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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการจัดการภาครัฐแนวใหม่พร้อมทั้งแนวทางการบริหาร
บุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยใช้วิธี วิจัยแบบผสม (mixed method) โดยใช้ข้อมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative data) เป็นหลักและข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) สนับสนุน โดยการ
สัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 5 คน และแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 159 คน 
ผลการวิจัยพบว่า (1) ระบบการพัฒนาบุคลากรของกรมไม่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบท าให้
แผนพัฒนาฯ ที่มีอยู่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ (2) บุคลากรขาดการเรียนรู้โดยอัตโนมัติท าให้ไม่สามารถ
พัฒนาขีดความสามารถตนเองส่งผลต่อการปฏิบัติงานไม่เต็มสมรรถนะ และ (3) บุคลากรขาดความผูกพันต่อ
กรมฯ ท าให้เกิดการย้าย การโอน หรือการลาออกจากราชการบ่อยครั้ง จึงท าให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการ
มุ่งเน้นไปที่การก าหนดนโยบาย การวางแผนการก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการคัดเลือก รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและการพัฒนาสวัสดิการและบ าเหน็จความชอบ ตลอดจนการให้ความ
ช่วยเหลือและเป็นพ่ีเลี้ยงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ค าส าคัญ: การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

บทน า 
 นโยบายรัฐบาลตั้งเป้าหมายในการน าพาประเทศเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” 
ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ดังนั้น เมื่อองค์การและ
ระบบงานทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
ของภาครัฐจึงต้องมีการปรับตัวตามเช่นกัน เพ่ือให้องค์การสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ส านักงาน ก.พ.  
ได้ก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ และนโยบายประเทศไทย 4.0 ขึ้น ท าให้หน่วยงาน
ภาครัฐต้องมีการปรับตัวและพัฒนาเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุภารกิจ 
 
  
 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เร่ือง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
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และเป้าประสงค์หรืออาจเป็นปัจจัยหนุนที่ท าให้การท างานในองค์การบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้น การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  2551 และตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด การมอบอ านาจให้ส่วนราชการเป็นผู้ด าเนินการในเรื่องก ารสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุลากร การวางแผนก าลังคน การรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การวางแผนสร้างทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ การบริหารจัดการความรู้ การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และวินัย รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอีกจ านวนมาก 
ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ ซึ่งส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ และระเบียบ ก.พ. 
ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 แนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการยอมรับว่ามนุษย์ในองค์การเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
สูงที่สุดขององค์การ หรือที่เรียกว่า ทุนมนุษย์ (Human Capital) และเป็นปัจจัยส าคัญที่บ่งชี้ถึงความส าเร็จ 
หรือความล้มเหลวในการด าเนินงานในอนาคต ดังนั้น ผู้บริหารในองค์การจึงต้องน าศักยภาพของทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานที่
เพ่ิมขึ้น เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญที่จะช่วยให้องค์การเจริญเติบโต ซึ่งเป็นผลมาจาก
การได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท างานกับองค์การช่วยให้บุคลากรที่มาปฏิบัติงานในองค์การมี
ขวัญและก าลังใจที่ดี เกิดความจงรักภักดีในองค์การและลดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับองค์การ 
ส่งผลให้สังคมโดยรวมมีความสงบสุข (วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 3) ทั้งนี้การบริหารงานภาครัฐ 
แนวใหม่ (New Public Management) เป็นการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การ
บริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการ
โครงสร้างที่กะทัดรัดและเป็นไปในแนวราบ การเปิดโอกาสให้ เอกชนได้เข้ามาแข่งขัน การให้บริการ
สาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมตลอดทั้งการ
มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 31) 
ดังนั้น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) จึงเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการ
บริหารจัดการของภาครัฐที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ  
ที่เป็นรูปธรรม 

 กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม
และความมั่นคงเนื่องจากมีภารกิจที่ต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบให้มีงาน
ท ามีความรู้ความสามารถมีโอกาสได้งานท า มีรายได้ในการประกอบอาชีพโดยการจัดหางานการฝึกอาชีพ
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตลอดจนการดูแลคุ้มครองผู้ใช้แรงงานนายจ้างสถานประกอบการให้ได้รับ
ความเป็นธรรมและเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากระบบประกันสังคมนอกจากนั้น 20 ปีต่อจากนี้ไปนับว่าเป็น
ช่วงเวลาส าคัญที่ประเทศไทยยังจะต้องผลักดันให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทาย 
อย่างมากที่ประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนผ่านและขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทยท่ามกลางกระแสการแข่งขันในโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ การพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นเป้าหมายเพ่ือตอบสนองต่อการสร้างความ “มั่งคั่ง” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (ปี  พ.ศ. 2560 – 2564) แผนแม่บทด้านแรงงาน 
(พ.ศ. 2560 – 2564) รวมถึงเป็นการด าเนินการที่รองรับวาระ 2030 สู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economic 
Phylosophy : SEP)  

กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) อันเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมจากกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศระยะ 20 ปีดังกล่าว
กระทรวงแรงงานเล็งเห็นว่าจุดเริ่มต้นของความส าเร็จอยู่ที่การวางรากฐานในช่วง 5 ปีแรก  คือช่วงที่ 1 
Productive Manpower (พ.ศ. 2560 – 2564) หากรากฐานมั่นคงแล้วการเดินหน้าสู่ความส าเร็จในระยะ
ต่อไปจะเป็นสิ่งที่สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ไม่ยากดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงบูรณาการกับอีก 
15 หน่วยงานจัดท ายุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีแรก ภายใต้ “แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564)” 
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (2562) และเพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคด้านการ
บริหารจัดการแรงงานที่ยังคงมีอยู่ให้หมดสิ้นไปและเร่งรัดให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระยะที่ 1 บรรลุ
เป้าหมายกระทรวงแรงงานได้บูรณาการทุกส่วนราชการในสังกัดและส่ วนราชการนอกสังกัดกระทรวง
แรงงานร่วมกันก าหนด “8 วาระปฏิรูปแรงงานเพ่ือความส าเร็จของการเดินหน้าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศระยะ 20 ปี” ในการด าเนินการดังกล่าวกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีภารกิจเกี่ยวกับการ
ก าหนดมาตรฐานแรงงาน การคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านแรงงานสัมพันธ์ด้านแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน 
โดยการพัฒนามาตรฐาน รูปแบบ วิธีการ กลไก มาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งเพ่ิม
โอกาสในการแข่งขันในทางการค้าและพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้มีอ านาจหน้าที่ 
ประกอบด้วย (1) ก าหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานรวมทั้งการส่งเสริม ก ากับ ดูแลให้การรับรองสถาน
ประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล  (2) 
คุ้มครองและดูแลแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายก าหนดและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี (3) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้รับงานไปท าที่บ้าน กฎหมายว่า
ด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง (4) พัฒนาระบบ และสนับสนุนการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงานเอกชน ภาครัฐ และองค์กรที่ อยู่ในก ากับของรัฐ (5) ส่งเสริม 
พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านมาตรฐานแรงงาน การคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอก
ระบบ ความปลอดภัยในการท างาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน (6) 
ส่งเสริมและด าเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน (7) ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อ
พิพาทแรงงาน และความไม่สงบด้านแรงงาน (8) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน จัดท าแผนงานและประสานแผนปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้าน
แรงงานของกระทรวง และ (9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือ
ตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงมีความจ าเป็นที่ต้องบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้วยธรรมาภิบาล สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ คุณธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี  
มุ่งสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีความสุข พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์การ  
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งวางแผนก าลังคนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงาน
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาระบบการสรรหา บรรจุแต่งตั้งให้ทันตามความต้องการของหน่วยงาน 

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพราะการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน ฉะนั้น ควรมีเป้าหมายในการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรทุกระดับเป็น “ข้าราชการมืออาชีพ”  
มีศักยภาพสูงมีสมรรถนะที่จ าเป็น ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างบุคลากรให้สามารถรับมือกับ
ปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามแผนงานและนโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ได้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการจัดการภาครัฐแนวใหม่พร้อมทั้งแนวทางการบริหารบุคลากรกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยนี้ใช้แบบผสม (mixed method) โดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) และ
เป็นหลักและข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) เพ่ือสนับสนุนความถูกต้องและครบถ้วน (นันทยา  
ไชยภักดี, 2559) โดยผู้วิจัยเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant Observation) และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) เป็นข้าราชการพลเรือน 
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5 ท่าน  และใช้แบบสอบถาม 
จ านวน 291 กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (เฉลิมพล ศรีหงส์, 2561, หน้า 23) ในการก าหนดขนาดของ

