒนาทรพัยากรมนษุย   
    ( Human Resource Development) 
5. ผลตอบแทนและผลประโยชนอ่ืน ๆ   

( Compensation  and Benefits ) 
6. ความปลอดภยัและสุขภาพ   

( Safety and Health )  
7. พนักงานและแรงงานสัมพนัธ   

( Employee and Labor Relations ) 

      การบริหารงานกิจการนกัศึกษา  
 
- งานทะเบียนและประเมินผล  
- งานบริการการศึกษา  
- งานกิจการนกัศึกษา  
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 
                การบริหารทรัพยากรมนษุย   หมายถงึ  กระบวนการชักชวน  พัฒนา และบํารุงรักษา
บุคลากรที่มีคณุคาใหไดคุณสมบัติที่พงึประสงคขององคการซึ่งเปนกระบวนการในการทํากิจกรรม
ที่มีความสัมพนัธกนัอยางตอเนื่อง ประกอบดวย  การวางแผนทรัพยากรมนุษย    การสรรหา    
การคัดเลือก    การพฒันาทรัพยากรมนุษย    ผลตอบแทนและผลประโยชนอ่ืน    ความปลอดภยั
และสุขภาพ    พนกังานและแรงงานสัมพนัธ  
               การบริหารงานกิจการนักศกึษา  หมายถงึ  ดําเนนิงานที่เกี่ยวของกับบรรดานักศึกษา
โดยตรงและโดยออม เพื่อชวยเหลือ  สงเสริม สนบัสนุนใหนกัศกึษามีความพรอมในการเรียน 
อยางสรางสรรค   และเปนการเตรียมความพรอมนักศกึษา   ใหเปนบุคลากรที่สมบูรณทั้งทาง   
รางกาย   จิตใจ อารมณ   สังคม   ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    และเปนบณัฑิตที่ดี   และเกง  ใน
สังคมไทย สังคมโลก   ประกอบดวย    งานกิจการนกัศึกษา    งานบริการการศึกษา    งาน
ทะเบียนและประเมินผล 
               มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี หมายถึง สถาบันอุดมศึกษา ที่สังกดั 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีภารกิจในการพฒันาบุคลากร
ใหมีความรู  ความสามารถ  มีความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณใน
วิชาชพี พัฒนาระบบการศกึษา การประกันคุณภาพระบบการเรียนรู มีระบบการบริหารอยาง
ตอเนื่อง  มีระบบการวิจยัและนําผลไปใชประโยชนในการสรางองคความรูตอการพฒันาสงัคม ซีง่
ตั้งอยูที ่91 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 
      
 

 
   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2

   วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

   การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษา “การบริหารทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอการบริหาร
งานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี” โดยใชวัตถุประสงคของ
การวิจัยและขอบขายของการวิจัยจากบทที่ 1 เปนแนวทางในการศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจดี
ยิ่งขึ้นผูวิจัยจึงไดรวบรวมสิ่งที่เปนขอมูล แนวคิด  ทฤษฏีของนักวิชาการ  นักการศึกษา นักวิจัยที่มี
สวนเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย และการบริหารงานกิจการนักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ซึ่งเปนการศึกษาจุดรวมที่เปนแนวคิดเพื่อนําไป
พิจารณาผลการศึกษาในเนื้อหาของบทนี้ไดจัดสัดสวนตาง ๆ เพื่อใหเกิดการครอบคลุมไว 4 สวน
ดังนี้  สวนที่ 1 กลาวถึง ความเปนมาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี สวนที่ 2 กลาวถึง แนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย  สวนที่ 3 กลาวถึง
การบริหารงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  สวนที่ 4 งาน
วิจัยที่เกี่ยวของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

                วิสัยทัศน   มุงมั่น เปนมหาวิทยาลัยใฝเรียนรู  มุงสูความเปนเลิศในเทคโนโลยีและ
การวิจัย มุงธํารงปณิธานในการสรางบัณฑิตที่เกงและดี  มุงสรางชื่อเสียงและเกียรติภูมิใหเปนที่
ภูมิใจของประชาชน  มุงกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับโลก
                    มุงมั่น เปนมหาวิทยาลัยใฝเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ตระหนักวาคนเปนทรัพยากรที่ลํ้าคายิ่งของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรบุคคล อัน
ประกอบดวย  นักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ และอนาคตของมหาวิทยาลัยมีความมุงมั่นที่จะปลูก
ฝงนักศึกษาใหมีจิดสํานึกในการใฝเรียนรู สามารถรูๆไดดวยตัวเองและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิตตั้งแตเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  จนสําเร็จไปเปนผูประกอบวิชีพแขนงตางๆ สนับสนุน
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คณาจารยและนักวิจัย ใหแสวงหาความรู และประสบการณอยางไมหยุดยั้ง  เพื่อใหทัน

ตอพลวัตทางวิชาการ   พัฒนาผูบริหารและเจาหนาที่ใหสามารถทํางานไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสรางองคกรใหมีระบบที่เอื้อตอการเรียนรู  การระดมสรรพกําลังทางความคิด และ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ มุงสูความเปนเลิศทางเทคโนโลยีและการวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มุงมั่นที่จะเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทโดดเดนดานการวิจัย
พัฒนาและเลือกใชเทคโนโลยีใหเหมาะกับปริบททางเศรษฐกิจและสังคมไทย  เพื่อสรางประชา
คมไทยที่มีความสุข และมีพลังการแขงขันในประชาคมโลกมหาวิทยาลัยจะสรางความเขาใจให
เกิดขึ้นในสังคม ถึงผลประโยชนและผลระทบของเทคโนโลยีตอชีวิตและสังคมตลอดจนความ
สําคัญของการกํากกับการใชเทคโนโลยีดานสติปญญา  เพื่อการรักษาสภาพแวดลอมและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัยจึงสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย การนําผลงานวิจัยไปใช
ใหเกิดประโยชน  การใหบริการทางวิชาการแกสังคม  รวมทั้งปฏิสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัยกับ
สถาบันการศึกษาตางๆ โรงเรียน ภาคเอกชนและชุมชน  มุงธํารง ปณิธานในการสรางบัณฑิตที่
เกงและดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  มีปณิธานที่จะอบรมสั่งสอนนักศึกษาใหมี
ฐานะความรูทางวิชาการที่ลึกซึ้งและกวางขวาง  มีระบบการคิดที่มีเหตุผล มีทักษะทางภาษาไทย
และมีความสันทัดในภาษาตางประเทศอีกอยางนอย 1 ภาษา มีความถนัดเชิงเทคโนโลยีโดย
เฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดรับการปลูกฝงใหยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรม  มีจิตสํานึกที่
จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวินัย รูจักหนาที่ มีความรับผิดชอบ  สนใจ
ใฝใจและมีใจเปดกวางที่จะรับวิทยาการใหมๆมหาวิยาลัยมุงสรางระบบการศึกษาและระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  รวมทั้งบูรณาการกิจกรรม เสริมสรางการเรียนรู ทักษะ
ทางสังคม วัฒนธรรม ศีลธรรมจรรยา และการศึกษาทางวิชาการเขาดวยกัน  มุงสราง ชื่อเสียง
และเกียรติภูมิใหเปนที่ถูมิใจของประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  สํานึกวา
มหาวิทยาลัยตองปฏิบัติหนาที่ใหดียิ่งสมกับความสนับสนุนที่ไดรับจากรัฐและสมกับการยอมรับ
ของสังคมชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยจะมาจากการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  การ
ทํางานหนัก การทํางานอยางฉลาด การมีความขยันหมั่นเพียง การเปนพลเมืองที่ดีของสังคม รวม
ทั้งการประพฤติตนที่เหมาะสมของนักศึกษา  อาจารย  เจาหนาที่ และศิษยเกาชื่อเสียงและเกียรติ
ภูมิที่เปนผลมาจากการทํางานของทุกคนในประชาคมมหาวิทยาลัยจะนํามาซ่ึงความภาคภูมิใจ
ของพวกเรา และสรางความภาคภูมิใจในทุกสวนของสังคมที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัย
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มุงกาว  ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับโลกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี จะพัฒนาใหกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับโลก ทั้งในดานคุณภาพของ
บัณฑิต ความรูความสามารถและคุณธรรมของบุคลากร  ความเปนเลิศทางวิชาการ ความเชี่ยว
ชาญในเทคโนโลยี  ความมีประสิทธิผลของงานวิจัย ตลอดจนความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ของระบบการบริหารมหาวิทยาลัย21

              ปรัชญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุ รี เปนมหาวิทยาลัยวิจัย  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเปนทั้งสวนการศึกษาและสวนอุตสาหกรรมผลิต
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพและคุณธรรม ทํางานวิจัยพัฒนาและใหบริการวิชาการ เพื่อเสริม
สรางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต สวน มีความหมาย 3 ประการ คือ (1) เปนที่รมร่ืนสวยงาม ทําให
ผูที่อยูในสวนมีจิตใจเบิกบานแจมใส เหมาะที่จะทํางานใชความคิดมากๆ (2) เปนที่บมเพาะและ
ปลูกหรือทําใหเกิดสวนการศึกษาทําใหเกิดองคความรูทางการศึกษาในวงกวางทั้งการศึกษานอก
ระบบและในระบบทั้งการศึกษาสําหรับผูที่อยูในวัยศึกษาปกติและการศึกษาตลอดชีวิต เปนการ
ศึกษาที่มีดุลยภาคระหวางธรรมชาติและส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น สวนอุตสาหกรรมทําใหเกิด
เทคโนโลยีใหม กระบวนการใหมและธุรกิจอุตสาหกรรมใหม (3) เปนที่ที่เปดและเชิญชวนให
บุคคลภายนอกมาเยี่ยมชมและใชบริการซึ่งตรงขามกับการติดปาย "สถานที่ราชการผูไมมีกิจหาม
เขา" บัณฑิตและทรัพยากรมนุษย มีความรูพื้นฐานดี และสามารถนําความรูไปใชในการทํางาน
เปนผูที่ผานการฝกฝนจนมีความสามารถในการใชอุปกรณหลักของการประกอบวิชาชีพ และมี
ความสามารถในการวิเคราะหปญหาไดอยางเฉียบคม มีสัจจะ มีทัศนคติที่ดีตอองคกร และเพื่อน
รวมงาน และมีจิตสํานึกวางานขององคกรเปนเสมือนงานของตัวเอง ผลงานวิจัยพัฒนาและ
บริการวิชาการ ตองผานกระบวนการวิเคราะห ทดสอบ วิจัย พัฒนา ออกแบบ และสรางที่ตั้งอยู
บนพื้นฐานของวิทยาการที่ทันสมัย มีการทํางานอยางเปนระบบ และมีการตรวจสอบที่ด2ี2

                                                       
                        21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, "เอกสารรายงานประจําป 2544
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี" , กันยายน 25445,
                         22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, "เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษาใหมป
การศึกษา 2547",มิถุนายน,2547
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ความเปนมาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเปนสถาบันการศึกษาที่พัฒนามายา
วนานมากวา     4 ทศวรรษ  ซึ่งอาจแบงชวงของการพัฒนาของมหาวิทยาลัยออกเปน 4 ชวง  ชวง
ทศวรรษแรก ( 2503 – 2512 ) เปนชวงเริ่มแรกของการกอต้ังมหาวิทยาลัยไดรับสถาปนาขึ้นมา
จากวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี  ซึ่งกอต้ังเมื่อ 4 กุมภาพันธ 2503 เปนวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีว
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในป พ.ศ. 2511  คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาไดมีมติใหรวม
วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี  วิทยาลัยโทรคมนาคม และวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือเขาดวยกัน   จัด
ตั้งเปนสถาบันเทคโนโลยี มีผูบริหารของสถาบันรับเปนผูรางพระราชบัญญัติและนําเสนอตอกรม
อาชีวศึกษาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2511  ชวงทศวรรษที่ 2 (2513 – 2522)  เปนชวงของการปรับ
ปรุงและเปลี่ยนแปลงรูปของการบริหารสถาบันและการจัดการศึกษา  โดยคณะรัฐมนตรีลงมติรับ
หลักการพระราชบัญญัติที่ไดนําเสนอไปแลวเมื่อ 13 มกราคม 2513 โดยสถาบันมีหนาที่ผลิตครู
อาชีวศึกษาระดับปริญญาใหการศึกษาทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรทั้งต่ํากวาปริญญาและ
ระดับปริญญาและไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานนามวาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาในป พ.ศ. 2513 และไดโอนไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2517 การพัฒนาในทศ
วรรษนี้เปนไปอยางรวดเร็ว พ.ศ. 2515 ไดใหการรับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตของ
สถาบัน พ.ศ. 2522 ตั้งคณะพลังงานและวัสดุเพื่อใหการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสวนคณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตรใหขยายออกเปนภาควิชา พ.ศ. 2519  ภาควิชาภาษาและ
สังคมไดเปดโครงการ  “English for Science and Technology โดยไดรับความชวยเหลือจากโค
ลัมโบและ British Council  ชวงทศวรรษที่ 3 ( 2523 – 2532) ในชวงทศวรรษนี้ไดมีการเปลี่ยน
แปลงและพัฒนาอยางตอเนื่องมีการขยายขีดความสามารถของสถาบันทั้งดานการผลิตบัณฑิต 
การวิจัยขั้นสูง การบริหารสถาบันโดยจัดรวมวิทยาเขตทั้งสามมาไวสถาบันเดียวกันจึงพบปญหา
ตอการพัฒนาของสถาบันและในปพ.ศ. 2528 วิทยาเขตทั้งสามแยกอิสระเปนนิติบุคคลมีฐานะ
เปนกรมในทบวงมหาวิทยาลัยและพ.ศ.2531ไดจัดตั้งหอสมุดและสารสนเทศสํานักงานอธิการบดี
สํานักคอมพิวเตอร ชวงทศวรรษที่ 4(2533-ปจจุบัน) ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและรวดเร็วใน
ทุกๆ ดานเพื่อรองรับการขยายตัวทางดานการศึกษาตามนโยบายทางดานการศึกษาของรัฐบาล
ซึ่งในป พ.ศ. 2533 ไดมีพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร
ใหยกฐานะภาควิชาตาง ๆ ทาง ดานวิทยาศาสตรและศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรเพื่อมาตรฐาน
และอุตสาหกรรมขึ้นเปนคณะวิทยา ศาสตรไดจัดตั้งสถาบันพัฒนาและฝกโรงงานตนแบบ พ.ศ.
2538 ไดจัดตั้งสํานักงานสวนอุตสาหกรรมเปนหนวยงานภายในพ.ศ.2540 จัดตั้งสํานักวิจัยและ
บริการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนคณะที่เปดใหมเรียงลําดับไดแก คณะทรัพยากรชีว
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ภาพและเทคโนโลยี (2537) คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ (2538) คณะเทคโนโลยีสาร
สนเทศ(2540)  คณะศิลปศาสตร (พ.ศ.2541) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีไดเปลี่ยนชื่อ
เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัยของรัฐมาเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลไมเปนสวนราชการแตอยูในการกํากับดูแลของรัฐบาลมีผลในวันที่ 7
มีนาคม 2541ซึ่งถัดจากวันที่มีประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธน
บุรี ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 115 ตอนที่ 11 ก วนัที่ 6 มีนาคม 2541 ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยแหง
แรกของรัฐที่เปลี่ยนสภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี  มีที่ตั้งอยู 3 แหง คือ (1) ตั้งอยูแขวงบางมด  เขตทุงครุ  กรุงเทพมหานคร  มีพื้นที่ 134
ไร เปนศูนยกลางการบริหาร  การเรียนการสอน  การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการแกชุมชน
(2) ตั้งอยูเขตบางขุนเทียนพื้นที่ประมาณ 200 ไร เปดสอน 4 คณะยายจากบางมดมีหนวยงาน
บริการวิชาการอีก 3 หนวยงานคือ สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ  สํานักวิจัยและ
บริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สํานักสวนอุตสาหกรรม (3) ตั้งอยูที่ จังหวัดราชบุรี  มีพื้นที่
1,117 ไร ปจจุบันใชอาคารศาลาประชาคมหลังเดิมจัดการเรียนการสอนในสาขาเทคโนโลยีสาร
สนเทศในระดับปริญญาตรีซึ่งพื้นที่ดังกลาวยังไมมีการกอสรางตึกนอกจากนี้ยังดําเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยกับชุมชน23

ปรัชญากิจการนักศึกษา
               บริการเพื่อการพัฒนา  (Service for tsudent development)
งานกิจการนักศึกษา  มีปรัชญาในการดําเนินภารกิจคือ "เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนบุคคลที่
สมบูรณพรอมทั้งดานวิชาชีพ  วิชาการชั้นสูง  สติปญญา  รางกาย  สังคม  อารมณ  และจิตใจ
ตลอดจนมีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม"  ตาม
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย

วั ต ถุ ป ร ะส งค
   (1)  เพื่อใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความพรอมในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย (2)

เพื่อพัฒนานักศึกษาใหสมบูรณเต็มศักยภาพทั้งดานวิชาชีพ  รางกาย  สติปญญา  สังคม

                                                       
                      23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, คูมือการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจําปการศึกษา 2545 (กรุงเทพฯ:ม.ป.ท.,2545),13.
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อารมณ  และจิตใจ    มีคุณธรรม  จริยธรรม    ตลอดจนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  (3)  เปนศูนย
กลางดานธุรการและบริการตาง ๆ   แกนักศึกษาและหนวยงานภายในและภายนอก   (4)   เพื่อให
นักศึกษาไดมีประสบการณและความรูพื้นฐานในการดําเนินทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน (5)  เพื่อ
สนับสนุนนักศึกษาไดมีความคิดสรางสรรคในการประกอบกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสาธารณช 
(6)  เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชประสบการณจากการทํากิจกรรมไปประยุกตใชในการประกอบ
วิชาชีพ(7)  เพื่อเปนศูนยกลางการใหบริการดานทุนการศึกษา  (8)  จัดหาทุนการศึกษาใหพอ
เพียง  และบริการเงินกูยืมเพื่อการศึกษา  เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมและมีโอกาสเรียนไดเต็ม
กําลังและความสามารถจนสําเร็จการศึกษา  (9)  เพื่อใหนักศึกษาไดรับรูขาวสารทันเหตุการณ
เกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพ  (10)  เปนศูนยกลางในการใหคําปรึกษาและแนะแนว
เพื่อใหนักศึกษาแกไขปญหา    ปองกันและพัฒนาตนเองในดานสังคม  ดานศึกษา  และปญหา
สวนตัวดานตาง ๆ (11)  เพื่อใหหาวิทยาลัยไดมีแหลงขอมูลเกี่ยวกับศิษยเกาเพื่อนําขอมูลดัง
กลาวมาปรับปรุงนโยบายทางดานวิชาการและกิจกรรมตาง ๆ และเปนศูนยกลางการประสาน
งาน  ระหวางศิษยเกา  ศิษยปจจุบัน  และมหาวิทยาลัย  (12)  เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงาม  ตลอดจนรักษาเบียบวินัยขอาวิทยาลัย (13)  เพื่อใหบริการประสานงานดาน
วิชาทหารของนักศึกษา

กลยุทธ
                (1) มหาวิทยลัยถือวานักศึกษาเปนทรัพยากรบุคคลที่ตองไดรับการพัฒนาทุกดานให
เต็มศักยภาพถึงขีดสุด  ตราบใดที่มีนักศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย (2)  มหาวิทยาลัยถือวาบุคลากร
ทุกคน  ทุกหนวยงานตองใหความสําคัญ  และมีสวนรวมในการพัฒนานักศึกษา  (3)  เพื่อตอบ
สนองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยจะปรับ
ปรุงแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอน  และกิจกรรมนักศึกษาที่ทันสมัยและหลากหลายสอด
คลองกับระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยีปจจุบัน  และสามารถเสริมสรางคุณลักษณะที่พึง
ประสงคใหนักศึกษาได  (4)  การจัดดําเนินการกิจของแตละงานใหมีการวางแผน  ควบคุม
วิเคราะหขอบขายการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงจุดดอยเปลี่ยนแปลงขอจํากัดใหเปนโอกาสรักษาจุด
เดนและ  โอกาสที่มีอยูเพื่อการดําเนินการกิจใหมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลสูงสุดตามขั้นตอน
pert  ประกอบดวย(4.1) programming  กําหนดแผนงาน  โครงการของแตละงานหลัก  งานยอย
วางแผน โครงการ  มีกิจกรรมอะไร  กําหนดระยะเวลา  ทรัพยากรที่ใชรายละเอียดของงาน  flow
chat  (4.2)  Evatuation  ประเมินผลงานและเปรียบเทียบผลงานที่ทํากับแผนงานของผูบริหาร
(4.3)  review  ตรวจสอบการทํางานเปนระยะ  ใหงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และปรับปรุงขอผิด
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พลาดของแผนงาน  (4.4)  Tictnollogyใชเทคโนโลยีชวยปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดการประหยัและเกิด
ประโยชนสูงสุดตลอดจนฝกฝน Technique ความชํานาญในการปฏิบัติงานของแตละคน24

                               การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)
  นงนุช วงษสุวรรณ ไดกลาววา ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยที่มีคายิ่งของสังคมหรือ

ประเทศชาติ ประเทศใดที่มีทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพสูง และสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชน
ในทางสรางสรรคแลว ประเทศนั้นก็จะเจริญกาวหนามีความมั่นคงและมั่งคั่ง ทั้งในทางเศรษฐกิจ
การเมือง  และสังคม แตถาหากประเทศใดขาดทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพหรือไมสามารถนํามา
ใชใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติไดประเทศก็พัฒนาไปไดยาก ความเจริญหรือลาหลังของ
ประเทศจึงขึ้นอยูกับปจจัยทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ เพราะทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยหลักที่จะ
กอใหเกิดการพัฒนาปจจัยประกอบอื่น ๆ ที่กอใหเกิดการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนดาน
เศรษฐกิจ การเมือง  สังคม และปจจัยอื่น ๆ ก็มาจากทรัพยากรมนุษยทั้งสิ้นประเทศตางๆ จึงมุง
หวังที่มีทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชน
สูงสุด  ตอประเทศชาติ25

ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย
   นงนุช  วงษสุวรรณ ใหความหมายวาการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการทาง

การบริหารที่จะสรรหาบุคคลจะมาปฏิบัติงานใหบุคลากรไดปฏิบัติงานไดเต็มความสามารถดวย
ความเต็มใจ26 และ สุนันทา เลาหนันท  อธิบายวา การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวน
การตัดสินใจ และการปฏิรูปที่เกี่ยวกับบุคลากรทุกระดับในหนวยงานเพื่อใหเปนทรัพยากรบุคคลที่
มีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะมีผลสําเร็จตอเปาหมายขององคการกระบวนการที่เกี่ยวของไดแกการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม และการพัฒนา
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจายคาตอบแทนสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลสุขภาพ
และความปลอดภัย พนักงานและแรงงานสัมพันธการพัฒนาองคการตลอดจนการวิจัยดาน

                                                       
                       24  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, คูมือภารกิจองคกรของกิจการนัก
ศึกษา (กรุงเทพฯ:ม.ป.ท.,2543),1-3.
                       25 นงนุช  วงษสุวรรณ , การบริหารทรัพยากรมนุมย  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจามจุรีโปร
ดักท, 2546),1.
                      26 เร่ืองเดียวกัน , 6.
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ทรัพยากร27 แตสําหรับ เชาวน โรจนแสง อธิบายวาการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนคําที่ใชในการ
บอกถึงกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวของกับการดึงดูด(Attracting) การพัฒนา (Developing) และการ
ธํารงรักษา (Maintaining) ผูมีความรูความสามารถมาเปนกําลังสําคัญขององคการ ความเกี่ยว
ของดังกลาวไมเพียงแตการจัดทรัพยากรมนุษยหรือบุคคลที่มีความรูความสามารถลงในตําแหนง
เทานั้น ยังรวมถึงผลงานที่คาดวาจะไดรับในอนาคตอีกดวยทั้งนี้ก็เพื่อที่จะใชทรัพยากรมนุษยให
เหมาะสมกับงานตามวัตถุประสงคและความตองการขององคกรเพื่อใหบุคคลในองคการปฏิบัติ
งานบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรอยางมีประสิทธิภาพดวยความพึงพอใจและมีความสุขกับ
การปฏิบัติงาน28 แต Mondy, Noe และ  Premeaux กลาววา การบริหารทรัพยากรมนุษย  หมาย
ถึงการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร29 สําหรับ
Felix A. Nigro ใหความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษยวาคือศิลปะในการเลือกสรรคคน
ใหมและใชคนเกาในลักษณะที่จะไดผลงานและบริการจากบุคคลเหลานั้นสูงสุดทั้งดานปริมาณ
และคุณภาพ30

 จากความหมายของนักวิชาการ สรุปไดวา การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง
กระบวนการที่ผูบริหารที่จะตองมีความรูทั้งดานศิลป ตั้งแตการวางแผนกําลังคน การสรรหา การ
คัดเลือก  การบํารุงรักษา  การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน  รวมกระทั้งการใหพนออก
จากงาน  และใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข

ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย (TheImportance of Human Resource)
  พะยอม วงศสารศรี กลาววาการบริหารทรัพยากรมนุษยไดกอใหเกิดความสําคัญดังนี้

(1) ชวยพัฒนาใหองคการเจริญเติบโตเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย เชน ส่ือกลางในการ
ประสานงานกับแผนกตาง ๆ เพื่อแสวงหาวิธีการใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาทํางาน

                                                       
                      27 สุนันทา  เลาหนันท, การบริหารทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ:ธนการพิมพ,
2542),5.
                       28 เชาวน  โรจนแสง, เอกสารชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย , พิมพครั้งที่ 2
(นนทบุรี:สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544),8.
                       29R. wayne Mondy ,Robert M.Noe and Shane R.Premeaux, Human
Resource Management , 7th ed. (Upper saddle river, NJ. : Simon and schuster, 1999)4.
                       30 Nigeo Felix A. , Public  Personnal Administration    (New York :Henry Holt
and Company.,1959),86.
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องคการ เมื่อองคการไดบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาว ยอมทําใหองคการเจริญเติบโตและพัฒนา
ยิ่งขึ้น  (2) ชวยใหบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความจงรัก
ภักดีตอองคการที่ตนปฏิบัติงาน (3) ชวยเสริมสรางความมั่นคงแกสังคมและประเทศชาติ ถาการ
บริหารทรัพยากรมนุษยดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพแลว ยอมไมกอใหเกิดความขัดแยง
ระหวางองคการและผูปฏิบัติงานทําใหสภาพสังคมโดยสวนรวมมีความสุข ความเขาใจดีตอกัน31

   สรุปไดวา ความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย คือ ความสามารถในการเอื้อ
อํานวยใหองคการบรรลุเปาหมายในความเจริญเติบโตขององคการโดยพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลใหมีขวัญและกําลังใจ มีความรักองคการ  เกิดความสามัคคีอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปน
พื้นฐานในการสรางความมั่นคงแกสังคม และประเทศชาติโดยสวนรวม

วัตถุประสงคของการบริหารทรัพยากรมนุษย(HumanResource management Objectives)
     สมชาย หิรัญกิตติ  อธิบายวา  วัตถุประสงคของการบริหารทรัพยากรมนุษยมีดังนี้ (1)

เพื่อจัดหาคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงาน(2) เพื่อใชทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนสูงสุด
(3) เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของกําลังแรงงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด(4)เพื่อรักษา
พนักงานที่มีความสามารถใหคงอยูนานที่สุด (5) เพื่อส่ือสารนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย
ใหกับพนักงานทุกคนไดทราบ32 และ ณัฎฐพันธ เขจรนันท กลาววาปจจุบันงานทรัพยากรมนุษย
ไดรับความสําคัญและขยายขอบเขตการดําเนินงานใหมากขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคที่จะตอบสนอง
ความตองการในหลายระดับดังนี้ (1) สังคม งานทรัพยากรมนุษยขององคการมีวัตถุประสงคเพื่อ
จะตอบสนองความตองการทางสังคม  เนื่องจากตามปกติแตละสังคมตองการใหสมาชิกทุกคนมี
ความเปนอยูอยางเหมาะสม  สงบสุข  และสามารถพัฒนาสังคมใหคงอยูไดในอนาคต  หนวยงาน
ทรัพยากรมนุษยขององคการจะมีความเกี่ยวของกับการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมใหเขามา
รวมงานกับองคการ ซึ่งนับเปนการสรางงานใหแกสมาชิกของสังคม นอกจากนี้งานทรัพยากร
มนุษยยังตองสงเสริมการใหผลตอบแทนอยางยุติธรรม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ทักษะ และความสามารถที่จะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนพลเมืองที่ดีของสังคม
(2) องคการ งานทรัพยากรมนุษยของทุกองคการตางมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหองคการสามารถ

                                                       
                    31 พะยอม  วงศสารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ:คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต,2540),8.
             32 สมชาย  หิรัญกิตติ, การบริหารทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ: บริษัทธีระฟลมและไซ
เท็กซ จํากัด, 2542),10.
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ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเจริญเติบโตอยางตอเนื่องในอัตราที่เหมาะสมดังที่กลาวมา
แลววาหนวยงานทรัพยากรมนุษย จะมีหนาที่เกี่ยวพันกับบุคคลตั้งแตกอนเขารวมงาน ขณะ
ปฏิบัติงาน และภายหลังจากการรวมงานกับองคการ เพื่อสรางความมั่นใจใหองคการวา จะมี
บุคคลที่มีความรู ทักษะ และความสามารถในระดับ และปริมาณที่เหมาะสมรวมงานอยูตลอด
เวลา โดยเขาเหลานั้นจะจงรักภักดีและทุมเทความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับองคการอยาง
เต็มที่(3) บุคลากร เหตุผลสําคัญขอหนึ่งที่บุคคลสวนใหญตองทํางานก็คือเพื่อใหเขาและครอบ
ครัว สามารถดํารงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดในสังคม โดยมีปจจัยสี่          มีความปลอดภัย
และมีการยอมรับทางสังคมในอัตราสวนที่เหมาะสม  เราจะเห็นไดวา การจัดการทรัพยากรมนุษย
มีวัตถุประสงคที่จะตอบสนองความตองการระดับตาง ๆ ของบุคลากรตั้งแตความตองการขั้นพื้น
ฐานไปจนถึงความตองการในระดับสูง โดยพิจารณาจากตัวงานของหนวยงานบุคลากร  เร่ิมต้ังแต
การรับบุคคลเขาทํางาน การจายคาตอบแทนอยางเหมาะสมและยุติธรรม การใหผล ประโยชน
ตอบแทน การฝกอบรมการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง การวางแผนอาชีพและวางแนวทางสําหรับ
อนาคต และวัดกิจกรรมสันทนาการ  ซึ่งงานเหลานี้ ลวนจะมีสวนชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน และมาตรฐานการครองชีพของบุคคลใหดีข้ึน 33 ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 วัตถุประสงคของการจัดการทรัพยากรมนุษย
     กลาวโดยสรุป วัตถุประสงคของการบริหารทรัพยากรมนุษย นั้น ถือ เปนแนวทางใน

การปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอองคการที่สนองตอบตองการทาง
สังคม ตระหนักถึงความคาดหวังทางดานการบริหารหรือจัดการและผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผลให
เกิดความเจริญเติบโตขององคการ เร่ิมต้ังแต การกําหนดความตองการทรัพยากรมนุษยของ
หนวยงาน การสนองความตองการทรัพยากรมนุษย จนกระทั่งพนจากงานไป

                                                       
33 ณัฏพันธ เขจรนันท , การจัดการทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ: หจก.เม็ดทรายพริ้นติ้ง,2545),17.
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การวางแผนทรัพยากรมนุษย  (Human Resource Planing)

  ตุลา มหาพสุธานนท  อธิบายวาการวางแผนทรัพยากรมนุษย คือ กระบวนการในการ
วิเคราะหกําลังคนที่มีอยูในปจจุบันเปรียบเทียบกับความตองการกําลังคนในอนาคต ทั้งนี้เพื่อเปน
หลักประกันวา องคการจะมีบุคคลที่ตองการในชวงเวลาที่เหมาะสม และองคการไดใชทรัพยากร
มนุษยที่มีอยูใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด ทั้งนี้เพื่อบรรลุเปาหมายหรือภารกิจหลักขององคการ
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล34 และ ณัฎฐพันธ เขจรนันทน กลาววาการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย คือ กระบวนการที่ใชคาดการณความตองการทรัพยากรมนุษยตอปจจัยแวด
ลอม ตั้งแตกอนบุคลากรเขารวมงานกับองคการ ขณะปฏิบัติงาน และเปนหลักประกันวา องคการ
จะมีบุคลากรที่มีคุณภาพอยางเพียงพอเสมอตลอดจนเพื่อใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่
เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
รวมขององคการ โดยมีเปาหมายสําคัญเพื่อประสิทธิภาพความมั่นคงและการเจริญเติบโตของ
องคกร บุคลากร และสังคม ดังนั้นการวางแผนทรัพยากรมนุษย จะประกอบดวยสวนที่สําคัญดังนี้
(1) กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยผูมี
หนาที่วางแผนดานทรัพยากรมนุษย ตองทําการเก็บขอมูล ศึกษา วิเคราะห วางแนวทางปฏิบัติ
ตรวจสอบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานใหเหมาะสมอยูตลอดเวลา มิใชการกระทําที่มี
ลักษณะครั้งตอครั้ง หรือเปนการแกปญหาเฉพาะหนาเทานั้น (2) การวางแผนทรัพยากรมนุษย
ตองมีการคาดการณไปในอนาคตถึงความตองการดานบุคลากรขององคการวา มีแนวโนมหรือทิศ
ทางที่จะออกมาในลักษณะใด เชน ขนาดขององคการ หรือกระบวนการทําหนาที่เปลี่ยนแปลง
โดยที่นักบริหารทรัพยากรมนุษย จะตองมีความเขาใจถึงสภาวะแวดลอมที่มีผลตอองคการทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับจุลภาค ตลอดจนมีความสามารถที่จะนําความรู ความเขาใจนั้น มา
ประกอบวิเคราะหเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นได เพื่อใหสามารถทําการพยากรณสถานการณที่จะเกิด
ข้ึนในอนาคตไดอยางใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานดาน
ทรัพยากรมนุษยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (3) วิธีปฏิบัติเมื่อมีการคาดการณถึงสถานการณที่จะเกิด
ข้ึนในอนาคตแลว นักบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองกําหนดวิธีการปฏิบัติ เพื่อเปนแนวทางใหแต
ละกิจกรรมดานทรัพยากรมนุษย ตั้งแต การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การธํารงรักษาจน
ถึง การเกษียณอายุของบุคลากร หรือใหสามารถดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร
และการเปลี่ยนแปลงของทางสังคมไดอยางเหมาะสม (4) องคการและบุคลากร นักบริหาร

                                                       
                        34 ตุลา มหาพสุธานนท, หลักการจัดการหลักการบริหาร  (กรุงเทพฯ: ธนธัชการ
พิมพ, 2545),165.
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ทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถจะตองสรางและรักษาสมดุลของทรัพยากรมนุษยภายในองค
กรใหอยูในระดับที่เหมาะสมอยูตลอดเวลา การวางแผนทรัพยากรมนุษยจะเปนเครื่องมือและแนว
ทางสําคัญในการสรางหลักประกันวา  องคกรจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพตามตองการมารวมงาน
ในปริมาณที่เหมาะสม  โดยไมเกิดสภาวะบุคลากรกับงานหรือขาดแคลนแรงงานขึ้น35 สวน ฟช
เชอร และ ออเทอร  (Fisher and Others) กลาววา การวางแผนทรัพยากรมนุษยเกี่ยวของกับการ
นําบุคคลเขาสูระบบ  และออกจากระบบจากองคกร ซึ่งมีสวนในการเปลี่ยนแปลงระดับทักษะของ
บุคลากร และวิธีการที่จะใหทักษะดังกลาวนั้นสอดคลองกับความตองการขององคกร36

   กลาวโดยสรุป การวางแผนทรัพยากรมนุษย เปนการจัดกระบวนการในระบบทรัพยากร
มนุษย และมีการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน ทั้งในตําแหนงตาง ๆ นั้นใหเกิดความเหมาะ
สมในสวนที่เปนอนาคต อันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการที่มีองคประกอบดวยการสรรหา
คัดเลือก จําแนกตําแหนง การกําหนดเงินเดือน สภาพการทํางานของบุคลากร

การวิเคราะหงาน
               เสนาะ ติเยาว ใหความหมายของการวิเคราะหงานวา เปนกระบวนการที่ทําข้ึนเพื่อหา
ขอมูลเกี่ยวกับงาน ในดานตาง ๆ ซึ่งมีคําที่เกี่ยวของอยูหลายคํา เชน การแสดงรายละเอียดงาน
การระบุลักษณะงาน การประเมินคางาน และการออกแบบงาน       การบริหารงานใชใหเกิด
ประโยชนจากการวิเคราะหงาน 8 ประการ คือ  (1)  การจัดองคการและวางแผนบุคลากร  (2)
การสรรหา (3) การคัดเลือก  (4)  การบรรจุ  (5) การสรางโอกาสที่เทาเทียมกันในการจางงาน (6)
การกําหนดอัตราคาตอบแทน  (7)  การออกแบบงาน  การฝกอบรมและการพัฒนา  (8)   การ
ประเมินการปฏิบัติงานและสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน     การกําหนด   วิธีการ
วิเคราะหงานใชวิธีการสังเกต การออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ การใหเลือกรายการ การเก็บ
บันทึกประจําวัน การประชุมผูเชี่ยวชาญ และวิธีผสม  ตั้งแต 2 วิธี   ข้ึนไป ไมวาจะใชวิธีใดจะตอง
ทําใหไดขอมูลครบถวนตามวัตถุประสงคที่ใช   เชน   ขอมูลเกี่ยวกับหนาที่งาน เครื่องจักรอุปกรณ
ที่ใชในงานปฏิบัติงาน  ความสัมพันธกับงานอื่น   ความรับผิดชอบ      กับการทํางานและอันตราย
อันอาจเกิดขึ้นจากการทํางาน การหาขอมูลเกี่ยวกับงานใหครบถวน จะตองอาศัยขั้น

                                                       
35 ณัฎฐพันธ เขจรนันท, การจัดการทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ: หจก.เม็ดทรายพริ้น

ติ้ง,2545),67- 68.
              36 Fisher and Others, Human Resource Management  , 2th  ed. (Boston toroto :
Houghton Mifflin Company.,1993),1.
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ตอนการวิเคราะห    6 ข้ันตอน   คือ   ข้ันการบริหาร  ข้ันการออกแบบ  ข้ึนการรวบรวม และ
วิเคราะหขอมูล    ข้ันการกําหนดรูปแบบ ข้ันการแจกจาย และข้ันการควบคุม  การแสดงราย
ละเอียดงานนั้นไดถูกนําไปใชเร่ืองสําคัญ 3 เร่ือง คือ เปนพื้นฐานของขอมูลที่เกี่ยวกับงาน    เปน
แหลงเอกสารที่จะนําไปใชโดยตรง และเปนเครื่องมือในการวิจัยเกี่ยวกับงาน สวนประกอบของ
การแสดงรายละเอียด        งานเปนขอมูลที่เกี่ยวกับงานเทานั้น เชน การระบุงาน  เทคนิคและวิธี
ที่ใชในการทํางาน กระบวนการทํางาน แนวปฏิบัติงานและการควบคุมในการจัดทําแบบแสดงราย
ละเอียดงาน   มีขอเสนอแนะ 4 ขอ    คือ แบบแสดงรายละเอียดงานใชเปนหลักฐานอางอิงใน
ดานกฎหมาย รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับงานควรมีใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดจะตองแยกใหเห็น
ความแตกตางระหวางคําอธิบายกับขอกําหนดและการแสดงรายละเอียดงานจะตองประกอบดวย   
ความนาเชื่อถือ การนําไปใชได  ความเที่ยงตรง การระบุลักษณะงานเปนคําอธิบายถึงคุณสมบัติ
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน คือ ความถนัดและความสามารถ        กับบุคลิกภาพและ
ลักษณะผูปฏิบัติงาน การทําแบบระบุลักษณะงานมีวัตถุประสงคหลายประการ เชน ใชในการวาง
แผนบุคลากร และการกําหนดผลตอบแทน  และการประเมินการปฏิบัติงานมีวิธีใชอยู 2 วิธี คือ
วิธีมุงที่งานกับวิธีมุงที่คนปฏิบัติงาน37 และพยอม วงศสารศรี ไดใหความหมายของการวิเคราะห
งานวา เปนกระบวนการพิจารณา   จําแนก แยกแยะประเมินผล         และจัดขอมูลตาง ๆ เกี่ยว
กับงานอยางเปนระบบ38  สวนมิลโกวิช   และโบดริว  (Milkovich and Boundrous)   กลาววา
การวิเคราะหงาน คือกระบวนการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ และการตัดสินใจ กําหนด
ลักษณะของงานแตละชนิด39 แต อีเลียด ดีชาปเปอร แอนด ลีโอนารด อารช เซเลส  (Eliot D,
Chopple and Leonard R. Sayless)     ไดใหความหมาย ในการวิเคราะหงานวา หมายถึง
กระบวนการกําหนดลักษณะขอบเขตของงานตาง ๆ ทั้งนี้ โดยมีการสํารวจและศึกษาเพื่อใหไดมา
ซึ่งขอมูลตางๆ  ที่เกี่ยวของกับงาน ผูทํางานจําตองมีอยูครบถวนทั้งในแงของความชํานาญที่
ตองการ(skill)ความรูที่ตองใช (nowledge)ความสามารถที่ตองมี(Abilities)  และความรับผิดชอบ
ที่ตองมีอยู (Responsibilities) ซึ่งจะชวยใหพนักงานทํางานจนสําเร็จผลลงได    ขอมูลตางๆ

                                                       
                      37 เสนาะ ติเยาว, การบริหารงานบุคคล , พิมพครั้งที่ 12 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร,2543), 52-53.
                     38 พะยอม วงศสารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย , พิมพคร้ังที่ 12 (กรุงเทพฯ:สํานัก
พิมพสุภา, 2545),52-53.
                      39Milkovich and Boundrous, Human Resource Development, 6th  ed.
(Homewood lilinois : Rechord D. irwin, Inc., 1991),57.
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เหลานี้ ที่วิเคราะหข้ึนมาสําหรับแตละงานในที่สุดก็จะชี้ใหเห็นถึงความแตกตางระหวางงานตาง ๆ
ดวย40

     กลาวโดยสรุป การวิเคราะหงาน หมายถึง กระบวนการที่จัดทําขึ้นเพื่อหาขอมูลที่เกี่ยว
ของกับลักษณะงานในการที่จะตองรูวางานนั้นๆ จะตองหาผูที่มีความรู ความสามารถตาม ความ
เชี่ยวชาญ ชํานาญการ และมีความรับผิดชอบอยางไรในการจะทํางานนั้นๆ ใหสําเร็จลุลวงไปดวย
ดีมีคุณภาพ โดยสภาพทั่วไปการวิเคราะหงานนั้นจะทําขึ้นลักษณะงานตางๆและโครงการตางๆ
ทางดานงานบุคคลที่เกี่ยวของกับงานนั้นและการวิเคราะหงานยังรวมไปถึงการวิเคราะหทางเชิง
ปริมาณ มีการศึกษาถึงรายละเอียดลักษณะงาน และการปฏิบัติงานทางดานความเคลื่อนไหว
วิจัยปรับปรุงงานใหดีข้ึน และการวัดคาของงาน

คําบรรยายลักษณะงานและบรรยายคุณสมบัติ (Job Description and Specication)
   อํานาจ ธีรวิทย ไดกลาววา ขอมูลที่รวบรวมไดจากการวิเคราะหงานจะชวยใหผู

ประกอบการพัฒนาคําบรรยายลักษณะงานและคําบรรยายคุณสมบัติ ซึ่งโดยจุดมุงหมายของการ
จัดทําคําบรรยายลักษณะงานเพื่อที่จะกําหนดหนาที่ภาระงาน  ความรับผิดชอบและตลอดสภาพ
การทํางานทํางานคําบรรยายคุณสมบัติเปนการกําหนดคุณสมบัติข้ันพื้นฐานที่จําเปนตองใชใน
การทํางานนั้นโดยบงบอกในรูปของความรู ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ และลักษณะสวน
บุคคลอื่นๆที่เกี่ยวของกับงาน ดังนั้นคําบรรยายลักษณะงาน จึงเปนการกําหนดชุดของหนาที่
สวนคําบรรยายคุณสมบัติสวนคําบรรยายคุณสมบัติเปนการแปลงหนาที่งานใหอยูในรูปของคุณ
สมบัติของบุคคลที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติหนาที่งานนั้น

                                                       
                     40Eliot D.Chapple and Leonard R Sayless, อางถึงใน ธงชัย สันติวงศ ,การบริหาร
บุคคล (กรุงเทพ ฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2535) ,51.
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รูปที่ 2  องคประกอบของคําบรรยายลักษณะงานและคําบรรยายคุณสมบัติของงานที่ใชกันอยูทั่ว
ไป  ในการพัฒนาคําบรรยายคุณสมบัติไมใชเร่ืองงายเพราะกิจการตองทําการตัดสินใจ

