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อุต สาหกรรมเกมมี คุ ณ ภาพชี วิตในการท างานโดยรวมอยู่ในระดั บ มาก (3) ประสิ ท ธิภ าพของการ
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ทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมได้ร้อยละ 76.9 (4) การดาเนินกิจกรรมเพือ่ สร้างคุณภาพ
ชี วิ ต ในการท างาน ได้ แ ก่ 4.1) การคั ด เลื อ กคนควรพิ จ ารณาจากความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ
ประสบการณ์ในการทางานและเรือ่ งทัศนคติในการทางาน 4.2) การให้เงินเดือน ค่าตอบแทนรายโปรเจค
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This research aimed to analyze the relationship between the Efficacy of Human
Resource Systems and the quality of work life, which lead to finding in-depth
information about the predictive correlational between the two factors. The sample of
319 persons who're working within the game industry in Thailand, this research used a
sampling method that was convenient and voluntary. Provided information to
researchers, including in-depth interviews of five peoples who were selected by
purposive sampling — quantitative data analysis using descriptive statistics including
percentage, mean and standard deviation. Inferential statistical analysis contains with
Pearson product moment correlation coefficient and stepwise multiple regression
analysis. Qualitative data analysis using content analysis.
The results of the study showed that (1) the organization has a human resource
operation in both HRM and HRD extreme effectively. (2) The personnel in the game
industry has a quality of work life at a high level. (3) The efficiency of the human

ง
resources system in all nine characteristics that positively correlated with the quality of
work life at a high level. (4) Activities to create a quality of work life such as 4.1)
selection of peoples who should be considered based on knowledge, skills, work
experience and attitude. 4.2) Salary, project remuneration, bonus, profit-sharing,
medical fee, provident fund and travel expenses. 4.3) Providing opportunities to feel a
free expression of ideas, characteristics of work that focus on teamwork, physical space
to do activities. 4.4) Challenging job opportunities, job learning, and advising from the
supervisor, trainee mentor. 4.5) Freedom of expression, equality of expression,
organization culture and employment conditions that focus on accord with the law.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
ประเทศไทยมีแนวคิดและการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อันครอบคลุมถึง
อุตสาหกรรมเกมด้วย โดยมีปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมเด่นชัดเกิดขึ้นมาตั้งแต่ ปี 2545 คือ การจัดตั้ง
องค์การอิสระที่จะมีส่วนสาคัญต่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยทาหน้าที่ในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
ผลักดันการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน มีการสร้างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ เพื่อ
เป็นรากฐานที่สาคัญสาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่มในระยะยาว (เรวดี
แก้ วมณี , 2557) ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 11 จะให้ความส าคัญ กั บ การ
เตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวและรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงได้อ ย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญ กั บ การพัฒ นาคนและสัง คมไทยให้ มี
คุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
ธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (สานัก งานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2555) แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 คือ การส่งเสริมการศึกษารวมถึงการวิจัยและพัฒนาเชิงลึกใน
สาขาเศรษฐกิ จ เชิงสร้างสรรค์และวัฒ นธรรม การประยุกต์ใช้วัฒ นธรรมท้องถิ่นเพื่อพัฒ นาสินค้า
สร้างสรรค์ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น สร้างความ
ได้เปรียบจากความหลากหลายและเอกลักษณ์วัฒนธรรมและความเป็นไทย การกระตุ้นการลงทุนจาก
ต่างประเทศเพื่อร่วมทุนกับภาคเอกชนในการพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะความรู้ของ
ผู้ป ระกอบการและบุคลากรในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูป แบบใหม่ โดยตอบสนองความ
ต้องการของภาคการผลิตและบริการ (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2554)
โดยเป้าหมายของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จะมุ่ งเน้นไปที่ การ
พัฒนาสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ให้ขยายตัวไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี โดยจะมีการปรับโครงสร้าง
ทางด้านเศรษฐกิ จ ด้วยการใช้อ งค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ ปัญ ญาเป็นพื้ นฐานในการ
ขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นจะต้องครอบคลุม
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ถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาการเมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ไปอย่างพร้อมเพียงกัน (เรวดี แก้วมณี, 2557)
อุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัลหรือดิจิทั ลคอนเทนท์ (Digital Content) เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคนิคการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย ซึ่งนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจ
และได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน สื่อแอนิเมชั่นและมัลติมีเดียนั้นได้แพร่กระจายเข้าไปใน
วงการอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย นอกจากจะใช้ในอุตสาหกรรมบันเทิง เช่น ภาพยนตร์ การ์ตูน และ
เกมแล้ว ยัง สามารถน าไปใช้กั บ อุ ต สาหกรรมอื่ นๆอี ก มากมาย เช่ น อุ ตสาหกรรมโทรคมนาคม
อุตสาหกรรมการบริก าร อุ ตสาหกรรมสื่อสิ่ ง พิม พ์ อุตสาหกรรมโฆษณา อุต สาหกรรมด้ านการ
ออกแบบแขนงต่างๆ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ การศึก ษา เป็นต้น ท าให้ก ารบริโภคสื่อด้านแอนิ
เมชั่ น และมั ล ติ มี เ ดี ย มี ป ริ ม าณมหาศาล จึ ง ส่ ง ผลให้ ป ระเทศต่ างๆหั น มาสนใจและเร่ ง พั ฒ นา
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ในประเทศของตน เพราะเนื่องจากการใช้ทรัพยากรมนุษย์ด้านความคิด
สร้างสรรค์ ที่มี ป ระสิท ธิภาพนั้นสามารถสร้างรายได้ก ลับเข้าประเทศได้อย่างมหาศาล (ส านัก งาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ , 2556) ดังนั้นตลาดดิจิทัล คอนเทนท์ในปัจจุบันจึงมีแนวโน้ม
ที่จะเติบ โตอย่างต่อเนื่อ ง อีก ทั้งอุ ตสาหกรรมประเภทนี้ จัดได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ สามารถสร้าง
รายได้ จ ากการใช้อ งค์ ความรู้ สติปั ญ ญา และความคิด สร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผ ลงานและ
ทรัพย์สินทางปัญญา (สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ, 2556)
อุตสาหกรรมเกมเป็นอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 1960 โดยประมาณ ซึ่งเกิดจากการ
สร้ างและพั ฒ นาเกมโดยสถาบั น เทคโนโลยี แ มสซาชู เ ซตส์ หรื อ Massachusetts Institute of
Technology (Izuchi & Aoyama, 2006 as cited in Cucuel, 2011) ทั้ ง นี้ อุต สาหกรรมเกมเป็ น
อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งกลุ่มผู้ผลิต/พัฒนาเกม (Game
Developer) และกลุ่มผู้ให้บริการเกม (Game Publisher) ในปัจ จุบันเกมถูกพัฒ นาขึ้นเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือทางเลือกในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เครื่องมือด้านสื่อการเรียนการสอนสาหรับเด็กและ
วัยรุ่น รวมถึง การเป็นเครื่อ งมื อ ที่ ส ร้างความบัน เทิ งส าหรับ ผู้ใหญ่ จึงท าให้อุตสาหกรรมเกมเป็ น
อุตสาหกรรมที่มีความจาเป็นในการพึ่งพาความรู้ด้ านเทคโนโลยีชั้นสูง ศิลปะ ดนตรี จินตนาการและ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกมอย่างต่อเนื่องจึงสะท้อนให้เห็นว่า
เกมจะกลายเป็ นสิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่อประชากรและสัง คมโดยรวมทั้ ง ในปัจ จุบัน และอนาคต (ศูน ย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2552)
จากรายงานการวิเคราะห์อุตสาหกรรมเกมทั่วโลก The Global Games Market 2016 ซึ่ง
จัดท าโดยบริษั ท Newzoo ซึ่ง เป็ น บริ ษัท ที่ ป รึก ษาและท าวิจัย ในสหรัฐอเมริก าที่ เชี่ย วชาญด้ าน
การตลาดเกมได้เปิดเผยข้อมูลผลการสารวจมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมเกมในปี 2559 มีมูลค่าสูงถึง
99.6 พั นล้านเหรียญสหรัฐฯ มี ก ารเติบ โตของมู ล ค่าตลาดจากปี 2558 ร้อยละ 8.5 โดยรายงาน
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ดังกล่าวจาแนกมูลค่าตลาดตามแต่ละทวีปออกเป็น 5 ทวีป ได้แก่ 1. ทวีปเอเชีย-แปซิฟิกมีมูลค่า 46.6
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 2. ทวีปอเมริกาเหนือมีมูลค่า 25.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 3. ยุโรป ตะวันออก
กลาง แอฟริกามีมู ลค่า 23.5 พั นล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 4. ทวีป อเมริก าใต้มีมู ลค่า 4.1 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ได้มี การคาดการณ์มูล ค่าตลาดของอุตสาหกรรมเกมทั่ วโลกในปี 2562 ว่าจะ มี
มูลค่าตลาดโดยรวมสูงถึง 118.6 พันล้านเหรียญสหรัญฯ (Newzoo, 2016)
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ได้ดาเนินการจัดเก็บ ข้อมูลมูลค่าตลาดของ
อุตสาหกรรมเกมในปี 2559 ซึ่งพบว่าในปี 2559 มูลค่าอุตสาหกรรมเกมโดยรวมคิดเป็น 16,329 ล้าน
บาท โดยมีอัตราการเติบโตซึ่งคิดเป็น 14.8% จากปี 2558 ซึ่งมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 14,227 ล้านบาท
ทั้งนี้ก ารคาดการณ์อั ตราการเติบโตของอุตสาหกรรมในปี 2560 จนถึง 2561 อุตสาหกรรมเกมใน
ประเทศไทยจะมีอัตราการเติบโตอยูท่ ี่ 12.3% และ 12.0% ตามลาดับ โดยผู้ประกอบการไทยจะขยับ
ตัวจากการเป็นผู้รับจ้างผลิตมาเป็นผู้ผลิตและส่งออกมากขึ้น ทั้งนีจ้ ากตัวเลขที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุป
ได้ว่าอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยมีการขยายตัวของตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนีก้ ารที่อุตสาหกรรม
เกมในประเทศไทยมีการเติบโตทางมูลค่าตลาด รวมถึงอาจจะมีการขยายตัวของกลุ่มคนปฏิบัตงิ านใน
อุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อรองรับปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนั้น อุตสาหกรรมเกมจึงเป็นบริบท
ที่น่าสนใจอย่างยิ่งสาหรับการศึกษาในครั้งนี้ (สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2560)
อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยยังต้องการการส่งเสริมจากภาครัฐทั้งในด้านของการพัฒนา
ทักษะเฉพาะด้าน (Skill) และกาลังคน (Manpower) ให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริงในอุตสาหกรรม นโยบายหรือมาตรการจากภาครัฐที่สนับสนุนแก่ผู้ผลิต/พัฒนาเกม
และผู้ให้บริการเกมในประเทศไทย รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในด้านการบริหารธุรกิจให้แก่
ผู้ประกอบการในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเสถี ยรภาพทางด้านการดาเนินธุรกิจให้กับ
อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย (กษิติธร ภูภราดัย และคณะ, 2550) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย (2556) พบว่า การสนับสนุนของภาครัฐมีบทบาทที่สาคัญในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมเกมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยมีการกาหนดนโยบายในการสนับสนุนอุตสาหกรรม
อย่างมี ยุ ท ธศาสตร์และครบวงจร เช่ นการออกมาตรการทางด้ านภาษี ก ารน าเข้าเครื่องมื อ และ
ซอฟต์แวร์มาใช้ในการผลิตงานเพื่อลดต้นทุนการผลิตการกาหนดมาตรการทางด้านการส่งเสริม การ
ลงทุนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้บริษัทผูผ้ ลิตเกมในตลาดโลกเข้ามาตั้งบริษัทภายในประเทศของตนหรือเข้า
มาร่วมลงทุนกับบริษัทผลิตเกมในประเทศ หรือแสดงความสนใจที่จะว่าจ้างบริษัทผลิตเกมในประเทศ
การส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในประเทศกับ
ผู้ป ระกอบการด้านเกมรายใหญ่ๆ ของโลก รวมถึง การพัฒ นาบุคลากรโดยการอบรมให้ความรู้ที่
เหมาะสมในด้านที่จาเป็นสาหรับงานทางด้านการผลิตเกม เป็นต้น
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การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ใดๆก็ ต ามในปั จ จุ บั น ล้ ว นแล้ ว แต่ มี ก ารแข่ ง ขั น เชิ ง ธุร กิ จ ที่ รุ น แรง สื บ
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติด้านองค์การ ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านการเมือง และ
ด้านสังคมอยู่ตลอดเวลา การที่ธุรกิจจะอยู่รอดได้นั้นจะต้องขึ้นอยู่กับความสามารถและประสิทธิภาพ
ของแต่ละองค์การในการสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นแก่ต้นทุนด้านแรงงาน เช่น ความสามารถในการทางาน
ของพนักงาน (Noorbakhsh, Paloni & Youssef, 2011 อ้างถึงใน อารีย์ นัยพินิจ และคณะ, 2557)
ธุรกิจแต่ละประเภทจึงควรมีการปรับตัวและพัฒนาแนวทางในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ผลักดันให้องค์การมีความเจริญก้าวหน้า ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความได้เปรียบในการแข่งขัน
และนาพาองค์การไปสู่การบรรลุเป้าหมาย โดยหนึ่งองค์ประกอบที่สาคัญในการขับเคลื่อนองค์การนั้น
ก็คือทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจแห่งความสาเร็จที่สาคัญขององค์การในทุกประเทศทั่วโลก แม้
บุคลากรจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานใด ระดับใด บุคลากรทุกคนก็เปรียบเสมือนฟันเฟืองจักรกลที่
ร่วมด้วยช่วยกั นในการขับ เคลื่อ นให้องค์ก ารก้ าวไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จ (เกษศิรินทร์ ไชย
สงคราม, 2553) ดังนั้นผู้บริหารองค์การ จะต้องค้นหาเทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพพร้อมทั้งการดูแลพนักงานหรือบุคลากรให้มีความพึงพอใจและมีความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะ
ทางานให้กับองค์การอย่างเต็มความสามารถ ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จะต้อง
ร่วมกันคิดวิเคราะห์ วางแผน เพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุด (Best Practice) ที่จะทาให้บุคลากรในองค์การมี
การพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพราะผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมี
คุณลักษณะที่ เหมาะสมกับ งานที่ ปฏิบัติจ ะสามารถสร้างความเจริญ ก้าวหน้าแก่องค์การได้อย่ างมี
คุณภาพ (เศรษฐศาสตร์ ไชยแสง, 2553)
ในปัจจุบันการแข่งขันทางเศรษฐกิจในแต่ละอุตสาหกรรม องค์การไม่สามารถอาศัยความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันที่ เ กิดจากด้านการเงินและการตลาดได้เพียงอย่างเดียว ในทางกลับ กั น
ทางเลือกของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน สามารถเกิดขึ้นได้จากการวางแผนกลยุทธ์ ใน
ประเด็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างคุณค่าด้านทุนมนุษย์ให้กับองค์การ การจัดการและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถูกจัดมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาขีดความสามารถขององค์การ โดย
การบริห ารทรัพ ยากรมนุษ ย์นั้ นจะต้องครอบคลุม ทั้ ง ในเรื่องการดึ ง ดูด (Attracting) การพั ฒ นา
(Developing) และการธารงรักษา (Maintaining) ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นกาลังหลักที่
สาคัญขององค์การ (เชาว์ โรจนแสง, 2544) ในขณะเดียวกันนั้น การจัดการและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ก็เป็นเสมือนหลักการบริหารแขนงหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยให้บุคลากรทุกคนทุกระดับ ขององค์การมี
คุณภาพชีวิตในการทางานที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้ งส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีป ระสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นเช่นกัน (พงษ์เทพ เงาะด่วน, 2555)
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แนวคิดในการพัฒนาองค์การที่มีความสาคัญอย่างยิ่ งต่อการทางานในปัจจุบันประการหนึ่ง
ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนา และการปรับปรุงคุณภาพในการทางาน คือ แนวคิดคุณภาพ
ชีวิตในการทางาน (Quality of Work Life) เพราะการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานจะเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในองค์การนั้นทางานได้อย่างมีความสุ ข รับรู้ว่าตนเองมีคุณค่าและเป็นส่วน
หนึ่งขององค์การอย่างแท้จริงผลการศึกษาด้านคุณภาพชีวิตในการทางานโดยส่วนมาก พบว่าการที่
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทางานในระดับที่เหมาะสม จะส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตส่วนตัว
คุณภาพชีวิตในครอบครัว และรูปแบบการดาเนินชีวิตที่ดี ขึ้น (เสนาะ ติเยาว์, 2546) ในด้านองค์การ
คุณภาพชีวิตการทางานส่งผลต่อองค์การ 3 ประการ ได้แก่ 1.ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์การ 2.ช่วยเพิ่ม
ขวัญ และกาลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้แก่พวกเขาในการท างาน และสุดท้าย
คุณภาพชีวิตในการท างานมีส่วนช่ วยผลักดันให้พนักงานพัฒ นา ปรับ ปรุงพฤติก รรมการท างานที่ ดี
รวมถึงการปลดปล่อยศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองออกมา (Huse & Cummings, 1985) นอกจากทาให้
บุคลากรทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นสิ่งจูงใจให้ คนที่มีความสามารถอยากที่จะเข้ามา
ทางานในองค์การด้วย (Nierras, 2012) อีกทั้งคุณภาพชีวิตในการทางานจะนาไปสู่การสร้างความพึง
พอใจในการทางานและสร้างความผูกพันในองค์การให้เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้อัตราการขาด
งานและการลาออกลดน้อยลง เกิดประสิทธิผลขององค์การในแง่ขวัญกาลังใจ ความพึงพอใจในงาน
คุณภาพและปริมาณของผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดจนความเจริญรุ่งเรืองต่อองค์การด้วย (Hackman
& Suttle, 1977)
แนวคิดคุณ ภาพชีวิตในการท างานเป็นองค์ป ระกอบพื้นฐานที่ ส าคัญ ซึ่งมี ความเกี่ ยวข้อง
โดยตรงกับกลุ่มพนักงานทุกระดับที่ ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การ แนวคิดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความ
เชื่อมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) และ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) (Yeo & Li, 2011) ซึ่งผู้บริหารขององค์การ
ควรตระหนักและให้ความสนใจกับ ประเด็นดังกล่าว เนื่องจากการสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน
ให้กับกลุ่มพนักงานจะเปรียบเสมือนการมียาสามัญประจาในทุกๆองค์การ ทั้งนี้การสร้างคุณภาพชีวิต
ในการทางานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจนั้น ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ของผู้บริหารใน
การผลัก ดัน ส่ง เสริม ให้ พ นัก งานสร้างผลงานเชิงรูป ธรรมให้ เป็นไปในทิ ศทางที่ องค์ก ารต้องการ
ตลอดจนเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้พนักงานได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง ดังที่กล่าวมานี้จะสะท้อน
ให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของทั้งด้านพนักงานในฐานะสมาชิกขององค์การและด้านองค์การ ตลอดจน
ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ (พิชิต เทพวรรณ์, 2550) ดังนั้นคุณภาพชีวิตในการทางานจึงมี
ความส าคั ญ อย่ างยิ่ ง ทั้ ง ต่อ ตั วพนั ก งานและอุ ต สาหกรรมเกมให้ มี ก ารด าเนิ น งานเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งกันและกัน จนนาไปสู่การบรรลุความสาเร็จอย่างยั่งยืน
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ประเด็นคุณภาพชีวิตในการทางานของอุตสาหกรรมเกมในต่างประเทศนั้น สมาคมนักพัฒนา
เกมระหว่างประเทศ หรือ International Game Developers Association ได้ทาการสารวจความ
พึงพอใจในการทางานของนักออกแบบและพัฒ นาเกม จานวน 2,198 คน พบว่าอุตสาหกรรมเกมมี
ความบกพร่องต่อประเด็นการบริหารเวลาในการทางาน รวมถึงบ่อยครั้งที่บุคลากรจะต้องทางานใน
ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าปกติ ในส่วนประเด็นการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการของอุตสาหกรรม
เกมในภาพรวมนั้น พบว่า นั ก ออกแบบและพัฒ นาเกมโดยส่วนมากมี ความพึง พอใจต่ อการจ่าย
เงินเดือนของบริษัทในระดับสูง โดยมีรายได้อยู่ระหว่าง 50,000 จนถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
ปี ตลอดจนสวัสดิการที่บริษัทจัดสรรให้แก่บุคลากร อาทิ การเลือกวันหยุดที่ยืดหยุ่น การดูแลสุขภาพ
ประกันสังคม และกองทุนบ าเหน็จบ านาญ เป็นต้น ซึ่งโดยภาพรวมจากการส ารวจครั้งนั้น พบว่า
บุคลากรที่ ท างานในอุ ตสาหกรรมเกมมี ความพึง พอใจในการท างานรวมถึงมี ความสุขในงานที่ ตน
รับผิดชอบ และพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพแก่องค์การ ทั้งนี้ยังคงพบถึงประเด็นปัญหาที่
ควรได้รับการแก้ไข อาทิ การจัดการสายอาชีพและการพัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของ
นั ก พั ฒ นาเกม (Weststar & Legault, 2014) ในขณะที่ ป ระเทศไทยยั ง ไม่ มี ก ารส ารวจหรื อ
ทาการศึกษาในประเด็นคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ประเด็น
ต่างๆ ล้วนสอดคล้องกับลักษณะงานด้านการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสิ้น ผู้วิจัยจึง
เห็นว่าการศึกษาวิจัยประเด็นดังกล่าวจะเป็นคุณประโยชน์ต่อองค์การธุรกิจเกมในประเทศไทย พร้อม
ทั้งสามารถนาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสม อันเป็นแนวทางในการ
จัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพแก่อุตสาหกรรมเกมไทยต่อในอนาคต
จากเหตุผ ลที่ ได้กล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึงมี ความสนใจศึกษา ประสิท ธิภาพของงานทรัพยากร
มนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเกมในประเทศ
ไทยโดยเป็นการวิจัยผสมผสานระหว่างเชิงปริม าณและเชิง คุณภาพ เพื่ อสร้างกรอบแนวคิดด้าน
คุณภาพชีวิตในการทางาน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารขององค์การแและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การในอุตสาหกรรมเกม มีความเข้าใจในรูปแบบการจัดการคุณภาพชีวิตในการทางานของ
บุคลากร และสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดการประยุกต์ใช้ในระบบงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
เพื่อนาไปสู่การจัดการคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดียิ่งขึ้นและส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการใช้
ชีวิตและการทางานไปอย่างควบคู่ด้วยกัน มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนางานให้มีคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมเกมไปอย่างพร้อมเพียงซึ่งกันและกัน
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศ
ไทย
1.2.2 เพื่ อ ศึก ษาความสัม พันธ์ ร ะหว่างระบบงานทรัพยากรมนุษย์ กับ คุณภาพชีวิตในการ
ทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย
1.2.2 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของระบบงานทรัพยากรมนุษย์ที่อาจมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต
ในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย
1.2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการคุณภาพชีวิตในการทางานที่เหมาะสมกับบุคลากรใน
อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย
1.3 คาถามการวิจัย
1.3.1 คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยอยู่ในระดับ
ใด (คาถามการวิจัยเชิงประมาณ)
1.3.2 องค์ประกอบของระบบงานทรัพยากรมนุษย์ด้านใดบ้างที่ มีอิทธิผลต่อคุณภาพชีวิตใน
การทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย (คาถามการวิจัยเชิงปริมาณ)
1.3.3 การดาเนินงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร
ในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยเป็นอย่างไร (คาถามการวิจัยเชิงคุณภาพ)
1.4 ขอบเขตในการศึกษา
1.4.1 ด้านเนื้อหา ประเด็นที่มุ่งศึกษา คือ ประสิทธิภาพของงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพล
ผลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมภายในประเทศไทย
1.4.2 ด้านบุคคล โดยทาการศึกษาบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย จานวน 20
องค์การ
1.4.3 ด้านเวลาในการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2561
1.5 ประโยชน์ที่จะได้รบั
1.5.1 เพื่อทราบระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศ
ไทยอันจะเป็นข้อ มูลให้กั บ ผู้บ ริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การซึ่ง
ดาเนินการอยู่ในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย
1.5.2 เพื่อทราบประสิทธิภาพขององค์ประกอบงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิผลต่อคุณภาพ
ชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างแนวทางใน
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การพัฒนาระบบงานทรัพยากรมนุษย์ด้านต่างๆ ที่สามารถตอบสนองต่อการจัดการคุณภาพชีวิตใน
การทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.5.3 ผลของการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการและรูปแบบการจัดการ
คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมภายในประเทศไทยที่มีความเฉพาะเจาะจง
ซึ่งจะเอื้อประโยชน์แก่ผู้บริหารและหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์สามารถนาวิธีการและรูปแบบดังกล่าว
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร
1.5.4 ผลของการศึก ษาจะเป็นประโยชน์แก่ ภาครัฐ หน่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้องและนักวิจัยที่ มี
ความสนใจ สามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปเป็นแนวทางเบื้องต้นในการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางาน
ของบุคลากรในอุตสาหกรรมสาขาอื่นๆ ภายใต้ขอบเขตของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในอนาคตได้
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.6.1 อุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัล หมายถึง กลุ่มอุตสาหกรรมที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต
และพั ฒ นาสินค้าในรูป แบบสื่อ (Media) โดยอาศัยทั ก ษะจากความคิดสร้างสรรค์และทั ก ษะด้าน
เทคโนโลยีในการผลิตสื่อที่ออกมาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Media) ประกอบไปด้วยหลายกิจกรรม
เช่น แอนิเมชั่น เกม เว็บ คอมพิวเตอร์กราฟฟิค อินเตอร์แอ็คทีฟ แอพพลิเคชั่น สื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ โฆษณาออนไลน์ เพลงออนไลน์ วิดีโอออนไลน์ เป็นต้น (Allen Consulting Group,
2003 as cited in Tsai et al., 2008)
1.6.2 อุตสาหกรรมเกม หมายถึง กลุ่มอุตสาหกรรมที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกั บการผลิต และ
พัฒนาสินค้าในรูปแบบของเกมประเภทต่างๆ การจัดจาหน่ายอุป กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก ารเล่นเกม ,
ซอฟต์ แ วร์ แ ละอุ ป กรณ์ เ สริ ม (Lycenko, 2007 as cited in Cunningham et al., 2008) ซึ่ ง
อุตสาหกรรมเกมนั้น ประกอบด้วย 1.ฮาร์ดแวร์ (Gaming Gear) เป็นอุปกรณ์เครื่องมือสาหรับใช้ใน
การเล่นเกม 2.ซอฟต์แวร์เกม (Game Software) ทั้งในรูปแบบการจัดจาหน่ายทั่วไป และแบบที่ ผู้
เล่นเข้าไปดาวน์โ หลด หรือ สมั ครสมาชิก เพื่ อเล่นเกม 3.ซอฟต์แวร์ส าหรับ ช่วยในการพัฒ นาเกม
(Middle Software) รวมถึงผู้ให้บริการเกมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น (กษิติธร ภูภราดัย และ
คณะ, 2550)
1.6.3 งานทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอย่างเป็น
ระบบ เพื่อที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของคนและองค์การให้แข่งขันในธุรกิจได้ โดยจาแนกออกเป็น
9 ด้าน ได้แก่ 1.การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 2.การสรรหาและคัดเลือก 3.พนักงานสัมพันธ์ 4.การ
บริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 5.การฝึกอบรมและพัฒนา 6.การบริหารผลการปฏิบัติงาน 7.
การพัฒนาองค์การ 8.การพัฒนาสายอาชีพ 9.การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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1.6.3.1 การวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ หมายถึ ง การคาดการณ์ ค วามต้ อ งการ
ทรัพ ยากรมนุษย์ขององค์การในอนาคตทั้ งในด้านจ านวนและประเภทของกาลังคน เพื่ อ
เตรียมปฏิบัติงานในตาแหน่งที่จัดไว้ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการขององค์การ (Mondy
et al., 1999)
1.6.3.2 การสรรหาและคัดเลือก หมายถึง กระบวนการแสวงหาและจูงใจให้ผู้สมัคร
ผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาสมกับตาแหน่งงานและความต้องการของ
องค์ก ารเข้ามาสมั ครงาน และดาเนินการคัดเลือกผู้ส มั ครจานวนมากให้ เหลือเพียงผู้ที่ มี
คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมที่ สุ ด ตรงตามเกณฑ์ ที่ อ งค์ ก รก าหนดไว้ (Carrell & Kuzmits, 1986 ;
Bernardin & Russel, 1993; Mondy et al., 1999)
1.6.3.3 พนักงานสัมพันธ์ หมายถึง การบริหารความสัมพันธ์กันระหว่างนายจ้างกั บ
ลูกจ้างซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานตั้งแต่ การว่าจ้างบุคลากร การดูแลบุคลากรระหว่างการ
ดาเนินงาน ไปจนถึงการเลิกจ้าง ซึ่งมุ่งเน้นความสาคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีและเกิด
ทัศนคติที่ดี (กวี วงศ์พุฒ, 2538)
1.6.3.4 การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ หมายถึง การที่องค์การกาหนด
อัตราการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับตาแหน่งต่างๆ ให้กั บบุคลากรเพื่อเป็นการตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน โดยจาแนกเป็น ค่าตอบแทน คือ รูปแบบของรางวัลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และ
ผลประโยชน์เกื้อกูล คือ ผลประโยชน์ที่บุคลากรจะได้รับเพิ่มเติมจากค่าตอบแทนหลัก (สุ
รางค์รัตน์ วศินารมณ์, 2540; ธัญญา ผลอนันต์, 2551)
1.6.3.5 การฝึกอบรมและพัฒนา หมายถึง กระบวนการขององค์กรเพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและพัฒนาการปฏิบัตงิ านอย่างมีระเบียบแบบแผน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะและประสบการณ์ในการทางานที่เหมาะสมอันนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานส่วนบุคคล (Nadler & Nadler, 1990; DeCenzo et al., 2013)
1.6.3.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การบริห ารผลการดาเนินงานของ
องค์การและผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกัน รวมถึง
การนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ ได้รับ ไปใช้ป ระโยชน์ในกิ จกรรมการจัดการและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอื่นๆ ทั้งนี้จะต้องอาศัยกระบวนการประเมินค่าผู้ปฏิบัติงานใน
ด้านต่าง ๆ เข้ามาประกอบการตัดสินใจในการให้รางวัล การให้คาแนะนาในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรต่อไปในอนาคต (Beach, 1980; Noe et al., 2015)
1.6.3.7 การพัฒ นาองค์ก าร หมายถึง กระบวนการเพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นระบบภายในองค์การ โดยมีการวางแผนล่วงหน้า การกาหนดเป้าหมายความสาเร็จ
ร่วมกัน และการสอดแทรกกิจกรรมการพัฒนาองค์การเข้าไปในกระบวนการขององค์การบน
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พื้นฐานการใช้ความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมใน
การทางานในองค์การ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมอันช่วยให้องค์การ
สามารถด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและด ารงอยู่ ได้ อ ย่ า งเหมาะสมภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Cumming & Worley, 2005)
1.6.3.8 การพัฒ นาสายอาชีพ หมายถึง กระบวนการในการเปิดโอกาสให้บุคลากร
แต่ละคนมี โอกาสเติบ โตและก้ าวหน้าในงานตามแผนสายอาชีพที่ องค์ก ารได้วางไว้ โดยมี
กิจ กรรมการประเมิ นศัก ยภาพของบุคคล การวางแผนสายอาชีพ การฝึก อบรม และการ
ส่งเสริมประสบการณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอาชีพที่ตนเองถนัด อัน
นาไปสู่การบรรุเป้าหมายในการทางานของบุคลากรควบคู่ไปกับการบรรลุในส่วนเป้าหมาย
ขององค์การไปอย่างควบคู่ด้วยกัน (กิ่งพร ทองใบ และปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ, 2533; ธงชัย
สันติวงษ์, 2539)
1.6.3.9 การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การดาเนินการของ
องค์ ก ารที่ ค านึ ง ถึ ง การปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี จ ริ ย ธรรม โดยสอดแทรกประเด็ น เหล่ า นี้ ไ ว้ ใ น
กระบวนการดาเนินธุรกิจขององค์การ อาทิ กระบวนการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การทั้งในส่วนของตัวบุคลากรและครอบครัว ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของบุคลากร
และครอบครัว รวมไปถึงการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ (World Business
Council for Sustainable Development, 1999)
1.6.4 คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน หมายถึ ง ลั ก ษณะการด ารงชี วิ ต และการท างานที่ มี
มาตรฐานเหมาะสม สามารถสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นในที่ทางาน สร้างความพึงพอใจให้บุคลากร มี
ขวัญกาลังใจ และมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนาไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายขององค์ก ารอย่ างยั่งยืน โดยจะเป็นการตอบสนองความต้องการของบุคลากรทั้ ง 8 ด้าน
ได้แก่ 1.ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน 2.ด้านเศรษฐกิจ 3.ด้านสังคมและครอบครัว 4.
ด้านความภาคภูมิใจ 5.ด้านการบรรลุถึงศักยภาพ 6.ด้านความรู้ 7.ด้านสุนทรียศาสตร์ (สัมฤทธิ์ ยิบยิน
ธรรม, 2557)
1.6.5 บุคลากร หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การที่ดาเนินธุรกิจในด้านการผลิต
พัฒนา และให้บริการเกมภายในประเทศไทย สังกัดสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึก ษาเรื่อง ระบบงานทรัพยากรมนุย์ที่มี อิท ธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของ
บุคลากร กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 แนวคิดและความหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมเกม
2.1.1 แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
2.1.2 ความหมายของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
2.1.3 ความหมายและประเภทของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
2.1.4 อุตสาหกรรมเกม
2.1.5 ห่วงโซ่มลู ค่าอุตสาหกรรมเกม
2.1.6 บุคลากรในอุตสาหกรรมเกม
2.2 แนวคิดและความหมายของระบบงานทรัพยากรมนุษย์
2.2.1 แนวคิดความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2.2.2 แนวคิดความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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2.1 แนวคิดและความหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเกม
2.1.1 แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
พลวัตของการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกนับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในปลายศตวรรษที่18
ต่อเนื่องมาจนถึงต้นศตวรรษที่ 19 ทาให้การผลิตของโลกขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (Industrial Economy) และเปลี่ยนผ่านมาเป็นเศรษฐกิจข้อมูลข่าวสาร (Information
Economy) ตามลาดับ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อ นที่
สาคัญ และทาให้เกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
โลก ซึ่งเศรษฐกิ จในยุคปัจจุบันมี ก ารพัฒ นาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการดาเนินงานอย่างก้าว
กระโดด รวมถึงมี ก ารผสมผสานเทคโนโลยีห ลักซึ่งจะเป็นตัวเร่งในการพัฒ นาเศรษฐกิจ ทั้ งนี้การ
เปลี่ยนผ่านของแต่ละพัฒนาการทางเศรษฐกิจเหล่านี้เกิดจากความพยายามในการสร้างความมั่นคง
และความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างความได้เปรียบทาง
เศรษฐกิ จในเวที ก ารค้าโลก ประเทศที่ พัฒ นาแล้วจึงริเริ่ม ออกแบบโมเดลทางเศรษฐกิ จ เพื่อสร้าง
นวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เรียกว่า นั่นคือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
โดยใช้เศรษฐกิจเชิงความคิดสร้างสรรค์ (Creative Economy) (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552)
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้กาเนิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศออสเตรเลียในปี พ.ศ.2537 ผ่านการ
นาเสนอรายงานที่ มีชื่อว่า Creative Nation Report เพื่อกาหนดทิศทางนโยบายของประเทศที่จ ะ
น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมทางวั ฒ นธรรม (Cultural Industry Development) โดยมี
จุดประสงค์คือ มุ่งเน้นและส่งเสริมการพัฒนาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้เป็นฐานสาคัญในการพั ฒนา
เศรษฐกิ จของประเทศ (สมบัติ กุ สุมาวลี , 2553) จากนั้นแนวคิดเศรษฐกิ จเชิงสร้างสรรค์จึงได้ถูก
กล่าวถึง และเป็นที่ ยอมรับ อย่างเป็นทางการที่ป ระเทศอังกฤษ ซึ่งเกิ ดขึ้นในปี พ.ศ.2541 ผ่านการ
ประกาศแผนงาน Creative Industries Task Force 1998 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศชั้นนาใน
แวดวงอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (สิรินทร แซ่ฉั่ว, 2553)
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตามที่ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ (2554) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นแนวคิดการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะความชานาญ ทรัพย์สินทางปัญญา
และการศึกษาวิจัย นามาผสมผสานกับความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมั ยใหม่ ๆ ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารสร้างผลิต ภัณ ฑ์ และการบริก ารในรูป แบบที่ มี ความ
หลากหลายมากขึ้นผนวกกับ มีมูลค่าที่สูงขึ้น และก่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศได้อย่างมีศักยภาพอุตสาหกรรมในเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จะไม่มุ่งเน้นไปที่การผลิตครั้งละ
จ านวนมากๆ และไม่ จ้ างแรงงานจ านวนมาก แต่จ ะให้ ค วามส าคัญ กั บ การนาความรู้ ความคิ ด
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สร้างสรรค์ ผสมผสานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยจนก่อให้เกิดการสร้างกิจกรรม
ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยที่สามารถสั่งสมและส่งมอบจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ด้วยการคุ้มครองสินทรัพย์
ทางปัญญา (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง
คุณธรรม, 2552 อ้างถึงใน สิรินทร แซ่ฉั่ว, 2553)
ความส าคัญ ของเศรษฐกิ จ เชิงสร้างสรรค์ที่มี ต่อระบบการพัฒ นาประเทศและการแข่งขัน
ทางด้านเศรษฐกิจในระดับโลก ได้ป รากฎในรายงานขององค์ก ารการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
ก า ร ค้ า แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ห รื อ UNCTAD (United Nations Conference on Trade and
Development) พบว่า การค้าระหว่างประเทศในด้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตลาดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการบริการ (Creative Goods
and Services) ในปี 2555 มี ก ารซื้อ ขายรวมทั้ ง สิ้น เป็น ประวัติก ารณ์ จ านวน 547,513 พั น ล้า น
เหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2546 ซึ่งมีจานวนแค่ 302,058 พันล้านดอลลาร์ ดังนั้นจึงสะท้อน
ให้เห็ นว่าอุ ต สาหกรรมเชิงสร้างสรรค์มี แนวโน้ม การเติบ โตที่ เพิ่ม ขึ้นอย่างต่อ เนื่อง ซึ่งในปี 2555
ประเทศที่ พั ฒ นาแล้วในทวีป ยุโรปเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่ สุดของผลิตภัณฑ์ เชิง สร้างสรรค์ โดย 5
อันดับแรกของประเทศที่มีก ารส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ เยอรมั น , ฝรั่งเศส,
สวิตเซอร์แลนด์, เนเธอร์แลนด์ และเบลเยี่ยม (UNCTAD, 2015)
การสรุป ภาพรวมกรอบแนวคิดที่ เป็นแนวทางของการพัฒ นาเศรษฐกิ จรูป แบบนี้สามารถ
อธิบายเบื้องตัน ดังนี้
“การสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ โดยเชื่อมโยงกับรากฐาน
ทางวัฒ นธรรม การสั่งสมปัญ ญาของสังคมไทย ผนวกเข้ากับเทคโนโลยี/
นวัตกรรมสมั ยใหม่ นาเข้าสู่ กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และ สร้าง
แรงบันดาลใจจากรากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สั่งสมของสังคม เพื่อสร้าง
คุณค่าทางเศรษฐกิ จและอาจขยายไปถึงการสร้างคุณค่าทางสังคมได้ อีก
ด้วย” (ส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ,
2552, น. 1)
2.1.2 ความหมายของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
โดยภาพรวมความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาแนวแนวคิด
อย่างต่อ เนื่อง ดังนั้น ความหมายของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จึงมีความหลากหลาย และยังไม่มีคา
จากัดความที่สร้างความเข้าใจและการยอมรับอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างไรก็ตาม มีความหมายที่
เข้าใจโดยง่ายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งนิยามโดย Howkins (2001) ผู้แต่งหนังสือ The Creative
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ของมนุษย์ ทั้งนี้องค์การระหว่างประเทศและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงหลายท่านได้ให้ความหมายของ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดย สหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรกที่ให้ความสาคัญต่อแนวคิดการพัฒนา
เศรษฐกิ จ เชิง สร้างสรรค์ผ่ านการประกาศแผนงานอย่างเป็ นรูป ธรรม เพื่อพั ฒ นาและขับ เคลื่อ น
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ อีกทั้งเป็นประเทศต้นแบบที่มีความสาเร็จในการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับให้
เป็น ศูนย์กลางความสร้างสรรค์ของโลก (World Creative Hub) โดยกระทรวงวัฒ นธรรม สื่อและ
การกี ฬ าของสหราชอาณาจั ก ร หรื อ Department for Culture Media and Sports [DCMS]
(2001) ได้ให้ ความหมายของเศรษฐกิ จ เชิง สร้างสรรค์ กล่ าวคือ ระบบเศรษฐกิ จ ที่ ป ระกอบด้วย
อุตสาหกรรมที่มรี ากฐานมาจากความคิดสร้างสรรค์ ทักษะความชานาญ และความสามารถเฉพาะทาง
ของบุคคล ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ อันก่อให้เกิดความมั่งคั่ง
และสร้างงานที่ มีมูลค่าให้เกิดขึ้นได้ โดยที่สามารถสั่งสมและส่งผ่านจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ ผ่านการใช้
ประโยชน์ในเชิงของทรัพ ย์สินทางปัญ ญา ซึ่งองค์ก ารการศึกษา วิท ยาศาสตร์ และวัฒ นธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือ UNESCO (2013) ก็ เ ห็นสอดคล้องเช่นกั น กล่าวคือ อุ ตสาหกรรมที่ เกิ ดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ความชานาญ และความสามารถในตัวบุคคลซึ่งมีศักยภาพเพียงพอใน
การสร้างผลงานเชิงสร้างสรรค์อันนาไปสู่ความมั่งคั่งโดยการผลิตและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญ า นอกจากนี้ องค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโลก หรื อ World Intellectual Property
Organization [WIPO] (2004) ได้ แ สดงทั ศ นคติ เ พิ่ ม เติ ม ไว้ ว่ า อุ ต สาหกรรมทางวั ฒ นธรรมที่
สร้างสรรค์ผ ลิตภัณ ฑ์ท างด้านวัฒ นธรรมและศิล ปะทั้ง หมด โดยครอบคลุม รูป แบบของสินค้าและ
บริการที่ต้องใช้ความพยายามในการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโดยทันที
หรือการสร้างผลิตภัณ ฑ์ ที่ ต้องอาศัยกระบวนการผลิตอย่างเป็นขั้นตอน ในขณะที่ องค์ก ารความ
ร่วมมื อ เพื่ อ การค้ าและการพั ฒ นา หรือ UNCTAD (2008) ได้ให้ ความหมายของ เศรษฐกิ จ เชิ ง
สร้างสรรค์อย่างละเอียด พร้อมทั้งมีการนาเสนอในรูปแบบของรายงาน Creative Economy Report
2008 โดยเน้นบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจไว้ว่า เป็นแนวความคิดในการพัฒนาและ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้สินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
และเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค ซึ่งจะทาให้เกิดการสร้างผลงาน
และสร้างรายได้จากการส่งออก ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม สนับสนุนความ
หลากหลายทางวัฒ นธรรม และเป็นการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ หัวใจส าคั ญ ของการขับ เคลื่อ น
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ให้ประสบความสาเร็จนั้นขึ้นอยู่กับการดาเนินการ
ของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Industries)
ในมุมมองของนักวิชาการที่มีต่อแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นั้น ประกอบด้วย Howkins
ซึ่งมองว่า เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เป็นเศรษฐกิจที่มีปจั จัยการผลิต (Input) และผลผลิต (Output) อยู่
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ในรู ป ของความคิ ด (Ideas) โดยอาศั ย กระบวนการน าเอาองค์ค วามรู้ ความคิ ด สร้างสรรค์ พื้ น
ฐานความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีมารวมเข้าด้วยกันจนก่อให้เกิด
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Industry) ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ต่อภาคการผลิต บริก าร การขาย และการบันเทิง ซึ่งสะท้ อนรูปแบบการขับเคลื่อนของเศรษฐกิ จ
สมัยใหม่โดยปัจจัยหลักมาจากทักษะความสามารถเฉพาะทางของแต่ละบุ คคล (Howkins 2005 as
cited in Ghefi, 2005) ส่วนนัก วิชาการในประเทศนั้น ไกรฤทธิ์ ปิ่นแก้ ว (2554) ได้ให้ความเห็ น
เพิ่มเติมว่า เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่สาคัญ ทั้งนี้การที่จะพัฒ นา
เศรษฐกิจให้ประสบความสาเร็จได้นั้น จะต้องมีการพัฒนาทุนวัฒนธรรม (Culture Capital) ซึ่งทุ น
วัฒนธรรมอาจจะเป็นวัฒนธรรมที่สัมผัสได้ (Tangible Culture) เช่น ผลงานทางศิลปะ สิ่งประดิษฐ์
หรือ วัฒนธรรมที่สัมผัสไม่ได้ (Intangible Culture) เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ดนตรี งานวรรณกรรม
นอกจากนี้ ทุนวัฒนธรรมในเชิงพาณิชย์จึงเปรียบเสมือนต้นน้าในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสสาหรับธุรกิจในการที่จะนาเนื้อหาทางวัฒนธรรมไปเป็นส่วนหนึ่งในกล
ยุทธ์ทางธุรกิจ
กล่าวโดยสรุป คือ เศรษฐกิ จเชิงสร้างสรรค์ เป็นแนวคิดในการพัฒ นาระบบเศรษฐกิจ โดย
มุ่งหวังให้เศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การสร้างสรรค์ผลงาน ทักษะ
พิเศษและความสามารถเฉพาะทางของบุคคล เชื่อมโยงกับ พื้นฐานความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ทุนวัฒนธรรมภายในประเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์และ
บริการที่มีมูลค่าสูงขึ้น ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์จะคงอยู่ภายในระบบเศรษฐกิจผ่านการสั่งสมความรู้และส่งผ่าน
จากรุ่นเก่าสู่รุ่นปัจจุบันด้วยการคุ้มครองสินทรัพย์ทางปัญญา ทั้งนี้การที่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จะ
ขับเคลื่อนและดารงอยู่ได้นั้น หัวใจสาคัญ คือ การดาเนินธุรกิจโดยอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
2.1.3 ขอบเขตและประเภทของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
จากคานิยามภายใต้ร ะบบเศรษฐกิ จเชิงสร้างสรรค์ มีก ารแบ่งอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
ออกเป็นหลายแนวคิด (ตารางที่ 2.1) ได้แก่
2.1.3.1 แนวคิดการจัดประเภทอุตสาหกรรมของประเทศอังกฤษ โดยมีก ารแบ่ง
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์แยกประเภทตามชนิดสินค้า/บริการ (UK DCMS Model) ได้แก่
1) การโฆษณา 2) สถาปัตยกรรม 3) งานศิลปะและวัตถุโบราณ 4) งานฝีมือ 5) งานออกแบบ
6) แฟชั่น 7) ภาพยนต์และวีดิโอ 8) ดนตรี 9) ศิล ปะการแสดง 10) สื่อ สิ่งพิ ม พ์ 11) ซอ
ฟตแวร์ 12) โทรทัศน์และวิทยุ 13) วีดิโอเกมและเกมคอมพิวเตอร์ (DCMS, 2001)
2.1.3.2 แนวคิดการจัดประเภทอุตสาหกรรมโดยจาแนกตามวัฒ นธรรมเป็นหลัก
(Symbolic Texts Model) ได้แก่ 1) งานโฆษณา 2) ภาพยนต์ 3) อินเทอร์เน็ต 4) ดนตรี 5)
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สื่อสิ่งพิมพ์ 6) โทรทัศน์และวิดีโอ 7) วิดีโอเกมและเกมคอมพิวเตอร์ 8) ศิลปะสร้างสรรค์ 9)
เครื่องใช้ไฟฟ้า 10) แฟชั่น 11) ซอฟตแวร์ 12) กีฬา (Hesmondhalgh, 2002)
2.1.3.3 แนวคิดการจัดประเภทอุตสาหกรรมโดยจาแนกตามศิล ปะ (Concentric
Circles Model) ได้ แ ก่ 1) วรรณกรรม 2) ดนตรี 3) ศิ ล ปะการแสดง 4) งานศิล ปะ 5)
ภาพยนต์ 6) พิพิธภัณฑ์และห้องสมุด 7) การดูแลศิลปวัตถุ 8) สื่อสิ่งพิมพ์ 9) การบันทึกเสียง
10) โทรทั ศ น์ แ ละวิ ท ยุ 11) วิ ดี โ อเกมและเกมคอมพิ ว เตอร์ 12) การโฆษณา 13)
สถาปัตยกรรม 14) การออกแบบ 15) แฟชั่น (Throsby, 2001)
2.1.3.4 แนวคิดการจัดประเภทอุตสาหกรรมโดยจาแนกตามการสร้างและสิทธิที่
เกี่ยวเนื่อง (WIPO Copyright Model) ซึ่งให้ความสาคัญกับการใช้ประเด็นด้านลิขสิทธิ์เป็น
ในการแบ่งประเภท ได้แก่ 1) การโฆษณา 2) งานสะสม 3) ภาพยนต์และวิดีโอ 4) ดนตรี 5)
ศิลปะการแสดง 6) สื่อสิ่งพิมพ์ 7) ซอฟต์แวร์ 8) โทรทัศน์และวิทยุ 9) งานศิลปะและกราฟ
ฟิค 10) สื่อสาหรับบันทึก 11) เครื่องใช้ไฟฟ้า 12) เครื่องดนตรี 13) กระดาษ 14) เครื่องถ่าย
เอกสารและอุปกรณ์ถ่ายภาพ 15) สถาปัตยกรรม 16) เครื่องนุ่ม ห่มและรองเท้า 17) งาน
ออกแบบ 18) แฟชั่น 19) สินค้าตกแต่งบ้าน 20) ของเล่น (WIPO, 2004)
2.1.3.5 แนวคิดการจัดประเภทอุตสาหกรรมของ (UNCTAD Model) ออกเป็น 4
กลุ่มหลักได้แก่ 1) กลุ่ม อาชีพที่ เกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรม (Heritage) ได้แก่ งานศิลปะ
และหัตถกรรม โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด และงานแสดงนิทรรศการ เป็นต้น 2) กลุ่ม
อาชีพที่สร้างสรรคง์านบนพื้นฐานของศิลปะและวัฒนธรรม (Arts) ได้แก่ การวาดภาพ รูปป้ัน
ถ่ายภาพ การแสดงดนตรี ละคร นาฎสิลป์ โอเปร่า ละครสัตว์ เป็นต้น 3) กลุ่มอาชีพทางด้าน
สื่อมวลชน (Media) ได้แก่ หนังสือ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ การกระจายภาพ
และเสียง นิตยสาร เป็นต้น 4) กลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อการมุ่งใช้
งานของลูกค้า (Function Creations) ได้แก่ การออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบแฟชั่น
งานกราฟฟิค ของเล่น ซอฟต์แวร์ วีดีโอเกมส์ สินค้าและเนื้อหาดิจิตอล รวมถึงกลุ่มอาชีพ ที่
ออกแบบการบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ เช่น สถาปนิก งานสร้างสรรค์โฆษณา การวิจัย
และพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ (UNCTAD,
2015)
2.1.3.6 แนวคิดการจัดประเภทอุตสาหกรรมผ่านการเก็บข้อมูลสถิติทางวัฒนธรรม
ของ (UNESCO Institute for Statistics Model) ที่เน้นเฉพาะด้านวัฒ นธรรมออกเป็น 10
กลุ่มหลัก (Core Cultural Domains) ได้แก่ 1) พิพิธภัณฑ์ หอสมุด 2) ศิลปะการแสดง 3)
งานแสดงนิทรรศการ 4) ทัศนศิลป์ งานฝีมือ 5) การออกแบบ 6) สื่อสิ่งพิมพ์ 7) โทรทัศน์และ
วิทยุ 8) ภาพยนต์และวิดีโอ 9) การถ่ายภาพ 10) สื่อปฏิสัมพันธ์ นอกจากนั้นยังได้เพิ่มกลุ่ม
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อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมอื่นที่เกี่ยวขอ้ง (Industries in expanded cultural domains)
ได้แก่ 11) เครื่องดนตรี 12) อุป กรณ์เครื่องเสียง 13) สถาปัตยกรรม 14) การโฆษณา 15)
อุปกรณ์การพิมพ์ 16) ซอฟต์แวร์ 17) โสตทัศนูปกรณ์ (UNESCO, 2013)
2.1.3.7 แนวคิดการจัดประเภทอุตสาหกรรมของสานัก งานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเทศไทย หรือ NESDB ได้นาเอารูปแบบการจัดแบ่งประเภท
อุ ต สาหกรรมของ UNCTAD Model มาใช้ เ ป็ น ต้ น แบบ พร้ อ มทั้ ง เพิ่ ม เติ ม กลุ่ ม อาชี พ
การแพทย์แ ผนไทยและอาหารไทย ซึ่ ง เป็ น สิ น ค้าและบริก ารที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ วัฒ นธรรม
ภายในประเทศ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552)
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ตารางที่ 2.1 การจัดประเภทอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
DCMS Symbolic Concentric WIPO UNCTAD UNESCO NESDB
(2001) Texts
Circles (2004) (2008) (2009) (2552)
(2002)
(2001)
การโฆษณา
สถาปัตยกรรม
การออกแบบ
แฟชั่น
ฟิล์มและวิดีโอ
ฮาร์ดแวร์
บริการท่องเที่ยว
วรรณกรรม
ดนตรี
พิพิธภัณฑ์
สื่อสิ่งพิมพ์
ซอฟต์แวร์
กีฬา
ศิลปะการแสดง
การกระจายเสียง
วิดีโอเกม
ทัศนศิลป์ การ
ถ่ายภาพและงานฝีมือ
อาหารไทย
การแพทย์แผนไทย



























































































































































































แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2552, น.
26.
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การแบ่งประเภทของอุตสาหกรรมเชิง สร้างสรรค์ทั้ ง 7 แนวคิด ได้ส ะท้อนให้เห็นถึงความ
คล้ายคลึงกันขององค์ประกอบอุตสาหกรรม โดยแนวคิดทั้งหมดที่ผู้วิจัยได้อ้างอิงขึ้นมาได้แสดงให้เห็น
ว่า อุตสาหกรรมเกมเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการบัญญัติอย่างเป็น ทางการ
2.1.4 ความเป็นมาและความหมายของอุตสาหกรรมเกม
ในปี 2005 Ralph H. Bear นักประดิษฐ์ ผู้คิดค้นและเป็นเจ้าของแนวคิดเครื่องเกมคอนโซล
แบบพกพาที่ต่อเข้ากับโทรทัศน์ ได้รับรางวัลเหรียญเทคโนโลยีแห่งชาติโดยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ
จอร์จ ดับ เบิล ยู บุช สาหรับผลงานของเขาในการคิดค้นและออกแบบวีดีโอเกมส์ที่เชื่อมต่อเข้ากับ
โทรทั ศน์ ต้นก าเนิดของผลงานดัง กล่าวเกิ ดขึ้นในปี 1966 เมื่ อ Bear ได้จุดประกายความคิดและ
พัฒนาความคิดของเขาในการใช้งานโทรทัศน์ในด้านอื่นๆ (Secondary Usage) และในปีต่อมา Bear
และทีมงานวิศวกรของเขาก็สามารถพัฒนาเกมแบบโต้ตอบ (Interactive Game) ครั้งแรกที่สามารถ
เล่ น ในโทรทั ศ น์ ได้ ส าเร็ จ ทั้ ง นี้ ท างที ม พั ฒ นาได้ ใช้ เ วลาอี ก 5 ปี ในการออกแบบและพั ฒ นา
เครื่องเล่นเกมสาหรับใช้ภายในบ้าน และในปี 1972 เครื่องเล่นเกมเครื่องแรกขอกโลกก็ได้ปรากฎต่อ
สายตาสาธารณชนเป็นครั้งแรก ณ ศูนย์การประชุมในรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเครื่องเล่นเกมดังกล่าวมีชื่อ
เรียกว่า แม็กนาวอกซ์โอดีสซี (Magnavox Odyssey) (Herman et al., 2002)
ในปีต่อมาบริษัท Atari ซึ่งก่อตั้งโดย Nolan Bushnell ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นาทางด้าน
เครื่องเล่นเกม เนื่องจากบริษัท Atari มีการนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากเครื่องเล่นเกม
ทั่วไป โดยเครื่องเล่นดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า ป็อง (Pong) ความสาเร็จของเครื่องเล่นเกมดังกล่าวได้ถูก
สะท้ อ นผ่านการที่ มี บ ริษัท ออกแบบและพัฒ นาเกมจานวน 11 บริษัท ได้ดาเนินการสร้างและจัด
จ าหน่ ายเกมเป็ น จ านวน 30 เกม ภายในระยะเวลาปี 1972 จนถึง 1974 (Cunningham et al.,
2008) จนกระทั้งปี 1976 ตลาดวิดีโอเกมมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ และในปี 1983 ยอดขายของวิดีโอเกมสูงเกือบ 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมี
อัตราการเพิ่มขึ้นมากกว่า 400% ของรายได้จากปีก่อนหน้านี้ แต่ในปีนั้นบริษั ทก็ได้เผชิญกับปัญ หา
Video Game Crash หรือวิกฤติของอุตสาหกรรมวิดีโอเกม อันเนื่องมาจากการอิ่มตัวของตลาดและ
คุณภาพของเกมในตลาดที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งต่อมาในปี 1984 ก็ได้มีการนวัตกรรมการเล่นเกมผ่าน
การใช้คอมพิวเตอร์ต้นทุนต่า เป็นครั้งแรกที่ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยี
ที่เหนือกว่า และมีราคาถูกเท่ากับราคาของวิดีโอเกมล่าสุด ปรากฎการณ์ดังกล่าวทาให้ยอดขายของ
เกมคอนโซลล์แบบพกพาตกลง แต่กลับส่งเสริมให้ยอดขายเกมคอมพิวเตอ์สูงขึ้น (Kent, 2001)
ในปี 1985 บริษัท นิ นเทนโดได้ เข้ าร่ วมงาน Consumer Electronics Show ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริก ารและนาเสนอเครื่อ งเล่นเกม Nintendo Entertainment System (NES) พร้อมกั บ
วิดีโอเกมซูเปอร์มาริโอบราเธอร์ส (Super Mario Brothers) ซูเปอร์มาริโอบราเธอร์สกลายเป็นความ
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นิยมอย่างรวดเร็วในหมู่ผู้บริโภคเนื่องจาก NES ทาให้ผู้บริโภคได้สัมผัสถึงการเล่นเกมที่สนุกขึ้นและมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น (Jones, 2013) ปรากฎการณ์ดังกล่าวทาให้อุตสาหกรรมเกมรู้สึกตระหนักถึงความ
จาเป็นที่จะต้องสร้างสรรค์เกมที่มสี ิ่งแปลกใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงความเร็ว
และกราฟิกในการเล่นเกมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การสร้างสิ่งแปลกใหม่จะเป็นการตอบสนองต่อ
ผู้ที่เล่นเกม ซึ่งจะทาให้ผู้บริโภคไม่รู้สึกเบื่อหรือคุ้นชินกับการเล่นเกมแบบดั้งเดิม ในแง่ของธุรกิจ การ
พัฒนาเกมจะทาให้บริษัทสามารถจับส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภคและมีศักยภาพที่จะ
การแข่งขันกับตลาดเกมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเช่นกัน (Cunningham et al., 2008)
ในช่ วงทศวรรษที่ 1990 พั ฒ นาการและความก้ าวหน้ าของเกมได้ มี ก ารเดิน คู่ ข นานกั บ
ความก้ าวหน้า ของเทคโนโลยี อาทิ การใช้ แผ่ นซี ดี (Compact Dise) ในการเก็ บ ข้ อมู ล และการ
จาหน่าย ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีกราฟิก 3 มิติที่ใช้ในสาหรับการนาเสนอภาพวิดีโอเกม การผลิต
อุปกรณ์ฮ าร์ดแวร์ที่ มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อรองรับต่อการเกมที่ มีความซับซ้อน รวมถึงการเกิดขึ้นของ
อินเทอร์เน็ตซึ่ง จะเอื้อ อ านวยในการใช้งานออนไลน์และการที่ ผู้เล่นสามารถเล่นเกมร่วมกั น (CoOperation) ซึ่งนาไปสู่การเล่นเกมเพื่อการแข่งขัน (Didi Games, 2014)
ในช่วงทศวรรษที่ 2000 จนถึงปัจจุบัน เกมได้ถูกพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับผู้บริโภค โดยมอง
ว่าผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมการเล่นเกมผ่านแพลตฟอร์มใหม่ๆ อาทิเช่น สมาร์ทโฟน แท๊ บแล็ต และ
สมาร์ททีวีมากยิ่งขึ้น (Agnello, 2012) หลังจากปี 2010 อุตสาหกรรมเกมยังคงมีพัฒนาและผลักดัน
เทคโนโลยี ต่ า งๆ ให้ มี ค วามก้ า วหน้ า อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ภาคส่ วนอื่ น ๆ ของ
อุตสาหกรรม (Luenendonk, 2015) การพัฒนาเทคโนโลยีทงั้ ในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์อย่าง
ต่อเนื่อง จะทาให้เกมขยับเข้าใกล้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ผู้บริโภคก็สามารถเข้าถึงเกมได้ง่ายยิ่งขึ้นเช่นกัน
เห็นได้จากตัวเลขของรายได้ในปี 2012 จนถึง 2015 ดังแสดงในตารางที่ 2.2 สะท้อนให้เห็นว่ารายได้
ของตลาดเกมทั่วโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 2.2 รายได้รวมของตลาดเกมทั่วโลก (หน่วย:หนึ่งล้านดอลลาร์)
ประเภทเกม
เครื่องเล่นวิดีโอเกม
เครื่องเล่นเกมแบบพกพา
เกมโทรศัพท์มือถือ
เกมคอมพิวเตอร์
รายได้รวม
แหล่งที่มา: Gartner, 2013

