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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและการสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมลูส าคญัจาก
บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จ านวน 7 คน ประกอบกับใช้วิธีการสังเกตการณ์เข้าร่วมด้วย ผลการวิจัย
พบว่า “คน” คือศักยภาพสูงสุดและเป็นทรัพยากรทีส่ าคัญ ด้วยเปน็กลไกท าให้เกดิงานท่ีมีคุณภาพน้ันต้องเกิดจากคนท่ีมี
คุณภาพ การบริหารงานทรัพยากรบุคคลจึงเป็นปัจจัยส าคญัยิ่งต่อความส าเร็จขององค์การ ซึ่งนับว่ามคีวามส าคญัอย่าง
มากในการช่วยผลักดันให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยสง่เสริมให้องค์กรประสบความส าเรจ็ในการด าเนินการ
ขององค์กร และกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีกระบวนการส าคญั ได้แก่  
การวางแผนอัตราก าลังคน พบว่า การวางแผนอัตราก าลังและระบบงานด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี ก.พ. 
ก าหนด ซึ่งส านักงานปลดักระทรวงแรงงานเองมีกรอบอัตราก าลัง รวม 1,104 อัตรา และทุกต าแหน่งได้มีการวิเคราะห์
ร่วมกันระหว่างส านักงานปลดักระทรวงแรงงานและส านักงาน ก.พ. การสรรหาบรรจุและการแต่งตั้ง พบว่า ประเด็น 
การก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรในต าแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ านั้น เป็นไปตาม
ก าหนดของระเบยีบราชการ โดยมีการประกาศนโยบายการคัดเลือกบุคลากรอย่างชัดเจน การฝึกอบรมและการพัฒนา 
พบว่า แนวทางการพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มี 5 ประการ ได้แก่ 1) การปฐมนิเทศ  
2) การฝึกอบรม 3) การศึกษาดูงาน 4) การศึกษาต่อ และ5) การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน พบว่า การให้สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน และสวัสดิการนั้น เป็นไปตามต าแหน่ง ระดับ และได้รับเงินเดือน 
ในอัตราตามบญัชีของข้าราชการและลูกจ้างประจ าเป็นไปตามระเบยีบราชการ รวมถึงเรื่องวินัยและการลงโทษ พบว่า  
มีบทบัญญตัิของกฎหมายไว้อย่างชัดเจน เพื่อก าหนดให้เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานจะต้องด าเนินการภายใต้พระราชบัญญตัิ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ซึ่งแต่ละ
กระบวนการมีวิธีการและวัตถุประสงค์ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่แตกต่างกันออกไป 
 

ค าส าคัญ : การบริหารทรัพยากรบุคคล  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน 
 

บทน า 
พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้เปลี่ยนบทบาทในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 

ทุกส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถด าเนินการเองไดภ้ายใต้หลักเกณฑ์
ที่ ก.พ. ก าหนด โดยการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และอ านาจหนา้ที่ และยึดหลักส าคัญ คือ หลักคณุธรรม สมรรถนะ 
ผลงาน และหลักการกระจายอ านาจให้บุคลากรในองค์กรเพิ่มมากขึน้ เพื่อให้ข้าราชการของส่วนราชการมีความรอบรู้  
รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันให้การบริหารจดัการด้านทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรในปัจจุบัน 
อีกทั้งสามารถสนับสนุนและเอื้อให้การด าเนินงานของหน่วยงานในระดับต่างๆ บรรลตุามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
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 การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยประกอบด้วย การวางแผน การจดัองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ 
และการควบคุม ในส่วนของการจดัคนเข้าท างานนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นศาสตร์ทางวิชาการที่เรยีกว่า การบริหารงาน
บุคคล (Personel Management or Personel Administration) และพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นการบรหิารทรัพยากร
มนุษย์ โดยไดร้ับการพัฒนา (Development) การประเมินผลพนักงาน (Employee Appraisal) การธ ารงรักษา 
(Maintenance) การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation) การจัดสวัสดิการ และการจูงใจในการท างานด้วยวิธีการต่างๆ  
เข้าไว้ด้วยกัน เป็นปัจจัยที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ บทบาทส าคัญในการค้นหาทรัพยากรมนุษยท์ี่มีคุณค่ามา
ท างานใหก้ับองค์กร มุ่งพัฒนาเพื่อการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ และส่งเสรมิให้ทรัพยากรมนุษย์นั้นมุ่งมั่นท างานอย่าง
ทุ่มเทให้กับองค์กร (วิชัย โถสุวรรณจินดา ,2556, หน้า 1) 
 ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาบุคลากร และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน ตลอดจนพัฒนาเจตคตผิู้ปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปในทิศทางบวกต่องานท่ีตนปฏิบัติเพื่อใหส้่งผลตอ่ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง  
การพัฒนาทรัพยากรบคุคล การด าเนินการทางวินัย การให้ออกจากงาน ตลอดจนการจ่ายบ าเหน็จบ านาญเมื่อออกจาก
งานไปแล้ว เป็นต้น โดยทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ทุกอย่างจนกลายเป็นผลผลิต หรือการบริการตามแต่ละประเภท
ขององค์กร ซึ่งสามารถน าไปสู่ความส าเร็จและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยทั่วไปมนุษย์แต่ละคนมีลักษณะที่
แตกต่างกัน เช่น ในด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ทัศนคติ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆ  
ขององค์กรบรรลุเป้าหมาย และการที่จะท าให้มนุษย์สามารถสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพนั้นต้องอาศัยประสิทธิภาพ
ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร ดังนั้นผู้บริหารในองค์กรทุกคน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ถึงหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สามารถบริหารบุคลากรให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประสิทธิผลแก่องค์การจึงจ าเป็นต้องมีการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร เช่นเดียวกับบุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงานท่ีนับว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงาน เป็นฟันเฟืองส่วนหน่ึงในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการก าหนดและประสานนโยบายยุทธศาสตร์แรงงาน เพื่อส่งเสรมิการมีงานท า ดูแลสิทธิประโยชน์ให้
ความคุ้มครองแรงงาน ส่งเสรมิใหแ้รงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย มีงานท า มีหลักประกันการท างาน  
และมรีายได้ที่เหมาะสม 
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จึงมีความสนใจที่จะวิจัยการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2563 ของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ศึกษากระบวนการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อให้เกิดกรณีศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และ
บุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน ตลอดจนเป็นวรรณกรรมหนึ่งท่ีจะสะท้อน
ให้เห็นถึงกระบวนการ ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางของการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคณุภาพ (Qualitative research) ใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ รายงาน
การวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ คู่มือการปฏิบตัิงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และการวิจัยสนาม (Field Research) ใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วยผู้ใหข้้อมูลส าคญั (Key Informants) จ านวน 7 คน  

 ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยน าข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณ์ และทีไ่ด้จากการสังเกตการณ์ใน
สถานท่ีท างานมาแยกประเด็นและจัดล าดับความส าคญัของประเดน็ค าถาม แล้วน ามาเปรยีบเทียบความเหมือนหรือความ
แตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ประกอบกับข้อมูลทีไ่ด้จากการสังเกตการณ์ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์กับข้อมูล
เอกสารที่เกีย่วข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพือ่จะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและ
แตกต่างกันของข้อมูล แล้วน าข้อมูลมาวเิคราะห์ร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวิจัยการบรหิารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน สภาพปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากร  



3 
 

ทั้งนี้เพื่อน ามาสังเคราะห์และวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้การน าเสนอผลการวจิัยใน
รูปแบบพรรณนา และการบรรยาย 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจยั 
 

จากหลายแนวคดิของการบริหารทรัพยากรบุคคล วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561, หน้า 4) กล่าวว่า การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ มีขั้นตอนท่ีส าคญัๆ ดังนี ้

1. การก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ มีความส าคญัต่อ
องค์การ เพราะนโยบายคือหลักการที่ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการในปฏิบัติ นโยบายจึงเปรียบเสมอืนเครื่องมือท่ีช่วย
แนะแนวทางให้การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์  