กลุ่มตัวอย่าง (Sample size) สูตรการค านวณ คอื  n =  
 

 เมื่อ  n หมายถึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัย; N หมายถึง ขนาดของประชากร 
 e หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่าง (นักวิจัยเป็นผู้ก าหนดเอง โดยทั่ว ๆ ไป 
นิยมก าหนดไม่เกิน 0.05 หรือ + 5%) ขนาดของประชากรที่ศึกษามี จ านวน 291 คน ดังนั้น ขนาดของกลุ่ม
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ตัวอย่าง คือ n =  ;  n = 168 ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลที่แจกให้ 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 168 คน 

 ประเด็นการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย  
 1. กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของ  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นอย่างไรประกอบด้วย 1.1 การก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1.2 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 1.3 การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 1.4 การฝึกอบรมและการพัฒนา
1.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 1.6 สวัสดิการและบ าเหน็จความชอบ 
 2. ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ อย่างไร 
 3. แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของข้าราชการและบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
เป็นอย่างไร 
 4. ข้อเสนอแนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของ   
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 และข้อมูลเชิงปริมาณโดยแบบสอบถาม มีดังนี้ 
 

ประเด็นค าถาม แหล่งที่มา 

ด้านการสรรหา /  ด้านการคัดเลือก / 
ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา / 
ด้านการประเมินผล / ด้านค่าตอบแทน 
และสิทธิประโยชน์ 

ปิยพร ห้องแซง. (2555). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อ
ความผูกพันในองค์กรของพนักงานสาขาธนาคารออมสิน       
ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลับศรีนครินทรวิโรฒ 

ด้านบุคลากร/ ด้านการบริหารจัดการ สิริวิท อิสโร. (2557). การบริหารคุณภาพในองค์การภาครัฐของไทย : 
ศึกษากรณีรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ. วิทยานิพนธ์
รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ประการแรก การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้นโยบายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในการ
บริหารงานของกรมฯ นั้น การบริหารงานด้านบุคลากรกรมฯ มีนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็น
แนวทางในการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ
ตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ฉะนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรมฯ จึงเป็นการด าเนินการ
ภายใต้กฎ ระเบียบ แนวทาง และวิธีการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กรมฯ ได้ก าหนดไว้ 
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 ประการที่สอง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีการวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
โดยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ ในการสร้าง
ความสมดุลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามแนวทางของ HR Scorecard โดยมีการ
ประเมินผลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับกรมอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การพัฒนาขีดสมรรถนะ
ก าลังคนของส่วนราชการ ให้มีความเข้มแข็งสอดคล้องกับภารกิจ โดยมีการจัดท าแผนภายใต้ 5 มิติ เช่น 
แผนอัตราก าลัง แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาหน่วยงาน  
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม 
 ประการที่สาม การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ด้านการก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพงานของต าแหน่ง ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก าหนด
ต าแหน่งที่ ก.พ. ก าหนดให้ อ.ก.พ. กระทรวงใช้เป็นหลักในการก าหนดต าแหน่งในส่วนราชการ เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งได้อย่างประสิทธิภาพ  
 ประการที่สี่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรมและ
การพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมฯ ให้มีสรรถนะ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรกรมฯ ให้มี “คนเก่ง คนดี” พร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่
องค์การก าหนด 
 ประการที่ห้า ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานใช้ตัวชี้วัด (KPI) 
ในการวัดผลส าเร็จของงาน โดยในแต่ละปีงบประมาณมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ช่วง คือ ระหว่าง
เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม (ช่วงที่ 1) และระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกันยายน (ช่วงที่ 2) ซึ่งกรมฯ ก าหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยใช้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ประการที่หก การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในด้านสวัสดิการและบ าเหน็จความชอบ กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานก าหนดแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การและน าเสนอกิจกรรมตามแผน
โดยคณะกรรมการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณากิจกรรม ซึ่งเป็นทั้งกิจกรรมที่เป็นตัวเงินและ
ไม่เป็นตัวเงิน ส าหรับการพิจารณาบ าเหน็จความชอบ กรมฯ ด าเนินการตามกระบวนการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน  