2012
37,400
17,756
9,280
14,437
78,872

2013
44,288
18,064
13,208
17,722
93,282

2014
49,357
15,057
17,146
20,015
101,615

2015
55,049
12,399
22,009
21,601
111,057
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นักวิชาการต่างประเทศได้ให้ความหมายของอุตสาหกรรมเกม (Game Industry) ไว้มากมาย
เช่น Lysenko (2007 as cited in Cunningham et al., 2008) ได้ให้ความหมายของอุตสาหกรรม
เกมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนา เผยแพร่ ผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การเล่น
เกม ซอฟแวร์เกมและอุปกรณ์เสริม ในขณะที่ Zackariasson และ Wilson (2012) ให้ความหมาย
ของค าว่ า อุ ต สาหกรรมเกม ซึ่ ง บางครั้ ง เรี ย กว่ า อุ ต สาหกรรมบั น เทิ ง เชิ ง โต้ ต อบ (Interactive
Entertainment Industry) ว่าเป็นภาคเศรษฐกิจที่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับการพัฒนา การตลาดและ
การขายวิดีโอเกม ซึ่งครอบคลุม งาน เช่น นัก พัฒ นาเกม ผู้จัด จ าหน่าย เจ้าของลิขสิท ธิ์ก าร์ตู นที่
นามาใช้ในการผลิตเกม เจ้าของแพลตฟอร์มและอุปกรณ์สาหรับ การเล่นเกม ซึ่งก่อให้เกิดการจ้าง
พนักงานหลายพันคนทั่วโลก ส่วน GFK (2011 as cited in Cohendet & Helmchen, 2011) ได้ให้
ความเห็นเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรมนี้ได้เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญของ
ความบันเทิง (Entertainment Sector) อุตสาหกรรมเกมได้สร้างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านความ
บันเทิง ที่มีอิทธิพลรวมถึงผลิตภัณฑ์ (Game Product) ที่ขายดีที่สุด ทั้งนี้การเติบโดของอุตสาหกรรม
ที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สาคัญของธุรกิจบันเทิง ส่วน Cohendet
และ Simon (2007) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า วิดีโอเกมเป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนของเทคโนโลยี ศิลปะและ
การเล่าเรื่องแบบโต้ตอบ (Interactive Storytelling)
จากการที่ นัก วิจัยได้ศึก ษาความหมายของอุตสาหกรรมเกมของนัก วิชาการที่ ก ล่าวมาใน
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงสรุปความคิดเห็นต่ออุตสาหกรรมเกมไว้ว่า อุตสาหกรรมเกม คือ กลุ่มของบริษัทหรือ
องค์ ก ารที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต พั ฒ นา จั ด จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ านเกม (Game
Software) และอุ ป กรณ์ ส าหรั บ การเล่ น เกม (Console Hardware) ซึ่ ง อุ ต สาหกรรมเกมนั้ น
ประกอบด้วย 1) กลุ่มบริษัทผลิตฮาดร์ดแวร์ (Gaming Gear) เป็นบริษัทที่ผลิตและพัฒ นาอุปกรณ์
เครื่องมือสาหรับใช้ในการเล่นเกม 2) กลุ่มบริษัทผลิตและจาหน่ายซอฟต์แวร์เกม (Game Software)
ทั้งในรูปแบบการจัดจาหน่ายทั่วไป และรูปแบบการจัดจาหน่ายออนไลน์ที่ให้ผู้เล่นเข้าไปดาวน์โหลด
หรือสมัครสมาชิกเพื่อเล่นเกม และ 3) กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการเกมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
2.1.5 ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมเกม
จากการศึกษารายงานของ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย (2556) ได้อธิบายกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมเกม ซึ่ งสามารถแบ่ง ออกได้เป็น 5 กระบวนการส าคัญ ได้แก่ 1) การคิดค้ นผลงาน
(Conception/Research) 2) การผลิ ต เบื้ อ งต้ น (Pre-production) 3) การผลิ ต และการพั ฒ นา
ผลงาน (Development/Production) 4) การปรับแต่งผลงาน (Post-production) และ 5) การจัด
จ าหน่ า ย (Distribution) ดั ง แสดงในภาพที่ 2.1 ซึ่ ง แต่ ล ะกระบวนการมี ผู้ มี ส่ ว นร่ วมที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ดังต่อไปนี้
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กระบวนการที่ 1 การคิดค้นผลงาน (Conception/Research): เป็นขั้นตอนแรกของการ
พัฒ นาเกมให้เกิดขึ้น ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องที่สาคัญ คือบริษัทภาพยนต์ (Film Studios) คือ บริษัทผู้ส ร้าง
ภาพยนตร์ที่จะใช้ประกอบในเกม
(1) เจ้าของลิขสิทธิ์ (IP Owners) คือ เจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของเล่นและ
หนังสือการ์ตูนที่ต้องการให้คุณลักษณะสินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น จึงนามาทาเป็นส่วน
หนึ่งของเกมเพื่อช่วยในการโปรโมทสินค้า
(2) บริษัทเกม (Game & Software Companies) คือ บริษัทผู้ผลิตเกมโดยตรง
(3) ตัวแทนการโฆษณา (Ad Agencies) คือ บริษัทที่ทางานโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย ซึ่งมี
การใช้เกมเพื่อช่วยส่งเสริมการขายสินค้า โดยอาจจะสร้างเป็นตัวละครหรือสัญลักษณ์ของสินค้านั้นๆ
กระบวนการที่ 2 การผลิตเบื้องต้น (Pre-production): กระบวนการนี้จะเป็นขั้นตอนการ
เตรียมการเพื่ อให้ผู้ผลิตในส่วนต่างๆ มีความเข้าใจว่าเกมจะออกมามีลักษณะอย่างไร ดาเนินเรื่ อง
อย่างไร เป็นต้น โดยมีผู้เกี่ยวข้องที่สาคัญดังนี้
(1) นัก ออกแบบเกม (Game Designers) เป็นผู้ออกแบบรูป แบบของเกมว่าเป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับอะไร ตัวละครมีลักษณะเด่นอย่างไร ถือเป็นผู้กาหนดแนวคิดของเรื่องทั้งหมด
(2) นักออกแบบเนื้อหาและฉากสาหรับเกม (Scenario Writers) มีความคล้ายคลึงกับผู้เขียน
บทภาพยนตร์ โดยเป็นผู้กาหนดว่าทางเลือกต่างๆ ของเกมเป็นอย่างไรได้บ้าง เช่น หากชนะจะเป็น
อย่างไร แพ้จะเป็นอย่างไร การเลือกไปตามทางเลือกต่างๆ จะเป็นอย่างไร วิธีแก้ปัญหาในเกมทาได้กี่
วิธี มีผลลัพท์ออกมาอย่างไรได้บ้าง เป็นต้น
(3) นั ก เขียนบท (Storyboard Makers) หลัง จากได้แนวคิดและบทของเกมมาแล้ว หาก
ต้องการให้มีภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จะนาไปสู่การเขียนภาพนิ่งและข้อความเพื่อกาหนดแนวทางในการ
สร้างเนื้อเรื่องและบทสนทนาของเกมเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
(4) นัก แต่งเพลงสาหรับเกม (Music Producers) เป็นผู้สร้างเพลงประจาตัวของเกม หรือ
อาจจะมีเพลงในรายละเอียดย่อยอื่นๆ เช่น เพลงประจาตัวละคร เพลงประกอบฉาก เป็นต้น
(5) นักออกแบบภาพในเกม (Graphic Designers) หลังจากได้รายละเอียดที่ชัดเจนมากที่สุด
แล้ว ผู้ที่ทางานด้าน Graphic Designer จะทาการออกแบบตัวละคร ฉาก อุปกรณ์ สิ่งประกอบต่างๆ
ในเกมตามที่รูปแบบที่กาหนดมาตั้งแต่ตอนต้น
กระบวนการที่ 3 การผลิตและพัฒนา (Production/Development): เป็นกระบวนการหลัก
ในการผลิตเกม โดยรวบรวมองค์ประกอบต่างๆที่ได้กาหนดไว้เบื้องต้น นามาประกอบตามโครงสร้างที่
ได้ออกแบบไว้เข้ าด้วยกั น ซึ่งต้ อ งถูก ต้องตามเงื่อนไขการดาเนินเรื่องที่ ได้ก าหนดไว้ ในกระบวน
ดังกล่าว มีผู้เกี่ยวข้องที่สาคัญดังนี้
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(1) นักออกแบบภาพ 3 มิติ (2-3D Art Asset Builders) นักออกแบบกราฟฟิคสาหรับเกม
(Graphic Designer) อาจจะออกแบบมาเพี ย ง 2 มิ ติ เ ท่ านั้ น เพื่ อ ให้ เ ห็ น รู ป ร่า งและลั ก ษณะที่
เหมาะสม แต่การทาให้เกมมีชีวิตมากขึ้นจาเป็นต้องพัฒนาเป็น 3 มิติ (3D) เพื่อให้สามารถเคลื่อนไหว
ได้เสมือนมีชีวิตจริงและสามารถมองได้จากมุมมองหลายมิติเพื่อความสมดุลกับความจริงมากที่สุด
(2) บริษัท พั ฒ นาโปรแกรม (Programming Companies) ที ม งานพัฒ นาโปรแกรมจะนา
เงื่อ นไขและทางเลื อ กตามบทของเกม มาสร้างเป็ น เงื่อ นไขในโปรแกรมและผนวกเข้ ากั บ การ
เคลื่อ นไหวของตัวละคร เพื่ อ ให้เกมสามารถเล่นได้ตามที่ กาหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรก ซึ่งในขั้นตอนนี้
บริษัทผู้พัฒนาจะต้องพัฒนาโปรแกรมเกมต่างๆ ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการเล่น
เกมโดยเฉพาะด้วย
กระบวนการที่ 4 การปรับ แต่งผลงาน (Post-production): เป็นกระบวนการในการสร้าง
ความสมบูรณ์ภายหลังขั้นตอนการผลิตเกมหลัก เพื่อให้เกมมี ความสมบูรณ์และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
โดยมีผู้เกี่ยวข้องที่สาคัญดังนี้
(1) บริษัทด้านการบันทึกเสียง (Music & Sound Recording Studios) เป็นบริษัทสตูดิโอ
บันทึกเสียงที่จะทาการเพิ่มเสียงดนตรีประกอบฉากและเสียงเอฟเฟคต่างๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจ
และความน่าตื่นตาตื่นใจของเกมให้มีมากยิ่งขึ้น
(2) บริษั ท ด้านเอฟเฟคส าหรับ แอนิเมชั่น และเกม (Special Effect Studios) เป็นบริษั ท
สตูดิโอที่มีความเชี่ยวชาญด้านเอฟเฟคพิเศษของภาพ (Special effect) เพื่อให้เกมมีเทคนิคทั้งเสมือน
จริงและเหมือนกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มความสนุกสนาน ความน่าสนใจและตื่นตาตื่น
ใจให้กับเกม
(3) นักทดสอบเกม (Game Testers) หลังจากจัดสร้างเกมให้มีความสมบูรณ์แล้ว จาเป็นต้อง
มีการทดสอบการเล่นว่ามีปัญหาหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่ ดังนั้นจึงมีการส่งเกมต้นแบบเหล่านี้
(Prototype) ให้กั บ นัก ทดลองเล่นเกมและนัก วิจ ารณ์ เพื่อทดสอบเกมและนาข้อคิดเห็นมาแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนาเกมให้สมบูรณ์แบบที่สุด ก่อนนาออกเผยแพร่สู่ผู้บริโภคต่ อไป
กระบวนการที่ 5 การจั ด จ าหน่ าย (Distribution) เป็ นกระบวนการเผยแพร่ เกมออกสู่
ผู้บริโภคหรือการที่ผู้บริโภคเข้าถึงเกมโดยการเล่นเกมผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องที่สาคัญดังนี้
(1) บริษัท ผู้ให้บ ริการเกมออนไลน์ (Online Game Companies) เกมต่างๆ ที่ ผลิตขึ้นมา
ส่วนหนึ่งใช้วิธีการให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมผ่านระบบออนไลน์โดยจะต้องติดตั้งโปรแกรมของเกมใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลของบริษัทเกมและสามารถ
เข้าทาการเล่นเกมได้ตามปกติ โดยตัวโปรแกรมจะถูกบันทึ กข้อมูลลงในแผ่นซีดีหรือสามารถดาวน์
โหลดมาจากเว็ปไซต์ของบริษัทเกมได้โดยตรง
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(2) บริษั ท ด้านระบบปฏิบัติก ารบนมื อถือ (Mobile OS Companies) คือ บริษัท ที่ จัดท า
ระบบปฏิบัติการสาหรับซื้อและดาวน์โหลดเกม (Game app) สาหรับใช้เล่นบนโทรศัพท์มือถือและ
แท็บเล็ต (Tablet) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักคือ ระบบไอโอเอส (iOS) ของบริษัท Apple ระบบ
แอนดรอย์ด (Android) ของบริษัท Google และ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) ของบริษัท
Microsoft ซึ่งปัจจุบันพบว่าเกมในรูปแบบนี้ได้รับความนิยมและมีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุด
(3) ผู้ให้บริการตู้เกม (Game Arcade Operators) คือผู้ให้บริการเกมผ่านตู้เกมหยอดเหรียญ
ซึ่งในอดีตเคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันมีอัตราการเติบโตที่ลดลง เนื่องจากการเติบโต
อย่างรวดเร็วของสื่ออื่น เช่น โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่สามารถให้ความสะดวกสบายในการเข้าถึง
เกมและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้บริโภคเป็นอย่างมาก
(4) ผู้ผ ลิตเครื่อ งเล่นเกม (Video Game Companies: Handheld, Console) คือ บริษั ท
ผลิตเครื่องเล่นเกมสาหรับผู้บริโภคทั่วไป โดยครอบคลุมเครื่องเล่นที่เป็นลักษณะของจอแสดงผลอยู่ใน
ชิ้นเดียวและมี ขนาดเล็ก เพี ยงพอส าหรับ การถือเล่น (Handheld) รวมถึงเครื่องเล่นที่ ม าพร้อมกั บ
อุปกรณ์บังคับและต้องต่อเข้ากับจอโทรทัศน์เพื่อการแสดงผลของเกม (Console)
(5) ร้านจาหน่ายเกม (Game Retailers) คือ ร้านจาหน่ายแผ่นเกมเพื่อนาเกมไปเล่นในเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นต่างๆ
(6) ผู้คิดค้นกลไกของเกม (Gamification Companies) คือ บริษัทที่จัดทาแอปพลิเคชั่นหรือ
บริการที่นาเอาแนวคิดของเกมมาประยุกต์ใช้ มีการวางกลไกหรือปริศนาต่างๆภายในเนื้อหาของเกม
อาทิ การกาหนดกิจกรรมพิเศษให้ทาเพื่อรับแต้มคะแนนพิเศษ เป็นต้น มาประยุกต์เป็นส่วนหนึ่งของ
เนื้อหาเพื่อเพิ่มความเข้มข้น ความสนุกและเป็นการดึงดูดลูกค้า
ส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมที่ขาดไม่ได้ คือ การมีผู้กากับด้าน
เกม (Producers/Directors) ในทุ ก ขั้น ตอนของการผลิ ตเกม ตั้ ง แต่ ก ารก าหนดแนวคิ ดไปจนถึ ง
ขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต เพื่อให้ตัวเกมมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด ผู้ผลิตและผู้ กากับจะต้องเข้า
มาดูแลและควบคุมในทุกจุด เพื่อให้สามารถผลิตเกมได้ตรงตามแนวคิดหรือรูปแบบที่กาหนดไว้อย่าง
ถูก ต้อ ง ตลอดจนร่วมแก้ ไขปัญ หาที่ เกิ ด ขึ้นระหว่างการสร้างเกมเพื่ อให้มี ข้อผิ ดพลาดน้ อยที่ สุ ด
นอกจากนี้ห่วงโซ่มูลค่าจาเป็นที่จะต้องมีการสนับสนุนจากบุคคลภายนอกเพื่อให้กระบวนการผลิตและ
พั ฒ นาเกมเป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและบรรลุ ป ระสิ ท ธิผ ล โดยผู้ ให้ ก ารสนั บ สนุ น โดยรวม
(Supporting Markets/Service Providers) ซึ่งจะมีส่วนช่วยทาให้ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมเกม
สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยผู้ที่มีส่วนร่วมที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. ผู้ให้บริการด้านการเงิน (Financial Service Providers) เป็นส่วนสาคัญในการสนับสนุน
เงินทุนในการดาเนินธุรกิจให้กับผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม
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2. ผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์ (Hardware Suppliers) ได้แก่ ฐานข้อมูล (Server) คอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) และ คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook Computers) เป็นต้น ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ที่สาคัญในการทางานด้านเกม
3. ผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Middleware Suppliers) ทาหน้าที่เป็นสื่อกลาง
และสนับสนุนซอฟต์ในการทางานของบริษัทผู้ผลิตและพัฒนาเกม เช่น โปรแกรม DirectX เป็นต้น
4. ผู้ ผ ลิ ต หรื อ ให้ บ ริก ารซอฟต์ แ วร์ ส าเร็ จ รูป (Software Houses) ท าหน้ า ที่ ให้ บ ริ ก าร
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปซึ่งสามารถนามาใช้งานเพือ่ ออกแบบและพัฒนาเกม ตลอดจนโปรแกรมการใช้งาน
ที่เฉพาะเจาะจงได้มากยิ่งขึ้น
5. ผู้ให้ บ ริ ก ารด้ านอิ น เตอร์เน็ ต (Internet Service Providers: ISP) ซึ่ ง เป็ น เครื่อ งมื อ ที่
สาคัญในการเผยแพร่หรือเล่นเกมผ่านระบบออนไลน์รวมถึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างขั้นตอนการผลิตและการประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 2.1 ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเกมของโลก
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก สถาบันคีนันแห่งเอเชีย, 2556, น. 9.
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ในส่วนของห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมเกมของประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2552) ได้อธิบายขั้นตอนกระบวนการดาเนินการของอุตสาหกรรมเกม โดย
การพัฒนาเกมหรือตอนบนสุดของห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม (Developer) จะเริ่มต้นจากขั้นตอน
การออกแบบ (Creation) ซึ่งประกอบด้วย 1) การออกแบบเนื้อเรื่องของเกมและกฎเกณฑ์ในการเล่น
เกมโดยนักออกแบบเกม (Game Designer) 2) การออกแบบฉากในเกมและทางเลือกในดาเนินเรื่อง
ของเกมโดยนักออกแบบฉากสาหรับเกม (Scenario Writer) 3) การออกแบบและเขียนเพลงหรือเสียง
อื่นๆที่ใช้ประกอบการเล่นเกมโดยนักแต่งเพลงสาหรับเกม (Music Producer) 4) การออกแบบตัว
ละคร สถานที่ อุปกรณ์ในเกมโดยผู้ออกแบบกราฟฟิค สาหรับ เกม (Graphic Designer) หลังจากที่
ผู้พัฒนาดาเนินการออกแบบเสร็จเรียบร้อย ในส่วนต่อไปจะเป็นขั้นตอนของพัฒนาเกม คือ 5) การทา
โปรแกรม (Programming) เพื่ อ ให้ เกมสามารถเล่นได้ตามที่ โครงสร้างที่ ถูก ก าหนดไว้โดยการน า
เครื่อ งมื อผลิตเกมเฉพาะ (Game Engine) เข้าช่วยจัดการด้านกราฟิก (Graphic) อุป กรณ์ต่อพ่วง
(Input) และเสียง (Sound) รวมถึง ส่วนประกอบเพิ่ ม เติม เพื่ อท าให้ก ารจัดการทางด้านกายภาพ
(Physics) และ การสร้างพื้นฉาก (Terrain) ให้มีความสวยงามและสมจริงมากขึ้น เมื่อเกมถูกพัฒนา
เสร็จแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการทาการแก้ไขข้อผิดพลาด และทาการทดสอบก่อนนาเกมออกสู่ท้องตลาด
โดยผู้ทดสอบเกม (Game Tester) ทั้งนี้บริษัทพัฒนาเกมบางบริษัทไม่ได้จ้างผู้ทดสอบเกม แต่จะเป็น
การเปิดให้คนที่ ส นใจสมั ครเข้าร่วมทดสอบเกม แต่ก็ มี บ างบริษัท ที่ มี ก ารจ้างผู้ท ดสอบมาท างาน
โดยเฉพาะ เมื่อเกมผ่านการแก้ไขข้อผิดพลาดและการทดสอบแล้วก็พร้อมที่จะส่งออกสู่ตลาด
ในส่วนของช่องทางการจัดนาหน่าย เมื่อนักพัฒนาได้พัฒนาเกมและผ่านขั้นตอนการทดสอบ
โดยนักทดสอบเกมอย่างเสร็จสมบูรณ์ ตัวเกมจะถูกส่งไปยังลูกค้า สาหรับช่องทางการจาหน่ายเกมจาก
นักพัฒนา (Developer) ไปยังลูกค้าหรือผู้เล่นเกม (Customer) ในปัจจุบันมีการดาเนินการด้วยกัน
หลายวิธี (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2552) ดังนี้
1. ผู้จาหน่ายเกม (Game Publisher) เป็นการส่งต่อเกมไปยังตัวแทนจาหน่ายและผู้จาหน่าย
รายย่อย เพื่อที่จะส่งต่อเกมดังกล่าวไปยังลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง วิธีนี้เป็นช่องทางการผ่านแบบดั้งเดิมโดย
นิยมใช้กับเกมประเภทออฟไลน์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้เล่นจะต้องซื้อแผ่นเกมในรูปแบบของ
แผ่นซีดี (Compact Disc) หรือแผ่นดีวีดี (Digital Versatile Disc) นอกจากนี้ในปัจจุบันผู้จัดจาหน่าย
หลายใหญ่หลายราย เริ่มตัดขั้นตอนการส่งเกมผ่านผู้จาหน่ายรายย่อย ซึ่งผู้จัดจาหน่ายจะเป็นผู้ท า
หน้าที่นั้นแทนเพื่อให้ได้กาไรเพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้จัดจาหน่ายจะทาหน้าที่ในการจาหน่ายเกมและส่งมอบให้
ลูกค้าด้วยตนเอง แต่อาจจะอยู่ในรูปแบบการให้ลูกค้าเข้าไปดาวน์โหลคเกมในลักษณะไฟล์ดิจิทัลผ่าน
ช่องทางร้านค้าออนไลน์ (Steam) แทนการบันทึกลงบนแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี
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2. การจาหน่ายผ่านไปยังลูกค้าโดยตรง โดยบริษัทผู้พัฒนาเกมทาหน้าที่เป็นผู้จัดจาหน่ายเอง
ทั้งในรูปแบบของแผ่นซีดีหรือ แผ่นดีวีดี รวมถึงการดาวน์โหลคจากเว็บ ไซต์ แต่ในลัก ษณะนี้บ ริษัท
ผู้พัฒนาเกมจะมีต้นทุนด้านการตลาดด้วย
3. การจาหน่ายผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือเกมเว็บไซต์ โดยทั่วไปรูปแบบนี้จะใช้
กับเกมประเภทออนไลน์สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้การส่งมอบเกมไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
นั้น นักพัฒนาเกมอาจจะส่งไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเองโดยตรงหรือผ่านผู้จาหน่ายก็ได้ ส่วนเกม
สาหรับโทรศัพท์มือถือจะมีลักษณะคล้ายกันเพียงแต่ผู้รับเกมไปให้บริการนั้นเป็นบริษัทผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือ (Telecom Operator)โดยรายได้ของเกมที่ขายได้ หรือรายได้จากการดาวน์โหลดไป
เล่นนั้น นักพัฒนาเกมต้องแบ่งรายได้ให้ผู้ให้บริการมือถือจานวนหนึ่ง
4. การจาหน่ายผ่านทางผู้ผลิตเครื่องเล่นเกม หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของบริษัทผู้ผลิต
เครื่องเล่นเกม วิธีนี้นิยมใช้กับเกมประเภทคอนโซล (Console) โดยนักพัฒนาเกมที่จะผลิตเกมให้กลุ่ม
ผู้ผลิตเครื่องเล่นเกมได้ต้องรับใบอนุญาตการพัฒนาเกม (Developer License) จากบริษัทผู้ผลิตเกม
ก่อน อี ก ทั้ งบางบริษัท ยังขอให้ผู้พั ฒ นาเกมใช้เครื่องมื อการพัฒ นาเกม (Developer Kit) ของทาง
บริษัทอีกด้วย กระบวนการดาเนินการของอุตสาหกรรมเกมทั้งหมดจะแสดงในภาพที่ 2.2 ต่อไปนี้

ภาพที่ 2.2 ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2550 อ้างถึงใน สถาบันวิจัยและให้
คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555, น. 5.
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ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยตามที่กล่าวมานั้น ทุกกระบวนการและทุก
กิจกรรมที่ดาเนินอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้าของอุตสาหกรรม คือ การออกแบบและพัฒนาเกม ไป
จนถึงปลายน้าของอุตสาหกรรม คือ ตัวเกมที่ถูกส่งไปยังลูกค้าตามแต่ละช่องทาง ล้วนมีความสาคัญ
ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหรรมเกมในประเทศไทยให้มีความเจริญ ก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งแต่ล ะ
องค์ป ระกอบภายในห่วงโซ่ดัง กล่าวนั้นจะต้องพึ่งพาอาศัยและเกื้ อหนุนซึ่ง กั นและกัน ทั้ งนี้แต่ล ะ
องค์ก ารมี ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จ ะต้องอาศัย การบริห ารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ จ ะเป็นวิธีก าร
บริหารจัดการแขวงหนึ่งในการดึงศักยภาพในการปฏิบัติงานและจุดประกายพลังทางความคิดของ
บุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวออกมาสู่ตลาดอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็น
ปัจจัยที่สาคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์การให้ไปสู่การบรรลุเป้าหมายความสาเร็จในอนาคตของ
แต่ละองค์การ (Porter, 1985) หรืออาจจะเรียกได้ว่า การที่องค์การจะดาเนินธุรกิจ ได้ดีเพียงใดนั้น
ย่อมขึน้ อยู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานของบุคลากรเช่นเดียวกัน ดังนั้นการวิจัยในครั้ง
นี้จะให้ความสาคัญไปที่การศึกษาประเด็นคุณภาพชีวิตในการทางานของแต่ละองค์การที่อยู่ภายใน
ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย อัน จะเป็ นเสมือนเครื่องมือชนิด หนึ่งที่จะช่วยให้
องค์การภายในอุตสาหกรรมเกมได้ทราบถึงข้อเสนอแนะหรือแนวทางที่สาคัญในการจัดการคุณภาพ
ชีวิตในการทางานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรนั้นเอง
2.1.6 บุคลากรในอุตสาหกรรมเกม
การสารวจข้อมูล สถานภาพบุคลากรและการจ้างงานในอุตสาหกรรมเกมจากรายงานของ
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์แ ห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) หรือ SIPA และ มู ล นิ ธิ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ระบุว่า ในปี 2556 มีบุคลากรในสาขาเกมจานวน
รวมทั้งสิ้น 2,489 คน ซึ่งจานวนนี้ไม่ร วมผู้ป ระกอบการที่ เป็นกลุ่มนักพัฒ นาอิสระที่ มีเกมเป็นของ
ตนเองแต่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งมีอยู่เป็นจานวนมากในปัจจุบัน บุคลากรในอุตสาหกรรม
เกมที่ทางานด้านการผลิตและพัฒนาเกมมีอัตราส่วนคิดเป็นร้อยละ 46 ของบุคลากรทั้งหมดในสาขานี้
หากรวมบุคลากรจากภายนอก (Freelancer) ด้วย ซึ่งหมายความรวมถึงนักผลิตเกมอิสระจะมีสัดส่วน
บุคลากรด้านการผลิตเกมรวมทั้งสิ้นร้อยละ 62 ของบุคลากรทั้งหมด โดยมีรายละเอียดตามตารางที่
2.3 ในส่วนของบุคลากรด้านอื่ นๆ ที่ ไม่ ใช่ด้านการผลิตเกมโดยตรง (Support) มี จ านวนดัง นี้ (1)
พนัก งานด้ านการขายและการตลาดรวมถึง ด้านการพั ฒ นาธุร กิ จ คิดเป็ นสัด ส่วนร้อยละ 11 (2)
พนักงานด้านการบริการลูกค้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 (3) ผู้บริหาร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 (4)
พนักงานด้านเทคนิคของผู้ให้บ ริการเกม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 และ (5) พนัก งานอื่นๆ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 4 (สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และมูลนิธิสถาบั นวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย, 2557)
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ตารางที่ 2.3 จานวนบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในปี 2556
จานวน
ประเภทบุคลากร
บุคลากรด้านการผลิตและการพัฒนาเกม
บุคลากรทีจ่ ้างภายนอก
บุคลากรด้านการตลาด การขาย และการพัฒนาธุรกิจ
บุคลากรด้านการบริการลูกค้า
ผู้บริหาร
บุคลากรด้านเทคนิคของผู้ให้บริการเกม
บุคลากรอื่นๆ
รวม

จานวนบุคลากร
(คน)
1,144
402
281
249
209
109
95
2,489

สัดส่วน
(ร้อยละ)
46
16
11
10
8
4
4
100

แหล่งทีม่ า: (SIPA & TDRI, 2557)
จานวนบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในปี พ.ศ.2556 ที่ กล่าวมานั้นจึงเป็นกลุ่มประชากรที่
สาคัญที่ ผู้วิจัยใช้ในการหยิบยกมาคานวณเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาประเด็นระบบงานทรัพยากร
มนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน เนื่องจากกลุ่มประชากรดังกล่าวมีลักษณะการทางาน
ด้านการผลิตและพัฒนาเกมโดยตรง รวมถึงบุคลากรด้านอื่นๆ ที่ไม่ได้ผลิตหรือพัฒนาเกมโดยตรงแต่มี
ลักษณะการทางานที่มุ่งเน้นให้การสนับสนุน (Support) ซึ่งสอดคล้องกับกรณีศึกษาที่ผู้วิจัยได้กาหนด
ไว้
2.2 นิยามและความหมายของระบบงานทรัพยากรมนุษย์
2.2.1 ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุย์ขององค์การแบบดั้งเดิมนั้นใช้คาว่า
การจัดการงานบุคคล (Personnel Management) ซึ่งมีความหมายแบบแคบ โดยมองการจัดการ
บุคคลเป็ นศูนย์ร วมอ านาจทั้ งองค์ก าร มี การปฏิบัติ ห น้าที่ ที่ เกี่ ยวข้องกั บ กิจ กรรม โปรแกรมและ
นโยบายในการรับคนเข้าทางาน การดูแลรักษาคนทางาน และการให้คนออกจากงาน รวมทั้งการเก็บ
ประวัติของคนงาน แต่เมื่อโลกธุรกิจปัจจุบนั มีความเจริญเติบโตขยายตัวมากขึ้น กรอบแนวคิดด้านงาน
บุ คคลจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งขยายและพั ฒ นาให้ ส อดคล้ องกั บ ความเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ าว ท าให้ มี ก าร
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ปรับเปลี่ยนมาใช้คาว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) (วิลาวรรณ
รพีพิศาล, 2554) เนื่องจากองค์การหันมาให้ความสาคัญและมองว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรที่จดั ได้ว่าเป็น
สินทรัพย์ (Asset) ซึ่งมีคุณค่าสูงสุดขององค์การนอกเหนือจากทรัพยากรด้านอื่นๆ โดยที่ไม่สามารถใช้
เครื่อ งมื อ อื่ น ๆ มาทดแทนได้ ดัง นั้น ทรัพ ยากรมนุษ ย์จึง เป็น ปัจ จัย ส าคัญ ที่ น าพาองค์ก ารให้ ไปสู่
ความสาเร็จ (Armstrong, 2006) โดยเป้าหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะเน้นไปที่การสร้าง
คุณค่าเพิ่มขึ้น (Value added) มุ่งเน้นการใช้ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ที่จะทาให้องค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีความมั่นคง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข (Hults, 2011)
การจัดการทรัพ ยากรมนุษย์ ถือได้ว่าเป็นคาที่ ถูก ใช้อย่างกว้างขวางเมื่ อกล่าวถึง ปรัชญา
นโยบาย การดาเนินงานภายในและวิธีการปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ คน หรือ ทรัพยากรมนุษย์
ในองค์ก าร ซึ่งทั้ ง หมดล้วนเป็ นปัจ จัยส าคัญ ที่ มี ส่วนท าให้ เกิดความมี ป ระสิท ธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยจุดประสงค์ที่สาคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์อีกประการหนึ่ง คือ การเพิ่ม
คุณค่าในการส่งมอบสินค้าและการบริการควบคู่ไปกับการเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่าง
พร้อมเพียง (พิชิต เทพวรรณ์, 2554) มีนักวิชาการทางด้านทรัพยากรมนุษย์หลายท่านได้ให้นิยามและ
อธิบายของความหมายของคาว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ Bowin และ Harvey (2001) ให้
ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ไว้ว่าเป็นกิจกรรมในการพัฒนา จูงใจ การปฏิบัติงานของ
พนักงานภายในองค์การให้อ ยู่ในระดับ สูงรวมทั้ งการหลอมรวมความต้องการของบุคคลแต่ล ะคน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ นอกจากนี้ Ivancevich และ Konopaske (2013) ได้นิยามการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นหน้าที่ที่สาคั ญขององค์การเพื่อให้การใช้ป ระโยชน์จากพนักงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิผล อันจะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การและของพนักงานไปอย่างพร้อมเพียง
กัน นอกจากนี้ Mondy และคณะ (1999) ได้อธิบายภาพรวมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่าง
เป็นรูปธรรมว่า การจัดการทรัพ ยากรมนุษย์เป็นนโยบายและการปฏิบัติอันเกี่ยวข้องกับ ทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ในสถานที่ ท างาน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง เกี่ ย วกั บ การได้ ม าซึ่ ง พนั ก งาน การฝึ ก อบรม การ
ประเมินผล การให้รางวัล การดูแลความปลอดภัย และการจัดสถาพแวดล้อมการท างานที่ ดี โดย
นโยบายและการปฏิบัติดังกล่าวจะครอบคลุมถึงงานต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์งาน การวางแผนความ
ต้องการของแรงงาน การสรรหาพนัก งาน การคัดเลือกพนักงาน การปฐมนิเทศพนัก งานใหม่ การ
ฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
สื่อสารเรื่องระเบียบวินัยในการทางานภายในองค์การ การให้คาปรึกษาในการทางาน รวมถึงการสร้าง
ความผูกผันขององค์การให้กับพนักงาน ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไป
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ อีกทั้ง Noe และคณะ (2015) กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพ ยากรมนุษย์ไว้ว่า การจัดการดังกล่าวที่ มีครอบคลุม ไปถึง นโยบาย วิธี ป ฏิบัติง าน และระบบ
ภายในองค์การ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ทัศนคติ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้วยเช่นกัน
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ทั้งนี้ในประเทศไทยได้มีนักวิชาการทางด้านทรัพยากรมนุษย์หลายท่านได้ร่วมให้นิยามและ
ความหมายของคาว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไว้ด้วยเช่นกัน ได้แก่ จิระ หงส์ลดารมภ์ (2535) ได้ให้
ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า เป็นการบริหารและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์
เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วน สุนันทา เลาหนันทน์ (2546) ได้แสดงมุม มองที่ แตกต่างไว้ว่า
กระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติการที่เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการบุคลากรทุกระดับในองค์การ
เพื่อให้เป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อน
องค์การที่ดารงอยู่นั้นไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมีกระบวนการดาเนินการ ได้แก่
การวางแผนทรัพ ยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก การฝึก อบรมและพัฒ นา การบริห าร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การดุแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน แรงงานสัมพันธ์ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการพัฒ นาองค์การ นอกจากนี้
พยอม วงศ์สารศรี (2544) อธิบายเพิ่มเติมว่า การที่ผู้บริหารนาศิลป์ในการทางานมาผสมผสานกับกล
ยุทธ์เพื่ อมาดาเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานใน
องค์ก าร อี กทั้ ง ให้ความสนใจต่อ การพัฒ นาบุคลากรในการเพิ่ม พูนความรู้ ความสามารถ และให้
ความสาคัญกับการธารงรักษาพนักงานให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ดีในการทางาน รวมถึงการ
ที่องค์การแสวงหาวิธีการที่ช่วยให้สมาชิกในองค์การที่หมดวาระในการทางาน สามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สัง คมได้อ ย่างปกติสุข ซึ่งสอดคล้องกั บ เชาว์ โรจนแสง (2544) ที่ ได้อธิบ ายเชิง สรุป ว่า กิ จ กรรม
ทั้งหลายเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการดึงดูด (Attracting) การพัฒ นา (Developing) และการธารงรักษา
(Maintaining) ผู้ที่ มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมเข้ามาเป็นก าลังหลักที่ สาคัญ ของ
องค์การ ทั้งนี้การจัดการทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับงานและวัตถุประสงค์
ขององค์การ อันนาไปสู่ความพึงพอใจและมีความสุขกับการปฏิบัติงานของบุคลากร
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายและนิยามของคาว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อย่าง
เรียบร้อ ยแล้ว ผู้วิจัยจึงขอสรุป ความเข้าใจที่ มี ต่อการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ กล่าวคือ นโยบาย
แนวทางหรือวิธีการที่มีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันในการบริหารจัดการบุคลากรให้เป็นทรัพยากรทีม่ ี
คุณค่ามากที่ สุดขององค์การ โดยผู้บ ริห ารและผู้ที่ มีห น้าที่ เกี่ยวกั บ งานทรัพยากรมนุษย์ร่วมกั นใช้
ความรู้ ความสามารถ มาปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ผ่านการดาเนินกิจกรรมด้าน
การสรรหา การคัดเลือ ก และบรรจุบุคลากรที่ มี คุณลัก ษณะและคุณสมบัติ ที่ เหมาะสมให้เข้า ร่วม
ปฏิบัติงานกับองค์การนั้นๆ พร้อมทั้งดาเนินการฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรทุกระดับขององค์การ
มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ตลอดจนการธารงรักษาบุคลกรให้
มีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่สมาชิกที่ต้องพ้นจากการร่วมงานกับ
องค์การให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต
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2.2.2 แนวคิดความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปรากฎอย่างเป็นทางการในประเทศสหรัฐอเมริการผ่าน
การตีพิมพ์หนังสือที่มีชื่อว่า Developing Human Resources โดย Nadler ปี 1970 และได้รับการ
ยกย่องให้เป็นบิดาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2559) ทั้งนี้ในการประชุม
ของสมาคมนั ก ฝึก อบรมและพั ฒ นาแห่ ง สหรั ฐอเมิ น กา (American Society for Training and
Development: ASTD) โดย Nadler (1970) ได้ให้คานิยามการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็น
ทางการของตนเอง กล่าวคือ เป็นชุดของกิ จ กรรมต่างๆ ที่ ถูก ออกแบบและจัดดาเนินการภายใน
ช่วงเวลาที่กาหนดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ และ
ต่อมาได้มีการปรับปรุงนิยามใหม่โดยระบุว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการจัดสรรประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กั บบุคลากรภายในช่วงเวลาที่ กาหนดอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการ
ปรับ ปรุง การปฏิบั ติ งานและการเจริญ เติบ โตของบุ ค ลากร (Nadler & Nadler, 1990) จากการ
ทบทวนค านิ ย ามด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource Management) ของ
นักวิชาการหลายท่าน ทาให้ผู้วิจัยได้ทราบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งไม่ สามารถแยกออกจากกันได้ ทั้งนี้มี นักวิชาการทางด้านทรัพยากร
มนุษย์ห ลายท่ านได้ให้ นิ ยามและอธิบ ายความหมายของคาว่าการพั ฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่
Swansbury (1968 อ้างถึงใน ชุติธร หาญดารงสุข , 2554) ให้ความหมายของการพัฒ นาทรัพยากร
มนุษย์ไว้ว่า การที่บุคคลต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในด้านทักษะวิชาชีพผ่านการการศึกษา เพื่อ
ยกระดับความสามารถให้ทั นต่อการเปลี่ยนแปลงของวิชาการและตอบสนองความต้องการในการ
อยากรู้ อ ยากเห็ น ของตน Craig (1976 as cited in Weinberger, 1998) กล่ า วว่ า การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมที่เน้นศูนย์กลางของการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ตลอดชีวิตในทุกมิติ
ในส่ วนของบริบ ทองค์ ก าร Jones (1981 as cited in Weinberger, 1998) กล่ าวว่ า การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นการขยายขีดความสามารถในการทางานของพนักงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องมี
ความสอดคล้องกันระหว่างความต้องการของพนักงานและองค์การ ทั้งนี้ Smith (1998 as cited in
Weinberger, 1998) ได้ให้ความเห็นที่ ส อดคล้องกั บ แนวคิดที่ ก ล่าวมา และกล่าวเพิ่ม เติม ว่า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจัด
ให้มีขึ้นเพื่ อ เพิ่ มผลิตภาพและผลก าไรของบุคคลและองค์ก าร นอกจากนี้ Marsick และ Watkins
(1994) ได้ให้ความเห็นผ่านมุมมองที่เชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการ
เรียนรู้ กล่าวคือ การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการบูรณาการของการฝึกอบรม (Training) การ
พัฒ นาอาชีพ (Career Development) และการพั ฒ นาองค์ ก าร (Organization Development)
เพื่อนาไปสู่สภาวะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในอนาคต (Learning Organization)
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ตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 เป็นต้นมา ก็ได้มีนักวิชาการให้นิยามของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่าง
ต่อเนืองและเป็นการให้นิยามที่มีความชัดเจนเป็นรูป ธรรมมากขึ้น ได้แก่ Gilley และคณะ (2002)
กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการที่นาไปสู่การเรียนรู้ การเพิ่มผลการปฏิบัตงิ าน
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ โดยผ่านกิจกรรมทางการบริหารทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ศักยภาพในตนเอง อีกทั้งเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการเปลี่ยนแปลงและการปรับ ตัวในอนาคต ในท านองเดียวกั น Harrison และ Kessels
(2004) เห็นสอดคล้องกับ Gilley และคณะ กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการซึ่ง
ประกอบไปด้วยการวางแผนและการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบทางการและไม่เป็นทางการ
เพื่อให้เกิดการสร้างความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ทั้งในสถานที่ ปฏิบัติงานและที่อื่นๆ อันเป็น
เหตุนาไปสู่ก ารเพิ่ ม ศัก ยภาพของบุคลากรและความเติบ โตก้ าวหน้าขององค์ก าร ในขณะที่ York
(2005) มองว่าการพัฒนาทรัพากรมนุษย์ เปรียบเสมือนความคิดรวบยอดขององค์การกับนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่ร่วมกันผลักดันให้บุคลากรนาเอาความสามารถที่มีอยู่มาผสมผสานกับทรัพยากร
ภายในองค์การ เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ Swanson และ
Holton (2009) กล่าวว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการของการพัฒนาและปลดปล่อย
พลังความรู้ ความสามารถของบุคลากรแต่ละคน ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลและการพั ฒนา
องค์การเพื่อเสริมสร้างระบบการทางาน กระบวนการภายใน และการปรับปรุงผลการปฏิบัตงิ านของ
บุคลากรแต่ล ะคนให้มี ป ระสิท ธิภาพมากขึ้น สอดคล้ องกั บ แนวคิดของ McLean (2006) ที่ ได้ให้
ความหมายของการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ในมุ ม กว้างขวางมากขึ้น กล่าวคือ กระบวนการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ทั้งการดาเนินการในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒ นาศักยภาพส่วน
บุคคล องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญในงาน ผลิตภาพและความพึงพอใจทั้งในระดับ
บุคคล กลุ่ม องค์การ ชุมชน ประเทศชาติ ตลอดจนมวลมนุษยชาติ
มุ ม มองของนัก วิชาการต่ างประเทศที่ ให้ นิยามต่อการพัฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์นั้น ผู้วิจั ย
สามารถสังเคราะห์ได้ 3 มุมมองได้แก่ 1) มุมมองด้านกระบวนการ โดย Gilley และคณะ (2002) และ
Harrison และ Kessels (2004) มองว่า การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการสร้างความรู้
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์และเพิ่มพูนประสบการณ์การทางานใหม่ๆ อันเป็นเหตุนาไปสู่
การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2) มุมมองด้านความคิด
รวบยอด โดย York (2005) และ Marsick และ Watkins (1994) มองว่า การพัฒนาทรัพากรมนุษย์
เปรียบเสมือนความคิดรวบยอดขององค์การกับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่รว่ มกันผลักดันให้บุคลากร
พัฒนาตนเองและสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการบูรณาการของการฝึกอบรม
(Training) การพั ฒ นาอาชี พ (Career Development) และการพั ฒ นาองค์ ก าร (Organization
Development) เพื่อนาไปสู่สภาวะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในอนาคต และ 3) มุ มมองด้าน
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กิจกรรม โดย Swanson และ Holton (2009) และ McLean (2006) มองว่า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็น การพั ฒ นาและปลดปล่ อยพลัง ความรู้ ความสามารถของบุคลากรแต่ล ะคน ผ่านการ
ฝึกอบรม พัฒนาบุคคล และการพัฒนาองค์การเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน
ให้ มี ป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น การพั ฒ นาศัก ยภาพส่วนบุ คคล องค์ ความรู้ในการปฏิบั ติ ง านรวมถึ ง
เสริมสร้างระบบการทางานภายในองค์การ
ทั้งนี้ ในประเทศไทยได้มีนักวิชาการทางด้านทรัพยากรมนุษย์หลายท่านได้ร่วมให้นิยามและ
ความหมายของคาว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ด้วยเช่นกัน ได้แก่ สมาน รังสิโยกฤกฎ์ (2530) ให้
ความหมายการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ กล่ าวคื อ การด าเนิ น การที่ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค คลมี ค วาม
เปลี่ยนแปลงในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและวิธีการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี
ในการปฏิบัติงาน อันเป็นเหตุให้ผลงานของตนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ในขณะที่ พยอม วงศ์สารศรี
(2544) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับ สมาน รังสิโยกฤษฎ์ กล่าวคือ
การดาเนินการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัตงิ านตามที่ตนรับผิดชอบ
อันเป็นผลให้การปฏิบัตงิ านมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าพึงพอใจแก่องค์การนอกจากนี้ ดนัย เทียนพุฒ
(2540) ได้สรุป การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ว่าเป็นการบูรณาการหรือผสมผสานการฝึก อบรมและ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองค์การ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัตงิ านของ
บุคคล กลุ่ม และประสิทธิผลขององค์การ ให้บรรลุผลสาเร็จในระดับที่สูงขึ้นและ กล้าหาญ ณ น่าน
(2542) ได้สรุปเพิ่มเติมว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการดึงศักยภาพของบุคลากรที่มีอ ยู่ให้นา
ออกมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันสามารถกาหนดขอบเขตงานด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาบุคคล การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองค์ก าร
ในส่วนการให้นิยามเชิงสรุปนั้น จิรประภา อัครบวร (2549) ได้สรุปว่า กระบวนการสาหรับการพัฒนา
และสร้างคนให้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และความสามารถให้กับบุคลากร
ในองค์การอย่างเป็นระบบ ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการพัฒนา
องค์การจากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม เพื่อให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองและผู้อื่น
ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้ง 4 ด้าน 1) บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในงานรวมถึงมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2) องค์การมีผลิตผลและผลิตภาพที่ดีขึ้น 3) ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง และ
4) ประเทศชาติมีความสงบร่มเย็นตลอดจนมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆในบริบท
ทางเศรษฐกิจ
มุม มองของนัก วิชาการประเทศไทยที่ให้นิยามต่องานทรัพยากรมนุษย์นั้น ผู้วิจัยสามารถ
สัง เคราะห์ได้ 2 ลัก ษณะงาน คือ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 1) มุ ม มองด้านการ
ดาเนิน การ โดย จิร ะ หงส์ล ดารมภ์ (2535) สุนันทา เลาหนัน ท์ (2542) และ พยอม วงศ์ส ารศรี
(2544) มองว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นการบริหารและการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
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ทุกระดับในหน่วยงาน โดยผู้บริหารนาศิลป์ในการทางานมาผสมผสานกับกลยุทธ์เพื่อมาดาเนินการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพอีกทั้งให้ความสนใจต่อการพัฒ นา
บุคลากร การธารงรักษาบุคลากร 2) มุมมองด้านกิจกรรม โดย สุนันทา เลาหนันท์ (2542) และ เชาว์
โรจนแสง (2544) มองว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์เปรียมเสมือนกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับ
การดึง ดูด (Attracting) การพั ฒ นา (Developing) และการธารงรัก ษา (Maintaining) อาทิ การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทนสวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูล การดุแลสุขภาพ
และความปลอดภัยของพนักงาน แรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาองค์การ ตลอดจนการวิจัยด้านทรัพยากร
มนุษย์ ในส่วนการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์นั้น ประกอบด้วย 1) มุมมองด้านวิธีการ โดย สมาน รังสิ
โยกฤกฎ์ (2530) พยอม วงศ์ส ารศรี (2538) กล้าหาญ ณ น่าน (2542) และ จิร ประภา อัครบวร
(2549) มองว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการสาหรับการพัฒนาและสร้างคน การดึง
ศัก ยภาพของบุ คลากรที่ มี อ ยู่ ให้ นาออกมาใช้ ในการปฏิ บั ติง านอย่างมี ป ระสิท ธิภ าพ รวมถึง การ
ดาเนินการเพิ่มพู นความรู้ ความสามารถ และทั ศนคติที่ ดีในการปฏิบัติงานตามที่ ตนรับผิดชอบ 2)
มุมมองด้านผลลัพธ์ โดย สมาน รังสิโยกฤกฎ์ (2530) พยอม วงศ์ส ารศรี (2538) และ จิรประภา อัคร
บวร (2549) มองว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีส่วนช่วยให้ บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและวิธีการปฏิบัตงิ านที่ดีขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัตงิ าน อัน
เป็นเหตุให้ผลการปฏิบัติ งานมีป ระสิท ธิภาพที่ ดียิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์จ ะสร้าง
ผลลัพธ์ในระดับ จุลภาคและมหภาค ดังต่อไปนี้ (1) บุคลากรมีความเจริญ ก้าวหน้าในงานรวมถึง มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (2) องค์การมีผลิตผลและผลิตภาพที่ ดีขึ้น (3) ชุม ชนและสังคมมี ความเข้มแข็ง
และ (4) ประเทศชาติมีความสงบร่มเย็นตลอดจนมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆใน
บริบททางเศรษฐกิ จ ในส่วนมุม มองสุดท้าย คือ 3) มุ มมองด้านการบูร ณาการกิ จ กรรม โดย ดนัย
เทียนพุฒ (2540) มองว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการบูรณาการหรือผสมผสานการฝึกอบรม
การพั ฒ นาบุคลากร การพั ฒ นาอาชีพ และการพัฒ นาองค์ก าร เพื่ อปรับ ป รุงและพัฒ นาผลการ
ปฏิบัตงิ านของบุคคล กลุ่ม และองค์การโดยรวม
เมื่อทาการศึกษาความหมายและนิยามของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่นักวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ กลับพบว่านักวิชาการทั้งสองส่วนมีมุมมองด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ที่สอดคล้องซึ่งกันและกัน เห็นได้จากแนวคิดที่มองว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ผ่านการใช้ประโยชน์จากพนักงานอย่างมี ประสิท ธิผล อันจะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
องค์การและของพนักงานไปอย่างพร้อมเพียงกัน แต่ทั้งนี้นักวิชาการในประเทศได้แสดงมุมมองที่ มี
ความแตกต่างเล็กน้อยโดยมองว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะต้องครอบคลุมถึง การปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากรโดยใช้ศิลปะและกลยุทธ์ในการดึดดูดบุคลากร การพัฒนา และการธารงรักษา