เกี่ยวกับประเภทของบุคคลที่กิจการจะจัดจางซึ่งตองสะทอนใหเห็นถึงความตองการที่แท
จริงในงานนั้นๆ ของกิจการ เชน ถากิจการขยายใหญข้ึนและมีความตองการหัวหนางานที่มีความ
สามารถ  ซึ่งหมายถึง ความสามารถที่เกินกวางานขั้นพื้นฐานที่กิจการกําลังจัดจางอยู  ถาจะ
เลื่อนตําแหนงบุคลากรที่มีอยูศักยภาพจะมีเพียงพอหรือไม ถาจัดจางบุคลากรที่มีคุณสมบัติต่ําไป
กิจการอาจประสบกับความลมเหลวในดานผลงานที่ต่ํากวามาตรฐานแตถาคุณสมบัติสูงเกินไป
ความไมพอใจในงานจะเกิดขึ้นตามมา  นอกจากนั้นการจายคาตอบแทน จะตองเหมาะสมกับเนื้อ
งานที่ทําอยูจริงมิฉะนั้นแลวอัตราการลาออกจากงานจะสรางปญหาดานทรัพยากรมนุษยอยาง
ตอเนื่อง เครื่องมือการจัดการในเรื่องของการวิเคราะหงาน คําบรรยายลักษณะงานและคํา
บรรยายคุณสมบัติไมใชส่ิงที่ปรากฏอยูเฉพาะแตบนกระดาษเทานั้น ในทางตรงขามเครื่องมือ
เหลานี้จะตองถูกนําไปใชในทางปฏิบัติเพื่อใหแนวทางแกผู ประกอบการในธุรกิจขนาดยอมในการ
คัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมและชวยในการหลีกเลี่ยงวิธีการที่ผิดที่มักพบในธุรกิจขนาดยอมโดย
ทั่วไป การพยากรณความตองการบุคลากรหลังจากที่กิจการไดทําการวิเคราะหงานคําบรรยาย
ลักษณะงานและคําบรรยายคุณสมบัติเรียบรอยแลว กิจการมีความจําเปนที่จะตองวางแผนเกี่ยว

คําบรรยายลักษณะงานและคําบรรยายคุณสมบัติ
.  ชื่อของงาน  ชื่อตําแหนง หนวยงาน รหัส ชวงเงินเดือน  หัวหนางานและอื่นๆ
.   คําบรรยายลักษณะงาน

- ความตองการทางกายภาพของงานและความตองการทางกายภาพขั้นต่ําที่จําเปนตองใช
- สภาพงาน  รวมถึงสภาพทางจิตวิทยา  เชน ความสัมพันธกับบุคคลอื่นและ
      ความรับผิดชอบตอประชาชน เงินและเครื่องจักรเครื่องมือ
- สรุปหนาที่และความรับผิดชอบของงาน
- วันและชั่วโมงการทํางาน
- เครื่องจักรเครื่องมือ สูตรและวัสดุที่ใช

         .  คําบรรยายคุณสมบัติ
            -     พื้นฐานการศึกษา ความรู  ทักษะ เทคนิคการฝกอบรมและประสบการณที่ตองการ
           -      ลักษณะสวนบุคคล เชนความสามารถในการเขาสังคม เปนตน
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กับความตองการทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง โดยพิจารณาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอความ
ตองการทรัพยากรมนุษยอันไดแกการเคลื่อนยายบุคลากรภายในกิจการ ซึ่งอาจเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงและการออกจากงาน  ดังนั้นกิจการควรจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับทักษะ
ของบุคลากรภายในกิจการควบคูกับการวางแผน การสืบทอดตําแหนงและแผนภูมิการทดแทน
การเปลี่ยนแปลงขององคการอันเกิดจากความจําเปนในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการเติบโตของกิจ
การ  การปรับเปลี่ยนกลยุทธ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและอ่ืนๆ อันเปนผลใหความตองการ
ดานทรัพยากรมนุษยเปลี่ยนไป อุปสงคและอุปทานของตลาดแรงงานเปลี่ยน แปลงไป41

การสรรหา (Recruitment)
 เพ็ญศรี  วายวานนท  กลาววากระบวนการสรรหาจะดําเนินการไดดีตองอาศัยพื้นฐาน

ของการวิเคราะหงานและการทําประมาณการกําลังคน การวิเคราะหงานซึ่งใหขอมูลเพื่อจัดทําขอ
กําหนดคุณสมบัติคน จะบอกใหทราบถึงประเภทคนที่จะเหมาะสมในการบรรจุใหทํางานซึ่งมีหนา
ที่ความรับผิดชอบตาง ๆ การวิเคราะหจํานวนงานที่คนๆหนึ่งทําได และลักษณะกําลังคนปจจุบัน
ทําใหสามารถประมาณการหรือวางแผนความตองการกําลังคนในแงจํานวนได การสรรหาที่ทํา
อยาง ชํานาญการ จะไดผูสมัครที่นาพอใจเปนจํานวนมากพอ ดังนั้นการรับประเภทคนที่ตองการ
และจํานวนที่ตองการจัดจางแลว  ก็จะดําเนินการเลือกสรรผูสมัครได  การเลือกสรรหรือการจัด
จางนั้น  โดยพื้นฐานก็เปนกระบวนการศึกษาตางๆ คือเปนการพยายามคนหาคุณสมบัติและ
ลักษณะผูสมัครในแตละขั้นตอนควรไดขอมูลใหมเพิ่มข้ึน เพราะฉะนั้นควรกําหนดจุดมุงหมายการ
ทําขอมูลของแตละขั้น ตอนที่จะคนหาอะไรออกมาจากขอมูลชนิดอื่นๆ การสัมภาษณเบื้องตน
อาจใชเปนวิธีคัดผูที่ไมเหมาะ สมอยางชัดเจนออกไป ใบสมัครสอบใหขอมูลประเภทความจริง
จากเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมข้ึน   การสอบถามจากหัวหนางานเดิมใหขอมูลประสบการณของผู
อ่ืนเกี่ยวกับบุคคลนั้น หลักฐานเพิ่มเติมข้ึน การสอบถามจากหัวหนางานเดิมใหขอมูลประสบ
การณของผูอ่ืนเกี่ยวกับบุคคลนั้น การสอบจิตวิทยา  วัดคุณสมบัติ เชนความฉลาด ความถนัด
ตามธรรมชาติ  เปนตน  สําหรับการสัมภาษณ      มีวัตถุประสงคคอนขางยากกลาวคือ  เมื่อไม
สามารถหาขอมูลที่ตองการไดจากวิธีอ่ืนก็ใชวิธีสัมภาษณเพื่อหาขอมูลเหลานั้น การสัมภาษณ
โดยหัวหนางาน มีสวนชวยใหการคัดเลือกและการบรรจุคนประสบผลสําเร็จมากขึ้น โดยทําใหหัว
หนางานไดรูจักผูสมัครงานเพิ่มข้ึนในเรื่องเฉพาะทางเกี่ยวกับงานโดยตรง  การตรวจสอบสุขภาพ

                                                       
                      41อํานาจ  ธีรวิทย, การจัดการธุรกิจขนาดยอม , พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2546), 294-296.
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ทําใหไดทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย  ซึ่งจําเปนพิเศษกับงานเฉพาะอยาง  การปฐมนิเทศ  ไม
ไดอยูในกระบวนการเลือกสรรดวย  แตเปนขั้นสุดทายในกระบวนการจางงาน การปฐมนิเทศและ
การแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับองคการ สถานที่และภาวะการทํางานโดยเฉพาะ ทําใหการปรับตัวของ
คนทํางานเปนไปอยางราบรื่นและมีสวนชวยในการประหยัดตนทุนสวนหนึ่งขององคกรได42 สวน
พงศ หรดาล  กลาววาการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร เปนกระบวนการที่สําคัญในทุกหนวย
งานไมวาจะเปนภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน  เพราะความกาวหนาของหนวยงานขึ้นอยูกับคุณ
ภาพของผูที่คัดเลือกเขามาทํางาน  ถาองคการใดเลือกคนที่มีความสามารถเขามาทํางานในองค
กรก็สามารถชวยลดภาระหลายประการ  เชน ตนทุนการเลือกสรรพนักงานใหม ภาระการฝกอบ
รมพนักงานใหม การสูญเสียเวลาในการทํางานหรือการผลิตอันเนื่องมาจากการเลือกคนผิด  องค
กรธุรกิจอุตสาหกรรมถาตองการผลผลิตที่ดีก็ตองอาศัยคนที่มีคุณภาพรวมปฏิบัติงานกับเคร่ือง
จักร งานบางอยางอาจเหมาะสมกับคนบางคน แตไมเหมาะสมกับคนบางคน ดังนั้นการที่จะรับ
คนเขาทํางานใน องคกร จะตองรูแนชัดวางานที่จะปฏิบัตินั้นมีลักษณะและสภาพอยางไร นั่นก็คือ
จะตองกําหนดรายละเอียดของงานกอนจึงทําการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน
นั้น ๆ ตอไป43 และสุนันทา เลาหนันท กลาววา การสรรหาเปนกระบวนการแสวงหาและจูงใจให
กลุมบุคคลที่มีความรู  ความสามารถ ศักยภาพและคุณสมบัติตาง ๆ อันเหมาะสมกับตําแหนง
งานที่เปดรับสมัครเขามาสมัครงานกับองคกร   ทั้งนี้โดยมีการประชาสัมพันธใหตลาดแรงงานรับ
ทราบ  ซึ่งเปนการแสวงหาจากแหลงภายในหรือภายนอกองคกรได สวนกระบวนการแสวงหา
ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ (1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย (2) การขอจางพนักงานของผู
จัดการ (3) การระบุตําแหนงงานที่จะเปดรับสมัคร (4) การรวบรวมขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห
งาน (5) การศึกษาขอคิดเห็นของผูจัดการ (6) การกําหนดลักษณะของพนักงานที่เกี่ยวกับงาน (7)
การพิจารณาทางเลือกอื่นทดแทนการสรรหา (8) การกําหนดวิธีการสรรหา (9) การดําเนินการสรร
หา (10) การประเมินผล44 แต โบเลนเดอร , สเนล และ เซอรแมน(Bohlander, Snell &Sherman )
กลาววา  การสรรหาหมายถึง กระบวนการภายในการประยุกตสนับสนุนใหมีผูสมัครงานที่มีศักย

                                                       
                      42 เพ็ญศรี วายวานนท , การจัดการทรัพยากรมนุษย ,พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2545),81-82.
                       43พงศ หรดาล, จิตวิทยาอุตสาหกรรม ,พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ:ม.ป.ท.,2546),171.
                       44สุนันทา เลาหนันท , การบริหารทรัพยากรมนุษย ,พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ธนะ
การพิมพ, 2546),119.
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ภาพมากที่สุด เขาสูตําแหนงที่วางอยูในปจจุบัน หรือตําแหนงที่คาดวาจะวางในอนาคต45และ เดอ
เซนโซ และรอบบินส (Decenzo and Robbins) กลาววา การสรรหา หมายถึง  กระบวนการใน
การคนหาผูสมัครที่มีศักยภาพในตําแหนงที่วางลงขององคการทั้งในปจจุบัน และอนาคต เชื่อม
โยงระหวางตําแหนงวางกับบุคคลที่หางานมาพบกันในที่สุด46

แหลงการสรรหา (Source of Recruits)
  ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะกลาววา การสรรหาจากภายนอก (External recruits) เปน

ความพยายามที่จะจูงใจผูสมัครจากภายนอกขององคกรประกอบดวย การโฆษณาในหนังสือ
พิมพ การสรรหาจากมหาวิทยาลัย การใชตัวแทนการจางงาน ตลอดจนพนักงานจากตลาดแรง
งาน ซึ่งขอดีจากการสรรหาจากภายนอกก็คือ สามารถใชบุคลากรที่มีทัศนะใหมและหลากหลาย
จากประสบการณธุรกิจที่แตกตางกันเปนวิธีการที่สามารถดึงผู สมัครที่มีทักษะและความรู แตขอ
เสียคือส้ินเปลืองคาใชจาย   การสรรหาจากภายใน (Internal recruits) เปนการสรรหาโดยการ
พัฒนาจากพนักงานในปจจุบันเพื่อสมัครรับตําแหนงที่มีอยู โดยจะพิจารณาเพื่อการเลื่อน
ตําแหนงในลําดับที่สูงขึ้น ตลอดจนพิจารณาเพื่อการโยกยายจากตําแหนงหนึ่งไปอีกตําแหนงหนึ่ง
ในระดับเดียวกัน การเลื่อนตําแหนงจากภายในจะทําใหเกิดการจูงใจพนักงานในปจจุบัน47

  กลาวโดยสรุป การสรรหา หมายถึง กระบวนการแสวงหาและจูงใจใหผูมีความรู ความ
สามารถพรอมทั้งเจตคติที่ดีตรงตามความตองการขององคการ ใหมาสมัครงานเพื่อจะได
พิจารณาคัดเลือก บุคลากรที่สมควรหรือเหมาะสมที่สุดใหเขามาปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององคกร

การคัดเลือก (Selection)
     ระวัง เนตรโพธิ์แกว อธิบายวา การคัดเลือก หมายถึงกระบวนการใชความพยายาม

ในการเลือกบุคคลที่มีความสามารถและคุณลักษณะที่เหมาะสมที่สุดจากบรรดาบุคคลทั้งหลาย

                                                       
                      45 Bohlander snell  and Snerman, Managing Human Resource ,2nd ed.
Cincinnafi] OH :South western College,2002),139.
                    46 Decenzo and Robbins, Human Resource Management  ,7th ed. (New York:
John wiley and Sons,.2002),150.
                   47 ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ, ธุรกิจทั่วไป (กรุงเทพฯ: บริษัทธีระฟลมและไซเท็กซ
จํากัด, 2541),157.
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ที่มาสมัครงานเพื่อใหเขามาในตําแหนงตางๆ ที่คาดวาจะสามารถพยากรณไดอยางใกลเคียงวา
บุคคลใดนาจะประสบผลสําเร็จในการทํางานตามมาตรฐานที่องคกรกําหนด ดังนั้นการคัดเลือก
จึงนับเปนจุดเริ่มตนของการมีโอกาสสรางคุณภาพสําหรับองคกรในอนาคต  การใหจัดมีระบบการ
คัดเลือกที่ดี  ตลอดจนมีนโยบายและวิธีการที่มีหลักการวิชาการ และมีความเที่ยงตรงจึงยอมสง
ผลดีตอองคกรในภาพรวม  กระบวนการคัดเลือกคนประกอบดวย 8 ข้ันตอนดังนี้ (1) การตอนรับ
ผูสมัคร (2) การสัมภาษณกล่ันกรองเบื้องตน (3) การกรอกใบสมัคร (4) การทดสอบเพื่อการจาง
งาน (5) การสัมภาษณเพื่อการจางงาน (6) การตรวจสอบประวัติและจดหมายรับรอง (7) การ
ตรวจสุขภาพรางกาย (8) การตัดสินใจจางงาน48 และ ชาญชัย อาจินสมาจารย กลาววา การคัด
เลือกที่เกี่ยวของกับการกลั่นกรองผูสมัครเปนกระบวนการของการลดจํานวนผูสมัครใหเหลือนอย
โดยการปฏิเสธผูสมัครที่มีคุณสมบัติไมเหมาะสมสําหรับการทํางาน การคัดเลือกหมายถึง การ
ปฏิเสธคนบางคน นโยบายที่ดีเกี่ยวกับการคัดเลือกเปนสิ่งจําเปนสําหรับการวาจางผูสมัครที่
เหมาะสมสําหรับองคกร49 แตดํารงศักดิ์ ชัยสนิท และ ประสาน หอมพูล อธิบายวา กระบวนการ
คัดเลือกจะเริ่มตนเมื่อมีตําแหนงวางขึ้นในองคการหรือการเพิ่มพนักงานดังนั้น กระบวนการคัด
เลือกควรมีข้ันตอน คือการตอนรับผูสมัคร  การสัมภาษณข้ันตน  การกรอกใบสมัคร การสอบคัด
เลือก การสอบสัมภาษณ  การสอบประวัติ  การตรวจสุขภาพ การคัดเลือกขั้นสุดทาย การบรรจุ
การแนะนําตัวเขาทํางานและการติดตามผล50 สําหรับ จุมพล หนิมพานิช กลาววา โดยทั่วไปองค
การใดก็ตามที่ตองการความมีประสิทธิภาพในการคัดเลือกจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการไป
ตามกระบวนการคัดเลือกหากพิจารณาในแงของวิธีการคัดเลือก (Selection Procedure) เสนอไว
ดังนี้ คือ (1) การตอนรับผูสมัคร (2) การสัมภาษณข้ันตน (3) การกรอกใบสมัคร (4) การดําเนิน

                                                       
                     48 ระวัง  เนตรโพธิ์แกว, ธุรกิจเบื้องตน ,พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพพิทักษ
อักษร,2537),81.
                     49ชาญชัย อาจินสมาจารย, การบริหารทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ
K&Books,2546),63.
                     50 ดํารงศักดิ์ ชัยสนิทและประสาน หอมพูล, การบริหารงานบุคคล ,พิมพคร้ังที่ 5
(กรุงเทพฯ: โสภณการพิมพ,2542),63.
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การทดสอบ (5) การสัมภาษณ (6) การตรวจสอบประวัติ (7) การคัดเลือกขั้นตนจากฝายวาจาง
(8) การคัดเลือกขั้นสุดทายโดยหัวหนางาน (9) การตรวจสุขภาพ (10) การบรรจุบุคลากร51

การปฐมนิเทศ
 ธงชัย สันติวงษ อธิบายวา การปฐมนิเทศ หมายถึงกิจกรรมดานการบริหารงานบุคคลที่

เกี่ยวของกับการพยายามแนะนําพนักงานใหมใหรูจักงานในหนาที่ที่ตองทําตลอดจนผูบังคับ
บัญชาและเพื่อนรวมงาน52 และสมชาย หิรัญกิตติ อธิบายวา  การปฐมนิเทศพนักงานเปนกิจ
กรรมการแนะนําพนักงานใหรูจักบริษัท ลักษณะงาน ผูบังคับบัญชา และกลุมงาน หรือ ชวยเหลือ
พนักงานใหมใหปรับตัวเขากับงานในองคการ และกลุมบุคคลที่ทํางานนั้นได โดยการใหขอมูลพื้น
ฐานเกี่ยวกับองคการขอมูลที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน การปฐมนิเทศ เปนองคประกอบหนึ่งของ
กระบวนการถายทอดทางสังคม (Socialization) ดวยการสอนงานใหพนักงานใหม กระบวนการ
ถายทอดทางสังคมเปนกระบวนการที่ตอเนื่องใหพนักงานทุกคนไดมีทัศนคติ(Attitudes)มาตร
ฐาน (Standards) คานิยม (Values) และรูปแบบพฤติกรรม (Pattern of behavior) ใหเปนไปตาม
ความคาดหวังขององคการและหนวยงาน การปฐมนิเทศเริ่มแรกของพนักงานใหมถาทําอยางถูก
ตองจะสามารถชวยพนักงานเหลานั้นใหปฏิบัติงานไดดีข้ึนโดยการจัดขอมูลที่พนักงานตองการ
เกี่ยวกับกฎเกณฑขอบังคับขององคการและการปฏิบัติงาน และยังสามารถชวยใหพนักงานลด
ความสับสนวิตกกังวลในวันแรกของการทํางาน และ “การชอคที่เกิดจากความจริง” (Reality
shock) เปนสถานะซึ่งเปนผลจากความคลาดเคลื่อนระหวางสิ่งที่พนักงานใหมคาดหวังจากงาน
ใหมของเขากับความจริงของงานนั้นที่เขาเผชิญ53  และบารส และ รู (Byare and Rue) ไดอธิบาย

                                                       
                  51จุมพล หนิมพานิช, "การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย " , เอกสารการสอน
ชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ,พิมพคร้ังที่ 6 (นนทบุรี :สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช,2546),120.
                  52 ธงชัย  สันติวงษ ,การบริหารงานบุคคล ,พิมพคร้ังที่ 9 (กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพา
นิช,2540),180.
                  53 สมชาย หิรัญกิตติ, การบริหารทรัพยากรมนุษย  (กรุงเทพฯ: ธีระฟลมและไซเท็กซ
จํากัด, 2542),156.
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วา การปฐมนิเทศ หมายถึง การแนะนําพนักงานใหมในองคการเกี่ยวกับหนวยงาน และงานที่ตอง
ปฏิบัติงาน54

กลาวโดยสรุป  การปฐมนิเทศนั้นถือไดวา เปนการแนะนําองคการใหพนักงานใหมไดรับ
ทราบเกี่ยวกับการทํางาน ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ รวมถึงระเบียบ ขอบังคับ สายงานการบังคับ
บัญชา เพื่อนรวมงาน  ประวัติขององคการ อันจะทําใหพนักงานใหมไดเขาใจถึงภาพรวมขององค
การ และรายละเอียดตางๆของงานที่ตองรับผิดชอบเปนอยางดี

การบรรจุแตงต้ัง
   เสนาะ ติเยาว กลาววา การบรรจุใหดํารงตําแหนงหรือทํางานอยางใดอยางหนึ่ง มัก

เปนความเห็นของผูบังคับบัญชาโดยตรงเองวาผูเขาใหมควรจะทําอะไร โดยปกติจะพิจารณา
ความเหมาะสมในเรื่องงานวาตองการคนชนิดใด สภาพแวดลอมในที่ทํางาน อัตราคาจาง โอกาส
ที่จะไดรับความกาวหนาเพื่อรวมงานและอื่นๆ  ซึ่งเปนการยากที่จะบรรจุคนใหเหมาะสมกับงาน
เพราะเปนผูเขาใหม ดังนั้นโดยทั่วไปมักจะถือวาเปนการทดลองงาน  กลาวคือ จะไมไดรับการ
บรรจุเปนการถาวร  แตจะถือวาเปนการบรรจุชั่วคราวอยางนอยก็เพื่อดูวาผูเขามาทํางานใหมมี
ความรูความสามารถที่จะ ทํางานได มีความถนัดทางใด  ตามปกติระยะทดลองงานมักจะเปน 1
เดือนถึง 3 เดือน หรืออยางมากที่สุดก็ 6 เดือน ในระยะดังกลาวผูเขาใหมสามารถทํางานไดดีตาม
มาตรฐานเมื่อครบกําหนดก็จะไดบรรจุเปนการถาวร  ถาไมเหมาะสมก็ออกจากงานไป  หรือไมมี
ความถนัดก็อาจมีการสับเปลี่ยนโยกยายใหทํางานที่ตนถนัดตอไป  ในระยะทดลองงานนายจางมี
อํานาจเต็มที่ที่จะตัดสินใจวาผูเขามาใหมเหมาะสมหรือไม  แมกระทั่งสมาคมแรงงานก็ไมอาจเขา
มาแทรกแซงได  แตหลังจากการบรรจุเปนการถาวรแลว สมาคมลูกจางก็มีอํานาจเขามายุงเกี่ยว
ได  การไลออกจะตองกระทําอยางมีเหตุผลเทานั้น55 สวน ระวัง เนตรโพธิ์แกว ใหความเห็นวา
กอนที่บุคคลจะไดรับการบรรจุเขาทํางานจะเริ่มปฏิบัติงาน องคการตางๆมักจะใหมีการปฐมนิเทศ
เพื่อใหพนักงานใหมไดเรียนรูระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงานในองคการนั้นๆ    เพื่อเขาจะได
ปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนในองคการไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยทั่วไปแลวการปฐมนิเทศมีวัตถุ
ประสงคใหเกิดความรูเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ดังนี้ (1) ลักษณะงานในหนาที่ (2) องคการงานสวนรวม

                                                       
                     54 Byar and Rue, Human Resource Management ,  5th ed (New York:Mc
Grawhill,1997),206.
                      55 เสนาะ ติเยาว, การบริหารงานบุคคล ,พิมพครั้งที่ 12 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2543),72-73.
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และงานสวนที่เกี่ยวของกับตน (3) บทบาทของตนที่มีตอองคการ (4) ทําความรูจักกับพนักงาน
เกา (5) กฎระเบียบขอบังคับ (6) ชี้แจงและตอบปญหาขอสงสัย56 แตเมธี ปลันธนานนท กลาววา
ข้ันสุดทายของกระบวนการคัดเลือกบุคคลคือ การบรรจุบุคคลเขาตําแหนง ซึ่งเขาไดรับการคัด
เลือกไวเพื่อครอบครองตําแหนงนั้น  ดังไดกลาวแลววากระบวนการคัดเลือกตองการขอมูลและ
รายละเอียดตางๆของผูสมัครเพื่อใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจบรรจุบุคคลเขาในตําแหนงรวม
ทั้งการเรียนรูเกี่ยวกับผูสมัครและขอกําหนดตางๆ ในตําแหนงใหมากที่สุดเทา ที่จะมากไดเพื่อจะ
ไดบรรจุบุคคลที่มีประสิทธิภาพเขาสูตําแหนง57 และวิลาส  สิงหวิสัย กลาววา การบรรจุ หมายถึง
การรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขามาทํางานกลับจากที่บุคคลนั้นผานขั้นตอนของการทดลองงานตาม
ที่กําหนดมาแลวซึ่งในกรณีขององคการขาราชการพลเรือนไทย การบรรจุ  จะหมายถึง การรับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เขารับราชการซึ่งในแงของหลักการมักจะตองดําเนินการควบคูไปกับการแตง
ตั้งใหดํารงตําแหนงตําแหนงหนึ่งดวย58

 กลาวโดยสรุป การบรรจุจึงเปนการมอบหมายภารกิจเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ตามคํา
บรรยายลักษณะงานใหแกพนักงานใหม องคการ จึงจะไดรับประโยชนจากบุคลากรนั้นๆไดสูงสุด
และคุมคากับการลงทุนในการสรรหา รวมกระทั่ง คัดเลือกบุคคลที่ไดดําเนินการไปกอนลวงหนา
แลว ซึ่งบุคลากรที่ไดรับการบรรจุแลว ควรจะตองปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตามหนาที่ของ
บุคลากรคนนั้นๆ ที่จะ ตองทํางานตอไปอยางสรางสรรค

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development)
     อํานวย แสงสวาง  ใหความหมายวา คือการวางแผนอยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อจัด

ใหมีการพัฒนาระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานและสิทธิภาพในการดําเนิน
งานขององคการ โดยใชวิธีการฝกอบรม การใหความรู และจัดโปรแกรมการพัฒนาพนักงาน ใหมี

                                                       
                    56ระวัง เนตรโพธิ์แกว, ธุรกิจเบื้องตน ,พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพพิทักษ
อักษร, 2537),81.
                    57เมธี  ปลันธนานนท, การบริหารบุคคลในวงการศึกษา ,พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ:โอ
เดียนสโตร,2529),68.
                    58 วิลาส  สิงหวิชัย, เอกสารการสอนชุดวิชา การวางแผนบุคลากร การกําหนด
ตําแหนง การสรรหาและการเลือกสรร , สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(นนทบุรี :สํานักพิมพสุโขทัยธรรมาธิราช,2541),794.
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โอกาสไดรับความกาวหนาในอาชีพสําหรับในอนาคต59 แต ตุลา มหาพสุธานนท กลาววา การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ก็คือ ความพยายามอยางตอเนื่อง ของฝายบริหารในการวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงขีดความสามารถ (competency) และการวางแผนและพัฒนาวิชาชีพ (Career
planning and development) ของบุคคลในองคการตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ทํางานขององคการใหเพิ่มมากขึ้นโดยการฝกอบรม  และพัฒนาบุคคล (training and
development) เปนหลัก60  สําหรับ  พนัส หันนาคินทร  อธิบายวา  การพัฒนาบุคลากรจะตอง
กระทําเปนการตอเนื่องอยางไมมีวันจบสิ้น ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มพูนและปรับปรุงงานของผูปฏิบัติงานให
มีประสิทธิภาพอยางเต็มที่ เพื่อผลของสถาบันเอง  และเพื่อสนองความตองการของผูปฏิบัติงานที่
ปรารถนาจะไดรับความกาวหนาในการปฏิบัติงานนั้นๆ อันถือไดวาเปนความตองการพื้นฐานโดย
ทั่วไปของมนุษยทุกคน61

    กลาวโดยสรุป  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
มนุษยเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผลใน
การเพิ่มพูนผลผลิตในองคการอยางแข็งแกรงชนิดตอเนื่องไมมีที่ส้ินสุด เพื่อสรางความกาวหนา
และความมั่นคงใหกับองคการ

ความสําคัญ
      เกรียงไกร เจียมบุญศรี และจักร อินทจักร ไดกลาววา การพัฒนาบุคลากรเปนกิจ

กรรมที่สําคัญยิ่งตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลใหเอื้อ อํานวยตอการบริหารธุรกิจ เหตุ
ผลที่ทําใหตองมีการพัฒนาบุคลากร มีอยางนอย 4 ประการ กลาวคือ  (1) ไมมีสถาบันการศึกษา
ใดที่สามารถสอนคนใหทํางานไดทันที เนื่องจากกระบวนการทํางานของธุรกิจแตละแหงมีความ
แตกตางกัน ถึงแมจะเรียนรูได แตก็จะตองมีการฝกอบรมใหรูลึกลงในรายละเอียดเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดจริง (2) การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและวิธกีารทํางาน ในโลกแหงความเปนจริงมี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การหยุดนิ่งไมยอมใหมีการเปลี่ยนแปลงเทากับการกาวถอยหลัง

                                                       
                       59 อํานวย  แสงสวาง, การจัดการทรัพยากรมนุษย ,พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ:หจก.
ทิพยวิสุทธิ์,2544),327.
                       60 ตุลา มหาพสุธานนท, หลักการจัดการหลักการบริหาร (กรุงเทพฯ:ธนัชการพิมพ
จํากัด,2545),169.
                       61 พนัส  หันนาคินทร, ประสบการณในการบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2543),80.
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ใหกับความสําเร็จ องคการจึงจะตองพัฒนาบุคคลใหเรียนรูเพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม (3) เนื่องจากการรับคนที่ไมเหมาะสมเขามาทํางาน เปน
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนับต้ังแตวันแรกที่รับสมัครคนเขามาทํางาน อาจจะเนื่องดวยเหตุผล
ประการตางๆ แตองคกรยังยืนยันตามความประสงคที่จะมอบหมายใหทํางานตอไป  จําเปนจะ
ตองมีการฝกอบรมในเรื่องที่ยังขาดอยูตอไป จนกวาจะสามารถปฏิบัติงานไดตามความคาดหวัง
ขององคกร (4) องคกรตองการสรางความกาวหนาใหกับบุคลากร การฝกอบรมเปนการสรางเสริม
ในสวนที่ยังขาดของตัวบุคคลกอนที่จะมอบหมายใหทําหนาที่สูงขึ้น ดังนั้น การพัฒนาสายอาชีพ
และการวางแผนทดแทนตําแหนงบุคลากรจึงตองยึดการพัฒนาบุคลากรเปนเครื่องมือสวนหนึ่ง
เสมอ

หลักการพื้นฐาน
  การพัฒนาบุคลากรที่ดีจะตองกระทําอยางมีหลักการ มีหลักทฤษฎีการพัฒนาบุคคล

รองรับ ซึ่งจะสามารถกําหนดโครงการฝกอบรมหรือวิธีการฝกอบรมไดอยางเหมาะสม หลักการ
พัฒนาบุคลากรมีอยางนอย 8 ประการ กลาวคือ (1) Establish Objectives : หลักการกําหนด
วัตถุประสงค หลักการกําหนดวัตถุประสงคเปนการทําใหผูเขารับการอบรมทราบวา  องคกร
ตองการอะไรจากการพัฒนาในครั้งนี้  เปนเสมือนเปาหมายที่จะตองรวมกันฟนฝาตอไปจนกวาจะ
บรรลุตามที่คาดหวัง  การที่ผูเขารับการฝกอบรมไดทราบวัตถุประสงคจะชวยใหการเรียนรูมีความ
หมายนาสนใจ เพราะทราบเปนอยางดีวา จะตองกระทําเพื่ออะไร (2) Transfer of Training :
หลักการถายทอดความรู  หลักการถายทอดความรูเปนการเปดโอกาสใหผูเขารับการอบรม ไดมี
การแสดงออกใหเห็นวา ตนเองมีความรูความเขาใจอยางไรตอประเด็นที่ไดเรียนรู ซึ่งจะชวยสราง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการเรียนรูมากยิ่งขึ้น และหลักการนี้ยังรวมถึงการเชื่อมโยงความรูจาก
เร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธลักษณะเดียวกันอีกดวย  อันจะทําใหรูสึกเรียนรูไดเร็วยิ่งขึ้น  เพราะ
วาเหมือนกับความรูเดิมที่มีอยูและจะมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น (3) Feedback :  หลักการสะทอน
กลับขอมูล หลักการสะทอนกลับขอมูลหรือการปอนขอมูลยอนกลับจะเปนประโยชนตอการปรับ
เปลี่ยนแนวของพฤติกรรมการเรียนรูโดยตัวของผูเขารับการอบรมเอง  หากเห็นวา การเรียนรูเปน
ที่ยอมรับของคนอื่นบุคคลจะมีแนวโนมในการพัฒนาการความรูตอไป  แตหากเปนสะทอนเชิงลบ
บุคคลมีแนวโนมที่จะหยุดยั้งพฤติกรรมนั้นๆ หรือปรับเปลี่ยนเปนแนวทางที่ปลอดภัยหรือรูสึกวามี
ความสบายใจที่สุด (4) Reinforcement : หลักการเสริมแรง หลักการเสริมแรงเปนการพัฒนา
พฤติกรรมในลักษณะสองทิศทางตามผลของการเสริมแรง  กลาวคือ  หากเปนพฤติกรรมที่ไดรับ
รางวัล บุคคลจะกระทําตอไป แตหากไดรับการลงโทษ บุคคลมีแนวโนมที่จะหยุดพฤติกรรมดัง
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กลาว สวนรูปแบบการเสริมแรงอาจจะแตกตางกันไปตามความตองการหรือความคาดหวังของ
บุคคลนั้น  ซึ่งจะมีความแตกตางกัน เพราะมนุษยมีความแตกตางกัน (5) Meaningfulness : หลัก
การสรางความสําคัญ  หลักการสรางความสําคัญเปนการตอบสนองตอธรรมชาติของมนุษย
เพราะมนุษยทุกคนลวนตองการความสําคัญและการยอมรับจากบรรดาบุคคลที่เขาเห็นวา  มี
ความสําคัญ ดังนั้น ทามกลางบรรยากาศการเรียนรูที่ดีจะตองเอื้ออํานวยใหบุคคลไดแสดงออกให
เห็นวา  ตัวเขามีความสําคัญอยูตลอดเวลา (6) Repetition : หลักการทําซ้ํา  หลักการทําซ้ําเปน
การทบทวนความเขาใจที่เกิดการเรียนรูจากการกระทํา  การทําซ้ําจะชวยใหเกิดความมั่นใจใน
ความรูที่ไดรับมา  ดังนั้นเทคนิคการเรียนรูสวนหนึ่งควร กําหนดกิจกรรมใหพนักงานไดมีการ
กระทําหรือการแสดงออกหลายๆครั้ง  ยอมชวยใหการเรียนรูมีประโยชนและสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดตอไป (7) Motivation : หลักการจูงใจ หลักการจูงใจหมายถึง  การสรางแรงจูงใจของบุคคล
ดวยการสนองตอบตอความคาดหวังของบุคคล  ดวยการใหในสิ่งที่บุคคลนั้นมีความตองการ  ดัง
นั้น  การฝกอบรมจะตองมีการสังเกตพฤติกรรมหรือพยายามใหพนักงานไดแสดงออกในสิ่งที่อยู
ในความสนใจ  เพื่อเปนขอมูลสําคัญที่จะกําหนดกิจกรรมใหตรงประเด็นที่ตองการ (8) Whole-
Specifics-Whole : หลักการเรียนรูภาพรวม-รายละเอียด-ภาพรวม หลักการเรียนรูภาพรวม-ราย
ละเอียด-ภาพรวมเปนวิธีการเรียนรูจากภาพรวมกวางๆ ของเรื่องที่ฝกอบรมใหครอบคลุม แลว
เรียนรูในรายละเอียดปลีกยอยในแตละสวนประกอบ  และสรุปภาพรวมความสัมพันธของภาพ
รวมอีกครั้ง  หลักการนี้จะชวยใหเกิดการเรียนรูที่ดียิ่งข้ึน62

การฝกอบรม (Training)
     สมคิด  บางโม ใหความหมายวา  การฝกอบรมหมายถึงกระบวนการเพิ่มประสิทธิ

ภาพในการทํางานเฉพาะดานของบุคคล โดยมุงเพิ่มความรู  (knowledge) ทักษะ (skill) และทัศ
นคติ (attitude) อันจะนําไปสูมาตรฐานการทํางานใหสูงขึ้น ทําใหบุคคลมีความเจริญกาวหนาใน
หนาที่การงาน และองคการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การฝกอบรมเปนสวนหนึ่งของการ
พัฒนาบุคคลนั่นเอง63และนิรชรา ทองธรรมชาติและคณะ  ใหความหมายวา การฝกอบรม หมาย
ถึงกระบวนหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะความชํานาญความรู อันจะทําใหเกิดการเปลี่ยน

                                                       
                          62เกรียงไกร เจียมบุญศรี และจักร อินทจักร, คูมือการบริหารทรัพยากรบุคคล
(กรุงเทพฯ: V.J. พร้ินติ้ง, 2544),42-46.
                         63 สมคิด บางโม, การฝกอบรมและการประชุม,พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ:จูนพับลิช
ชิ่งจํากัด),1.
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แปลงทัศนคติ และพฤติกรรมในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพโดยไมจํากัดการศึกษา  สถานที่
เพศและโอกาส และเปนการเรียนรูตลอดชีวิต  การฝกอบรมจะชวยลดปญหาการทํางาน  และ
ปองปญหาตางๆที่จะเกิดขึ้นได 64 สวน ชูชัย สมัทธิไกร  กลาววา การฝกอบรม คือกระบวนการจัด
การเรียนรูอยางเปนระบบเพื่อสรางหรือเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสามารถ และเจตคติ ของ
บุคลากร อันจะชวยปรับปรุงใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนั้นการฝกอบรมจึงเปน
โครงการที่ถูกจัดขึ้นมาเพื่อชวยใหพนักงานมีคุณสมบัติในการทํางานสูงขึ้น เชน เปนหัวหนางานที่
สามารถบริหารงานและบริหารผูใตบังคับบัญชาไดดีข้ึนหรือเปนชางเทคนิคที่มีความสามารถใน
การซอมแซมเครื่องจักรไดดีข้ึนเปนตน65

   กลาวโดยสรุป  การฝกอบรม คือ กระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ  เพื่อสราง
หรือการเพิ่มพูนความรูตางๆ ซึ่งเปนการเรียนรูส่ิงใหมๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะของโลก
เพื่อในการปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการพัฒนากับการฝกอบรม
                      การพัฒนา                             การฝกอบรม
1. พัฒนาไดทั้งนามธรรมและรูปธรรม
2. พัฒนาไดทุกเรื่อง
3. เพื่อเพิ่มพูนในเรื่องทั่วๆไป

 โดยสวนรวม
4. ใชระยะเวลาตอเนื่องยาวนาน

1. ใชไดเฉพาะกับคนหรือสัตว
2. เกี่ยวกับการทํางานหรือปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง
3. เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการ

 ปฏิบัติงานเพาะเรื่อง
4. สวนใหญใชระยะเวลาสั้นๆ

วัตถุประสงคในการฝกอบรม
     สมคิด บางโม อธิบายวา การฝกอบรมเปนการเพิ่มพูนความรูความสามารถในการ

ทํางานเฉพาะอยาง อาจจําแนกวัตถุประสงคในการฝกอบรมได 4 ประการ เรียกยอๆ วา Kusa ดัง

                                                       
                   64 นิชรา ทองธรรมชาติ, กลยุทธการฝกอบรมและวิทยาในยุคโลกาภิวัฒน (กรุงเทพฯ:ลิ
นคอรนโปรโมชั่น จํากัด,2544),12.