ผลการวิจัยพบว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ของกรมฯ ให้มีระบบ
และมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าให้กับบุคลากรกรมฯ รวมทั้งยังผลักดันการ
ขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ และยังเป็นการเตรียมก าลังคนให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน 
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความก้าวหน้าให้กับทรัพยากรมนุษย์ของกรมฯ ให้เกิดผลส าเร็จ
ต่อเนื่องเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 

 ในด้านปัญหา และอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาคใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
พบว่าระบบการพัฒนาบุคลากรของกรมไม่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบท าให้แผนพัฒนาฯ ที่มีอยู่
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ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่  (แผน IDP) บุคลากรขาดการเรียนรู้โดยอัตโนมัติท าให้ไม่สามารถพัฒนา 
ขีดความสามารถตนเองส่งผลต่อการปฏิบัติงานไม่เต็มสมรรถนะรวมถึงบุคลากรยังขาดความผูกพันต่อกรมฯ 
ท าให้เกิดการย้าย การโอน หรือการลาออกจากราชการบ่อยครั้ง จึงท าให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่เพียงพอ 
จึงท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ผู้บริหารยังมีภารกิจ
ค่อนข้างมากและหลายด้าน มิใช่เพียงภารกิจหลักในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว แต่ยังมี
ภารกิจหลักในด้านอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการควบคู่กันไปด้วย ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม 

 แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการจัดระบบที่สร้าง
ความคล่องตัวให้กับผู้บริหารไม่ยึดติดกับกฎระเบียบ และต้องเป็นระบบที่เกื้อหนุนต่อการท างาน ในขณะเดียวกัน
จะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และท าให้บุคลากรกรมฯ มีความพึงพอใจ 
ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในขณะเดียวกันควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับอย่างเท่าเทียมและ
ควรส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบใหม่ ๆ ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาพร้อมทั้ง
เปิดโอกาสให้มีการน าความรู้ที่ได้พัฒนามาถ่ายทอดไปยังบุคลากรคนอ่ืนให้ได้รับความรู้แบบเดียวกัน 
นอกจากนี้ ผู้บริหารควรเน้นการมีส่วนร่วมโดยการเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ อย่างอิสระ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งรูปแบบดังกล่าวจะช่วย
ให้เกิดการปฏิบัติงานที่ราบรื่นส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดและยังสอดคล้องกับ
แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่อีกด้วย 

 ส าหรับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 159 ชุดคิดเป็นร้อยละ 94.64 จาก 168 ชุด ที่ถูกเลือกเป็น
กรณีศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ โดยสรุปแยกเป็น
ประเด็นย่อย 7 ประเด็น ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงความคิดเห็นด้านการด าเนินงานการบริหารทรพัยากรมนุษย์ด้านการสรรหา (n = 159) 

ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

ด้านการสรรหา    
1. องค์กรมีการก าหนดเกณฑ์ในการสรรหา 132 (83.02) 11 (6.92) 16 (10.06) 
ที่ชัดเจน เช่น ลักษณะงาน หรือต าแหน่ง    
หน้าที่ของงาน    
2. องค์กรมีระบบการสรรหาที่เป็นธรรมโดย 106 (66.67) 22 (13.83) 31 (19.50) 
พิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ    
ต าแหน่งงาน    
3. การสรรหาขององค์กรโดยใช้การ 117 (73.58) 17 (10.70) 25 (15.72) 
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ มีความ    
เหมาะสมแล้ว    
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 จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในทุกประเด็นที่ศึกษา ซึ่งประเด็นที่มีจ านวนผู้ตอบว่า
เห็นด้วย คิดเป็นอัตราร้อยละสูงสุด ล าดับแรก คือ องค์กรมีการก าหนดเกณฑ์ในการสรรหาที่ชัดเจน เช่น 
ลักษณะงาน หรือต าแหน่งหน้าที่ของงาน ร้อยละ 83.02 รองลงมา คือ การสรรหาขององค์กรโดยใช้การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ มีความเหมาะสมแล้ว ร้อยละ 73.58 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นด้านการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการคัดเลือก (n = 159) 

ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

ด้านการคัดเลือก    
4. องค์กรมีเกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือก 110 (69.18) 20 (12.58)  29 (18.24) 
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตาม    
ต าแหน่งที่ก าหนดไว้    
5. องค์กรมีวิธีการสอบข้อเขียน หรือ 133 (83.65) 10 (6.29) 16 (10.06) 
การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครที่เหมาะกับความ    
ต้องการในต าแหน่งที่เปิดรับ    
6. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกมีความ 101 (63.52) 12 (7.55) 46 (28.93) 
เหมาะสมกับต าแหน่งที่ระบุไว้อย่างชัดเจน    

 จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในทุกประเด็นที่ศึกษา ซึ่งประเด็นที่มีจ านวนผู้ตอบว่า
เห็นด้วย คิดเป็นอัตราร้อยละสูงสุด ล าดับแรก คือ องค์กรมีวิธีการสอบข้อเขียน หรือ การสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครที่เหมาะกับความต้องการในต าแหน่งที่เปิดรับ ร้อยละ 83.65 
 
ตารางที่ 3 แสดงความคิดเห็นด้านการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา 
 (n = 159) 

ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา    
7. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและการ 110 (69.18)  17 (10.70)  32 (20.12) 
พัฒนาที่เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทัศนคติ    
และประสบการณ์อย่างอย่างต่อเนื่อง    
8. องค์กรส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการ 108 (67.92) 23 (14.47) 28 (17.61) 
ฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรที่เหมาะสม    
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร    
9. องค์กรมีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาให้ 115 (72.33) 11 (6.92) 33 (20.75) 
พนักงานมีทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไป    
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 จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในทุกประเด็นที่ศึกษา ซึ่งประเด็นที่มีจ านวนผู้ตอบว่า
เห็นด้วยคิดเป็นอัตราร้อยละสูงสุด ล าดับแรกคือ องค์กรมีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาให้พนักงานมีทักษะ
เฉพาะด้านและทักษะทั่วไป ร้อยละ 72.33 
 
ตารางที่ 4 แสดงความคิดเห็นด้านการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการประเมินผล (n = 159) 

ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

ด้านการประเมินผล    
10. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 97 (61.01) 25 (15.72) 37 (23.27) 
มีความเหมาะสมกับต าแหน่งและสายงาน    
มีความยุติธรรมเที่ยงตรง โปรง่ใส ตรวจสอบได ้    
11. องค์กรก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ 114 (71.70) 17 (10.69) 28 (17.61) 
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน    
เดียวกัน    
12. ความเข้าใจหลักเกณฑ์ในการ 122 (76.73) 5 (3.14) 32 (20.13) 
ประเมิผลปฏิบัติงานเป็นอย่างดีก่อนที่จะ    
ท าการประเมินผลลัพธ์ออกมา    
13. องค์กรใช้ผลการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ 112 (70.44) 19 (11.95) 28 (17.61) 
ในการเพ่ิมค่าตอบแทน หรือการเลื่อนต าแหน่ง    
14. การประเมินผลการปฏิบัติงานท าให้ 115 (72.33) 17 (10.69) 27 (16.98) 
ทราบถึงผลการปฏิบัติงานของตนเอง    
ว่ามีมาตรฐาน หรือควรปรับปรุงจุดใดบ้าง    

 จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในทุกประเด็นที่ศึกษา ซึ่งประเด็นที่มีจ านวนผู้ตอบว่าเห็น
ด้วย คิดเป็นอัตราร้อยละสูงสุด ล าดับแรกคือความเข้าใจหลักเกณฑ์ในการประเมินผลปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
ก่อนที่จะท าการประเมินผลลัพธ์ออกมา ร้อยละ 76.73 
 
ตารางที่ 5 แสดงความคิดเห็นด้านการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
(n = 159) 

ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

ด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์    
15. องค์กรมีมาตรฐานที่เหมาะสมกับการ 77 (48.43) 45 (28.30) 37 (23.27) 
ก าหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้แต่ละสายงาน    
16. องค์กรมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ 70 (44.02) 49 (30.82) 40 (25.16) 
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ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

อย่างเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ    
และประสบการณ์    
17. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 51 (32.08) 76 (47.80) 32 (20.12) 
มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ    
ในปัจจุบัน    
18. พอใจกับสิทธิประโยชน์ เช่น 97 (61.01) 44 (27.67) 18 (11.32) 
การประกันสุขภาพ การลาหยุด     
แผนการศึกษา ฯลฯ    
19. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  102 (64.15) 31 (19.50) 26 (16.35) 
สามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการ    
ท างานได้    