37
เพื่ อให้บุคลากรเหล่านั้นเป็นทรัพ ยากรมนุษย์ที่ มี ป ระสิท ธิภาพสูงสุด และนาพาองค์การไปสู่ก าร
บรรลุผลสาเร็จ ในส่วนการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์นั้น นักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศมี
มุมมองด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ที่ สอดคล้องซึ่งกันและกั น เห็นได้จ ากแนวคิดที่ มองว่า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการบูรณาการหรือผสมผสานการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
อาชี พ และการพั ฒ นาองค์ ก าร เพื่ อ ให้ บุ ค คลมี ค วามเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาในด้ านความรู้
ความสามารถ ทักษะและวิธีการปฏิบัตงิ านที่ดีขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัตงิ าน อันเป็นเหตุ
ให้ผลงานของตนและองค์การบรรลุประสิทธิผลยิ่งขึ้น
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษานิยามและความหมายของคาว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่าง
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงขอสรุปความเข้าใจที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวคือ กระบวนการใน
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากรผ่านการดาเนินกิจกรรม 3 ด้าน ได้แก่ การ
พัฒ นาบุคคล การพั ฒ นาอาชีพ และการพัฒ นาองค์การทั้ งในรูป แบบระยะสั้นและระยะยาว เพื่ อ
ปลดปล่อยและดึงศักยภาพของบุคลากรแต่ล ะคนออกมาใช้ในการปฏิบัติงานแก่องค์การอย่างเต็ม
ความสามารถ อันเป็นเหตุที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันระหว่างบุคลากรและองค์การ
2.2.3 บทบาทและหน้าที่ของงานทรัพยากรมนุษย์
บทบาทและหน้าที่ของผูบ้ ริหารและนักทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อการดาเนินงานตามภารกิจและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจัดการบุคลากรภายในองค์การ เพื่อสนับสนุนให้องค์การมีกรอบการบริหาร
จัดการสมาชิกขององค์การในทุกระดับให้เกิดประโยชน์สุงสุดและบรรลุเป้าหมายขององค์การตามที่
คาดหวังไว้นั้น Mondy และ Noe (2004) กาหนดหน้าที่หลัก 6 ประการที่สัมพันธ์กันในระบบงาน
ทรัพยากรมุษย์ เพื่อทาให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องและคล้ายคลึง
กั บ สมาคมการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ข องประเทศสหรั ฐอเมริก า (The Society for Human
Resource Management) ที่ได้กาหนดไว้ 6 บทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังต่อไปนี้
1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก (Human Resource Planning,
Recruitment and Selection) องค์ ก ารทั่ วไปต้ อ งการบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมกั บ งาน
สถานที่ทางานและระยะเวลาในการทางานขององค์การ ทั้งนี้เพื่อให้เป้าหมายขององค์การประสบ
ความสาเร็จได้นั้น การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งคนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจาเป็น โดยอาศัย
การวางแผน (Human Resource Planning) การสรรหาและการคั ด เลื อ กทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
(Recruitment and Selection) ซึ่งการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นการทบทวนกระบวนการที่
พิจารณาเกี่ยวกับความต้องการทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าความต้องการบุคลากร
มีจานวนเท่าไร และต้องมีทักษะอย่างไร อันเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ตามที่ต้องการ กล่าวคือ ได้บุคลากรที่มีทักษะและเพียงพอตามความต้องการขององค์การในแต่ล ะ
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ช่วงเวลา (Mondy et al., 1999) สาหรับการสรรหานั้นเป็นกระบวนการของการชักจูงผู้สมัครงานใน
จ านวนที่ เ พี ย งพอและมี ศัก ภาพมากที่ สุดเข้ามาสมั ครงานกั บ องค์ก าร ส่ วนการคัดเลือกนั้น เป็ น
กระบวนการที่องค์ก ารคัดสรรบุคคลที่ สมัคร เพื่อให้ได้คนที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการที่สุด
ส าหรั บ ตาแหน่ ง งานและองค์ ก ารนั้ น ๆ (Bohlander et al., 2000) ความส าเร็จ ในหน้ า ที่ ทั้ ง 3
ประการนี้มีความสาคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้องค์การบรรลุความสาเร็จตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
(พิชิต เทพวรรณ์, 2554)
2. การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยให้บุคลากรทุกระดับและองค์การมีประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น
ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความจาเป็นเนื่องจาก บุคลากรและสภาพแวดล้อมขององค์การทั้ ง
ภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (พิชิต เทพวรรณ์, 2554) นอกจากนั้นการปรับปรุง
อย่างต่อ เนื่องในกระบวนการช่วยให้องค์การรักษาการแข่งขันไว้ได้ (ศักดิพันธ์ ตันวิม ลรัตน์, 2557)
กระบวนการพัฒ นาควรเริ่มดาเนินการตั้งแต่ระยะเข้าทางานในองค์การและดาเนินการพัฒ นาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดอาชีพของเขา ทั้งนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังรวมไปถึงการวางแผนอาชีพ (Career
Planning) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) โดยการวางแผนอาชีพ
เป็นกระบวนการกาหนดเป้าหมายอาชีพของบุคคลกับความต้องการขององค์การให้มีความสอดคล้อง
กัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของทั้งสองฝ่าย (พิชิต เทพวรรณ์, 2554) ส่วนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของลุคลากรนั้น เป็นไปเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานในระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้
บุคลากรมีโอกาสรูถ้ ึงโอกาสในการเสริมจุดแข็งและแก้ไขข้อบกพร่องในกรณีที่พบจุดอ่อนต่างๆ (Byars
& Rue, 1997)
3. การจ่ายค่ าตอบแทนและผลประโยชน์ เกื้ อกู ล ระบบการจ่ ายค่าตอบแทนที่ ดี ช่วยให้
พนักงานรู้สึกได้รับผลตอบแทนที่พอเพียงและเท่าเทียมกับผู้อื่นในระดับเดียวกัน ค่าตอบแทนในที่นี้
หมายถึง รางวัล ทั้ ง หมดที่ บุคลากรได้รับ ผ่านการปฏิบัติ งาน (Ivancevich & Konopaske, 2013)
ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Financial) เช่น เงินเดือนหรือค่าจ้าง ส่วนค่าตอบแทนที่
ไม่ใช่ตัวเงิน (Non-financial) เช่น การมีงานที่ท้าทาย การมีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี สาหรับ
ผลประโยชน์เกื้อกูลเป็น สิ่งที่บุคลากรได้รับเพิ่มเติมจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอันเป็นผลมาจากการจ้าง
งานและการดารงตาแหน่งงานภายในองค์การ (Byars & Rue, 1997) เช่น ได้แก่ การประกันชีวิตและ
สุขภาพ วันหยุดพักผ่อน การลาป่วย ตลอดจนการประกันสุขภาพ เป็นต้น
4. ความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and Health) ความปลอดภัย หมายถึง การป้องกัน
พนักงานจากการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (Mondy & Noe, 2004)
ส่วนสุขภาพนั้น หมายถึง พนักงานปลอดภัยจากการเจ็บป่วยทางร่างกาย การมีสภาพจิตใจที่สมบูรณ์
และสุขภาพที่ดี (Ivancevich & Konopaske, 2013) เป็นเรื่องที่สาคัญมาก เพราะพนักงานที่ทางาน
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ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย รวมถึงการมีสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณ์แล้วนั้น สามารถสร้างผลงานและ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อองค์การในระยะยาว (พิชิต เทพวรรณ์, 2554) ด้วยเหตุนี้องค์การจึงตระหนัก
ถึงความปลอดภัยและสุขภาพพนักงาน ซึ่งส่งผลให้ผู้บริหารดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดให้
มีโปรแกรมด้านความปลอดภัยและสุขภาพอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ภาครั ฐได้มีการออกกฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในที่ท างานนี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสาคัญต่อประชาชนใน
สังคม
5. พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ (Employee Relations) หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ท า
หน้าที่ในการออกแนวปฏิบัติงานที่สร้างความสัมพันธ์และการขจัดปัญ หาความบาดมางที่เกิดขึ้นใน
องค์ก าร เพื่ อ การรัก ษาความสัม พั นธ์อันดีระหว่างนายจ้างกั บ ลูก จ้าง (นงนุช วงษ์สุวรรณ, 2552)
รวมถึงการต่อรองกับสหภาพแรงงานในแนวทางที่จะทาให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย ผ่านลักษณะ
การร่วมเจรจาต่อรอง (Collective Bargaining) (พิชิต เทพวรรณ์, 2554)
6. การวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Research) การวิจัยด้านทรัพยากร
มนุษย์จะช่วยให้องค์การสามารถหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ (2557) ได้กล่าวถึงการวิจัยด้าน
ทรัพ ยากรมนุษย์ไว้อย่างน่าสนใจว่า สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติในการปฏิบัติ งานของบุคลากร
เปรียบเสมือนห้องปฏิบัติการทางการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมทางการวิจัยทรัพยากรมนุษย์
เช่น การศึกษาปัญหาขององค์การด้านบุคลากร การตรวจสอบขวัญกาลังใจ การสอบถามความคิดเห็น
ของพนักงานเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ และข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับแรงงาน การศึกษาเกี่ยวกับ
การสรรหา เพื่อหหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเภทของคนที่เหมาะสมกับองค์การโดยเฉพาะ ตลอดจน
การวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน เพื่อค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่สัมพันธ์กับสภาพการณ์
ที่เกิดขึ้น (กรรณิการ์ สุวรรณศรี, 2556)
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ภาพที่ 2.3 หน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของ Mondy และ Noe
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก Mondy & Noe, 2004 อ้างถึงใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554
ทั้งนี้ DeCenzo และ Robbins (2007) ได้จัดกลุ่มหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์มา
เป็นกลุ่มหน้าที่พื้นฐาน 4 หน้าที่ ดังภาพที่ 2.4 ดังนี้
1. การจัดคนเข้าทางาน เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมเข้ามาทางานในองค์การ ได้แก่ การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
2. การฝึกอบรมและการพัฒนาเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่ง
งานนั้นๆ ได้แก่ การฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน การเรียนรู้ การพัฒนาสายอาชีพ
3. การจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีพฤติกรรมในการทางานที่พึงประสงค์นาไปสู่การมีผล
การปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อทราบถึงข้อดีข้อเสียของบุคลากร การ
ให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
4. การบ ารุงรักษา เพื่ อ ให้บุคลากรอยู่กั บ องค์การให้นานที่ สุด ได้แก่ การดูแลรัก ษาความ
ปลอดภัยในที่ทางาน การดูแลสุขภาวะของพนักงาน การสื่อสารภายใน และแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งทั้ง 4
หน้าที่พื้ นฐานจะได้รับอิ ทธิพลจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์ก ารเข้ามามี อิท ธิพลต่อการดาเนิน
กิจกรรมดังกล่าว
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ภาพที่ 2.4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของ DeCenzo และ Robbins
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก DeCenzo & Robbins, 2002 อ้างถึงใน นงนุช วงษ์สุวรรณ, 2552, น. 12.
ทั้งนี้บทบาทงานทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยนั้น ได้มีการดาเนินโครงการจัดทามาตรฐาน
อาชี พ และคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ บ ริ ห ารงานบุ คคล (Thailand Human Resources Certification
Institute-Thai HRCI) ขึ้นในปี 2557 โดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย หรือ PMAT
และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI ได้ร่วมมือกัน เพื่อดาเนินการศึกษาการ
ประเมิ น สมรรถนะวิ ช าชี พ (Competency – Based Assessment) ที่ เหมาะสมให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักการประเมินสมรรถนะวิชาชีพที่ ดี ซึ่งได้จาแนกออกเป็น 4 ชั้น ได้แก่ 1) นักบริหารงานบุคคล
ระดับผู้ปฏิบัติงาน (HR Practitioner-HRP) 2) นักบริหารงานบุคคล ระดับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้บริหาร
ระดับต้น (HR Professional-PHR) 3) นักบริหารงานบุคคล ระดับผู้เชี่ยวชาญอาวุโส หรือผู้บริห าร
ระดับกลาง (Senior HR Professional-SPHR) 4) นักบริหารงานบุคคล ระดับผู้ชานาญการพิเศษหรือ
ผู้บ ริห ารระดับ สูง (HR Expert-EHR) (สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ, 2557)
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โดยภาพรวมของการโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล สรุป
ได้ว่า บทบาทงานทรัพยากรมนุย์ตามกรอบของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล
ในประเทศไทย ได้กาหนดไว้ 8 สมรรถนะ ได้แก่ 1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment
and Selection) 2) การบริห ารค่าตอบแทน (Remuneration Management) 3) การเรียนรู้และ
พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล (Learning and Development) 4) พนั ก งานสั ม พั น ธ์ (Employee
Relations) 5 ) ก า ร วา งแ ผ น อั ต ร า ก าลั ง (Workforce Planning) 6 ) ก าร บ ริ ห าร ผ ล งา น
(Performance Management) 7) การบริห ารความก้ าวหน้ า ในอาชี พ (Career Management)
และ 8) การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาบทบาทหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์จากแนวคิดบทบาท
ของการจัดการทรัพ ยากรมนุษย์ที่ถูกก าหนดโดยสมาคมการบริห ารทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริก า (The Society for Human Resource Management) ซึ่งมีทั้ งหมด 6 บทบาทของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ (1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก (2) การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (4) การดูแลความปลอดภัยและ
สุขภาพของบุคลากร (5) แรงงานสัม พันธ์ และ (6) การวิจัยด้า นทรัพยากรมนุษย์ (Byars & Rue,
1997; Mondy & Noe, 2004 อ้ างถึงใน นงนุช วงษ์สุวรรณ, 2552; พิชิต เทพวรรณ์ , 2554) และ
แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทถี่ ูกนามาจัดเป็นกลุ่มหน้าที่พื้นฐาน 4 หน้าที่ ได้แก่ (1) การจัดคน
เข้ าท างาน (2) การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา (3) การจู ง ใจ และ (4) การบ ารุง รั ก ษา (DeCenzo &
Robbins, 2002) รวมถึงมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลในประเทศไทย ทั้ง 8
สมรรถนะ (สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, 2557) ผู้วิจัยจึง
ขอสรุปความสอดล้องทั้งสามแนวคิดดังกล่าว ดังตารางที่ 2.4
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ตารางที่ 2.4 สรุปบทบาทและหน้าที่ของงานทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะงาน
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การสรรหาและคัดเลือก
การบริหารค่าตอบแทน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
พนักงานสัมพันธ์
การบริหารผลงาน
การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ
การพัฒนาองค์การ
การดูแลความปลอดภัยและสุขภาพ
การวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์

Decenzo &
Robbins
(2002)

Mondy & Noe
(2004)

Thai HRCI
(2557)













































การสรุปบทบาทและหน้าที่ของงานทรัพยากรมนุษ ย์ทั้ง 3 แนวคิด ได้สะท้อนให้เห็นถึงความ
คล้ายคลึงกันของบทบาทและหน้าที่ด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ แนวคิดที่ได้นามาปรับ
ใช้ประกอบในการศึกษาตามบริบทอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยนั้น ผู้วิจัยจะนาแนวคิดมาตรฐาน
วิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลในประเทศไทยทั้ง 8 สมรรถนะ ของสมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่งประเทศไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (2557) มาศึกษาในงานวิจัยดังกล่าว เนื่องจาก
แนวคิดนี้เป็นการระบุถึงบทบาทและหน้าที่ของงานทรัพยากรมนุษย์ภายใต้การบริหารงานทรัพยากร
มนุษย์ในประเทศไทย
2.2.4 ตัวแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เป็นการบริหารองค์การ
ให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน (Armstrong, 2006) ตั้งแต่ การสรรหาคนเข้ามาในองค์การ การ
พัฒนาและธารงรักษาคนในองค์การจนกระทั่งคนเหล่านั้นออกจากองค์การไปและสามารถใช้ชีวิตได้
อย่างมีความสุขในสังคม นักวิชาการต่างประเทศได้คิดตัวแบบต่างๆในการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
นามาใช้เป็นพื้นฐานในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การต่างๆ สาหรับแนวคิดในการจัดการ
ทรัพ ยากรมนุษย์นั้น Analoui (2007 อ้างถึงใน พิชิต เทพวรรณ์ , 2554) ได้รวบรวมตัวแบบในการ
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จัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource Management Model) สรุป ได้ ว่า แนวคิ ด ในการ
บริห ารทรัพ ยากรมนุ ษย์ นั้น สามารถแบ่ง ออกได้ 2 กลุ่ ม คือ ตั วแบบของกลุ่ ม นั ก คิด ในสหรัฐ ฯ
(America Model) และตั ว แบบของกลุ่ ม นั ก คิ ด ในสหราชอาณาจั ก ร (British Model) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตัวแบบของกลุ่ม นัก คิดในสหรัฐฯ (America Model) สาหรับนักคิดกลุ่ม นี้สามารถแบ่งตัว
แบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ 2 ตัวแบบ ได้แก่ ตัวแบบการบริห ารทรัพยากรมนุษย์แบบฮาร์
วาร์ด และตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมิชิแกน ดังภาพที่ 2.5 โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.5 ตัวแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของกลุม่ นักคิดชาวอเมริกัน
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก พิจกั ษณ์ ภู่ตระกูล, 2556
1) ตัวแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบฮาร์วาร์ด (Harvard Model) หรือที่เรียกว่าตัว
แบบมนุษย์นิยมเชิงพัฒนาการ (Developmental Humanism) เป็นแนวคิดกระแสหลักที่มีอิทธิพล
และเป็น ที่ นิยมแพร่ห ลายมากที่ สุด ซึ่งมีร ากฐานทางความคิดมาจากสานัก คิดมนุษยสัมพันธ์ ซึ่ง มี
จุดเน้นทางความคิดอยู่ที่เรื่องของการสื่อสารภายในองค์การ การสร้างการทางานเป็นทีม และการใช้
ความสามารถของแต่ละบุคคล ให้เกิดอัตถประโยชน์สูงสุ ด สาหรับตัวแบบนี้ได้ถูกพัฒนาโดยกลุ่มนัก
คิ ด จากส านั ก วิช าฮาร์ วาร์ ด (Harvard School) ซึ่ ง ได้ ให้ ชื่ อ ว่า ตั ว แบบกรอบแนวคิ ด ฮาร์ว าร์ ด
(Harvard Framework) โดยตั ว แบบนี้ อ ยู่ บ นสมมติ ฐ านที่ ว่ า ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นจะสามารถแก้ไขได้ หากผู้บริหารองค์การมีวิสัยทัศน์ นโยบาย กล
ยุทธ์ และวิธีดาเนินการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ว่าต้องการให้พนักงานในองค์การของตนเป็น
อย่างไร ตลอดจนวิธีการที่สามารถทาให้องค์การบรรลุถึงเป้าหมาย ซึ่งหากผู้บริหารไม่มีความชัดเจน
ในเรื่องดังกล่าวแล้ว การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยังคงถือได้ว่าไม่มีความแตกต่า งไปจากการปฏิบัติ
หน้าที่ในแบบเดิม นอกจากนี้ ตัวแบบดังกล่าวจะให้ความสาคัญกับเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพของ
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ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพราะการที่จะท าให้องค์การมี ผลประกอบการหรือการดาเนินงานที่ มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนั้น องค์การจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานในองค์การให้
เหมาะสมกับแต่ละคน (Analoui, 2007 อ้างถึงใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554) สาหรับตัวแบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์แบบฮาร์วาร์ด สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2.6

ภาพที่ 2.6 ตัวแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบฮาร์วาร์ด (Harvard Model)
แหล่งที่มา: Beer et al., 1984 อ้างถึงใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554, น. 35.
จากภาพที่ 2.6 ตัวแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบฮาร์วาร์ดนั้น มี ร ายละเอียดของ
ปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) ปัจจัยสถานการณ์อื่นๆ (Other Factors) ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยทั้ งจากภายในและ
ภายนอกองค์การ ได้แก่ ลักษณะแรงงาน กลยุทธ์ธุรกิจ ปรัชญาการบริหาร ตลาดแรงงาน สหภาพ
แรงงาน เทคโนโลยี และกฎหมาย ฯลฯ โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวแปรที่สาคัญในการผลักดัน
ให้เกิดนโยบายทางเลือกในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
(Beer et al., 1984 อ้างถึงใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554)
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(2) ผู้มีส่วนได้เสียและเกี่ยวข้องกับองค์การ (Stakeholder) ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ลูกจ้าง
รัฐบาล และสหภาพแรงงาน โดยผู้มีส่วนได้เสียและเกี่ยวข้องกับองค์การเหล่านี้เป็นได้ทั้งจากภายใน
และภายนอก ทั้งนี้ควรมีอานาจหรือมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารองค์การที่สอดคล้องหรือเป็นไปตามความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสียเหล่านี้ (Beer et al., 1984 อ้างถึงใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554)
(3) นโยบายทางเลื อ กด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource Policy
Choices) ประกอบไปด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
- อิทธิพลของพนักงาน (Employee Influence) ประกอบไปด้วย การให้พนักงานมี
สิทธิในการตัดสินใจในงาน หรือการมอบหมายความรับผิดชอบในงานให้แก่พนักงาน
- ความคล่ อ งตั ว ของการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource Flow)
ประกอบไปด้วย การรับเข้าทางาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการพิจารณาคดีความชอบ
- การมีระบบให้รางวัลหรือสิ่งตอบแทนที่จูงใจ (Reward System) ประกอบไปด้วย
การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ที่ เป็ นการกระตุ้น จูง ใจ และดึ ง ดูด ในการรัก ษา
พนักงานไว้
- ระบบการทางาน (Work System) ได้แก่ การออกแบบงาน หรือการเสนอความ
ต้องการในงานที่ถนัดและงานที่ส ามารถทาได้อย่างเต็มประสิท ธิภาพ (Beer et al., 1984
อ้างถึงใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554)
(4) ผลลัพธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การทุ่มเทความพยายาม ความผูกพันใน
งาน ความสามารถในการทางานและประสิท ธิผ ลของงาน โดยสิ่งเหล่านี้ คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการที่
องค์การมีการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างประสิทธิภาพ ซึ่งพนักงานจะมีความสัมพันธ์และมี
ความผูกพันต่อองค์การ ประสิทธิภาพในการทางานสูงขึ้นทาให้ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการบริหารงาน
ลดลง อี ก ทั้ งส่ง ผลให้พ นัก งานอยู่กั บ องค์ก ารได้อย่างยาวนาน องค์ก ารมีความมั่ นคงและสามารถ
แข่งขันได้ในระยะยาว (Beer et al., 1984 อ้างถึงใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554)
(5) ผลลัพธ์ระยะยาว ได้แก่ ความเป็นอยู่ที่ ดีของพนักงาน ตลอดจนประสิทธิผลและความ
เป็นอยู่ที่ดีขององค์การ โดยเป็นผลมาจากประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะทาให้
พนักงานมีความผูกผันในงานและทางานอย่างกระตือรือร้น ส่งผลทั้งในระดับองค์ การ คือ พนักงานมี
ความสุขกับการทางาน ประสิทธิผลขององค์การสูขึ้นง และประชาชนในสังคมมีระดับความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นนอกจากนี้ตัวแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบฮาร์วาร์ด ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่จ ะสนับ สนุนให้
องค์การสามารถดาเนินการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย 3
ปัจจัย ดังนี้
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1. ความผูกพัน (Commitment) เป็นสิ่งที่พนักงานได้มีการทุ่มเทให้กับองค์การ เมื่อ
พนักงานมีความสุขในการทางานภายในองค์การ
2. สมรรถนะ (Competence) เป็ น ความรู้ ทั ก ษะ และความสามารถ รวมถึ ง
พฤติกรรมที่แสดงออกของพนักงานในการใช้ความรู้ความสามารถได้ตรงกับงานที่รับผิดชอบ
ซึ่งจะทาให้งานสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
3. ประสิท ธิผ ลของค่ าใช้จ่าย (Cost Effectiveness) เป็น การให้ ความส าคัญ กั บ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การ (Beer et
al., 1984 อ้างถึงใน ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์, 2557)
2) ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมิชิแกน (Michigan Model) หรือตัวแบบการ
จัดการนิยม (Managerialism) ถูกพัฒ นาโดย Devanna และคณะ (1984) ซึ่งเป็นกลุ่มนัก คิดจาก
สานักวิชามิชิแกน (Michigan School) ที่เชื่อว่าการจัดการระบบงานทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ
ขององค์ ก ารจะต้ อ งเป็ น ไปในทิ ศ ทางที่ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก าร ตั ว แบบดั ง กล่ า วให้
ความสาคัญกับผลประโยชน์ที่องค์การจะได้รั บเป็นอันดับแรก และให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์มี
ความสาคัญรองลง โดยมองว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะทาให้บรรลุสู่เป้าหมายขององค์การ ดังนั้นจึงมี
ผู้เรียกตัวแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นกลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้ไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายและมีผลประกอบการที่ดีขึ้น นอกจากนี้มีผู้ที่เรียกแนวคิดการบริหารจัดการ ทรัพยากร
มนุษย์ของส านักคิดนี้ว่า อั ตถประโยชน์ -กลไกนิยม (Utilitarian-Instrumentalism) กล่าวคือเป็ น
แนวคิดที่สะท้อนการมองผลประโยชน์หรือผลประกอบการขององค์การเป็นหลัก โดยมีการบริหาร
จัดการทรัพ ยากรมนุษย์เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนองค์ก ารให้ไปสู่ผ ลประกอบการที่เป็นเลิศ
(Legge, 1995) สาหรับ แนวคิดนี้ Boxall (1992 อ้างถึงใน พิชิต เทพวรรณ์ , 2554) กล่าวอีก อย่าง
หนึ่งว่าเป็น ตัวแบบเทียบเคียง (Matching Model) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กระบวนการ ดังแสดงใน
ภาพที่ 2.7 ได้ แก่ (1) กระบวนการสรรหาและคั ดเลื อก เป็ น กระบวนการค้ น หาและเลื อ กสรร
ทรัพ ยากรมนุษย์ทั้งภายในและภายนอกที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงกับ งาน (2) กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เป็นกระบวนการประเมินค่าของผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อนาไปสู่การ
จัดการผลการปฏิบัติงานของพนั กงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ (3) กระบวนการให้รางวัล
และผลตอบแทน เป็นกระบวนการให้ร างวัล และผลตอบแทนทั้ งที่ เป็นตัวเงินและไม่ ใช่ตัวเงินแก่
บุ ค ลากร เพื่ อ ตอบแทนต่ อ ความส าเร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ องค์ ก ารทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว (4)
กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่
จาเป็นในการปฏิบัตงิ าน และพฤติกรรมพึ่งประสงค์ที่องค์การต้องการ
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ภาพที่ 2.7 ตัวแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบมิชิแกน (Michigan Model)
แหล่งที่มา: Devanna et al., 1984 อ้างถึงใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554, น. 38.
Clegg และคณะ (2008) เปรียบเทียบแนวคิดและจุดเด่นในการปฏิบัติของทั้ งสองสานักให้
เห็นถึงความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในการสร้างตัวแบบทางความคิดในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(HR Models) และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยตัวแบบของฮาร์วาร์ดเน้นด้าน
อ่อน (Soft) ซึ่งได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากแนวคิดมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) ในขณะ
ที่ตัวแบบของมิชิแกนเน้นด้านแข็ง (Hard) ซึ่งได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากหลักการบริหารแบบ
วิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ดังนั้นการเปรียบเทียบระหว่างแนวคิดและการปฏิบัติของ
การจัดการทรัพยากรมนุษยทั้งสองแบบสามารถแสดงได้ในตารางที่ 2.5
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ตารางที่ 2.5 แนวคิดและการปฏิบัติของการจัดการทรัพยากรมนุษยทัง้ สองแบบ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
สมมุติฐานเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(HRM Assumption)