2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนเป็นการพิจารณาโดยก าหนดแนวทางการท างานให้บรรลเุป้าหมาย
ที่ต้องการ เปรยีบคือเป็นสะพานท่ีเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ในปัจจบุันและเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในอนาคต คือการ
คาดการณ์สิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ดังนั้น การวางแผนจึงเป็นข้ันตอนหรอืกระบวนการทางด้านของสติปัญญาที่สามารถ
พิจารณาและก าหนดถึงแนวทางในการปฏิบัติงานโดยมีการตดัสินใจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และการคาดการณ์โดยการใช้
ดุลยพินิจ โดยการวางแผน เป็นความพยายามของระบบเพื่อการตัดสนิใจที่จะเลือกแนวทางปฏิบัติทีด่ีสดุส าหรับในอนาคต 

เพื่อท่ีจะให้องค์การบรรลุจดุมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ที่วางไว้ ภายใต้เงื่อนไขของเวลา และทรัพยากร  
3. การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน เมื่อมีการวางแผนความตอ้งการก าลังคนไวล้่วงหน้าแล้ว ขั้นต่อมาก็

คือ การก าหนดต าแหน่ง และอัตราเงินเดือน รองรับความจ าเป็นและความต้องการตามแผนก าลังคนนั้น ก่อนท่ีจะ
ด าเนินการสรรหาบุคคลตามต าแหน่ง ซึ่งประกอบไปด้วยประเภท ระดับ และจ านวนของต าแหน่งน้ันๆ ด้วย  

4. การสรรหาบุคคล (Recruitment) คือ กระบวนการแสวงหา การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างอยู่ เพื่อให้การบรหิารและการปฏิบัติงานบรรลุวตัถปุระสงค์ของ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแสวงหา เป็นกิจกรรมทีจู่งใจผูท้ี่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาสมคัรงานในองค์การ
ด้วยการประชาสมัพันธ์ด้วยวิธีการต่างๆ  

5. การฝึกอบรมและพัฒนา เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่างๆ ของมนุษย์ ได้แก่ ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย และทัศนคติ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่ด าเนินการอยา่งเป็นระบบและต่อเนื่องการ
ฝึกอบรมและพัฒนา เป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพัฒนาบุคคลในขณะปฏิบัติงานเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยดั และท าให้การท างานของบุคคลนั้นๆ เป็นไปด้วยความพึงพอใจ ทั้งยังเป็นการ
เตรียมผู้ที่จะได้รับการเลื่อนต าแหน่งหน้าท่ีต่อไปในอนาคตอีกด้วย ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์จงึต้องมีการฝึกอบรม
และพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมที่จะท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนอกจากเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถแล้ว ยังช่วยสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมที่จะท างานด้วยความเตม็ใจ 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือระบบการประเมินผลตัวบคุคล อันเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงาน โดย
อาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ อย่างปราศจากอคติ หรือโดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบตัิงานกับมาตรฐานการท างาน
ตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าจะไดผ้ลเพยีงใด รวมทั้งการประเมินคณุสมบัติที่จ าเป็นต่อการท างานของบุคคลด้วย 
ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น อาจน าไปใช้เพื่อพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนข้ันเงินเดือน การ
เลื่อนต าแหน่ง การย้าย สับเปลีย่นหมุนเวียนเจา้หน้าท่ีในองค์การ จะท าให้รู้ว่าการท างานนั้นได้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
องค์การหรือไม่อีกด้วย 

7. วินัยและการรักษาความยตุิธรรมในการท างาน วินัยเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญมาก ท่ีองค์การจะต้องมี
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติและการปฏิบตัิงานในองค์การ เป็น
หลักเกณฑ์ให้ผู้ปฏิบัติงานรู้ถึงนโยบายขององค์การในการบริหารด้วยความยุติธรรมก็คือต้องมีการลงโทษ ตามความหนัก
เบาของความผิด อันจะท าให้องค์การและสมาชิกสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

8. สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล นอกจากเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว องค์การจะต้องมสีวัสดิการและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล (Welfare and benefits) เพือ่ตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ จะท าให้บุคลากรเกิด
ความผูกพัน จงรักภักดี และมีส่วนให้บุคลากรมีสวสัดิภาพ และมีการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข เช่น การจ่ายเงิน
เพื่อช่วยเหลือบุตร ค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน หรือสิทธิต่างๆ  ที่มิใช่ตัวเงิน ได้แก่ สิทธิการลา การฝึกอบรมต่างๆ  เป็นต้น 
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9. การพ้นจากงานและระบบบ าเหน็จบ านาญ การพ้นจากหน้าท่ีการงานเนื่องจากการลาออก ทุพลภาพและ
เกษียณอายุ การพ้นจากหน้าท่ีงาน จะไดร้ับบ าเหนจ็บ านาญ จะต้องเป็นผู้มีความประพฤตดิี และได้ทุม่เทในการท างานใน
หน้าท่ีมาด้วยดีตลอดระยะเวลาการท างานของงาน โดยมีทางเลือกทีจ่ะรับบ านาญหลังจากพ้นหน้าท่ีไปแล้ว 2 ทางคือ 
การรับบ าเหน็จ ได้แก่ รับเงินครั้งเดียวจ านวนหนึ่ง หรือการรับบ านาญได้แกร่ับเงินเพื่อปูนบ าเหน็จความชอบเป็นราย
เดือนจนกว่าสิ้นชีวิต ส าหรับผู้ที่พ้นหน้าท่ีโดยถูกไล่ออกหรือถูกปลดออกจากหน้าท่ีการงานจะด้วยเหตใุดก็จะไม่มีสิทธ์ิ
ได้รับบ าเหน็จบ านาญ 

10. การวิจัยกับการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์มิไดจ้บสิ้นลงเพียงเมื่อบุคคลพ้นจาก
หน้าท่ีการงานในองค์การจนเกษียณออกไปเท่าน้ัน แตย่ังร่วมถึงการศึกษาวิเคราะห์ และวิจยัในงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อจะได้น าข้อมลูที่ได้จากการวิจัยมาปรับปรุง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ประหยดั และเป็นธรรมมากยิ่งข้ึน 

และดนยั เทียนพุฒ (2545, หน้า 33) กล่าวว่า โดยปกติในการแบ่งหน้าท่ีให้สอดคล้องกับการแข่งขันทางธุรกิจ
มักจะแบ่งหน้าท่ีหลักนี้ออกเป็น 4 ด้านด้วยกันคือ 

1. การสรรหา หมายถึง การแสวงหาเพื่อคัดเลือกหรือเลือกสรรใหไ้ดค้นทีด่ีมีความรู้และความสามารถให้
เหมาะสมกับงาน และที่ส าคญัก็คอื ต้องปรับตัวใหเ้ข้ากับวัฒนะธรรมขององค์การได ้

2. การพัฒนา หมายถึง การด าเนนิงานทีส่ามารถส่งเสริมเพื่อให้พนกังานได้รับความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ 
ตลอดจนประสบการณ์ทีเ่พิ่มขึ้นในรูปแบบของการฝึกอบรม (Training) การศึกษาของพนักงาน (Employee 
Education) การพัฒนาพนักงาน (Employee Development) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตัิงานในต าแหน่งปัจจุบันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนัก็ด าเนินการพัฒนาอาชีพพนักงาน (Career Development) ให้พร้อมที่จะรับผิดชอบ
หรือเติบโตในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น รวมถึงการปรับหรือพัฒนาองค์การ (Organizational Development) ให้เป็นองค์กร 
ที่ชนะในการแข่งขันได้ในท่ีสุด 

3. การรักษาพนักงาน (Retention) หมายถึง ความพยายามที่จะท าให้พนักงานพึงพอใจในการท างาน ด้วยการ
สร้างบรรยากาศใหผู้้ปฏิบตัิงานมีขวัญและก าลังใจในการท างาน มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในหนา้ที่การงานด้านต าแหน่ง 
และมรีายได้เพียงพอกับความเป็นอยู่ท้ังนี้เป็นความพยายามของบรษิัทในการบริหารเพื่อสนองความตอ้งการของพนักงาน
ให้ได้มากทีสุ่ดเท่าท่ีจะท าไกภ้ายใต้กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ทีจ่ะอ านวยให้สิ่งตอบแทน และบรกิารต่างๆ ที่
หน่วยงานจัดให้พนักงานซึ่งเป็นสิ่งจูงใจในการท างานอย่างหนึ่ง 

4. การใช้ประโยชน์ (Utilization) หมายถึง การใช้คนให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามแนวทางในการจัดท าแผน
ก าลังคน การขยายขอบเขติงานหรือการปรับปรุงงานการตรวจสอบหรือวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท้ังนี้ก็เพ่ือ
จัดคนหรือใช้คนให้ตรงกับงานให้ท างานท่ีเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และท้าทายคน รวมไปถึงการไม่ให้คนต้อง
อยู่ว่างเปล่าโดยไม่มีหน้าท่ีความรบัผิดชอบที่จะท า 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง ผู้วิจัยจงึได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการสรา้งกรอบ
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การวางแผนอัตราก าลังและระบบงาน 