 จากตารางที่ 5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในบางประเด็นในด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ซึ่งประเด็นที่มีจ านวนผู้ตอบว่าเห็นด้วย คิดเป็นอัตราร้อยละสูงสุด ล าดับแรก คือ ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์สามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการท างานได้ ร้อยละ 64.15 ส าหรับประเด็นที่ไม่เห็นด้วย  
คิดเป็นอัตราร้อยละสูงสุด คือ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
ร้อยละ 47.80 
 
ตารางที่ 6 แสดงความคิดเห็นด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานด้านบุคลากร (n = 159) 

ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

ด้านบุคลากร    
20. หน่วยงานมีแผนบริหาร 106 (66.67) 17 (10.69)  36 (22.64) 
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถสนับสนุนการ    
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน    
ได้เป็นอย่างดี    
21. หน่วยงานมีการพัฒนาความรู้ 116 (72.96) 15 (9.43) 28 (17.61) 
ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพของ    
บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ    
22. หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรใน 116 (72.96) 14 (8.80) 29 (18.24) 
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการแสดง    
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ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

ความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ    
ในการด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงาน    
23. หน่วยงานส่งเสริมให้มีการสื่อสาร 122 (76.73) 9 (5.66) 28 (17.61) 
ระหว่างบุคลากร และมีช่องทางการสื่อสาร    
ระหว่างบุคลากรกับผู้บริหาร    

 จากตารางที่ 6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในทุกประเด็นที่ศึกษา ซึ่งประเด็นที่มีจ านวนผู้ตอบว่า
เห็นด้วย คิดเป็นอัตราร้อยละสูงสุด ล าดับแรกคือหน่วยงานส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างบุคลากร และมี
ช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคลากรกับผู้บริหาร ร้อยละ 76.73 
 
ตารางที่ 7 แสดงความคิดเห็นด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานด้านการบริหารจัดการ (n = 159) 

ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็น 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 

ด้านการบริหารจัดการ    
24. หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ 105 (66.04) 23 (14.46) 31 (19.50) 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานในส่วนงานต่าง ๆ    
ที่เอ้ือให้เกิดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์    
และภารกิจของหน่วยงาน    
25. หน่วยงานมีการวางแผนการใช้เงิน 132 (83.02) 8 (5.03) 19 (11.95) 
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ    
ตรวจสอบได้    
26. หน่วยงานมีการบริหารจัดการ 121 (76.10) 17 (10.69) 21 (13.21) 
ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์การ    
ท างานโดยมีการใช้งานอย่างคุ้มค่า    
27. แผนยุทธศาสตร์มีการก าหนด 136 (85.53) 5 (3.15) 18 (11.32) 
วิสัยทัศน์เป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้อง    
กับพันธกิจ    

 จากตารางที่ 7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในทุกประเด็นที่ศึกษา ซึ่งประเด็นที่มีจ านวนผู้ตอบว่า
เห็นด้วย คิดเป็นอัตราร้อยละสูงสุด ล าดับแรกคือแผนยุทธศาสตร์มีการก าหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายที่ชัดเจน
สอดคล้องกับพันธกิจ ร้อยละ 85.83 
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 จากผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พบว่า กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้
แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในด้านนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านสวัสดิการและบ าเหน็จความชอบ 
สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่เน้นการบริหารงาน
แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่
กะทัดรัดและเป็นไปในแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนได้เข้ามาแข่งขัน การให้บริการสาธารณะ การให้
ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการ
ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ 