ตัวแบบฮาร์วาร์ด
คนแสวงหาความหมายและความพึงพอใจ
ในการทางาน ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ทาง
สั ง คม สิ่ ง ส าคั ญ คื อ ที ม งานและความ
ร่วมมื อแบบมี ส่วนร่วม ดังนั้ นค่ านิ ยมของ
ตั ว แบบฮาร์ ว าร์ ด คื อ การมองคนเป็ น
สินทรัพย์ (Asset)

ตัวแบบมิชิแกน
บุ ค ลากรท างานตามกรอบและกฎของ
บริ ษัท ตั วแบบมิชิ แ กนจะให้ค วามส าคั ญ
กั บ การควบคุ ม บุ ค ลากรและการใช้ การ
บริหารมาเป็นเครื่ องมือที่ควบคุมบุคลากร
ดังนั้นค่านิยมของตัวแบบดังกล่าว คือ การ
จั ด การบุ คลากรเพื่ อให้ เ กิ ด การสร้ า ง
ผลตอบแทนสู่องค์การ

แนวทางการคัดเลือก
(Selection Orientation)

การคั ดเลือกควรเน้ นคนที่ สามารถช่วยให้
องค์ การก้ า วห น้ า ซึ่ งน าค วามรู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ใหม่ๆเข้าสู่องค์การ สิ่งสาคัญ
คือ การคัดเลือกโดยมองที่ความเหมาะสม
ระหว่างบุคลากรและองค์การ

การคัดเลือกจะให้ความสาคัญกับการได้มา
ซึ่ ง คนที่ ดี ที่ สุ ด (Best People) เข้ า มา
ทางาน สิ่งสาคัญ คือ การคัดเลือกโดยมอง
ที่ความเหมาะสมระหว่างบุคลากรและงาน

แนวทางการรักษาบุคลากร
(Retention Orientation)

การรั ก ษาบุ ค ลากรท าได้ โ ดยการสร้ า ง การรั ก ษาคนมี ค วามส าคั ญ น้ อ ยกว่ ากา
เครื อข่ ายทางสั งคมในองค์ การ การสร้ าง รั ก ษ าร ะ ดั บ ก าร เพิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต แ ล ะ
พันธกิจและการยอมรับต่อองค์การ
ประสิทธิภาพ

แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนา
(Training and Deveopment
Orientation)

การพัฒ นาบุ คลากรและองค์ การเป็นเรื่อง
สาคัญ เพราะการใช้ความรู้และปัญญาของ
บุคลากรจะเป็นประโยชน์ระยะยาวสาหรับ
องค์การ

บุ ค ล ากรค วรได้ รั บ การฝึ กอบ รม ใน
ลักษณะเฉพาะ และสอดคล้องกับบทบาท
ที่ตนได้ รับเพื่อนาไปประยุกต์ในใช้ในการ
ทางานจริง

แนวทางด้านผลงาน
(Performance Orientation)

ผลลั พ ธ์ ข องผลงานถู ก ก าหนดเป็ น การ
ประเมิ น ผลงานของที ม ซึ่ ง ไม่ วัด เฉพาะ
ผลลั พ ธ์ ข องงานอย่ า งเดี ย ว แต่ ม องไป
ความสามารถในการทางานของทีมด้วย

การบริหารเป็ นตั วขับ เคลื่อนและกาหนด
ผลลัพธ์ของงาน ดังนั้นจึงต้องมีการวัดผล
ในระดั บ บุ ค คลอย่ างสม่ าเสมอว่ า บรรลุ
เป้าหมายหรือไม่

แนวทางการสร้างแรงจูงใจ
(Motivation Orientation)

ยึด ทฤษฎี ที่ เน้ นการให้ รางวั ลภายใน เช่ น ยึดทฤษฎี X ที่เน้ นการให้ รางวัลภายนอก
การเลื่ อ นต าแหน่ ง การยกย่ อ ง การให้ เช่น ตัวเงินและโบนัส
โอกาสในการพั ฒ นาตนเอง และการ
ทางานที่ตนต้องการ เป็นต้น

แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก Clegg, Kornberger & Pitsis, 2008 อ้างถึงใน พิจักษณ์ ภู่ตระกูล, 2556
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ตัวแบบของกลุ่มนักคิดในสหราชอาณาจักร (British Model) โดยตัวแบบที่ใช้ในการจัดการ
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ข องกลุ่ ม นั ก คิด ดั ง กล่ าว คื อ ตั วแบบการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แบบวาร์วิ ค
(Warwick Model) โดย Hendry และ Pettigrew (1990) ดาเนินการปรับเปลี่ยนตัวแบบการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มนักคิดในสหรัฐฯ โดยตัวแบบดังกล่าวให้ความสาคัญกับลักษณะการจัดการ
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดีย วกั บ กลยุท ธ์ ขององค์ ก าร โดยตัว แบบของการจั ด การ
ทรัพ ยากรมนุษย์แบบวาร์วิค สะท้ อนการบูรณาการขอบเขตการท างานด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมขององค์การทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ บริบทขององค์การภายใน
และภายนอก บริบทและลักษณะงานด้ านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์ธุรกิจ ดังแสดงใน
ภาพที่ 2.8

ภาพที่ 2.8 ตัวแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบวาร์วิค (Warwick Model)
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก Hendry & Pettigrew, 1990 อ้างถึงใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554, น. 39.
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ตัวแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบวาร์วิค (Warwick Model) มีรายละเอียดที่ สาคัญ
ซึ่งเน้นย้าเน้นความแตกต่างกันระหว่าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงนามธรรม กับ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงรูปธรรม กล่าวคือ
1) การจั ดการทรัพ ยากรมนุ ษ ย์เชิ ง นามธรรม (Soft Human Resource Management)
เป็นวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบดั้งเดิม ซึ่งออกแบบโดย Beer และคณะ (1984) เป็นตัวแบบที่
ให้ความสาคัญไปที่เรื่องของพนักงาน (Human) มากกว่าการบริหารจัดการ (Management) โดยเชื่อ
ว่าพนักงานทุกระดับเป็นทรัพยากรที่คุณค่าอยู่ในตนเอง ทั้งนี้ Storey (1989) ได้แสดงความคิดเห็น
เพิ่ม เติม ว่า แนวคิดดัง กล่าวมองพนักงานว่าเป็นสินทรัพย์ (Asset) ที่มี คุณค่าอย่างยิ่ง ขององค์การ
ดังนั้นแนวทางนี้จึงมองการจัดการทรัพยากรมนุษย์เปรียบเสมือนวิธีการหรือเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้
บุคลากรปลดปล่อยศัก ยภาพ (Potential) ของตนเองออกมา ในเชิง ปฏิบัติ การจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์แ นวนี้ จึ ง เน้ น ในเรื่อ งของการสร้า งความไว้เ นื้ อ เชื่ อ ใจ (Trust) การหาแนวทางที่ จ ะสร้า ง
ความรู้สึกถึงการมีพั นธกิจผูกพั น (Commitment) ความเกี่ยวข้อง (Involvement) และการมีส่วน
ร่วม (Participation) ให้เกิดขึ้นในกลุ่มพนักงาน รวมถึงองค์การต้องมีการประสานและบูรณาการเป็น
หนึ่งเดียวกัน พนักงานทุกคนทางานร่วมกันในสถานะการเป็นสมาชิกของทีม ที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกัน
นาพาองค์การไปสู่เป้าหมายและประสบผลสาเร็จ (Gennard & Judge, 2002)
2) การจัดการทรัพ ยากรมนุษ ย์เชิง นามธรรม (Hard Human Resource Management)
เป็ น วิ ธีก ารจัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ได้ รับ การออกแบบใหม่ โ ดย Devanna และคณะ (1984)
โดยทั่วไปจะมีลักษณะที่สาคัญเหมือนกับตัวแบบมิชิแกน (Michigan Model) ซึ่งเน้นความสาคัญไปที่
เรื่องของ การบริห ารจัดการ (Management) มากกว่าเรื่องของคน (Human) (พิ ชิต เทพวรรณ์ ,
2554; พิจักษณ์ ภู่ตระกูล, 2556) ดังนั้นแนวทางนี้จึงมองการจัดการทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นภาระงาน
ด้านหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพิ่มผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจเข้าสู่องค์การ โดยผ่านการใช้ทรัพยากร
มนุษย์ให้เกิ ดประโยชน์สูง สุด และแนวทางที่ ส าคัญ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะท าให้ก ารจัดการองค์ก ารเกิ ด
ประสิทธิภาพได้นั้น คือ องค์การต้องมีการบูรณาการนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์เข้ากับกล
ยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั น อี ก นั ย ยะหนึ่ ง คื อ การท าให้ โ ครงสร้ า งขององค์ ก าร
(Organizational Structure) กับระบบทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource System) ขององค์การ
มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถขั บเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
หรือกลยุท ธ์ได้ (ชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา, 2553) จากที่ ก ล่าวมานั้นแสดงให้เห็นถึงแนวทางการใช้
พนักงานเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงกลยุทธ์ขององค์การโดยผ่านนโยบายในการดาเนินงานที่ สาคัญ
หลัก ทั้งนี้ Devanna และคณะ (1984) ขยายความเพิ่มเติมของทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของแนวคิด
ดังกล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์ คือ ทรัพยากรที่ เป็นปัจจัยหลักในการที่ ผู้บ ริหารมีสิท ธิจะนาไปใช้ให้
เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ
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จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดที่กล่าวมานั้น จึงขอสรุปได้ว่า แนวคิดการจัดการทรัพยากร
มนุษย์เชิงนามธรรม (Soft HRM) มีความสอดคล้องและคล้ายคลึงกับตัวแบบการจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์แ บบฮาร์ วาร์ด (Harvard Model) ซึ่ ง มี ร ายละเอี ยดที่ ส าคั ญ ในประเด็ นการมองบุ คลากร
(Human) ในลักษณะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์การ โดยให้ความสาคัญกับเรื่องจิตใจ
ของบุ ค ลากรผ่ า นกระบวนการสื่ อ สารและสร้ า งแรงจู ง ใจ โดยที่ ก ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
เปรียบเสมือนเครื่องมือที่สาคัญในการช่วยให้บุคลากรปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริง ส่วนแนวคิดการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงรูป ธรรม (Hard HRM) มีความสอดคล้องและคล้ายคลึงกับ ตัวแบบการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์แบบมิชิแกน (Michigan Model) ซึ่งมีรายละเอียดที่สาคัญในประเด็นการมอง
บุคลากรในลักษณะที่เป็นทรัพยากรขององค์การเหมือนทรัพยากรอื่นๆ และมองการจัดการทรัพยากร
มนุษ ย์เป็ นภาระงานที่ ส ามารถช่วยเพิ่ม ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิ จ เข้าสู่อ งค์ ก ารผ่านการใช้
ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ (Management) ที่
เหมาะสมเป็นหลัก ถึงแม้แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้งสองจะมีลักษณะที่แตกต่างและขัดแย้ง
กันอย่างสิ้นเชิง ผู้บริหารและนักทรัพยากรมนุษย์ควรจะต้องมีความเข้าใจถึงการจัดการทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ทั้ ง สองแบบ และสามารถบู ร ณาการให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ ม ทิ ศ ทาง เป้า หมาย
ตลอดจนกลยุทธ์ขององค์การได้อ ย่างเหมาะสม อันส่งผลให้องค์การสามารถดาเนินการและได้รับ
ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างไร้ขีดจากัด
ในส่วนของตัวแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทขององค์การนั้น ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
(2559) ได้ ร วบรวมตั วแบบในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource Development
Model) สรุปได้ว่า แนวคิดของนักทฤษฎีนั้น สามารถแบ่งออกได้ 3 ตัวแบบ คือ 1) ตัวแบบแนวคิด
การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ของ Nadler (1970) 2) ตัวแบบแนวคิดการพัฒ นาทรัพากรมนุษย์ของ
Gilley และคณะ (2002) 3) ตัวแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ Swanson และ Holton (2009)
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ตัวแบบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ Nadler (1970) เป็นตัวแบบที่ที่แสดงถึง
รูป แบบของกิ จ กรรมการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ที่ ส อดคล้อ งกั บ เป้ าหมายหลั ก ของการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ดังภาพที่ 2.9 ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
(1) การพั ฒ นาในระดับ งาน (Job Development) เป็น กิจ กรรมที่ ก่ อให้เกิ ดการ
เรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนางานในปัจจุบันที่บุคลากรกาลังทาอยู่ (Present Job) การพัฒนาใน
ระดับงานถูกจัดไว้เป็นกิจกรรมการฝึกอบรม (Training) ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัตงิ านให้มีความสามารถและพร้อมที่จะปฏิบัตงิ านให้กับองค์การ ผ่าน
วิธีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีในห้องบรรยายและการฝึกปฏิบัตจิ ริงในที่ทางาน โดยมีจุดประสงค์
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ในการยกระดั บ ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ และประสบการณ์ ที่ เอื้ อต่ อการ
ปฏิบัตงิ านในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) การพัฒนาในระดับปัจเจกบุคคล (Individual Development) เป็นการพัฒนา
ด้วยวิธีก ารศึก ษา (Education) เพื่อเตรียมบุคลากรให้มี ความพร้อมในการปฏิบัติ ง านใน
อนาคต (Future Job) หรือดารงตาแหน่งในอนาคตที่เป็นไปตามเป้าหมายเส้นทางการเติบโต
ในอาชีพของแต่ละบุคคล
(3) การพั ฒ นาในระดับองค์ก าร (Organization Development) เป็นการพัฒ นา
เชิงภาพใหญ่ซึ่งมุ่งเน้นในกระบวนการปรับปรุงองค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันส่งผลให้
องค์การมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและพร้อมปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์ การพัฒนาองค์การนั้น
เป็นการเตรียมความพร้อ มให้กับ องค์ก ารเพื่อการปฏิบัติง านในอนาคต รวมถึงเท่ าทั นต่อ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (ชุติธร หารดารงสุข,
2554; ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2559)

ภาพที่ 2.9 ตัวแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ Nadler
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก Nadler, 1970 อ้างถึงใน ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2559, น. 144.
2) ตั วแบบการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ของ Gilley และคณะ (2002) ได้ เ สนอตั ว แบบ
องค์ป ระกอบของการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้ตารางแมกทริซต์ (Matrix) เป็นตัวแบบในการ
นาเสนอบทบาทและการปฏิบัตทิ ี่ครอบคลุมผลงานทั้งระยะสั้น-ระยะยาว และในระดับปัจเจกบุคคลระดับองค์การ รวมถึงปรับปรุงเพิ่มเติมกิจกรรมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาก 3 กิจกรรม เป็น 4
กิจกรรม โดยได้เพิ่มกิจกรรมการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ซึ่งทาให้
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เกิดบทบาทและหน้าที่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็น 4 มิติ ดังแสดงในภาพที่ 2.10 ได้แก่ (1)
การพัฒนาระดับบุคคล (2) การพัฒนาอาชีพ (3) การบริหารผลการปฏิบัติงาน และ (4) การพัฒ นา
องค์การ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การพั ฒ นาระดับ บุคคล (Individual Development) เป็นการพัฒ นาความรู้
ความสามารถ และปรับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน โดยมุ่งเน้นในส่วน
บุคคลและเกิดผลลัพ ธ์ในระยะสั้ น ดัง นั้นการพัฒ นาในระดับ บุคคลจึงเปรียบเสมื อนการ
ฝึกอบรมขององค์การ
(2) การพั ฒ นาอาชี พ (Career Development) เป็ น การวิ เคราะห์ ความจ าเป็ น
รายบุคคลในเรื่องความสนใจ ค่านิยม ความสามารถ เพื่อที่ จะนาไปวางแผนและพัฒ นาให้
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานที่จะได้รับมอบหมายในอนาคต
การพัฒนาอาชีพเป็นการมุ่งเน้นที่ส่วนบุคคลและเกิดผลลัพธ์ในระยะยาว
(3) การบริหารผลการปฏิบัตงิ าน (Performance Management) เป็นกระบวนการ
มุ่งเน้นปรับปรุงผลงานขององค์การ โดยมีจุดประสงค์ที่เอื้อให้บคุ ลากรมีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ แรงจูงใจ ตลอดจนการมีส ภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงานซึ่งจะช่วยให้บุคลากร
สร้างผลงานได้อ ย่างเกิ ดผลสัม ฤทธิ์ การบริห ารผลการปฏิบัติ งานจึงเป็ นการมุ่ งเน้นไปที่
ภาพรวมขององค์การและเกิดผลลัพธ์ในระยะสั้น
(4) การพัฒนาองค์การ (Organization Development) เป็นการแก้ไขปัญหาของ
องค์ ก าร การวางแผนระบบโครงสร้างองค์ก าร วัฒ นธรรมองค์ ก าร การก าหนดกลยุท ธ์
กระบวนการบริหารงาน การพัฒนาองค์การจึงเป็นการมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมขององค์การและ
เกิดผลลัพธ์ในระยะยาว (ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2559)
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ภาพที่ 2.10 ตัวแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ Gilley และคณะ
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก Gilley et al., 2002 อ้างถึงใน ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2559, น. 147.
3) ตัวแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ Swanson และ Holton (2009) เป็นตัวแบบที่
แสดงคานิยาม องค์ประกอบ และการประยุกต์ใช้ในบริบทของการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้
สามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นกรอบของแนวคิดดังกล่าว ได้แก่ (1) ฐานล่างจะมีร ายละเอียดเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจาแนกได้ หลายบริบท (2) ในส่วนบริเวณ
ของตรงกลางสามเหลีย่ มจะแสดงรายละเอียดของพื้นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (3) บริเวณ
ยอดสามเหลี่ยมจะแสดงนิยามของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังแสดงในภาพที่ 2.11
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ภาพที่ 2.11 ตัวแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ Swanson และ Holton
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก Swanson & Holton, 2009
จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนักวิชาการหลายท่าน ทาให้
เห็นภาพรวมและองค์ป ระกอบของการพัฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์ รวมถึงความแตกต่างเชิงเนื้อหา
ระหว่างแนวคิดของนักวิชาการแต่ละท่าน ทั้งนี้กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังมีความเชื่อมโยง
กับกิจกรรมอื่นของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น กิจกรรมการให้รางวัล การออกแบบโครงสร้าง
การทางาน โดยกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ ที่เน้นไปที่การพัฒนาเฉพาะบุคคล
ได้แก่ กิจกรรมการฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนาของบุคลากร ส่วนกิจกรรมที่เน้นเชื่อมโยงกับ
องค์การ เช่น การพัฒนาอาชีพ การบริหารผลการปฏิบัตงิ านและกิจกรรมการพัฒนาองค์การ เป็นต้น
(Armstrong, 2006) นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาตัวแบบแนวคิดทรัพยากรมนุษย์ของ (McLagan,
1989) ที่ ได้น าเสนอแนวคิด วงล้อ งานทรัพ ยากรมนุษย์ (Human Resource Wheel) โดยแนวคิด
ดังกล่าวจะแบ่งงานด้านทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น 2 ส่วน ดังแสดงในภาพที่ 2.12 ได้แก่ (1) งานด้าน
การจัดการทรัพ ยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ซึ่งมุ่ งเน้นการจัดการให้ได้มาซึ่ง
บุคคล การรักษาบุคลากร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2) งานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Development) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิผลในการ
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ปฏิบัติของบุคลากร กลุ่ม ทีมงานและองค์การ โดยผลลัพธ์ของการดาเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์
เป็นไปเพื่อมุ่งหวังให้เกิดผลิตภาพ (Productivity) คุณภาพ (Quality) นวัตกรรม (Innovation) การ
ดาเนินงานเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR Fulfillment)
และการเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Readiness for Change)

ภาพที่ 2.12 ตัวแบบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของ McLagan
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก McLagan, 1989
ในหนังสือ งานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ได้มีการแสดงความคิดเห็นถึงความสาคัญระหว่าง
การจัดการทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ว่างานด้านใดมีความสาคัญกว่ากัน โดย ดา
วิษา ศรีธัญรัตน์ (2559) ได้กล่าวว่า งานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) เป็นส่วนสาคัญของ
องค์การที่ ช่วยสนับ สนุนในการปฏิบัติ งานประจา (Day to Day Operation) ซึ่งจะช่วยลดปัญ หา
พื้น ฐานด้ านทรัพ ยากรมนุ ษย์ เช่น การขาดแคลนก าลัง คนทั้ ง เชิง ปริม าณและคุ ณ ภาพ การจ่ าย
ค่าตอบแทนที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคลากรและองค์การ
เป็นต้น ส่วนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) เป็นส่วนสาคัญที่เอื้ออานวยให้องค์การมีการ
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ขยายขีดความสามารถขององค์ก ารในการดาเนินการตามกลยุท ธ์ รวมถึงปลดปล่อยศักยภาพของ
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกนัยยะหนึ่ง การจัดการทรัพยากร
มนุษย์เปรียบเสมือนการขับขี่รถยนต์ให้เคลื่อนที่ไปในทางราบอย่างต่อเนื่องตามที่ได้กาหนด ส่วนการ
พัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์เปรียบเสมื อนการขับ ขี่ร ถยนต์บ นเส้นถนนทางชันที่ ต้องพบเจออุป สรรค์
ความสามารถที่เกิดจากการพัฒนาในอดีตจะช่วยให้รถสามารถเคลื่อนผ่านเส้ นทางโดยสวัสดิภาพและ
ปลอดภัย เมื่อผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาตัวแบบงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM Model)
และตัวแบบงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Model) จากแนวคิดของนักวิชาการที่ได้กล่าว
มานั้น ผู้วิจัยจึงได้สรุปเนื้อหาของตัวแบบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้ง หมดเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความ
สอดคล้องและความแตกต่างของเนื้ อหาผ่านการแสดงผลของตารางที่ 2.6 โดยมีงานด้านทรัพยากร
มนุษย์ ทั้งหมด 11 งานดังต่อไปนี้ (1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (2) การออกแบบงานและองค์การ
(3) การสรรหา คัดเลือ ก และบรรจุตาแหน่ง (4) การบริห ารค่าตอบแทนและสวัส ดิก าร (5) การ
ฝึกอบรมและพัมนาบุคลากร (6) การพัฒนาสาอาชีพ (7) แรงงานสัมพันธ์ (8) ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบั ติง าน (9) การพั ฒ นาองค์ก าร (10) การวิจั ยทางด้านทรัพ ยากรมนุ ษย์ (11) การช่วยเหลื อ
บุคลากรในด้านให้คาปรึกษา

ตารางที่ 2.6 สรุปตัวแบบระบบงานทรัพยากรมนุษย์
Nadler
(1970)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การออกแบบงานและออกแบบองค์การ
การสรรหา คัดเลือก และบรรจุตาแหน่ง
การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาอาชีพ
แรงงานสัมพันธ์
ระบบการบริหารผลการปฏิบัตงิ าน
การพัฒนาองค์การ
การวิจัยทางด้านทรัพยากมนุษย์
การช่วยเหลือบุคลากร

Harvard
Model
(1984)

Michigan
Model (1984)

McLagan
(1989)

Warwick
Model
(1990)

Gilley et al
(2002)

Swanson &
Holton (2009)
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จากการที่ ผู้วิจัยได้สัง เคราะห์ตัวแบบงานทรัพ ยากรมนุย์จนน าไปสู่ก ารระบุลัก ษณะงาน
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Function) ทั้ง 11 ลักษณะงานซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง
หน้าที่ งานด้านการทรัพยากรมนุษย์และหน้าที่งานด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ทาให้ท ราบว่า
องค์ก ารโดยส่วนมากมั กมีการดาเนินงานด้านการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วไป
จานวน 11 ลัก ษณะงาน หรือบางองค์ก ารอาจจะมี เพียงงานทรัพยากรมนุษย์เฉพาะที่ จ าเป็นกั บ
องค์การนั้นๆ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับบริบทและวัฒนธรรมขององค์การ
งานวิจัยที่ทาการศึกษาในประเด็นแนวโน้มงานทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยนั้น อนันตา
ส่งแสงเต็ม (2557) ได้ดาเนินการศึกษาแนวโน้มงานทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย ปี 2557-2558
ซึ่งการศึกษาในครั้งนั้นได้แบ่งลักษณะงานทรัพยากรมนุษย์ (HR Functions) ตามโครงสร้างงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญ ซึ่งมีการศึกษาในประเทศไทยเป็นประจาทุกปีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จานวน
9 สายงานหลัก ได้แก่ 1) การวางแผนกาลังคน (Workforce Planning) 2) การสรรหาและคัดเลือก
(Recruitment and Selection) 3) แรงงานสั ม พั น ธ์ (Employee Relations) 4) การจั ด การ
ค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ (Compensation and Benefit) 5) การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา
(Training and Development) 6) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
7) การพั ฒ นาองค์ ก าร (Organization Development) 8) การพั ฒ นาสายอาชี พ (Career
Development) และ 9) การด าเนิ น การด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม (Corporate Social
Responsibility) โดยดาเนินการเก็บ ข้อมูล จานวน 108 องค์การ จากการสรุป ผลการศึกษาวิจัยใน
ประเด็นดังกล่าว พบว่า แนวโน้มงานทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557-2558 ไล่ระดับ
จากมากไปน้อย ได้แก่
อันดับที่ 1. การดาเนินด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
อันดับที่ 2. การบริหารผลการปฏิบัตงิ าน (Performance Management)
อันดับที่ 3. การวางแผนและพัฒนาอาชีพ (Career Development)
อันดับที่ 4. การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development)
อันดับที่ 5. การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
อันดับที่ 6. แรงงานสัมพันธ์ (Employee Relation)
อันดับที่ 7. การบริหารค่าตอบและผลประโยชน์ (Compensation and Benefit)
อันดับที่ 8. การวางแผนกาลังคน (Human Resource Planning)
อันดับที่ 9. การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection)
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จากการสรุป ผลการศึ ก ษาดัง กล่าว ผู้วิจัย จึงหยิบ ยกแนวโน้ ม งานทรัพ ยากรมนุ ษย์ทั้ ง 9
ลักษณะงานมาเป็นประเด็นศึกษาตัวแปรอิสระในการวิจัยในครั้งนี้ อันเนื่องมาจากแนวโน้มที่กล่าวนั้น
ถือว่าเป็นงานด้านการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรในแต่ละลักษณะงานภายใต้ขอบเขตของตัว
แบบระบบงานทรัพ ยากรมนุษ ย์ที่ ผู้วิจัยได้ ท าการสัง เคราะห์ ไว้ในเบื้อ งต้น รวมถึง สอดคล้อ งกั บ
มาตรฐานอาชีพ และคุณ วุฒิ วิชาชีพ บริห ารงานบุค คลของประเทศไทย โดยจัดกลุ่ม โดยรวมเป็ น
ระบบงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Systems) ได้แก่ 1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Planning) 2) การสรรหาและคั ด เลื อ ก (Recruitment and Selection) 3)
แรงงานสั ม พั น ธ์ ( Employee Relations) 4) การบริห ารค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ เ กื้ อ กู ล
(Compensation and Benefit) 5) การฝึก อบรมและพั ฒ นา (Training and Development) 6)
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 7) การพัฒนาองค์การ (Organization
Development) 8) การพั ฒ นาสายอาชีพ (Career Development) และ 9) การดาเนิ นการด้าน
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social Responsibility) เพื่ อ เป็ น ตั ว แปรอิ ส ระในการ
ดาเนินการวิจัยเพื่ อศึกษาว่าระบบงานทรัพยากรมนุษย์มี อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมเกมหรือไม่และอย่างไร
ทั้งนี้มีงานวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ของบริษัทในอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ของ สมบัติ กุสุมาวลี (2558) ที่ได้มุ่งทาการศึกษาประเด็น
งานทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมสร้ างสรรค์ในประเทศไทย เพื่อนาเสนอกลยุทธ์และแนวทางใน
การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบุคลากรที่
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ม าเป็ นทรัพ ยากรหลั ก ในการท างาน โดยแบ่ งลั ก ษณะขององค์ก ารเป็น 4
ประเภทตามแนวทางการจาแนกกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ NESDB โดยที่อุตสาหกรรมเกมจัดอยู่ในกลุ่มงานสร้างสรรค์ตาม
ลักษณะงานตามกรอบแนวทางการจาแนกดังกล่าว ผลการศึกษาในครั้งนั้นผู้วิจัยจึงสรุปประเด็นการ
จัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม งานสร้างสรรค์ตามลักษณะงานในตารางที่
2.7

ตารางที่ 2.7 สรุปประเด็นงานทรัพยากรมนุษย์ทเี่ กี่ยวข้องกับกลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลักษณะงาน
ประเภทงานทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ลักษณะงานทรัพยากรมนุษย์
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

กา รบริ ห ารค่ า ต อบ แ ท น แ ละ
สวัสดิการ
การบริหารพนักงานสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาองค์การ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การจัดสภาพแวดล้อมในที่ทางาน

การสร้างบรรยากาศในที่ทางาน

การบริหารทีม่ ีอยู่เดิม
สรรหาพนักงานที่มีความอดทน ทางานหนักได้ และรับแรง
กดดั น จากเป้ า หมายที่ ท้ าทายได้ ดี ในส่ วนวิ ธีก ารสรรหา
คัดเลือกพนักงานจะใช้การสัมภาษณ์ การทดลองงานและ
การดูผลงานในอดีต
การบริห ารค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารในด้ า นเงิ น เดื อ น
สวัสดิการ
มีการจัดกิจกรรมด้าสุขภาพอนามัย กิจกรรมการท่องเที่ยว
และกิจกรรมสังสรรค์
มีการจัดระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ ในด้าน ระบบ
การเบิ กเงิน ค่าล่ วงเวลา ระบบการจัด การความรู้ การลง
ตารางนัดหมายและการแจ้งลางาน
การพั ฒนาทรัพ ยากรมนุษยเป็นไปตามความต้ องการของ
บุค ลากร ได้ แก่ การเรียนรู้งานจากการลงมื อ ปฏิบั ติ การ
ระดมสมองในการคิดงานร่วมกับทีมงาน
-

การสร้างบรรยากาศที่เน้นให้อิสระทางความคิด การให้
โอกาสทดลองแนวทางทางการทางานใหม่ๆ การเปิดโอกาส
ให้สามารถทาผิดพลาดได้บ้าง