2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

3. การบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

5. การบริหารงานวินัย 

ปัญหา และอุปสรรคในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ผลการวิจัยและการอภิปราย 
 

 ผลการวิจัย 
  

 ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานที่มีภารกจิเกี่ยวกับการแปลงนโยบายรัฐบาล เพื่อน ามาก าหนด
เป็นนโยบายเพื่อให้มีความเหมาะสมกับกระทรวงและทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ส่วนราชการ
สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเปา้หมายที่รัฐบาลได้วางไว้ โดยการพัฒนายุทธศาสตร์ และการแปลงนโยบายของ
กระทรวงแรงงานไปเป็นแผนปฏิบตัิการ การก ากับและเร่งรดัตรวจสอบ ติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดสรรทรัพยากร  
และการบริหารราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงแรงงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายและเกดิผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของ
กระทรวงแรงงาน ส านักงานปลดักระทรวงแรงงานได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 
– 2564) ซึ่งเป็นกรอบในการด าเนนิงานของหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ใช้ใน
การปฏิบัตภิารกจิและรองรับนโยบายผู้บรหิารและภารกิจของส านกังานปลัดกระทรวงแรงงาน และสามารถให้บริการ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์สูงสดุแก่ประชาชน และมุ่งสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
ตามภารกิจของส านักงานปลดักระทรวงแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้ก าหนดวิสยัทัศน์ (VISION) ดังนี ้
 “ ทรัพยากรมนุษย์มีศักยภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี และนวตักรรม สรา้งมูลค่าเพิ่มใหร้ะบบเศรษฐกิจ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ” 
 

ในขณะทีพ่ันธกิจ (Mission) ประกอบด้วย 
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า ข้อมูล เพื่อใช้ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แปลงนโยบายเป็นแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการ เพื่อผลสมัฤทธิ์ของกระทรวงแรงงาน 
 (2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงแรงงาน จัดสรร และบริหารทรัพยากรของกระทรวงแรงงาน 
เพื่อให้เกิดการประหยดั คุ้มค่า และมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 (3) ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การตรวจราชการกระทรวงแรงงานและรับเรื่องราวร้องทุกข ์
รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
 (4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารประชาสมัพันธ์ การต่างประเทศและพัฒนาปรับปรุง
กฎหมายที่เกีย่วข้องให้ทันสมัย 
 (5) ส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย ภาวะเศรษฐกิจแรงงานและสังคม การพัฒนาค่าจ้างและรายได้ของประเทศ 
และงานด้านการแรงงาน 
 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 
BEST      B = Belief   ความหมาย เชื่อมั่นศรัทธาในองค์กร 
 E = Effectiveness ความหมาย ท างานอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 S = Strategy ความหมาย มียุทธศาสตร์ในการท างาน 
 T = Teamwork ความหมาย ร่วมท างานเป็นทีมเชิงรุก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
 (1) ก าหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตรเ์พื่อเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (2) บริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพสูง 
 (3) บูรณาการสร้างเครือข่ายและการให้บริการอย่างท่ัวถึงทั้งในและต่างประเทศ 
 (4) บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
 

 กรอบอัตราก าลังบุคลากรของส านกังานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และส านักงานรัฐมนตรี มีกรอบอตัราก าลังรวมทั้งสิ้น 1,104 อัตรา จ าแนกเป็น
ข้าราชการ จ านวน 664 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 146 คน พนักงานราชการ จ านวน 226 คน และลูกจ้างช่ัวคราวใน
ต่างประเทศ จ านวน 42 คน ดังนี ้
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ตาราง 1 กรอบอัตราก าลังบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราวในต่างประเทศ รวม 
ส านักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน 
664 146 226 42 1,078 

ส่วนกลาง  
ส่วนภูมภิาค 
ต่างประเทศ 

291 
347 
26 

34 
112 

- 

110 
116 

- 

- 
- 

42 

435 
575 
68 

ส านักงานรัฐมนตร ี 15 6 5 - 26 
รวมทั้งสิ้น 679 152 231 42 1,104 

 

ที่มา. จาก รายงานประจ าปี 2561 ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (หน้า 10), โดย ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน. 
2561. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท. 
 ส าหรับอตัราก าลังต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีกรอบ
อัตราก าลังรวมทั้งสิ้น 664 อัตรา ส่วนใหญ่เป็นต าแหน่งนักวิชาการแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 46.26 ผู้อ านวยการ (แรงงาน
จังหวัด) คิดเป็นร้อยละ 11.38 เจา้พนักงานการเงินและบญัช ีคิดเปน็ร้อยละ 11.38 นักทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 
4.34 เป็นต้น 
ตาราง 2 ร้อยละของอัตราก าลังต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
1 นักบริหาร 6 0.90 
2 ผู้ตรวจราชการกระทรวง 6 0.90 
3 ผู้อ านวยการ 19 2.84 
4 ผู้อ านวยการ (แรงงานจังหวัด) 76 11.38 
5 นักวิชาการแรงงาน 309 46.26 
6 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 5 0.75 
7 นักจัดการงานท่ัวไป 20 2.99 
8 นักทรัพยากรบุคคล 29 4.34 
9 นักประชาสัมพันธ์ 9 1.35 
10 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 22 3.29 
11 นักวิเทศสัมพันธ์ 14 2.10 
12 นักวิชาการเงินและบญัชี 20 2.99 
13 นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 7 1.05 
14 นิติกร 21 3.14 
15 นักวิชาการพัสด ุ 5 0.75 
16 เจ้าพนักงานธุรการ 17 2.54 
17 เจ้าพนักงานพัสด ุ 2 0.30 
18 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 76 11.38 
19 นายช่างภาพ 1 0.15 
20 นายช่างศิลป ์ 3 0.45 
21 บรรณารักษ์ 1 0.15 

รวม 668 100 
 

ที่มา. จาก แผนปฏิบตัิการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านกังานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2562-2565)  
(หน้า 37), โดย ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน. 2562. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท. 
 

http://www.mol.go.th/sites/default/files/aephnptibatikaar_hr_2562_-_2565.pdf
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 ส าหรับผลการศึกษามดีังนี ้
ประการแรก กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย 

 (1) ด้านการวางแผนอัตราก าลังและระบบงาน มีกลุม่งานอัตราก าลงัและระบบงานเป็นกลุม่งาน
ผู้รับผิดชอบหลัก มีอ านาจหน้าที่ในการวิเคราะห์ ปรับปรุง และวางแผนก าหนดอัตราก าลังให้มีความสอดคล้องกับภารกิจ
และหน้าท่ีของทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน ตลอดจนการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการ
เสนอแนะเพื่อปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งอัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งด าเนินการภายใต้
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ. ก าหนดและใช้เป็นหลักเกณฑ์กลางกับทุกหน่วยงานราชการในประเทศ โดยการวางแผน
อัตราก าลังเป็นเครื่องมือส าหรับเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน กับการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้
เกิดการแปลงยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบัติ และส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีกรอบอัตราก าลัง รวม 1,104 อัตรา ซึ่งทุก
ต าแหน่งไดม้ีการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานและส านักงาน ก.พ. พร้อมทั้งมีการก าหนด
ภารกิจ อ านาจหนา้ที่ความรับผิดชอบและตัวช้ีวัดเพื่อการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเรจ็ตามที่คาดหวัง แต่อย่างไรก็
ตามสถานการณ์ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการวางแผนอัตราก าลังและระบบงาน ต้องมีการศึกษา 
ทบทวน ภารกิจหน้าท่ีความรับผดิชอบของทุกต าแหน่งอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกต าแหน่งสามารถ
ตอบสนองต่อภารกิจงานและอ านาจหน้าที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการวางแผนอัตราก าลังของส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน 
 