                   65 ชูชัย มัทธิไกร,การฝกอบรมบุคลากรในองคการ , พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2544),5.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



40
นี้ (1.) เพื่อเพิ่มพูนความรู (Knowledgement, k) ใหมีความรู หลักการ ทฤษฎี แนวคิดในเรื่องที่อบ
รมเพื่อนําไปใชในการทํางาน  (2.) เพื่อเพิ่มพูนความเขาใจ (Understand, U) เปนลักษณะที่ตอ
เนื่องจากความรู กลาวคือ เมื่อรูในหลักการและทฤษฎีแลวสามารถตีความ แปลความ ขยาย
ความ และอธิบายใหคนอื่นทราบได รวมทั้งสามารถนําไปประยุกตได (3.) เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
(Skill, S) ทักษะคือความชํานาญหรือความคลองแคลวในการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งไดโดย
อัตโนมัติ เชน การใชเครื่องมือตางๆ การขับรถการขี่จักรยาน เปนตน (4.) เพื่อเปลี่ยนแปลงเจตคติ
(Attitude, A) เจตคติหรือทัศนคติ คือความรูสึกที่ดีหรือไมดีตอส่ิงตางๆ การฝกอบรมมุงใหเกิดหรือ
เพิ่มพูนความรูสึกที่ดีๆ ตอองคการ ตอผูบังคับบัญชาตอเพื่อนรวมงาน และตองานทีมีหนาที่รับผิด
ชอบ เชน ความจงรักภักดีตอบริษัท ความภาคภูมิใจตอสถาบัน ความสามัคคีในหมูคณะ ความ
รับผิดชอบตองาน ความเอาใจใสตองาน (รักงานไมเบื่อไมเซ็ง) ความกระตือรือรน เปนตน  การฝก
อบรมตางจากการศึกษา คือ การศึกษาจะมุงพัฒนาในสวนรวม  แตการฝกอบรมจะเปนการฝกให
แกบุคคลเพื่อทํางานอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปแลวการฝกอบรมดึงดูดความสนใจไดนอย
ดังนั้นการจะใหบรรลุถึงวัตถุประสงค 4 ประการดังกลาวจะตองใชเทคนิค วิธีการและแรงจูงใจ
ตางๆ เขาชวยมากมาย

ความสําคัญของการฝกอบรม
   องคการตางๆจําเปนตองจัดใหมีการฝกอบรมเพราะสาเหตุตางๆ ดังนี้(1.) เพื่อความอยู

รอดขององคการเอง เพราะปจจุบันมีสภาพการแขงขันระหวางองคการรุนแรงมาก การฝกอบรม
จะชวยใหองคการเขมแข็ง และชวยใหพนักงานมีประสิทธิภาพในการทํางานยิ่งขึ้น (2.) เพื่อให
องคการเจริญเติบโต มีการขยายการผลิต การขาย และการขยายงานดานตางๆ ออกไป ในการนี้
จําเปนตองสรางบุคคลที่มีความสามารถเพื่อที่จะรับรองงานเหลานั้น (3.) เมื่อรับพนักงานใหมจํา
เปนตองใหเขารูจักองคการเปนอยางดีในทุกๆ ดาน และตองฝกอบรมใหรูวิธีทํางานขององคการ
แมจะมีประสบการณมาจากที่อ่ืนแลวตาม เพราะสภาพการทํางานในแตละองคการยอมแตกตาง
กัน   (4.) ปจจุบันเทคโนโลยีเจริญกาวหนาไปรวดเร็วมากจึงจําเปนตองฝกอบรมพนักงานใหมี
ความรูทัน สมัยเสมอ ถาพนักงานมีความคิดลาหลัง องคการก็จะลาหลังตามไปดวย (5.) เมื่อ
พนักงานทํางานมาเปนเวลานานจะทําใหเฉื่อยชา เบื่อหนาย ไมกระตือรือรน การฝกอบรมจะชวย
กระตุนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน (6.) เพื่อเตรียมพนักงานสําหรับรับตําแหนงใหมที่สูงขึ้น  โยกยาย
งาน หรือแทนคนที่ลาออกไป
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การฝกอบรมตามแนวความคิดเชิงระบบ

     คําวา ระบบ (System) ถูกนํามาใชกันอยางกวางขวางแพรหลายในทุกสาขาวิชา ใน
ดานการบริหารก็เชนเดียวกัน การวิเคราะหการฝกอบรมในรูปของระบบจะชวยใหมองเห็นวา การ
จัดการฝกอบรมนั้นมุงประโยชนขององคการโดยสวนรวม มิใชมุงประโยชนของตัวบุคคลหรือตัว
พนักงาน

 รูปที่ 3 องคประกอบของระบบ
 แนวคิดเชิงระบบเชื่อวาระบบประกอบดวยปจจัย 5 ประการดังนี้ (1) ปจจัยนําเขา

(Input)   (2) กระบวนการ (process) (3) ผลิตผล (output)(4) ยอนกลับ (feedback) (5) สภาพ
แวดลอม (environment) เมื่อนําแนวคิดเชิงระบบ (system approach) มาประยุกตกับการฝกอบ
รม จะเห็นวาระบบการฝกอบรมประกอบดวยปจจัยดังนี้ (1) ปจจัยนําเขา ไดแก พนักงานที่เขารับ
การฝกอบรม สถานที่ วิทยากร อุปกรณตางๆ และเงิน (2) กระบวนการ ไดแก วิธีการและเทคนิค
ตางๆ ที่นํามาใชในการฝกอบรม  เชน  การบรรยาย  การอภิปราย  การประชุมกลุม การปฏิบัติ
ระยะเวลาที่ใช  บรรยากาศในการฝกอบรม เปนตน (3) ผลิตผล ไดแก พนักงานที่เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไป  มีความรู  ทักษะ และทัศนคติที่ดีข้ึน ผลิตผลขององคการดีข้ึน  (4) ขอมูลยอนกลับ
ไดแก คําวิพากษวิจารณ การฝกอบรมวาดีหรือไมดี  ไดผลสมความมุงหมายหรือไม  และผูผาน
การฝกอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวเพียงใด (5) สภาพแวดลอม ไดแก
สภาพของการแขงขัน สภาพขององคการ วัฒนธรรมองคการ สหภาพของสังคม กฎหมาย และ
วัฒนธรรม สําหรับพนักงานที่เขาไปรับการฝกอบรมนั้นจะเห็นวาพฤติกรรมกอนเขารับการฝกอบ
รมและหลังเขารับการอบรมควรจะแตกตางกัน เชน พฤติกรรมกอนรับการฝกอบรมเปน X พฤติ
กรรมหลังรับการฝกอบรมเปน Y ดังนั้น  Y - X = ส่ิงที่ไดจากการฝกอบรม = ความจําเปนในการ
ฝกอบรมปจจุบันเปนที่ยอมรับทั่วไปวาการฝกอบรมเปนสิ่งจําเปนสําหรับองคการตาง ๆทั้งภาครัฐ
บาลและภาคเอกชน แตการจัดการฝกอบรมแตละครั้งตองใชงบประมาณจํานวนมาก ดังนั้นผูรับ
ผิดชอบในการฝกอบรมจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการฝกอบรมใหถูกตอง  นําหลักวิชา

กระบวนการ

ขอมูลยอน

สภาพแวดลอม

ปจจัยนํา ผลิตผล
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การมาประยุกตใหเหมาะสม ข้ันตอนในการฝกอบรมจะมีกี่ข้ันตอนไมสูสําคัญนัก  ส่ิงสําคัญคือทํา
อยางไรจะใหการฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงคตามตองการและพึงระลึกเสมอวา การฝกอบรมไม
สามารถแกปญหาทุกอยางขององคการได66

การพัฒนาพนักงาน
   วรารัตน เขียวไพรี อธิบายถึง การพัฒนาพนักงาน (Employee Development) หมาย

ถึง  กระบวนการในการเพิ่มทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน  ตลอดจน
ความกาวหนาของอาชีพของพนักงานตามเปาหมายวัตถุประสงคและงานขององคการในอนาคต
การพัฒนา  พนักงานเปนการออกแบบระบบพัฒนาที่เนนอนาคตสนใจองคประกอบโดยรวมดาน
การศึกษาของพนักงานมากกวาการฝกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการคิด
วิเคราะหการสรางความเขาใจและการแปลความหมายเนื้อหาแกนแทของวิชาการมากกวา การ
สอนทักษะดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ เนนการพัฒนาพนักงานแตละคนใหความเขาใจความ
สัมพันธในเชิงเหตุและผลการวิเคราะหจากประสบการณจริง  การคิดแบบตรรกศาสตร การ
พัฒนามีความจําเปนสําหรับพนักงานในทุกระดับไมจํากัดอยูเฉพาะการเพิ่มศักยภาพการบริหาร
งานบุคคลเทานั้นเพราะพนักงานแตละคนมีความจําเปนเรียนรูกระบวนการบริหารทั้งการวางแผน 
การสั่งการ การจัดองคการ  การควบคุมและทักษะการตัดสินใจ  มีความจําเปนตองใชการทํางาน
เปนทีม   การลดบทบาทของหัวหนางานเพิ่มการมีสวนรวมของพนักงาน  การเนนคุณภาพและลูก
คา  นอกจากนี้องคการในปจจุบันตองการพนักงานที่มีทักษะความรูใหมๆ จึงมีความจําเปนที่ตอง
พัฒนาพนักงาน  ในองคการบางแหงใชการพัฒนาพนักงานในรูปแบบของการพัฒนานักบริหาร
เนื่องจากงานการบริหารมีความสําคัญ  ตองการความผสมผสานของประสบการณการฝกอบรม
และการศึกษา  วิธีการพัฒนาพนักงานประกอบดวย 2 รูปแบบ ดังนี้ (1.) เทคนิคการมีประสบ
การณจากการทํางาน       (On–the Job Techniques) วิธีการพัฒนาพนักงานจากประสบการณ
ทํางานสามารถดําเนินการได 3 วิธี คือ(1.1) การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) (1.2)
การชวยเหลือใหคําแนะนําปรึกษา (Consuling) และสนับสนุนกํากับแนะนํา (Conseling) จากผู
บริหารที่ประสบความสําเร็จและทีมงาน (1.3 )คณะกรรมการ (Committee Assignment) ชวยใน
การตัดสินใจรวมกับการแกปญหาการวางแผนกิจกรรมการดําเนินงาน (2.) เทคนิคการพัฒนา
นอกหนาที่การปฏิบัติงาน (Off the Job Methods) ประกอบดวยวิธีการพัฒนาพนักงาน 3 วิธี คือ

                                                       
                        66สมคิด บางโม, เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม ,พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ:จูน
พับลิชช่ิงจํากัด,2544),14-16.
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(2.1) หลักสูตรการบรรยายและสัมมนา (Lecture Courses and Seminars) (2.2) สถานการณ
จําลอง (Simulation) เปนเทคนิคการพัฒนาที่นิยมใชมาก กิจกรรมของสถานการณจําลองยังรวม
ถึงกรณีศึกษา การตัดสินใจและบทบาทสมมุติ (2.3) การฝกอบรมนอกสถานที่ (Outdoor
Training) เปนการฝกอบรมเฉพาะซึ่งเนนในการสรางความเชื่อมั่นใหความสําคัญในการทํางาน
รวมกันและทีมงาน

การพัฒนาสายงานอาชีพ
    การพัฒนาสายงานอาชีพ (Career Development) หมายถึง กิจกรรมของการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยเพื่อใหพนักงานแตละคนประสบความสําเร็จในอาชีพโดยมีแผนความกาวหนา
หรือการเติบโตในงานอาชีพของตัวเองและการบริหารความสําเร็จในอาชีพเนนกิจกรรมขององค
การที่สนับสนุนความสําเร็จในอาชีพของพนักงานและยังชวยใหองคการบรรลุเปาหมายและวัตถุ
ประสงคที่ตั้งไว  (1.) ประโยชนของการพัฒนาสายงานอาชีพ(1.1 )ชวยใหองคการบรรลุเปาหมาย
โดยการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงครวมกันระหวางตัวพนัก งานและองคกร (1.2) พนักงาน
มีความกระตือรือรนในการพัฒนาตัวเองในการทํางานใหเปนที่ยอมรับขององคการเพื่อความ
สําเร็จในหนาที่การงานของตนเอง (1.3ป พนักงานมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน (1.4) ลด
อัตราเขาออกจากงาน (Turn–over Rate) (1.5) สามารถจัดพนักงานใหทํางานในตําแหนงที่ตรง
กับความถนัดความรูความสามารถของแตละบุคคล (1.6) สามารถพิจารณาความดีความชอบ
ของพนักงานแตละคนไดใกลเคียงกับความจริง  (2.) กระบวนการวางแผนสายงานอาชีพ
(Career Planning)กระบวนการวางแผนสายงานอาชีพ มีข้ันตอนดังนี้ (2.1 )การศึกษาความสน
ใจ ความชํานาญ และขีดความสามารถของพนักงาน (2.2)การศึกษาสํารวจตําแหนงหนาที่ตลอด
จนโอกาสที่จะเจริญกาวหนา (2.3) การกําหนดจุดมุงหมายที่พนักงานและองคการปรารถนา
(2.4) การฝกอบรมพนักงานและจัดทําแนวทางการพัฒนาพนักงาน 2.5 การวางแผนสายงาน
อาชีพของพนักงานแตละคน (2.6) การปฏิบัติตามแผน (3.ป ข้ันตอนสายงานอาชีพ (Career
Stage)ลักษณะของขั้นตอนสายอาชีพประกอบดวย (3.1) ข้ันตอนการทํางานหรือข้ันตอนการ
สํารวจ (Exploration) ข้ันนี้บุคคลมีอายุไมเกิน 25 ป ไดรับอิทธิพลจากญาติพี่นอง ครู และเพื่อน
ในการเลือกอาชีพ (3.2) ข้ันทํางานชวงแรก (Establishment) ข้ันนี้บุคคลมีอายุประมาณ 25-35 ป
บุคคลเริ่มเขาทํางานเรียนรูมากขึ้น มีการปรับปรุงแกไขการทํางานที่ผิดพลาดใหทํางานดีข้ึน (3..2)
ข้ันทํางานคงที่ (Mid–Career) ข้ันนี้บุคคลอายุประมาณ 35-50 ป ลักษณะการทํางานอาจเทาเดิม
มากขึ้นลดลงขึ้นอยูกับแตละบุคคล (3.4) ข้ันประกอบอาชีพตอนปลาย (Late Career) ข้ันนี้บุคคล
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อายุประมาณ 50-60 ป การทํางานมีลักษณะคงที่ (3.5) ข้ันออกจากงานหรือข้ันเกษียณ
(Decline) ข้ันนี้บุคคลอายุ 60 ปข้ึนไป การทํางานลดลงหรือเลิกทํางาน67

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisals)
    วิชัย โถ สุวรรณจินดา กลาววา การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึงการวัดผลการ

ปฏิบัติงานในหนาที่ของพนักงานในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานนั้นกับ
เกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไว68 สมยศ นาวีการ  กลาววา  การประเมินผลการปฏิบัติงานเปน
หนาที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของผูบริหาร  เปนหนาที่ที่ผูบริหารยอมรับอยางเปดเผยวามีความยุง
ยากในการจัดการ  การประเมินการปฏิบัติงานของผูอยูใตบังคับบัญชาอยางถูกตองไมใชเปนเรื่อง
ที่งายเลย69      แตสําหรับ ธงชัย สันติวงษ ใหความคิดเห็นวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ
จะตองจัดทําโดยระมัดระวังและตองพยายามจัดทําใหมีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนอยางมี
หลักเกณฑ ทั้งนี้ก็เพื่อใหสามารถเปนเครื่องสงเสริมขวัญ และกําลังใจของผูปฏิบัติงาน หากระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ใชมีความบกพรอง ผลเสียก็จะกระทบตอความรูสึกของคน ซึ่งจะ
มีผลในการบั่นทอนความตั้งใจการทํางานใหตกต่ําเปนระยะเวลานานได70

       กลาวโดยสรุป  การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ การประเมินคุณคาของบุคลากร
ในเชิงของผลการปฏิบัติงานและในสวนที่เปนโอกาสในการพัฒนาใหดีข้ึนจําเปนดวยที่จะตองทํา
เปนระบบกฎ เกณฑเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และนํามาเปรียบเทียบกันไดใหมีความเปน
ธรรม รวมกระทั่งนํามาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคคลในดานตางๆ เชน  การเลื่อน
ตําแหนง เลื่อนเงินเดือน การโอนยาย การลดขั้น หรือใหออกเปนขอมูลปอนกลับในการปรับปรุง
พัฒนาตนเอง  จะเห็นไดวา  ทุกคนจะตองเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในฐานะผู
ประเมินและผูถูกประเมิน โดยเฉพาะในปจจุบันที่ระบบประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ จะใช
ประกอบการกระตุนการปฏิบัติงานใหมีผลิตภาพสูงขึ้น ตลอดจนตองมีความโปรงใสของการ

                                                       
                          67 วรารัตน เขียวไพรี, องคการและการจัดการ  ( กรุงเทพฯ  : สํานักพิมพสถาบัน
ราชภัฎธนบุรี,2542),134-136.
                       68 วิชัย โถสุวรรณจินดา, การบริหารทรัพยากรมนุษย  (กรุงเทพฯ: หจก.V.J.พร้ิน
ติ้ง,2546),98.
                        69 สมยศ  นาวีการ, การบริหาร  (กรุงเทพฯ:ธรรมสาร จํากัด,2539),466.
                        70 ธงชัย สันติวงษ, หลักการจัดการ ,พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนพานิช,
2544),106.
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ดําเนินงานเพื่อใหพนักงานไมแบงพรรค แบงพวกในที่ทํางาน ซึ่งผูจัดการจะตองทําการประเมิน
อยางเปนธรรมและเขาใจหลักเกณฑและเปาหมายในการประเมินอยางแทจริง

การเปลี่ยนแปลงตําแหนง
      วรนารถ แสงมณี ไดอธิบายวา การเปลี่ยนแปลงตําแหนงงานภายในองคการเปนเหตุ

การณอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นอยูเสมอ ซึ่งอาจเนื่องมาจากการขยายหรือลดปริมาณงาน การออกหรือ
เขาใหมของคนงานหรือเพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนี้เกิด
ข้ึนได 4 ทางคือ เลื่อนตําแหนง (Promotion) โยกยาย (Transfer) ลดขั้น (Demotion) และการ
ออกจากงาน (Layoff) การเปลี่ยนแปลงเหลานี้เกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ  ฝายบริหารอาจ
เห็นวาควรมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
จึงจําเปนตองจัดแบงงานกันใหมมีการเปลี่ยน แปลงขอบเขตและลักษณะงาน  พิจารณาหนาที่
งานใหม  หรือมอบหมายงานใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  หากมีการขยายปริมาณการผลิตใหมมากขึ้น ก็
จะตองมีการขยายตําแหนงใหม เพิ่มตําแหนงขึ้น  และเลื่อนขั้นใหพนักงานมีความรับผิดชอบมาก
ข้ึนตามปริมาณงาน  ถามีการลดปริมาณงานเองก็จะตองมีการปลดคนงานออกไปบาง มีการยุบ
ตําแหนงงานลง  เพื่อใหคนมีจํานวนพอดีกับปริมาณงาน

วัตถุประสงคในการเปลี่ยนแปลงตําแหนง
 โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นก็เพือ่ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนเพื่อกอให

เกิดความยืดหยุนและใหมีความพอใจระหวางผูปฏิบัติงาน คนงานจะไดรับความพอใจในการ
ปฏิบัติงานไมเพียงพอแตความชอบและความสนใจตองานเทานั้น  แตยังมีความสนใจตอสถานที่
ทํางานเครื่องมือในการปฏิบัติงานและที่มีความสําคัญตอเขามากที่สุดก็คือตําแหนงงาน  การยอม
รับหรือคัดคานตอการเปลี่ยนแปลงของคนงานจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นกระทบ
กระเทือนตอความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางานของเขา  ในแงของฝายบริหารการ
ปฏิบัติงานเปนเรื่องที่ตองแขงขันและตอสูกันระหวางธุรกิจดวยกัน  ฝายบริหารจึงตองหาทางใช
กําลังงานในทางที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยเฉพาะอยางยิ่งตองการความยืดหยุนของการใช
กําลังบุคลากรใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ  การเลื่อน
ตําแหนง คือ การมอบหมายงานใหบุคคลไดทํางานในตําแหนงที่สูงขึ้น โดยปกติตําแหนงที่สูงขึ้น
ไปนี้บุคคลจะตองรับผิดชอบมากขึ้น และไดรับคาจางมากขึ้นกวาเดิมเปนการเพิ่มสถานะของ
บุคคลใหสูงขึ้น เชน มีตําแหนงงานที่สําคัญขึ้น  มีอํานาจมากขึ้น  มีความเปนอิสระทีจะทํางานได
มากขึ้น  ถูกควบคุมงานนอยลง  และมีสถานที่ทํางานที่ดีกวาเดิม   การโยกยาย คือ การเปลี่ยน
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แปลงตําแหนงงานจากตําแหนงหนึ่งไปยังอีกตําแหนงหนึ่งซึ่งคาจาง สถานะความชํานาญและ
ความรับผิดชอบอยูในระดับเดียวกัน  แตกตางจากการเลื่อนตําแหนงที่วาการโยกยายเปนการ
เปลี่ยนแปลงในแนวนอน สวนการเลื่อนตําแหนงเปนการเปลี่ยนแปลงในแนวดิ่ง การโยกยายงาน
อาจกระทําแบบชั่วคราว หรือถาวรและรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในแผนกหรือนอกแผนกก็ได    การ
ลดตําแหนง  เปนการเปลี่ยนแปลงตําแหนงใหต่ําลงโดยลดทั้งสถานะและรายได การลดตําแหนง
เปนการลงโทษพนักงานอยางหนึ่งและเปนวิธีที่บริษัทปรับปรุงฐานะทางธุรกิจ เพื่อใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลง  การลดตําแหนงพนักงานเปนปญหาสําคัญมากที่ฝายบริหารจะตองใชดุลย
พินิจใหรอบคอบ เพราะมีผลกระทบกระเทือนโดยตรงตอฐานะ ชื่อเสียง เกียรติภูมิ และรายไดของ
พนักงาน การลงโทษวิธีนี้นับวาเปนขั้นที่รุนแรงที่สุดกอนจะถึงขั้นใหออกจากงาน แตการลงโทษ
ดวยการลดขั้นตําแหนงมักไมชวยแกปญหาใหดีข้ึนได  เพราะการถูกลดขั้นตําแหนงใหต่ําลงก็ไม
อาจเปลี่ยนนิสัยของคนได ซึ่งเทากับเปนการเปดโอกาสใหประพฤติแบบเดิมไดอีก    เนื่องจาก
งานและความรับผิดชอบมีนอยลง
                การลาออก พนักงานมีสิทธิที่จะลาออกจากงานเมื่อไรก็ไดตามที่เขาตองการ  เมื่อคน
งานลาออกองคกรจะตองภาระบางอยางเกี่ยวกับคนงาน  เชน ผลประโยชนตาง ๆ รวมทั้งเงินคา
ทดแทนในรูปบําเหน็จหรือบํานาญก็ตามที่จะตองจายใหคนงาน บริษัทไมควรปลอยใหคนงานลา
ออกโดยไมทราบสาเหตุ บริษัทจะตองสนใจและหาเหตุผลวาเพราะเหตุใดพนักงานจึงลาออก
เพราะจะกระทบ กระเทือนตอการดําเนินงานในอนาคต สาเหตุของการลาออกมีหลายอยาง ซึ่ง
บริษัทไมอาจรูไดทุกอยาง แตผลของการที่คนงานลาออกจะทําใหองคกรตองเสียคาใชจายเกี่ยว
กับการรับพนักงานใหม การฝกอบรมและอื่น ๆ จนกวาจะไดคนมาทํางานแทน โดยเฉพาะหากผู
ลาออกเปนผูมีความสามารถสูงก็จะมีผลกระทบกระเทือนตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ
องคกรได หากการลาออกของพนักงานเกิดขึ้นจากความไมพอใจในการปฏิบัติงานก็เปนเรื่องที่
องคการควรจะพิจารณาแกไข  การตาย การตายของพนักงานอาจกอใหเกิดปญหาไดอยางนอยก็
จะตองเสาะหาคนใหมเขามาแทน  ถาเปนพนักงานที่สําคัญอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบาง
อยาง  ทางดานผลประโยชนของผูตาย  เชน การประกันชีวิต เงินเดือน เงินสะสม และคาใชจาย
เกี่ยวกับการจัดการศพ การปลดเกษียณ  การออกของพนักงานเกิดขึ้นเมื่ออายุของพนักงานถึง
ระดับหนึ่งเชน เมื่ออายุ  60 ป หรือ 65 ป เพราะถือวาคนที่มีอายุขนาดนี้แกเกินไปที่จะทํางาน
กําลังความสามารถลดลงสมควรที่จะหยุดพักผอน การออกโดยวิธีนี้องคกรสามารถคาดคะเนได
วาในแตละปจะมีจํานวนเทาไร  ทําใหสามารถวางแผนลวงหนาไดทั้งจํานวนคนที่ตองการทดแทน
และแผนการเกี่ยวกับเงินบําเหน็จบํานาญ   การเลิกจาง การเลิกจางเปนวิธีการรุนแรงที่สุด เกิด
จากหลายสาเหตุ เชน การทําผิดวินัย ผลงานต่ํากวามาตรฐานและหมดสัญญาจาง  เปนตน  การ
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เลิกจางพนักงานที่ทําผิดวินัยมีจุดมุงหมายเพื่อแยกคนไมดีออกไปจากองคการวิธีนี้จะตองทําผิด
อยางรายแรงเพราะการเลิกจางพนักงานที่ทําผิดที่ไมรุนแรงจะบั่นทอนกําลังใจคนงานเปนอยาง
มากอยางไรก็ดีการเลิกจางเปนโทษทางวินัยที่จําเปนเพื่อความมั่นคงขององคการและปองกัน
ความประพฤติบางอยางของพนักงาน องคการจะกําหนดวิธีการและระบบเกี่ยวกับการเลิกจาง
อยางรอบคอบเหมาะสมเพื่อปองกันการใชอํานาจในทางที่ผิดไมควรใชโทษการเลิกจางเปนการ
ขมขูพนักงานควรกําหนดหลักเกณฑไวอยางแนนอน

  การเลิกจางเพราะผลงานต่ํากวามาตรฐานจะตองมีหลักฐานแสดงใหเห็นอยางชัดเจน
ตองระบุดวยวางานอะไรที่ทําไมไดมาตรฐานและไมไดมาตรฐานอยางไรจะตองมีส่ิงบงชี้อยาง
แนนอนวาเมื่อเลิกจางพนักงานคนนั้นแลวจะทําใหประสิทธิภาพการทํางานองคการสูงขึ้น นอก
จากนั้นจะตองมีหลักฐานแสดงวาองคการไดดําเนินการหรือพยายามชวยเหลือพนักงานผูนั้นให
สามารถทํางานไดผลงานตามมาตรฐานโดยการตักเตือน  แนะนํา ชี้แจง ดูแลอยางใกลชิดรวมทั้ง
ใหมีการฝกอบรมแลวผลการปฏิบัติงานก็ยังไมดีขึ้น71

คาตอบแทน (Compensation)
               ณัฎฐพันธ  เขจรนันทน  อธิบายวา  คาตอบแทน หมายถึง การใหผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจในรูปแบบตาง ๆ เชน คาจาง เงินเดือน เงินชดเชย  หรือผลประโยชนอยางอื่น  ที่องคการ
ใหกับบุคลากรเพื่อเปนการตอบแทนการทํางาน  ปกติบุคลากรจะคุนเคยกับคาตอบแทนใน 2
ลักษณะ คือเงินเดือน คาจาง72 แต ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ กลาววา  คาตอบแทนหมายถึง
รางวัลภายนอกทั้งหมดซึ่งพนักงานไดรับในการแลกเปลี่ยนกับงาน  ประกอบดวย  คาจาง  เงิน
เดือน  โบนัส  ส่ิงจูงใจและผลประโยชนอ่ืน หรือเปนการจายเงิน (ในรูปคาจาง เงินเดือน) และการ
ใหผลประโยชนตอบแทนดานอื่น เชน สวัสดิการเรื่องการประกัน การลาหยุด  การพักผอน  การ
สาธิต  และรายไดพิเศษซึ่งรวมถึง การประกันสุขภาพ  ในบางองคการมีการจายสวนของผล

                                                       
                          71วรนารถ แสงมณี , การบริหารงานบุคคล , พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ:งานตํารา
และเอกสารการพิมพ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง,2543),193-195.
                         72 ณัฎฐพันธ เขจรนันท, การจัดการทรัพยากรมนุษย  (กรุงเทพฯ: หจก.เม็ดทรายพ
ร้ินติ้ง, 2545),214.
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ประโยชนมากกวา  30% ของเงินเดือน  ซึ่งถือวาเปนตนทุนขององคการ73  สวนวิชัย  โถสุวรรณ
จินดา  กลาววา  การบริหารคาตอบแทนหรือการบริหารคาจางเงินเดือน  นั้นถือ เปนเครื่องมือการ
บริหารที่สําคัญประการหนึ่ง  การบริหารคาตอบแทนที่มีประสิทธิภาพจะทําใหระบบการจายคา
จางและเงินเดือนเปนไปอยางเหมาะสมกับงานที่ทํา และชวยใหองคการสามารถรักษาคนที่มี
ความรูความสามารถใหเต็มใจ ทํางานกับองคการตอเนื่องกันไป  เนื้อหาการบริหารคาตอบแทน
จึงครอบคลุมถึงการวางแผน การจัดระบบงาน และการควบคุมกิจการที่เกี่ยวของกับการจายคา
ตอบแทน เพื่อเปนประโยชนทางตรงและทางออมใหพนักงาน และเพื่อแลกกับผลงานหรือบริการที่
พนักงานไดทําให74

กลาวโดยสรุป คาตอบแทนนั้นเปนการไดมาซึ่งจากการปฏิบัติงานใดๆ มนุษยตองการผล
ตอบแทน โดยในสมัยโบราณอาจตองการเปนอาหารเพื่อใหดํารงชีวิตอยูรอด ตอมาสังคมไดเจริญ
ข้ึนเรื่อยๆ เกิดความสะดวกสบายมีการใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของผลตอบแทน
หรือคาจางนั่นเอง

วัตถุประสงคของการจายคาตอบแทน
     Carrell  อธิบายวา การจายคาตอบแทนขององคการโดยทั่วไปจะมีวัตถุประสงคดัง

ตอไปนี้  คือ (1) เพื่อดึงดูดบุคคลทั่วไปเขามาทํางานในองคการ (2) เพื่อรักษาคนงานหรือ
พนักงานใหอยูทํางานในองคการตอไป(3)เพื่อจูงใจคนงานหรือพนักงานใหตั้งใจหรือใชความ
พยายามในการทํางานใหแกองคกรอยางเต็มที่75

ความสําคัญของคาตอบแทน
   พะยอม วงศสารศรี กลาวไวดังนี้ (1) คาตอบแทน เปนผลที่ทําใหผูปฏิบัติสามารถนําไป

แลกเปลี่ยนสิ่งตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการทางรางกายและจิตใจของคนได (2) คาตอบ
แทนเปนรางวัลทางสังคมที่ทําใหมนุษยภาคภูมิใจและยอมรับวา งานเปนคนมีคุณคาคนหนึ่งใน

                                                       
                         73 ศิริวรรณ เสริรัตน และคณะ, องคการและการจัดการ (กรุงเทพฯ:ธรรมสาร
จํากัด,2545),263.
                        74 วิชัย โถสุวรรณจินดา, การบริหารทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ:หจก.V.J. พริ้น
ติ้ง,2546),124.
                         75 Carrell ,อางถึงใน นพ ศรีบุญนาค, การบริหารทรัพยากรมนุษย  (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพสูตรไพศาล,2546),59.
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สังคมที่สามารถทําสิ่งใดๆใหผูอ่ืนยอมรับการกระทําจนกระทั่งมีการใหคาตอบแทนเปนสิ่งตอบ
แทนการกระทํานั้นๆ (3) คาตอบแทนเปนสิ่งที่มีผลกระทบโดยตรงตอการทํางาน ทําใหผลงานที่
บุคคลกระทํานั้นมีคุณภาพหรือดอยลงก็เปนได ฉะนั้นผูบริหารหนวยงานจึงจําเปนตองตระหนัก
ถึงผลกระทบโดยตรงของคาตอบแทนกับงานนั้นๆ ซึ่งคาตอบแทนที่เหมาะสมจะมีผลทําใหผู
ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการทํางาน ผลงานออกมามีคุณภาพ76

แนวคิดดานการบริหารคาตอบแทนในยุคใหมหรือปจจุบัน
   นักวิชาการบริหารในยุคใหมหรือยุคปจจุบันไดพัฒนาแนวคิดดานการบริหารคาตอบ

แทนขึ้นอยางมากโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของแนวคิดของยุคคลาสสิคและยุคมนุษยสัมพันธ  มีการ
นําแนวคิดของทั้งสองยุคมาวิเคราะหและพัฒนาอยางจริงจัง ลอวเลอรและปอรตเตอร (Lawler
and Porter) เปนนักวิชาการที่ไดใหความสนใจตอการศึกษาวิเคราะหและพัฒนาแนวความคิดใน
ดานการบริหารคาตอบแทนอยางมากโดยไดเสนอตัวแบบที่เกี่ยวกับการบริหารคาตอบแทนไว
อยางนาสนใจ  ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 ตัวแบบแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เกี่ยวของกับการบริหารคาตอบแทน

                                                       
                           76 พะยอม วงศสารศรี,องคการและการจัดการ,พิมพครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ สํานัก
พิมพสุภา จํากัด,2542),167-168.

ผลการปฏิบัติงาน
(ความสําเร็จ)

รางวัลที่จายอยาง
เสมอภาค

ความพึงพอใจ

รางวัลภายในงาน
(Intrinsic Reward)

รางวัลภายนอกงาน
(Extrinsic Reward)
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   การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารคาจางและคาตอบแทนนอกเหนือจากความรูและความ

เขาใจในความหมายและความสําคัญของการบริหารคาตอบแทนวัตถุประสงคของการจายคา
ตอบแทนลักษณะของรางวัลหรือคาตอบแทนรวมทั้งพัฒนาของแนวคิดหรือตัวแบบของการ
บริหารคาตอบแทนแลว ผูศึกษาในเรื่องนี้จําเปนที่จะตองมีความรูความเขาใจในเรื่องตางๆอีกอัน
ไดแก วิธีการจายคาตอบแทนขององคการ  ทฤษฎีคาจาง (Wage Theories)  ปจจัยที่เกี่ยวของใน
การกําหนดคาตอบแทน การวิเคราะหงาน (Job Analysis)  การประเมินคางาน (Job
Evaluation) การกําหนดโครงสรางของคาจาง เงินเดือน (The Pay Structure) การสํารวจคาจาง -
เงินเดือน (Wage and Salary Survey) กฎหมายที่เกี่ยวของกับคาจาง เงินเดือน  และคาตอบแทน
ความรูและความเขาใจในเรื่องตางๆ ดังกลาวยอมเปนประโยชนตอนักบริหารในการที่บริหาร
ทรัพยากรมนุษยการสรรหาและคัดเลือกพนักงานและบริหารคาตอบแทนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ของการบริหารงานขององคกร77

ปจจัยในการกําหนดคาตอบแทน
    พนัส หันนาคินทร ไดอธิบายวา คาตอบแทนเปนรายจายกอนใหญขององคการ ซึ่ง

นอกจากจะตองจายเปนเงินเดือนอันเปนรายจายที่คอนขางจะตายตัวแลว  ยังมีรายจายอื่น เชน
รายจายเกี่ยวกับสวัสดิการตางๆ ซึ่งยอมจะมีความเปลี่ยนแปลงไปไดในแตละเดือน  ดังนั้นในการ
พิจารณาถึงคาตอบแทนจึงตองพิจารณาถึงปจจัยหรือองคประกอบตาง ๆ อีกดวย คือ (1.) อัตรา
คาครองชีพ เปนหลักธรรมดาที่ผูปฏิบัติงานจะตองนึกถึงรายไดอันจะนํามาใชจายในการครองชีพ
หากรายไดไมพอกับรายจายในการครองชีพตามปกติ ผูปฏิบัติงานก็จําตองไปหางานอื่นที่มีผล
ตอบแทนดีกวา  หากยังหาชองทางไมไดก็จะตองหาอาชีพอื่นเสริม  เพื่อใหมีรายไดพอเพียงกับคา
ใชจาย ในกรณีนี้ยอมกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติงานไมมากก็นอยบางทีเราพบวาอาชีพบาง
อาชีพรายไดจะดูนอย  แตก็มีรายไดอ่ืนมาจุนเจือ  เชน  อาชีพรับราชการเงินเดือนอาจจะนอย เมื่อ
เทียบกับอาชีพทางธุรกิจ  แตดวยตําแหนงหนาที่ก็อาจจะมีรายไดจากตําแหนงหนาที่ ถึงแมวาจะ
ไมฉอราษฎรบังหลวงก็ตามการปรับคาตอบแทนก็คงจะตองใหสอดคลองกับดัชนีคาครองชีพที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา(2.)ฐานะทางการเงินขององคการหรืออาจกลาวไดวาเปนการพิจารณา
ถึงความสามารถขององคการที่จะรับภาระในการจายคาตอบแทน ปญหานี้เปนปญหาใหญ  หาก
องคการจายคาตอบแทนไดนอยโอกาสที่จะไดคนดีมีฝมือไวใชก็คงจะเปนการลําบากหากไมมี

                                                       
                        77Lawler  and porter,อางถึงใน นพ ศรีบุญนาค, การคัดเลือกบุคคลและการ
บริหารคาตอบแทน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสูตรไพศาล,2546),45-47.
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ความผูกพันธอ่ืนมาเปนเครื่องชวย  เชน การมองเห็นความเจริญเติบโตขององคการ ซึ่งคาดหวังได
วาโอกาสที่จะไดคาตอบแทนสูงขึ้นในระยะยาว  หรือความมั่นคงขององคการก็จะเปนปจจัยอยาง
หนึ่งที่จะทําใหรักษาคนมีความสามารถไวได  ถึงแมวาคาตอบแทนจะต่ํากวาที่อ่ืนถาไมมากนักก็
อาจจะพอเปนเครื่องรั้งคนไวได (3.) ความขาดแคลนในสาขาของงานที่ตองการ  เมื่อมีความ
ตองการสูง  คาตอบแทนก็จําเปนตองสูงตามไปดวย  ดังไดกลาวแลววา  คาตอบแทนนั้นจะตอง
สูงพอที่จะรักษาผูที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการไว ความตองการบุคคลที่อยูในสาขาที่ขาดแคลนจึง
จําเปนตองใชวิธีการตางๆ นอก เหนือจากคาตอบแทนที่สูงกวา เชน การสรางความรูสึกใหอยากที่
จะทํางานกับองคการของเราดวยการจองตัวไวตั้งแตยังเรียนอยูในสถาบันการศึกษา อาจจะเปน
ดวยการใหทุน  การใหเห็นทางกาวหนาทั้งในดานการฝกฝนเพิ่มเติม  และอัตราคาตอบแทน
บริษัทบางแหงเสนอจัดตั้งศูนยฝกเครื่องยนตข้ึนในสถาบันการศึกษา  ซึ่งเปนการแนนอนวาผูเรียน
ในสถาบันนั้นยอมจะคุนเคยกับระบบเครื่องยนตที่ไดฝกมา  และมีแนวโนมที่จะใชเครื่องยนตแบบ
นั้นตอไป  เมื่อมีโอกาสก็จะเต็มใจที่จะเขาทํางานในเครือของบริษัทนั้นมากกวาที่จะไปทําที่อ่ืน(4.)
ประสบการณและความรูในแขนงงานที่ตองการเราเชื่อกันวาเมื่อคนมีประสบการณเพิ่มข้ึน  การ
ทํางานก็ยอมจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดังนั้นคาตอบแทนก็นาจะสูงขึ้นตามประสบการณที่ไดผาน
มา สวนความรูก็เชนเดียวกัน  ถึงแมจะมีเอกสารรับรองจากสถาบันก็ตองดูวาคะแนนในวิชาที่
ตองการสูงต่ําขนาดไหน  เพราะพบเสมอวาเมื่อพิจารณาระดับผลการเรียน  (Grade point
Average) ปรากฏวาอยูในระดับสูง  แตวิชาที่ทําใหระดับผลการเรียนสูงนั้นคือวิชาที่เราไม
ตองการให  การใหคาตอบแทนก็จําเปนจะตองเจาะจงลงไปถึงเรื่องเหลานี้ดวย (5.)  ความคิดเห็น
ของฝายบริหารในองคการ  ความคิดเห็นเหลานี้ข้ึนอยูกับความรูสึกที่มีตอแนวคิดหรืออุดมคติบาง
อยางของฝายบริหาร  เชน  ความคิดที่จะใหองคการนั้นมีชื่อวามีอัตราคนออกจากงานนอยอัน
แสดงถึงความมั่นคงทีผูปฏิบัติงานมีตอองคการ  อัตราคาตอบแทนก็อาจจะสูงกวาปกติคนที่เรียน
จบจากสถาบันที่ยังไมเปนที่รูจักกันดีก็มักจะมีแนวโนมที่ จะไดรับคาตอบแทนนอยกวาคนที่จบ
จากสถาบันที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันดี  คนที่ไดรับระดับคะแนนสูงก็มักจะมีโอกาสไดคาตอบแทน
มากกวาคนที่ไดรับคะแนนต่ํากวาทั้งๆที่ในการทํางานนั้นยังมีองคประกอบอื่นมากกวาระดับความ
รูก็ตาม  (ทั้งนี้เวนแตหนวยราชการที่กําหนดเงินเดือนตามคุณวุฒิ  เชน  ถือวาจํานวนปที่เรียนเทา
กันก็จะไดเงินเดือนเทากัน)   (6.) กฎหมาย  คาตอบแทนขั้นต่ํารัฐไดกําหนดไวในกฎหมายหรือขอ
บังคับอยางอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เชน พระราชกฤษฎีกา ดังนั้นจึงถือไดวาเปนมาตรฐานขั้นต่ํา
ในการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งมักจะเปนกลุมผูใชแรงงานนอกจากกฎหมายแลวอิทธิพลของสห
ภาพแรงงานก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอํานาจตอรองในการพิจารณาคาตอบแทน เครื่องมือสําคัญ
ของสหภาพในการตอรองก็คือ การหยุดงาน ซึ่งยอมจะกอใหเกิดความเสียหายตอองคการทั้งดาน
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การเงินและชื่อเสียงในวงการประกอบการภาคเอกชนเปนอยางมาก คาตอบแทนรวมทั้งวิธีการ
ตอบแทนในรูปอ่ืนๆ ยอมมีผลกระทบตอขวัญหรือกําลังใจในการทํางาน  ซึ่งจะมีอิทธิพลโดยตรง
ตอประสิทธิภาพของการทํางาน  ในขณะเดียวกันก็เปนรายจายกอนใหญขององคการ  ดังนั้นการ
บริหารเรื่องคาตอบแทนจึงตองกระทําดวยความรอบคอบใหมากที่สุดแตก็มักจะพบเสนอวาการ
เล่ือนคาตอบแทนใหสูงขึ้นก็ยังไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานใหดีข้ึนตามไปดวย
หากเปนเชนนี้ก็คงจะตองตรวจสอบการดําเนินงานของฝายบุคลากรหรือผูบังคับบัญชาวาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพเพียงใดสามารถสรางน้ําใจในการทํางานไดดีเพียงใดบางทีเราอาจตองปรับ
ปรุงคนระดับหัวหนาใหมีความสามารถในการปกครองคนใหสูงขึ้นดวย78

คาจางเงินเดือน (Wage and Salary)
   ผุสดี รุมาคม ไดอธิบายวา แผนการจายคาจางเงินเดือนที่เปนธรรมเปนเรื่องสําคัญ

การจายคาจางเงินเดือนต่ํากวาอัตราที่จายกันโดยทั่วไปในธุรกิจอ่ืนๆ  นั้นเปนหนทางหนึ่งที่ธุรกิจ
จะสูญเสียพนักงานที่มีความสามารถไปได  คาจางคือ เงินที่จายเปนรายชั่วโมง  สวนเงินเดือน คือ
จํานวนเงินที่แนนอนซ่ึงจายเปนรายสัปดาหสองสัปดาหหรือรายเดือน คาจางเงินเดือนเปนเรื่องที่
สําคัญตอพนักงานอยางเห็นไดชัดและการจายควรจะเปนไปตามขอกําหนดของงาน  การจําแนก
ประเภทงานและการประเมินการปฏิบัติงานจะชวยในการกําหนดคาจางเงินเดือน คาจางเงิน
เดือนที่เปนธรรมถูกกําหนดขึ้นใหกับงานแตละประเภทโดยใชการจําแนกประเภทงานการเตรียม
การเพื่อข้ึนคาจางเงินเดือนเปนระยะๆ ทําไดโดยยึดถือหลักเกณฑของความสามารถหรืออายุการ
ทํางาน  ระบบคาจางเงินเดือนที่ดีนอกจากจะตองเปนธรรมแลวควรจะเปนระบบที่งายและคลอง
ตัวดวย

ประเภทของแผนการจายคาจางเงินเดือน
  ธุรกิจขนาดยอมควรจะใชแผนการจายคาจางเงินเดือนที่งายซึ่งประกอบดวยการจาย

เปนเงินเดือน  การจายเปนรายชั่วโมง  การจายตามผลงาน  และระบบการจายโบนัสหรือคานาย
หนาการจายเปนเงินเดือน แผนการจายคาจางเงินเดือนซึ่งเปนที่นิยมใชกันมากที่สุดในธุรกิจ
ขนาดยอม  คือ การจายเปนเงินเดือน พนักงานจะไดเปนจํานวนที่แนนอนตอปและเปนแผนการ
จายคาจางเงินเดือนที่งายตอการบริหารและการทําความเขาใจ  การจายคาจางเปนรายชั่วโมง

                                                       
 78 พนัส หันนาคินทร, ประสบการณในการบริหารบุคคล (กรุงเทพฯ:โรงพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,2542),108-110.
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ธุรกิจบางแหงจายคาจางในอัตราหนึ่งเปนรายชั่วโมง  แผนการจายประเภทนี้มีประโยชนในกรณีที่
เปนการยากที่จะวัดผลผลิตของคนงาน  หรือในกรณีที่คนงานไมมีการควบคุมผลงานที่ทําได  เชน
สายการผลิตแบบตอเนื่อง การจายตามผลงาน คนงานอาจจะไดรับการจายเงินตามจํานวนหนวย
ที่ผลิตได แผนการจายประเภทนี้เปนการจายคาจางแบบจูงใจใหแกคนงาน  เพราะถาหากวาเขา
สามารถผลิตไดจํานวนหนวยมากขึ้นเทาใด  เขาจะไดรับเงินมากขึ้นเทานั้น  การใชแผนการจาย
ตามผลงานจะตองกําหนดมาตรฐานที่เปนธรรมมากขึ้นและการจายตามผลงานนี้อาจจะใหตาม
ผลผลิตของแตละบุคคลหรือผลผลิตของกลุม แผนการจายโบนัสหรือคานายหนา ระบบการจาย
คาจางแบบจูงใจอีกอยางหนึ่งเปนการจายโบนัสหรือคานายหนาใหแกพนักงานที่ทํางานไดมาก
ข้ึน  ธุรกิจใชการจายคานายหนาใหกับพนักงานขาย  ดังนั้น ถาหากวาพนักงานขายสามารถขาย
ไดมากขึ้นเทาใด  เขาจะไดรับเงินมากขึ้นเทานั้น  พนักงานฝายผลิตอาจจะไดรับโบนัสตามหนวย
ที่ผลิตไดเกินกวามาตรฐานที่กําหนดไว วิธีการจายคาตอบแทนใหแกพนักงานจะแตกตางกันไป
พนักงานที่เปนสมาชิกของสหภาพแรงงานจะไดรับคาตอบแทนในอัตราที่แนนอนซึ่งกําหนดขึ้น
เปนรายชั่วโมง  รายวัน หรือรายสัปดาห การกําหนดอัตราคาตอบแทนที่แนนอนทําใหธุรกิจไมมี
โอกาสที่จะใหรางวัลตามผลการปฏิบัติงานของทุกคนพนักงานที่ไมมีประสบการณจะไดรับจํานวน
เดียวกับพนักงานที่มีความสามารถมากที่สุดในการปฏิบัติงานประเภทเดียวกัน ถาหากวาธุรกิจมี
การเปลี่ยนแปลงอัตราคาตอบแทน  พนักงานทั้งหมดจะไดรับประโยชนเหมือนกัน พนักงานขาย
เปนจํานวนมากจะไดรับเงินเดือนขั้นต่ําบวกดวยคานายหนาซึ่งแตกตางไปจากการจายในอัตรา
เดียว  แตจํานวนคานายหนาเปนคาตอบแทนที่เพิ่มข้ึนเมื่อผลการปฏิบัติงานเกินกวาระดับเฉลี่ยที่
ไดคาดไว การใชวิธีการนี้ธุรกิจจะตองกําหนดเกณฑที่จะใชวัดหรือโควตาปริมาณขาย วิธีการอีก
วิธีหนึ่ง คือ การเลื่อนขั้นของอัตราคาตอบแทนที่แนนอนซึ่งเวลาและประสบการณในการทํางาน
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมีการเลื่อนขั้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงคาตอบแทนขั้นสูงสุด  อัตราคาตอบแทน
ที่สูงขึ้นขึ้นอยูกับความกาวหนาที่พนักงานแสดงใหเห็น  ในกรณีของตําแหนงงานที่ไดรับเงินเดือน
ธุรกิจจะตองกําหนดชวงที่ยืดหยุนไดซึ่งมีอัตราคาตอบแทนที่แตกตางกันโดยขึ้นอยูกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ในการกําหนดแผนการจายคาจางเงินเดือน  ธุรกิจจะตองพิจารณาปจจัย
ตอไปนี้  (1) การแขงขัน  วัตถุประสงคของการกําหนดแผนการคาจางเงินเดือน คือ ธุรกิจจะตอง
กําหนดแผนการจายคาตอบแทนที่แขงขันไดซึ่งจะทําใหพนักงานรูสึกวาเขาไดรับรางวัลโดยมีหลัก
เกณฑที่แนนอนและเปนธรรม  ผูบริหารของธุรกิจสามารถทราบเกี่ยวกับอัตราคาตอบแทนที่เพิ่ม
ข้ึนของงานตางๆ ไดจากผูจําหนายสินคา  สมาคม ธนาคาร หรือหนวยงานอื่นๆ บางหนวยที่เกี่ยว
ของกับอุตสาหกรรมของตน การกําหนดคาจางของสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรม  คาจางโดย
ทั่วไปของงานที่คลายคลึงกันในบริเวณเดียวกัน  หรือการสํารวจคาจางที่จายในอุตสาหกรรมใด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