สิ่งที่ควรเพิ่มเติม
การพิจารณาคุณสมบัติด้านความสามารถ
และประสบการณ์เฉพาะทาง

การจ่ายค่าล่วงเวลา
-

การสอนงานโดยหัวหน้างาน

การจัดการพื้นที่ในการทางาน สภาพ
อากาศ ความสว่าง พื้นที่สีเขียว และสีสัน
การตกแต่งภายในทีท่ างาน
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งานวิจัยดังกล่าวเป็นองค์ความรู้ทางวิชาการที่สะท้อนให้เห็นว่า การจัดการและการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ในบริบทของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยภาพรวมนั้นมีการดาเนินงานที่สาคัญ 6
ลักษณะงาน ได้แก่ 1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2) การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 3)
การบริห ารพนักงานสัม พันธ์ 4) ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ 5) การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์
และ 6) การพั ฒนาองค์ก าร ซึ่งทั้ง 5 ลักษณะที่ค้นพบมีความสอดคล้องกั บแนวโน้มงานทรัพยากร
มนุษย์ในประเทศไทยในเชิงลักษณะงานทั้ง 5 ลักษณะตามแนวคิดของ จิรประภา อัครบวร (2556)
ได้แก่ 1) การสรรหาและคัดเลือก 2) แรงงานสัมพันธ์ 3) การจัดการค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 4)
การฝึ ก อบรมและพั ฒ นา และ 5) การพั ฒ นาองค์ ก าร รวมถึ ง สอดคล้อ งกั บ คุ ณ วุ ฒิ วิช าชี พ งาน
ทรัพ ยากรมนุษย์ในประเทศไทย ซึ่งเปรียบเสมื อนบทบาทที่ องค์ก ารและนั ก ทรัพยากรมนุษย์ใน
ประเทศไทยพึ่งควรดาเนินการเพื่อบริหารจัดการบุคลากรอันจะนาพาองค์การไปสู่ผลสาเร็จที่ตั้งไว้อีก
ด้วย (สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, 2557) ยกเว้นเพียง
ลักษณะงานด้านระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่มีการระบุทั้งในงานของ จิรประภา อัครบวร
(2556) และ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (2557) โดย
สรุปผลการศึกษาที่ค้นพบนั้นจะมีสว่ นช่วยให้ผู้วิจัยมองเห็นภาพและเข้าใจงานด้านทรัพยากรมนุษย์ใน
บริบทของอุตสาหกรรมเกมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2.2.5 แนวคิดเกี่ยวกับงานทรัพยากรมนุษย์ด้านต่างๆ
2.2.5.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning)
การวางแผนทรัพ ยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) หรือ การวางแผนกาลังคน
(Workforce Planning) เป็นกระบวนการส่วนหนึ่งที่สาคัญซึ่งเป็นพื้นฐานของการดาเนินกิจกรรมใน
ด้านการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไปในอนาคตอันใกล้ การวางแผนจึงเป็นขั้นตอนที่
จาเป็นของระบบงานทรัพยากรมนุษย์ที่องค์การจะต้องปฏิบัตอิ ย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพราะ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาองค์การ (นงนุช วงษ์สุวรรณ, 2552) อีกทั้ง
แบบแผนทรัพ ยากรมนุษย์ที่ ก าหนดไว้จ ะเป็น เครื่องชี้แนวทางปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรและองค์การ
สามารถดาเนินงานไปถึงเป้าหมายได้ตามที่ต้องการ ตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน
ของปัญ หาด้านทรัพยากรมนุษย์ลงได้ (กรรณิการ์ สุวรรณศรี , 2556) สาหรับนิยามของการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลากหลายท่าน ได้แก่ Mondy และคณะ (1999)
กล่าวว่าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ คือ กระบวนการทบทวนความต้องการทรัพยากรมนุษย์อย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้องค์การรับรู้ถึงระดับความต้องการบุคลากรในแต่ละช่วงเวลาและคาดการณ์อัตรา
กาลังคนที่เหมาะสมในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งส่งผลให้องค์การมีการดาเนินการเฉพาะอันนาไปสู่
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การมีบุคลากรที่เพียงพอ Daft (2000) มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับ Mondy และคณะ เช่นกัน กล่าวคือ
การคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตและวางแผนกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่
มีอัตรากาลังเพียงพอต่อตาแหน่งงานในองค์การ นอกจากนี้ Ivancevich และ Konopaske (2013)
ได้ให้มุมมองว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เปรียบเสมือนการวิเคราะห์อุปสงศ์และอุปทานในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ในส่วนของนักวิชาการประเทศไทย ได้แก่ เพ็ญศรี วายวานนท์ (2537)
กล่าวว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการคาดคะเนความต้องการกาลังคนทั้งในด้าน
จานวนและประเภทของกาลังคน เพื่อนามาปฏิบัติงานให้กับองค์การตามช่วงเวลาที่เหมาะสม โดย
อาศัยข้อ มูล เกี่ยวกั บ การวางแผนงานขององค์การเป็นส าคัญ และพยอม วงศ์ส ารศรี (2544) เห็น
สอดคล้องกับนิยามดังกล่าวและกล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นกระบวนการกาหนดวิธีการที่ได้มาซึ่งทรัพยากร
มนุษย์ที่ต้อ งการ ตลอดจนการก าหนดนโยบาย และมีระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อที่จ ะเอื้ออานวยให้
บุคลากรที่ มี อ ยู่ในองค์ก ารได้รับ ประโยชน์สู งสุด นอกจากนี้ ธงชั ย สันติวงษ์ (2540) ได้ก ล่าวถึ ง
จุดมุ่งหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นการมุ่งหมายและพยายามให้มีอัตรากาลังคนที่
เพียงพอต่องานในองค์การ เพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุภารกิจตามวัตถุประสงศ์ใน
อนาคตได้อย่างประสบความสาเร็จ
จากการที่นักวิจัยได้ศึก ษานิยามของคาว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ของนัก วิชาการที่
กล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึงขอสรุปความเข้าใจที่มีต่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ กล่าวคือ ขั้นตอนพื้นฐาน
ที่สาคัญในกระบวนการของระบบงานทรัพยากรมนุษย์ โดยคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การในอนาคตทั้งในด้านจานวนและประเภทของกาลังคน เพื่อเตรียมปฏิบัติงานในตาแหน่งที่
จัดไว้ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการขององค์การ โดยอาศัยข้อมูลจากวิเคราะห์อุปสงศ์และอุปทาน
ด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งภายในและภายนอกองค์การเป็นสาคัญ
ในกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จาเป็นต้องมีการวิเคราะห์อุปสงค์ (Demand) ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์จากข้อมูลต่างๆ เช่น แผนธุรกิจ โครงสร้างการดาเนินงานภายในองค์การ และการ
เปลี่ยนแปลงในหน้าที่ ห รือ สัด ส่วนของงานที่ ม อบหมายในอนาคต เพื่ อสามารถคาดการณ์ ความ
ต้องการทรัพยากรมนษุย์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในอนาคต ในขณะเดียวกันก็ต้องวิเคราะห์อุปทาน
(Supply) ด้านทรัพยากรมนุษย์ประเภทต่าง ๆ ที่องค์ก ารต้องการในอนาคต ทั้งทรัพยากรที่มีอยู่เดิม
ในองค์การ เช่น ระดับการทางานและความสามารถของบุคลากร สัดส่วนบุคลากรภายในองค์ก าร
แนวโน้มจ้างงาน และจากตลาดแรงงานภายนอกองค์การ (ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2559) การวิเคราะห์
ดังกล่าวจะทาให้ผู้บริหารคาดการณ์ได้ว่าจะมีอัตรากาลังคนในจานวนที่ขาดหรือเกินในอนาคต ถ้าคาด
ว่าจะองค์การจะมีบุคลากรไม่เพียงพอต่องาน นักทรัพยากรมนุษย์จึงจาเป็นต้องวางแผนการสรรหา
การฝึก อบรมพั ฒ นา การเพิ่ ม ผลผลิต ของบุ คลากรเดิ ม หรือ การใช้ ท รัพ ยากรทางเลือ กในด้า น
เทคโนโลยีอื่นๆ ในส่วนของกรณีที่คาดการณ์ว่าองค์การจะมีจานวนบุคลากรที่เกินอัตรากาหนด นัก
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ทรัพยากรมนุษย์จึงจาเป็นต้อ งวางแผนการลดบุคลากรในรูป แบบต่าง ๆ เช่น การให้เกษียณก่ อน
กาหนด หรือการเพิ่มจานวนงานให้สอดคล้องกับจานวนบุคลากรทีม่ ีอยู่เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น เป็น
ต้น
กระบวนการวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource Planning Process) เป็ น
กระบวนการในการทบทวนความต้องการทรัพยากรมนุษย์ขององค์ก ารอย่างเป็นระบบ โดยการ
วิเคราะห์ความต้อ งการทรัพ ยากรมนุษย์ (Demand) ทั้ งด้านปริม าณและคุณภาพในปัจจุบันและ
อนาคต เปรียบเทียบกับ การวิเ คราะห์ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ (Supply) เพื่อคาดการณ์ระดับ ความ
ต้องการทรัพ ยากรมนุษย์ที่ มีจ ะมี ขึ้นในอนาคตและช่วยให้ก ารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
เป็ นไป อย่ า งมี ดุ ล ยภาพ (Equilibrium) โดย DeCenzo แล ะ Robbins (2007) ได้ ก าห น ด
กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไว้ทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังภาพที่ 2.13 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ภาพที่ 2.13 กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
แหล่งทีม่ า: ดัดแปลงจาก DeCenzo & Robbins, 2007, น. 135.
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์การ เป็นการการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานขององค์การ
เกี่ ยวข้องกับ ขอบเขตการดาเนินธุร กิจ ขององค์ก ารในปัจจุบันและอนาคต ข้อมู ลพื้นฐานที่ จาเป็น
สาหรับการวิเคราะห์ ประกอบด้วย (1) ค่าใช้จ่ายและรายได้รายบุคคลของพนักงาน อายุงานโดยเฉลี่ย
(2) สภาพแวดล้ อ มภายใน ได้แก่ ภารกิ จ นโยบาย เป้ าหมาย กลยุท ธ์ การจัดโครงสร้างองค์ก าร
หน่วยงาน ศัก ยภาพของผู้บ ริห ารและบุคลากร (3) สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ กฎหมายและ
นโยบายของรัฐบาล สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ การพัฒนาของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ระดับ
การศึกษาของกาลังแรงงาน
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ขั้นตอนที่ 2 การประเมิ นทรัพยากรมนุษย์ในปัจ จุบัน เป็นการวิเคราะห์ข้อมู ล ทั่ วไปด้าน
บุคลากรขององค์การ ได้แก่ จานวนและทั กษะของบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยจัดท าเป็นระบบ
คลังข้อ มูลทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ชื่อ ระดับ การศึก ษา การฝึกอบรม เป้าหมายด้านอาชีพ
ตาแหน่ง ผลการปฏิบัติงาน ระดับเงินเดือน ความสามารถทางภาษาและทั กษะอื่นๆ ทั้ งนี้องค์การ
สามารถใช้ข้อ มูล นี้กาหนดความต้องการฝึกอบรม การเลื่อนขั้น การปรับ ปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ าน
ขั้น ตอนที่ 3 การศึ ก ษาระดั บ อุ ป สงค์ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในองค์ ก าร เป็ น การประเมิ น ถึ ง
สภาพการณ์ ของทรัพ ยากรมนุ ษย์ที่ องค์ก ารต้องการมี ทั้ ง ทางด้านปริม าณและคุณ ภาพ โดยการ
วิเคราะห์ จากระดับ และรูป แบบของงาน ภารกิ จ และเป้าหมายขององค์ก ารในอนาคตว่ามี ความ
ต้องการบุคคลในรูปแบบของความรู้ ทักษะ และความสามารถแบบไหน การประเมินดังกล่าวเป็นทั้ง
การวิเคราะห์อุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาอุปทานของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในกรณีการ
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุปทาน 2 ประการ ดังต่อไปนี้ (1) อุปทานภายในองค์การ แสดงถึงจานวนคนที่
มีอยู่ซึ่งเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากสาเหตุของการเลื่อนขั้น โยกย้าย การให้ออก การลาออก การเกษียณ
การสรรหาบุคลากรใหม่เพิ่มเติมตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (2) อุปทานภายนอกองค์การ คือ
ปริมาณของผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ โดยที่ปริมาณของอุปทานทีเ่ พิ่มขึ้นหรือลดลงจะขึ้นอยู่
กับคูณสมบัติของบุคคลนั้นๆ
ขั้น ตอนที่ 5 การเปรียบเที ยบอุป สงค์กั บ อุป ทานของทรัพยากรมนุ ษย์ เป็นสิ่ง ที่ แสดงถึง
วัตถุประสงค์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษ์ขององค์การ โดยผลลัพธ์ที่ได้จะสะท้อนข้อมูลออกมาเป็น
2 ประการ คือ (1) อุปสงค์มากกว่าอุปทาน เป็นเหตุให้องค์การควรดาเนินการสรรหาบุคลากรเข้ามา
ปฏิบัตเิ พิ่มมากขึ้น (Recruitment) (2) อุปสงค์น้อยกว่าอุปทาน เป็นเหตุให้องค์การควรดาเนินการคัด
บุคลากรออกจากการปฏิบัติงาน (Lay-off)
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นขั้นตอนที่รับผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบอุป
สงค์กับอุปทานของทรัพยากรมนุษย์ อันนาไปสู่การจัดทาแผนทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งองค์การ
มักจะดาเนินการจัดท าแผนความต้องการทรัพยากรมนุษย์ แผนการสรรหา แผนการฝึกอบรมและ
พัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ แผนเตรียมคนทดแทนในตาแหน่งงานว่าง โดยพิจารณาให้สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกั บ ภารกิ จ กลยุท ธ์ขององค์การ รวมทั้ งแผนงานดังกล่าวจะต้องประสานสอดคล้องและ
สนั บ สนุนการดาเนินงานในหน่วยงานส่วนอื่นๆ เช่น หน่วยงานการผลิต หน่วยงานการขายและ
การตลาด หน่วยงานบัญชีและการเงิน เป็นต้น
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นงานสาคัญที่ผู้บริหารองค์การและนักทรัพยากรมนุษย์ต้อง
ปฏิบัตดิ ้วยความใส่ใจและให้ความสาคัญต่อโครงสร้างกาลังคนในองค์การกับการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้น
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อย่างต่อเนื่อง เพื่ อสร้างความมั่นคงให้กับองค์การในด้านการมีท รัพยากรมนุษย์ที่เพียงพอทั้ งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยจะพิจารณาในเรื่องการวิเคราะห์สภาพการณ์ของ
กาลังคนที่องค์การต้องการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อทราบถึงคุณสมบัติของบุคคลในรูปแบบ
ของความรู้ ทั ก ษะ และทั ศนคติ ที่ ส อดคล้ องกั บ ความต้อ งการขององค์ ก าร รวมถึง การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ที่สนับสนุนต่อการเติบ โตขององค์ก าร ทั้ งนี้ จากประเด็นที่ กล่าวมานั้นผู้วิจัยจึงได้
ตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์อาจจะส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตในการ
ทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกม
2.2.5.2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection)
การที่อ งค์การจะกระท าภารกิ จหลักให้บ รรลุวัตถุประสงค์และมีป ระสิท ธิภาพนั้นองค์การ
จาเป็นต้องมีบุคคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน โดยทั่วไปแล้วองค์การต่าง ๆ จะมี
การวางแผนไว้ล่วงหน้าสาหรับปีถัดไปว่าจะมีความต้องการบุคคลากรในตาแหน่งอะไร จานวนเท่าไหร่
มีคุณสมบัติอย่างไร เพื่อรองรับ ต่อการขับเคลื่อนองค์ก ารทุก ภาคส่วนในอนาคต ดังนั้นการสรรหา
บุคลากรถือว่าเป็นงานที่สาคัญของนักทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ก็เพราะว่า การสรรหาบุคลากรที่ใช่และ
เหมาะสมเพื่อมาทางานกับองค์การเป็นหัวใจสาคัญ ของการดาเนินธุรกิจที่จะรองรับการขยายตัวใน
อนาคต ขณะเดียวกันก็ท ดแทนบุคลากรที่ลาออกไประหว่างปี (ดนัย เทียนพุฒ , 2540) ในส่วนการ
คัดเลือกเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการสรรหา ทั้งนี้ Stone และ Kendall (1956) การคัดเลือก
บุคลากรจะมี ประสิท ธิภาพหรือไม่ นั้น ย่อมขึ้นกั บ ผลสัม ฤทธิ์ของการสรรหาเป็นปัจจัยส าคัญ โดย
สะท้อนจากกรณีที่วิธีการสรรหาสามารถชักจูงผู้มีความรู้ความสามารถตามที่ต้องการให้สนใจมาสมัคร
งานและเข้ารับการคัดเลือกได้มาก การคัดเลือกก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย
ในที่ นี้ มี นั ก วิ ช าการทั้ ง ต่ า งประเทศและในประเทศได้ ให้ นิ ย ามของค าว่ า การสรรหา
(Recruitment) ได้แก่ Carrell และ Kuzmits (1986) Bernardin และ Russell (1993) และ Bartol
และ Martin (1994) ให้ความหมายที่สอดคล้องกันของคาว่า การสรรหา กล่าวคือ กระบวนการของ
การแสวงหาและชักจูงผู้สมัครที่ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งงานที่ว่างให้เข้ามาสมัคร
งานกับองค์การ จนนาไปสู่การทดสอบความรู้ ความสามารถ เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่ดีที่สุดและบรรจุ
ให้ปฏิบัติงานตามตาแหน่งต่างๆ ในองค์การ ทั้งนี้ Breaugh และ Starke (2000) ได้ให้ความหมายที่
เป็นรูปธรรมมากขึ้นไว้ว่า การสรรหาเป็นการใช้ประโยชน์จากตลาดแรงงานทีด่ ีที่สดุ เพื่อค้นหาบุคลากร
ที่ ส อดล้ อ งกั บ ต าแหน่ ง งานต่ างๆ ที่ ต้ อ งการ โดยใช้ เ อกสารที่ มี ข้ อ ความดึ ง ดู ด ความสนใจ การ
ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ การเลือกใช้การทดสอบที่ทันสมัย การค้นหาผู้สมัครจากภายในและ
ภายนอกองค์การ การบรรจุบุคคลเข้าทางานที่เหมาะสม ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติงาน
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นักวิชาการภายในประเทศไทยได้ให้นิยามของคาว่า การสรรหา (Recruitment) ได้แก่ นพ
พงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2534) กล่าวว่า การสรรหาบุคลากร คือ กระบวนการสรรหาบุคคลากรภายใน
หรือการสรรหาบุคคลภายนอกให้เข้ามารับตาแหน่งและปฏิบัติงานในองค์การ โดยมี กระบวนการ
ดาเนินงานดังต่อไปนี้ 1) การสารวจแหล่งที่จะได้มาซึ่งบุคคลากร 2) การประกาศรับสมัครผ่านการ
ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง 3) การเลือกใช้เครื่องมือทดสอบคุณสมบัติและการวางแนวทางในการ
สัมภาษณ์ 4) การบรรจุบุคลากรในตาแหน่งต่าง ๆ โดยคานึงถึงการจัดสรรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
5) การปฐมนิเทศให้เข้าใจระบบ หลักเกณฑ์ สถานที่ บุคลากร ตลอดจนชุมชน และติดตามดูแลผล
การทดลองปฏิบัติงาน (Probation) ในขณะที่ ธงชัย สันติวงษ์ (2540) กล่าวว่า การจูงใจผู้สมัครที่มี
ความรู้ความสามารถและทัศนะคติที่ดีตรงตามความต้องการให้เข้ามาร่วมปฏิบัตงิ านในองค์การ อันจะ
นาพาองค์การให้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ สายหยุด ใจสาราญ และสุภาพร
พิศาลบุตร (2549) ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่มีหน้าที่ในการสรรหา
บุคคลากรต้องมีความรู้และความเข้าใจในอัตลักษณ์ขององค์การและคุณลักษณะของบุคคลเป็นอย่างดี
เพื่อค้นหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับองค์การ ตลอดจน พยอม วงศ์สารศรี (2544) สรุปว่าการสรร
หาจึ ง เปรี ย บเสมื อ นจุด เริ่ม ต้ น แห่ ง ความส าเร็จ ขององค์ ก าร โดยด าเนิ น การค้ น หาผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถมาขับเคลื่อนองค์การให้ดาเนินต่อไปอย่างยั่งยืน
ในส่วนการคัดเลือกบุคคลากร (Selection) มีนักวิชาการทั้งต่างประเทศและในประเทศได้ให้
นิยามไว้เช่นกัน ได้แก่ Carrell และ Kuzmits (1986) กล่าวว่า การคัดเลือกบุคลากรเป็นกระบวนการ
คัดเลือกบุคลากรที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมจากผู้สมัครที่ดีที่ สุดให้มาปฏิบัติ งานในตาแหน่งต่างๆของ
องค์การ ทั้งนี้ Mondy และคณะ (1999) ได้ให้ความหมายคล้ายคลึงกับนักวิชาการที่กล่าวไว้ข้างต้น
โดยอธิ บ ายว่า กระบวนการคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมที่ สุ ด จากกลุ่ ม ผู้ ส มั ค รงาน
(Candidates) ส าหรับ ตาแหน่ ง านนั้น ๆ และเหมาะสมส าหรับ องค์ก ารเช่น เดี ยวกั น นอกจากนี้
Bernardin และ Russell (1993) กล่าวเพิ่มเติมว่า กระบวนการกลั่นกรองข้อมูลของผู้สมัครงาน และ
ใช้วิธีการคัดเลือกเพื่อตัดสินใจในการว่าจ้าง การโยกย้าย หรือการเลื่อนตาแหน่ง
นักวิชาการภายในประเทศไทยได้ให้นิยามของคาว่า การคัดเลือกบุคลากร (Selection) ได้แก่
เสนาะ ติเยาว์ (2550) ให้ความหมายของการคัดเลือกบุคลากรไว้ว่า เป็นการกลั่นกรองหาบุคคลากรที่
เหมาะสมเจากบรรดาผู้สมัคร โดยยึดถือนโยบายขององค์การเป็นสาคัญเพื่อให้แน่ใจว่าว่าการคัดเลือก
เป็นไปอย่างถูกต้องและจะต้องไม่มอี คติต่อกลุม่ ผูส้ มัคร ในขณะที่ ธงชัย สันติวงษ์ (2540) ได้ให้อธิบาย
ความเห็นที่สอดคล้องกับนักวิชาการข้างต้น กล่าวคือ กระบวนการที่องค์ก ารดาเนินการคัดเลือกจาก
จานวนใบสมัครทั้งหลายของผู้สมัคร เพื่อที่จะให้ได้คนดีที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และ
เพิ่ม เติม ว่า องค์ก ารจะต้อ งมี ก ารก าหนดเกณฑ์ (Criteria) ของคุณสมบัติที่ ต้องการ ประกอบด้วย
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน คุณลักษณะทางร่างกาย เป็นต้น นอกจากนี้ สุนันทา เลาห
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นันทน์ (2546) ได้ให้ความหมายอย่างละเอียด โดยอธิบายว่า กระบวนการในการตัดสินใจเลือกบุคคล
ที่ มี ความรู้ ความสามารถ และคุณ สมบัติเ หมาะสมที่ สุดจากกลุ่ม ผู้ส มั ครงานทั้ งหมด เพื่อ เข้ามา
ปฏิบัติงานในตาแหน่งที่กาหนด โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่สามารถพยากรณ์ได้อย่างประสิทธิภาพว่า
บุ ค คลใดที่ น่ า จะปฏิ บั ติ ง านได้ ส าเร็ จ ตามมาตรฐานองค์ ก ารที่ ก าหนด ดั ง นั้ น การคั ด เลื อ กจึ ง
เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของการสร้างคุณภาพให้แก่องค์การในอนาคต จากความหมายของนักวิชาการ
ข้างต้นที่มีต่อการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection) ผู้วิจัยสรุปได้ว่า
การสรรหาเป็นกระบวนการแสวงหาและจูงใจให้ผู้สมัครทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ ผู้ซึ่งมี
ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาสมกับตาแหน่งงานและความต้องการขององค์การเข้ามา
สมัครงาน เพื่ อจะนาไปสู่การพิจ ารณาคัดเลือกบุคลากรที่ มีความเหมาะสมที่ สุด ส่วนการคัดเลือก
บุคลากร เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการสรรหาโดยทาการคัดเลือกผู้สมัครจานวนมากให้เหลือ
เพียงผู้ที่มี คุณสมบัติเหมาะสมที่ สุดตรงตามเกณฑ์ ที่ องค์ก ารก าหนดไว้ โดยใช้เครื่องมื อที่ ส ามารถ
พยากรณ์ศักยภาพของบุคคลให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
แหล่งการสรรหาบุคลากร (Source of Recruitment) การสรรหาที่องค์ก ารโดยส่วนมาก
นิยมใช้ในงานทรัพยากรมนุษย์ ได้จาแนกแหล่งที่จะสรรหาบุคลากรได้เป็น 2 แหล่งคือ การสรรหาจาก
ภายใน (Internal Recruitment) และการสรรหาจากภายนอก (External Recruitment) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) การสรรหาบุคลากรจากภายในองค์การ (Internal Recruitment) เป็นการสรรหาบุคคล
หรือผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตามที่กาหนดจากภายในองค์การของตนเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งที่ว่างอยู่ การสรรหาโดยวิธีนี้นับว่าเป็นผลดีในด้านการส่งเสริมขวัญกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน
ของบุคลากรในองค์การ ส่วนขององค์การเองก็ได้ประโยชน์ ในด้านความเสี่ยงของการสรรหาในระดับ
ต่า เนื่องจากองค์การสามารถรับรู้ถึงพื้นฐานของบุคลากรมาก่อนแล้ว รวมถึงองค์การตัดสินใจได้ง่าย
วิธีการสรรหาจากภายในที่ใช้กันทั่วไปมี 4 วิธี ดังนี้ (สมาน รังสิโยกฤกฎ์, 2530; สุนันทา เลาหนันทน์,
2546)
(1) การเปิดประกาศตาแหน่งที่ว่าง (Job Posting) การประกาศตาแหน่งที่ว่างเป็น
เครื่องมื อการสื่อสารข้อมู ลเกี่ยวกับ ตาแหน่งงานที่ว่างให้บุคลากรทราบ โดยกระบวนการ
จัดทาเริ่มด้วยการทาแผนประกาศที่มีข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับงาน เช่น คาบรรยายลักษณะงาน
อย่างย่อ คุณสมบัติของผู้สมัคร ระดับการศึกษา การฝึกอบรมทักษะหรือความชานาญ และ
ประสบการณ์ในการทางาน จากนั้นจึงติดประกาศในสถานที่ที่กาหนดภายในองค์ก าร ผ่าน
การแจ้ง ในจดหมายข่าวหรือสิ่ง พิมพ์ป ระชาสัม พันธ์ ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเอื้ออานวยให้
บุคลากรสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก
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(2) การรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุตาแหน่งงาน (Job Bidding) การรับ สมัครการ
แข่งขันจะท าควบคู่ไปกั บการติดประกาศตาแหน่ง ที่ว่าง บุคลากรผู้สนใจและมี คุณ สมบัติ
ตามที่ ก าหนดไว้ในประกาศสามารถสมั ค รแข่ ง ขัน ได้ ส าหรั บ การตัด สิน นั้ นอาจท าได้ 2
ลัก ษณะ คือ การพิ จ ารณาบุคลากรอาวุโสสูงสุดจากผู้ส มั ครที่ มี คุณ สมบัติครบถ้วน หรือ
พิจารณาตัดสินจากผู้ที่ทาคะแนนได้สูงสุดในการสอบ
(3) การเสนอแนะของพนั ก งานในองค์ ก าร (Employee Referrals) โดยทั่ วไป
บุคลากรขององค์การจะไม่เสนอแนะผู้ที่ ปฏิบัติงานไม่ดีเพราะเป็นการเสี่ยงกับชื่อเสียงของ
ตนเอง ผู้ที่ได้รับการเสนอแนะมักจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับงานเป็นอย่างดี เพราะผู้เสนอแนะ
สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานในสภาพที่แท้จริงได้ดีกว่าการโฆษณาผ่านสื่อ ทั้งนี้ บาง
องค์การอาจเสนอให้รางวัลแก่บุคลากรผู้แนะนาเพื่อ ตอบแทนข้อเสนอแนะที่ได้รับ เพราะมี
ส่วนช่วยให้องค์การมีโอกาสได้บุคลากรที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสรรหา
(4) ระบบการบั น ทึ ก ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ (Computerized Record Systems)
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานทรัพยากรมนุษ ย์
สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใช้ ในการสร้ า งฐานข้ อ มู ล ที่ ส มบู ร ณ์ ข องบุ ค ลากรลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย ระดับการศึกษา การฝึกอบรม ตาแหน่งปัจจุบัน ประสบการณ์
ด้านการท างาน ทั ก ษะความสามารถพิเศษ ระดับ เงิน เดือน และคุณ สมบัติ อื่นๆ เมื่ อม u
ตาแหน่งว่างผู้สรรหาสามารถดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรทั้งหมดในองค์การ
จากฐานข้อมูลและสามารถระบุชื่อบุคลากรผู้ซึ่งสมควรจะได้รับการเสนอให้บรรจุในตาแหน่ง
ที่ว่างได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ข้อมู ลต่างๆ ที่ บันทึก ไว้ยังนามาใช้ในการวางแผนก าหนด
เส้นทางความก้าวหน้าในการทางานให้แก่บุคลากรอีกเช่นกัน
2) การสรรหาจากภายนอกหน่วยงาน (External Recruitment) เป็นการสรรหาบุคลากร
หรือผู้สมัครจากภายนอกองค์การ โดยพยายามชักจูงบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาสมัครเพื่อ
เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเข้ามาปฏิบัตงิ านและดารงตาแหน่งงานตามความต้องการขององค์การ การ
สรรหาจากภายนอกมั กใช้ในกรณีการขยายธุกิจและไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในที่ เหมาะสมมา
ดารงตาแหน่งได้ วิธีการสรรหาจากภายนอกที่ใช้กันทั่วไป มี 8 วิธี ได้แก่ (สมาน รังสิโยกฤกฎ์, 2530;
สุนันทา เลาหนันทน์, 2546)
(1) ผู้สมัครเข้ามาสมัครเอง (Walk-in) ผู้สมัครที่สนใจจะเข้ามาติดต่อขอรับใบสมัคร
จากเจ้าหน้าที่ และกรอกข้อมู ล ส่วนตั วต่างๆ ลงในใบสมั คร โดยองค์ก ารดาเนิน การเก็ บ
รวบรวมไว้จนกระทั่งมีตาแหน่งว่างและต้องการบุคลากรใหม่ ผู้สรรหาจะพิจารณาจากประวัติ
ส่วนตัวโดยย่อ (Resume) ที่รวบรวมไว้และติดต่อขอสัมภาษณ์ตามขั้นตอนการคัดเลือกต่อไป
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(2) ผู้ส มัครเขียนจดหมายมาสมั ครเอง (Write-in) วิธีนี้คล้ายคลึงกั บ วิธีแรก แต่มี
ความแตกต่างที่ผู้สมัครใช้วิธีการเขียนจดหมายมาสมัครตามที่องค์การได้ประกาศรับสมั คร
งานไว้หรือรับรู้จากแหล่งอื่น
(3) การสมั ค รโดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร (Telecommunication) บุ ค คลที่ ส นใจ
สามารถสมัครได้ 2 ลักษณะ คือ 1.สมัครผ่านทางโทรสารและ 2.สมัครผ่านทางคอมพิวเตอร์
โดยอาศัยเครือข่ายทางระบบอินเตอร์เนท (Internet)
(4) การรับสมัครงานผ่านโฆษณา (Advertising) หมายถึง การประกาศตาแหน่งว่าง
ในองค์การให้บุคคลได้ทราบ ด้วยช่องทางการแจ้งผ่ านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ วารสาร
หนังสือพิมพ์ แผ่นป้ายโฆษณา เป็นต้น การรับสมัครงานผ่านโฆษณามีข้อดีในด้านการเข้าถึง
ผู้สมัครได้เป็นจานวนมาก การเตรียมการสรรหาโดยการโฆษณาเป็นช่องทางที่ต้องใช้เวลา
เนื่องจากต้องการความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบให้เนื้อหาหรื อข้อความมีความน่าสนใจ
ซึ่งสามารถดึงดูดและจูงใจให้บุคคลต่างๆ เข้ามาสมัครงาน
(5) สถาบันการศึกษา (Educational Institutions) สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งของ
ผู้สมัครวัยเริ่มทางานที่มีความรู่แต่ยังขาดประสบการณ์ในการทางาน วิทยาลัยเฉพาะทางเป็น
ศูนย์รวมของผู้มีความรู้และทักษะด้านงานสายปฏิบัติการเชิงเทคนิค ส่วนมหาวิทยาลัยนั้น
เป็นศุนย์รวมของผู้สมัครที่ มีความรู้ทางวิชาการในระดับสูง เป็นแหล่งสรรหาบุคลากรที่ จะ
ปฏิบัติงานในสานักงาน (White Collar Job) การรับผู้สมัครจากสถาบันการศึกษานี้ ไม่ได้ให้
ความส าคัญ กั บ ประสบการณ์ ในการท างาน แต่มุ่ งหวัง จะรับ ผู้ส มั ครที่ มี ความรู้ท างด้ าน
วิชาการ แล้วมาพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการทางานในภายหลัง
(6) ส านักจัดหางาน (Employment Agencies) ส านักจัดหางานมี ทั้ง ภาครัฐและ
ภาคเอกชน นับว่าเป็นแหล่ง การสรรหาภายนอกที่ ส าคัญ เมื่ อองค์ก ารต้องการบุคลากรก็
สามารถติดต่อแจ้งความต้องการไป องค์ก ารจัดหางานก็จะส่งคนมาให้ โดยทั่วไปสานักจัดหา
งานจะจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญเฉพาะด้านเท่านั้นและมักจะเป็นบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการไม่ใช่ระดับบริหาร สานักจัดหางานเหล่านี้สามารถอานวยประโยชน์ให้กับ ธุรกิ จ
ได้มากโดยเฉพาะโรงงานที่ตั้งอยู่ไกลจากตลาดแรงงาน
(7) การติดต่อกับบริษัทจัดหาผู้บริหาร (Executive Search Firms) บริษัทแสวงหา
ผู้บริหาร จะแตกต่างจากสานักงานจัดหางาน กล่าวคือ สานักงานจัดหางานจะช่วยผู้สมัครหา
งานที่ต้องการ ส่วนบริษัท แสวงหาผู้บ ริหารจะช่วยองค์การหาผู้ส มัครที่เหมาะสมซึ่งในที่ นี้
หมายถึง ตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น
(8) การจัดตลาดนัดแรงงาน (Job Fairs) เป็นวิธีการสรรหาที่นายจ้างได้ดาเนินการ
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครงานได้พบปะกับตัวแทนขององค์การต่างๆ และจูงใจให้ผู้สมัครงาน
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เหล่ า นั้น สมั ค รงานและขอรับ การสั ม ภาษณ์ ภ ายหลั ง ประโยชน์ ที่ อ งค์ก ารจะได้รั บ คื อ
สามารถค้นหาและพบปะผู้สมัครเป็นจานวนมากในระยะเวลาอันสั้น
การสรรหาที่มีประสิทธิภาพควรจะมีการใช้เทคนิคหลาย ๆ อย่างซึ่งเทคนิคเหล่านี้ย่อมขึ้นอยู่
กับชนิดของงานที่จะสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน (Stone & Kendall, 1956) การสรรหานั้นไม่ใช่เป็น
เพียงการแสวงหาจานวนผูส้ มัครให้ได้มากที่สุด หรือ การแสวงหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับลักษณะ
งานที่สุดเท่านั้น แต่การสรรหายังครอบคลุมไปถึงการสร้างการรับรู้ในภาพลักษณ์เชิงบวกขององค์การ
ให้แก่ผู้สมัครอีกด้วย เพราะความประทับใจที่มีต่อวิธีการสรรหาผ่านการกระทาของเจ้าหน้าที่สรรหา
นั้น อาจกระทบต่ อ การตัดสิ นใจในการเข้าร่วมกั บ องค์ก ารเช่น กั น (Ivancevich & Konopaske,
2013; Noe et al., 2015 อ้างถึงใน ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ , 2559) ในส่วนของข้อดีและข้อควรระวังของ
การสรรหาจากภายในและภายนอกองค์การนั้น ได้สรุปข้อมูลผ่านตารางที่ 2.8
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ตารางที่ 2.8 ข้อดีและข้อควรระวังของการสรรหาจากภายในและภายนอกองค์การ
รูปแบบการสรรหา
การสรรหาจากภายใน

ข้อดี
- บุ ค ลากรเกิ ด ความรู้ สึ ก มั่ น คงในการ
ทางาน
- ระดับความเสี่ยงต่า เนื่องจากองค์การรับรู้
ถึงศักยภาพของบุคลากรเป็นอย่างดี
- บุคลากรรู้จักองค์การเป็นอย่างดี
- ก่ อให้ เกิ ด การวางแผนอาชี พ ของตนเอง
และมองเห้นความก้าวหน้าของตน

การสรรหาจากภายนอก - องค์การได้รับแนวคิดและวัฒนธรรมแบบ
ใหม่ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการท างาน
ขององค์การ
- การขยายอัตรากาลังคน ส่งผลให้ ผลงาน
ขององค์การมีจานวนมากขึ้น
- สนั บสนุนให้ เกิด การเปลี่ย นแปลงภายใน
องค์การมากขึ้น
- การเปิด โอกาสแก่บุ ค คลภายนอก ท าให้
ภาพลักษณ์ขององค์การดูดีขึ้น

ข้อเสีย
- ต าแห น่ งานเดิ ม ของบุ ค ลากรที่
โยกย้ ายมี ส ถานะว่ าง ซึ่ ง ไม่ ยั ง ไม่ รั บ
การสรรหาเพื่อมาทดแทนในตาแหน่ ง
ดังกล่าว
- องค์การเสียโอกาสที่จะได้รับแนวคิด
ใหม่ๆ จากบุคคลภายนอก
- ตาแหน่ งเฉพาะทางไม่ ส ามารถสรร
หาจากบุคคลภายในได้
- ลั ก ษณะงานที่ แ ตกต่ างกั น บุ ค คล
อาจต้ องใช้ เวลาในการปรั บ ตั วให้ เข้ า
กับลักษณะและวิธีการทางานแบบใหม่
- แนวคิ ด และวั ฒ นธรรมแบบใหม่ อา
จะไม่สอดรับกับบริบทขององค์การ
- บุค คลใหม่จาเป็นต้องใช้เวลาในการ
ปรั บ ตั วค่ อ นข้ างนาน ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ
ศักยภาพในการปรับตัวของแต่ละคน
- ความผิดพลาดและความเสี่ยงในการ
สรรหาค่ อนข้างสู ง เพราะองค์ การไม่
ทราบข้อมูลของผู้สมัครในทุกแง่มุม