 (2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแตง่ตั้งเป็นกลุ่มงานผูร้ับผดิชอบหลัก 
ด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
และข้าราชการระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ด าเนินการจดัท าข้อมลูและทะเบียนประวัติบคุลากร และพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านทรัพยากรบคุคลของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยในระบบงานภาครัฐหรือราชการที่ความก้าวหน้า
ของหน่วยงานขึ้นอยู่กับปริมาณและคณุภาพของบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานเป็นส าคญั เพื่อท่ีจะให้ไดบุ้คคลที่มี
ความสามารถ มีคุณวุฒิเหมาะสมเข้าปฏิบัติงานตรงตามต าแหน่งท่ีจะบรรจุแต่งตั้งจึงจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อสรรหาบุคลากรและคัดเลือกบุคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมมคีวามรู้ความสามารถที่
เหมาะสมทีสุ่ดเข้ามาปฏิบตัิงาน ซึ่งประเด็นการก าหนดคุณสมบตัิของบุคลากร พบว่า ในการก าหนดหลักเกณฑ์การ 
สรรหาบุคลากรในต าแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า เป็นไปตามก าหนดของระเบียบราชการ โดยมี
การประกาศนโยบายการคดัเลือกบุคลากร ในการคัดเลือกบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานราชการ ลูกจา้งประจ า และ 
ลูกจ้างช่ัวคราว ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความต้องการอัตราก าลังและงบประมาณ ในการคัดเลือกบุคลากรนั้น มีการคัดเลือก
มากกว่าหน่ึงวิธี และสามารถตรวจสอบได ้เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความสามารถตรงตามความต้องการของหน่วยงาน แต่ยัง
พบปัญหา คือ ถึงแม้ว่าจะมีการด าเนินการคัดเลือกอย่างเป็นขั้นตอน แต่พบว่าการด าเนินการคดัเลือกบุคลากร มีข้อจ ากัด
ในการเปิดเผยข้อมลู ท าให้เกิดการร้องเรียนว่าการคดัเลือกไม่โปร่งใส 
 (3) ด้านค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการ มีกลุม่งานบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
เป็นกลุ่มงานผู้รับผิดชอบหลัก ด าเนินการเกี่ยวกับบรหิารผลการปฏบิัติงานและการประเมินผลการปฏบิัติงาน พิจารณา
บ าเหน็จ และความดคีวามชอบ และด าเนินการเกี่ยวกับสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยประเดน็การก าหนดสิทธิ
ประโยชน ์ค่าตอบแทน สวัสดิการ นั้น พบว่า การให้สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน และสวัสดิการนั้น เป็นไปตามต าแหน่ง 
ระดับ โดยได้รับเงินเดือนในอัตราตามบัญชีของข้าราชการและลูกจา้งประจ าเป็นไปตามระเบียบราชการ ส าหรับการ
ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น เพือ่เสริมสรา้งขวัญ ก าลังใจ แรงจูงใจ และเป็นสวัสดิการต่างๆ ในการปฏิบัติราชการของ

ส ารวจ
อัตราก าลัง 

กบค. พิจารณาการ
ขาดแคลนบุคลากร 

วางกรอบอัตราก าลังเพิม่ 

เสนอปลดักระทรวง
แรงงาน อนุมัติ 

กบค.ควบคุมก าลังคน
ตามแผน 
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บุคลากร มีการขอทุนการศึกษาบตุร สนับสนุนและขอรับจากสวัสดกิารของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สหกรณ์
กระทรวงแรงงาน และสมาคมแมบ่้านกระทรวงแรงงาน ส่วนในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาความ
ดีความชอบนั้นจะพิจารณาจากปรมิาณและคณุภาพของผลงานการปฏิบัติงาน และพิจารณาจากสมรรถนะของบุคลากร 
และถึงแม้ว่าจะมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยหัวหน้างานจากหลายฝ่ายท าหน้าท่ีในการประเมินผลการปฏิบัติงานและมี
ตัวช้ีวัดในหลักเกณฑ์การประเมินผลงานอย่างชัดเจน เช่น ความประพฤติ อายุราชการ ความร่วมมือในการท างาน เป็นต้น 
แต่พบปัญหาว่า การไม่แจ้งผลการประเมินผลต่อผู้ถูกประเมินอย่างแท้จริง ท าให้เกิดการร้องเรียนและกล่าวหาว่าไม่เป็น
กลาง ส าหรับด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการนั้น เจ้าหน้าท่ีจะท า
หนังสือเวียนเพื่อแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้แก่ผู้บังคับบญัชาทราบ เมื่อท าการประเมินผลการปฏิบัติงานเสร็จ
เรียบร้อยกลุ่มงานต่างๆ จะน าผลที่ได้ส่งให้กับกลุม่งานสิทธิประโยชน์และบรหิารค่าตอบแทนเป็นผูร้วบรวม สรุปผล  
แล้วน าเสนอต่อปลดักระทรวงแรงงานเพื่อประเมินโดยรวมและรับทราบผล สุดท้ายกลุ่มงานสิทธิประโยชน์และบริหาร
ค่าตอบแทนจะน าผลทีไ่ด้ไปใช้ในการปรับขึ้นเงินเดือนและเลื่อนขั้นต่อไป ในขณะที่ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร นับว่ามี
ผลงานเป็นท่ีพึงพอใจของบุคลากรโดยหน่วยงานได้มีการดูแลสิทธิประโยชน์และสวสัดิการของข้าราชการเจ้าหนา้ที่ ซึ่งมี
นโยบายให้การดูแลความเป็นอยู่และสวสัดิการที่นอกเหนือจากภาครัฐจัดให้ตามปกติ เช่น การจดัให้มสีถานรับเลี้ยงเด็ก
ส าหรับบตุรของข้าราชการเจ้าหนา้ที่กระทรวงแรงงาน และการที่ผูบ้ริหารให้ความส าคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ของบุคลากรโดยจัดใหม้ีออกก าลังกายเพื่อสุขภาพสัปดาหล์ะ 2 ครั้ง ภายในกระทรวง โดยมีการก าหนดให้บุคลากรออก
ก าลังกายส าหรับวันอังคารมีการสอนโยคะเพื่อสุขภาพ และในวันพุธได้จัดใหม้ีการรณรงค์เต้นแอโรบิคเพื่อเป็นการส่งเสริม
การออกก าลังกายเป็นประจ าให้กบับุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีร่างกายที่แข็งแรงและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงศูนย์อาหารกระทรวงแรงงาน การท าบุญใส่บาตรเดือนละ 1 ครั้ง หรือวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา ภายในกระทรวงแรงงาน เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศในสถานท่ีท างานให้มีความเหมาะสม และ
สะดวกสบายให้แก่บุคลากร ส่วนในเรื่องของสิทธิประโยชนด์้านการลาและการขอเครื่องราชย์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์นั่น
ยึดไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 แสดงการประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 (4) ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีกลุม่งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นกลุม่งานผูร้ับผดิชอบหลัก 
ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะหส์ภาพปัญหาความต้องการ จัดท า และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล โดยส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ซึ่งถือว่า 
“ทรัพยากรมนุษย”์ เป็นกลไกส าคญัในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรอย่างมีกลยุทธ์และมีทิศทางที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยหลังจากที่ได้บุคลากรที่ผา่นกระบวนการสรรหาและคัดเลือกมาอยา่งดีแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่เป็น
เครื่องยืนยันได้เสมอไปวา่บุคลากรจะสามารถท างานได้อย่างมีประสทิธิภาพสูงสุด หน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา

กบค.แจ้งหลักเกณฑ/์วิธีการประเมิน 

 
ผู้บังคับบัญชาประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 

กบค.รวบรวมผลการประเมิน/จัดกลุ่มคะแนน 

กบค.สรุปผลการประเมิน 

เสนอปลดักระทรวงแรงงาน ประเมิน 

 ขรก.รับการปรับเงินเดือน/เลื่อนขัน้ 

คกก.ก าหนดมาตรฐานตัวช้ีวัด 
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บุคลากรอยู่อยา่งสม่ าเสมอ เพื่อให้สามารถเพิ่มพูนความรู ้ความช านาญในการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง มีทัศนคติที่ดีและ
สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยการพัฒนาบุคลากรมีกระบวนการขั้นตอนการท างาน
อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การศึกษาปัญหาและความต้องการเพื่อการพัฒนา การก าหนด จุดมุ่งหมายการพัฒนา การ
วางแผนการพัฒนา การด าเนินการพัฒนา และการประเมินผลการพฒันา ส าหรับการฝึกอบรมที่ทางกองบริหารทรัพยากร
บุคคลด าเนินการอยู่คือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรและการส่งบุคลากรเข้ารว่มการอบรมกับ
หน่วยงานภายนอกท่ีสนับสนุนมาอีกด้วยเพื่อให้สามารถปฏิบตัิราชการไดบ้รรลุเป้าหมายในสายงานท่ีปฏิบัติอยูไ่ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ออกเป็น 5 ประการ  
ได้ดังนี ้1) การปฐมนิเทศ 2) การฝกึอบรม 3) การศึกษาดูงาน 4) การศึกษาต่อ และ5) การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
เป็นต้น ทั้งนี้บุคลากรภายในส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้ให้ความส าคญัและความเขา้ใจตลอดจนยอมรับว่าการ
บริหารทรัพยากรบุคคลมคีวามส าคัญอย่างยิ่งที่จะเอื้อประโยชน์ให้องค์กรและมีการด าเนินงานในด้านต่างๆ ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและไปสู่เป้าหมายไดอ้ย่างเป็นอย่างดี ซึ่งการฝึกอบรมและพัฒนามีการด าเนินการโดยกลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลท าการส ารวจความต้องการของข้าราชการในสังกัด เพื่อจัดท าหลักสูตรตามความต้องการของข้าราชการ
และตรงกับหลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนของส านักงาน กพ. โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