54
อุตสาหกรรมหนึ่งและทําเลใดทําเลหนึ่ง ในทางทฤษฎี การจายเงินเดือนจะขึ้นอยูกับความ
สามารถ  หมายความวา  เงินเดือนของแตละบุคคลในขณะใดขณะหนึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงคุณ
คาของเขาที่มีตอธุรกิจในขณะนั้น ความคิดนี้เปนความคิดที่เหมาะสม  แตธุรกิจควรจะเตรียมที่จะ
เลื่อนเงินเดือนหรือลดเงินเดือนเพื่อสะทอนใหเห็นถึงผลการปฏิบัติงาน การจายคาจางตามผลงาน
เปนตัวอยางที่ดีของวิธีการจายเงินเดือนตามความ  สามารถเนื่องจากการจายคาจางวิธีนี้จะขึ้นลง
ตามผลการปฏิบัติงาน การกําหนดแผนการจายคาตอบแทนแกพนักงานอยางเปนธรรมนั้นไมใช
ของงายอยางไรก็ตามผูประกอบธุรกิจขนาดยอมไมสามารถทําผิดพลาดโดยการใหคาตอบแทน
แกพนักงานมากกวาคูแขงขันเพียงเล็กนอย  ถาหากวาผลผลิตของพวกเขามีคุณคา  ผูประกอบ
ธุรกิจขนาดยอมสามารถใชแบบฟอรมการประเมินการปฏิบัติงานซึ่งจะชวยใหการใชดุลยพินิจของ
ตนเห็นไดชัดเจนขึ้น เมื่อธุรกิจกําหนดแผนการจายคาตอบแทนพื้นฐานขึ้นแลว ธุรกิจควรจะใช
แผนการประเมินการปฏิบัติงานในการขึ้นคาตอบแทนและถาหากวาพนักงานเปนจํานวนมากอยู
ภายใตสัญญาของสหภาพแรงงาน การขึ้นคาตอบแทนจะตองดําเนินการโดยผานการเจรจารวม
กัน (2) ความสามารถเพิ่มข้ึน การประเมินการปฏิบัติงานถูกนํามาใชเปนหลักเกณฑในการแกไข
และปรับปรุงของพนักงานได  เนื่องจากพนักงานสวนใหญหวังที่จะไดรับคาตอบแทนมากที่สุดเทา
ที่จะมากได  พวกเขามักจะแสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงที่จําเปนเพื่อทําใหมีความสามารถเพิ่มข้ึน
ความพยายามของพวกเขาจะถูกแกไขเมื่อผลการปฏิบัติงานไดไมเทากับมาตรฐาน   แบบฟอรมที่
ใชในการประเมินการปฏิบัติงานยังถูกนํามาใชในการพิจารณาเลื่อนตําแหนงพนักงานและ
สามารถใชเปนแนวทางในการวัดความสามารถเพิ่มข้ึน วิธีการวัดความสามารถที่เพิ่มข้ึนโดยการ
สมมติวาพนักงานอยูในตําแหนงงานที่เปรียบเทียบกันไดในระดับเงินเดือนที่เทากัน  การใช
เปอรเซ็นตความสามารถที่เพิ่มขึ้นโดยการนําผลการปฏิบัติงานไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่
กําหนดไวของงานอยางใดอยางหนึ่งผูประกอบธุรกิจขนาดยอมจะมีวิธีการที่มีความเปนธรรมเปน
อยางมากในการดําเนินแผนการจายคาตอบแทน (3)งบประมาณเงินเดือน  ถาหากวาเจาของ
ธุรกิจขนาดยอมปฏิบัติเชนเดียวกับเจาของธุรกิจสวนใหญแลว  เขายอมจะตองการที่จะรักษาให
คาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนมีความสัมพันธบางประการกับคาใชจายอื่น ๆ วิธีการหนึ่ง  คือ การ
สัมพันธคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนกับยอดขายโดยมีวัตถุประสงค คือ เขาจะไมเพิ่มเปอรเซ็นตคา
ใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนที่กําหนดไว แตการที่เจาของธุรกิจพยายามที่จะกําหนดจุดอางอิงเรื่องคา
ใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนนั้นทําไดยาก  เนื่องจากไมมีใครทราบวาคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนควร
จะลดลงเทาใดเมื่อนําไปสัมพันธกับงบประมาณคาใชจายทั้งหมด  เงินเดือนเคยลดลงบางหรือไม
ถาหากวาไมมีการลดขั้นในธุรกิจ  ปญหาคือ  ผูประกอบธุรกิจขนาดยอมมักจะตองจายเงินเดือน
ตามราคาตลาดใหกับพนักงาน  เพราะวาจะตองแสวงหาบุคคลที่ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ (4)
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กําหนดนโยบาย   เปาหมายประเภทหนึ่งที่ธุรกิจควรจะมี  คือ มีพนักงานจํานวนนอยกวาแต
พนักงานไดรับการจายคาตอบแทนที่ดีกวา ถาหากวาแผนการจายคาตอบแทนมีเปาหมาย  ดัง
กลาวนี้ พนักงานควรจะเขาใจและพอใจ พนักงานควรจะทราบถึงขอเท็จจริงที่วาแตละตําแหนงมี
คาตอบแทนสูงสุดอยูระดับหนึ่งโดยไมคํานึงถึงวาพนักงานจะปฏิบัติงานไดดีเพียงใดในตําแหนง
นั้น    ผูประกอบธุรกิจขนาดยอมควรจะตระหนักวาพนักงานสวนใหญจะพยายามกาวหนาใน
ระยะแรกๆ ที่ทํางานอยูในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง  การจายผลตอบแทนอยางเพียงพอเปนสิ่งที่
สําคัญในข้ันแรกๆ การเพิ่มคาตอบแทนอาจจะนอยลงเมื่อพนักงานอยูในชวงเงินเดือนทีสูงขึ้น
อยางไรก็ตาม ในระยะที่เกิดภาวะเงินเฟอ ไมมีพนักงานคนใดที่พอใจใหเงินเดือนที่ไดรับคงอยูใน
ระดับเดิมเปนเวลานานจน เกินไปการที่จะรักษาพนักงานไวและในเวลาเดียวกันธุรกิจยังคงเจริญ
เติบโต (หรืออยางนอยทีสุดอยูในฐานะที่ยังคงมีกําไร) อาจจะทําไดยาก  ผูประกอบธุรกิจขนาด
ยอมจะตองชี้ทางและแนะนําพนักงานในลักษณะที่จะชวยใหพนักงานปรับปรุงและรักษามาตร
ฐานการครองชีพของพวกเขาไวได การจายคาตอบแทนใหกับพนักงาน  ธุรกิจจะตองมุงความสน
ใจอยูที่ตลาด  ตลาดจะเพิ่มข้ึนไดหรือไม  ธุรกิจจะรักษาตลาดไวไดดีเพียงใดเพื่อตอสูกับคูแขงขัน
และถาหากวาธุรกิจจะตองเพิ่มการผลิตแลว ผูประกอบการจะตองพิจารณาถึงการทํางานผลัดที่
สอง      อยางไรก็ตาม ไมวาธุรกิจจะใชแผนการจายคาตอบแทนแบบใดก็ตาม  ผูประกอบธุรกิจ
จะตองทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคล  คือ ความปรารถนาที่จะไดรับคาตอบแทนอยางเต็ม
ที่เทาที่จะทําไดและความผิดพลาดในการใชดุลยพินิจเพื่อตัดสินวาจะใหคาตอบแทนเพิ่มข้ึนเทา
ใดและใครที่ควรจะไดรับ79

ผลประโยชน (Benefits)
   สมชาย หิรัญกิตติ ไดกลาววา ผลประโยชน หมายถึง รางวัลที่ใหกับพนักงานที่เปนผล

มาจากการทํางานในตําแหนงตาง ๆ ขององคกรหรือเปนผลตอบแทนชนิดใด ชนิดหนึ่ง ซึ่ง
พนักงานไดรับเพิ่มเติมนอกเหนือจากการจายผลตอบแทนพื้นฐาน (Base Pay)  ซึ่งแบงออกได
เปน 2 ประเภท คือ (1) ผลประโยชนทางจิตวิทยาประกอบดวย สวัสดิภาพดานสุขภาพ และการ
ประกันชีวิต วันหยุดพักผอน บํานาญ แผนการศึกษาและการไดสวนลดในการซื้อสินคาของบริษัท

                                                       
  79ผุสดี รุมาคม, การบริหารธุรกิจขนาดยอม ,พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ:ฟสิกสเซ็น

เตอร,2544),504-506.
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เปนตน ผลประโยชนดังกลาว มักนิยมใหกับบุคลากรทุกคนในหนวยงาน80 และ ศิริวรรณ เสรีรัตน
และคณะ อธิบายวา การใหผลประโยชน เปนการใหรางวัลหรือสวนเพิ่มที่พนักงานไดรับเพื่อความ
เปนอยูที่ดีของพนักงานเชน การประกันชีวิตและสุขภาพ การทองเที่ยว คารักษาพยาบาล การแบง
กําไร แผนการศึกษา การใหสวนลดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ81  แต ศิริอร  ขันธหัตถ กลาววา ผล
ประโยชนเกื้อกูล (Benefits) นอกเหนือจากคาจางหรือเงินเดือนที่จายใหแกบุคลากรแลว องคกร
จะตองจัดสรรผลประโยชนเกื้อกูลใหแกบุคลากรในรูปสวัสดิการตาง ๆ เชน เงินโบนัส คาคอมมิชช่ั
น คารักษาพยาบาล ชวยการศึกษาของบุตร จายคาประกันชีวิตให จายคาประกันสังคมให บริการ
รับ-สงให จัดใหมีสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห และสวัสดิภาพในรูปแบบอื่น ๆ เปนตน82 สวน
เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง  ใหความเห็นวา  องคการสวนใหญตระหนักดีวาจะตองรับผิดชอบในการจัด
บริการตาง ๆ ใหแก พนักงานในรูปของการประกันภัยตาง ๆ และโครงการอื่น ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ
สวนความปลอดภัย และสวัสดิการทั่ว ๆ ไป ซึ่งโครงการเหลานี้เรียกวาประโยชนเกื้อกูล
(Benefits) รวมไปถึงผลตอบแทนทั้งหมดในรูปตัวเงินปกติ ไมไดจายโดยตรงใหแกบุคลากร ซึ่ง
องคกรตองจายเปนจํานวนมากในแตละป83

    กลาวโดยสรุป  ผลประโยชน (Benefits) เปนประโยชนที่เกื้อกูลที่องคการใหกับ
บุคลากรเพราะบุคลากรเปนสมาชิกขององคกร ซึ่งจะไมสัมพันธกับผลผลิตที่ทําได อยางไรก็ตาม
ผลประโยชนเกื้อกูลในรูปแบบตาง ๆ รวมกันเปนชุดก็สามารถที่จะชวยสนับสนุนในการบํารุงรักษา
ทําสังคมที่มีคุณภาพไวไดเปนอยางดี

ความมุงหมายของผลประโยชนและบริการ
      ปรียาพร วงศอนุตรโรจน อธิบายวา การจัดผลประโยชนและบริการแกผูปฏิบัติมี

ความมุงหมายดังนี้ (1)เพื่อใหหนวยงานเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน (2) เพื่อยกระดับมาตร

                                                       
 80 สมชาย หิรัญกิตติ, การบริหารทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ:บริษัทธีระฟลมและไซ

เท็กซ,2542),504-506.
 81 ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ,ธุรกิจทั่วไป (กรุงเทพฯ: บริษัทธีระฟลมและไซเท็กซ,

2541),155.
82 ศิริอร  ขันธหัตถ, องคการและการจัดการ (กรุงเทพฯ: หางหุนสวน จํากัดทิพย

วิสุทธิ์,2544),119.
83เกรียงศักดิ์  เขียวยิ่ง, การบริหารทรัพยากรมนุษย ,พิมพครั้งที่ 2 (ขอนแกน: หจก.โรง

พิมพคลังนานาวิทยา,2543),292.
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ฐานการดําเนินชีวิตของพนักงาน (3) เพื่อเพิ่มผลผลิตใหกับหนวยงาน (4) เพื่อสรางขวัญและ
กําลังใจแกผูปฏิบัติงาน (5) เพื่อเปนสิ่งลอใจในการจัดการพนักงานเขามาทํางานในหนวยงาน (7)
เพื่อปองกันความขัดแยงและแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน (8) เพื่อลดการรองทุกขของ
พนักงานในหนวยงาน (9) เพื่อลดขอพิพากกับสหภาพแรงงาน (10) เพื่อใหผูปฏิบัติงานในหนวย
งานไดอุทิศเวลาแรงงานในการปฏิบัติงานอยางดีและเต็มใจ (11) เพื่อลดการขาดงานาลางาน
และเปลี่ยนงานของผูปฏิบัติงานในหนวยงาน (12) เพื่อสงเสริมสุขภาพจิตของผูปฏิบัติงานใหอยู
ในสภาพปกติ ชนิดของการจายผลประโยชนและบริการ ผลประโยชนที่ใหกับผูปฏิบัติงานมี
หลายรูปแบบทั้งรูปในรูปของเงินสิ่งของ หรือ สวัสดิการอื่น ๆ ซึ่งใหกับผูปฏิบัติงานในลักษณะของ
การใหเปลา หรือจัดหาในราคาที่ถูกกวาจากภายนอก ชนิดของการใหผลประโยชนและบริการดัง
นี้ (1) การอํานวยความสะดวกโดยทั่วไป ไดแก การบริการดวน รานอาหาร รานคาไทย โดยเฉพาะ
ในกรณีที่โรงงานนั้นอยูหางไกลจากยานชุมชน นอกจากนี้ถือวาเปนสวัสดิภาพในการใหกับผู
ปฏิบัติงานที่จะซื้อสินคาในราคาถูกหรือเงินผอน รวมทั้งการจัดรถรับสง การอํานวยความสะดวก
ในดานที่จอดรถ รวมทั้งตูเก็บเสื้อผาผลัดเปลี่ยนของพนักงานที่ประจําโรงงานเปนตน (2) การ
บริการดานสุขภาพ การจัดในดานการชวยเหลือเกี่ยวกับสุขภาพ สามารถจัดไดหลายรูปแบบ เชน
การจัดใหมีหองพยาบาล การใหปฐมพยาบาลเบื้องตน ตลอดจนการใหการรักษาพยาบาล หรือ
การตรวจสุขภาพประจําป การใหการศึกษา อบรมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เพื่อใหผูปฏิบัติงานได
มีหลักในการรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง การจัดบริการในดานนี้สามารถจัดทําทั้งในดาน การ
ปองกัน แนะนําชี้ชวน ตลอดจนการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวยรวมไปถึงการจัดสภาพแวดลอมใน
การทํางานที่มีผลตอสุขภาพเชนที่นั่งแออัดเกินไป หองทํางานมีอากาศแสงสวางไมเพียงพอ เสียง
รบกวนฝุนละอองมากเกินไปควันพิษตาง ๆ เปนตน (3) การใหบริการพักผอนหยอนใจ เชน การ
เลนกีฬาและเกมสตาง ๆ มีสโมสร ชมรม รวมทั้งการจัดดนตรี ทัศนาจร เพื่อสรางความบันเทิงและ
ความคุนเคยกันระหวางผูปฏิบัติงาน (4) การใหการศึกษา เชน การฝกอบรมข้ึน เพื่อใหผูปฏิบัติงา
นาไดมีความรูสึกกวางขึ้น ทันตอเหตุการณ และแลกเปลี่ยนของวิทยาการสมัยใหม การบริการ
หองสมุด หนังสือพิมพ การจัดทําวารสารของหนวยงาน เพื่อการสื่อสารและเผยแพรความรูใหกับ
พนักงาน (5) การใหสวัสดิการดวยเศรษฐกิจ เชน การมีเงินประกันสังคม บําเหน็จบํานาญ โบนัส
เงินสะสม การกูเงินเพื่อการศึกษาเลาเรียน การจัดหาบานพัก การประกันชีวิต การประกันอุบัติ
เหตุ และการประกันสังคมเปนตน (6) การใหบริการเกี่ยวกับคําปรึกษาเปนการใหคําปรึกษาและ
แนะแนวทั้งในดานปญหาสวนตัว โดยผูชํานาญการทางวิชาชีพ (7) การใหบริการดานการเงิน เชน
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สหกรณออมทรัพย เปนการสงเสริมใหมีความประหยัด ไดผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยหรือเงินปน
ผลตาง ๆ84

ประโยชนของการใหบริการบุคลากร
ประโยชนในการใหบริการควรไดแกบุคคลทุกฝายทั้งพนักงานาและหนวยงานนั้น 

ประโยชนของการบริการสําหรับบุคลากรมีดังนี้ (1) บุคลากรมีขวัญและกําลังใจดีข้ึน (2) บุคลากร
มีความเปนอยูดีข้ึน โดยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการกินดีอยูดี (3) ความไมพอใจในการ
ทํางานลดนอยลง (4)มีความเขาใจถึงนโยบายและความมุงมายของหนวยงาน (5) ความสัมพันธ
ระหวางพนักงานและหนวยงานดีข้ึน ประโยชนของการใหบริการสําหรับหนวยงาน (1)
หนวยงานมีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มข้ึน (2) หนวยงานไดกําไรมากขึ้น เนื่องจากการทํางาน
ของบุคลากรมีประสิทธิภาพดีข้ึน (3) การทํางานมีการประสานกันในหนวยงานดีข้ึน (4) ปญหา
เกี่ยวกับพนักงานลดลง เชน การลาออก การขาดงาน อุบัติเหตุอาจลดลงนอย (5) หนวยงานกับ
บุคลากรมีสัมพันธภาพดีข้ึน (6) หนวยงานมีโอกาสไดชี้แจงอธิบายถึงนโยบายและหลักการของ
หนวยงาน (7) หนวยงานสามารถลดคาใชจายในดานการสรรหาคัดเลือก บรรจุ และฝกอบรม
บุคลากร85

วินัย
 ประวีณ ณ นคร และณรงค บุญเลิศ อธิบายวา วินัย หมายถึงระบบการควบคุมพฤติ

กรรมเพื่อช้ีทําใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใหประพฤติหรือปฏิบัติตามแนวทางที่องคการหรือสังคม
กําหนด โดยวินัยมีความสําคัญในสวนที่เกี่ยวกับตัวบุคคลและดานบริหารขององคการ86 และนพ
ศรีบุญนาค กลาววาวินัย หมายถึงระเบียบขอบังคับใด ๆ ที่กําหนดขึ้นมาใหควบคุมประพฤติของ

                                                       
84 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ: พิมพดี

จํากัด,2541),258-260.
               85 เร่ืองเดียวกัน,286.
               86ประวีณ ณ นคร และณรงค บุญเลิศ, "วินัยและการรองทุกข" , เอกสารการสอนชุดวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรรมาธิราช,พิมพคร้ังที่
7  (กรุงเทพฯ:อรุณการพิมพ,2546),86.
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พนักงานใหสามารถปฏิบัติงานไปไดดวยความเรียบรอยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการบริหารองค
กร87

    กลาวโดยสรุป วินัยหมายถึง การฝกอบรมหรือพัฒนาการการควบคุมตนเอง เพื่อทําให
บุคคลมีความเขมแข็งหรือทําใหเกิดความสมบูรณหความคิดเห็นวาสุขภาพและความปลอดภัยใน
การทํางานเปนเรื่องที่สําคัญสําหรับลูกจาง เพราะลูกจางยังชีพอยูไดโดยอาศัยคาจางถามีสุขภาพ
ไมดีหรือประสบเหตุจนไมสามารถทํางานไดลูกจางยอมอยูในฐานะลําบากและทําใหครอบครัว
ของลูกจางเดือดรอนไปดวย ดวย

ความปลอดภัยและสุขภาพ (Sefety and health)

                    วิชัย โถสุวรรณจินดา หัวหนางานจึงมีหนาที่ดูแลสุขภาพการทํางานของลูกจางให
มีควาปลอดภัยและชี้แนะใหลูก     จางรูจักวิธีทํางานที่ปลอดภัยทั้งสามารถรักษาสุขภาพใหดีอยู
เสมอ88และสุรพล พยอมแยม   ไดใหความหมาย          ความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง
การที่ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดโดยไมมีอุปสรรคใด ๆ ขัดขวาง   ซึ่งอุปสรรคนั้นอาจแบง
ไดเปน  2  ประเภท  คือ  อุปสรรคที่ทราบและคาดการณไวลวงหนาตามขอมูลที่มีอยูและอุปสรรค
ที่ไมคาดคิดและมิไดควบคุมไวกอนอุปสรรค ประเภทหลังนี้เรียกรวม ๆ กันวา “อุบัติเหตุ
(Accident)” และอุบัติเหตุนี้เอง     นับเปนปจจัยหลักที่ทําใหเกิดความสูญเสียอยางมากมาย
ความสูญเสีย  (Loss)  ที่เกิดจากอุบัติเหตุนั้นอาจสรุปได 4 กลุมใหญ ๆ   ไดแก   (1)    สูญเสีย
ดานทรัพยากรบุคคล  เชน อาการบาดเจ็บ   พิการ   หรือเสียชีวิต    (2)   สูญเสียดานทรัพยสิน
เชน เครื่องจักรพัง เกิดการระเบิดหรือไฟไหมส่ิงของตาง ๆ  (3) สูญเสียผลผลิต เชน ไมสามารผลิต
ของไดทันตามกําหนด ตองซื้อสินคา  ของสินคาที่ผลิต  (4) สูญเสียรายไดหรือผลกําไร เชน ไม
สามารถผลิตของไดทันตามกําหนด ตองซื้อสินคา หรือเครื่องจักทดแทน89สวน เสนาะ  ติเยาว
และจีระ  ประทีป   ใหความหมายของ      สุขภาพและความปลอดภัยดังนี้  คือ สุขภาพ

                                                       
                       87  นพ ศรีบุญนาค, การบริหารทรัพยากรมนุษย  (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสูตร
ไพศาล,2546),68.
                       88 วิชัย  โถสุวรรณจินดา ,หัวหนางานพันธุแท  (กรุงเทพฯ:บริษัท ส.เอเชียเพรส
จํากัด, 2546),192.
                       89สุรพล พยอมแยม, จิตวิทยาอุตสาหกรรม , พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ
ธรรมเมธีสหายพัฒนาการพิมพ ,2545),289.
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(Health)     มีความหมายเดียวกับวา   อนามัย หรืออาจเรียกรวมกันวา       สุขภาพอนามัย
หมายถึง สภาวะที่สมบูรณดีทั้งรางกาย ทางจิตใจ และทางสังคมของมนุษย ในปจจุบันคําที่เกี่ยว
ของกับการจัดการทรัพยากรมนุษย คือ คําวา “อาชีวอนามัย” ซึ่งหมายถึง “การดูแลสุขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพการงาน”          ดังนั้นผูประกอบอาชีพการงาน
ไมวาจะเปนอาชีพทางดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชกรรม กอสราง หรือ อาชีพอื่นใด
ยอมไดรับการดูแลเอาใจใสในดานสุขภาพอนามัยทั้งสิ้น   ความปลอดภัย  (Sefety)  หมายถึงการ
ปราศจากภัย      ในการจัดการทรัพยากรมนุษยความปลอดภัยมีความหมายถึงสภาพการณอัน
ปราศจากการประสบอันตรายอันเนื่องมากจากอุบัติเหตุ และโรคที่เกี่ยวเนื่องมาจากการทํางานซึ่ง
ฝายนายจางและลูกจางรวมมือกันดําเนินการใหเกิดความปลอดภัยในสถานประกอบการ90

    กลาวโดยสรุป สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานเปนเรื่องที่ผูบริหารและ
บุคลากรผูปฏิบัติงานตองรับผิดชอบดูแลระมัดระวังปองกันมิใหเกิดอันตรายในสถานที่ทํางานทั้ง
หนวยงานเอกชนและของภาครัฐ ทั้งนี้เปนอันตรายจากอุบัติเหตุและการเจ็บปวยจากสภาพแวด
ลอมในการทํางานซึ่งจากจุดนี้สามารถเบิกคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบของหนวยงาน คาฟน
ฟู คาทําศพ และคาทดแทนกรณีขาดรายได การสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ และคาทดแทนแก
ทายาทที่เสียชีวิตดวย ดังนั้นวิธีปองกันไมใหอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะตองมีการใหความรูความเขาใจแก
บุคลากรตามเหมาะสมขององคการ เพื่อเปนสงวนไวซึ่งกําลังพล ใหนานที่สุดเทาที่ทําไดตาม
กําลังความสามารถของการบริหาร

ความสําคัญของสุขภาพและความปลอดภัย
     เสนาะ ติเยาวและจีระ ประทีป กลาววา การดําเนินการใหบุคลากรและสภาพการ

ทํางานมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีความปลอดภัยในการทํางานเปนการปองกันอุบัติเหตุมิใหเกิดขึ้นลด
การสูญเสียทางการดานรางและทรัพยสินและยังกอใหเกิดประโยชนตาง ๆ ดังนี้ (1) ผลผลิตเพิ่ม
ข้ึน (2) ตนทุน การผลิตลดลง (3) กําไรมากขึ้น (4) เปนการสงวนรักษาทรัพยากรมนุษย (5) เปน
ปจจัยในการจูงใจ91  แตสําหรับ วรนารถ แสงมณี กลาววา ปจจัยที่ทําใหปญหาเรื่องความปลอด
ภัยมีความสําคัญมากขึ้นในปจจุบัน สาเหตุที่ปญหาเรื่องความปลอดภัยไดมีความสําคัญ

                                                       
                       90 เสนาะ ติเยาว และจีระ ประทีป ,    เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,พิมพคร้ังที่ 7 (กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ, 2546), 5.
                       91 เร่ืองเดียวกัน, 6.
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มากยิ่งขึ้นในปจจุบัน ก็เพราะปจจัยตาง ๆ ตอไปนี้ คือ (1) สภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันสืบ
เนื่องมาจากการไดนําเอาเทคนิควิทยาการทางการผลิตใหม ๆ มาใช รวมทั้งอุปกรณเครื่องจักร
ตาง ๆ ซึ่งมีผลกําไรใหสภาพแวดลอมทางการทํางานเปลี่ยนแปลง (2) ปจจัยมีผลกระทบอีก
ประการหนึ่ง คือทัศนคติของพนักงาน ซึ่งในปจจุบันไดมีการตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพ
และความปลอดภัยของตนเองมากขึ้น (3) ขอกําหนดของกฏหมายของรัฐบาลนั่น คือ กฏหมาย
แรงงานตาง ๆ ที่ออกมาเพื่อปรับปรุงหรือยกระดับความปลอดภัยกับพนักงานตามความกาวหนา
ของสังคมนั้น ก็มีสวนในการกําหนดความสําคัญตอแผนการจัดระบบความปลอดภัย (4) เกิดจาก
ขอเรียกของฝายแรงงานที่จะใหมีการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน
ใหมากขึ้น (5) ข้ึนอยูกับเปาหมายของฝายการจัดการที่จะใหความสําคัญตอเร่ืองนี้เพื่อประโยชน
ในทางการผลิต ตลอดจนยกระดับขวัญพนักงานดวยความหมายของภัยที่เกี่ยวกับภัยกรณีตางๆ
นั้นหมายถึง สภาพแวดลอมของหนวยงานตางๆที่อาจจะทําใหเกิดผลหรืออาจจะมีการปฏิบัติผิด
พลาดที่เปนผลกระทบทําใหเกิดภัยตาง ๆ ตอรางกายของพนักงาน เชน อาจจะทําใหโสตสัมผัส
ทางดานหู การใชสายตาสวนประกอบทางดานรางกายเสียหายหรือพิการตลอดจนถึงการเกิด
อุบัติเหตุที่มีผลกระทบตอรางกายตาง ๆ เชน  ไฟฟาช็อต กระดูกหัก ตลอดจนการถูกไปลวง
เปนตน สวนภัยที่เกี่ยวกับสุขภาพนั้นจะหมายถึงสภาพแวดลอมของงานในแงที่จะเกิดขึ้นอยางชา
ๆ และมีผลสะสมที่จะที่ใหบั่นทอนสุขภาพของพนักงานในระยะยาว ตัวอยางเชน การถูกสารพิษ
หรือเปนมะเร็งหลอดลลมหายใจอาจติดเชื้อ หรืออักเสบ ซึ่งสาเหตุสวนใหญมักจะเปนภัยทั้งในแง
วัตถุและทางชีววิทยาตาง ๆ หรือทางดานรางกายดวยนั้นคือ กรณีของการสารเคมีและการทํางาน
ที่เครงเครียดติดตอกันนาน ๆ92

สาเหตุที่เกิดความไมปลอดภัยในหนวยงาน
      พะยอม วงศสารศรี ไดกลาวถึงสาเหตุดังนี้ (1) ความประมาทเลินเลอ (2) ความรูเทา

ไมถึงการณ (3) ความไมรูของพนักงาน เพราะพนักงานสวนใหญไมไดรับการสอนใหรูจักวิธีการ
ทํางาน หรือใหเรียนรูถึงการใชเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณการผลิต   และอันตรายอันอาจจะ
เกิดจากกการทํางาน (4) การตรากตรําในการทํางาน ทําใหขาดความระมัดระวังในการทํางาน (5)
องคการขาดการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ (6) องคการขาดการเขียนคําเตือนในจุด
ตาง ๆ   ผลกระทบของความไมปลอดภัยในการทํางาน(1)นายจางตองเสียเงินเปนคาใชจายใน

                                                       
                         92 วรนาถ  แสงมณี, การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง,2543),256-257.
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การรักษาพยาบาลและการซอมแซมเครื่องจักรตาง ๆนอกจากนั้นจะตองเสียเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนเพิ่มข้ึน เปนการเพิ่มตนทุนของการผลิตที่มองไมเห็น (2) นายจางตองเสียเวลาในการหา
พนักงานใหมทดแทนคนเกา เสียเวลาในการผลิต เพราะเครื่องจักรสูญเสีย (3) มีปญหาในดานกฏ
หมาย ในกรณีที่พนักงานตองเสียชีวิต (4) ผลผลิตตกต่ําระหวางเวลาที่พนักงานประสบอันตราย
(5)พนักงานอาจเกิดความลังเลไมมั่นใจในการเสี่ยงเขาไปทํางาน เมื่อพบวามีการประสบอันตราย
เกิดขึ้น   การสงเสริมความปลอดภัย คือ การดําเนินงานใหคนทํางานเกิดความปลอดภัย     โดย
การ อบรมใหมีความรูสรางความสนใจใหเกิดขึ้น   หนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยดานตัวพนักงาน (1.1)พนักงานทุกคนตองทํางานโดยสํานึกความปลอดภัยอยูเสมอ
(1.2) พนักงานตองรูจักรายงานสภาพการทํางานตาง ๆ ที่ตนเองเห็นวาไมปลอดภัย (1.3) ปฏิบัติ
ตามขอบังคับในการทํางานเพื่อความปลอดภัยอยูเสมอ(1.4) ตองไมเสี่ยง ตอการทํางานที่ยังไม
เขาใจหรือไมแนใจ (1.4) ใชอุปกรณปองกันอันตรายที่องคการจัดใหไวอยางไมละเลย  (2) ผูควบ
คุม(2.1)ผูควบคุมงานตองรับผิดชอบในการดูแลใหพนักงานปลอดภัยในการทํางาน(2.2)หมั่น
ศึกษากฏหมายที่ทางราชการกําหนดไว ใหปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย(2.3)อบรมพนักงานใหรูและ
เขาใจขอปฏิบัติในการทํางานอยางปลอดภัย(2.4)ตองชวยปฐมพยาบาลอยางถูกตองกับพนักงาน
ที่ประสบภัย(2.5)ดูแลพนักงานใหอยูในระเบียบปรับปรุงสถานที่ทํางานใหสะอาดปราศจากการ
เกิดอัคคีภัย(2.6) สอบสวนรายงานอุบัติภัยที่เกิดขึ้น(2.7) มีการพบปะกับคนงานอยางสม่ําเสมอ
(2.8)รวมมือกับผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัย(2.9)สนับสนุนใหพนักงานออกความคิดเห็นที่จะ
ทํางานอยางปลอดภัย(2.10)จัดใหพนักงานสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายอยางไมละเลย (3.)ผู
บริหาร(3.1) สํารวจบริเวณสถานที่ทํางานเพื่อใหปลอดภัยที่สุด(3.2)จัดใหมีระบบพิจารณาสาเหตุ
การประสบอันตรายของพนักงานที่ผานมา เพื่อนํามาเปนแนวทางในการฝกอบรมพนักงานให
พนักงานอยางปลอดภัย(3.3) กําหนดความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษรแก
กลุมพนักงานทุกระดับ(3.4)สรางบรรยากาศที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัย(3.5)ใหมีนโยบายเรื่อง
ความปลอดภัยปรากฏออกมาในรูปเอกสารคูมือ(3.6)ปรึกษากับวิศวกรหรือสถาปนิกเพื่อปรับปรุง
โครงสรางของที่ทํางานใหปลอดภัยที่สุด(3.7)ตรวจสอบแนวโนมของอุบัติภัยอยูเสมอ(3.8) ลงมือ
สอบสวนอุบัติภัยดวยตนเองในรายที่เห็นวารายแรงมาก เชนมีผูเสียชีวิต93

                                                       
                      93พะยอม วงศสารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย  (กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฎสวน
ดุสิต,2544),213-215.
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กองทุนเงินทดแทน

   วิชัย โถสุวรรณจินดา อธิบายวา เพื่อใหการจายเงินทดแทนเปนไปอยางสะดวก คลอง
ตัว และลดขอขัดแยงระหวางนายจางและลูกจาง พระราชบัญญัติทดแทน พ.ศ. 2537 ไดกําหนด
ใหจัดตั้งกองทุนเงินทดแทนขึ้นในสํานักงานประกันสังคม เพื่อทําหนาที่จายเงินทดแทนนายจางซึ่ง
ถูกกําหนดใหตองจายเงินสมทบเขา ปจจุบันกฏหมายกําหนดใหนายจางที่มีลูกจางตั้งแต 1
คนขึ้นไปมีหนาที่จายเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทน เงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนนั้น 
จะเปนไปตามอัตราที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนดโดยมีอัตราไมเกินรอยละ 5 ของคาจางจาง
ที่นายจางจายแตละป โดยแตกตางกันตามประเภทของกิจการที่มีความเสี่ยงในการประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยของลูกจาง ในการกําหนดอัตราเงินสมทบ กระทรวงแรงงานจะพิจารณา
จากสถิติการประสบอันตรายของแตละประเภทกิจการ ภาระของกองทุนและจํานวนเงินของกอง
ทุนที่มีอยู รวมทั้งมีการกําหนดหลักเกณฑการลดหรือเพิ่มเงินสมทบตามอัตราสวนการสูญเสีย
ของนายจางในรอบ 3 ปปฏิทินที่ผานมา อัตราเงินสูญเสีย จะคํานวณจากจํานวนเงินทดแทนที่
กองทุนจายใหแกลูกจางของกิจการนั้นในรอบ 3 ป ที่ผานมาหารดวยจํานวนเงินสมทบที่กิจการ
จายในระยะเดียวกันแลวคูณดวยรอย หากอัตราสวนการสูญเสียอยูระหวางรอยละ 60-70 จะไม
ไดรับสวนลด ถาต่ํากวานี้จะไดรับสวนลด แตถาเกินกวารอยละ 70 กิจการนั้นตองจายเงินสมทบ
เพิ่มในปถัดไปทั้งนี้เพื่อใหนายจางสนใจในการปองกันอันตรายที่อาจเกิดแกลูกจาง นายจางซึ่ง
มีหนาที่ตองจายเงินสมทบ ตองยื่นแบบลงทะเบียนจายเงินสมทบ แบบแสดงรายชื่อลูกจาง และ
จายเงินสมทบ ณ สํานักงานประกันสังคมที่นายจางยื่นแบบลงทะเบียนไว การจายเงินสมทบตอง
จายภายใน 30 วัน นับแตวันที่มีหนาที่ตองจาย หากจายเงินสมทบไมครบภายในกําหนดเวลาหรือ
จายเงินสมทบไมครบจํานวนที่ตองจาย นายจางตองเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 3 ตอเดือนของเงินสม
ทบที่ตองจาย และอาจถูกเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด
และขายทอดตลาดทรัพยสินของนายจางมาจายเปนเงินสมทบและเงินเพิ่มที่นายจางตองจายได

กองทุนเงินทดแทนนั้น นอกจากประกอบดวยกองทุนเงินทดแทนเดิมที่ไดจัดตั้งขึ้นตาม
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 และเงินสมทบของนายจางยังรวมไปถึงผลประโยชนของกองทุน
เงินเพิ่มที่เหลือจากการขายทอดตลาดซึ่งนายจางไมมารับคืนใน 5 ป เงินคาปรับที่ไดจากการ
เปรียบเทียบปรับนายจางที่ฝาฝน    กฏหมายนี้ ทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหหรือเงินอุดหนุนรายไดอ่ืน
และดอกผลของกองทุนเงินและทรัพยสินของกองทุนเงินทดแทนถือเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
ประกันสังคม ไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน การจายเงินจากกองทุนใหจายได
เฉพาะกรณีดังตอไปนี้(1) เงินทดแทนแกลูกจางหรือผูมีสิทธิไดรับเมื่อลูกจางถึงแกความตายหรือ
สูญเสีย(2)คาใชจายในการดําเนินงานของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน และคาใชจายที่เปนเบี้ย
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ประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอื่นในการปฏิบัติหนาที่กรรมการ
กองทุนเงินทดแทนกรรมการการแพทยและอนุกรรมการตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ไมเกิน
รอยละ 3 ของดอกผลของกองทุนตอไป(3)คาใชจายในการบําบัดรักษา และสงเสริมการฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางานของลูกจางตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด 
และเปนคาใชจายในการสงเสริมหรือปองกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานไมเกินรอยละ 
22 ของดอกผลของกองทุนตอประเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การจัดหาผลประโยชนของกองทุนเปนอํานาจของคณะกรรมการกองทุนเงินแทนกําหนดขึ้น โดย
ความเห็นชอบของกระทรวงแรงงาน และเมื่อส้ินปปฏิทินสํานักงานประกันสังคมมีหนาที่เสนองบ
ดุลและรายงานการรับจายเงินกองทุนในปที่ลวงมาแลวตอสํานักงานตรวจเงินแผนดินเพื่อตรวจ
สอบรับรองและเสนอตอคณะกรรมการภายใน 120 วัน งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว
คณะกรรมการกองทุนทดแทนมีหนาที่เสนอตอรัฐมนตรี เพื่อใหรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
ทราบ และใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนนั้น มี
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมเปนประธานกรรมการ มีกรรมการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญ
ทางแพทยศาสตร นิติศาสตร เศรษฐศาสตร การคลัง ประกันสังคม หรือ ประกันภัยที่รัฐมนตรีแตง
ตั้งไมเกิน 6 คน กับผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละ 3 คน โดยมาจากการแตงตั้ง
ของรัฐมนตรีเชนกัน โดยมีผูแทนสํานักงานประกันสังคมเปนกรรมการและเลขานุการ
                   การไดรับเงินทดแทน    เมื่อลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวยหรือสูญหาย เนื่องมา
จากการทํางานลูกจางหรือผูมีสิทธิรับเงินทดแทนตองยื่นคํารองขอรับเงินทดแทนตอสํานักงาน
ประกันสังคมที่ลูกจางทํางานอยู หรือที่นายจางมีภูมิลําเนาอยูภายใน 180 วันนับแตวันที่ประสบ
อันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย   เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงการประสบอันตราย เจ็บปวย
หรือสูญหายไมวามาจากการแจงของนายจาง การยื่นขอรับเงินทดแทนของลูกจางหรือผูมีสิทธิ
หรือไดทราบเองก็ตาม ก็จะตองมีการสอบสวนและออกคําสั่งโดยไมชักชาใหนายจางเงินทดแทน
ภายใน 7 วันนับแตวันไดทราบคําสั่ง ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง สถานที่อ่ืนตามที่นายจางและ
ฝายลูกจางตกลงกัน หรือที่สํานักงานในกรณีที่มีเหตุเปลี่ยนแปลงหลังจากการออกคําสั่ง เชน ผล
ของการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยเปลี่ยนแปลงหรือมีขอเท็จจริงปรากฏขึ้นภายหลังอันเปน
เหตุใหคําสั่งเกี่ยวกับเงินทดแทนคลาดเคลื่อนไป พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออกคําสั่งใหนายจาง
จายเงินทดแทนใหมได แตคําสั่งใหมใหมีผลเฉพาะการจายเงินทดแทนในคราวตอไป สําหรับ
กรณีที่การเจ็บปวยเกิดขึ้นภายหลังการสิ้นสภาพการเปนลูกจาง ลูกจางสามารถยื่นคํารองขอรับ
เงินทดแทนตอสํานักงานแหงทองที่ที่ลูกจางทํางานอยู หรือที่นายจางมีภูมิลําเนาไดภายใน 2 ป
นับแตวันที่ทราบการเจ็บปวย นายจาง ลูกจาง หรือผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทนที่ไมพอใจคําสั่ง
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คําวินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบของพนักงานเจาหนาที่ มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะ
กรรมการการกองทุนเงินทดแทนไดภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง คําวินิจฉัยหรือการ
ประเมินเงินสมทบ หากยังไมพอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการก็มีสิทธินําคดีไปสูศาลแรงงานได
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับคําวินิจฉัย ถาไมนําคดีไปสูศาลแรงงานภายในกําหนดดังกลาว คํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการถือเปนที่สุด กรณีที่นายจางซึ่งถูกวินิจฉัยใหจายเงินทดแทนเปนผู
นําคดีไปสูศาลแรงงาน นายจางจะตองวางเงินตอศาลโดยครบถวนตามจํานวนที่ถึงกําหนดจาย
เสียกอน จึงตองฟองคดีได และเมื่อคดีถึงที่สุดแลวศาลแรงงานจะจายเงินนั้นใหแกผูมีสิทธิตอไป

การยื่นอุทธรณหรือการนําคดีไปสูศาลไมเปนการทุเลาการปฏิบัติคําส่ัง หรือคําวินิจฉัย
ของพนักงานเจาหนาที่ของคณะกรรมการ แตเฉพาะในเรื่องการประเมินเงินสมทบนายจางอาจขอ
ทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของเลขาธิการ หรือพนักงานเจาหนาที่โดยขออนุญาตจากเลขาธิการได
ถาเลขาธิการอนุญาตก็ใหนายจางจายเงินภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ
หรือคําพิพากษาถึงที่สุด และหากเปนกรณีที่เงินเพิ่ม การอุทธรณหรือการนําคดีไปสูศาลไมเปน
เหตุใหเงินเพิ่มแต   อยางใด สิทธิประโยชนที่ลูกจางไดรับตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนนี้ ไม
เปนการตัดสิทธิหรือประโยชนที่ลูกจางพึงไดรับจากกฏหมายอื่น ดังนั้นลูกจางประสบภัยอันตราย
ในการทํางานเนื่องจากการกระทําละเมิดของบุคคลอื่นนอกจากการยื่นคํารองขอรับเงินทดแทน
แลวลูกจางยังสามารถฟองเรียกคาเสียหายจากผูกระทําละเมิดไดดวย หากลูกจางหรือผูมีสิทธิรับ
เงินทดแทนของลูกจางจึงจําเปนตองฟองคดี หรือแกตางคดีเกี่ยวกับเงินทดแทน ลูกจางหรือผูมี
สิทธิดังกลาวสามารถขอใหพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานประกันสังคมซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ปริญญาตรีทางนิติศาสตรที่รัฐมนตรีแตงตั้งไวเปนผูมีอํานาจฟองคดีและแกตางคดีแทนได และ
หากตองมีการบังคับใชชําระหนี้เงินทดแทนจากทรัพยสินของนายจาง หนี้เงินทดแทนจะมี
บุริมสิทธิในลําดับเดียวกับหนี้ภาษีอากร ซึ่งจะมีสิทธิดีกวาหนี้เจาหนี้ทั่วไป ทั้งนี้เพื่อใหลูกจางมี
สิทธิรับเงินทดแทนไดรับเงินทดแทนกอนเจาหนี้อ่ืนนั่นเอง94

สวนสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลที่ขาราชการไดรับเมื่อพนราชการแลว
    พะยอม วงศสารศรี ไดกลาวไวดังนี้  1. บําเหน็จบํานาญ บําเหน็จ หมายถึง เงินตอบ

แทนความชอบที่ไดรับราชการมา ซึ่งจายใหคร้ังเดียว  บํานาญหมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่
ไดรับราชการมาซึ่งจายใหเปนรายเดือน ประเภทของบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จบํานาญแบง

                                                       
                      94 วิชัย  โถสุวรรณจินดา , การบริหารทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ: V.J. พร้ินติ้ง,
2546),177-180.
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ออกเปน 3 ประเภท คือ (1) บําเหน็จบํานาญปกติ (2)บําเหน็จบํานาญพิเศษ (3) บําเหน็จตกทอด
บําเหน็จบํานาญปกติ ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการพ.ศ.2494 กําหนดให
ขาราชการมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญปกติ ดวยเหตุคือ  (1) เหตุทดแทน ใหแกขาราชการที่ลาออก
จากราชการ เพราะเลิกหรือยุบตําแหนง หรือซ่ึงมีคําสั่งใหออกโดยไมมีความผิด หรือออกตามบท
บัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด 2.เหตุ
ทุพพลภาพ ใหแกขาราชการผูปวยเจ็บทุพพลภาพ ซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจและ
แสดงความเห็นวาไมสามารถจะรับราชการในตําแหนงหนาที่ซึ่งปฏิบัติอยูนั้นไดตอไป 3.เหตุสูง
อายุ ใหแกขาราชการที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ หรือเกษียณอายุแลว หรือขาราชการผูใดที่มีอายุ
ครบ 50 ป บริบูรณ แลววัตถุประสงคจะลาออกจากราชการ ก็ใหผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหลาออก
จากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุได 4.เหตุรับราชการนาน ใหแกขาราชการผูมีเวลา
ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ 30 ปบริบูรณ แตถาขาราชการผูใดมีเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ 25 ปบริบูรณ แลว ประสงคจะลาออกจากราชการ ก็ใหผูมี
อํานาจสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานได ขา
ราชการผูใดมีสิทธิบําเหน็จดวยเหตุ 4 เหตุนี้ หากมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ครบ 1 ปบริบูรณ มีไดสิทธิไดรับบําเหน็จ และหากเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
บําเหน็จบํานาญครบ 10 ป มีสิทธิไดรับบํานาญ