แหล่งที่ม า: Ivancevich & Konopaske, 2013; Noe et al., 2015 อ้างถึงใน ดาวิษา ศรีธัญ รัตน์ ,
2559, น. 53.
กระบวนการในการสรรหาบุคลากร (Recruitment Process) การสรรหาบุคลากรเข้ามา
ปฏิบัติงานในองค์ก ารนั้น มี ลัก ษณะต่อเนื่องมาจากการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง นี้ นงนุช วงษ์
สุวรรณ (2552) ได้อธิบายขั้นตอนการสรรหาบุคลากรในส่วนขององค์การ ซึ่งแสดงในภาพที่ 2.14
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ภาพที่ 2.14 ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรขององค์การ
แหล่งที่มา: นงนุช วงษ์สุวรรณ, 2552, น. 140.
จากภาพที่ 2.14 แสดงให้เห็นล าดับการสรรหาในส่วนขององค์การ ซึ่ง นงนุช วงษ์สุวรรณ
(2552) อธิบายว่า เมื่อองค์การมีตาแหน่งว่างเกิดขึ้น ผู้บริหารจะตัดสินใจให้มีการสรรหาบุคคลเข้ามา
ปฏิบัติ งานในตาแหน่งดังกล่าว เจ้าหน้าที่ส รรหาจะตรวจสอบลัก ษณะงานหรือวิเคราะห์งาน เพื่อ
กาหนดลักษณะและคุณสมบัติของบุคคลว่าต้องมีความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และประสบการณ์
ทางานด้านใดบ้างเพื่ อที่จะปฏิบัติ งานได้อย่างมีป ระสิทธิภาพในตาแหน่งงานนั้นๆ ในขณะเดียวกั น
องค์การก็ต้องมีการพิจารณาปัจจัยที่เป็นสิ่งแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกเช่นเดียวกัน อาทิ การจ่าย
ค่าตอบแทน สถานที่ ตั้งองค์การ รูป แบบการดาเนินธุรกิ จ ขององค์ก าร สภาพของเศรษฐกิ จ และ
กฎหมายแรงงาน เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จะนามาสู่การตัดสินใจเลือกลักษณะของผู้สมัครงานที่ต้องการ
รวมถึงจะเลือกใช้วิธีการสรรหาภายในหรือภายนอกด้วย ทั้งนี้การสรรหาอาจใช้วิธีการอย่างเดียวหรือ
หลากหลายวิธีก็ได้ ที่สาคัญของการสรรหาบุคลากรคือองค์การจะต้องได้ผู้สมัครที่ดีสุดมาร่วมงานกับ
องค์การ
ในส่ ว นกระบวนการคั ด เลื อก (Selection Process) จะเริ่ ม ต้ น เมื่ อ มี ต าแหน่ ง ว่า งขึ้ น ใน
องค์การอันสืบเนื่องมาจากการโยกย้าย การเลื่อนขั้น การลาออก หรืออาจจะได้รับการอนุมัติให้มีการ
เพิ่ม บุคลากร ซึ่ง ตาแหน่ งที่ ว่างดัง กล่าวนั้ นก่ อนจะมี ก ารคั ดเลือกจริง ๆ อาจจะได้มี การโยกย้าย
สับเปลี่ยน หรือมีการทดแทนกันภายในเป็นเบื้องแรกเสียก่อน จากนั้นก็จะมีการรับบุคลากรคนใหม่
ขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้มักจะมีใช้โดยทั่วไปในธุรกิจซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแล้วแต่
ความเหมาะสม อย่างไรก็ ตามกลไกของขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นไปเพื่ อกลั่นกรองบุคคลที่ ไม่
เหมาะสมในแง่ใดแง่หนึ่ง ในที่นี้กระบวนการของการคัดเลือกมี 10 ขั้นตอนด้วยกัน (อุทัย หิรัญ โต,
2526; ธงชัย สันติวงษ์, 2540) คือ
1) การรับสมัครและการสัมภาษณ์เบื้องต้น เป็นขั้นตอนของการดาเนินงานลาดับแรกสุดเมื่อมี
บุคคลเจ้ามาสมัครในองค์การ การสัมภาษณ์เบื้องต้นอาจจะใช้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ขึ้นอยู่
กับระดับความสาคัญของงาน การสัมภาษณ์ในขั้นตอนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อได้ข้อมู ลเบื้องต้นและ
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กลั่นกรองบุคคลซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีคุณสมบัติตามที่ องค์การต้องการหรือไม่ ในขั้นตอนนี้บุคลิกภาพที่
ปรากฎมักจะเห็นได้ง่ายและหากสังเกตได้ชัดแล้วว่าไม่ตรงกับคุณสมบัติจะไม่พิจารณาในการคัดเลือก
ขั้นต่อไป
2) การกรอกใบสมัคร เป็นขั้นตอนการกรอกข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นของผู้สมัครซึ่งถูกจัดเรียง
เป็นระบบตามแบบฟอร์ม เพื่อจะให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครข้อมูลเกี่ ยวกับการศึกษา ประวัติการ
ท างาน ทั้ งนี้ใบสมั ครงานตอบสนองวัตถุป ระสงค์ 3 ประการ คือ (1) ใบสมั ครชี้ให้ เห็นอย่างเป็ น
ทางการถึงตาแหน่งหน้าที่ที่ผู้สมัครงานต้องการ (2) ใบสมัครงานให้ข้อมูลเบื้องต้นต่อผู้สัมภาษณ์ใน
การสัม ภาษณ์เชิงลึกและ (3) ใบสมั ครงานจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้อมู ล ทางด้านบุคลากรของ
องค์การในอนาคต
3) การตรวจสอบข้อ มูล พื้ นฐานเกี่ ยวกั บ ผู้ส มั คร ขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบประวัติของ
ผู้สมัครเพื่อที่จะช่วยให้ทราบว่าการปฏิบัตงิ านต่างๆ ในอดีตของผู้สมัครหรือข้อมูลต่างๆ ของผู้สมัครที่
ได้กรอกข้อมูลไว้ในใบสมัครจะต้องมีวิธีการทดสอบข้อมูลที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จของงานไว้
อย่างไร
4) การทดสอบบุคคล ขอบเขตของการใช้เครื่องมือในการทดสอบบุคคลอาจจะแตกต่างกัน
บ้างสาหรับองค์การแต่ละองค์การ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่จะคัดเลือก ข้อดีของการทดสอบ
คือการทดสอบเป็น การวัดที่ ชัดแจ้ง มากกว่าการสัม ภาษณ์ การทดสอบเป็ นการวัดทั ศ นคติและ
บุ คลิ ก ภาพ ทั ก ษะทางร่ างกาย ทั ก ษะทางปั ญ ญา และความสามารถหรือ ความช านาญในการ
ปฏิบัตงิ านจริง
5) การสัม ภาษณ์ การสั ม ภาษณ์ เป็ น วิธีก ารรูป แบบหนึ่ง ที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ างยิ่ง ในการ
พิจารณาว่าจ้างพนักงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สมัครงาน นอกเหนือจากข้อมูลที่
ได้ในใบสมัคร การสัมภาษณ์จะดาเนินการโดยนักทรัพยากรมนุษย์รวมกับผูบ้ ริหารที่ผสู้ มัครงานต้องไป
ปฏิบัติงานด้วยในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาข้อดีของการสัมภาษณ์คือ สามารถรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้มา
แล้วนามาพิ จารณาประเมินรวมกั นเพื่อที่จะนาไปสู่การตัดสินใจอย่างเหมาะสมเกี่ยวกั บ ผู้สมัครจะ
ว่าจ้างต่อไปหรือไม่
6) การคัดเลือกเพื่อบรรจุและการตัดสินใจรับเข้า เป็นขั้นตอนในด้านการพิจารณากลั่นกรอง
ขั้นสุดท้าย โดยฝ่ายทรัพ ยากรมนุษย์ดาเนินการตัดสินใจร่วมกับหัวหน้างานที่บุคคลนั้นจะไปอยู่ ซึ่ง
พิจ ารณาจากข้อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ยวกั บ ผู้ส มั คร ผลการทดสอบต่างๆ และผลการสัม ภาษณ์ ถ้าการ
พิจารณาดังกล่าวมีผลเป็นเอกฉันท์ จะเข้าสู่กระบวนการตรวจร่างกายและการบรรจุตาแหน่งงานใน
ลาดับต่อไป
7) การตรวจร่างกาย เป็นขั้นสุดท้ายของกระบวนการคัดเลือกหากองค์การดังกล่าวมีแผนก
แพทย์ห รือ มี ห น่วยงานที่ ท าหน้าที่ ด้านการตรวจสุขภาพก็ จะมี ก ารมอบหมายให้มี ก ารตรวจสอบ
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เกี่ยวกับสุขภาพและความพร้อมทางร่างกาย เช่น โรคประจาตัว ความสามารถในการใช้สายตาหรือ
อื่นๆ
8) การบรรจุ การบรรจุเป็นการแต่งตั้งบุคลากรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกขององค์การ
โดยให้ไปรายงานตัวกับหัวหน้างานในแผนกที่รับเข้าซึง่ จะมีวิธีการให้รายงานอย่างถูกต้อง โดยมีการส่ง
รายละเอียดประวัติ ข้อมูล ตลอดจนผลการคัดเลือกตามวิธีการต่างๆ เพื่อช่วยให้การสอนงานในระยะ
เริ่มแรกโดยหัวหน้างานนั้นสามารถดาเนินการได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความสัม พั นธ์ร ะหว่างการสรรหาและการคัด เลือกบุ คลากรจะเห็นได้ว่าการสรรหาเป็ น
กระบวนการจูงใจให้บุคคลสนใจที่จะเข้ามาสมัครงานกับองค์การ ส่วนการคัดเลือกเป็นกระบวนการที่
องค์ก ารจะใช้วิธีก ารและเครื่อ งมื อในการคัดสรรผู้ส มั คร โดยก าหนดเกณฑ์ ในการคัดเลือก และ
ดาเนินการเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณสมบัติตรงตามลักษณะงานที่วางอยู่
ดังนั้นการคัดเลือกจึงเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการสรรหา ดังภาพที่ 2.15

ภาพที่ 2.15 ความสัมพันธ์ของกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
แหล่งที่มา: Milkovich & Boudreau, 1991 อ้างถึงใน นงนุช นงนุช วงษ์สุวรรณ, 2552, น. 151.
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเป็นกระบวนการที่เกิดขั้นภายหลังจากการที่องค์การได้รับ
ทราบถึงความต้องการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นผลมาจากขั้นตอนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในอดีต
อันนาไปสู่การได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานและวัฒนธรรม
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ขององค์การ การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยจะพิจารณาในเรื่อง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ได้ตรง
ตามความต้องการขององค์การทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ อันนาไปสู่การมีกาลังคนที่เพียงพอต่อ
การดาเนินการขององค์การ จากประเด็นที่กล่าวมานั้นผู้วิจัยจึงได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า การสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรอาจจะส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรม
เกม
2.2.5.3 แรงงานสัมพันธ์ (Labour Relation)
การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่างๆ ส่งผลให้
ประเด็นด้านแรงงานสัมพันธ์ได้รับความสนใจมากขึ้นทั้งระดับมหภาคและจุลภาค ในระดับมหภาคนั้น
รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับแรงงานในมิติของการดูแลด้านความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและออก
กฎหมายที่สาคัญเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนการจัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น
ในปี พ.ศ.2535 เพื่อทาหน้าที่ดูแลและคุ้มครองด้านแรงงานทุกประเภทภายในประเทศ ส่วนระดับ
จุลภาคนั้น หลายองค์การได้เกิดความตระหนักที่ จะบริห ารจัดการแรงงานของตนอย่างเหมาะสม
เพื่อให้ทั้งบุคลากรและองค์การสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข (กรรณิการ์ สุวรรณศรี, 2556)
สาเหตุหลัก ของปัญ หาแรงงานสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นในองค์การ คือ ปัญ หาความไม่ เข้าใจซึ่งกั นและกั น
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในองค์การ อันเป็นสาเหตุของความขัดแย้งหรือเกิดข้อพิพาทแรงงานที่
ตามมา นาไปสู่ก ารหยุดงานของฝ่ายลูกจ้างไปจนถึงการปิ ดกิจการของฝ่ายนายจ้าง ด้วยเหตุนี้ย่อม
ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ในแง่ของการส่งเสริม การลงทุ นจาก
ต่างประเทศซึ่งต้องอาศัยการลงทุนจากต่างชาติเป็นหลัก หากประเทศใดมีการประท้วงจากแรงงาน
ตลอดเวลา โอกาสที่ นัก ลงทุ น จะเข้ามาก็ น้อยลง (วีร ะพั นธ์ แก้ วรัตน์ , 2553) ทั้ ง นี้โดยปกติแล้ ว
หน่ วยงานทรัพ ยากรมนุ ษย์ จ ะเกี่ ยวข้องกั บ แนวคิ ดแรงงานสัม พัน ธ์ (Labor Relations) โดยตรง
เนื่องจากนักทรัพยากรมนุษย์โดยส่วนใหญ่ย่อมนาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ รวมถึงแรงงานสัมพันธ์มาใช้เป็นองค์ความรู้หนึ่งในการบริหารจัดการบุคลากรของตนและแก้ไข
ความขัดแย้งด้านแรงงาน นาไปสู่ก ารบริหารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อลด
ทัศนคติเชิงลบต่อองค์ก ารและรัก ษาพนักงานให้คงอยู่กับ องค์การในสถานการณ์ที่มีแนวโน้มความ
ต้องการแรงงานหรือสภาวะการขาดแคลนแรงงานสูง (พิทูร อมรวิทวัส, 2555) ทั้งนี้มีผู้ให้ความหมาย
ของแรงงานสัมพันธ์ไว้มากมาย ได้แก่ Mills (1994) กล่าวว่า แรงงานสัมพันธ์ คือ การที่นายจ้างและ
ลูก จ้างพยายามประสานผลประโยชน์เข้าด้วยกั นและสร้างความร่วมมื อที่ ดีในการ ปฏิบัติ งาน ซึ่ง
ประกอบด้วย (1) การสร้างความสงบสุขในองค์การโดยไม่มีเหตุการณ์นัดหยุดงานหรือกิจการ (2) การ
สร้างความยอมรับนับถือซึง่ กันและกันโดยนายจ้างและสหภาพแรงงานต้องไม่สร้างความเสียหายซึง่ กัน
และกัน (3) การสร้างความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และ (4) นายจ้างและ
ลูกจ้างไม่ สร้างความเสียหายให้แก่ ผู้บ ริโภคหรือสังคม ส่วน de Silva (1998) ได้เสนอว่า แรงงาน