 (5) ด้านงานวินัย ในเรื่องกระบวนการงานวินัยของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีกลุม่
งานวินัยเป็นกลุ่มงานผู้รับผิดชอบหลัก ด าเนินการเกี่ยวกับวินัยตรวจสอบการด าเนินการทางวินัย และการออกจาก
ราชการ พิจารณาการร้องทุกข์ ร้องเรียนและอุทธรณ์ ตลอดจนการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านวินัย เสรมิสร้าง
วินัย ให้แก่ข้าราชการกับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยการ
ด าเนินการทางวินัยเป็นงานท่ีกระทบต่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการ และบุคลากร ดังนั้นการด าเนินการในแตล่ะ
กระบวนการจึงมบีทบัญญตัิของกฎหมายไว้อย่างชัดเจน ที่ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานจะต้องด าเนินการภายใต้
พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 เพื่อ
ก ากับและควบคมุบุคลากรให้ปฏิบตัิงาน เพราะการที่คนหมู่มากอยู่รว่มกันเป็นสังคมนั้นมีความจ าเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์
ในการปฏิบัตตินเพื่อให้สังคมสามารถด ารงอยู่อย่างสงบสุขและมีพัฒนาการในทิศทางที่เหมาะสมเพื่อการอยู่และกระท า
กิจกรรมร่วมกันอย่างเหมาะสมเพือ่ให้องค์การสามารถด าเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ โดยกลุ่มงานวินัยจะ
มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และให้ค าแนะน ากับสมาชิกของหน่วยงานเพื่อให้สามารถปฏิบัตติามระเบียบ กฎเกณฑ ์และ
ข้อบังคับท่ีองค์การก าหนดได้อยา่งเหมาะสม ตลอดจนพยายามศึกษา วิเคราะห ์และปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ให้เกดิความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้องค์การและสมาชกิสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและเกิด
ประโยชนส์ูงสุดแก่ทุกฝ่าย . 
 

ประการทีส่อง ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีดังนี ้
  (1) ปัญหาและอุปสรรคด้านการวางแผนอัตราก าลังและระบบงาน พบว่า ในเรื่องการด าเนินการ
วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานนั้น การพิจารณาด้านอัตราก าลัง
ของหน่วยงาน เช่น การเพิ่มลดอัตราก าลังนั้น หน่วยงานต้นสังกัดขาดโอกาสมีส่วนร่วมและไมม่ีการหารือในการพิจารณา
วางแผนอัตราก าลังทีเ่พียงพอและเป็นรูปธรรม ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลัง ประกอบกบัมีปัญหาของ
ก าลังคนทีไ่ม่มีคณุภาพ หรอืปฏิบตังิานไมเ่ตม็ศักยภาพของตนเอง อยู่ในระบบราชการซึ่งมีความจ าเป็นตอ้งได้รับการพัฒนาใน
หลาย ๆ  ด้าน อย่างเร่งด่วน และระบบการตรวจสอบการใช้ก าลังคนยงัไม่มีประสิทธิภาพท าให้ไมส่ามารถตรวจสอบใช้

ส ารวจความ
ต้องการ 

ติดตามประเมินผล 

ก าหนดวิธีการและ
หลักเกณฑ ์

ด าเนินการ 

เขียนหลักสูตร 

รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ก าลังคนตามเงื่อนไขของต าแหน่งว่ามีก าลังคนขาดหรือเกินในส่วนใดบ้าง อีกทัง้บุคลากรยังขาดความสามัคคีในการท างาน
เป็นทีม ตลอดจนการมอบหมายงานให้ปฏิบัติและการกระจายงานยงัขาดประสิทธิภาพ ก าลังคนในส่วนราชการยังไม่
สมดลุกันระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า 
 (2) ปัญหาและอุปสรรคด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง พบว่า ในเรื่องการด าเนินการการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุแต่งตั้ง ยังมีข้อครหาในเรื่องของระบบอุปถมัภ์แอบแฝงอยู่ กล่าวคือ ระบบการคัดเลือกคนเข้า
ท างานยังไม่มีระบบตรวจสอบที่เหมาะสม ซึ้งไมเ่อื้อต่อหลักประกันดา้นระบบคณุธรรมได้อย่างจริงจัง และปัญหาการขาด
แคลนบุคลากรผู้ที่มีคุณวุฒิด้านการเงินการบัญชีมาปฏิบตัิหน้าที่ในสายงานได้อย่างตรงความสามารถ อีกทั้งการแต่งตั้ง 
โยกย้าย มีการใช้ความสมัพันธ์ส่วนตัวเป็นโอกาสให้เกิดความไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามหลักการที่ก าหนด และ
ผู้บังคับบัญชาไม่สนับสนุนให้ผู้ใตบ้งัคับบัญชา ได้มโีอกาสโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ียังหน่วยงานอื่นเป็นตน้ 

 (3) ปัญหาและอุปสรรคด้านสิทธิประโยชน ์ค่าตอบแทน และสวัสดิการ พบว่า การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไม่ได้มาตรฐานตามความเป็นจริง ส่งผลใหผู้้ปฏิบตัิงานไมม่ีแรงจูงใจในการท างานเนื่องจากปฏิบัติงานเตม็
ความสามารถแตผ่ลการประเมินกลับได้น้อย และท าใหไ้ม่มคีวามจงรักภักดตี่อองค์กร เนื่องจากผู้ประเมินไม่ปฏิบัติตามมี
เกณฑ์การให้คะแนนท่ีก าหนดไว ้ประกอบกับผู้ที่ท าหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบตัิงานไมเ่คยได้รับการอบรมการให้คะแนน 
และบางครั้งก็มองแต่อดีตที่ผดิพลาดหรือพฤติกรรมที่บกพร่องในอดตีกลายเป็นการมองผลการปฏิบตัิงานเพียงด้านเดยีว 
ซึ่งเป็นการไม่ยุติธรรมกับผู้ที่รับการประเมิน 