   สําหรับขาราชการที่ลาออกจากราชการ โดยไมมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญปกติ ดวยเหตุ
4 เหตุนี้ จะตองมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ 10 ปบริบูรณ จึงมีสิทธิไดรับ
บําเหน็จ และจะตองมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ 25 ปบริบูรณ จึงมีสิทธิ
ไดรับบํานาญดวยเหตุรับราชการนานการคํานวณบําเหน็จบํานาญ

     บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย * เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ
บํานาญ =   เงินเดือนเดือนสุดทาย * เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ

         55
กรณีขาราชการทหารตํารวจและขาราชการพลเรือนที่มีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ
บํานาญไมนอยกวา 25 ปบริบูรณ เกณฑการคํานวณ เปนดังนี้

     บํานาญ = เงินเดือนเดือนสุดทาย * เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ
                            50
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การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ

    การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ ใหนับแตจํานวนปเศษของป ถา
ถึงครึ่งปใหนับเปนหนึ่งป โดยใหนับแตวันรับราชการรับเงินเดือนจากงบประมาณประเภทเงิน
เดือน ซึ่งมิใชอัตราขาราชการวิสามัญหรือลูกจาง สําหรับเวลาปวยหรือลา หรือตองพักราชการ
หากไดรับอนุญาตใหไดรับเงินเดือนเต็มนั้น ใหนับเวลาราชการขาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ
บํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ หากไดรับอนุญาตไดรับเงินเดือนไมเต็มนั้น ใหนับเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามสวนแหงเงินเดือนที่ไดรับ หากมิไดรับอนุญาตใหรับเงินเดือน
มิใหนับเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ นอกจากนี้ สําหรับผูที่กระทําหนาที่
ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ในระหวางเวลาที่มีการรบหรือการสงคราม หรือมีการปราบจรา
จล หรือในระหวางที่มีพระบรมราชองคการประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือในระหวางเวลาที่ส่ัง
ใหเปนนักดําเรือดําน้ํา หรือปฏิบัตหินาที่ประจําอยูในเขตที่ไดมีการประกาศใชกฏอัยการศึก ใหนับ
เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญที่ปฏิบัติหนาที่ในระหวางนั้นเปนทวีคูณการเสียสิทธิ
รับบํานาญปกติ ตามปกตินั้น บํานาญปกติจะจายใหแกผูมีสิทธิไดรับจนตลอดจนชีวิต หรือถาได
กลับเขาราชการใหมไดรับเงินเดือนเทาเงินเดือนเดิม ก็จะงดจายไวชั่วคราว แตถาหากวาผูที่ไดรับ
บํานาญปกติคนใดตองดวยกรณีดังตอไปนี้ (1.) กระทําความผิดถึงตองโทษจําคุก โดยคํา
พิพากษาลงโทษจําคุก เวนแตความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือ (2.) เปนบุคคลลมละลายทุจริต ตามกฏหมายวาดวยลมละลายผูนั้นหมดสิทธิรับ
บํานาญปกติ ตั้งแตวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด
              บําเหน็จบํานาญพิเศษ บําเหน็จบํานาญพิเศษ คือ เงินที่รัฐบาลจายใหในเมื่อขาราช
การพลทหารกองประจําการหรือบุคคลที่ทําหนาที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ประสบ
การณดังกลาวดังตอไปนี้จนเปนผลทําใหพิการทุพพลภาพรับราชการคตอไปไมไดเลย หรือถึงตาย
(1) ประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่หรือถูกหระทุษรายเพราะเหตุกระทําการ
ตามหนาที่(2)ประสบเหตุอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุ
กระทําการตามหนาที่ แลวสูญหายไปและมีเหตุอันควรเชื่อไดวาตาย (3.) ไดรับการเจ็บปวยถึง
ทุพพลภาพหรือถึงตายเนื่องจากตองไปปฏิบัติราชการเปนครั้งคราวนอกตําบลที่ตั้งสํานักงาน
ประจํา หรือตองปฏิบัติราชการในทองที่กันดารที่จะตองเสี่ยวตอโรคภัยไขเจ็บซ่ึงทองที่นั้นได
กําหนดไวโดยพระราชกฤษฎีกา
                  การแบงจายบําเหน็จบํานาญพิเศษ สําหรับบําเหน็จบํานาญพิเศษในกรณีพิการ
ทุพพลภาพก็จายใหแกตัวผูรับนั้นไปทั้งจํานวนแตถาเปนกรณีตายหรือสูญหาย ก็แบงจายใหแก
ทายาทผูมีสิทธิ ดังนี้1. บุตรใหไดรับ 2 สวน ถาผูตายมีบุตรตั้งแต 3 คนขึ้นไป ใหบุตรไดรับ 3 สวน
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เฉล่ียจาย  คนละเทา ๆ กัน2. สามีหรือภริยา ใหไดรับ 1 สวน3. บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา
ที่มีชีวิตอยูไดรับ 1 สวน เฉล่ียจายคนละเทา ๆ กัน ถาไมมีทายาทผูมีสิทธิดังกลาวขางตนเลย ให
บุคคลซึ่งเจากระทรวงพิจารณาเห็นวามีหลักฐานแสดงไดวาเปนผูอุปการะผูตายอยู หรือเปนผูอยู
ในความอุปการะของผูตายตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัต ิ เปนผูรับบําเหน็จบํานาญพิเศษตาม
สวนที่เจากระทรวงจําไดกําหนดไว
                    ระยะเวลาการจายบําเหน็จพิเศษ 1. บุตร ใหมีสิทธิไดรับจนอายุครบ 20 ปบริบูรณ
เวนแตเมื่ออายุครบ 20 ปบริบูรณกําลังศึกษาอยูในชั้นเตรียมอุดมศึกษาหรือในชั้นอุดมศึกษาหรือ
ชั้นการศึกษาที่ทางราชการใหเทียบเทา ก็ใหไดรับไปตลอดเวลาที่ยังทําการศึกษาอยูในสถาน
ศึกษา แตไมเกิน อายุครบ 25 ปบริบูรณ 2.สามีหรือภริยาใหไดรับตลอดชีวิต เวนแตทําการ
สมรสใหม 3.บิดามารดาใหไดรับตลอดชีวิตบุคคลอื่นนอกจากที่กลาวใน 1-2 และ 3  (คือผู
อุปการะกับผูอยูในความอุปการะ) ถาอายุยังไมถึง 20 ปบริบูรณ ใหอนุโลมรับอยางบุตรแลวแต
กรณี ถาไมเขาลักษณะดังกลาวใหรับเพียง  10  ป
                 บําเหน็จตกทอด1. ขาราชการผูใดตายไประหวางรับราชการอยู หรือทหารกองหนุนที
เบี้ยหวัดตายถาความตายนั้นมิไดเกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วรายแรงของตนเองใหจาย
บําเหน็จตกทอดซึ่งคํานวณตามเกณฑบําเหน็จปกติ(คือเอาเงินเดือนเดือนสุดทายคูรดวยจํานวนป
เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ) ใหแกทายาทซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับทายาทผูได
รับบํานาญพิเศษและแบงจายใหตามเกณฑอยางเดียวกันดวย สําหรับบุตรจะไมมีสิทธิไดรับ ถา
ในวันที่ขาราชการตาย บุตรนั้นมีอายุครบ 20 ปบริบูรณ เวนแตจะกําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา
หรือช้ันการศึกษาที่ทางราชการรับรองใหเทียบเทา และยังมีอายุไมเกิน 26 ปบริบูรณ หรือเปน
บุคคลที่ทุพพลภาพ ก็จะมีสิทธิ์ไดรับบํานาญตกทอดนี้ผูไดรับบํานาญปกติอยู หรือผูมีสิทธิ์จะได
รับบํานาญปกติ หรือผูไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแกความตาย ใหจายเงินเปน
บําเหน็จตกทอดเทากับ 30 เทาของบําเหน็จรายเดือนที่ไดรับ ใหแกทายาทตามเกณฑและเงื่อนไข
เชนเดีนวกับการที่กลาวฝนวรรคแรก 2. บําเหน็จตกทอดรายใด คํานวนไดผลไมเกิน 3,000 บาท
ทางราชการก็จายเพิ่มใหเปน 3,000 บาทถวน นอกจากนี้ ผูไดรับบํานาญยังมีสิทธิ์ไดรับเงินส
วัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เชนเดียวกับขา
ราชการอีกดวย
                  เงินชวยเหลือคาจัดการศพ หากขาราชการเสียชีวิตในระหวางรับราชการหรือผูรับ
บํานาญเสียชีวิตในระหวางรับบํานาญทางราชการจะจายเงินชวยเหลือคาจัดการศพใหในอัตรา
ดังตอไปนี้ 1. กรณีขาราชการจะจายเงินชวยเหลือคาจัดการศพใหในอัตรา 3 เทาของเงิน
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เดือนเดือนสุดทาย 2. กรณีผูรับบํานาญ จะจายเงินชวยเหลือคาจัดการศพใหในอัตรา 1 เทาของ
เงินบํานาญ95

การชวยเหลือ
  (1) เงินชดเชยการเจ็บปวย ขาราชการหรือลูกจางผูใดไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่อง

จากการตอสูหรือการกระทําของศัตรู ใหไดรับเงินชดเชยการปวยเจ็บเปนรายวัน ดังนี้ (1.1) ใน
กรณีตองอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลใหไดรับเงินชดเชยการปวยเจ็บในอัตรา
1/30 ของอัตราเงินเดือนหรือคาจา (1.2) ในกรณีตองอยูพักฟนตามคําสั่งของแพทยที่รักษา ใหได
รับเงินชดเชยการปวยเจ็บในอัตรา 1/60 ของอัตราเงินเดือนหรือคาจาง(2) เงินชวยเหลือการจัด
การศพ ขาราชการหรือลูกจางที่เสียชีวิต เนื่องจากปฎิบัติหนาที่ราชการหรือชวยเหลือราชการใน
การปองกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศจะไดรับเงินชวยเหลือคาจัดการ
ศพรายละ 6,000 บาท   กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบช.) ผลจากการประกาศใชพระ
ราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2539 ทําใหหลักเกณฑระเบียบปฏิบัติเกี่ยว
กับบําเหน็จบํานาญของขาราชการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้นผูเขียนจึงไดนํารายละเอียด
เกี่ยวกับกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังจัดพิมพเผยแพรให
ผูอานไดศึกษาคนควา และไดนําราชกิจจานุเบกษาในเรื่องนี้แนบไวในภาคผนวกเพื่อการศึกษา
อยางละเอียด กบข. คือ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการเปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุง
ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการใหเหมาะสมสอด คลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจและฐานะทาง
การคลังของรัฐบาล กองทุนนี้เปนระบบผสมระหวางบําเหน็จบํานาญกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
โดยสมาชิกกองทุนเมื่อออกจากราชการมีสิทธิไดรับเงิน 2 สวนคือ เงินบําเหน็จหรือบํานาญตาม
สูตรใหมจากเงินงบประมาณ และเงินกอนอีกจํานวนหนึ่งจากกองทุน
                  วัตถุประสงค เพื่อใหประโยชนตอบแทนจากการรับราชการของขาราชการเมื่อออก
จากราชการ    เพื่อสงเสริมการออมทรัพย เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนใหแกสมาชิก   
สถานภาพ กบข. เปนนิติบุคคลที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ บริหรงานโดยคณะกรรมการ
กองทุนซึ่งแตงตั้งขากตัวแทนภาครัฐบาล ตัวแทนของสมาชิกกองทุนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผู
มีสิทธิเปนสมาชิก กบข.ขาราชการทุกประเภท (ยกเวนขาราชการทางการเมือง) มีสิทธิสมัครเปน
สมาชิก กบข.ได      ไดแก -  ขาราชการพลเรือน  ขาราชการรัฐสภาสามัญ  ขาราชการตํารวจ  ขา

                                                       
                         95 พะยอม วงศสารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย ,พิมพคร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ:สํานัก
พิมพสุภา จํากัด,2545),261-265.
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ราชการทหาร ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย    ขาราชการครู โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ
1. ขาราชการปจจุบัน  ไดแก  ผูซึ่งเปนขาราชการอยูกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และสมัครเปน
สมาชิก กบข. ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2540 โดยสมาชิกมิสิทธิเลือกจะสะสมเงินเขากองทุนหรือ
ไมก็ได 2. ขาราชการใหม ไดแกผูซึ่งเขารับราชการหรือโอนมาเปนขาราชการตั้งแตวันที่ 27
มีนาคม 2540 เปนตนไป จะตองเปนสมาชิก กบข.และสะสมเงินเขากองทุน   ส่ิงที่ กบข.ใหแก
สมาชิก สิทธิในการรับเงินบําเหน็จบํานาญอาจมีขอสงสัยวา สิทธิของสมาชิกในการรับเงิน
บําเหน็จบํานาญลดลงหรือไม คําตอบคือ ไมไดลดลงแตประการใด
                 หากเลือกรับบําเหน็จสูตรที่ใชในการคํานวณยังเหมือนเดิม คือ   บําเหน็จ = เงินเดือน
สุดทาย ×  เวลาราชการ หากเลือกรับบํานาญสูตรที่ใชในการคํานวนเปลี่ยนใหม คือ บํานาญ =
เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย × เวลาราชการ×1/50 (แตไมเกินรอยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย
60 เดือนสุดทาย) ซึ่งมีผลทําใหบํานาญที่ไดลดลง แตรัฐบาลไดชดเชยสวนของบํานาญที่ลดลง
โดย 1. จายเงินประเดิมเพิ่มใหแกสมาชิกซึ่งเปนขาราชการอยูกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ใน
อัตรา รอยละ 2 ของเงินเดือน โดยคํานวณระยะเวลาจากวันที่เร่ิมเปนขาราชการ จนถึงวันที่สมัคร
เปนสมาชิกกองทุน 2.  จายเงินชดเชยเพิ่มใหแกสมาชิกตั้งแตวันที่เปนสมาชิกจนถึงวันที่ออกจาก
ราชการ ในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือนเปนประจําทุกเดือนทั้งนี้ เงินบําเหน็จบํานาญยังคงรับ
จากเงินงบประมาณเหมือนเดิม เวนแตเงินประเดิมและเงินชดเชยรับจากกองทุน สิทธิที่ไดรับและ
เงินประเภทอื่น นอกเหนือจากเงินบําเหน็จบํานาญ สมาชิกที่จายสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ
3ของเงินเดือนเปนประจําทุกเดือน รัฐบาลจะจายเงินสมทบใหกับสมาชิกในอัตรารอยละ 3 ของ
เงินเดือนเปนประจําทุกเดือนเชนเดียวกัน และจะนําเงินดังกลาวไปลงทุนหาประโยชนเพื่อจายให
กบัสมาชิกเมื่อออกจากราชการสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ผูรับบํานาญตมกฎหมายกองทุนมีสิทธิไดรับส
วัสดิการและเงินชวยเหลือตางๆ เชนเดียว กับผูรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ  สิทธิการรับเงินตาง ๆ ตามกฎหมายกองทุนเปนสิทธิเฉพาะตัวไมอาจโอนกันได
สมาชิกมีสิทธิที่จะกูเงินในสวนของเงินสะสมทั้งจํานวน เงินสมทบและผลประโยชนของเงินดัง
กลาวตามหลักเกณฑและวิธีที่ณะกรรมการกําหนด  สิทธิประโยชนทางภาษี  กระทรวงการคลังจะ
พิจารณาใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากรแกสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และ
สมาชิก กบข   กบข. จะแจงจํานวนเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม (ถามี) เงินชดเชย รวมทั้ง
ดอกผลของเงินดังกลาวใหสมาชิกทราบเปนประจําทุกป96

                                                       
                         96 เร่ืองเดียวกัน, 270-273.
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พนักงานและแรงงานสัมพันธ (Employee Relations)

   เสถียรภาพ  พันธุไพโรจน  ใหความหมายวาการพนักงานสัมพันธ คือระบบของกฏ
เกณฑของความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางมีลักษณะเปนกฏเกณฑและกติกาวาดวยการ
ทํางานของผูเกี่ยวของ 2 ฝาย คือ ฝายนายจาง และฝายลูกจาง กฎเกณฑและกติกานี้จะกลาวถึง
แนวทางปฏิบัติตาง ๆ การเรียกรอง การเจรจาตอรอง ทั้งนี้เพรือใหการอยูทํางานรวมกันเปนไป
อยางราบรื่น ดวยความสัมพันธอันดี มุงไปสูความมั่นคงและความมั่งคั่งรวมกัน97  สําหรับ ตุลา
มหาสุธานนท กลาววา การแรงงานสัมพันธ หมายถึงระบบความสัมพันธเกี่ยวของระหวางกันและ
กันของบุคคลสองฝายในองคกรซึ่งฝายหนึ่งเปนผูจางเรียกวา “นายจาง” อีกฝายหนึ่งเปนผูปฏิบัติ
งานเพื่อแลกกับคาตอบแทนเรียกวา “ลูกจาง” คําวาแรงงานสัมพันธ (Labor Relations) นี้บางทีก็
มักนิยมใชคําอ่ืนแทน เชน อุตสาหกรรมสัมพันธ (Industrial Relations) พนักงานสัมพันธ
(Employee Relations) แรงงาน-การจัดการสัมพันธ (Labor-management Relations)98

  กลาวโดยสรุป พนักงานและแรงงานสัมพันธ เปนความสัมพันธระวางผูบริหารพนักงาน
และรัฐบาลโดยเริ่มต้ังแตการรับพนักงานเขาทํางาน จนกระทั่งพนออกไป รวมกระทั่งผลประโยชน
ที่พนักงานจะตองไดรับ เชน คาจางเงินเดือน เงินรายชั่วโมง คาลวงเวลา โบนัส การฝกอบรม สุข
ภาพอนามัย การวางงาน การเจรจาตอรอง ในสวนของการมีระบบแรงงานสัมพันธที่ดี จะทําใหลด
คาใชจายที่เกิดจากการขัดแยงทั้ง 2 ฝาย คาใชจายในการจางทนายถามีการฟองรองดําเนินคดี
ตามฏหมาย ชวยลดอัตราการลาออก โอนยาย ขอสําคัญยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
อยางดียิ่ง

ความสําคัญของการแรงงานสัมพันธ
   ศุภชัย มนัสไพบูลย และจีนะ ประทีป ไดกลาววาในปจจุบันการแรงงานสัมพันธไดทวี

ความสําคัญมากขึ้น ทั้งนี้เพราะความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางไดมีความสลับซับซอน
และกอใหเกิดผลกระทบอยางมากตอสถานประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศ สถาน
ประกอบการที่นายจางตอกันดวยดีการรวมสรางประโยชนและนํามาแบงปนอยางเหมาะสมอยาง
เขาใจ และยอมรับในบทบาทของแตละฝายมีความปรองดองและสามารถระงับขอขัอแยงใหยุติ

                                                       
                        97เสถียร พันธไพโรจน , เอกสารการสอนชุดวิชาการพนักงานสัมพันธ สาขาวิทยา
การจัดการ ,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กรุงเทพฯ:อรุณการพิมพ,2543),9.
                        98 ตุลา มหาพสุธานนท, หลักการจัดการและหลักการบริหาร  (กรุงเทพฯ:ธนธัชการ
พิมพ จํากัด, 2545),177.
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อันเนื่องมาจากวาการทํางานของลูกจางเปนไปตามสภาพ เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันที่มีคา
ครองชีพที่สูงขึ้น สืบเนื่องมาจากการเจริญของโลกไรพรมแดนทั้งระบบสารสนเทศและการคาของ
กลุมตางๆในประเทศตางๆทั่วโลก จึงทําใหตองดิ้นรนซึ่งปจจัยในการดํารงชีวิตที่ดีและสะดวก
สบายขึ้นกวาเทาที่เปนอยู จึงทําใหคาใชจายสูงขึ้นกวาความจําเปนจึงทําใหผูจางไดพิจารณาตน
ทุนในการผลิตเพื่อใหเกิดความสมดูลซึ่งกันและกันใหลงไดดวยความพอใจรวมกันก็จะทําใหลูก
จางมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการทํางาน มีความตั้งใจในการสรางผลผลิตใหเพิ่มข้ึนและให
บริการที่ดีแกผูมาใชบริการในสถานประกอบกิจการของนายจางและมีผลทําใหสามารถดําเนินกิจ
การไดอยางราบรื่น โดยไดรับผลประโยชนหรือกําไรตามวัตถุประสงคของสถานประกอบการนั้น
เมื่อนายจางและลูกจางสามารถทํางานพรอมกันดวยดีอยางมีประสิทธิภาพ ก็จะทําใหเกิดความ
สงบสุขในอุตสาหกรรม (Industrial Peace) ขึ้น สงผลโดยตรงตอความเจริญทางเศรษฐกิจและ
ความสงบเรียบรอยของประเทศ นายจางและลูกจางตางปฏิบัติตอกันดวยการเอารัดเอาเปรียบมี
ทัศนคติและกระทําการในเชิงเปนปรปกษตอกันยอมเกิดความไมพอใจ เกิดความขัดแยง และอาจ
พัฒนาไปเปนขอพิพาทแรงงานที่รุนแรง ทําใหเกิดความชะงักงันในรูปแบบตาง ๆ การแรงงาน
สัมพันธเปนเรื่องที่มีความสัมพันธทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ในทางเศรษฐกิจการ
เรงงานสัมพันธมีผลกระทบตอการลงทุน การเพิ่มข้ึนของผลผลิตและรายได ราคาสินคาและภาวะ
คาครองชีพในสังคม การแรงงานสัมพันธที่ดี จะสรางความมั่นคงใหแกการ เมืองนั้น แรงงาน
สัมพันธยอมมีบทบาทเสริมสรางเสถียรภาพทางการเมืองและทําใหประเทศชาติมีความมั่นคง99

ปจจัยดานแรงงานสัมพันธ
 วิภาดา คุปตานนท กลาววา กลุมแรงงานที่มีการรวมตัวกันอยางเปนทางการที่เรียก

วาสหภาพแรงงาน (Labor union) นั้นจะชวยพนักงานทั้งในแงการเจรจาตอรอง และการผลักดัน
ใหเกิดความยุติธรรมในการทํางานความสัมพันธดานสภาวะแรงงาน (Labor Relations) คือ
ความสัมพันธระหวางฝายบริหารกับสหภาพแรงงาน

                                                       
                      99 ศุภชัย มนัสไพบูลย และจีนะ ประทีป, เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,พิมพครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ:อรุณการ
พิมพ,2546),135-136.
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              วัตถุประสงคของแรงงานสัมพันธ(1.)การแกขอขัดแยง เมื่อมีขอขัดแยงเกิดขึ้น ถาแต
ละฝายไมมีกติกาไมมีกฏเกณฑสําหรับยึดถือเปนหลักปฏิบัติ หรือไมมีกลไกในการยุติขอขัดแยง
และใชอารมณในการตัดสินใจจะเกิดปญหายุงยากมาก และไมเพียงแตกอใหเกิดความเสียหาย
แกคูกรณีเทานั้น ยังอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสวนรวมอีกดวย ดังนั้นระบบแรงงานสัมพันธ
จึงมีจุดมุงหมายที่สําคัญคือ การแกไขขอขัดแยงในเวลารวดเร็วเนื่องจากภายใตระบบดังกลาวได
มีการพบปะเจรจาหารือระหวางคูกรณีกับเจาหนาที่ของรัฐ (2.) การรักษาความเปนธรรมในดาน
สังคมและเศรษฐกิจ กรรมการหรือแรงงานที่ยังชีพดวยการขายพลังแรงงานนั่นกลาวไดวามีอยู
แทบทุกสังคม และ “กรรมกรเชื้อชาติใดก็โดนนายทุนกดขี่ทั้งนั้น”ดูเหมือนวาจะเปนคํากลาวที่มัก
ใชเปนจุดยืนในการศึกษาประวัติศาสตรแรงงาน อยางไรก็ตามประเด็นที่นาสนใจก็คือกรรมกร
เหลานี้ควรจะไดรับอัตราคาจางขั้นต่ําที่เปนธรรม มิใหนายจางเอารัดเอาเปรียบระบบแรงงาน
สัมพันธจะชวยใหลูกจางไดรับความเสมอภาคโดยการใชสิทธิในการตอรอง เชนลูกจางสามารถ
ยื่นขอเรียกรองใหนายจางเปลี่ยนแปลงอัตราคาจาง สภาพการทํางาน สวัสดิการ และเงินชดเชย
ตาง ๆฯลฯ มาตการ    ดังกลาวจะชวยใหเกิดการกระจายรายได และความทัดเทียมกันในดาน
สังคมและเศรษฐกิจ
                  กฏหมายแรงงาน กฏหมายแรงงาน เร่ืองของกฎหมายแรงงานเปนหลักการที่รัฐ
กําหนดขึ้นเปนแนวปฏิบัติระหวางนายจางกับลูกจาง  แสดงถึงความสัมพันธระหวางทั้งสองฝาย
กฎหมายเรงงานมีทั้งกฎหมายแรงงานทางตรงกับประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย ซึ่งไดระบุ
เร่ืองที่เกี่ยวกับแรงงานคือ การจางงาน การคุมครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ ศาลแรงงาน
กฎหมายวาดวยความปลอดภัยในการทํางานและการจัดหางาน100

องคการของลูกจาง
     คณาจารยโปรแกรมบริหารธุรกิจ อธิบายถึงหลักการของแรงงานสัมพันธใหสิทธิทั้ง

นายจางและลูกจางจัดตั้งองคการของตนเองไดโดยอยูภายใตเงื่อนไขตามขอบังคับของกฏหมาย 
สําหรับลูกจางอาจตั้งองคการขึ้นได 5 รูปแบบ คือ (1.) สหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานเปนการ
รวมตัวกันของฝายผูใชแรงงานจัดตั้งเปนองคการของตนเพื่อปกปองผลประโยชนของคนเองและ
สรางอํานาจตอรองมิใหนายจางเอาเปรียบ(2.) คณะกรรมการลูกจาง ตามพระราชบัญญัติแรง
งานสัมพันธมาตรา 45 กําหนดใหสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป จัดตั้งคณะ

                                                       
                    100 วิภาดา คุปตานนท ,การจัดการพถติกรรมขององคการ (กรุงเทพฯ:บริษัท  เอส อาร
พร้ินติ้ง แมสโปรดักส จํากัด,2544),99.
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กรรมการลูกจางในสถานประกอบกิจการนั้นไดจํานวนของคณะกรรมการลูกจางขึ้นอยูกับจํานวน
ลูกจาง ซึ่งมาตรา 46 ระบุไวมีจํานวน  5-21 คน สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 40
คน จนถึง 2,500 คน จัดใหมีคณะกรรมการลูกจางนั้น เปนวิธีการปรึกษาหารือรวมมือกันระหวาง
นายจางกับลูกจาง 3. คณะกรรมการปรึกษาหารือรวม (Join Consultation Committee) การจัด
ตั้งคณะ กรรมการการปรึกษาหารือรวม ไดแก การจัดตั้งตัวแทนของฝายนายจาง และฝายลูกจาง
มารวมประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อจัดทําขอเสนอตอฝายบริหารของบริษัท มีลักษณะคลายกับ
คณะ กรรมการลูกจาง แตเกิดขึ้นในลักษณะเปนกันเอง และดวยความเห็นชอบของทั้งสองฝาย
เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจางโดยไมจําเปนตองจัดตั้งสหภาพแรง
งาน 4. สหพันธแรงงาน ตามมาตรา 113 แหงพระราชบัญญัติแรงงานมีสมาชิกลูจางของนาย
จางคนเดียวกัน หรือสมาชิกเปนลูกจางซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกัน อาจรวมตัวกันจัดตั้ง
เปนสหพันธแรงงาน เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางสหภาพแรงงานและคุมครองผล
ประโยชนของสหภาพแรงงานและลูกจาง สหพันธแรงงานมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับสหภาพ
แรงงานโดยอนุโลม สภาองคการลูกจาง ตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญีติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 กําหนดใหสหภาพแรงงานและสหพันธแรงงานไมนอยกวา 15 แหง จัดตั้งสภาองคการ
ลูกจางเพื่อสงเสริมการศึกษาและสงเสริมการแรงงานสัมพันธสภาองคการลูกจางเปนนิติบุคคล 
และตองจดทะเบียนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับหสภาพแรงงานและสหพันธแรงงาน
              องคการของนายจาง องคการของนายจางตั้งขึ้นตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ แบง
ออกเปน 3 ประเภทคือ (1.) สมาคมนายจาง ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2541 สมาคมนายจางจะมีข้ึนก็แตโดยอาศัยอํานาจตามบทแหงพระราชบัญญัติเทานั้น โดย
สมาคมนายจางมีวัตถุประสงค เพื่อการแสวงหาและคุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจาง
และสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจาง และระหวางนายจางดวยกัน  (2.) สห
พันธนายจาง ตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2418 กําหนดใหสมาคม
นายจางตั้งแต 2 สมาคมขึ้นไปที่มีสมาชิกประกอบกิจการประเภทเดียวกัน อาจรวมตัวกันจดทะ
เบียรจัดตั้งสหพันธนายจางเพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและคุมครองผล
ประโยชนของนายจางและคุมครองผลประโยชนของสมาคมนายจางที่สหพันธนายจางมีอยาง
เดียวกันกับสมาคมนายจาง
             องคการของรัฐบาลหนวยงานที่มีความสําคัญของรัฐบาล ที่มีบทบาทในการกําหนด
ระบบแรงงานสัมพันธก็คือ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หลักการที่รัฐบาลนํามาใชใน
การจัดระบบแรงงานสัมพันธคือหลักไตรภาคี ประกอบดวย นายจาง ลูกจาง รัฐบาล การที่รัฐบาล
เขามาเกี่ยวของในการจัดระบบแรงงานสัมพันธก็เพราะความรับผิดชอบในการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ของประเทศ จึงตองปองกันไมใหปญหาแรงงานกระทบตอภาวะเศรษฐกิจสวนรวม นอกจากนั้นรัฐ
เปนผูประกอบการรายใหญของประเทศ การใชจายเงินของรัฐบาลจึงมีผลกระทบตอสวนรวมบท
บาทของรัฐบาลก็คือบทบาทในฐานะคนกลางระหวางนายจางและลูกจาง
           ขอพิพาทแรงงานขอพิพาทแรงงานตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.
2518 หมายความวาขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางเกี่ยวกับสภาพการจาง จะเห็นไดวาแมจะ
ระบุวาเปนการขัดแยงในเรื่องของสภาพการจางงาน แตก็มีขอบเขตกวางขวาง เพราะกฏหมาย
กําหนดขอความที่แสดงถึงสภาพการจางงานนั้น มีตั้งแตเงื่อนไขการจางหรือการทํางาน วันเวลา
ทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง การยื่นเรื่องราวรองทุกข ไปจนถึงการแกไขเพิ่มเติม หรือ
การตออายุขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง  โดยทั่วไปขอพิพาทมักเกิดจากสิ่งตอไปนี้ (1.) เกิด
จากนโยบายทางดานบริหารบุคลากรไมเหมาะสม(2.)เกิดจากผลประโยชนทางดานการตอบแทน
(3.)เกิดจากการเรียกรองสิทธิ (4.) เกิดจากขั้นตอนการรองทุกข

การคุมครองแรงงานทั่วไป
   การคุมครองแรงงานตามกฎหมายเปนเรื่องของสิทธิและหนาที่ระหวางนายจางกับลูก

จางกฎหมายไดกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการใชแรงงานเพื่อใหลูกจางทํางานดวยความปลอดภัย 
และไดรับคาจางอยางเหมาะสม โดยกฎหมายไดใชบังคับแกนายจางที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป
ยกเวนสวนราชการ การจางมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไร ทางเศรษฐกิจ งานเกษตรกรรม
และการทาอากาศยานแหงประเทศไทย เกี่ยวกับการทํางาน กฎหมายไดคุมครองเรื่องตาง ๆ ดัง
ตอไปนี้  เวลาทํางาน การกําหนดเวลาทํางานของลูกจางเปนหนาที่จะตองประกาศใหลูกจาง
ทราบโดย ตองไมเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดเวลาทํางานปกติ งานอุตสาหกรรมไมเกินสัปดาหละ
48 ชั่วโมง งานขนสงไมเกิน  วันละ 8 ชั่วโมง งานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูก
จางไมเกินสัปดาหละ 42 ชั่วโมง งานดานพาณิชยกรรม หรืองานอื่นไมเกินสัปดาหละ 54 ชั่วโม
1.2  การทํางานลวงเวลา งานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม และงานที่มีลักษณะตองทําติดตอ
กันไป ถาหยุดจะเสียหาย หรือเพื่อนประโยชนแกการผลิต การจําหนาย และการบริหาร นายจาง
จะใหลูกจางทํางานเกินเวลาปกติได ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิการบดีสวัสดิการและ
คุมครองแรงงา งานขนสง นายจางอาจใหลูกจางทํางานเกินเวลาปกติได เมื่อไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากอธิการบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน งานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือ
รางกายของลูกจาง นายจางจะใหลูกจางทํางานเกินกําหนดวลาปกติไมได  1.3  เวลาพัก นายจาง
จะตองกําหนดเวลาพักใหลูกจางไมนอยกวาวันละ 1 ชั่วโมงและตองจัดภายใน 5 ชั่วโมงแรกของ
การทํางาน หากตกลงกับลูกจางลวงหนา อาจแบงเวลาพักเปนหลายครั้งไมนอยกวา 20 นาทีก็ได
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ลักษณะงานที่ตองทําติดตอกันจะไมกําหลดเวลาก็ไดแตตองไดรับความยินยอมจากลูกจางกอน 
ในกรณีที่เปนงานฉุกเฉินนายจางจะไมใหลูกจางพักก็ได 1.4  วันหยุด นายจางจะตองจัดใหมีวัน
หยุดประจําสัปดาหไมนอยกวาสัปดาหละ 1 วัน วันหยุดประจําสัปดาหแตละวันตองมีระยะหาง
กันไมเกิน 6 วัน ยกเวนงานโรงแรม งานขนสง งานในปา งานในที่ทุรกันดาร งานประมง งานดับ
เพลิง นายจางและลูกจางจะตกลงกันสะสมและเวนวันหยุดไปในระยะ 4 สัปดาหก็นายจางจะ
ตองประกาศกําหนดวันหยุดตามประเพณีไวปละไมนอยกวา 13 วัน และจะตองมีวันแรงงานแหง
ชาติรวมอยูดวย 1 วัน และถาวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจําสัปดาหใหนายจางเลื่อน
วันหยุดตามประเพณีดังกลาว ไปหยุดในวันทํางานถัดได ลูกจางมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไดป
ละไมนอยกวา 6 วันทําการ แตลูกจางจะมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปเมื่อไดทํางานครบแลว 1 ป
นายจางและลูกจางอาจตกลงสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอนประจําปไปรวมหยุดในปอ่ืนก็ได ถา
ลูกจางยังไมใชสิทธิหยุดพักผอนประจําป และถูกเลิกจางโดยไมมีความผิด ลูกจางมีสิทธิไดรับคา
จางในสันหยุดพักผอนประจําปตามสว 1.5  วันลา กฏหมายคุมครองแรงงานกําหนดวันลาไว 3
ประเภทคือ วันลาปวย ลูกจางมีสิทธิลาปวยไดปหนึ่งไมเกิน 30 วันทํางาน ลาคลอด ลูกจางมีสิทธิ
ลาคลอดไดครรภละ 90 วัน แตมีสิทธิไดรับคาจาง 45 วัน วันลาเพื่อรับราชการทหาร ลูกจางที่ถูก
เรียกเขารับราชการทหารสามารถไปรับราชการทหารไดตามจํานวนวันที่ทางราชการกําหนดไว
                    คุมครองแรงงานหญิง หามหญิงทํางานที่อาจเปนอันตราย ไดแก งานที่ใชเลื่อยวง
เดือนงานเหมืองแรที่ตองทําใตดิน งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ งานทําความ
สะอาดเครื่องจักรเครื่องยนต ขณะที่เครื่องจักรเครื่องยนตกําลังทํางาน และงานที่ตองทําบนนั่ง
รานที่สูงกวาพื้นตั้งแต 10 เมตรขึ้นไปหามใชหญิงทํางานหนักเกินกําหนด ไดแก การยก แบก หาม
หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินกวาที่กําหนด ไวในกฎหมายแรงงาน หามใหหญิงอายุต่ํากวา
18 ป และยังไมสมรสทํางานบางสถานที่ เชนในบาร อาบอบนวด หามใชหญิงทํางานบางเวลา
โดยเฉพาะเวลา 24.00 -06.00 น. เวนแตงานที่มีลักษณะตองทําติดตอกันไป งานกะหรืองานที่มี
ลักษณะและสภาพที่ตองทําในระหวางเวลาดังกลาว การคุมครองแรงงานเด็ก หามมิใหรับเด็ก
อายุต่ํากวา 13 ปบริบูรณ เปนลูกจาง จางเด็กอายุ 13 ปบริบูรณได แตยังไมถึง 15 ปบริบูรณ แต
ตองเปนงานเบา ๆ ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและหามมิใหเด็กทํางานในวันหยุด ทํางานลวงเวลา
และทํางานระหวาง 22.00 -06.00 น.101

                                                       
                      101 คณาจารยโปรแกรมบริหารธุรกิจ, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
(กรุงเทพฯ:ฝายเอกสารและตํารา สถาบันราชภัฎสวนดุสิต,2541),102-107.
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ระบบแรงงานสัมพันธ (Employee and labor relations)

   ทวีศักดิ์ สูทวาทิน ไดอธิบาย กลยุทธการกําหนดรูปแบบความสัมพันธระหวางฝายนาย
จางและลูกจางมีทางเลือก102 ดังรูปที่  5

               สมชาย หิรัญกิตติ อธิบายวา พนักงานที่ดีเปนสินทรัพยที่มีคุณคา สําหรับการคนหา
การพัฒนา และการธํารงรักษาพนักงาน เปนกระบวนการที่เรียกวาการบริหารทรัพยากรมนุษยซึ่ง
เกี่ยวของกับความเขาใจวาพนักงานตองการอะไรในการทานความสามารถ ความพึงพอใจของ
พนักงานในการทํางาน ซึ่งการปฏิบัติที่ดีตอพนักงานถือเปนขอไดเปรียบ เชน ความใกลชิดในการ
บริหาร การชวยเหลือในการตัดสินใจ การพัฒนบรรยากาศครอบครัวที่ดีระหวางพนักงาน การมี
นโยบายทางดานบวกกับทรัพยากรมนุษย เห็นการสรางภาพพจนที่ดีใหแกองคการ ไดแก การราง
แผน การสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ โปรแกรมฝกอบรม การวิเคราะหงาน คําบรรยาย
ลักษณะงานการระบุคุณสมบัติของพนักงาน ระบบการประเมิณผลการทํางาน นโยบายความกาว
หนาของพนักงาน โปรแกรม คาจาง เงินเดือน และผลประโยชนเกื้อกูลอ่ืน ๆ103

                                                       
                    102ทวีศักดิ์  สูทวาทิน ,การบริหาร ,พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: TPN Press,2545),11.

การสื่อสารในองคการเปนระบบ
จากเบื้องตน (top-down) จากผู
บริหารสั่งมายังพนักงาน

หลีกเลี่ยงหรือปฎิเสธไมใหมีสห
ภาพแรงงาน

ใชมุมมองวาพนักงานเปนคูตอสู
(asversarial approach)

การสื่อสารในองคการเปดโอกาส
ใหสื่อสารจากระดับลางขึ้นมาได
ดวย (bottom-up) เพื่อสะทอน
ป ั ั  ิ

ตอบสนองความตองการของ
พนักงานที่ไมใหเกิดความกดดันที่
ตองไปรวมตัวกันเปนสหภาพแรง
งานเพื่อตอสูเรียกรอง

ยอมรับสหภาพแรงงานในฐานะที่
เปนตัวแทนของพนักงาน
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การบริหารงานกิจการนักศึกษา

      สําเนาว ขจรศิลป กลาววา กิจการนักศึกษา เปนหนวยงานที่สําคัญของหนวยงาน
หนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอธิการบดีหรือ อธิการบดีไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษาหรือรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบบริหารงาน วัตถุประสงคของกิจ
การนักศึกษานั้น รวมถึงการดําเนินกิจกรรมที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
นักศึกษา การชวยใหนักศึกษามีความพรอมในการศึกษาเลาเรียน โดยจัดบริการตาง ๆ ใหนัก
ศึกษา การชวยพัฒนานักศึกษาใหเปนบุคคลที่มีความสมบูรณทั้งในดานสติปญญา สังคม เอก
ลักษณ อารมณ รางกายและจิตใจ  ตลอดจนการชวยสถาบันอุดมศึกษาดานการทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรมของชาติ ขอบขายของการดําเนินงานของกิจการนักศึกษานั้น มีความแตกตางกันซึ่งขึ้น
อยูกับปจจัยที่เกี่ยวของ สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง แตที่สําคัญที่สุดคือ ตองมีขอบขายที่ครอบ
คลุมบทบาทหนาที่และวัตถุประสงคของฝายกิจการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น104  
แต สําหรับ สตามาตาโกส (Stamatakos) ไดกลาววา การบริหารกิจการนักศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย และชี้ใหเห็นถึงคุณลักษณะสําคัญของผูบริหารการศึกษาวา ผูบริหารกิจการนัก
ศึกษาควรเปนผูมีประสบการณสูง มีความสามารถในการวางมาตรการ มีความรู ทักษะ ในงานที่
จะตองปฏิบัติ มีศีลธรรมและบุคลิกภาพดี การแตงตั้งบุคคลเขาบริหารงานกิจการนักศึกษาควร
คํานึงถึงประสบการณ และความสามารถ รวมทั้งความรูพื้นฐานที่จะเปนผูบริหาร เพราะงานกิจ
การนักศึกษาเปนงานที่ตองปฏิบัติจริงกับบุคคลหลายประเภท ตองอาศัยผูบริหารที่มีความ
ชํานาญเปนพิเศษ และมีความสามารถในวิชาการพื้นฐานตาง ๆ มาผสมผสานกันจึงจะทําใหงาน
กิจการนักศึกษาเจริญกาวหนา และประสบความสําเร็จ105

                  โครงสรางการบริหารงานบุคลากรกิจการนักศึกษา ไดแก (1) ดานการบริหาร
ประกอบดวยงานการเงิน บุคลากร ระเบียบบริหาร งานทั่วไป งานสารบรรณ และงานอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ (2) ดานวิชาการ ประกอบดวย งานดานหลักสูตร การเรียน การสอน การวิจัย

                                                                                                                                                            
                            103 สมชาย หิรัญกิติ, การบริหารธุรกิจขนาดยอม (กรุงเทพฯ:ธีระฟลมและไซเท็กซ
จํากัด,2542),248.
                            104สําเนาว ขจรศิลป, มิติใหมของกิจการนักศึกษา 1พื้นฐานและบริการนักศึกษา
,พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต,2539),20.
                            105Stamatakos. Louis C , “Student Affairs Progress Toward” Journal of
College Student personel . 2: March,1981,105-111.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



79
การเผยแพรความรูแกนักศึกษาและสังคม (3) ดานนักศึกษา ประกอบดวย งานบริการ และงานส
วัสดิการ งานกิจการนักศึกษา106

แผนภูมิที่ 3 โครงสรางการบริหารงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี

ที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, "เอกสารประกอบการศึกษา ดูงาน ม.ใน
กํากับคุณภาพรวมของ มจธ. การบริหารสํานักงานอธิการบดี" ,14 มิถุนายน 2545.

งานทะเบียนและประเมินผล
 เปนศูนยกลางของขอมูลที่ไดรวบรวมขอมูลของนักศึกษาตั้งแตแรกเขาศึกษา จนกระทั่ง

สําเร็จการศึกษา ซึ่งเปนประโยชนตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ในการวางแผนพัฒนางาน
                                                       
                 106  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี,   "เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน ม.
ในกํากับคุณภาพรวมของ มจธ. การบริหารสํานักงานอธิการบดี " ,14 มิถุนายน 2545.

* คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา ประกอบดวย รองคณะบดีฝายกิจการนักศึกษาทุกคณะ และตัวแทน
หนวยงานตางๆ ในฝายกิจการนักศึกษาทุกฝาย

- งานเลขานุการ
-งานรับนักศึกษาและทะเบียนประวัติ
-งานลงทะเบียนและตารางสอน/ตาราง
สอบ
-งานวัดผลการศึกษาและสถิติ

- งานธุรการ
-งานบริการ การพัฒนาหลักสูตร
-งานบริการสื่อการพิมพ
- งานบริการ การประกันคุณภาพการศึกษา
- งานสงเสริมการสรางตํารา
- งานบริการโสตทัศนูปกรณ

- งานธุรการและบริการ
- งานกิจกรรมนักศึกษา/ศูนยกีฬา
- งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
- งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
- งานศิษยเกาสัมพันธ

คณะกรรมการฝายกิจการนัก

งานบริการการศึกษา งานทะเบียนและประเมินผล งานกิจการนักศึกษา

อธิการบดี

รองอธิการบดีอาวุโสฝายวิชาการ

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
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การจัดการศึกษา ของทั้งมหาวิทยาลัย ดังนั้น ขอมูลจะตองถูกตอง แมนยํา และรวดเร็วทันตอการ
นําไปใชงาน แยกสวนรับผิดชอบงานดังนี้ (1) งานเลขานุการ หนาที่วิเคราะหและพัฒนาระบบ
บริหารงานของสวนทะเบียนและประเมินผลจัดทําและดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสวน
งานประสานงานการจัดทําคูมือ เอกสารตาง ๆ ดานการบริหารของสวนงาน ประสานศูนยสอบคัด
เลือก Entrance ประสานงานกับหนวยงานภายใน และภายนอก จัดทําขออนุมัติการทํางาน การ
เบิกเงินคาตอบแทน การทํางานนอกเวลาของขาราชการ พนักงาน ควบคุมดูแลการรับสงหนังสือ
พรอมลงทะเบียน และนําเสนอ ในการจัดเลี้ยง การประชุม จัดทํารายงานผลการศึกษา จัดทําการ
ขออนุมัติคืนเงินคาบํารุงการศึกษา และคาลงทะเบียนแกนักศึกษา จัดทําบัญชีการเงิน จัดซื้อจัด
จางวัสดุ ครุภัณฑ จัดทํางบประมาณประจําป จัดทํารายงานผลการศึกษา จัดทําใบรับรองนัก
ศึกษาทุกประเภท จัดเก็บประวัตินักศึกษาใหม นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา จัดเก็บปริญญาบัตร
จัดเก็บวิทยฐานะ จัดเก็บรูปถายนักศึกษา จัดทําบัญชีครุภัณฑของสวนงาน บริการคํารองตาง ๆ
บริการรับ-จายเอกสารสําคัญทางการศึกษา บริการจําหนายเอกสารตาง ๆ บริการติดตอสอบถาม
จัดทําประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสวนงาน (2) งานลงทะเบียน  และตารางสอน-ตารางสอบ
รับลงทะเบียน เพิ่ม ลด ถอนรายวิชา ออกรายงานผูลงทะเบียน ประสานงาน จัดตารางสอนตาราง
สอบ จัดทําคูมือลงทะเบียนเรียน จัดตารางหองสอบประจําภาค (3) งานวัดผลการศึกษาและสถิติ
นักศึกษา ดูแลสถิตินักศึกษา ขอมูลสถานภาพนักศึกษา รายงานประจําปของสวนงาน (4) งานรับ
นักศึกษา และทะเบียนประวัติ จัดเตรียมงานรับนักศึกษา ทะเบียนประวัตินักศึกษา รายชื่อนัก
ศึกษา ประสานงานการดําเนินงานพระราชทานปริญญาบัตร (5) งานวัดผลการศึกษาและสถิติ
นักศึกษา ดูแลระบบ Acis ทั้งหมดของสวนงาน บันทึกและประมวลผลสอบ ระเบียบผลการสอบ
ระเบียบผลการเรียนของนักศึกษา ตรวจสอบผูสําเร็จการศึกษา107

งานบริการการศึกษา
  ภารกิจ ใหการสนับสนุนงานวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในสวนที่เกี่ยวกับ

การจัดหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา และการสนับสนุนการใหบริการ โสตทัศนูปกรณ
เพื่อการเรียนการสอนในอาคารเรียนรวม

  วัตถุประสงค เปนศูนยกลางในการสงเสริม สนับสนุนใหบริการวิชาการแกนักศึกษาและ
อาจารยของมหาวิทยาลัย เปนศูนยกลางในการประสานงานกับทุกคณะ สํานักงานภายในมหา

                                                       
                       107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี,  "เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน
ม.ในกํากับ" 14 มิถุนายน 2545 , 7-8.
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วิทยาลัย ดานจัดการเรียนการสอน เปนศูนยกลางในการประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ดานการจัดการเรียน
การสอนใหบริการคําแนะนําแกนักศึกษา และคณาจารยเกี่ยวกับกฎและระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เปนศูนยกลางในการใหบริการใชอาคารเรียนรวม หองเรียนหองประชุม โสต
ทัศนูปกรณ เปนศูนยกลางในการประสานดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหไดมาตร
ฐาน

  ภาระหนาที่ สนับสนุนงานวิชาการตามนโยบาลของมหาวิทยาลัยในสวนของ การจัดทํา
หลักสูตร การประกันคุณภาพทางการศึกษา การใหบริการจัดทําขอสอบ เอกสารประกอบการ
สอนตําราเรียน ที่ใชภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งแยกเปนงาน ดังนี้ (1) งานธุรการ ดําเนินงานดาน
สารบรรณ การเงินพัสดุ ธุรการ ประสานงาน การรับนักศึกษาผานสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (โควตา/รับตรง) ประสานงาน การเขารวมอบรม สัมนาทางวิชาการใหหนวยงานตาง ๆ
ประสานงาน การจัดทําเอกสารประกอบการวาระการประชุม ควบคุมการใชจายงบประมาณงาน
บริการการศึกษา ควบคุมการใชจายงบประมาณกิจกรรม ทําแผนมหาวิทยาลัย ประสานงานภาย
ในหนวยงาน งานบริการการศึกษาและหนวยงานตาง ๆ  (2) งานบริการโสตทัศนูปกรณ ดูแล
ระบบโสตทัศนูปกรณ หองเรียน อาคารเรียนรวม ใหบริการหองเรียน และหองเรียนมัลติมีเดีย
ควบคุมการใชงานระบบโสตทัศนูปกรณ และใหบริการหองประชุมสวนกลางของมหาวิทยาลัย ให
บริการยืมโสตทัศนูปกรณแก อาจารย นักศึกษา และหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซอม
บํารุงออกแบบและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณแกอาจารย นักศึกษา และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย (3) งานบริการการพัฒนาหลักสูตร ประสานงานการจัดทําหลักสูตรใหม หลักสูตร
ปรับปรุง การแกไขหลักสูตร ประสานงานการพัฒนาอาจารย ประเมินการสอนของอาจารยโดยนัก
ศึกษา งานเลขานุการ คณะอนุกรรมการวิชาการ ประสานงานการจัดทําหนังสือหลักสูตร
มหาวิทยาลัย ประสานงานดานหลักสูตรกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ก.พ. และ ก.ค.
(4) งานบริการประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการประสานนโยบายบริหารงานคุณภาพโดยรวม
ของมหาวิทยาลัยสูผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ ใหมีการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ประสานงานการเตรียมความพรอม การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เปนตัวแทน
ประสานความเขาใจ ประชาสัมพันธ ความรวมมือในดานนโยบาย การบริการงานคุณภาพ  แก
บุคลากร และหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เขารวมประชุม สัมนา เสวนาวิชาการ ดานการ
ประกันคุณภาพในฐานะผูแทนของมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ของหนวยงาน  และผลิตผลงานทางวิชาการดารการประกันคุณภาพ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (5) งานบริการสื่อส่ิงพิมพ จัดพิมพเอกสารประกอบ
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การสอน คูมือ ตําราเรียน แบบฝกหัด เอกสารของมหาวิทยาลัย จัดพิมพขอสอบประจําภาคการ
ศึกษา และขอสอบเขาศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาทุกปการศึกษา (6) งานสงเสริม
การสรางตํารา งานวางแผนการผลิต ดําเนินการจัดทํากราฟฟกอารต จัดวางรูปแบบ รูปเลม ออก
แบบปกหนังสือ และตําราประสานงานกับศูนยหนังสือของมหาวิทยาลัยในการจัดจําหนาย
หนังสือ และตําราเรียน108

งานกิจการนักศึกษา
  วัตถุประสงค (1) เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมในการใชชีวิตภายในมหาวิทยาลัยได

อยางเปนสุข (2) เพื่อพัฒนานักศึกษาใหสมบูรณ เติมศักยภาพทั้งทางดานวิชาการ วิชาชีพ ราง
กาย สติปญญา สังคม อารมณ และจิตใจ

     ภารกิจดานกิจการนักศึกษา (1) ปรัชญา นโยบาย (2) การรับนักศึกษา (3) การปฐม
นิเทศนักศึกษา (4) บริการหอพักนักศึกษา (5) บริการทุนการศึกษา (6) บริการโรงอาหาร (7)
บริการดานสุขภาพอนามัย (8) บริการใหคําปรึกษา และทดสอบทางจิตวิทยา (9) บริการจัดหา
งาน และจางงาน (10) บริการนักศึกษาฝกงาน (11) วินัยนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ดูแลความ
ประพฤติ วิชาทหาร (12) กิจกรรมนักศึกษา หนวยบริการ และประสานงาน หนวยวิเคราะห และ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา (13) บริการดานกีฬา (14) บริการอื่น ๆ ไปรษณีย จอดรถยนต รักษา
ความปลอดภัย บริการธุรการ รานคา การประกันอุบัติเหตุ (15) ปจฉิมนิเทศ (16) ติดตามผล
ประเมินผล แยกเปนงานตาง ๆ ดังนี้ (1)  ธุรการ และบริการการจัดทําเกี่ยวกับสารบรรณ งบ
ประมาณการเงิน พัสดุ บุคลากร ประกันอุบัติเหตุ บริการอื่น ๆ (2) งานกิจกรรมนักศึกษา ปฏิบัติ
งานดานบริการและประสานงานวิเคราะห และพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (3) งานแนะแนวการ
ศึกษา และอาชีพ จัดทําการบิการจัดหางานทุนการศึกษา หองสมุดอาชีพ และการศึกษาตอ นัก
ศึกษาฝกงาน ใหคําปรึกษาและทดสอบเชิงจิตวิทยา (4) งานวิจัยและพัฒนานักศึกษา ดําเนินงาน
ในการพัฒนานักศึกษา วินัยนักศึกษา ราชการทหาร (5) งานศิษยเกาสัมพันธ ดําเนินงานศิษยเกา
สัมพันธ ติดตามผลบัณฑิต109

                                                       
                         108เร่ืองเดียวกัน, 12-15.
                          109เร่ืองเดียวกัน,20.
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                                             งานวิจัยในประเทศ

  เตือนใจ แววงาม  ไดทําการวิจัย    รูปแบบการบริหารกิจการนักศึกษาของวิทยาลัย
พยาบาลกรุงเทพ    พบวา (1) ปรัชญาของกิจการนักศึกษา มุงสงเสริมใหนักศึกษามีการพัฒนา
ดาน   รางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา ใหมีความใฝรู และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค(2)   
นโยบายของกิจการนักศึกษา   มุงสงเสริมการเขารวมกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของ
แตละบุคคล    สงเสริมคุณภาพชีวิตในสถาบัน และสามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางในดานสุข
ภาพ แกประชาชนได  (3) วัตถุประสงคของกิจการนักศึกษาเพื่อจัดอํานวยความสะดวกและ
บริการตาง ๆ แกนักศึกษาพยาบาลใหดําเนินชีวิตในสถาบันไดอยางมีความสุข  สามารถ    
ทํางานรวมกับบุคคลอื่นได มีพัฒนาการทาง   สติปญญา   ความรู  คุณธรรม ทักษะวิชาชีพ (4) 
ขอบขายของงานบริหารกิจการนักศึกษา ครอบคลุมภารกิจ 4 ดาน คือ  ดานสวัสดิการ   ดานควบ
คุม   ดานกิจกรรมรวมหลักสูตร และดานสอนซอมเสริม(5)กระบวนการบริหารกิจการนักศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม มี 7 ข้ันตอน คือ  การงานแผน การจัดองคการ  การจัดบุคลากร  การ
วินิจฉัยสั่งการ การประสานงาน การรายงาน และการบริหารงบประมาณ แตละขั้นตอนมีราย
ละเอียด การพัฒนากิจกรรมที่มีคุณภาพตามหลักวิชา บริหารกิจการนักศึกษา110

               ขจร นราอารยะกุล ไดทําการวิจัย  การบริหารกิจการนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล  วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯในทัศนะของผูเชี่ยวชาญ  ผูบริหาร  อาจารยและกรรมการ
นักศึกษา    พบวา   ทัศนะของผูบริหาร อาจารยและกรรมการนักศึกษาตอการบริหารกิจการนัก
ศึกษาที่ปฏิบัติจริงแตละดานและรวมทุกดาน  ที่มีคาเฉลี่ยต่ํากวาทัศนะของผูเชี่ยวชาญตอการ
บริหารกิจการนักศึกษาที่ควรปฏิบัติและมีทัศนะแตกตางกันอยางนัยสําคัญ   ทางสถิติที่ระดับ  
.05   สวนทัศนะของผูบริหาร อาจารยและกรรมการนักศึกษาไมแตกตางกัน     ควรจัดประชุมสัม
นาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษาประจําปการศึกษาใหชัดเจน    การนิเทศและติด
ตามการประเมินผลงานกิจการนักศึกษาอยางใกลชิด    จัดงบประมาณใหเพียงพอและประชา
สัมพันธ สามารถทํางานจนบรรลุเปาหมายที่พึงประสงค

                                                       
                     110 เตือนใจ  แววงาม, "รูปแบบการบริหารกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล
กรุงเทพ "(ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2535),บทคัดยอ.
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อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล111

               ไชยรัตน  รุจิพงศ   ไดทําการวิจัย   การบริหารกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
ในทัศนะของผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาและกรรมการนักศึกษา พบวา (1)  ผู
บริหาร  อาจารยที่ปรึกษากิจการนักศึกษาและกรรมการนักศึกษาเห็นวา    การบริหารกิจการนัก
ศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต แตละดานรวม 5 ดานมีความเหมาะสมปานกลาง(2)ทัศนะของผู
บริหาร   อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาและกรรมการนักศึกษา     ที่มีตอการบริหารกิจการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต แตละดานรวม 5 ดาน ไมแตกตางกัน     เพื่อใหการบริหารกิจ
การนักศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิผลสูงสุด   มหาวิทยาลัยจําเปนตองพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารกิจการนักศึกษา แตละดาน  พัฒนาระเบียบขอบังคับของ ใหเหมาะสมและทันสมัยกับ
สภาพการณปจจุบัน  ควรใหการสนับสนุนแก  ฝายกิจการนักศึกษาในดาน วัสดุ อุปกรณ และ
สถานที่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสรางนวัตกรรมทางกิจการนักศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น112

              เก็จวลี เจริญพจน  ไดทําการวิจัยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ    พบวา  ทัศนะของผูบริหาร ขาราชการสาย ก. ขาราชการสาย ข. และขาราชการสาย ค.
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นวาการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในดานการสรร
หาและบรรจุแตงตั้งบุคคลเทานั้นที่มีความเหมาะสมในระดับมาก สวนดานการบํารุงรักษา
บุคลากร การพัฒนาบุคลากรและการพนจากงาน  มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบทัศนะของขาราชการชายและหญิงที่มีตอการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พบ
วามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนทัศนะของผูบริหารขาราชการ
สาย ก. ขาราชการสาย ข. และขาราชการสาย ค. ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตอปญหาการ
บริหาร

                                                       
                       111ขจร นราอารยะกุล, " การบริหารกิจการนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ในทัศนะของผูเชี่ยวชาญ ผูบริหาร อาจารย   และกรรมการนักศึกษา"
 (ปริญญานิพนธ     การศึกษามหาบัณฑิต   สาขาการอุดมศึกษา   กรุงเทพฯ    บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2535),บทคัดยอ.
                      112ไชยรัตน  รุจิพงศ , "การบริหารกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตในทัศนะ
ของผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา และกรรมการนักศึกษา" (ปริญญานิพนธ     การ
ศึกษามหาบัณฑิต สาขาการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ,2536),บทคัดยอ.
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งานบุคคลของมหาวิทยาลัย ในดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง การบํารุงรักษาบุคลากร การ
พัฒนาบุคลากร และการพนจากงานพบวาอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบทัศนะของขา
ราชการที่มีตอปญหาการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพบวาขาราชการชายและหญิงมี
ทัศนะตอปญหาการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ดานการพนจากงาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวาขาราชการสาย ก. กับขาราชการสาย ค. และผูบริหาร
กับขาราชการสาย ค. มีทัศนะคติตอปญหาการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยดานการสรรหา
และบรรจุแตงตั้งบุคคลมีความแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  113

   สุมาลี จันทรยุคล,นาวาอากาศเอกหญิง ไดทําการวิจัย การบริหารงานบุคคลของ
สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ พบวา ดานการสรร
หาและการเลือกสรร มีการจัดทําแผนความตองการกําลัง ดานการพัฒนาบุคลากร มีการจัดทํา
แผนในระยะยาวและพิจารณาหาความจําเปนในการพัฒนาการดําเนินการโดยศึกษาตอ อบรม
หรือสัมมนานอกหนวย ดานการบํารุงรักษาบุคลากรดําเนินการโดยจัดอุปกรณในการทํางานอยาง
เพียงพอและทันสมัยและมอบรางวัล เครื่องหมายหรือประกาศเกียรติคุณแกขาราชการที่ดี การ
ยายขาราชการในหนวยงานเปนไปตามหลักเกณฑที่กองทัพอากาศกําหนด ดานการใหพนจาก
งาน ขาราชการพนจากงานสวนใหญดวยสาเหตุเกษียณอายุราชการ สําหรับปญหาการบริหาร
งานบุคคลของสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศที่พบขาด
เอกภาพในการสรรหาและการเลือกสรร และขาดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร114

    พงศพันธ เหลืองวิไล ไดทําการวิจัย การบริหารงานบุคคลในวิทยาเขตกําแพงแสนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พบวา การสรรหาบุคลากรของวิทยาเขตกําแพงแสน เร่ิมดําเนินการ
ตามกรอบทฤษฎี ณ วิทยาเขตกําแพงแสนมากขึ้น ทําใหไดคนที่เหมาะกับงาน และสภาพแวด
ลอม สวนการใหขวัญและกําลังใจ ยังดําเนินการที่เปนรูปธรรมไมชัดเจนนัก ทุกสายงานไมทราบ
ข้ันตอนในการดําเนินการขอประเมินผลงานทางวิชาการ การเสนอขอแตงตั้งดํารงตําแหนงผู

                                                       
                       113 เก็จวลี  เจริญพจน, "การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ"
(วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินวิโรฒประสานมิตร,2541),บทคัดยอ.
                     114สุมาลี จันทรยุคล, นาวาอากาศเอกหญิง, "การบริหารงานบุคคลของสถาบันวิชา
การทหารอากาศชั้นสูง กองบัญชาการฝกนักศึกษาทหารอากาศ " (วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2541),บทคัดยอ.
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ชํานาญการ ผูเชี่ยวชาญ และการเลื่อนระดับทําใหเสียโอกาสในบางกรณี ในสวนการสงเสริมให
ไดรับการศึกษาอบรม หรือดูงานวิทยาเขตกําแพงแสน ไดปฏิบัติอยู แตไมทั่วถึงเทาที่ควร และยัง
ขาดความเสมอภาค สภาพการพนจากงาน นอกจากเกษียณอายุราชการตามปกติก็มีการโอน
ยาย เพื่อเปล่ียนงาน ทําใหวิทยาเขตกําแพงแสนตองสูญเสียบุคลากรที่พัฒนาแลวไปบางสวน ส่ิง
เหลานี้คือปญหาในการบริหารงานบุคคลในวิทยาเขตกําแพงแสน ที่ควรไดรับการแกไข เพื่อเปน
การสรางขวัญ และกําลังใจ และระงับการโอนยายเปลี่ยนงาน และสามารถดึงคนใหอยูปฏิบัติงาน
ในวิทยาเขตกําแพงแสน อยางเต็มความสามารถจนเกษียณอายุราชการ115

               ทรรศนีย  แกวจันทร  ไดทําการวิจัย ความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยเกี่ยวกับ
การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  11
พบวา (1)  การบริหารกิจการนักเรียน  ผูบริหารและครูอาจารยเห็นวามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
6 ดาน ดังนี้ การรับเด็กเขาเรียนและการแบงกลุมนักเรียน  การปฐมนิเทศ , การจัดใหทุนการ
ศึกษา , การจัดกิจกรรมนักเรียน , การรักษาวินัยและความประพฤติของนักเรียน  และการทํา
ระเบียนสะสมเปนหลักฐานและประวัตินักเรียน  (2)  สวนการบริหารกิจการนักเรียนที่ผูบริหาร
และครูอาจารยเห็นวามีการปฏิบัติอยูในระดับนอย  (3)  ปญหาในการบริหารกิจการนักเรียน  ผู
บริหารและครูอาจารยเห็นวามีปญหาอยูในระดับนอย  (4)  สวนปญหาในการบริหารกิจการนัก
เรียนที่ผูบริหารและครูอาจารยเห็นวามีปญหาอยูในระดับมาก 116

               นงเยาว กัลยาลักษณ ไดทําการวิจัยการศึกษาปญหาการดําเนินงานฝายกิจการนัก
เรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ฝายบริหารและฝาย
ดําเนินงาน มีทัศนะตอการดําเนินงานฝายกิจการนักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกดานอยูในระดับปานกลาง   ผลการศึกษาคนควาครั้งนี้เห็นวา การ
ดําเนินงานฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                                                       
                           115 พงศพันธ เหลืองวิไล, " การบริหารงานบุคคลในวิทยาเขตกําแพงแสน ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณพิต (การบริหารการ
ศึกษา) สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,2541),บทคัดยอ.
                       116 ทรรศนีย แกวจันทร, "การศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารยเกี่ยว
กับการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11"
(วิทยานิพนธ ครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการบริหารการศึกษา   คณะครุศาสตร   บัณฑิต
วิทยาลัย   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2541),บทคัดยอ.
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ยังมีปญหาที่ควรไดรับการแกไขทุกดานโดยเฉพาะดานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และงาน
กิจกรรมนักเรียน นักศึกษาดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูที่เกี่ยวของควรวางแผนแกไขปญหา
การดําเนินงานฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 117

                ฤทัยวรรณ แกวประดิษฐ  ไดทําการวิจัย การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยทหาร
อากาศ  พบวา สภาพการบริหารงานบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศดานการวางแผน
กําลังพบมีการจัดทําแผนความตองการกําลังพลระยะยาว 5 ป ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล
ทหารอากาศและคณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นโดยเฉพาะของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปนผู
คัดเลือกบุคลากรที่จะเขามาปฏิบัติงาน การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน จัดตามความรูความ
สามารถ และทักษะของแตละบุคคล การบํารุงรักษาบุคลากรมีการใหเกียรติบัตรแกบุคลากรที่มี
ผลงานดีเดน  การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร มีการชี้แจงใหขาราชการทราบถึงเรื่องที่จะ
ทําการประเมินโดยละเอียดแจงผลการประเมินใหบุคลากรทราบทุกคน บุคลากรพนจากงานดวย
การเกษียณอายุราชการมากที่สุด สวนปญหาในการบริหารงานบุคลากรที่พบมากที่สุดคือ ขาราช
การไมทราบนโยบายเกี่ยวกับการวางแผนกําลังพล การประชาสัมพันธเพื่อการสรรหาบุคลากรไม
กวางขวาง บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทํางาน ขาราชการมีเวลาในการศึกษาคนควาและสราง
ผลงานทางวิชาการนอย ขาราชการไมไดรับทราบผลการประเมินทุกคน และสาเหตุที่ทําให
บุคลากรลาออกหรือขอยายหนวยงานโอกาสความกาวหนาในหนาที่ตําแหนงที่อ่ืนดีกวา 118

                 เพชรมณี  วิริยะสืบพงศ ไดทําการวิจัย  การพัฒนาตัวบงชี้รวมคุณภาพกระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณ
สุข  พบวา ตัวแปรที่เปนองคประกอบหลักที่มีอิทธิพลตอคุณภาพกระบวนการบริหารทรัพยากร
มนุษยของวิทยาลัยพยาบาล ประกอบดวย 7  องคประกอบหลัก ดังนี้ การวางแผนทรัพยากร
มนุษย  การสรรหาทรัพยากรมนุษย การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย คาตอบแทน สวัสดิการและ

                                                       
                      117 นงเยาว กัลยาลักษณ, "การศึกษาปญหาการดําเนินงาน  ฝายกิจการ นักเรียน
นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" (วิทยานิพนธ ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,2541),
บทคัดยอ.
                       118 ถทัยวรรณ แกวประดิษฐ,นาวาอากาศตรีหญิง, "การบริหารงานบุคคลของ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ"(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการ
ศึกษา) สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,2543),บทคัดยอ.
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สิทธิประโยชนเกื้อกูล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การออกจาก
งาน ซึ่งทั้ง 7 องคประกอบหลัก จะตองปฏิบัติผานตัวแปรที่เปนองคประกอบยอย และตัวบงชี้คุณ
ภาพกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย  ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางคุณภาพ
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  
กระทรวงสาธารณสุขกับขอมูลเชิงประจักษ โดยใชคาไคสแควรทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผล
กาารทดสอบพบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมลูเชิงประจักษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 119

                  อาทิตย เสาธงใหญ ไดทําการวิจัย งานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมใน
ทัศนะของในทัศนะของผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา และกรรมการนักศึกษา พบ
วา ผูบริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีทัศนะตองานกิจการนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก อาจารย
ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษามีทัศนะตองานกิจการนักศึกษา      โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา มีทัศนะตองานกิจการนักศึกษาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5120

                   อาภาพร บูลศรี  ไดทําการวิจัย ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตองานบริการและสวัสดิ
การของฝายสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา (1) นิสิตมีความคิดเห็นตองาน
บริการและสวัสดิการของฝายสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) โดย
รวมวามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  (2) นิสิตมีความคิดเห็นตองานบริการและสวัสดิการ
ของฝายสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) โดยรวมวามีความเหมาะสมใน
ระดับปานกลาง (3) นิสิตชายและนิสิตหญิงมีความคิดเห็นตองานบริการและสวัสดิการของฝายส
วัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (4) นิสิตที่ศึกษาอยูในชั้นปตางกันมีความคิดเห็นตองานบริการและส
วัสดิการของฝายสวัสดิการนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ในแตละดานและ

                                                       
                           119 เพชรมณี วิริยะสืบพงศ,  "การพัฒนาตัวบงชี้รวมคุณภาพกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข" 
(ปริญญานิพนธกศด. (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริน
วิโรฒ,2545),บทคัดยอ.
                             120 อาทิตย  เสาธงใหญ, "งานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมในทัศนะ
ของผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา และกรรมการนักศึกษา" (ปริญญานิพนธการ
ศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ,2545),บทคัดยอ.
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โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (5)นิสิตที่ศึกษาอยูในคณะตางกันมี
ความคิดเห็นตองานบริการและสวัสดิการของฝายสวัสดิการนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(ประสานมิตร) ในแตละดานและโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (6)
นิสิตชายและนิสิตหญิงมีความคิดเห็นตองานบริการและสวัสดิการของฝายสวัสดิการนิสิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(องครักษ) โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05  (7)นิสิตที่ศึกษาอยูในชั้นปตางกันมีความคิดเห็นตองานบริการและสวัสดิการของฝายส
วัสดิการนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) ในแตละดานและโดยรวม ไมแตกตางกัน
(8) นิสิตที่ศึกษาอยูในคณะตางกันมีความคิดเห็นตองานบริการและสวัสดิการของฝายสวัสดิการ
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ) ในแตละดานและโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 121

                                             งานวิจัยตางประเทศ

               ไมเคิล อเดเวล อเดนียี  (Michael Adwale Adeniyi,)   ไดทําการวิจัย การสํารวจการ
บริการกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยไนจีเรีย ศึกษาเปรียบเทียบความสําคัญของการบริการที่นัก
ศึกษาไดรับและระดับความพอใจของนักศึกษา พบวา การบริการของกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยไนจีเรียไดถูกบรรยายลักษณะโดยกลุมกิจกรรมวิทยาเขตดานลบ การประกาศความ
รุนแรง และการทําลายชีวิตและทรัพยสินผลที่ตามมาทําใหมหาวิทยาลัยจํานวนมากปดตัวลง
อยางไรก็ตามขอมูลประจักษจํานวนเล็กนอยที่มีอยูโดยอางวาการบริการนักศึกษาหรือระดับ
ความพอใจของนักศึกษาตอการบริการเหลานี้ โดยทั่วไปนักศึกษาชี้วาพวกเขาไมไดรับความพอใจ
ในระดับสูงกับการการบริการเหลานี้ เฉพาะการบริการทางศาสนาถูกจัดระดับอยูในระดับนาพอ
ใจระดับกลาง ขอเสนอจากนักศึกษา 655 คน ทําใหขอมูลเชิงประจักษมีเหตุผลช้ีใหเห็นวาการ
บริการสวนมากนักศึกษาไดรับในเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมที่มีบรรยากาศสรางสรรค มีปจจัยพื้น

                                                       
                        121 อาภาพร บูลศรี ,"ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตองานบริการและสวัสดิการของ
ฝายสวัสดิการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขา
การอุดมศึกษา  กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2545),บทคัดยอ.
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ฐานชีวิต เชน อาหาร ที่อยูอาศัย ความปลอดภัย ความรักและความตองการทางกายภาพและสุข
ภาพจิต มีพรอม122

                เมเยอร สกอต เอ็ดเวิรด (MejerScott Edward)  ไดทําการวิจัย การรับทราบของผูจัด
การโรงเรียนอรีทเธิรน  แคลิฟอเนีย  เกี่ยวกับความขัดแยงกับสมาชิกผูบริหารในขอบเขตของการ
บริหารทรัพยากร พบวา การศึกษาใชเครื่องมือสัมภาษณกึ่งโครงสรางเพื่อนําไปสัมภาษณทาง
โทรศัพท  บทสรุปหลัก 9 ขอ ของการศึกษา คือ (1)  การยกยองสวนบุคคล เปนสวนที่กอใหเกิด
ความขัดแยงมากที่สุด (2)  ความขัดแยงในขอบเขตเปนความขัดแยงชนิดที่แพรหลายมากที่สุดที่
เกิดขึ้น  (3)  การสื่อสารและผลสะทอนกลับเปนกลยุทธที่ใชมากที่สุดโดยผูจัดการในการจัดการ
ความขัดแยง(4)  เทคนิควิจารณบทบาทเปนกลยุทธที่ใชมากเปนอันดับสอง  (5)  การสื่อสารที่ถูก
เวลา ชัดเจน และเปดเผยเปนองคประกอบที่สําคัญในการจัดการความขัดแยง  (6)  การจํากัด
ระเบียบ บทบาท และความรับผิดชอบกับผูบริหารสามารถชวยสรางความสัมพันธที่แข็งแกรง(7)
การสรางทีมงาน  ความสัมพันธกับบอรดบริหารเปนสิ่งสําคัญ  (8)  การเห็นดวยที่จะไมเซอรไพรซ
ไมวาบอรดบริหารหรือผูจัดการผูจัดการเปนคนสําคัญในการสรางความเชื่อใจ(9) ความแตกตาง
ทางสถิติเกี่ยวกับขอมูลทางประชากรศาสตรเสนอแนะหลัก ๆ เพื่อนําไปปฏิบัติ  123

                     แอนเลน มารี    กรีน    ( Elaine Marie Green )  ไดทําการวิจัย ความหมายของทีม
งานและผลกระทบตอบุคลากรกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  พบวา ไดเปดเผยเงื่อนไขที่มี
ประสิทธิภาพเฉพาะในฐานะเปนความหมายของการทํางานเปนทีม  มีอิทธิพลตอการทํางานของ
กลุมทํางานในกิจการนักศึกษา    การศึกษาไดถูกออกแบบเพื่ออธิบายบทบาทของผูนําอยางเปน
ทางการของกลุมในการพัฒนาและอนุรักษความหมายระดับสูงของทีม  การโยกยายต่ํา ความพอ
ใจในงานสูงและผลงานสูงเปนองคประกอบที่มีผลตอความหมายของการทํางานเปนทีมในระดับ
สูงของกลุมการศึกษายังเปนหลักฐานวาผูนําที่เปนทางการของกลุมหลักการของกลุมเปนผูมีอิทธิ

                                                       
                      122Michael adwale adeniyi,   Survey of nigerian university student affaris
services: A comparison of students' perceived service importance and the students"
levels of satisfation andrews university [Online] ,accessed October 2000 P. 242
Available from http://wwwlib.umi.com/dissertations/citations/print
                        123 Mejer Scott E dward, Northern Californir school
superintendents'perception regarding conflicts with board members in the area of
human resource administration University of lavarne [Online] , accessed August 2001
P. 130 Available from htt://wwwlib.umi.com/dissertation/fullcit/3004769
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พลหลักของความหมายระดับสูงของการทํางานเปนทีมของกลุม การศึกษาไดใหหลักฐานที่แนน
หนาวา การใสใจตอความหมายของทีมของสาฟฟคาตอผูนําในกิจการนักศึกษา ผูนําสามารถ
กระตุนทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการพัฒนาสํานึกของทีมและสํานึกของ124

                  เจนนิเฟอร   เมนเซิล   (Jennifer Mencl)  ไดทําการวิจัย ความเขมขนทางศีลธรรม
และอารมณทางศีลธรรมในกระบวนการตัดสินใจทางจริยธรรม  การศึกษาวิชาชีพการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย พบวา สุขภาพและความอยูดีมีสุขภาพของลูกจาง เปนขอควรคํานึงถึงที่สําคัญ
สําหรับองคกรในปจจุบัน  และไดใหความสําคัญกับการเคลื่อนไหวในจิตวิทยาแงบวก  ไมใช
เฉพาะธุรกิจเทานั้นที่ตองใสใจกับกฎและระเบียบที่เกี่ยวกับสุขภาพ  มีขอเสนอวา  ความใกล
เคียงบดานจิตวิทยาเกี่ยวพันกับองคประกอบกระบวนการตัดสินทางจริยธรรมมากกวา  เมื่อเทียบ
กับความใกลเคียงทางสังคม และ ความใกลเคียงทางกายภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อผลลัพทที่
สําคัญอยูในระดับตํ่า ยิ่งไปกวานั้น ความเห็นอกเห็นใจที่มีเหตุผล และความเห็นอกเห็นใจที่เปน
ความรักมีอิทธิพลอยางสําคัญและดานบวกตอการประเมินทางศีลธรรม 125

              เหวย หลิว   ( wei Liu)  ไดทําการวิจัย การสงเสริมทางองคกรที่ไดรับ การเชื่อมการฝก
การจัดการทรัพยากรมนุษยกับผลลัพทงานที่สําคัญ พบวา มีความเชื่ออยางกวางขวาง วา
อุปกรณฝกทรัพยารมนุษยที่ประสบความสําเร็จที่สงผลกระทบตอทักษะของลูกจาง แรงกระตุน
และพฤติกรรม สามารถดีรับผลประโยชนทางบกลยุทธสําหรับองคกรอยางไรก็ตาม กลไกที่แทรก
แซงผลลัพทนี้ยังตรวจสอบ  คุณคาทางกลยุทธที่ไดของทรัพยากรมนุษยในการสรางวัฒนธรรม
ทางองคกรและความสัมพันธทางสังคมซึ่งไมสามารถลอกเลียนไดการรับลูกจางของการอบรม
ทรัพยากรมนุษย รวมระดับการจายคาจาง โอกาสพัฒนาอาชีพของการอบรมทรัพยากรมนุษย
รวมระดับการจายคาจาง  โอกาสพัฒนาอาชีพการสงเสริมครอบครัวทํางาน และความสัมพันธกับ
หัวหนา ถูกเชื่อมกับการสงเสริมทางองคกรที่ไดรับในดานบวก  ระดับการสงเสริมทางองคกรที่ได
รับที่สูงกวา สงผลตอความตั้งใจโยกยายในระดับตํ่ากวา และ ความหมายของการยอมรับในสวน

                                                       
                        124Elaine Marie Green, Sense of team and its effects on staff in university
student affairs University of oregon [Online] ,accessed December 2001 P. 156
Available from http://wwwlib.umi.com/dissertations/citations/print
                         125 Jennifer Mencl ,The roles of moral intensity and moral emoticons in the
ethical decision-making process: A study of human resource management
professionals University of nebraska-lincoln [Online] ,accessed March 2004 P. 112
Available from htt://wwwlib.umi.com/dissertation/fullcit/3004769
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บุคคลเพื่อแลกเปลี่ยนกับองคกรการทํางานที่ดึข้ึน และการทํางานในองคกรที่แข็งแรง ผลลัพทของ
การสงเสริมทางองคกรที่ไดรับตอความตั้งใจโยกยายรุสึกผูกพันธและการทุมเทเพื่อองคกรถูกพบ
เพื่อทําใหพอดีโดยความทุมเทแบบมืออาชีพ การคนพบของการศึกษานี้ สองประกายตอกระบวน
การโดยผานการฝกอบรมทรัพยากรมนุษยที่เหมาะสม อาจสงผลกระตอทัศนคติและพฤติกรรม
ของลูกจาง126

             เอริค เอ็ม    ดันลีฟวี่   ( Eric M Dunleary)  ไดทําการวิจัย บทบาทการเขาใจการลดผล
กระทบดานลบ การผสานลักษณะรวมของผูสมัครและกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย ชี้ให
เห็นวาผลดานลบถูกลดลงเมื่อมีความแตกตางที่มีความหมายอัตราสวนความผันผวนขึ้นอยูกับ
กลุมยอย และเมื่อการแสดงออกทางบริบทถูกใหน้ําหนักในเกณฑมาตรการ  ผลลัพทที่เกี่ยวกับ
การอัตราสวนการเลือกและเปอรเซ็นตของผูสมัครกลุมนอยในกลุมผูสมัครขึ้นอยูกับไมวาผล
กระทบดานลบถูกผาตัดเปนคูปญหาหรือเปนความผันผวนไดอยางตอเนื่อง  ขอเสนอแนะที่ถูก
ออกแบบใหลดผลกระทบดานลบ127

             ซูซาน ซี  มารติน  ( Susan C Martin)   ไดทําการวิจัย    การเปดเผยการปฏิบัติของความ
สามารถทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของผูปฏิบัติงานของกิจการนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน พบวา
ความสามารถทางวัฒนธรรมที่หลากหลายในกิจการนักศึกษาถูกจํากัดความ เปนความมีสติ,

                                                       
                       126wei Liu . Perceived organizational support: Linkking human resource
management practices with important work outcomes University of maryland, college
park [Online] ,accessed October 2004 P. 113 Available from
http://wwwlib.umi.com/dissertations/citations/print
                     127 Eric M. Dunleavy, Understanding adverse impact reduction: an
intergration of application pool characteristics and human resource management
strategies  University of houston  [Online] ,accessed May 2005 P. 138 Available from
htt://wwwlib.umi.com/dissertation/fullcit/3004769

   ความรูและทักษะเพื่อทํางานอยางมีประสิทธิภาพและจริยธรรมกับการนักศึกษาที่หลากหลาย128
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สรุป

                การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา “การบริหารทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอการบริหารงาน
กิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลธนบุรี” ไดมีหลักการ ทถษฎี แนวคิด  ใน
การประกอบการศึกษาวิจัย ซึ่งไดแก     ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลธนบุรี และศึกษาจากวรรณกรรมตางๆ ซึ่งเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยหลายทานจาก
ทั้งชาวไทยและตางประเทศ โดยยึดแนวคิดของ มอนด้ี ,โน และเพรอโมซ (Mondy) Noe and
Premeaux) เปนตัวแปรตนจํานวน 7 ประการ คือ (1) การวางแผนทรัพยากรมนษย (2) การสรร
หา (3) การคัดเลือก (4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (5) ผลตอบแทนและผลประโยชนอ่ืน (6)
ความปลอดภัยและสุขภาพ (7) พนักงงานและแรงงานสัมพันธ ซึ่งไปสวนสําคัญในการสงผลไป
หาตัวแปรตัว ที่จะไดรูระดับการบริหารงานกิจการนักศึกษา อันไดแก งานทะเบียนและประเมินผล
งานบริการการกศึกษา งานกิจการนักศึกษา เพื่อคนหาการรับรูของผูปฏิบัติงานและหาทางปรับ
ปรุง การปกิบัติงานที่จะทําใหเกิดการตอบสนองของทรัพยากรมนุษยดานกิจการนักศึกษา พรอม
ทั้งใหการปฏิบัตงิานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดภายในองคกรแหงนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
   งานวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ (1)การบริหารทรัพยากรมนษุยของมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2) การบริหารงานกจิการนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี(3)การบริหารทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอการบริหารงานกิจการนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ เปนการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research)  
โดยใชบุคลากรจากหนวยงานตาง ๆ ทีป่ฏิบัติงานกจิการนักศกึษาของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis ) เครื่องมือที่ใช เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ตามแนวคิดของ มอนด้ี, โน และเพรอโมซ (Mondy,Noe and 
Premeaux) และการบริหารงานกิจการนักศึษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ 
ในการดําเนนิงานวิจยัประกอบดวย ข้ันตอนการดําเนนิการวิจยั และระเบียบวิธวีิจยั รายละเอยีด
ดังนี้  
     ขัน้ตอนที ่ 1 เปนการจัดเตรียมโครงงานวิจยั ข้ันตอนนี้เปนการจัดเตรียมโครงงาน 
เพื่อใหเกิดระบบของการดําเนินการตามโครงงาน โดยการศึกษาจาก เอกสาร ตํารา ขอมูล สถิต ิ
ปญหา วรรณกรรม รวมทัง้งานวิจยัที่เกี่ยวของ เขียนโครงราง งานวจิยั เพื่อเสนออนุมัติ โครงราง
งานวิจยัตอบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  
   ขั้นตอนที ่ 2 การดําเนินการตามโครงงานวิจยั เปนขัน้ตอนที่ผูวิจัยสรางเครื่องมือ
พัฒนาคุณภาพของเครื่องมอื แลวนาํไปเก็บขอมูลจากแหลงทีเ่ปนตัวอยางในงานวิจัยแลวนํา
ขอมูลที่เก็บไดมาตรวจสอบความถกูตอง ความสมบูรณของขอมูล วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และ
แปลผลการวิเคราะหขอมูล  
   ขั้นตอนที ่ 3   การรายงานผลการวิจยั เปนขัน้ตอนการราง รายงานผลการวิจัยเสนอ
ตอ คณะกรรมการผูควบคมุวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ 
ตามที่คณะกรรมการผูควบคมุวิทยานิพนธเสนอแนะ เสนอขออนุมัตสิอบ พมิพและสงรายงาน 
ผลงานวิจยัฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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ระเบียบวิธวีจิัย 
 

   เพื่อใหงานวจิัยครั้งนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสดุ และเปนไปตามวัตถุประสงคของ
การวิจยั ผูวิจยัจึงไดมีการกาํหนดรายละเอียดตาง ๆ เกีย่วกับระเบยีบวิธีวิจยั ซึ่งประกอบดวยแบบ
แผนของการวจิัย ประชากร ตัวอยาง และขนาดของตัวอยาง ตัวแปรทีศ่ึกษา เครื่องมือ และสราง
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และสถิตทิี่ใชในงานวิจยั ดังรายละเอยีดตอไปนี้  
 
แบบแผนของงานวิจัย งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชงิพรรณนา (descriptive research) ทีม่ี
แบบแผนงานวิจัยในลกัษณะของงานวิจัยแบบกลุมเดียวไมมีการทดลอง (the one-shot non 
experimental case study) ที่มีการวัดครั้งเดียว โดยเขียนแผนผงัไดดังนี้ คือ  
 
 
 
 
 
 
 
     เมื่อ R หมายถึง ตวัอยางที่ไดมาจากการสุม 
                       X หมายถึง ตวัแปรที่ศึกษา 
                      O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
     ประชากร   ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรจากหนวยงานตาง ๆ ดานกิจการ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี ประกอบไปดวย ขาราชการ พนักงาน 
จํานวน 250 คน 
   ตัวอยาง ตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยไดมาจากการกาํหนดขนาดตวัอยางของเครจซี่และ
มอรแกน (Krejcie and Morgan)129 ไดจํานวนตวัอยาง 172 คน และดําเนนิการสุมแบบแบงชัน้  

                                                  
129 Robort V. Krejcie and aryle.w.Morgan ,Statistics:An Introductory Analysis,3td 

ed.(New York:Harper & Rows Pubtishers,1973),109. 
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(stratified random sampling) โดยแบงประชากรออกเปนกลุมตามหนวยงานตาง ๆ แลวสุม
อยางงายในแตละหนวยงานตามสัดสวนของบุคลากรแตละหนวยงาน ดังปรากฏใน ตารางที่ 2 
ตาราง ที่ 2 ประชากรและตัวอยางทีใ่ชในการศกึษาวิจยั 
 

หนวยงานดานกิจการนกัศึกษา ประชากร ตัวอยาง 
งานทะเบียนและประเมินผล 
งานบริการการศึกษา 
งานกิจการนกัศึกษา 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
คณะกรรมการกิจการนกัศึกษา 
อาจารยที่ปรึกษาชมรม 
อาจารยที่ปรึกษาหอพัก/บุคลากรหอพัก 
งานพยาบาล 
บุคลากรหอพกัวิทยาเขตบางขุนเทียน 
คณะกรรมการพัฒนานกัศึกษา 