อภิปรายผล  

 จากผลการวิจัยพบว่า กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรกรมฯ 
โดยมุ่งเน้นไปที่การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์  
การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
สวัสดิการและบ าเหน็จความชอบ สอดคล้องกับแนวคิดของวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล  (2562) กล่าวโดยสรุปว่า 
การก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความส าคัญต่อองค์การ เพราะนโยบายคือหลักการที่
ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัตินโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีสามารถน าไปปฏิบัติและ
วัดผลได้จริง จึงจ าเป็นต้องมีแผนด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่
สอดคล้องกับแผนและนโยบาย ในขณะที่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เปรียบเหมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันกับอนาคตเป็น
การคาดการสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ และ
การคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ เพ่ือตัดสินเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคตซึ่งเมื่อมีการวางแผน
ความต้องการก าลังคนไว้ล่วงหน้า ขั้นต่อมาก็คือ การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน รองรับความจ าเป็น
และความต้องการตามแผนก าลังคน ก่อนที่จะด าเนินการสรรหาบุคคลตามต าแหน่งซึ่งประประกอบไปด้วย 
ประเภท ระดับ และจ านวนของต าแหน่ง ส่วนอัตราเงินเดือนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับต าแหน่งนั้น ๆ 
จากนั้นจึงต้องมีการฝึกอบรมและการพัฒนา ซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ 
ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย และทัศนคติ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่ด าเนินการอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง เป็นกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ประหยัด และท าให้การท างานของบุคคลเป็นไปด้วยความพึงพอใจ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมผู้ที่จะได้รับการ
เลื่อนต าแหน่งหน้าที่ต่อไปอีกด้วยโดยในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ ระบบการประเมินผล 
ตัวบุคคลอันเนื่องมาจากผลการปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ อย่างปราศจากอคติ 
รวมทั้งการประเมินคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อการท างานของบุคคล ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อาจน าไปใช้เพ่ือพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง การย้าย และการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในองค์การ นอกจากนี้ในเรื่องของสวัสดิการและบ าเหน็จความชอบ นอกจาก
เงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วองค์การจะต้องมีสวัสดิการและบ าเหน็จความชอบเพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์การ จะท าให้บุคลากรเกิดความผูกพันจงรักภักดี และมีส่วนให้บุคลากรมีสวัสดิภาพและมีการ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยอาจรวมถึงการพ้นจากต าแหน่งหน้าที่การงาน เนื่องจากการ
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เกษียณอายุ การพ้นจากต าแหน่งหน้าที่การงานจะได้รับบ าเหน็จบ านาญจะต้องเป็นผู้ ที่มีความประพฤติดี
และได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการท างานมาด้วยดีตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่  และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์  (2562) ที่ได้อธิบายว่า การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ คือ  
การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการ
แสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการ
บริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการประชาชน
โดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของวรพงษ์ เด่นวัฒนา (2561) ที่ศึกษา
เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ส านักงานเขตห้วยขวาง  
ที่พบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานเขตห้วยขวาง 
จะเป็นการด าเนินการโดยเริ่มตั้งแต่การมีบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในส านักงานเขตห้วยขวาง การดูแลรักษา
ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส านักงานฯ รวมถึง
การดูแลการออกจากงาน ไม่ว่าจะเป็นจากการลาออก หรือจากการเกษียณโดยการน าแนวคิดการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ เข้ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์มุ่ ง เน้นไปที่การก าหนดนโยบาย  
การวางแผน การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนการสรรหา การคัดเลือก เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถท าประโยชน์ให้แก่ส านักงานฯ อย่างสูงสุด 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยพบว่า ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ควรเพ่ิมสมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยการวางแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Scorecard) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นระบบ 
โดยให้มีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน รวมทั้งต้องมีการวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กรม โดยมีการวิเคราะห์อัตราก าลังให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และงานที่
ได้รับมอบหมายพิเศษ และภารกิจงานตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล เพ่ือจะได้น าไปสู่การพัฒนาระบบและการวาง
กลไกเพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการท างาน มีความรักและความผูกพันต่อองค์การ  
เพ่ือสร้างแรงจูงใจและดึงดูดให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผู้บริหารยั งควรให้
ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมทุกระดับ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตั้งแต่แรกบรรจุ ตลอดจนต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามระดับและภารกิจอ านาจ
หน้าที่ให้มีความคิดสร้างสรรค์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง อันจะส่งผลให้บุคลากรของกรมมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถพัฒนาได้ตรงตาม
แผนพัฒนารายบุคคล นอกจากนี้ ควรวิเคราะห์ถึงปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และความต้องการของ
บุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพ่ือท าให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษารูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่มีรูปแบบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
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ที่มีความชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งควรน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปศึกษา เพ่ือให้เกิดการแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ให้เหมาะกับวัฒนธรรมขององค์การ ซึ่งควรศึกษาในแต่ละด้านแบบเจาะลึกที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ได้รายละเอียดที่ครอบคลุมในการวิจัยครั้งต่อไป 
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