 (4) ปัญหาและอุปสรรคด้านการพฒันาทรัพยากรบุคคล พบว่า ในเรือ่งการฝึกอบรมและพัฒนาที่ไม่
ด าเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ฝึกอบรมแล้วไมไ่ด้น าความรู้และทักษะไปใช้ในทันทีอาจท าให้ลืมได้ ในทางกลับกัน
การจัดการฝึกอบรมและพัฒนาก าหนดให้มีขึ้นช้าไป ปล่อยให้พนักงานเรียนถูกเรียนผิดเป็นเวลานานจนเกิดความเคยชิน 
ประกอบกับไม่มีการสอนงานท่ีชัดเจนให้กับบุคลากร ตลอดจนเรื่องของงบประมาณที่จ ากัดท าให้พนักงานขาดการอบรม
พัฒนางานในสายอาชีพ และส่วนราชการยังไม่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยสีมยัใหม ่ประกอบกับการเปลีย่นแปลง
ของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท าให้บุคลากรปรับตัวไม่ทัน และบุคลากรส่วนใหญ่ของ
หน่วยงานยังมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศไมเ่พียงพอ จึงกลายเป็นความล้าสมัยซึ่งเป็นจุดอ่อนท่ีท าให้เป็นอุปสรรคต่อ
ความเจรญิก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 (5) ปัญหาและอุปสรรคด้านงานวนิัย โดยพบว่า กฎระเบยีบ ข้อบังคับ ของทางราชการบางประเด็น
ควรไดร้ับการปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมตามยคุสมยั เพื่อการลงทัณฑ์แก่บุคลากรเป็นไปตามความบรสิุทธ์ิ ยุติธรรม 
ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว ไม่ใหเ้กิดการเลือกปฏิบตัิและเพื่อลดปญัหาในการทุจิตในระบบราชการ ในขณะเดยีวกันก็
พบว่าข้าราชการ และบุคลากรของหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบ ข้อบังคบั ของทางราชการ 
อีกทั้งในด้านของกระบวนการลงโทษผู้กระท าผิดวินัยนั้นนับว่ากระบวนการลงโทษยังมีความอ่อนแอ ถึงแม้ว่าจะมี
กระบวนการลงโทษทางวินัยของบุคลากรตามระเบียบปฏิบัติกจ็ริง แต่ในทางปฏิบัติด้านการลงโทษทางวินัยไมไ่ด้ยดึตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดอยา่งแตจ่ริง หากแต่อาศัยความคุ้นเคยและความสนิทสนมในการลงโทษทางวินัย บุคลากรจึงไม่
มีความเกรงกลัวต่อกฎระเบยีบเทา่ที่ควร อีกทั้งปัญหาในการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเทจ็จริง และคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัย เนื่องจากงานวินัยเป็นงานท่ีมีผลของงานโดยส่วนใหญ่จะเป็นการออกค าสั่งตา่งๆ ในการลงโทษ
ข้าราชการที่กระท าผิดวินัย ซึ่งหากมีการทาบทามขอให้บุคคลใดมาเป็นคณะกรรมการฯ ในแตล่ะชุดของกรรมการฯ 
ค่อนข้างที่จะมีความยากล าบากในการไดม้าซึ่งกรรมการดังกล่าว 
 

 ประการทีส่าม แนวทางการบริหารทรัพยากรบคุคลของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีดังนี ้
  (1) ก าหนดวิสัยทัศน์ในการท างานให้ชัดเจน โดยการปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์การท างานให้
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรทีเ่ปลี่ยนแปลงไปและควรก าหนดนโยบายและแผนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นระยะยาว มีความชัดเจนในนโยบาย 
  (2) การปรับแนวคิดและทัศนคติเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพใหก้ับบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานหลักด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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  (3) การจัดสรรงบประมาณเพียงพอสอดคล้องกับสภาพความเป็นจรงิเป็นสัดส่วนและเหมาะสมกับ
จ านวนบุคลากร ครอบคลมุบุคลากรทุกระดับ ควรให้การสนับสนุนในการเพิ่มพูนความรู้ความช านาญ และความสามารถ
เฉพาะในการปฏิบตัิงาน 
  (4) ให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีมและสร้างความสามคัคีให้กับบุคลากร สร้างการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ส่งเสริมการหมุนเวยีนงานเพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับบุคลากร   
  (5) สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้น าหรือ
ผู้บริหารจะต้องเปิดกว้างรับแนวคดิใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรค์และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

กระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล นับว่ามีความส าคญัอย่างมากในการช่วยผลักดันให้องค์กรเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสรมิให้องค์กรประสบความส าเร็จในการด าเนนิการขององค์กร ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันองค์กร
ภาครัฐได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่องานทรัพยากรบุคคลเพิ่มข้ึน เพื่อส่งเสรมิให้การปฏิบัติงานขององค์การมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลของส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน มี
กระบวนการส าคญั ดังนี้ การวางแผนงานอัตราก าลังคน การการคัดเลือกหรือการสรรหา การบรรจุ การการพัฒนาและ
ฝึกอบรม การประเมินผลของการท างาน รวมถึงเรื่องวินัยและการลงโทษ สอดคล้องกับแนวคิดของ สนุันทา เลาหนันทน์ 
(อ้างถึงใน สุภาวดี ขุนทองจันทร์, 2559) ได้กล่าวสรุปว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและ
การปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงานเพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและส่งผลต่อ
ความส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์การ กระบวนการต่างๆ ดังนี้ การวางแผนเรื่องทรัพยากรบุคคล การวิเคราะหค์่างาน 
การคัดเลือก การสรรหา การพัฒนาและการอบรม การประเมินผลการท างาน การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์อื่นๆ ความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากร การพัฒนาหน่วยงานและศึกษาการวิจัยในเรื่องการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  

(1) การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง โดยการวางแผนอัตราก าลังเป็นเครื่องมือส าหรับเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน กับการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้าด้วยกนั เพื่อช่วยให้เกิดการแปลงยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบัติ 
นับว่าเป็นขั้นตอนของการบริหารงานบุคคลที่ส าคัญที่มุ่งท่ีจะพยายามให้มีก าลังคนท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจของ
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2561) ได้
กล่าวสรุปไว้ว่า เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาเพื่อให้เป็นผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศ ในลักษณะเป็นการสร้างความเจริญรุ่งเรืองอยา่งถาวรยั่งยืนได้ และเพื่อให้บรรลเุป้าหมายดังกล่าว 
เราต้องมีการวางแผนในด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้ถูกหลักวิชา อย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเปน็ผล เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินการไปสูเ่ป้าหมายที่ถูกต้อง ดังนั้นเรื่องการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นหัวข้อการศึกษาท่ีส าคญั
อีกหัวข้อหน่ึง  
 (2) การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุแต่งตั้ง เป็นงานบริหารทีส่ าคัญเรื่องหนึ่งในการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะในระบบงานภาครัฐหรอืราชการที่ความก้าวหน้าของหน่วยงานขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของบุคลากรที่อยู่
ในหน่วยงานเป็นส าคญั เพื่อท่ีจะให้ได้บุคคลที่มีความสามารถ มีคุณวุฒิเหมาะสมเข้าปฏิบัติงานตรงตามต าแหน่งที่จะ
บรรจุแต่งตั้งจึงเป็นที่จะต้องแสวงหาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อสรรหาบุคลากรและคัดเลือกบุคคลทีม่ี
คุณสมบัติเหมาะสมมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมทีสุ่ดเข้ามาปฏบิัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิ
กุล (2561) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การสรรหาบุคคล (Recruitment) คือ กระบวนการแสวงหา การสอบแข่งขัน การสอบ
คัดเลือก การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทีว่่างอยู่ เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ  

(3) ด้านสิทธิประโยชน ์ค่าตอบแทน และสวสัดิการ ด าเนินการเกี่ยวกับบริหารผลการปฏิบตัิงานและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาบ าเหนจ็ และความดีความชอบ และด าเนินการเกีย่วกับสวสัดิการและสิทธิประโยชน์
ต่างๆ การให้สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน และสวสัดิการนั้น เป็นไปตามต าแหน่ง ระดับ โดยได้รับเงินเดอืนในอัตราตาม
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บัญชีของข้าราชการและลูกจ้างประจ าเป็นไปตามระเบียบราชการ สอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561) 
ได้กลา่วสรปุไว้ว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือระบบการประเมินผลตัวบุคคล อันเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงาน โดย
อาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ อย่างปราศจากอคติ หรือโดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบตัิงานกับมาตรฐานการท างาน
ตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าจะไดผ้ลเพยีงใด รวมทั้งการประเมินคณุสมบัติที่จ าเป็นต่อการท างานของบุคคลด้วย 
ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น อาจน าไปใช้เพื่อพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนข้ันเงินเดือน การ
เลื่อนต าแหน่ง การย้าย สับเปลีย่นหมุนเวียนเจา้หน้าท่ีในองค์การ จะท าให้รู้ว่าการท างานนั้นได้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
องค์การหรือไม่อีกด้วย  
 (4) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะหส์ภาพปญัหาความต้องการ จัดท า 
และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุน ตดิตามและ
ประเมินผลการด าเนินการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งการพฒันาทรัพยากรบุคคลถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สดุ
ขั้นตอนหนึ่งในการบริหารการพัฒนาทรัพยากรนับว่ามผีลอย่างมากต่อความส าเร็จของหน่วยงานในปจัจุบัน และการ
พัฒนาความสามารถของบุคลากรนั้น ผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการพัฒนางานและพัฒนาคนของตน เพราะงาน
จะประสบความส าเร็จได้นั้นขึ้นอยูก่ับผู้ปฏิบัติงานเป็นส าคัญโดยใช้ทั้งกลยุทธ์ และทักษะเพื่อพัฒนาทรพัยากรบุคคลที่มี
อยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณที่มีอยู่จ ากัดเพื่อให้เกดิประโยชน์อย่างสูงสุด สอดคล้องกบัแนวคิดของ วีณา 
พึงวิวัฒน์นิกุล (2561) ได้กล่าวสรปุไว้ว่า การฝึกอบรมและพัฒนา เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมด้านต่างๆ ของ
มนุษย์ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย และทัศนคติ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ทีด่ าเนนิการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องการฝึกอบรมและพัฒนา เป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพัฒนาบุคคล
ในขณะปฏิบตัิงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยดั และท าให้การท างานของบุคคลนั้นๆ เป็นไปด้วย
ความพึงพอใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร ทองก าเหนิด (2560) ได้ศึกษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ผลการวิจยัสรุปว่า การฝึกอบรมพัฒนา เป็นภารกิจส าคัญเร่งด่วนอันดับแรกๆ ที่จะต้องหาแนวทางพัฒนา
คนเพื่อให้มาพัฒนาองค์การ เพิ่มเติมความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ พร้อมสอดแทรกความรูด้า้นเทคโนโลย ีให้
สามารถน ามาใช้ และต่อยอดพัฒนาด้วยตัวของผู้ปฏิบตัิงานเอง มีการศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรม การให้ทุนการศึกษา 
นอกจากน้ีแล้วก็จะต้องมสีื่อหรือแนวทางพัฒนารูปแบบอ่ืนๆ ที่ผู้ปฏบิัติงานสามารถน าไปศึกษาด้วยตนเองได้ด้วย การ
พัฒนาเรื่องภาษาที่จะท าใหส้ามารถค้นหาแหล่งความรู้จากตา่งประเทศได้ด้วย  