12 
22 
20 
15 
9 

11 
7 
5 

17 
66 
14 
6 
5 

41 

7 
16 
14 
10 
5 
7 
4 
3 

11 
43 
10 
3 
3 

36 
รวม 250 172 

ตัวแปรที่ศกึษา สําหรับตัวแปรที่ใชในงานวิจยัครั้งนี ้ไดแก 
           1. ตัวแปรพื้นฐาน  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัว ของผูตอบแบบสอบถาม 
ซึ่งไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง และประสบการณทาํงาน  
           2. ตัวแปรตน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนษุย ของ มอนดี้, โนว และ 
เพรอโมซ (Mondy, Noe and Premeaux) ประกอบดวย   
           2.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย หมายถงึกระบวนการสํารวจความตองการทรัพยากร
มนุษยเพื่อใหไดจํานวนบุคลากรที่มีลักษณะที่ตองการ ประกอบดวย (1) การกําหนดจํานวนและ
รูปแบบบุคลากรที่จะสรรหาเขามาหรือจํานวนที่จะตองออกจากงาน ซึ่งในการวางแผนทรัพยากร
มนุษยจะตองมีการออกแบบงาน และการวิเคราะหงานกอน 
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 2.2 การสรรหาบุคลากร หมายถงึ กลุมกิจกรรมขององคการซึ่งใชเพื่อการจูงใจใหผูสมัคร
ที่มีความรูความสามารถ มทีัศนคติที่ด ี มคีวามตองการมาสมัครในตําแหนงงานที่เหมาะสม ทีจ่ะ
ชวยเสริมใหองคการพบตามวัตถุประสงคอยางสงูสุด 
 2.3 การคัดเลือก หมายถึง กระบวนการคัดเลือกบคุคลที่เหน็วาเหมาะสมที่สุดเขามา
ทํางานในองคการที่ตรงกับความรูความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ใหเกิดความเหมาะสมกบั
ตําแหนงที่ตองการ โดยใชวธิีการคัดเลือกจากผูสมัคร 
 2.4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย หมายถงึ กระบวนการทีม่ีระบบเพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลใหมีทิศทาง ซึ่งสามารถบรรลุเปาหมายขององคการ หรือเปนกจิกรรมในการ
ที่จะใหผูเรียนรูเกิดความรู และทักษะที่จาํเปนสาํหรับงานปจจุบัน อันไดแก การอบรม ในสวนที่
เปนการพัฒนา เปนการเปดโอกาสในการจัดหาความรูใหบุคลากรมคีวามรู และการพัฒนา เปน
การเปดโอกาสในการจัดหาความรูใหบุคลากรมีความรู และการพัฒนาในการปฏิบัติงานเพื่อจะได
นํามาประยกุตใชใหเขากับงานในปจจุบนั และอนาคตใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ตามสากล  
 2.5 ผลตอบแทนและประโยชนอ่ืน หมายถึง รางวัลที่มวลบุคลากรในองคการนัน้ ๆ ไดรับ
ในการแลกเปลี่ยนกับงาน ซึ่งประกอบดวย คาจาง เงนิเดือน โบนัส ส่ิงจงูใจ และมีรางวัลทีเ่ปน
สวนเพิ่มข้ึนอกี ซึ่งเปนผลจากการจางงาน เชน การประกันชวีิตและสุขภาพ การทองเที่ยว คา
รักษาพยาบาล วันหยุดพักผอน การแบงกําไร การศึกษา บาํเหน็จบํานาญ สหกรณออมทรัพย    
การมีสวนลดในการซื้อสินคา และอ่ืน ๆ ที่เปนขวัญ กาํลังใจ การจูงใจ ที่องคการควรจัดเพิ่มข้ึน
ตามความเหมาะสม 
 2.6 ความปลอดภัยและสุขภาพ หมายถึง ความปลอดภัยที่ปราศจากภัย ซึ่งความ
ปลอดภัยเปนสภาพการณอันปราศจากการประสบอันตรายอันมาจากอุบัติเหตุ และโรคภัยไขเจ็บ
ที่สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ในองคการ โดยสถานประกอบการ และบุคลากรจะตองรวมมือ
รวมใจกัน ในการใหความรูในการปองกัน รักษาใหลดลง อันจะเปนผลทําใหองคการจะมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อยางดียิง่ สวนสุขภาพนัน้ คอื สภาวะที่สมบูรณดีทั้งทางรางกาย จิตใจ 
สังคม การดาํเนนิชีวิต ทกุสาขาอาชีพ ทกุคนจะตองเอาใจใส  ดูแลรักษาสุขภาพของตน ให
แข็งแรง งดอบายมุขตาง ๆ ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ โดยสงเสริมใหออหรือมี
โรงพยาบาลเคลื่อนที่มาตรวจเช็ครางกายประจําป ดังมีคํากลาว ความไมมีโรค เปนลาภอัน
ประเสริฐ 
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 2.7 พนักงานและแรงงานสมัพันธ หมายถึงบุคลากรที่เปนสิ่งแวดลอมภายใน ที่ผูบริหาร
ตองคํานงึถงึอยางยิ่งยวด เพราะงานจะเกิดการสัมฤทธิ์ผลได ก็เกิดจากบุคลากรที่มีขวัญกาํลังใจ 
ในการทําหนทีข่องตนเองที่ดมีีคุณภาพ สวนแรงงานสมัพันธ เปนความสัมพันธของ สถาน
ประกอบการและพนกังาน ซึง่ในปจจุบนันี้ ทั้งหนวยงานเอกชน ราชการ และสวนที่เปนการกํากบั
ของรัฐบาล ในการปฏิบัติงานนั้น มีผลกระทบในทางลบ ซึง่สงผลตอการทาํงานในการะบวนการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของชาต ิ โดยที่โลกเจรญิขึ้นมากในดานวัตถุ การสื่อสาร ดังนัน้ 
กระบวนการกฎหมายหรือความยุติธรรมกไ็ดปรับเปลี่ยน ปรับปรุงใหทนัสภาวะการณ เพื่อใหเกิด
ความยุติธรรมตอบุคลากร ตอองคการใหเกิดความสมดลูซ่ึงกนัและกนั 
             3.ตัวแปรตาม เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับการบริหารกิจการนักศึกษาของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มี 3 หนวยงานดังนี้  
   3.1 งานทะเบียนและประเมินผล หมายถึง หนวยงานที่เปนศูนยกลางของขอมลูที่ได
รวบรวมของนกัศึกษาตัง้แตแรกเขามาศึกษา จนกระทัง่จบการศึกษา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
เปรียบเทียบสมรรถนะเชงิบริหาร ในการพัฒนามหาวทิยาลยั ใหเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไป ทนัตอการ
เปลี่ยน แปลง สรางในสิง่ใหมใหดียิ่งขึน้  
     3.2 งานบริการการศึกษา หมายถงึ หนวยงานทีม่ภีาระหนาที่สนับสนนุงานวชิาการ
ตามนโยบายของมหาวทิยาลัย ในดานการจัดทําหลกัสตูร การประกนัคุณภาพทางการศึกษา การ
ใหบริการโสตทัศนูปกรณ หองเรียน หองประชุม การใหบริการจัดทําขอสอบ เอกสารประกอบการ
สอน ตําราเรยีนที่ใชภายในมหาวิทยาลยั ใหทนัตามกาํหนดเวลา หรือเปนการเตรียมงาน ให
พรอมเสมอ 
     3.3 งานกิจการนักศกึษา หมายถงึ หนวยงานที่คอยสงเสริม สนับสนุน เพื่อใหนักศึกษา
มีความพรอมในการใชชวีิตในมหาวทิยาลัยอยางมีความสุข และพฒันานักศึกษาใหสมบูรณเติม
เต็มศักยภาพทั้งทางดานวิชาการ วิชาชีพ รางกาย สติปญญา สังคม อารมณและจิตใจ 
เครื่องมือที่ใชในการวจิัย  
   ในการวจิัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมือ สําหรบัการเก็บรวบรวมขอมูล จาํนวน      
1 ฉบับ แบงออกเปน  2  ตอน รายละเอียดดังตอไปนี้ 
    ตอนที ่ 1 สอบถามเกี่ยวกบัสภาพสวนตวั ของผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน มีลักษณะเปนแบบกาํหนดไวใหเลือก 
(Forced Choice) จํานวน 8 ขอ  
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  ตอนที ่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารทรพัยากรมนษุย 7 ประการคือ  (1) การวางแผน
ทรัพยากรมนษุย จํานวน 4 ขอ  (2) การสรรหา จํานวน 2 ขอ  (3) การคัดเลือก จํานวน 3 ขอ        
(4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จาํนวน 8 ขอ  (5)  ผลตอบแทนและผลประโยชนอ่ืน จาํนวน 7 ขอ  
(6)  ความปลอดภัยและสุขภาพ  จํานวน 3 ขอ  (7)  พนกังานและแรงงานสัมพนัธ  จํานวน  2  ขอ  
   ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนกัศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี 3 ประการ คือ  (1) งานสวนทะเบยีนและประเมนิผล จาํนวน 2 ขอ  (2) งาน
บริการการนักศึกษา จํานวน 6 ขอ  (3) งานกิจการนกัศึกษา จํานวน 25 ขอ  
  ลักษณะแบบสอบถาม ทั้งตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน
ประมาณคาตามแนวคิดของไลเคอรท (Likert’s five rating scale)130 โดยผูวิจยัไดกําหนดคา 
คะแนนเปน 5 ระดับ ซึ่งมีความหมายดงันี ้
   ระดับ 5 หมายถึง การบรหิารทรัพยากรมนุษยหรือการบริหารงานกิจการนักศกึษา อยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 5 คะแนน 
   ระดับ 4 หมายถึง การบรหิารทรัพยากรมนุษยหรือการบริหารงานกิจการนักศกึษา อยูใน
ระดับมากมีคาเทากับ 4 คะแนน 
   ระดับ 3 หมายถึง การบรหิารทรัพยากรมนุษยหรือการบริหารงานกิจการนักศกึษา อยูใน
ระดับปานกลางมีคาเทากับ 3 คะแนน 
   ระดับ 2 หมายถึง การบรหิารทรัพยากรมนุษยหรือการบริหารงานกิจการนักศกึษา อยูใน
ระดับนอย มีคาเทากับ 2 คะแนน 
    ระดับ 1 หมายถงึ การบริหารทรัพยากรมนุษยหรือการบริหารงานกิจการนักศึกษา อยู
ในระดับนอยที่สุดมีคาเทากบั 1 คะแนน 
 
การสรางเครือ่งมือ 
     ผูวจิัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้  
               1.  ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลกัการ จากตํารา หนังสือ เอกสาร งานวจิัย ทีม่ีสวน
เกี่ยวของกับการบริหารทรพัยากรมนุษยตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

                                                  
 130Ronsis Likertอางถงึใน  พวงรัตน ทวีรัตน,วธิีวิจยัพฤติกรรมศาสตร (กรุงเทพฯ:โรง

พิมพและทําปก เจริญผล,2531),114-115. 
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                2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือและ
ขอบเขตเนื้อหาในพฤติกรรมที่มีการบงชี ้ตามแนวคิดของ มอนด้ี  โน และ เพรอโมซ (Mondy,Noe 
and Premeaux ) โดยขออนุญาต ขอคําแนะนาํจากอาจารยผูควบคมุวิทยานิพนธ 
    3. สรางแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหาสาระในพฤตกิรรมทีม่ีการบงชี้ทีก่ําหนด
ไว จากนัน้นาํแบบสอบถามที่สรางเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อพิจารณาและเสนอแนะ
สําหรับการปรับปรุงแกไขเพิม่เติมใหสมบูรณ 
   4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เพือ่ขอความอนุเคราะห
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาสาระ (content validity)131และภาษาทีใ่ชดวยเทคนิค IOC (Index 
of Item Objective Congruence) ไดคาดัชนีความสอดคลองกบัจุดประสงคและเนื้อหาของ
งานวิจยั นํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง 
               5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) เพื่อหาความเชื่อมั่น ( reliability) ของ
แบบสอบถามกับบุคลากรในดานกิจการนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จาํนวน   30 ฉบับ 
               6.นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาคํานวณหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยนาํ
แบบสอบถามมาตรวจใหคะแนนตามกฎเกณฑทีก่ําหนดไวใชการหาคาความเชื่อมัน่โดยหาคา 
สัมประสิทธิ ์ แอลฟา (α Coefficient) โดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach)132 ไดคาความ
เชื่อมั่นเทากับ .91  
การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนนิการตามขั้นตอนดังตอไปนี้  
 1. ผูวิจัยทาํหนังสือถงึคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร เพื่อทาํหนงัสือขอ
ความรวมมือ และขอความรวมมือจากบุคลากรที่เปนกลุมตัวอยางใหความอนุเคราะหตอบแบบ 
สอบถาม 
 2. ผูวิจัยเดนิทางไปสงแบบสอบถามดวยตนเองและรับเก็บกลับคืนมาดวยตนเองทกุ ๆ 
หนวยงานที่เปนกลุมตัวอยาง  

                                                  
131 พวงรัตน ทวีรัตน,วิธีวิจยัพฤติกรรมศาสตร ( กรุงเทพฯ:โรงพิมพและทําปกเจริญผล

,2539),201. 
132Lee J.Cronbach,Essentials of Psychological ting,3rded.(NewYork:Harper&Row 

Publisher,1974),161. 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย  
            ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดใชบุคลากร ในดานกิจการนักศึกษา เปนหนวยงานวเิคราะห   
( unit of analysis) และดําเนินการดังนี ้
   1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 
    2. ดําเนนิการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรมแกรมสําเร็จรูป SPSS 
    3. เสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบการบรรยาย 
สถิติที่ใชในการวิจยั  
   1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตาํแหนง ประสบการณ การทาํงานใชคาความถี่ (f) และคารอยละ (%) 
   2. .การวิเคราะหระดับการบริหารทรัพยากรมนษุยและการบริหารงานกจิการนักศึกษา
ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี ใชคาเฉลี่ย ( × ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
  การวเิคราะหขอนี้ไดกําหนดวา คาเฉลีย่ของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของ
ผูใหขอมูลตกอยูในชวงพฤตกิรรมใด และการบริหารกจิการนกัศึกษาเปนแบบนั้นและทั้งนี้ผูวิจยั
ไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best) 133 ดังนี ้

   คาเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา การบริหารทรัพยากรมนุษยหรือการบริหารงานกิจการ
นักศึกษาอยูในระดับมากทีสุ่ด 
               คาเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา การบริหารทรัพยากรมนษุยหรือการบริหารงานกิจการ
นักศึกษาอยูในระดับมาก 
               คาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา การบริหารทรัพยากรมนษุยหรือการบริหารงานกิจการ
นักศึกษาอยูในระดับปานกลาง 

    คาเฉลีย่ 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา การบริหารทรพัยากรมนษุยหรือการบริหารงาน
กิจการนักศึกษาอยูในระดับนอย 
    คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา การบริหารทรัพยากรมนุษยหรือการบริหารงานกิจการ
นักศึกษาอยูในระดับนอยทีสุ่ด 

                                                  
133 John w.Best,Research in Education (Engtewood Cliffs,New Jersey:Prentice-

Hall,lnc.,1970),190. 
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    3.การวิเคราะหการบริหารทรัพยากรมนษุยที่สงผลการบริหารงานกจิการนกัศึกษาของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ โดยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอนพหุคูณแบบ
ข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis )  

 
 

                                                สรุป 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ (1) การบริหารทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (2) การบริหารงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี (3) การบริหารทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอการบริหารงานกิจการนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลพระจอมเกลาธนบุรี  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม ตามแนวคิดของ 
มอนด้ี ,โน และ เพรอโมซ (Mond Noe and Premeaux ) และการบริหารงานดานกิจการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยใชกลุมตัวอยางของบุคลากรงาน
ดานกิจการนักศึกษาจํานวน 172 คน   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ ( f) คา
รอยละ (%) คาเฉลี่ย( × ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



103 

   บทที่ 4

การิเคราะหขอมูล

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อทราบการบริหารทรัพยากรมนุษยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เพื่อทราบการบริหารงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เพื่อทราบการบริหารทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอการบริหารงานกิจ
การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  โดยใชบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานกิจ
การนักศึกษาจากงานทะเบียนและประเมินผล งานบริการการศึกษา งานกิจการนักศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา 
อาจารยที่ปรึกษาชมรม อาจารยที่ปรึกษาหอพัก/บุคลากรหอพัก งานพยาบาล  คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา เปนหนวยในการวิเคราะห (unit of analysis)

  ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางจํานวน 172 ฉบับ ไดรับคืนมา 172 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 100 พรอมทั้งไดตรวจความสมบูรณถูกตองทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 และนํา
เสนอเปนผลการวิเคราะห ซึ่งใชตารางประกอบคําบรรยาย โดยแยกออกเปน 3 ตอน

   ตอนที่ 1   วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
   ตอนที่ 2   วิเคราะห การบริหารทรัพยากรมนุษยและการบริหารงานกิจการนักศึกษา

                ตอนที่3 วิเคราะหการบริหารทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอการบริหารงานกิจการนัก
ศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
 ในการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนบุคลากรในหนวยงานของ

งานทะเบียนและประเมินผล งานบริการการศึกษา งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปตยกรรม
และการออกแบบ คณะกรรมการกิจการนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาชมรม อาจารยที่ปรึกษาหอ
พัก/บุคลากรหอพัก งานพยาบาล  คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา มีจํานวน 172 คน จําแนกตาม
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เพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพ ตําแหนง หนวยงาน ประสบการณในการทํางานดานกิจการ
นักศึกษา ปะสบการณในการทํางานตําแหนงปจจุบัน
ตารางที่ 3 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ
1. เพศ
          ชาย
          หญิง

89
83

51.74
48.26

รวม 172 100.00
2. อายุ
          ต่ํากวา 30 ป

30-40       ป
41-50 ป
51    ปข้ึนไป

29
73
51
19

16.90
42.40
29.70
11.00

รวม 172 100.00
3. ระดับการศึกษา
          ต่ํากวาปริญญาตรี
          ปริญญาตรี
          ปริญญาโท
          ปริญญาเอก

1
39
84
48

0.60
22.70
48.80
27.90

รวม 172 100.00
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ตารางที่ 3 (ตอ)
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ

4. สถานภาพ
          ขาราชการ
          พนักงาน

49
123

28.50
71.50

รวม 172 100.00
5. ตําแหนง
          อาจารย
          เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
          ชางเทคนิค
          นักโสตทัศนูปกรณ
          นักบริการการศึกษา
          นักกิจการนักศึกษา
          นักจิตวิทยา
          นักพัฒนานักศึกษา
          พยาบาล
          นักประชาสัมพันธ
          นักวิชาการ

98
6
6
5
46
2
2
2
3
1
1

56.9
3.50
3.50
2.90

26.70
1.20
1.20
1.20
1.70
0.60
0.60

รวม 172 100.00
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ตารางที่ 3 (ตอ)
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ

6. หนวยงาน
          งานทะเบียนและประเมินผล
          งานบริการการศึกษา
          งานกิจการนักศึกษา
          คณะวิศวกรรมศาสตร
          คณะวิทยาศาสตร
          คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
          คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ
          คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา
          อาจารยที่ปรึกษาชมรม
          อาจารยที่ปรึกษาหอพัก/บุคลากรหอพัก
          งานพยาบาล
          บุคลากรหอพักวิทยาเขตบางขุนเทียน
          คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

7
16
14
10
5
7
4
3
11
43
10
3
3
36

4.10
9.30
8.14
5.81
2.91
4.10
2.32
1.74
6.40

25.00
5.80
1.74
1.74

20.90
รวม 172 100.00

7. ประสบการณในการทํางานดานกิจการนักศึกษา
          ต่ํากวา   5 ป
                 5-10  ป
               11-15  ป
               16-20  ป
                    21  ปข้ึนไป

49
68
26
16
13

28.50
39.50
15.10
9.30
7.60

รวม 172 100.00

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



107 

ตารางที่ 3 (ตอ)
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ

8. ประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน
          ต่ํากวา   1     ป
                      1-3   ป
                      4-6   ป
                      7-9   ป
                        10  ป ข้ึนไป

2
23
21
37
89

1.20
13.40
12.20
21.50
51.70

รวม 172 100.00

   จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดเปนเพศชาย คิดเปนเปอรเซ็นได 
51.74 % เพศหญิงตอบแบบสอบถามนอยที่สุด คิดเปน 48.26%  ชวงอายุระหวาง 30-40 ป  
ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คิดเปน 42.40%   ชวงอายุระหวาง 51 ปข้ึนไป ตอบแบบสอบถาม
นอยที่สุด คิดเปน 11.0%  การศึกษาปริญญาโทตอบแบบสอบถามมากที่สุด คิดเปน 48.80%
นอยสุดคือการศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาตรี 0.60% สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามพนักงาน
มากที่สุด คิดเปน 71.50% ขาราชการ นอยที่สุด คิดเปน 28.50% ตําแหนงอาจารยตอบแบบสอบ
ถามมากที่สุด คิดเปน 56.9% นอยที่สุดคือ นักประชาสัมพันธและนักวิชาการ คิดเปน 0.6% 
หนวยงานที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคืออาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาชมรม คิดเปน 
25% และนอยที่สุดคือคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ งานพยาบาล และบุคลากร
หอพักวิทยาเขตบางขุนเทียน คิดเปน 1.74 % ผูที่ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณดานกิจการ
มากที่สุด ชวง 5-10 ป คิดเปน 39.50% นอยที่สุด ชวง 20 ปข้ึนไป คิดเปน 7.6% ผูที่ตอบแบบ
สอบถามที่มีประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบันมากที่สุดชวง 9 ป ข้ึนไป คิดเปนเปน
51.70% และนอยที่สุดชวงต่ํากวา 1 ป คิดเปน 1.20%

 ตอนที่ 2 การบริหารทรัพยากรมนุษยและการบริหารงานกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

 ในการวิเคราะหการบริหารทรัพยากรมนุษยและการบริหารงานกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยใชวิธีการหาคาเฉลี่ย (× )  และสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) และนํามาเทียบตามเกณฑที่ไดกําหนดไว ดังรายละเอียด ตามตารางที่ 4               
และตารางที่ 5
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย /สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย

การบริหารทรัพยากรมนุษย (Xtot) × S.D. คาระดับ
1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย (X1)
2. การสรรหา (X2)
3. การคัดเลือก (X3)
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (X4)
5. ผลการตอบแทนและผลประโยชนอ่ืน (X5)
6. ความปลอดภัยและสุขภาพ (X6)
7. พนักงานและแรงงานสัมพันธ (X7)

3.30
3.48
3.39
3.32
3.34
3.47
2.84

0.79
0.91
0.81
0.86
0.87
0.87
0.93

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

รวม (Xtot) 3.30 0.86 ปานกลาง

    จากตารางที่ 4 โดยภาพรวมระดับการบริหารทรัพยากรมนุษยอยูในระดับปานกลาง 
(× tot  =3.30 ,  S.D. = 0.86) และเมื่อแยกตามรายดานพบวา โดยการเรียงจากมากไปหานอย 
ดังนี้ คือ การสรรหา (X2) ความปลอดภัยและสุขภาพ (X6) การคัดเลือก (X3) ผลตอบแทนและผล
ประโยชนอ่ืน (X5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (X4) การวางแผนทรัพยากรมนุษย (X1) โดยมี
พนักงานและแรงงานสัมพันธ (X7) เปนลําดับสุดทาย

ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย / สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของการบริหารงานกิจการนักศึกษา
การบริหารกิจการนักศึกษา (xtot) × S.D. คาระดับ

1. งานทะเบียนและประเมินผล (x1)
2. งานบริการการศึกษา (x2)
3. งานกิจการนักศึกษา (x3)

3.26
3.37
3.38

0.98
0.91
0.93

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

รวม (xtot) 3.33 0.94 ปานกลาง

   จากตารางที่ 5 โดยภาพรวมดานการบริหารงานกิจการนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง         
(× tot = 3.33 , S.D. = 0.94) โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้คือ  งานกิจการนักศึกษา (x3) 
งานบริการการักศึกษา (x2) งานทะเบียนและประเมินผล (x1)
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 ตอนที่  3  การบริหารทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอการบริหารงานกิจการนักศึกษา
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
              ในการวิเคราะหการบริหารทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอการบริหารงานกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
(Stepwise multiple regression analsis) ซึ่งมีผลจากการวิเคราะหดังตอไปนี้

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหการบริหารทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอการบริหารงานกิจการนักศึกษา
               ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีโดยรวม (Xtot)
แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean

Square
F Sig

Regression
Residual
Total

16.921
21.201
38.121

3
168
171

5.640
0.126

44.695** .000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) .666
คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) .444
คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square) .434
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error of Estimate) .35524

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
ตัวแปรตามลําดับการเขาสมการ B SE.B Beta t Sig

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (X4)
ความปลอดภัยและสุขภาพ (X6)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย (X1)

คาคงที่

.228

.254

.227

.980

.058

.049

.053

.209

.274

.323

.279

3.931**
5.142**
4.245**
4.691

.000

.000

.000

.000
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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   จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวาตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอการบริหาร
งานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยภาพรวมแลวในสวนที่
ไดรับการคัดเลือกเขาสมการมี 3 ตัวแปรดังนี้ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (X4) ความปลอดภัย     
และสุขภาพ (X6) และการวางแผนทรัพยากรมนุษย (X1) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
(R) เทากับ .666 คาสัมประสิทธิ์ในการทํานาย (R2) เทากับ .444 นั่นคือ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย      ความปลอดภัยและสุขภาพ  การวางแผนทรัพยากรมนุษย สามารถทํานายการบริหาร
งานกิจการนักศึกษาโดยภาพรวม (xtot) ไดรอยละ 44.40 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว 
.434 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย เทากับ.35524 จากลักษณะอยางนี้ก็แสดงวา 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความปลอดภัยและสุขภาพ การวางแผนทรัพยากรมนุษย ไดรวมกัน
สงผลตอการบริหารงานกิจการนักศึกษา
               ในลักษณะเชนนี้แสดงวา  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ความปลอดภัยและสุขภาพ  
การวางแผนทรัพยากรมนุษย มีนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยเขียนเปนสมการการวิเคราะหการถด
ถอยไดดังนี้
            Ŷ(tot)        =  .980 +. 228 ( x4 ) +. 254 ( x6 ) +. 227 (x 1)

               สรุป   จากผลการวิเคราะหขอมูล การบริหารทรัพยากรมนุษย  ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  ความปลอดภัยและสุขภาพ  สงผลตอการบริหารงานกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

 ตารางที่ 7 การบริหารทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอการบริหารงานกิจการนักศึกษาของ
                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (X1)

แหลงความแปรปรวน Sum of
Squares

df Mean
Square

F Sig

Regression
Residual
Total

11.307
83.407
94.714

2
169
171

5.654
0.494

11.455** .000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) .346
คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) .119
คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square) .109
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error of Estimate) .702

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
ตัวแปรตามลําดับการเขาสมการ B SE.B Beta t Sig

พนักงานและแรงงานสัมพันธ (X7)
ความปลอดภัยและสุขภาพ (X6)

คาคงที่

.254

.253
1.663

.083

.093

.349

.228

.204
3.039**
2.713**
4.768

.003

.007

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

    จากตารางที่ 7 พบวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาในสมการคือ พนักงานและแรง
งานสัมพันธ (X7) ความปลอดภัยและสุขภาพ (X6) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 
.346 คาสัมประสิทธิ์ในการทํานาย (R2) เทากับ .119 นั่นคือพนักงานและแรงงานสัมพันธ 
สามารถทํานายสวนทะเบียนและประเมินผล (x1) ไดรอยละ 11.9 คาประสิทธิภาพในการทํานาย
ที่ปรับแลวเทากับ .109 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายเทากับ .702
               ในลักษณะเชนนี้แสดงวา  พนักงานและแรงงานสัมพันธ  ความปลอดภัยและสุขภาพ   
มีนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยเขียนเปนสมการการวิเคราะหการถดถอยไดดังนี้

     Ŷ (tot)        =  . 1.663 +. 254 ( x7) +. 253( x6 )

               สรุป   จากผลการวิเคราะหขอมูล การบริหารทรัพยากรมนุษย  ดานพนักงานและแรง
งานสัมพันธ  ความปลอดภัยและสุขภาพ  สงผลตอการบริหารงานทะเบียนและประเมินผล
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ตารางที่ 8 การบริหารทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอการบริหารงานกิจการนักศึกษาของ
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (x2)

แหลงความแปรปรวน Sum of
Squares

df Mean
Square

F Sig

Regression
Residual
Total

15.873
45.186
61.060

3
168
171

5.291
0.269

19.672** .000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) .510
คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) .260
คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square) .247
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error of Estimate) .518

ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
ตัวแปรตามลําดับการเขาสมการ B SE.B Beta t Sig

ความปลอดภัยและสุขภาพ (X6)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (X4)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย (X1)

คาคงที่

.323

.187

.165
1.081

.072

.085

.078

.324

.177

.161

4.470**
2.205*
2.122*
3.546

.000

.029

.035

.001
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาในสมการคือ ความ    
ปลอดภัย (X6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (X4) การวางแผนทรัพยากรมนุษย (X1) โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ .510 คาสัมประสิทธิ์ภายในการทํานาย (R2) เทากับ 
.260 นั่นคือ ความปลอดภัยและสุขภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การวางแผนทรัพยากร
มนุษย สามารถทํานายงานบริการการศึกษา (x2) ไดรอยละ 26 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่
ปรับแลวเทากับ .247 มีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายเทากับ .518
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             ในลักษณะเชนนี้แสดงวา    ความปลอดภัยและสุขภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ
วางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย    มีนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยเขียนเปนสมการการวิเคราะห
การถดถอยไดดังนี้

       Ŷ (tot)        =  1. 081 +. 323 ( x6) +. 187( x4 )+ .165 ( x1 )

               สรุป   จากผลการวิเคราะหขอมูล การบริหารทรัพยากรมนุษย  ดานพนักงานและแรง
งานสัมพันธ  ความปลอดภัยและสุขภาพ  สงผลตอการบริหารงานบริการการศึกษา

ตารางที่ 9 การบริหารทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอการบริหารงานกิจการนักศึกษาของ
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (x3)

แหลงความแปรปรวน Sum of
Squares

df Mean
Square

F Sig

Regression
Residual
Total

19.026
24.406
43.432

4
167
171

4.757
0.146

32.547** .000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) .662
คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) .438
คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square) .428
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error of Estimate) .382
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
ตัวแปรตามลําดับการเขาสมการ B SE.B Beta t Sig

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (X4)
ความปลอดภัยและสุขภาพ (X6)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย (X1)
การคัดเลือก (X2)

คาคงที่

.181

.225

.224

.134

.801

.072

.053

.058

.061

.229

.204

.268

.258

.165

2.501*
4.225**
3.858**
2.184*
3.492

.013

.000

.000

.030

.001
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05         ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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 จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรการบริหารทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอการบริหาร
งานกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดรับการคัดเลือกเขาในสม
การมีดังนี้ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (X4) ความปลอดภัยและสุขภาพ (X6) การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย (X1) การคัดเลือก (X2) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ .662 
คาสัมประสิทธิ์ในการทํานาย (R2) เทากับ .438 นั่นแสดงวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความ
ปลอดภัยและสุขภาพ การวางแผนทรัพยากรมนุษย การคัดเลือก สามารถทํานายงานกิจการนัก
ศึกษา (x3) ไดรอยละ  43.8 คาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลวเทากับ .428 คาความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการทํานายเทากับ .382
            ในลักษณะเชนนี้แสดงวา    ความปลอดภัยและสุขภาพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ
วางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย    มีนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยเขียนเปนสมการการวิเคราะห
การถดถอยไดดังนี้

  Ŷ(tot)        =  . 801 +. 181 ( x 4) +. 225 ( x6 )+ .224 ( x1 )+ .134 (x2)

               สรุป  จากผลการวิเคราะหขอมูล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความปลอดภัยและสุข
ภาพ   การวางแผนทรัพยากรมนุษย  การคัดเลือก  สงผลตอการบริหารงานบริการการศึกษา
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      หมายถึง ลําดับงานของการบริหารงานกิจการนักศึกษา

                  หมายถึง ตัวแปรที่เขาสมการทํานาย
       B         หมายถึง สัมประสิทธิ์การถดถอย

แผนภูมิที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอการบริหารงานกิจการนักศึกษา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (X4) B.228

การวางแผนทรัพยากรมนุษย (X1) B.227 ความปลอดภัยและสุขภาพ (X6) B.254

การคัดเลือก (X3) B.134

การวางแผนทรัพยากรมนุษย (X1) B.224

งานกิจการนักศึกษา (Y3)

ความปลอดภัยและสุขภาพ (X6) B.225

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (X4) B.181

การวางแผนทรัพยากรมนุษย (X1) B.165

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (X4) B.187

งานบริการการศึกษา (Y2)

ความปลอดภัยและสุขภาพ (X6) B.323

ความปลอดภัยและสุขภาพ (X6) B.253

งานทะเบียนและประเมินผล (Y1)

พนักงานและแรงงานสัมพันธ (X7) B.254

การบริหารงานกิจการนักศึกษา (Ytot)
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   จากแผนภูมิที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย
ที่สงผลตอการบริหารงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พบวาการ
บริหารทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอการบริหารงานกิจการนักศึกษาโดยภาพรวมแลวมีดังนี้ คือ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย (X4) ความปลอดภัยและสุขภาพ (X6) การวางแผนทรัพยากรมนุษย (X1) 
งานทะเบียนและประเมินผล มีการสงผลดังนี้ คือ พนักงานและแรงงานสัมพันธ (X7) ความปลอด
ภัยและสุขภาพ (X6) งานบริการการศึกษา มีการสงผลดังนี้ คือ ความปลอดภัยและสุขภาพ (X6) 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (X4) การวางแผนทรัพยากรมนุษย (X1) งานกิจการนักศึกษามีการสง
ผลดังนี้ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (X4) ความปลอดภัยและสุขภาพ (X6) การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย (X1) การคัดเลือก (X3) แตสําหรับการสรรหา (X2) คาตอบแทนและผลประโยชน 
(X5) ไมไดเกิดการสงผลตอการบริหารงานกิจการนักศึกษาแตอยางใด 
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บทที่  5 
 

สรุปผลการวจิัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

             การวจิัยครั้งนี้มวีัตถุประสงค เพื่อทราบ (1) การบรหิารทรัพยากรมนษุย (2) การ
บริหารงานกิจการนักศกึษา (3) การบริหารทรัพยากรมนษุยที่สงผลตอการบรหิารงานกิจการ
นักศึกษา  เปนการวิจัยเชงิพรรณนา (descriptive researh ) โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย  ของ มอนดี้ , โน และเพรอโมซ (Mody Noe and Premeaux) และหนวยงานดาน
กจิการนักศึกษา 3 หนวยงาน  เปนขอบเขตของการวจิัย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจยั คือ  
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานกจิการนกัศึกษของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี    
จํานวน  172  คน    เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม  ทีเ่กี่ยกับการบรหิารทรพัยากรมนุษยและการ
บริหารงานกิจการนักศกึษา ไดรับกลับคืนมา  มีความสมบูรณทั้งหมด  จํานวน   172 ฉบับ    คิด
เปนรอยละ   100  สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  คาความถี ่  (f)  คารอยละ (%)  คาเฉลีย่  
( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D ) และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ( Stepwise multiple 
regression analysis ) 
 
สรุปผลการวจิัย 
              จากการวิเคราะหขอมูลของการวจิัยสรุปขอคนพบไดดังนี ้

(1) การบริหารทรพัยากรมนษุย  โดยภาพรวมและรายดาน พบวาอยูในระดับปานกลาง 
เรียงลําดับ ดังนี ้  การสรรหา ความปลอดภัยและสุขภาพ การคัดเลือก ผลตอบแทนและ
ผลประโยชนอ่ืน การพัฒนาทรัพยากรมนษุย การวางแผนทรัพยากรมนุษย   พนกังานและแรงงาน
สัมพันธ 

(2) การบริหารงานกจิการนกัศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน พบวาอยูในระดับปาน 
กลาง เรียงลําดับ ดังนี ้งานกิจการนักศึษา งานบริการการศึกษา งานสวนทะเบยีนและประเมินผล 

(3) การบริหารการทรัพยากรมนษุยสงผลตอการบริหารงานกิจการนักศึกษาไดแก 
 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย  ความปลอดภัยและสุขภาพ    การวางแผนทรัพยากรมนษุย   สงผล
ตอการบริหารงานกิจการนกัศึกษา 
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การอภิปรายผล 

 
    จากการคนพบของการบริหารทรพัยากรมนุษยที่สงผลตอการบริหารงานกิจการนกั 

ศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี ซึ่งผูวิจยัไดนําขอคนพบดังกลาวมา
อภิปรายไดดังนี ้

1. การบริหารทรพัยากรมนษุยของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี  
พบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เพราะวาระบบการบริหารทรพัยากรมนุษยของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเปนคูขนานคือมีทั้งขาราชการและพนักงานคอนขางมคีวามสับสน
พอสมควรเนื่องจากเปนมหาวิทยาลัยในกาํกับรัฐบาลแตเดิมอยูในระบบขาราชการและบุคลากรที่
เขามาทํางานตั้งมีพระราชบญัญัติใหมสถานภาพจะเปนพนักงานมีคาตอบแทนสงูกวาขาราชการ  
ขาราชการจะสมัครออกไปเปนพนักงานกได  ถาอยูจนถึงเกษียณก็ได สวนการทํางานใชมาตรการ
เดียวกนัทัง้หมด  เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวาการสรรหา อยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย
สูงมาก อาจจะเปนเพราะวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มวีิธีการสรรหา
ทรัพยากรมนษุยที่เปดโอกาสใหบุคลากรทั้งภายในองคการและภายนอกองคการที่เปนผูมีความรู 
ความสามารถที่เหมาะสมกบัตําแหนงทีก่าํหนดเปนคุณสมบัติไว มีการประกาศหรือแจงใหทราบ
เกี่ยวกับตําแหนงงานทีว่างผานสื่อตางๆ เพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความเหมาะสมใหมีความสนใจ
เขารวมงานกบัองคการไดอยางมีประสิทธภิาพ  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุนนัทา เลาหนนัทที่
กลาววา การสรรหา เปนกระบวนการแสวงและจูงใจใหกลุมบุคคลที่มีความรู ความสามารถ 
ศักยภาพและคุณสมบัติตางๆ อันเหมาะสมกับตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร เขามาสมัครงานกบั
องคการทัง้นี้โดยมีการประชาสัมพนัธใหตลาดแรงงานรบัทราบ ซึ่งเปนการแสวงหาจากแหลง
ภายในหรือภายนอกก็ได แตในขณะเดียวกนัก็สอดคลองแนวคิดของ โบเลนเดอร สเนล และเซอร
แมน (Bohlandre ,Snell and Sherman) ที่กลาววา การสรรหา คือกระบวนการภายในประยกุต
สนับสนนุใหมผูีสมัครงานทีม่ีศักยภายมากที่สุดเขาสูตําแหนงทีว่างอยูในปจจุบนัหรอืตําแหนงที่
คาดวาจะวางในอนาคต แตสําหรับ เดอ เซนโซ และรอบบินส (Decenzo and Robbirs) ไดกลาว
วา การสรรหา เปนกระบวนการในการคนหาผูสมัครที่มีศักยภาพภายในตําแหนงที่วางลงของ
องคการทัง้ในปจจุบันและอนาคตเชื่อมโยงระหวางตําแหนงวางกับบุคคลที่หางานมาพบกันใน
ที่สุด สวน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ ไดกลาววา การสรรหาจากภายนอก เปนความพยายามที่
จะจูงใจผูสมัคราจากภายนอกองคการอนัประกอบดวยการโฆษณาในหนังสือพิมพ ขอดี บุคลากร
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มีทัศนะใหมและหลากหลายการสรรหาจากภายใน เปนการสรรหาโดยการพฒันาจากพนักงานใน
ปจจุบัน เพื่อสมัครรับตําแหนงที่มีอยูโดยพิจารณาเพื่อ การเลื่อนตาํแหนงในลาํดับที่สูงขึน้ซึ่งจะทาํ
ใหเกิด การจูงใจแกบุคลากรในปจจุบนั  และสอดคลองกับงานวิจัยของ เพชรมณี วิริยะสืบพงศ ที่
กลาวถึงวิธีการสรรหา โดยใชวิธีการสรรหา 2 วิธี คือ สรรหาภายในองคการใชวธิีใดหรือหลายวธิี
ผสมกัน กระบวนาการสรรหา ประกอบดวย การวางแผนในการสรรหาบุคลากรตามแผน การ
รวบรวมผูสมัคร การกลัน่กรอง ผูที่มีคณุสมบัติตามองคการตองากร การประเมินกระบวนการ
แสวงหาและควบคุมกระบวนการสรรหาใหเกิดประสทิธภิาพ ประสิทธผิล 

           พนกังานและแรงงานสัมพนัธ อยูในระดับปานกลาง เปนลําดบัสุดทาย ทัง้นีอ้าจจะเปน
เพราะวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรีเปนมหาวทิยาลยัในกาํกับรัฐบาล
ขาราชการเริ่มมเีปนจาํนวนนอย พนักงานมีเปนจาํนวนมากขึ้น ซึง่ขาราชการยดึ ระเบียบ
ขอบังคับของขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลยัเปนหลัก สวนพนกังานจะมี พระราชบัญญัติ
ของมหาวทิยาลัยเปนขอปฏิบัติ แตวาพนกังานสวนใหญยังสับสนใน ระเบียบ ขอบังคับ ตางๆที่
ยังไมเขาใจดพีอเทาที่ควรและมีการแกไขเปลี่ยนแปลงอยูเนื่องๆซึ่งพนกังานไมไดอยูภายใต
ขอบังคับวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพนัธ แตพนกังานเหลานี้จะตอง
ไดรับการคุมครองในสวนของการตอบแทน สวัสดิการ ผลประโยชนเกื้อกูลตางๆ จะตองไมต่าํ
กวากฎหมายแรงแรงงานกําหนดและเปนการเปรียบเทยีบระหวางกฎหมายแรงงานและระเบียบ 
ขอบังคับของมหาวิทยาลยั ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เสถียรภาพ พนัธุไพโรจน ทีก่ลาววา
พนักงานและแรงงานสัมพนัธ คือ ระบบของกฎเกณฑของความสัมพันธระหวางนายจางกับ
ลูกจางที่มีลักษณะวาดวยการทํางานที่เกีย่วของทั้งสองฝาย คือ ฝายนายจางและฝายลูกจาง 
โดยมีแนวทางการเรียนรอง การเจรจาตอรอง ทัง้นี้เพือ่ใหการทํางานรวมกนัเปนไปอยางราบรื่น 
ดวยความสัมพันธอันดี มุงสูความมัน่คงรวมกัน สําหรบั ตุลา มหาสุธานนท กลาววา แรงงาน
สัมพันธ คือระบบความสมัพันธที่เกี่ยวของระหวางกนัและกันของบุคคลสองฝายในองคการซึง่มี
ผูจาง ผูปฏิบัติงานเพื่อแลกกบัคาตอบแทนสวัสดิการตางๆ ที่จะพึงไดรับ 

2 ระดับการบริหารงานกิจการนักศึกษา โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจาณาเปนรายดานพบวา งานกิจการนกัศึกษาอยูลําดับที่หนึ่ง อยูในระดับปานกลาง
คอนขางสงู  อาจจะเปนเพราะวามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดตระหนักดีวา 
คุณภาพและคุณธรรม จะเกดิขึ้นในใจของนักศึกษานอกเหนือจากการเรียนในหองเรยีนในสาขาที่
เรียนแลว จะตองจัดใหมบีริการสวัสดิการตางๆ พรอมสนับสนนุในการปฏิบัตกิิจกรรมอยาง
ถูกตองและสรางสรรค ควบคูไปกับการเรียน มีบุคลากรหลักดานกิจการนักศกึษาที่มีความเขาใจ
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ในภารงานประจําเปนอยางดีและบุคลากรมาจากคณะตางๆ สวนใหญที่มาจากคณะนัน้มา
ปฏิบัติงานดานกิจการนกัศึกษาตามที่ผูบงัคับบัญชามอบหมาย ซึง่บคุลากรเหลานีส้วนใหญไมมี
ประสบการณและถือเปนงานรองจากงานที่ทาํอยูเปนในตําแหนงประจาํจึงทํางานไมเต็มที่ และมี
ความเขาในสาระของงาน หนาที่ไมดีเทาที่ควร  งานสวนทะเบยีนและประเมินผล อยูในลําดับ
นอยที่สุด  ทัง้นี้อาจจะเปนเพราะวา มีระบบการลงทะเบียนที่ทนัสมัย การติดประสานงาน การ
จัดทําเอกสาร การติดตอส่ือสาร สารสนเทศ ตางๆ มีความสะดวก รวดเร็ว จงึทาํใหการปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคลากรหลักและบคุลากรที่เปนอาจารยที่ปรึกษา กับ นักศึกษาในเชิงความสมัพนัธมี
นอยซึง่จะเปนไปตามความเจริญของสถานการณปจจุบนั และ สอดคลองกับแนวคิดของ    
สําเนา  ขจรศลิป   ที่ไดกลาววา กจิการนักศึกษา    เปนหนวยงานที่สําคัญอีกหนวยงานหนึง่ใน
สถาบันอุดมศึกษาเปนผูรับผิดชอบในการบริหารงานวัตถุประสงคของกิจการนักศึกษานัน้รวมถึง
การดําเนินกิจกรรมที่สําคัญของสถาบนัอดุมศึกษา    โดยเฉพาะที่เกีย่วกับนักศึกษา    การชวยให
นักศึกษามีความพรอมในการศึกษาเลาเรยีนโดยจัดบริการตาง ๆ ใหนักศึกษา การชวยพฒันา
นักศึกษา  ใหเปนบุคคล ที่มีความสมบรูณทั้งในดานสติปญญา สังคม เอกลกัษณ  อารมณ  
รางกายและจติใจ  ตลอดจนการชวยสถาบันอุดมศึกษาดานการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของ
ชาติ   การดําเนนิงานของกิจการนกัศึกษานัน้ มีความแตกตางกนัซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยที่เกี่ยวของ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงแตที่สําคัญทีสุ่ดคือ ตองมีขอบขายที่ครอบคลุมบทบาทหนาที่และ
วัตถุประสงคของฝายกิจการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น  ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจยั
ของ อาทิตย เสาธงใหญ     ที่ไดทําการศึกษางานกิจการนักศกึษาของมหาวทิยาลัยศรีปทุม ใน
ทัศนะของผูบริหารอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาและกรรมการนักศึกษา พบวาผูบริหาร
มหาวิทยาลยัศรีปทุมมีทัศนะตองานกิจการนักศึกษาโดยรวมอยูในระดบัปานกลาง อาจารยที่
ปรึกษากิจกรรมนักศึกษามทีศันะตองานกจิการนกัศึกษาโดยรวมอยูในระดบัปานกลาง   อาจารย
ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษามีทัศนะตองานกิจการนกัศึกษาาโดยรวมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.5 และมคีวามสอดคลองผลการวิจัยของ ไชยรัตน รุจิพงศ   ที่ไดทําการศึกษา  
การบริหารกิจการนักศกึษาของมหาวทิยาลัยรังสิต   ในทัศนะของผูบริหาร อาจารยที่ปรึกษา
กิจกรรมนกัศึกษาและกรรมการนักศกึษา ที่ไดพบวา  (1)  ผูบริหาร   อาจารยทีป่รึกษากิจการ
นักศึกษาและกรรมการนกัศึกษาเหน็วา การบริหารกิจการนักศึกษาของมหาวทิยาลัยรังสิต   แต
ละดานรวม 5 ดานมีความเหมาะสม  ปานกลาง  (2)  ทัศนะของผูบริหาร    อาจารยที่ปรึกษา
กิจกรรมนกัศึกษาและกรรมการนักศกึษา ทีม่ีตอการบริหารกิจการนักศึกษาของมหาวทิยาลัย
รังสิต แตละดานรวม 5 ดาน ไมแตกตางกัน    เพื่อใหการบริหารกิจการนักศกึษาเปนไปอยางมี
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ประสิทธิผลสูงสุด มหาวทิยาลัยจําเปนตองพัฒนาและปรบัปรุงการบริหารกิจการนักศกึษา  แตละ
ดานโดยจัดอบรม   สัมมนา   และสงเสริมใหบุคลากร ไดศึกษาเพิม่เตมิในสาขาที่เกีย่วของกับงาน
กิจกรรมนกัศึกษา ประชาสัมพนัธงานกิจการนักศึกษาใหทราบทั่วกัน เปดโอกาสใหนักศึกษา
สามารถแสดงออกไดอยางอสิระพัฒนาระเบียบ ขอบังคบัมหาวทิยาลยั ใหเหมาะสมและทนัสมัย
กับสภาพการณปจจุบัน มหาวทิยาลยัควรใหการสนับสนุนแก ฝายกิจการนักศกึษาในดาน   วัสดุ   
อุปกรณ   และสถานทีแ่ละเทคโนโลยีทีท่ันสมยั เพื่อสรางนวัตกรรมทางกิจการนักศึกษาใหมี
คุณภาพยิ่งขึน้ ในสวนของปรัชญากิจการนักศึกษา  ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา
ธนบุรี    คือ การบริการเพือ่พัฒนางานกจิการนกัศึกษา   มีปรัชญาในการดําเนนิภารกจิ      เพือ่
พัฒนานักศึกษาใหเปนบุคคลที่สมบูรณพรอมทัง้ดานวิชาขีพ  วิชาการชั้นสงู  สติปญญา  รางกาย  
สังคม อารมณ และจิตใจ ตลอดจนมีคณุธรรม และ จรรยาบรรณ  ในวชิาชพี เปนบัณฑิตทีม่ี
คุณภาพและคุณธรรม ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย   ซึ่งสอดคลองกับผลการวจิัยของ เตือนใจ  
แววงาม   ไดพบวา (1) ปรัชญาของกิจการนักศึกษา มุงสงเสรมิใหนักศึกษามกีารพัฒนา  ดาน 
รางกาย     จิตใจ อารมณ และสติปญญา ใหมีความใฝรู และมคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรค   (2)  
นโยบายของกจิการนกัศึกษามุงสงเสริมการเขารวมกจิกรรมตามความสนใจและความถนัดของ
แตละบุคคล  สงเสริมคุณภาพชีวิตในสถาบัน   และสามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางในดาน   
สุขภาพ   แกประชาชนได (3) วัตถุประสงคของกิจการนักศึกษาเพื่อจัดอํานวยความสะดวกและ
บริการตาง ๆ  แกนักศึกษาพยาบาลใหดาํเนนิชีวิตในสถาบันได   อยางมีความสุข สามารถทํางาน
รวมกับบุคคลอื่นได มีพัฒนาการทางสติปญญา ความรู คุณธรรม ทกัษะวชิาชพี  (4) ขอบขาย
ของงานบริหารกิจการนกัศึกษา ครอบคลมุภารกิจ 4 ดาน คือ ดานสวัสดิการ ดานควบคุม   ดาน
กิจกรรมรวมหลักสูตร  และดานสอนซอมเสริม  (5)  กระบวนการบริหารกิจการนักศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม     มี 7 ข้ันตอน คือ การงานแผน การจัดองคการ การจัดบุคลากร 
การวนิิจฉัยสัง่การ การประสานงาน การรายงาน และการบริหารวบประมาณ แตละขั้นตอนมี
รายละเอียด การพัฒนากจิกรรมที่มีคุณภาพตามหลักวิชา บริหารกิจการนักศึกษา 
      3. การบริหารทรพัยากรมนษุยที่สงผลตอการบริหารงานกิจการนักศกึษาของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ มี 3 ประการ ไดแก การพัฒนาทรพัยากรมนษุย  
ความปลอดภยัและสขุภาพ   การวางแผนทรัพยากรมนุษย      การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
อาจจะเปนเพราะวามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   มีการกําหนดไวแตละปให
บุคลากรมีการอบรมอยางต่าํ 6 คร้ัง ตอปงบประมาณ ซึ่งเปนผลงานในการพิจารณาความด ี
ความชอบ ในการเลื่อนเงนิเดือน บุคลากรดานกิจการนักศึกษาทีม่าปฏิบัติงานดานนี้ ไดรับการ
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สงเสริม ใหมกีารสัมมนาประจําป อบรม  ศกึษาดงูาน เพื่อใหเกิดวสัิยทัศน ที่กวางขวางเพิ่มข้ึน
และนํามาประยุกตใชในการทํางาน มีสวัสดิการเพิ่มเติม มีการใชสารสนเทศทีสู่งขึ้น มีการ
ประเมินผลงาน มกีารปรับเปลี่ยนตําแหนง ใหคาตอบแทน ตามความเหมาะสม ซึง่สอดคลองกบั 
อํานวย แสงสวาง ที่ไดเสนอแนวความคิดวา การพฒันาทรัพยากรมนษุย คือ การวางแผนอยาเปน
ระบบตอเนื่อง เพื่อจัดใหมีการพัฒนระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานโดยใชวธิีการฝกอบรม จัดโปรแกรมการพัฒนาใหมีความกาวหนา แตสําหรับ พนสั 
หันนาคนิทร ไดกลาววา การพัฒนาบุคลากรจะตองกระทาํเปนการตอเนื่องอยางไมมีวนัจบสิ้น 
ทั้งนี้ก็เพื่อเพิม่พูนและปรับปรุงงานของผูปฏิบัติงานใหมปีระสิทธิภาพอยางเตม็ที่เพือ่ผลของ
สถาบันและเพือ่สนองความตองการของผูปฏิบัติงาน อันถือไดวาเปนความตองการพื้นฐาน 
โดยทั่วไปของมนุษยทกุคน   ความปลอดภัยและสุขภาพ อาจจะเปนเพราะวา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   เปนสถาบันผลิตบัณฑติเฉพาะดานเทคโนโลยีเปนสวนใหญมีการ
ใชเครื่องมือทางวทิยาศาสตร ทางวิศวกรรมศาสตร ในหองปฏิบัติการ และภาคสนาม อันตรายที่
เปนอุบัติเหต ุ ตอสุขภาพรางกายทัง้ทีเ่ปนนกัศึกษา และอาจารย เจาหนาที่สวนอืน่ที่รวม
ปฏิบัติงานมีการจัดตรวจรางกายประจําป มีการจัดอบรมใหความรู และวิธีปองกันสุขภาพ
รางกายจากผูมีความรูแตละสาขา เพื่อใหมีการปองกนัใหทนทวงท ี มกีารประกันชวีิตทัง้ของ
นักศึกษาและบุคลากร มกีองทนุเพื่อใหบุคลากรไดรับตามสทิธิท์ีพ่ึงจะไดรับ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ วิชัย โถสุวรรณจินดา ที่กลาววาสุขภาพและความปลอดภัยในการทาํงานเปนเรื่อง
สําคัญ ถาเกิดการประสบเหตุจนไมสามารถทํางานไดยอมอยูในฐานะลาํบากทาํใหครอบครัว
เดือนรอน หวัหนางานจึงมหีนาที่ดูแลสุขภาพการทํางานใหมีความปลอดภัยใหรูจักวิธีการทาํงาน
ที่ปลอดภัยทัง้สามารถรักษาสุขภาพ แตสําหรับสุรพล พยอมแยม ไดกลาววา ความปลอดภัยใน
การทาํงาน คือ การที่ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติไดโดยไมมีอุปสรรใดๆ ขัดขวาง ซึ่งอุปสรรค 
แบงเปน 2 ประเภท คือ (1) อุปสรรคที่ทราบและคาดการณไวลวงหนาตามขอมูลที่มีอยู (2) 
อุปสรรคที่ไมคาดคิดและมิไดควบคุมไวกอนซึ่งเรียกรวมกันวา “อุบัตเิหตุ” แต พะยอม วงศสารศรี 
ไดกลาวถงึวา สาเหตุความไมปลอดภัยในหนวยงาน วา ความประมาท ความรูเทาไมถงึการณ  
ความไมรูของพนักงาน เพราะบุคลากรสวนใหญไมไดรับการสอนใหรูจักวิธกีารทาํหรือเรียนรู การ
ใชเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ ขาดการระมัดระวัง ขาดการเขยีนคําเตือน องคการจะตอง
เสียเวลาในการหาบุคลากรมาทดแทน มปีญหาดานกฎหมาย ผูบริหารจัดใหมีระบบสาเหตกุาร
ประสบอันตรายของบุคลากรเพื่อเปนแนวทางในการฝกอบรม สรางบรรยากาศ เกี่ยวกบัสุขภาพ
และความปลอดภัย มีกองทุนทดแทน มสีวัสดิการ สิทธิประโยชนที่จะไดรับหลังจากทีท่ํางานไมได
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หรือเกษียณ    การวางแผนทรัพยากรมนษุย ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  ได
มีการคาดคะเนของแตละหนวยงานซึง่มีกระบวนการในการวิเคราะหงานและลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ทีม่ีอยูในปจจุบนั โดยมคีณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนฝายกลัน่กรอง 
อัตรากําลัง พรอมทัง้ตั้งงบประมาณที่จะเปนคาตอบแทนและใชทรัพยากรมนษุยใหเกิดประโยชน
สูงสุดในองคการ ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ ณัฎฐภัณฑ เขจรนนัทน ไดกลาววา การ
วางแผนทรพัยากรมนษุย คือ กระบวนการที่ใชคาดการณ ความตองการทรพัยากรมนษุยตอ
ปจจัยแวดลอม ตั้งแตกอน บุคลากรเขารวมงานกับองคการ ขณะปฏิบัติงานและเปนหลกัประกนั
วาองคการจะมีบุคลากรทีม่คีุณภาพชีวิตการทํางานที่เหมาะสมปฏิบัตงิานอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธผิล ที่สอดคลองกับวัตถปุระสงคขององคการ แตสําหรับ มิลโกวิชและโบดริว 
(Milkovich and Boundrous) กลาววา การวิเคราะหงาน คือ กระบวนการรวบรวมขอมูลอยาง
เปนระบบและการตัดสินใจ กําหนดลักษณะของงานแตละชนิด แต อีเลียด ดีชาปเปอร แอน ลีโอ 
นารด อารช เซเลส (Eliot D, Chopple and Leonard R. Sayless) ไดกลาววา การวิเคราะหงาน 
เปนกระบวนการกําหนดลักษณะขอบเขตของงานตางๆทั้งนี้โดยมกีารสํารวจและศึกษาเพื่อให
ไดมาซึ่งขอมูลตางๆ ที่เกีย่วของกับงาน ผูทํางานจําตองมีอยูครบถวนทั้งในแงของความชาํนาญที่
ตองการ ความรูที่ตองใช ความสามารถที่ตองม ี และความรับผิดชอบที่ตองมอียู ขอมูลตางๆ
เหลานี้ทีว่ิเคราะหข้ึนมาแตละงานก็จะชี้ใหเหน็ถงึความแตกตางระหวางงานตางๆดวย      ดังนั้น
ดวยเหตนุี้การบริหารทรพัยากรมนุษย ทีเ่ปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความปลอดภัยและ
สุขภาพ การวางแผนทรัพยากรมนุษย สงผลตอการบริหารงานกิจการนกัศึกษา 
 
 

ขอเสนอแนะของการวิจยั 
 

               จากการคนพบในการวิจัยและที่ไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของจากผลวิเคราะหขอมูล
รวมการกระทัง้การอภิปรายผลที่ไดคนพบจากการวิจัยและทําใหผูวิจยัไดมีขอเสนอแนะเกีย่วกับ
การบริหารทรพัยากรมนษุยและการบริหารงานกิจการนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกลาธนบรีุ  เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคคลากรดานกิจการ
นักศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดคนพบวาการบริหารทรัพยากรมนษุยอยูในระดบัปานกลาง ในดานการสรร
หาเปนอันดับหนึง่ และพนกังานและแรงงานสัมพนัธ เปนอันดับสุดทาย  สวนการบริหารงานดาน
กิจการนักศึกษาพบวาอยูในระดับปานกลางโดยมีงานกิจการนักศึกษาอยูในระดับที่หนึ่งและงาน
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สวนทะเบยีนและประเมินผลอยูในระดับทีสุ่ดทาย แสดงถึงการสงเสริมเอาใจใสดูแลความเปนอยู
ความกาวหนานอย   ควรมกีารปรับปรุงดงัตอไปนี ้

1. การวางแผนทรัพยากรมนุษยดานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ 
จอมเกลาธนบรีุ ควรจะเปนการคาดคะเนถึงความเหมาะสม บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 
และมีสาขาวชิาระดับปริญญาตรีตรงตามหนาที่มากที่สุด หรือวาใกลเคียงเขามาปฏิบัติงานดาน
กิจการนักศกึษา ซึง่ปจจุบันบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูมีภาระงานเพิ่มข้ึนจากการคิดพัฒนาของ
คณะกรรมการบริหารงานกจิการนกัศึกษา เชน ระเบยีนแสดงผลการเขารวมกิจกิจกรรม นักศกึษา
ควบคูกับระเบยีนแสดงผลการเรียน ของวชิาการซึง่เปนงานเพิม่ข้ึนอยางรวดเร็วและบุคลากรทีท่ํา
มีนอย การกาํหนดอัตราบุคลากรมีลักษณะชั่วคราวทําใหไมมึความมัน่คงและกาวหนา ดังนึน้การ
วางแผนทรพัยากรมนษุยควรใหสอดคลองกับการจัดงบประมาณที่จะรองรับอัตราใหมอยางมี
แผนการที่แนนอนครบถวน 

2. การสรรหาทรัพยากรมนษุยดานกิจการนกัศึกษา ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ 
จอมเกลาธนบรีุ ควรจัดหาผูสมัครงานใหเพียงพอที่ตองการทรัพยากรมนุษย ตามคุณสมบัติที่
ตองการและควรมีการแจงรายละเอยีดของภาระหนาที่ของงานที่จะปฏิบัติโดยประกาศรรับสมัคร
ผานสื่อตางๆ เปนลายลกัษณอักษรอยางชัดเจนเชื่อถอือยางเปนทางการ ทั้งผูทีม่ีประสบการณ
และไมมีประสบการณทัง้ที่เปนบุคลากรจากภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน สําหรบั
บุคลากรในหนวยงานนั้นมคีาใชจายที่ต่ําและเปนการสรางเสริมขวัญ กาํลังใจ ในตาํแหนงที่สูงขึน้ 
ทําใหเกิดความจงรักภักดีตอองคกร และอาจจะประสิทธิภาพมากกวาแตจะตองมีคุณสมบัติที่
เหมาะสม โดยใหมีการทดสอบหรือสัมภาษณ   สวนการรับสมัครจากบุคคลภายนอกองคกรเพือ่
คนหาใหไดมาซึ่งความเหมาะสมกับตําแหนง เปนการเปดโอกาสใหผูที่มีความรู ความสามารถ
เฉพาะดานไดอยางมีประสิทธิภาพที่สูงสุด ซึ่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรีจะตองรู
วาการสรรหาทรัพยากรมนษุยดานกิจการนักศึกษาเปนกระบวนการที่ทัง้สองฝายเปนผูเลือก ซึ่ง
กันและกนั โดยกําหนดปจจัยที่จะใหผูสมัคร เลือก เชน เงินเดือน  ผลตอบแทนทางจิตใจ 
ภาพลักษณของมหาวทิยาลัย สวนการสรรหา ใหมีการพิจารณาจากภูมหิลงัทางการศึกษา 
ประสบการณการทาํงาน หรือไมมีประสบการณ ลักษณะสวนบุคคล  แตสําหรับการสรรหา
ทรัพยากรมนษุยดานกิจการนักศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรีในปจจุบนั
และเผื่อไวสําหรับอนาคตของงาน ควรที่มีการรับทรัพยากรมนุษยดานกิจการนักศึกษาที่มีวฒุิ 
ปริญญาโทและปริญญาเอก และดานภาษาตางประเทศซึ่งในปจจุบันมนีักศึกษาตางชาติเขามา
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เรียนมากขึ้นมคีวามเปนสากลและการสื่อสารดานภาษาไมดีเทาที่ควร บุคลากรดานเชิงวิเคราะห
มีนอยมาก ซึง่มหาวิทยาลยัเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว  เพื่อสรางความพรอมในระยะสัน้และระยะยาว 
                  3.การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย ดานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบรีุควรมีกําหนด กฎเกณฑ ใหตรงคุณลักษณะของหนวยงานตั้งขึ้นมาใหม หรือที่มี
ตําแหนงทีว่างอยูเพื่อใหไดทรัพยากรมนุษยที่เหมาะสม และดทีี่สุดคุมคากับการลงทุนตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ซึง่การคัดเลือกบุคลากรเขามาทาํงานเปนกระบวนการทีม่คีวามสาํคัญ
มากตอการบริหารงาน ในการคัดเลือกทรัพยากรมนษุยดานกิจการนกัศึกษา ควรที่จะมกีารสอบ
ขอเขียนวิชาเฉพาะดานใหมีคะแนนที่สูงกวาวิชาทั่วไป ใหมกีารทดสอบ วชิาภาษาอังกถษ 
สารสนเทศคอมพิวเตอร ความสามารถพิเศษที่จะประยกุตใชในหนาทีเ่พิ่มเติม สัมภาษณเพื่อการ
กลั่นกรอง ตรวจเช็คสุขภาพกาย ทดสอบทางจิตวทิยา คุณธรรม จรรยาบรรณ ความคิดสรางสรรค
ในการพัฒนางาน โดยใหมคีณะกรรมการการประเมินผลในการคัดเลือกอยางยุติธรรม เที่ยงตรง 
พรอมทัง้ประกาศผลการคดัเลือก วนัเวลา สถานที ่เอกสารสําหรับรายงานตัวและใบผานงานถามี 
ผานสื่อที่เปน หนงัสือพมิพ ระบบอินเตอรเน็ท  ซึง่จะเปนการประหยัดคาใชจายในการเดินทางมา
ดูผลดวยตัวเอง 

4.การพฒันาทรัพยากรมนษุยดานกิจการนักศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ 
จอมเกลาธนบรีุ การพฒันาสวนนี้มีการสงเสริมให บุคลากรไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใน
ดานกิจการนกัศึกษาไมมีเลย ควรจะมีการศึกษาดูงานจากตางประเทศ เชน อเมริกา ออสเตรเลีย 
ยุโรป เพื่อเปนการเปดโลกทัศนใหกับบุคลากร ควรจะมีการศึกษาดงูานภายในประเทศในสวนที่
สถานศกึษาอืน่ที่ประสบความสําเร็จดานกิจการนักศึกษาบางสวน การอบรมสัมมนาควรจะเพิม่
ความถีม่ากขึน้ในแตละปเพือ่ใหบุคลากรเกิดความรูความเขาใจในการพัฒนานักศึกษาในยุค
สารสนเทศพรอมทั้งนํามาประยุกตที่ปฏิบตัิไดจริง 
             5.ผลตอบแทนและผลประโยชนอ่ืน บุคลากรดานกิจการนกัศึกษา โดยปกติจะมีคา 
ตอบแทนเปนตัวเงนิอันไดแก เงินเดือน คาตอบแทนแบบจูงใจ คือการเลื่อนเงนิเดือน ซึ่ง
ผลตอบแทนเหลานี้จะไดรับไมเต็มตรงกับการทาํงานในสวนที่เพิม่ข้ึน ผลการปฏิบัติสวนนี้ไมไดรับ
การพิจารณาเพิ่มเติมในตําแหนงที่ปฏิบัติไมชัดเจนการทาํงานประจาํ ดังนัน้ควรคิดภาระงานดาน
กิจการนักศึกษาเพิม่เติมใหกับบุคลากรจากคณะตาง ๆ ทีม่าปฏบิัติงานกิจการนักศึกษาใหเกดิ
ความกาวหนา ตามระบบการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนเงนิเดือนใหเหมาะสมกบัหนาที่ความ
รับผิดชอบ สําหรับผลประโยชนอ่ืน ควรจัดใหมีเงนิคาอาหารทําการนอกเวลา เบีย้เลี้ยง สําหรับ
บุคลากรที่มาปฏิบัติงานดานกิจการนกัศึกษาเพราะนักศึกษาอีกสวนหนึง่จัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน
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แลว และมีนักศึกษาที่เรียนภาคค่าํอีกสวนหนึง่ที่จะตองมาใชบริการจึงทําใหบุคลากรที่อยู
ปฏิบัติงานนอกเวลา ควรไดรับการดูแลเพิ่มเติมมากขึน้กวาเทาที่เปนอยู ในสวนที่เปนสหกรณ
ออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่แพงกวาธนาคารอาคารสงเคราะหบคุลากรจึงมีความจําเปนตอง
โอนหนี้จากสหกรณออมทรัพย เขาไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะหในสวนที่ซือ้ที่อยูอาศัยซึง่
บุคลากร สวนหนี่งทีพ่ักอาศัยอยูใกลทีท่าํงานและกลบัในเวลาค่ําคืน ควรจะมีคาน้ํามนัรถยนต
สวนตัวใหลักษณะที่ปฏิบัตใินปจจุบนัมีแตบุคลากรเสียสละเทานัน้เปนสวนใหญ 
              6.ความปลอดภัยและสุขภาพ      บุคลากรไมเขาใจในการใชอุปกรณที่เปนเทคโนโลยี 
ใหมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงภายในหนวยงานรวดเร็วมากอาจจะเปนเพราะวามหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีมีการเรียนการสอนดานเทคโนโลยีเปนสวใหญ ควรทีจ่ะมีการอบรม
ใหความรูวีธีการปองกนัใหกบับุคลากรอยางตอเนื่อง และการตรวจสุขภาพควรสงเสริมให
บุคลากรมีการตรวจรางกายประจําปเพิม่มากขึ้นกวาเดิมและมีลักษณะฟรีใหกับบุคลากรซึ่งบาง
รายการจายเงนิดวยตวัเองและไมสามารถเบิกคืนได ควรมีการบรรยายใหความรูในดานสุขภาพ
รางกายจากแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมกีารขยายสถานทีก่ารออกกาํลังกายใหกับ
บุคลากรอยางชัดเจนแนนอนมีระบบทันสมัยเพิม่ข้ึน 
               7.  พนักงานและแรงงานสัมพนัธ บคุลากรของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา
ธนบุรีมี 2 ระบบคือ ขาราชการ  และพนกังาน ซึ่งขาราชการยึดระบบระเบียบราชการเหมือนเดิม
สวนพนกังานก็จะมีระเบยีบของมหาวทิยาลัยเปนแนวปฏิบัติควรปฏิบัติงานในหนาที่ก็เหมือนกัน
ทั้งหมด ควรมีการอบรมใหความรูเกีย่วกบักฎหมายแรงงานสัมพนัธใหกับบุคลากรไดเขาใจ และ
ไดเปรียบเทียบกับระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ ของมหาวทิยาลยั ถึงสทิธิตาง ๆ ที่จะพึงไดรับหรือมขีอ
ฟองรองใหถูกตองตามขั้นตอนของกฎ   ระเบียบ   ขอบังคับตางๆ ทีเ่ห็นวาไมถกูตองหรือยุติธรรม 

 
 

ขอเสนอแนะสําหรบังานวจิัยครั้งตอไป 
 

  จากการคนพบในการวิจัยพรอมทั้งขอเสนอแนะของการวิจัยเกีย่วกับการบริหารงาน
ทรัพยากรมนษุยที่สงผลการบริหารงานกจิการนกัศึกษา  ซึง่ผูวิจยัไดมีขอนําเสนอแนะในการวิจยั
คร้ังตอไปดังนี ้

1. ควรมีการศึกษาวิจยัวฒันธรรมองคการทีส่งผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรของ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ 
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2. ควรมีการศึกษาวิจยัปจจัยที่มีในองคการและสงผลตอความผูกพนัธของบุคลากร
ในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรีพรอมทัง้เปรียบเทียบความแตกตางกัน 

3.  ควรมกีารศึกษาผลของการใหบริการดานกิจการนกัศึกษาในทัศนะของนักศึษาและ
อาจารยเปรียบเทียบระดับการใหบริการของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 
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ภาคผนวก ค 
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****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
* * * Warning * * * Determinant of matrix is zero 

Statistics based on inverse matrix for scale ALPHA 
are meaningless and printed as   . 

N of Cases =        30.0 
Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

.6240      .3678     1.1448      .7770     3.1125      .0260 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 
Scale                Scale            Corrected 

Mean              Variance               Item-             Squared         Alpha 
if Item              if Item                  Total              Multiple           if Item 
Deleted          Deleted           Correlation     Correlation        Deleted 

                 NO  1           226.2333            374.8747          .4675        .    . 9134 
                 NO 2            226.1333            379.7747          .3035           .   9147 
                 NO 3            226.2000            382.5793          .1956        .       9156 
                 NO 4            226.1000            378.3000           3550         .     .9143 
                 NO 5            226.2333            380.9437          .3052         .      9147 
                 NO 6            226.2667            381.0989          .2295         .      9154 
                 NO 7            226.0333            367.7575          .5914         .     .9121 
                 NO 8            226.0000            382.1379         . 2045         .      9156 
                 NO 9            226.1000            376.2310          .4252         .      9137 
                 NO 10          225.9667            372.1023          .5915         .      9125 
                 NO 11          225.8000            376.3724          .4953         .     .9133                               
                 NO 12          226.2000            371.2000          .5301         .      9127 
                 NO 13          226.3667            375.4816          .4913         .      9133 
                 NO 14          226.3667            374.3782          .4968         .     .9132 
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              NO 15         226.3333      376.9885        .4657         .           .9135 

NO 16        226.4000       374.4552        .4018         .               .9139 
NO 17        226.1333       375.2920        .3862         .               .9140 
NO 18        226.1000       383.9552        .1650         .               .9158 
NO 19        225.3667       383.2057        .1936         .               .9155 
NO 20        226.1000       386.2310        .1071         .               .9160 
NO 21        225.9000       378.9897        .2978         .               .9148 
NO 22        226.0000       373.5172        .4734         .               .9133 
NO 23        226.3667       378.6540        .4451         .               .9138 
NO 24        226.1333       382.3954        .2753         .               .9148 
NO 25        226.1333       371.4989        .5226         .               .9128 
NO 26        225.9333       378.2713        .4461         .               .9137 
NO 27        225.5667       386.1851        .0830         .               .9166 
NO 28        226.0000       378.2759        .3242         .               .9146 
NO 29        225.9000       379.0586        .2804         .               .9150 
NO 30        225.9000       376.0931        .4094         .               .9138 
NO 31        225.8667       377.6368        .3662         .               .9142 
NO 32        226.1333       378.6023        .3961         .               .9140 
NO 33        225.8000       384.8552        .1806         .               .9154 
NO 34        225.7000       378.0793        .3772         .               .9141 
NO 35        226.2000       376.5103        .4400         .               .9136 
NO 36        225.7333       384.8230        .1486         .               .9158 
NO 37        226.3667       376.7920        .3882         .               .9140 
NO 38        225.7667       386.6678        .0795         .               .9164 
NO 39        226.0000       377.1034        .4375         .               .9137 
NO 40        225.6000       383.9724        .2179         .               .9152 
NO 41        225.7000       377.7345        .4551         .               .9137 
NO 42        225.9667       370.7230        .5685         .               .9124 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 
Scale          Scale      Corrected 

Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 
if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 

                 Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 
                 NO43        226.0333       368.2402        .6350         .               .9118 
                 NO44        226.0000       370.4138        .5718         .               .9124 
                 NO45        225.9333       376.8230        .4645         .               .9135 
                 NO46        225.8000       373.6828        .4403         .               .9135 
                 NO47        226.2000       376.2345        .3967         .               .9139 
                 NO48        226.1667       377.5230        .4042         .               .9139 
                 NO49        226.1333       382.1195        .1626         .               .9164 
                 NO50        225.8333       374.2126        .4900         .               .9132 
                 NO51        225.9667       378.0333        .3181         .               .9146 
                 NO52        225.3667       379.4126        .2859         .               .9149 
                 NO53        225.6333       374.1713        .5175         .               .9130 
                 NO54        225.9000       373.6103        .4643         .               .9133 
                 NO55        225.9000       368.2310        .7092         .               .9114 
                 NO56        225.8000       374.7862        .4821         .               .9133 
                 NO57        225.9333       375.4437        .4805         .               .9133 
                 NO58        226.3000       373.1138        .3694         .               .9144 
                 NO59        225.8000       377.3379        .4571         .               .9136 
                  NO60       225.9667       375.2747      .  4012         .               .913 
                  NO61       226.2667       388.0644        .0114                         .9180 
                  NO62        225.6667      383.8161        1411         .                .9163 

Reliability Coefficients    62 items 
Alpha =   .9154           Standardized item alpha =   .9179 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะหในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก  จ 
แบบสอบถามงานวิจัย 
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แบบสอบถามงานวิจยั 
 

       เร่ือง 
                                              การบริหารทรัพยากรมนษุยที่สงผลตอการบริหารงานกิจการนกัศึกษา 
                                                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 

คําชี้แจง 
1.แบบสอบถามฉบับนี้สําหรบับุคลากรในสวนที่เกีย่วของในดานกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ  
2.แบบสอบถามฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นโดยมวีตัถุประสงคเพือ่ศึกษาการบริหารทรพัยากร

มนุษยที่สงผลตอการบริหารงานกิจการนกัศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี จึง
ขอความกรุณาจากทานไดใหความรวมมอืตอบแบบสอบถามตามสภาพความเปนจริงและตอบให
ครบทุกขอ เพือ่สามารถใชประโยชนจากแบบสอบถามนีไ้ดจริง 

3.แบบสอบถามฉบับนี้ม ี3 ตอนคือ 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การบริหารทรพัยากรมนุษย 
ตอนที่ 3 การบริหารงานกิจการนักศกึษาของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี 

 
                                                                  ขอขอบพระคุณที่ใหความอนุเคราะหเปนอยางด ี

                                                                         นายทว ีสีหามาตย 
                                                                ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย 

                                                                              มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามงานวิจยั 
เร่ือง 

การบริหารทรพัยากรมนษุยที่สงผลตอการบริหารงานกิจการนักศกึษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ 

ตอนที่ 1     สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง     โปรดเขียนเครื่องหมาย   b  ใน  (    )  หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน 
                                   สถานภาพสวนตวั         สําหรับผูวิจัย 

1. เพศ 
     (     ) ชาย                               (     ) หญิง 

 

2. อายุ 
     (     ) ต่ํากวา 30 ป                  (     ) 31-40 ป 
     (     ) 41-50 ป                        (     ) 51 ปข้ึนไป 

 

3. ระดับการศึกษา 
     (     ) ต่ํากวาปริญญาตร ี         (     ) ปริญญาตรี 
     (     ) ปริญญาโท                    (     ) ปริญญาเอก 

 

4. สถานภาพของทาน 
     (     ) ขาราชการ                     (     ) พนักงานมหาวทิยาลยั 

 

5. ตําแหนง ............................................................  
6. สังกัดคณะ / สถาบัน / หนวยงาน ............................................  
7. ประสบการณในการทํางานดานกิจการนักศึกษา 
     (     ) ต่ํากวา 5 ป                   (     ) 5-10 ป 
     (     ) 11-15 ป                       (     ) 16-20 ป 
     (     ) 20 ปข้ึนไป 

 

8. ประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน 
     (     ) ต่ํากวา 1 ป                   (     ) 1-3 ป 
     (     ) 4-6 ป                           (     ) 7-9 ป 
     (     ) 9 ปข้ึนไป 
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ตอนที่ 2      การบริหารทรัพยากรมนุษย 
คําชี้แจง    กรุณาแสดงความคิดเห็นของทานโดยกาเครื่องหมาย  √ ลงในชอง   �   ที่ตรงกับ
ความเปนจริงมากที่สุดเพียงขอละ 1 คําตอบ 

 ระดับการปฏิบัติ ขอ 
ที ่

              รายการ 

5 4 3 2 1 

สําหรับ 
 ผูวิจัย 

1  ขอมูลของบุคลากรขององคกรมีการรวบรวมอยางมีระบบที่ทันสมัย 

2     มีการคาดคะเนในการตองการดานกําลังบุคลากรของแตละหนวยงาน 

3     มีการปรับปรุงนโยบายของการวางแผนกําลังบุคลากรโดยเขียนไวอยาง
       และมีการวางแผนบุคลากรที่มีแนวปฎิบัติเขาใจงาย 

4   โ ครงสรางและJDของแตละตําแหนงมีความเหมาะสม 

5     การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมเปดโอกาสใหบุคลากรกรทั้งจากภายนอก
   ภายในองคกร   ดวยวิธีที่หลากหลาย                                                           

6    ระะบบการสรรหาบุคลากรทําใหเกิดผลในการดึงดูดผูมีความรูความสามารถ 
  สูง เขามาทํางาน             

7 มี  มีเกณฑมาตรฐานการคัดเลือกบุคลากรทีมีคุณสมบัติ  เหมาะสมตรงตาม  
ตําแหนงที่กําหนดไว                                                                                     

8  มีการปฐมนิเทศใหบุคลากรเขาใจของงานที่ปฏิบัติอยางชัดเจน 

9 ในการทดลองงานมีการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมิน      
10 หนวยงานสนับสนุนใหทุกคนมีโอกาสเพิ่มพลูความรู  ทักษะ  และ

ประสบการณอยางตอเนื่องในหนาที่หลัก 
     

11 มีการพัฒนางานบุคลากรเพื่อสรางเสริมความพรอมในการปฏิบัติงาน 

12 มีรูปแบบการพัฒนาบุคลากรใหสามารถปรับเปลี่ยนไดทันตอการเปลี่ยนแปลง
ภายนอก  รวมทั้งการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาโลกทัศน 

13    สรางวิธีการสงเสริมใหบุคลากรรวมใจกันปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อเปน 
   เยี่ยงอยางที่ดีในหนวยงาน 

14 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมกับตําแหนงและ 
สายงานมีความเปนธรรม  โปรงใส  ตรวจสอบได 

     

15 ผลการประเมินเปนที่ยอมรับเพื่อนํามาปรับปรุงหรือเลิกจางและตอสัญญาจาง      
16 ในการเลือนขั้นหรือตําแหนงงานอาศัยหลกัเกณฑการใชความรู

ความสามารถและผลงานเปนหลกั 
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17 บุคลากรทุกคนมีโอกาสไดรับการเลือนขั้น  ตําแหนง  อยางเปนธรรม      
18 การจายคาตอบแทนใหกับบุคลากรมีความเหมาะสมกับตําแหนงและภารกิจ

แตละสายงานตามผลงาน 
     

19 สวัสดิการถือเปนคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน      
20 มีกระบวนการจูงใจที่เปนระบบชัดเจน      
21 มีความเชื่อวาผลงานทีดีมาจากขวัญและกําลังใจที่ดีของบุคลากร      
22 กฎระเบียนเกี่ยวกับการรองทุกขที่บัญญติไวชัดเจนกอใหเกิดความเปนธรรม

กับทุกฝาย 
     

23 มีมาตรการรักษาวินัยและมีจรรยาบรรณในการทํางานของบุคลากรใหเปนที่
เชื่อถือของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 

     

24 มีการแจงเกี่ยวกับ ระเบียบ กองทุนทดแทนของบุคลากรใหมีความรูความ
เขาใจถึงกองทุนบําเหน็จ บํานาญในปจจุบันที่พึงจะไดรับ 

     

25 หนวยงานของทานมีหนังสือคูมือ  ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับ  วัสดุอุปกรณ
เครื่องมือ  เครื่องใช  ในการปฏิบัติงานที่มีความสะดวก สบาย มีการปองกัน
อันตราย และไดจัดอบรมใหมีความปลอดภัยในการทํางานสม่ําเสมอ 

     

26 บุคลากรมีความรู ถึงสิทธิ การไดรับเงินประเภทอื่นที่เปนประโยชน
นอกเหนือจากเงินกองทุนทดแทนและบําเหน็จ  บํานาญ 

     

27 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพรางกายและจิตใจใหบุคลากรตรวจสุขภาพ
เปนประจําทุกป 

     

28 การปฏิบัติงานในหนาที่ปจจุบันของทานเปนไปตามแนวทางเกี่ยวกับแรงงาน
สัมพันธระหวางผูบริหาร  พนักงาน  และรัฐบาล เร่ิมตั้งแตการรับเขามาทํางาน
จนกระทั้งพนออกจากงานไป 

     

29 เขาใจเรื่องการไดรับผลประโยชนคาตอบแทนทุกประเภท สิทธิการคุมครอง
แรงงาน ขั้นตอนการอุทธรณ รองทุกข ตามแนวทางแรงงานสัมพันธ 
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ตอนที่ 3 การบริหารงานกิจการนักศึกษา 
คําชี้แจง    กรุณาแสดงความคิดเห็นของทานโดยกาเครื่องหมาย  √  ลงในชอง   �   ที่ตรงกับ
ความเปนจริงมากที่สุดเพียงขอละ 1 คําตอบ 
30 คณะกรรมการกิจการนักศึกษาไดสรางความเขาใจในการลงทะเบียน และ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาทั้งใหมและเกา 
      

31 บุคลากรตองการใหสวนทะเบียนและประเมินผลมีระบบฐานขอมูลที่สามารถ 
ไปใชประโยชนในการพัฒนานักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      

32 มีการนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ใหคณาจารยและนักศึกษาไดทราบถึงความเคลื่อนไหวตางๆ ในการ
เปล่ียนแปลง 

      

33 จัดใหมีการอํานวยความสะดวกในการใชสถานที่ ที่เปนหองเรียนและ 
หองโสตทัศนูปกรณ 

      

34 มีบริการวัสดุ อุปกรณ สนับสนุนการเรียน การสอน และกิจกรรมนักศึกษา       
35 กิจกรรมนักศึกษาไดรวมประสานกับคณะตางๆ เพื่อการพัฒนาหลักสูตร 

การเรียน การสอน ใหมีความทันสมัย 
      

36 มีการประกันคุณภาพการศึกษาของแตละหนวยงานใหเปนไปตามเกณฑ 
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

      

37 เปนศูนยกลางในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน มัธยมเขาศึกษาตอระดับ 
ปริญญาตรีโดยใหนักศึกษาปจจุบันเปนพี่เล้ียง ในการใหคําแนะนําใน 
การสมัครสอบ การจัดสถานที่ การตรวจเช็ค บรรจุขอสอบ ซึ่งมี 
การซักซอมใหความรูพรอมจรรยาบรรณในการทํางาน 

      

38 มีการบูรณาการระหวางวิชาการกับกิจการนักศึกษาใหมี 
ความสอดคลองกันเพื่อพัฒนานักศึกษา 

      

39 มีปฎิทินกิจกรรมนักศึกษากับวิชาการที่ไดกําหนดรวมกันเพื่อจัดแนวทาง 
ใหเกิดการปฏิบัติที่เอื้อตอกัน  และพัฒนานักศึกษาควบคูกันไป 

      

40 คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา มีความรู ความสามารถใน 
การบริหารกิจการนักศึกษา 
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41 กิจการนักศึกษามีโครงสรางของการบริหารงานนกัศึกษาใน
มหาวิทยาลยัรูปแบบชัดเจน 

      

42 กิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับชมรมที่เปนองคกรกิจกรรมนักศึกษา 
สอดคลองกับโครงสรางของการบริหารกิจการนักศึกษาอยางทั่วถึง 

      

43 รูปแบบของกิจกรรมนักศึกษา มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ 
ผูปฏิบัติงานอยางชัดเจนมีความเปนระบบการประสานสัมพันธกับ 
ฝายตางๆที่เกี่ยวของไดดี 

      

44 การบริหารกิจการนักศึกษามีการประเมินผลตรวจสอบไดอยางโปรงใส       
45 บุคลากรดานกิจการนักศึกษาไดรับการอบรมสัมมนา ประจําปจาก 

วิทยากรที่มีความรู เฉพาะดาน ใหเกิดความเขาใจในงานกิจการ 
นักศึกษาอยางแทจริง 

      

46 บุคลากรดานกิจการนักศึกษามีเวลาและเปดโอกาสใหนักศึกษามาปรึกษา  
งานกิจการนักศึกษาอยางตอเนื่อง พรอมรับฟงความคิดเห็นเขาใจปญหาตางๆ 

      

47 มีการจัดสรรงบประมาณหรือรางวัลที่เปนสวนสงเสริมขวัญ และกําลังใจ  
ใหอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  
เปนไปตามระเบียบแบบแผนที่วางไว 

      

48 จัดบริการอํานวยความสะดวก อาคารสถานที่ ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ  
ในการจัดทํากิจกรรมใหเพียงพอรวมกระทั่งความปลอดภัยสม่ําเสมอ 
อยางเหมาะสม เกิดความพรอมอยางเพียงพอ 

      

49 บุคลากรดานกิจการนักศึกษา มีจํานวนไมเพียงพอกับภาระงานที่มากเกินไป       
50 กิจการนักศึกษาประสานงานการจัดบริการดานพยาบาลทั้งนักศึกษาและ 

บุคลากรเปนอยางดี 
      

51 กิจการนักศึกษาไดประสานกับโรงอาหารจําหนายอาหารอยางถูกสุขอนามัย  
ราคาไมแพงมากนัก ปริมาณเพียงพอ 

      

52 กิจการนักศึกษามีการอํานวยความสะดวกในดานวิชาทหารใหแกนักศึกษา       
53 จัดหาทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพยอยาง 

ตอเนื่อง 
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54 ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาไดเขาใจตนเอง ผูอื่นเพื่อใหนักศึกษาเกิดการพัฒนา 
ตอการอยูรวมกันในสังคม 

      

55 องคกรกิจการนักศึกษาไดรับความสะดวกในการขออนุมัติโครงการกิจกรรม 
นักศึกษาไดอยางรวดเร็ว 

      

56 กิจกรรมที่นักศึกษาจัดขึ้นในรูปของโครงการกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนอยางเหมาะสม 

      

57 คณะกรรมการขององคกรกิจกรรมนักศึกษามีการเลือกตั้งที่อยูในวาระ 
ของการดํารงตําแหนงในระบอบประชาธิปไตยโดยมีนักศึกษาให 
ความสนใจเปนอยางดี 

      

58 กิจการนักศึกษาไดจัดบริการหอพักสําหรับนักศึกษาที่มีคาใชจายเหมาะสม 
 รวมกระทั้งเปนศูนยการเรียนรูมีกิจกรรมนําเสนอใหเลือก 

      

59 กิจการนักศึกษามีระเบียบ ขอบังคับ ในการทํากิจกรรมที่เหมาะสมชัดเจน 
เปนแนวปฏิบัติไปในแนวเดียวกันในสภาพสังคมปจจุบันและอนาคต 

      

60 กิจการนักศึกษามีการจัดอบรมนสัมมนาใหความรูที่หลากหลาย 
โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติ 
เพื่อใหนักศึกษาไดเกิดความรูความเขาใจ ความเคลื่อนไหว ทางสังคม 
ที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

      

61 กิจการนักศึกษาจัดปจฉิมนิเทศ และตลาดแรงงานจากหนวยงาน ตางๆ  
ในมหาวิทยาลัยเพื่อใหนักศึกษาไดเลือกสมัครงานและเลือกอาชีพ 
ที่ตรงสายงานที่เรียนมา 

      

62 กิจการนักศึกษามีขั้นตอนในการพิจารณาบทลงโทษโดยยึดระเบียบขอบังคับที่
กําหนดไวเปนที่รองรับไมมีการเลือกปฏิบัติในกรณีที่นักศึกษา 
กระทําผิดวินัยตางๆ 
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