(5) งานวินัย โดยการด าเนินการทางวินัยเพื่อก ากับและควบคมุบุคลากรให้ปฏิบัติงาน การที่คนหมู่มากอยู่
ร่วมกันเป็นสังคมนั้นมีความจ าเปน็ท่ีจะต้องมีกฎเกณฑ์ในการปฏิบตัิตนเพื่อให้สังคมสามารถด ารงอยูอ่ย่างสงบสุขและมี
พัฒนาการในทิศทางที่เหมาะสมเพื่อการอยู่และกระท ากิจกรรมร่วมกันอย่างเหมาะสมเพื่อให้องค์การสามารถด าเนินงาน
ให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้โดยกลุ่มงานวินัยจะมีหน้าท่ีควบคุม ดูแล และให้ค าแนะน ากับสมาชิกของหน่วยงาน
เพื่อให้สามารถ ปฏิบัตติามระเบียบ กฎเกณฑ ์และข้อบังคับท่ีองค์การก าหนดได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดของ 
วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2561) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า วินัยและการรักษาความยุติธรรมในการท างาน วินัยเป็นสิ่งจ าเป็นและ
ส าคัญมาก ท่ีองค์การจะต้องมีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคมุความประพฤตแิละ
การปฏิบัติงานในองค์การ เป็นหลกัเกณฑ์ใหผู้้ปฏิบตัิงานรู้ถึงนโยบายขององค์การในการบริหารด้วยความยุติธรรมก็คือ
ต้องมีการลงโทษ ตามความหนักเบาของความผิด อันจะท าให้องค์การและสมาชิกสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
และสอดคล้องกับกับงานวิจัยของ สุนทร ทองก าเหนิด (2560) ได้ศึกษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
ผลการวิจัยสรุปว่า ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีความส าคัญทีจ่ะต้องเดินควบคู่ไปกบัการบริหารทรพัยากรมนุษย์ท่ี
จะต้องเปลีย่นแปลง ซึ่งเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป การก าหนดระเบยีบกฎเกณฑ์ต่างๆ ก็ต้องให้เกิดความสอดคล้องกัน  

 

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีประเด็นที่น ามา
อภิปรายดังนี ้
 (1) ปัญหาและอุปสรรคด้านการวางแผนอัตราก าลังและระบบงาน พบว่า ในเรื่องการด าเนินการวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานนั้น การพิจารณาด้านอตัราก าลังของ
หน่วยงาน เช่น การเพิ่มลดอัตราก าลังนั้น หน่วยงานต้นสังกัดขาดโอกาสมสี่วนร่วมและไม่มีการหารือในการพิจารณา
วางแผนอัตราก าลังที่เพียงพอและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ สุภาวดี ขุนทองจันทร์ (2559) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า 
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ในองค์การแห่งการเรียนรู้ไม่ควรให้คนใดคนหนึ่งเก่งอยู่คนเดยีวในองค์การ แต่ควรส่งเสริมให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
อย่างเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ร่วมกันคิดภายในองค์การ  
 (2) ปัญหาและอุปสรรคด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง พบว่า ยังมีข้อครหาในเรื่องของระบบอุปถัมภแ์อบแฝง
อยู่ กล่าวคือ ระบบการคัดเลือกคนเข้าท างานยังไม่มรีะบบตรวจสอบที่เหมาะสม ซึง่ไม่เอื้อต่อหลักประกันด้านระบบ
คุณธรรมได้อย่างจริงจัง อีกทั้งการแต่งตั้ง โยกย้าย มีการใช้ความสมัพันธ์ส่วนตัวเป็นโอกาสให้เกิดความไมเ่ป็นธรรม ไม่
เป็นไปตามหลักการที่ก าหนด และผู้บังคับบัญชาไม่สนับสนุนให้ผู้ใตบ้งัคับบัญชา ได้มโีอกาสโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ียัง
หน่วยงานอื่น สอดคล้องกับแนวคดิของ Ulrich (อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงษ์, 2546) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การพิทักษ์รักษา
ความถูกต้องของกิจการ (corporate con-science) คือ ขณะมุ่งพยายามปฏิบัติหน้าท่ีด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
นั้นเอง จะต้องพยายามรักษาให้องค์กรมีจิตส านึกรับผิดชอบท าในสิง่ที่ถูกต้อง ท้ังในด้านการจ้างงาน ความซื่อสัตย์ ความ
มีศีลธรรม ความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 (3) ปัญหาและอุปสรรคด้านสิทธิประโยชน ์ค่าตอบแทน และสวัสดิการ โดยพบว่า การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไม่ได้มาตรฐานตามความเป็นจริง ส่งผลใหผู้้ปฏิบตัิงานไมม่ีแรงจูงใจในการท างาน และท าให้ไม่มคีวาม
จงรักภักดีต่อองค์กร เนื่องจากผู้ประเมินไม่ปฏิบัตติามมเีกณฑ์การให้คะแนนท่ีก าหนดไว ้สอดคล้องกับแนวคิดของ สุภาวดี 
ขุนทองจันทร์ (2559) ได้กล่าวสรปุไว้ว่า ทรัพยากรมนุษย์มีชีวิตจติใจ มีความรัก ความชอบ ความชัง ความเสยีสละ และ
ความต้องการไม่ถูกเอารดัเอาเปรยีบเช่นเดียวกับผู้ประกอบการ ถึงแม้ผู้ประกอบการจะสามารถสร้างความกลัวตกงาน
ให้แก่คนงานได้ แต่คนงานก็อาจจะตอบโตด้้วยวิธีการต่างๆ เมื่อมีโอกาส ดังนั้นองค์การที่มีแต่ความเอือ้อาทรให้กับ
ผู้ร่วมงาน จึงเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลเหล่านั้นในกระบวนการท างาน ตลอดจนมีระเบียบกฎเกณฑ์การ
ประเมินผลและวดัผลการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปสู่การให้บ าเหนจ็รางวัลที่ยุติธรรมและเที่ยงตรง ย่อมเปน็แรงจูงใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีความขยันขันแข็งในการท างานอย่างมั่นใจและขวญัก าลังใจดี ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมคีวามเช่ือมั่นในองค์กร
ของตนเอง  
 (4) ปัญหาและอุปสรรคด้านการพฒันาทรัพยากรบุคคล พบว่า ในเรือ่งการฝึกอบรมและพัฒนาที่ไม่ด าเนินการ
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ฝึกอบรมแล้วไมไ่ด้น าความรู้และทักษะไปใช้ในทันทีอาจท าให้ลืมได ้ในทางกลับกันการจัดการ
ฝึกอบรมและพัฒนาก าหนดให้มีขึน้ช้าไป ประกอบกับไม่มีการสอนงานท่ีชัดเจนให้กับบุคลากร และงบประมาณที่จ ากัดท า
ให้พนักงานขาดการอบรมพัฒนางานในสายอาชีพ ของ จนิสา ช่วยสมบูรณ์ (2556) ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสตลู ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตลู คือ บุคลากรภายในองค์กรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะเนื่องจากองค์การบริหารสว่นจังหวัดสตลู มี
การจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรไว้ตามแผนแบบปีเว้นป ีจึงท าให้บุคลากรไดร้ับการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง จึงไม่เกิด
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร และที่ส าคญัในการพัฒนาบุคลากรนั้นจะพดูถึงเรื่องของงบประมาณการพัฒนาบุคลากรมีไม่
เพียงพอ มีการจัดสรรงบประมาณน้อยเกินไป เท่าที่มีอยู่ยังไม่เพยีงพอต่อความต้องการของบุคลากร ผู้บริหารไม่อนุมตัิไม่
เข้ารับการฝึกอบรม ตั้งงบประมาณกับแผนพัฒนาบุคลากรไมส่อดคล้องกับการพัฒนา จึงท าให้เกิดปญัหาการพัฒนา
บุคลากรดังกล่าว 
 (5) ปัญหาและอุปสรรคด้านงานวนิัย โดยพบว่า กฎระเบยีบ ข้อบังคับ ของทางราชการบางประเด็นควรไดร้ับ
การปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามยุคสมัย เพื่อการลงทัณฑ์แก่บุคลากรเป็นไปตามความบรสิุทธ์ิ ยุติธรรม ถูกต้อง ชัดเจน 
และรวดเร็ว ไม่ให้เกดิการเลือกปฏบิัติและเพื่อลดปญัหาในการทุจติในระบบราชการ สอดคล้องกับกับงานวิจัยของ สุนทร 
ทองก าเหนิด (2560) ได้ศึกษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผลการวิจัยสรุปว่า ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง มีความส าคญัที่จะต้องเดินควบคู่ไปกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ซึ่งเมื่อสถานการณ์
เปลี่ยนไป การก าหนดระเบียบกฎเกณฑต์่างๆ ก็ต้องให้เกิดความสอดคล้องกัน  
 

แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
(1) ก าหนดวิสัยทัศน์ในการท างานให้ชัดเจน โดยการปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์การท างานให้สอดคล้อง

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรที่เปลีย่นแปลงไป สอดคล้องกับแนวคิดของ ศริิรัตน์ ชุณหคล้าย 
(2558) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การด าเนินงานในกระบวนการบรหิารทรพัยากรมนุษย์จะต้องมีแนวทางการปฏิบัตไิปสู่
เป้าหมายความส าเรจ็ขององค์การ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ขององค์การและแผนยุทธศาสตร์
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ด้านทรัพยากรมนุษย์ ในการก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดา้นทรัพยากรมนุษยม์ีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ  

(2) การปรับแนวคิดและทัศนคติเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพใหก้ับบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานหลักด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สอดคล้องดับแนวคิดของ บุญเลิศ กลิ่นรัตน์ (อ้างถงึใน ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย,์ 2557) ได้กลา่วสรปุไว้ว่า 
พัฒนาทักษะหรือประสบการณ์ (skill or experiences) บุคลากรแต่ละคนต้องการทักษะการปฏิบัติงานแตกต่างกันไป 
บุคลากรระดบัปฏิบัตติ้องการทักษะที่แตกต่างไปจากผู้บริหารระดับตน้ ผู้บริหารระดับที่สูงขึ้นไปย่อมตอ้งการทักษะที่
แตกต่างออกไปเช่น หรือแม้แต่บุคลากรระดับเดียวกันยังต้องการทักษะที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับจุดแข็ง จุดอ่อน ความ
จ าเป็นของแต่ละบคุคล และลักษณะงานท่ีเปลี่ยนไปจากท่ีเคยปฏิบตัิ การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ท าได้โดยการให้
บุคลากรมีโอกาสไดร้ับการฝึกปฏบิัติทั้งภายในและภายนอกองค์การ หรือให้มีโอกาสแลกเปลีย่นข้อมลูความคดิเห็นกับ
บุคลากรอื่นท่ีปฏบิัติงานลักษณะใกล้เคียงกัน 
 (3) การจัดสรรงบประมาณเพียงพอสอดคล้องกับสภาพความเป็นจรงิเป็นสัดส่วนและเหมาะสมกับจ านวน
บุคลากร ครอบคลมุบุคลากรทุกระดับ ควรให้การสนับสนุนในการเพิ่มพูนความรู้ความช านาญ และความสามารถเฉพาะ
ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับกบังานวิจัยของ จนิสา ช่วยสมบูรณ ์(2556) ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาบุคลากร : 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตลู ผลการวิจยัสรุปว่า การพัฒนาบุคลากรนั้นจะพูดถึงเรื่องของงบประมาณการ
พัฒนาบุคลากรมีไมเ่พียงพอ มีการจัดสรรงบประมาณน้อยเกินไป เท่าที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของบุคลากร 
ผู้บริหารไม่อนุมัตไิม่เข้ารับการฝึกอบรม ตั้งงบประมาณกับแผนพัฒนาบุคลากรไมส่อดคล้องกับการพฒันา จึงท าให้เกิด
ปัญหาการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว 
 (4) ให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีมและสร้างความสามคัคีให้กับบุคลากร สร้างการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
ส่งเสริมการหมุนเวียนงานเพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับบุคลากร สอดคล้องกับแนวคิดของ สุภาวดี ขุนทอง
จันทร์ (2559) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า ทรัพยากรมนุษยม์ีพื้นฐานจากการอบรมเลี้ยงดู จากครอบครัวที่แตกต่างและหลากหลาย
แต่ทุกคนมีเหมือนกันคือไดร้ับการปฏิบัติอย่างชอบธรรม บุคคลที่ท างานร่วมกันอาจมีความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น 
ความช านาญ เพศ เชื้อชาติ ประเพณี วัฒนธรรม แบบแผนการด าเนินชีวิต การบริหารทรัพยากรมนษุย์ จ าเป็นต้องสร้าง
พนักงานให้มีความรับผดิชอบ และท างานอย่างสม่ าเสมอ เสียสละตนเพื่อเป้าหมายร่วมกันโดยสามารถท างานเป็นทีม 
ดังนั้นองค์การจึงต้องเน้นการพัฒนาจิตส านึกความรับผิดชอบในการท างาน รับผิดชอบต่อสังคม 
 (5) สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้น าหรือผูบ้ริหารจะต้อง
เปิดกว้างรับแนวคิดใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรค์และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และมีความรับผิดชอบต่องาน
ในหน้าท่ีอย่าง สอดคล้องกับกับงานวิจัยของ สุนทร ทองก าเหนิด (2560) ได้ศึกษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ผลการวิจัยสรุปว่า ผู้น า หรือ ผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้ที่มองเห็นทิศทางของอนาคตองค์การก่อนผู้อื่น หรือต้อง
เป็นผู้มีวสิัยทัศน์ในเรื่องตา่งๆ ที่จะน าองค์การไป โดยเฉพาะอย่างยิง่วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลย ีซึ่งถือไดว้่าเป็นคนแรกใน
องค์การที่จะต้องน าพาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ผู้บริหารควรให้ความส าคญักับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนงาน ให้มีความชัดเจน สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กรที่เปลีย่นแปลงไป และส่งเสรมิให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทุกระดับด้วยความเสมอภาค  
 2. สนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมมาประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงาน โดยน ามาใช้เกี่ยวกับ
การวางแผนทรัพยากรบุคคล และใช้หลักการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่ายเช่ือมโยงการท างาน และผู้บริหารจะต้องเปิดกว้างรับ
แนวคิดใหม่ๆ ท่ีสร้างสรรค์และทันต่อสถานการณ์การเปลีย่นแปลงของยุคสมัย 
 3. ควรมีการจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเป็นสัดส่วนและเหมาะสมกับ
จ านวนบุคลากร ครอบคลมุบุคลากรทุกระดับเพื่อการบรหิารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว 
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 4. ควรมีการปรับแนวคิดและทัศนคติของการท างานเป็นทีมและสร้างความสามัคคีให้กับบุคลากร สร้างการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ส่งเสรมิการหมนุเวียนงานเพื่อสร้างประสบการณท์ี่หลากหลายให้กับบุคลากรของส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน 
. 
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