78
สัมพั นธ์ที่มุ่ งเน้นการแก้ ไขข้อ ขัดแย้งให้ป ระสบความส าเร็จนั้น นายจ้างและสหภาพแรงงานต้องมี
เงื่อนไขการเจรจาต่อรองด้วยความจริงใจต่อกัน (Good Faith) ในการประนีประนอมเพื่อหาทางออก
ร่วมกันและขจัดความเข้าใจผิดต่อกัน Katz และคณะ (2007) ได้วิเคราะห์ระบบแรงงานสัมพันธ์ของ
เยอรมันและญี่ปุ่นซึ่งพบว่า ระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีนั้น นายจ้างต้องมีการยอมรับสหภาพแรงงานใน
ฐานะตัวแทนลูก จ้างไม่ ว่าจะเป็น การปรึก ษาหารือและการมี ส่ วนร่วมในการตัดสิน ใจก็ ตาม ซึ่ ง
สอดคล้องกับ Morishima (1991) ได้ยืนยันถึงระบบแรงงานสัมพันธ์ของญี่ปนุ่ ว่า ญี่ปุ่นได้พัฒนาระบบ
แรงงานสั ม พั น ธ์ ที่ มั่ น คง (Stable Industrial Relations System) ด้ ว ยการสร้ า งระบบการ
ปรึกษาหารือร่วมกันขึ้นมา (Joint Consultation) รวมถึงระบบการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างนายจ้าง
กั บ ลู ก จ้ า ง (Labour-Management Information Sharing) ในขณ ะที่ de Silva (1998) เห็ น
สอดคล้องเช่นกัน กล่าวคือ การจะสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้นั้น นายจ้างต้องมีนโยบายและ
การปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจน โดยระบุว่าปัจจัยที่ จะทาให้เกิดระบบแรงงาน
สัมพั นธ์ที่ดี คือ การที่นายจ้างยอมรับ และเปิดโอกาสให้ลูก จ้างเข้ามามี ส่วนร่วมในการบริห ารงาน
ตลอดจนการสื่อสารการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนายจ้างและลูกจ้างอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความไว้
เนื้อเชื่อใจและทัศนคติรวมที่ดีต่อกัน
ในประเทศไทยมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของแรงงานสัมพันธ์ไว้เช่นกัน ได้แก่ กวี วงศ์พุฒ
(2538) ได้สรุปความหมายของแรงงานสัมพันธ์ไว้ว่า กิจกรรมความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในการปฏิบัติต่อ
กันระหว่างบุคคลทั้ งสองฝ่าย คือ ฝ่ายลูก จ้างหรือสมาคมนายจ้าง และฝ่ายนายจ้างหรือสหภาพ
แรงงาน ซึ่งต่างก็ต้องพึ่งพาอาศียซึ่งกัน โดยครอบคลุมตั้งแต่การกาหนดนโยบายบุคคล การว่าจ้าง
บุค ลากร การดูแ ลบุ ค ลากรระหว่างการดาเนิน งาน ตลอดจนการเลิ ก จ้ าง รวมทั้ ง แนวทางหรื อ
มาตรการต่างๆ ที่มุ่งเน้นความสาคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์การและสหภาพแร
งาน รวมถึงบุคคลที่สาม คือ รัฐบาล ที่จะเข้ามามีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ซึ่ง เกษมสันต์ วิลาวรรณ (2553) ได้ยกตัวอย่างบทบาทของภาครัฐ
ได้แก่ การวางมาตรฐานในการจ้างงานและการใช้แรงงาน การระงับข้อขัดแย้งหรือข้อพิ พาทแรงงานที่
เกิดขึ้นให้ยุติล งโดยเร็วและเกิ ดความพึงพอใจของทั้ งสองฝ่ายมากที่ สุด และ ตรีเนตร สาระพงษ์
(2548) กล่าวเพิ่ ม เติม ว่า หากมี ปัญ หาความขัดแย้ง ที่ เกี่ ยวกั บ แรงงาน ภาครัฐก็ จ ะเข้ามาควบคุม
ประเด็ น แรงงานสั ม พั นธ์ ร ะหว่างฝ่ ายนายจ้างกั บ ฝ่า ยลู ก จ้ างเพื่ อ ก่ อ ให้เ กิ ด ความสงบสุ ขในทาง
อุตสาหกรรม เนื่องจากหากปล่อยปละให้เกิดมีความรุนแรงขึ้น อาจจะกลายเป็นปัญหาของสังคมหรือ
ปัญหาของชาติอันกระทบต่อประชาชนส่วนรวมได้ นอกจากนี้ วิชัย โถสุวรรณจินดา (2554) ได้เสนอ
แนวทางแรงงานสัมพันธ์เชิงสมานฉันท์ว่า นายจ้างและลูกจ้างต้องมีการยอมรับซึ่งกันและกัน มีความ
ไว้วางใจกัน มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสต่อกัน รวมถึงการให้ลูกจ้างเข้ า
ไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามความสมควร ภายใต้กรอบของวัฒนธรรม ค่านิยม กฎหมายและ
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นโยบายรัฐบาลที่เหมาะสม จากความหมายของนักวิชาการที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึงขอสรุปความเข้าใจ
ที่มีต่อคาดังกล่าวว่า แรงงานสัมพันธ์ เป็นความสัมพันธ์กันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างซึง่ ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่ก ารก าหนดนโยบายบุคลากร การว่าจ้างบุคลากร การดูแลบุคลากรระหว่างการ
ดาเนินงาน ไปจนถึงการเลิกจ้าง ซึ่งมุ่งเน้นความสาคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีและเกิดทัศนคติที่
ดี รวมถึงความไว้วางใจระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ผ่านการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน การเปิด
โอกาสให้ลูกจ้างเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นต้น ทั้งนี้รัฐบาลอาจจะเข้ามามีบทบาทในการ
สนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วยเช่นกัน
ภารกิจด้านแรงงานสัมพันธ์ของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์มีความสาคั ญทั้งในระดับจุลภาค
และระดับมหภาคซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ระดับ จุล ภาค กล่าวคือ องค์ก ารใดที่ ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูก จ้างต่างปฏิบัติต่อกันด้วย
ความรักใคร่กลมเกลียว ร่วมด้วยช่วยกันสร้างประโยชน์และนามาแบ่งปันอย่างเหมาะสม รวมถึง
สามารถระงับข้อขัดแย้งให้ยุติลงได้ด้วยความเข้าใจร่วมกันนั้น องค์การดังกล่าวย่อมมีความร่วมมือร่วม
ใจกันในการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการทางาน นาไปสู่ความ
ตั้งใจในการสร้างผลผลิตหรือการบริการให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริม าณและเชิงคุณภาพ เมื่อเป็นเช่นนี้
แรงงานสั ม พั น ธ์ ที่ ดี จ ะส่ ง ผลให้ อ งค์ ก ารสามารถด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งราบรื่ น น าไปสู่ ก ารบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การอย่างสัมฤทธิ์ผล ในทางตรงกันข้าม ถ้าฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างต่างเอารัด
เอาเปรียบ มีทัศนคติเชิงปฏิปักษ์ต่อกัน ย่อมเกิดข้อขัดแย้งซึ่งอาจพัฒนาไปสูข่ ้อพิพาทแรงงานที่รุนแรง
ลูก จ้างอาจกระท าการต่างๆ เช่ น การลาออกทั้ งที ม การนัดหยุดงาน การแสร้ง ทาให้ผ ลผลิตด้อย
คุณภาพ การทาลายอุปกรณ์เครื่องมือขององค์การ เป็นต้น ดังนั้นความสาคัญระดับจุลภาคจึงเปรียบ
เสมือแรงงานสัมพันธ์ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อบุคลากรและองค์การอย่างพร้อมเพรียงกัน (ณัฏฐพันธ์
เขจรนันทน์, 2545; เกษมสันต์ วิลาวรรณ, 2553)
2) ระดับมหภาค กล่าวคือ ถ้าฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูก จ้างสามารถปฏิบัติร่วมกันได้อย่าง
ราบรื่นก็จะส่งผลโดยตรงต่อความเจริญทางเศรษฐกิ จและความสงบเรียบร้อยของประเทศ ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าทั้ งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างมีความขัดแย้ง สร้างความไม่พอใจและโต้ตอบไปมา
ระหว่างกัน นอกจากจะทาให้องค์การและบุคลากรได้รับความสียหายแล้ว อาจส่งผลกระทบในวงกล
ว้างต่อความเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจและความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน สังคม ตลอดจนประเทศ
ดังนั้นความสาคัญระดับจุลภาคจึงเปรียบเสมือนแรงงานสัมพันธ์ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อ ชุมชน สังคม
และประเทศในภาพรวม (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2545; เกษมสันต์ วิลาวรรณ, 2553)
หน้าที่ของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นแรงงานสัมพันธ์นั้น Noe
และคณะ (2015) กล่าวว่า แรงงานสัมพันธ์เป็นภารกิจของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การผูเ้ ป็นนายจ้างกับบุคลากรผู้เป็นลูกจ้าง โดยความความสัมพันธ์
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ดังกล่าวจะครอบคุลมตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือก การจ้างงาน การโยกย้าย การฝึกอบรมและให้
การศึกษา การเลื่อนตาแหน่ง การบริหารค่าตอบแทน การสร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างองค์การกับ
สหภาพแรงงาน ในที่นี้สหภาพแรงงานเป็นองค์ก ารของฝ่ายลูกจ้างที่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญ ญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 (เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2559) เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มลูกจ้าง โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะเป็นตัวแทนของฝ่ายลูกจ้างในการช่วยคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของฝ่ายลูกจ้าง
หรือสมาชิกสหภาพแรงงาน รวมถึงการเป็นกลไกที่จะช่วยผลักดันให้มกี ารดาเนินการหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อตกลงเกี่ ยวกับ สภาพการจ้างงาน ตลอดจนเรียกร้องสิท ธิห รือความเป็นธรรมผ่านวิธีก ารเจรจา
ต่อรองร่วม เพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือทางออกร่วมกัน (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2545) อีกทั้งช่วยส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายลูกจ้าง และบุคลากรภายในองค์การด้วยกันเอง ทั้งนี้
DeCenzo และ Robbins (2007) สามารถสรุปบทบาทหน้าที่โดยทัว่ ไปของสหภาพแรงงานในปัจจุบนั
ได้ดังนี้
1) อานวยประโยชน์แก่สมาชิกสหภาพแรงาน โดยมีบรรยากาศของกลุ่มที่ช่วยหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน ซึ่งทาให้สมาชิกในสหภาพแรงงานมีความมั่นใจในการเรียกร้องสิทธิของตน ในกรณีการถูก
เลิกจ้างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนโยบายและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ การอานวย
ประโยชน์อาจครอบคลุมถึงการจัดเตรียมฝึกอาชีพและการให้คาปรึกษาทางด้านกฎหมายแรงงาน
2) สร้างพลังต่อรอง ในกรณีที่สหภาพแรงงานขององค์การมีการจดทะเบียนและจัดตั้งอย่าง
เป็นทางการย่อมสามารถดาเนินการได้อย่างเปิดเผย นาไปสู่การสร้างความตระหนักรู้แก่องค์การและ
ผู้บริหาร ดังนั้นสหภาพแรงงานสามารถดาเนินการเจรจาต่อรองกับองค์การได้ทั้งในเรื่องค่าจ้างและ
สภาพการทางาน ตลอดจนผลประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการดารงชีวิตของบุคลากร
3) ดาเนินการเคลื่อนไหวแรงงาน เมื่อเผชิญหน้ากับความขัดแย้งและการปฏิบัตทิ ี่ไม่เป็นธรรม
สหภาพแรงงานอาจจัดให้มีการนัดหยุดงานหรือการต่อต้านการปิดกิจการ เพื่อผลักดันให้ข้อเสนอหรือ
ข้อเรียกร้องบรรลุผลอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามบทกฎหมาย
4) การร่วมกิจ กรรมทางการเมื อง สหภาพแรงงานอาจนาเสนอหรือท าการเรียกร้องเชิง
นโยบายต่อหน่วยงานภาครัฐให้มีการบัญญัติหรือแก้ไขกฎหมายที่ เป็นประโยชน์โดยรวมแก่สมาชิก
สหภาพแรงงานหรือลูกจ้างโดยทั่วไป ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคม
ภารกิ จด้านพนัก งานสัม พั นธ์จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างผู้บ ริห ารและบุคลากร
ตลอดจนแก้ไขข้อแย้งการจ้างงานและการสร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานรวมถึงเสริมสร้างขวัญกาลังใจที่ทาให้บุคลากรปฏิบัตงิ านได้อย่างมีความสุข การศึกษา
ในครั้งนี้ผู้วิจัยจะพิจารณาในเรื่อง การสร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน
และกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การจัดให้กับบุคลากร จากประเด็นที่กล่าวมานั้นผู้วิจัยจึงได้ตั้งสมมติฐานการ
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วิจัยว่า การบริหารพนักงานสัมพันธ์อาจจะส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมเกม
2.2.5.4 การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (Compensation and Benefit)
การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เป็นการจ่ายตอบแทนให้แก่บุคลากร ซึ่งจะเป็นวิธีที่
จูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจ และมีความจงรักภักดีต่อองค์การ
การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ไม่ใช่เป็นปัจจัยเดียวที่จะจูงใจให้คนปฏิบัติงานกับองค์การ
แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่างที่ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ในปัจจุบันถือว่าค่าจ้าง
หรือเงินเดือนน้ันเป็นปัจจัยแรกที่จะจูงใจให้คนปฏิบัตงิ านให้กับองค์การ (จิตติมา อัครธิติพงศ์, 2557)
ผลประโยชน์เกื้อกูล เป็นปัจจัยหนึ่งที่ มีอิท ธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นในปัจจุบันทุ ก
องค์การ จึงพยายามที่จะจัดการผลประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมให้แก่บุคลากร โดยยึด
หลักที่ว่าพนักงานสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถทุ่มเทความสามารถใน
การปฏิบัติงานได้เต็มที่ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2545) ในที่นี้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้นิยามของ
การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล ได้แก่ Mondy และ Noe (2004) ให้ความหมายของ
การจ่ายค่าตอบแทน กล่าวคือ รางวัลทั้งหมดซึ่งบุคลากรได้รับในการแลกเปลี่ยนกับการปฏิบัติงาน
ประกอบด้ วยค่าจ้าง เงินเดือ น โบนัส สิ่งจูงใจและผลประโยชน์อื่นๆ นอกจากนี้ DeCenzo และ
Robbins (2007) กล่าวเพิ่ มเติม ว่า กระบวนการบริห ารค่าตอบแทนมี วัตถุป ระสงค์เพื่ อออกแบบ
โครงสร้า งค่ าตอบแทนขององค์ ก ารให้ มี ก ารว่าจ้ า งอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ วน Milkovich และ
Newman (2005) ได้อธิบายว่า การกาหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับตาแหน่งต่างๆ โดยเน้น
การจ่ายค่าตอบแทนที่ แตกต่างกั นซึ่งวิเคราะห์จ ากคุณ ค่าของงานนั้นๆ และ Beach (1980) การ
บริห ารค่าตอบแทนมีเนื้อหาที่ครอบคลุมในเรื่องของ การรักษาและพั ฒนาโครงสร้างเงินเดือน การ
สารวจค่าจ้าง การประเมิ นค่างาน การจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจ การเปลี่ยนแปลงและปรับ ปรุง
ค่าจ้าง เป็นต้น
นักวิชาการภายในประเทศไทยได้ให้นิยามของคาว่าการบริหารค่าตอบแทน ได้แก่ ธัญญา ผล
อนัน ต์ (2551) ให้ ค วามหมายของค่าตอบแทนในลัก ษณะที่ ค รอบคลุม ทั้ งในส่ วนค่ าแรง ค่าจ้ าง
เงินเดือน หรือผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งองค์การให้กับบุคลากรเพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัตงิ าน อีกนัย
ยะหนึ่งเพื่อเป็นการทดแทนค่าความสูญ เสียต่างๆของบุคลากร ทั้งนี้เป็นการจ่ายทั้งในทางตรงและ
ทางอ้อมภายใต้รูป แบบที่ เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ในขณะที่ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2548) และ
พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว (2550) มีความเห็นที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของคาว่าค่าตอบแทน
กล่าวคือ ค่ าตอบแทน หมายถึง รางวัล ที่ เป็ นเงิน หรือวัตถุ ที่ มี มู ล ค่าทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อม ซึ่ ง
บุคลากรจะได้รับก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัตใิ ห้กับองค์การ
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ในส่วนนิยามของคาว่า ผลประโยชน์เกื้อกูล (Benefit) ในที่นี้อาจจะเรียกว่า สวัสดิการ ได้
เช่นกัน ก็มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้นิยามไว้ ได้แก่ บุญรวย ฤาชัย (2543) ให้ความหมายของคาว่า
สวัส ดิการ หมายถึง เงินหรือ ประโยชน์ที่ คนท างานได้รับ เพิ่ม เติม จากค่าตอบแทนหลัก ซึ่งจ าแนก
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ค่าตอบแทนสาหรับเวลาที่ไม่ ได้ทางาน 2) เงินช่วยเหลือคุ้มครองภัย
พิบัติของบุคลากร และ 3) บริการที่จัดให้บุคลากรเพื่อความสะดวกในการครองชีพ และ สุรางค์รัตน์
วศินารมณ์ (2540) กล่าวเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนต่างๆ (Fringe Benefits) ที่อยู่นอกเหนือจากค่าจ้าง
ซึ่งลูก จ้างได้รับ ในฐานะที่ เป็นสมาชิ ก ขององค์ก าร โดยมุ่ ง หมายเพื่ อเสริม สร้างความเป็ นอยู่ของ
บุคลากรให้ดีขึ้นรวมถึงการให้ความมั่นคงในชีวิตการทางาน นอกจากนี้ พิเชษฐ์ สอนศิริ (2553) ได้ให้
ความเห็นเพิ่มเติมว่า สวัสดิการเป็นรายได้พิเศษ (Extra Income) ที่องค์การจ่ายให้ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเพิ่มเติมจากเงินเดือนและค่าจ้ างประจา เพื่อให้มีกาลังกายและกาลังใจในการปฏิบัติงานให้
เป็นผลดีแก่องค์การ ในส่วนความหมายเชิงสรุป ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ (2559) ได้กล่าวว่า ผลประโยชน์
เกื้อกูล เป็นสิ่งที่องค์การให้กับบุคลากรซึ่งนอกเหนือจากเงินเดือนและค่าตอบแทน โดยมีวัตถุประสงศ์
เพื่อดูแลบุคลากร ทั้ ง นี้ก ารมอบผลประโยชน์เกื้ อกู ล นั้นจะอยู่บ นพื้นฐานของการเป็นสมาชิกของ
องค์ก าร อี ก นัยยะหนึ่ง กล่ าวคื อ ผลประโยชน์เ กื้ อกู ล ไม่ เ กี่ ยวข้องหรืออยู่บ นพื้ นฐานของผลกา ร
ปฏิบัตงิ านแต่อย่างใด จากความหมายของนักวิชาการข้างต้นที่ให้นิยามต่อการบริหารค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูลดังที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึงขอสรุปความเข้าใจที่มีต่อคาดังกล่าวเป็นสองประเด็น
ค่าตอบแทน (Compensation) คือ รูป แบบของรางวัล ตอบแทน ที่ เป็ นตั วเงิน หรือการบริก ารที่
สามารถจับ ต้องได้ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่บุคลากรได้รับ จากการปฏิบัติง าน ซึ่งอาจประกอบไปด้วย
ค่าแรง ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส รางวัล รวมถึงประโยชน์อื่นๆ ในส่วนผลประโยชน์เกื้อกูล (Benefit)
คือ ผลประโยชน์ที่บุคลากรจะได้รับเพิ่มเติมจากค่าตอบแทนหลักซึ่งการรับ ได้ผลประโยชน์เกื้อกูลนั้น
จะอยู่บนพื้นฐานของการเป็นสมาชิกขององค์การ การบริหารค่าตอบแทนนั้นไม่ได้มีความหมายเฉพาะ
เรื่องของการบริหารค่าจ้างหรือเงินเดือนเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการกาหนดลักษณะงาน ค่าของ
งาน การวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ เช่นกัน
รูป แบบของค่ าตอบแทนโดยทั่ วไป Mondy และ Noe (2004) แบ่ ง ค่า ตอบแทนเป็ น 2
รูปแบบได้แก่ 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Financial Compensation) และ 2) ค่าตอบแทนที่ ไม่
เป็นตัวเงิน (Non-financial Compensation) ดังแสดงในภาพที่ 2.16 ดังนี้
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Financial Compensation) ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินโดยตรง และ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินโดยอ้อม
(1) ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินทางตรงเป็นค่าตอบแทนที่ ลูก จ้างได้รับ จากนายจ้าง
ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส ค่าทางานล่วงเวลา ค่าคุณวุฒิและประสบการณ์ทางาน ในบาง
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ตาแหน่งงานจะได้รับค่านายหน้า (Commission) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนพิเศษตามผลงานในแต่
ละช่วงเวลา
(2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินทางอ้อมเป็นค่าตอบแทนที่ลูกจ้างได้รับตามที่ก ฎหมาย
กาหนด เช่น การประกันสังคม อีกส่วนหนึ่งจะเป็นค่าตอบแทนที่องค์การจัดให้กับบุคลากรใน
กรณี วันหยุดพั ก ผ่อ น วันหยุดตามประเพณี ลาป่วย ลาคลอดบุตร และผลประโยชน์อื่นๆ
ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิต เงินบาเหน็จบานาญ การทุพพลภาพ สวัสดิการของ
องค์การ ค่าอาหารกลางวัน ชุดยูนิฟอร์ม บ้านพัก เงินช่วยเหลือต่างๆ เป็นต้น
2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-financial Compensation) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัว
เงิน ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ ตัวงานต่างๆ ของบุคลากรและสภาพแวดล้อมในการทางาน
(1) ตัวงาน ได้แก่ งานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่หลากหลาย งานที่
มีความสาคัญและท้าทายศักยภาพของผู้ ปฏิบัติงาน งานที่มีความเป็นอิสระ และโอกาสที่จะ
ได้รับทราบข้อมูลของงานที่ทาไปว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
(2) สภาพแวดล้อมในการทางาน ได้แก่ นโยบายที่ใช้ในการบริหารงานและนโยบาย
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การมีหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานที่ดี ความยึดหยุ่นในการทางาน
และสภาพแวดล้อมทางกายในที่ทางาน รวมถึงสิ่งที่ทาให้ลูกจ้างมีความพึงพอใจที่ได้รับจาก
การปฏิบัติงานในองคก์าร ซึ่งยังมีผลประโยชน์ที่บุคลากรได้รับอีกหลายรูปแบบที่ไม่เป็นตัว
เงิน หรือไม่ได้เป็นต้นทุนของบริษัท เช่น สภาพแวดล้อมในการทางาน การให้โอกาสในการ
เลื่อนตาแหน่ง การมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือทากิจกรรมนันทนาการ การจัดฝึกอบรมใน
ด้านต่าง ๆ และการให้ทุนการศึกษา เป็นต้น
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ภาพที่ 2.16 รูปแบบของค่าตอบแทนจากแนวคิด Mondy และ Noe
แหล่งที่มา: Mondy & Noe, 1996 อ้างถึงใน วรัญญู พินทุสมิต, 2550, น. 17.
ในส่วนของผลประโยชน์เกื้อกูลหรือสวัสดิการนั้น จุฑารัตน์ บารุงสุข (2547) ได้แบ่งประเภท
ของการจัดสวัสดิการและค่าตอบแทน ได้ 2 ประเภท คือ
1) สวัสดิการตามที่กฎหมายกาหนด สวัสดิการที่จัดขึ้นโดยมีระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดให้
ฝ่ายนายจ้างต้อ งจัดสวัส ดิก ารขั้นต่าให้แก่ ลูก จ้างอย่า งเคร่ง ครัด การจัดสวัส ดิก ารข้อก าหนดของ
กฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพืน้ ฐานของบุคลากรในสถานประกอบการและ
ส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกระดับ
2) สวัสดิการนอกเหนือจากทีก่ ฎหมายกาหนด สวัสดิการที่จัดให้บุคลากรมากกว่าที่กฎหมาย
หรือระเบียบ ข้อบังคับกาหนด ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ สวัสดิการประเภทนี้อาจจาแนกเป็น 6 ด้าน ได้แก่
(1) สวัสดิการทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มพูนความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่บุคลากร
ทาให้มีฐานะความเป็นอยูท่ ี่ดีขึ้น
(2) สวัสดิการทางด้านสังคม เพื่อประโยชน์ทางด้านจิตใจของบุคลากรเป็นหลัก
(3) ด้านนันทนาการและความสะดวกสบาย เป็นการจัดเพื่อให้บุคลากรในองค์การ
ได้รับความสนุก สนานรื่นเริง และสร้างสั ม พันธ์ภายในองค์ก าร โดยมี ก ารปฏิสัมพันธ์จาก
กิจกรรมทางสังคมร่วมกัน เช่น การจัดตั้งสโมสร การแข่งขันกีฬา และการจัดงานเฉลิมฉลอง
ประจาปี เป็นต้น
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(4) ด้านสุขภาพและอนามัย เป็นการจัดเพื่ออานวยความสะดวกให้กับบุคลากรใน
ด้านการบริก าร โดยการจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้ทั้ ง ในนอกเวลาปฏิบัติงาน เช่น การ
จัดบริการทางการแพทย์ การให้คาปรึกษาการแพทย์รวมทั้งตรวจสุขภาพประจาปี
(5) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นการจัดเพื่อสร้างความปลอดภัยใน
การปฏิบัตงิ านภายในสถานที่ทางาน
(6) ด้านการเพิ่ ม พูนความรู้ เป็นการจัดให้บุ คลากรได้มี ก ารศึก ษาอบรมเพิ่ ม เติม
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้ง 6 ด้านมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดและ
จูงใจบุคลากรทั้งในส่วนของบุคลากรที่อยู่ในปัจจุบันและในอนาคต
โดยทั่ วไปแล้ววิธีก ารบริห ารผลประโยชน์เกื้ อกู ล ที่ ส ามารถตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรที่ มีความหลากหลาย ได้แก่ แนวคิดผลประโยชน์เกื้อกู ลแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
โดยเป็นแนวคิดที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรที่หลากหลายรวมถึงช่วงลดภาระค่าใช้จ่ายใน
การดูแลผลประโยชน์เกื้อกูลของบุคลากร (ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2559) บริหารผลประโยชน์เกื้อกูลแบบ
ยืดหยุ่นนั้นมี 3 แนวทาง ได้แก่
1) สิท ธิป ระโยชน์แบบยืดหยุ่น (Flexible Spending Accounts) เป็นแนวทางที่ บุคลากร
สามารถก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆได้โดยตนเองอย่างอิส ระ โดยองค์ก ารจะก าหนดงบประมาณ
เครดิต และรายการสิทธิประโยชน์ ให้แก่บุคลากรเอาไว้ แล้วให้บุคลากรพิจารณาเครดิตที่ตนองมีและ
เลือกรายการสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับความต้องการและเครดิตของตน ข้อดีของแนวทางดังกล่าว
คือ องค์การสามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรได้อย่างทั่ วถึงและคลอบคลุม เนื่องจาก
บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการเลือกสิทธิประโยชน์ที่ตนต้องการ ข้อจากัด คือ องค์การต้องใช้
ความพยายามอย่างมากในการดาเนินการบริหารสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายตามที่บุคลากรได้เลือกไว้
แล้ว ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่สูงขึ้น
2) สิ ท ธิป ระโยชน์ เ ฉพาะกลุ่ ม (Modular Plan) เป็ น สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ จั ด สรรให้ มี ค วาม
แตกต่างกันโดยจัดแบ่งตามความต้องการของพนักงานแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะออกมาในรูปแบบของชุดสิทธิ
ประโยชน์ (Package) เพื่อให้บุคลากรเลือกชุดสิทธิประโยชน์ที่ต้องการ โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดภายในแผนดังกล่าวได้ แนวทางดังกล่าวยังคงเอื้ออานวยให้บุคลากรมี ส่วนร่วมในการ
เลือกชุดสิทธิประโยชน์เช่นเดิม อีกทั้งองค์การจะลดภาระในการดาเนินการที่น้อยลง
3) สิท ธิป ระโยชน์ แบบผสมผสาน (Core Plus) เป็ นสิ ท ธิป ระโยชน์ที่ ถูก จั ดสรรให้มี สิท ธิ
ประโยชน์พื้นฐานสาหรับบุคลากรทุกคน อีกทั้งบุคลากรแต่ละคนยังคงสามารถเลือกสิทธิประโยชน์
เพิ่มเติมได้ด้วย ในแนวทางดังกล่าวองค์การมองว่าผลประโยชน์เกื้อกูลบางอย่าง ยังคงมีความจาเป็น
สาหรับบุคลากรทุกคน
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องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางานที่นักวิจัยหลายท่านได้นามากาหนดเพื่อเป็นตัวชี้ วัด
ระดับ คุณ ภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรต่างมี มุ ม มองที่ ส อดคล้องเป็นไปทิ ศทางเดียวกั นว่า
ค่าตอบแทนที่ เพี ยงพอและเหมาะสมเป็นองค์ป ระกอบที่ส าคัญ อย่างหนึ่งของคุณภาพชีวิตในการ
ทางาน (Walton, 1974; Huse และ Cummings, 1985; Bruce และ Blackburn, 1992; Lau และ
May, 1998; Sirgy และคณะ, 2001) บทบาทของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในองค์การพยายามที่จะสร้าง
การรับ รู้ถึงคุณภาพชีวิตในการทางานให้แก่บุคลากรนั้น Srivastava และ Kanpur (2014) กล่าวว่า
นโยบายค่าตอบแทนสามารถกระตุ้นและสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรได้ โดยผ่านการออกแบบ
นโยบายค่ าตอบแทนที่ ส ามารถจู ง ใจพวกเขาเหล่ านั้ น ส่ วน Saraji และ Dargahi (2006) และ
Hosseini และ คณะ (2010) เห็นสอดคล้องกันว่า การจ่ายค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม (Fair pay) เป็น
ปัจจัยที่จะทาให้บุคลากรในองค์การรับรู้ว่าตนเองมีคุณภาพชีวิตในการทางาน จากประเด็นที่กล่าวมา
นั้นผู้วิจัยจึงได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูลอาจจะส่งผล
เชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกม
2.2.5.5 การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development)
มนุษย์หรือบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การ ในปัจจัยดังกล่าวทรัพยากรมนุษย์
ถือเป็นหัวใจหลัก ที่ส าคัญ ขององค์ก าร เนื่องจากบุคลากรเป็นผู้ก าหนดและบริห ารจัดการในด้าน
โครงสร้างขององค์ก าร วัสดุอุ ปกรณ์ เงินทุน และการบริหารองค์การให้มีความเจริญ ก้าวหน้า เมื่ อ
ปฏิบัติงานในองค์การมาระยะหนึ่ง ย่อมต้องการได้รับการพัฒนาเนื่องจากบุคลากรต้องการเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน รวมถึงต้องการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเพราะมีการแข่งขันในตลาดทางนอกจากนี้บางองค์การที่มีการขยายงานหรือขายธุรกิจ
ก็ยิ่งจาเป็นต้องเพิ่มความสามารถบุคลากรในองค์การ (กรรณิการ์ สุวรรณศรี, 2556) การฝึกอบรมจึง
เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพราะเป็นการจัดเตรียม
บุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความชานาญในงานที่เหมาะสมสาหรับการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาข้อหนึ่งที่สาคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ว่า การใช้
คนให้ เ หมาะสมกั บ งาน หรื อ Put The Right Man on The Right Job (รั ง สรรค์ ประเสริฐ ศรี ,
2540) ทั้งนี้จากคานิยามของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่กล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นทาให้ผู้วิจัยพบว่าการ
ฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ (Human Resource Development) จากหลายๆองค์ ป ระกอบ เห็ น ได้ จ าก นิ ย ามของ
Nadler และ Nadler (1990) กล่าวว่า การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์เป็นกระบวนการปล่อยความ
เชี่ยวชาญและความสามารถของบุคลากรผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม และ Swanson และ Holton
(2009) กล่าวว่า กิ จกรรมในการงานพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การฝึก อบรม
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การศึกษาและการพัฒนา จากนิยามทั้งสองท่านจึงสะท้อนให้เห็นว่า กิจกรรมการฝึกอบรมเป็นส่วน
หนึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในที่นี้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้นิยามของการฝึกอบรมและพัฒนา
ได้แก่ Goldstein (1993) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อ
เสริม สร้างหรือ เพิ่ ม พู น ความรู้ (Knowledge) ทั ก ษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และเจตนา
(Attitude) ของบุคลากร อันจะช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
(Plunkett, 1992) ที่ กล่าวว่าเป็นกิจ กรรมที่ เกี่ยวข้องกับ การปรับ ปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร
เพื่อให้มีเจตคติ ความรู้ และทักษะในด้านเทคนิคเกี่ยวข้องกับงานที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ DeCenzo และ
Robbins (2007) กล่าวว่า การฝึกอบรมเป็นความพยายามที่ จะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานที่ กาลัง
ดาเนิน การอยู่ในปั จ จุบั น โดยมุ่ งเน้น ให้บุ คลากรปฏิ บัติ ง านตามเส้ นทางอาชีพ ที่ ต้องการความรู้
ความสามารถและทักษะแบบใหม่ในการปฏิบัติงานในอนาคต ในการพิจารณาความแตกต่างระหว่าง
คาว่า ฝึก อบรม และ พั ฒ นา นั้น แนวคิดของ Nadler และ Nadler (1992); Decenzo และคณะ
(2013 อ้างถึงใน ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2559) กล่าวต่อประเด็นนี้ว่า การฝึกอบรม คือ การอบรมที่เน้น
ไปที่การพัฒนาเพื่อตอบโจทย์งานในปัจจุบันที่บุคลากรแต่ละคนรับผิดชอบอยู่ ส่วนการพัฒนา เป็น
การเสริมสร้างทีม่ ุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถในการปฏิบัตงิ านในอนาคตรวมถึงการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรให้พร้อมรับมือกับเปลี่ยนแปลงและการปฏิบัตงิ านในอนาคต นอกจากนี้มีแนวคิดที่นิยาม
การฝึก อบรมและพั ฒ นาในภาพรวม โดย Noe และคณะ (2015) กล่าวว่า การด าเนิ นการต่างๆ
เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ อาทิ การได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ ทัศนคติ เพื่อพัฒนาการปฏิบัตงิ านของ
บุ คลากรไปสู่ ก ารตอบสนองความต้อ งการที่ เปลี่ ย นแปลงไปในด้ านหน้ าที่ ก ารงาน รวม ถึง การ
เปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการของตลาดและลูกค้า
นักวิชาการภายในประเทศไทยได้ให้นิยามของคาว่าการฝึกอบรมและพัฒนา ได้แก่ ชัยยงค์
พรหมวงศ์ (2547) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ใน
การทางาน ทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม และทักษะความชานาญเฉพาะด้าน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติ งานตามความรับ ผิด ชอบได้อ ย่างมี ป ระสิท ธิภาพเท่ าทั นเทคโนโลยีและ
วิ ท ยาการที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ส่ ว น ชาญ สวั ส ดิ์ ส าลี (2550) กล่ า วว่ า การฝึ ก อบรม หมายถึ ง
กระบวนการที่เป็นระบบซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลนั้น
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่องานที่
รับผิดชอบในปัจจุบนั รวมถึงงานที่กาลังจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตใิ นอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ วิจิตร
อาวะกุล (2550) ที่กล่าวว่า กระบวนการที่ส่งเสริมสมรรถภาพบุคลกรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลโดยตรงไปยังผลงานขององค์การและสังคม ในการให้นิยามเชิงสรุปและ
ครอบคลุมนั้น กิตติ พัชรวิชญ์ (2544) ได้สรุปไว้ว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมทีส่ อดรับ
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กับ ความเป็นจริงของปัญ หาที่องค์การเผชิญ อยู่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะและเปลี่ยนเจตคติของบุคลากร อันนาไปสู่การนาประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับจากการ
ฝึก อบรมไปใช้ในการแก้ ไขปัญ หาของงานที่ ป ฏิบัติ อยู่ให้บ รรลุความส าเร็จ ตามความต้องการของ
องค์การ จากความหมายของนักวิชาการข้างต้นที่ให้นิยามต่อการฝึกอบรมและพัฒนาดังที่กล่าวมานั้น
ผู้วิจัยจึงขอสรุปความเข้าใจที่มีต่อคาดังกล่าวเป็นสองประเด็น ได้แก่ การฝึกอบรม (Training) เป็น
กระบวนการขององค์ก ารในประเด็น การพั ฒ นาทรัพยากรมนุษ ย์ในระยะสั้น เพื่อ เปลี่ย นแปลง
พฤติกรรมและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบแบบแผน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจ ทัศนคติ ทักษะและประสบการณ์ในการทางานที่เหมาะสมซึ่งอยู่ในขอบเขตของหน้าที่งาน ณ
ปัจจุบัน อั นนาไปสู่การแก้ ไขปัญ หาการปฏิบัติ งานส่วนบุคคลและการดาเนินงานขององค์ก ารใน
ภาพรวมให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความสาเร็จขององค์ก าร ส่วนการพัฒนา (Development)
เป็นการเพิ่มความสามารถในการทางานของบุคลากรในระยะยาว โดยกิจกรรมการพัฒนาเป็นการ
มุ่งเน้นไปที่ งานในอนาคต เพื่ อ เตรียมความพร้อมสาหรับหน้าที่ ความผิดชอบของงานที่ จะมีขึ้นใน
อนาคตรวมถึงการรับมือกับเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ผ่านการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
และความสามารถในการทางานปัจจุบันของบุคลากร
ประเภทของการฝึกอบรมที่องค์การนามาใช้ในการดาเนินการการฝึกอบรมและพัฒนากันอยู่
ในปัจจุบันมีหลากหลายประเภท ในที่นี้จึงกล่าวถึงประเภทของการฝึกอบรมและพัฒนาที่เป็นพื้นฐาน
โดยทั่วไป และมีความนิยมในการจัดฝึกอบรมของแต่ละองค์การ ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ (2545) และ
วิจิตร อาวะกุล (2550) ได้จาแนกเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้
1) การฝึก อบรมก่ อนการท างาน (Pre-Service Trainning, Pre-Entry Training) หรือการ
ฝึกอบรมก่อนประจาการ เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้และะความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
ข้อมูลองค์การ วิธีปฏิบัติดาเนินงานในองค์การ และหน้าที่งานส่วนบุคคลของแต่ล ะคน การฝึกอบรม
ประเภทนี้ ได้แก่
(1) การอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) เป็นการอบรมขั้นเบื้องต้นให้แก่บุคคลที่เข้า
มาท างานใหม่ โดยมี วัตถุ ป ระสงค์เ พื่ อแนะนาให้ บุ คลากรที่ บ รรจุใหม่ ได้ท ราบเกี่ ย วกั บ
นโยบาย วัตถุป ระสงค์ ประวัติ กฎระเบียบ ความเป็นมาขององค์ก าร ผู้บริห าร โครงสร้าง
องค์การ วิธีการดาเนินงาน สภาพการจ้าง อันนาไปสู่การขจัดข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ปฏิบัติงาน
ใหม่ และเป็ นประโยชน์ต่อ สร้างความสัม พัน ธ์ซึ่ งกั น และกั น รวมถึง การประสานงานที่ มี
ประสิทธิภาพในอนาคต การปฐมนิเทศจะทาให้บุคลากรรับทราบเรื่องราวความเป็นมาของ
องค์การและรายละเอียดต่างๆที่สาคัญขององค์การด้วยความรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น
ซึ่งเป็นการหล่อหลอมทัศนคติและค่านิยมเบื้องต้นที่ถูกต้องขององค์การในช่วงเวลาทีบ่ ุคลากร
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มีความพร้อมในการรับฟังข้อมูลใหม่ๆ การปฐมนิเทศโดยทั่วไปจะใช้เวลาในการฝึกอบรม 1-2
วัน
(2) การฝึกอบรมก่อนเข้าทางาน (Induction Training) เป็นการอบรมให้คาแนะนา
แก่ บุคลากรใหม่ โดยมี วัตถุป ระสงค์เพื่อให้ได้เรียนรู้ระบบงานและวิธีก ารควบคุม ก ากั บ
ติดตาม และการปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง บุคคลที่จะเริ่มปฏิบัติงานจะได้รู้จักเนื้อหาของงาน
และวิ ธี ก ารท างานในหน้ า ที่ ข องตนเองตามความรั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงช่วยให้บุคลากรใหม่สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตฐาน
หรือ เป้าหมายของงานที่ วางไว้ มี ความผิดพลาดน้อยที่ สุด การฝึก อบรมก่ อนเข้าท างาน
โดยทั่วไปจะใช้เวลาในฝึกอบรมตั้งแต่ 5 วัน ไปจนถึง 15 วัน
2) การฝึกอบรมระหว่างการทางาน (In-Service Training) เป็นการฝึกอบรมสาหรับบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานให้กับองค์การ ณ ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานที่
อาจจะไม่ได้ใช้งานหรือขาดความชานาญ การฝึกอบรมประเภทนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
งานที่รับผิดชอบหรือบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ การฝึกอบรม
ประเภทดังกล่าวจะจาแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
(1) การฝึกอบรมในขณะทางานหรือการฝึกอบรมในงาน (On The Job Training)
เป็นการฝึกการปฏิบัติงานจริง โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติตัวต่อตัวหัวหน้างาน
หรือผู้ฝึกจะสามารถชี้แนะ สั่งสอน ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ ให้แก่บุคลากรได้อย่าง
ละเอี ยดโดยตรง การฝึกอบรมในลักษณะดังกล่าวจะไม่เน้นการเรียนทฤษฎีมากนัก แต่จ ะ
มุ่งเน้นไปในการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมการทางานจริงจึงทาให้การฝึกอบรมลักษณะ
นี้มี ป ระสิท ธิภาพในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิ บัติ ง านอย่างรวดเร็วและเห็ น
ผลลัพธ์ในระยะสั้น
(2) การฝึกอบรมนอกขณะทางาน (Off The Job Training) เป็นการฝึกอบรมอย่าง
เป็นทางการในสถานที่จัดฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะหยุดปฏิบัติงานในหน้าที่ชั่วคราว
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเต็มที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความรู้และทักษะที่ได้จากการ
ฝึกอบรมนาไปประยุกต์ใช้ในงานของตน
3) การฝึกอบรมเฉพาะเรื่อง (Specific Training) เป็นการฝึกอบรมให้ได้รายละเอียดเฉพาะ
เรื่องเพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะและความรู้ให้ ก ว้างขวางมากยิ่ง ขึ้น อัน นาไปสู่ก ารเกิ ดความสามารถในการ
ปฏิบัตงิ านและมีความชานาญในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิงขึ้น
4) การฝึกอบรมในกรณีพิเศษ (Special Training) เป็นการอบรมเพื่อประโยชน์ของสังคม
ส่วนรวม อาจจะเป็นการฝึกอบรมให้ทงั้ บุคลากรขององค์การ บุคลากรภายนอกองค์การหรือเป็นความ
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ร่วมมือระหว่างองค์การกับองค์การหรือชุมชนในสังคม การฝึกอบรมประเภทนี้มักจะเป็นการให้ข้อมูล
ความรู้พื้นฐานในการดารงชีวิต เป็นต้น
การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ดาเนินการอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ ที่มี
ความสั ม พั น ธ์กั นโดยจะดาเนินเป็นไปตามล าดับ ขั้นตอนอย่างต่ อเนือง เพื่ อให้ เกิ ดผลสัม ฤทธิ์แ ก่
บุคลากรและองค์การ หากพิจารณาถึงตัวแบบเชิงระบบ (Systems Model) ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์
ซึ่งกั นและกันของปัจ จัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และปัจจัยนาออก (Output) อัน
นาไปสู่การได้มาซึ่งผลสะท้อนกลับ (Feedback) นั้น โดยพื้นฐานของตัวแบบเชิงระบบนี้จาเป็นจะต้อง
มีระบบเปิด กล่าวคือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินงานของระบบ อีกนัยยะหนึ่ง กล่าวคือ ระบบนั้น
จะต้องสามารถปรับตัวตามปัจจัยนาเข้าที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเอง (ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2559)
ในประเด็ น กระบวนการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาซึ่ ง พิ จ ารณาว่า ด้ วยตั ว แบบเชิ ง ระบบนั้ น
Ivancevich และ Konopaske (2013) ได้อธิบ ายตัวแบบเชิง ระบบในการฝึก อบรมและพัฒ นา (A
General Systems Model of Training and Development) ซึ่ งพั ฒ น ามาจาก แน วคิ ดขอ ง
Goldstein ดังแสดงในภาพที่ 2.17 โดยมองว่า เมื่อฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาขององค์การได้ดาเนินการ
ประเมินค่างาน คุณสมบัติของบุคลากร และประเมินความจาเป็นในการฝึกอบรมแล้ว จะเป็นเหตุที่
นาไปสู่การได้มาซึ่งประเด็นในการฝึกอบรมและพัฒนา ซึ่ งเปรียบเสมือนการดาเนินงานในส่วนของ
ปัจจัยนาเข้า (Input) ให้กับกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาในขั้นต่อไป ทั้งนี้ประเด็นการฝึกอบรม
และพัฒนาดังกล่าวจะนาไปสู่การดาเนินการ 2 ประเด็นสาคัญ ได้แก่ 1) การวางแผน ออกแบบ และ
คัดเลือกกระบวนการและรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการดาเนินการจัดฝึกอบรมต่อไป
และ 2) การพัฒนาเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งจะนาไปสู่การกาหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ รวมถึงการพิจารณา
ความเหมาะสมของการฝึกอบรมและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถในการประยุกต์ใช้สิ่งที่
เรียนรู้ไปสู่ก ารปฏิบั ติง านจริง ในบริบ ทต่ างๆ เป็น ต้น เปรีย บเสมื อนการด าเนิน การในส่วนของ
กระบวนการหลัก (Process) จากนั้นการดาเนินการในส่วนกระบวนการหลักเหล่านี้จะนาไปสู่ก าร
ได้มาซึ่งผลลัพธ์หรือปัจจัยนาออก (Output) ทั้งนี้ผลลัพธ์จะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงผล
สะท้อนกลับ (Feedback) ที่ตามมาในอนาคต โดยผลสะท้อนกลั บดังกล่าวก็จะเป็นกระประเมินเพื่อ
หา ข้อดีและข้อควรปรับปรุงอันนาไปสู่การออกแบบกระบวนการฝึกอบรมต่างๆให้มีความเหมาะสม
กับเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การต่อไปในภายภาคหน้า
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ภาพที่ 2.17 ตัวแบบเชิงระบบในการฝึกอบรมและพัฒนาของ Goldstein
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก Goldstein, 1993; Ivancevich & Konopaske, 2013 อ้างถึงใน ดาวิษา
ศรีธัญรัตน์, 2559, น. 116.
นอกจากนี้ นฤนันท์ สุริยมณี (2549) ได้สรุปภาพรวมของกระบวนการในการจัดฝึกอบรม
โดยทั่วไปว่า ควรมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสารวจและวิเคราะห์ความจาเป็นในการฝึกอบรมเป็นขั้นตอนที่แสดงถึงการ
ดาเนินการวิเคราะห์ห าความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Needs Assessment) ซึ่งนับ ว่าเป็นขั้นตอน
อันดับแรกของการจัดการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ดังกล่าวจะช่วยให้ทราบถึงข้อมูลที่
จาเป็นสาหรับการออกแบบและพัฒนาโครงการฝึกอบรม ซึ่งประเด็นการฝึกอบรมดังกล่าวจะมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและองค์การ อันนาไปสู่การเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสอง
ฝ่ าย (นฤนั น ท์ สุ ริย มณี , 2549) ทั้ ง นี้ McGehee และ Thayer (1961) ได้ ก าหนดแนวทางการ
วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม ซึ่งจะทาให้สามารถวิเคราะห์ถึงความจาเป็นในการฝึกอบรม
ขององค์การได้นั้นมี 3 แง่มุม คือ 1) กาหนดว่าบุคลากรหรือหน่วยงานใดภายในองค์การควรได้รับการ
ฝึกอบรม 2) การฝึกอบรมดังกล่าวควรมีเนื้อหาสาระสาคัญประเด็นใดบ้าง โดยยึดถือการวิเคราะห์
เนื้อหาของงานตลอดจนหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยสาคัญ และ 3) กาหนดองค์ความรู้ ทักษะ
และทัศนคติที่จ าเป็นสาหรับ บุคลากรแต่ละคน ซึ่งควรต่อการที่ จะพัฒ นาให้มี ขึ้นโดยเร็ว เนื่องจาก
องค์ประกอบเหล่านั้นเป็นสิ่งจาเป็นที่จะช่วยให้บุคลากรดังกล่าว สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนและพัฒนาโครงการฝึกอบรม เป็นขั้นตอนที่นาข้อมูลต่างๆ ซึ่งได้รับ
จากการวิเคราะห์ความจาเป็นในขั้นตอนแรก มาเป็นสิ่งที่กาหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ซึ่ง
เป็นเสมือนเข็ม ทิศสาหรับการออกแบบและพัฒ นาหลัก สูตรการฝึกอบรมต่อไป อีกทั้ งยังเป็นสิ่ง ที่
กาหนดแนวทางการประเมินผลโครงการฝึกอบรมด้วยเช่นกัน กรอบการกาหนดวัตถุประสงค์โดยทั่วไป
ของการฝึกอบรมจะมีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 2) เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการทางาน 3) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ปฏิบัติ ง านให้ เหมาะสมกั บ บริบ ทขององค์ก าร และ 4) เพื่ อเปลี่ ยนเจตคติให้ ส อดคล้องกั บ ความ
ต้องการขององค์การ
ขั้นตอนที่ 3 การเลือกเทคนิคการฝึกอบรม การฝึกอบรมจะต้องคานึงถึงหลักการเรียนรู้ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมโดยจะต้องพิจารณาว่าจะใช้วิธีการและเทคนิคใดในการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาและผู้เข้ารับ การอบรม ทั้ งนี้เทคนิค การฝึก อบรมยังครอบคุลมถึงวิธีก ารฝึก อบรมและการ
เลือกใช้กิจ กรรมและสื่อ อุป กรณ์ที่ จ ะนาไปใช้ในการจัดฝึก อบรม ซึ่งมี ความสาคัญ อย่างมาก เพื่ อ
เพิ่มพูนสมรรถภาพและประสิทธิภาพของบุคคล ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติของผู้
เข้ารับ การฝึก อบรมอั นจะท าให้สามารถนาสิ่ งที่ ฝึกอบรมให้นั้นไปปรับใช้ได้กั บการปฏิบัติงานจริง
(นฤนันท์ สุริยมณี, 2549) ทั้งนี้ ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ (2545) ได้กาหนดการพิจารณาหลักเกณฑ์ใน
การเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรมมี 3 แนวทาง ได้แก่ 1) การกาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดย
พิจารณาว่าองค์การต้องการให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านอะไรบ้าง รวมถึงมีพฤติกรรมการทางาน
อย่างไรหลังจากที่ได้รับการฝึกอบรม 2) ภูมิหลังของผู้รับการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน อาทิ อายุ เพศ
ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน ล้วนมีความต้องการและความสนใจที่แตกต่างกัน และ
3) การปฏิบัติงานจริง การเลือกวิธีการฝึกอบรมทีส่ อดคล้องกับลักษณะการทางานเฉพาะของบุคลากร
จะช่วยให้ได้บุคคลนั้นนาเอาความรู้ที่ได้รับจากฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการฝึกอบรมตามแผนที่ ได้กาหนดไว้ การดาเนินการในขั้นตอนนี้จะ
เป็นการอานวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับ การอบรมและวิท ยากรในเรื่องของสถานที่ จัดฝึกอบรม
อาหารเครื่อ งดื่ม เอกสารประกอบการฝึกอบรม อุป กรณ์โสตทั ศน์และสื่อประกอบการฝึกอบรมที่
จาเป็นต้องใช้ในการฝึกอบรม รวมทั้งการแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการฝึกอบรม
ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม ซึ่งการสร้างเกณฑ์ (Criteria) สาหรับ
การประเมินผลการฝึก อบรมควรที่ จะดาเนินการควบคู่ไปกั บ การคัดเลือกและออกแบบโครงการ
ฝึกอบรม โดยเกณฑ์ ที่สร้างขึ้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานที่ สอดคล้องกั บวั ตถุประสงค์ของการฝึก อบรม
ตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากเกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรม คือ มาตรฐานที่ใช้วัดพฤติกรรมที่ได้จาก
การฝึกอบรม
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ในประเด็นการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับได้ว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
รับทราบถึงผลสะท้อนกลับของการฝึกอบรมและพัฒนา ทั้งนี้ Delahaye (2005) ได้ใช้ลาดับชั้นของ
ผลลัพธ์การเรียนรูม้ าเป็นตัวแบบในการอธิบายถึงการวัดประเมินว่า ยิ่งลาดับชั้นของผลลัพธ์การเรียนรู้
ลงลึกมากเท่าใด การวัดประเมินผลก็ยิ่งยากขึ้นตามไปด้วย การวัดหรือประเมินผลงานจะสามารถวั ด
ได้ง่ายกว่าการวัดหรือ ประเมิ นเรื่องของความคิ ดและจิตใจ ทั้ งนี้ Delahaye ได้เสนอการวัดและ
ประเมินไว้เป็น 6 ประเภท ดังนี้
1) การวัดทักษะ (Skill Test) การทดสอบทักษะมั กใช้วัดการปฏิบัติงานตามลาดับขั้นตอน
ของงานที่ต้องใช้ทักษะความเชี่ยวชาญ เพื่อทราบความชานาญของผู้ถูกทดสอบ
2) การท าแบบทดสอบแบบปรนัย (Objective Written Tests) การทดสอบประเภทนี้ไม่
ต้องอาศัยการตีความ แต่จะวัดตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะวัด คาตอบอาจจะมีหลายตัวเลือก ผู้ตอบ
ต้องเลือกให้ตรงตามวัตถุประสงค์เท่านั้น เช่น การตอบคาถามถูกหรือผิด
3) การทดสอบเชิงเนื้อหาด้วยการเขียนหรือทาแบบทดสอบเชิงอัตนัย (Subjective Written
Tests) เป็นการทดสอบโดยให้สอบเขียนเรียงความ (Essay Test) ซึ่งกาหนดการเขียนเรียงความถึง
เนื้อหาวิชาที่ต้องการวัดการเรียนรู้
4) การวั ด จากผลงาน (Performance Tests) ความยากของการวั ด คื อ การวั ด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานและการมี ทักษสัมพันธ์ที่ดีขึ้น นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงต้อง
พยายามหาวิธีการที่เหมาะสมในการวัดเชิงลักษณะดังกล่าว เช่น การสังเกต การจดบันทึกเป็นระยะ
การให้ค่าคะแนนและวัดผลเปรียบเทียบในหลายช่วงเวลา หรือการเปรียบเทียบกั บผู้อื่นที่ผ่านการ
กาหนดเป็นต้นแบบไว้แล้ว เป็นต้น
5) การจดบันทึกการเรียนรู้ (Learning Diaries) การเรียนรู้นั้นผู้เรียนอาจจะจดบันทึกลงใน
สมุดบันทึกตามวันที่ เดือน และปีที่ได้เรียนรู้ การบันทึกกระทาได้ 3 ลักษณะ คือ (1) การบันทึกเชิง
วิเคราะห์ (2) การบันทึกอย่างเป็นระบบ และ (3) การบันทึ กไปโดยไม่มีรูปแบบตายตัว ทั้งนี้การจัด
บันทึก ในแต่ละลัก ษณะขั้นอยู่กับ ผู้เรียนจะเลือกตามความต้องการและตามวัตถุประสงค์ในการจด
บันทึกนั้นๆ
6) การวัดจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio Assessment) วิธีการดังกล่าวเป็นการประยุกต์
มาจากการสะสมแฟ้ ม ผลงานของผู้ ท ที่ ผ ลิ ต ชิ้ น งานศิ ล ปะ การสะสมแฟ้ ม ผลงานท าให้ รั บ รู้ ถึ ง
ความสามารถที่ ห ลากหลายของผู้เรียน ในทางกลับ กั นวิธีก ารนี้อาจจะต้องใช้เวลานานจึงจะเห้ น
พัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ
ประเภทของการฝึ ก อบรมและโปรแกรมการพั ฒ นาเป็ น เครื่อ งมื อ หลัก ที่ ช่ วยปรับ ปรุ ง
พฤติก รรมของพนั ก งานและทั ศนคติ ต่อการท างานตลอดจนยกระดับ ก าลัง ใจในการท างานและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของพวกเขาอย่างเหมาะสม (Kulkarni, 2013) ทั้งนี้งานวิจัยของ
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Kandavel และ Krishnapriya (2016) ที่ ได้ท าการศึก ษาประเด็น คุณ ภาพชี วิต ในการท างานของ
พนักงานกับ การฝึกอบรมและพัฒ นา โดยศึกษาพนักงานในบริษัทประกั นภัยในเมืองพอนดิเชอร์รี
ประเทศอินเดีย พบว่าโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนา เช่น การให้ความรู้ทางการศึกษาแก่พนักงาน
และการฝึกอบรมด้านทักษะของพนักงานมีอิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญต่อคุณภาพชีวิตในการทางานใน
มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา จากประเด็นที่กล่าวมานั้นผู้วิจัยจึงได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า การ
ฝึกอบรมและพัฒนาอาจจะส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรม
เกม
2.2.5.6 ระบบการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านและการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
(Performance Management Systems and Performance Appraisal)
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือหรือองค์ป ระกอบหนึ่งในกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนงานขององค์การในแง่ของการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินสามารถไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
เช่น การสรรหา การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น (ศิริพร เพ็ชรมณี.
, 2556) ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมี ส่วนสาคัญ ที่จ ะช่วยให้ก ารจัดการทรัพยากรมนุษย์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (นงนุช วงษ์สุวรรณ, 2552) ในส่วนการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นผลที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการติดต่อสื่อสาร 2 ทาง (2-way Communication) ภายใต้ความเชื่อในลักษณะ
ความเท่าเที ยมกันของหุ้นส่วน (Partnership) โดยแสดงให้เห็นถึงข้อตกลงร่วมกันระหว่างงานและ
ความคาดหวังขององค์การ อันจะนาไปสู่วิธีการปฏิบัตงิ านที่ดีที่สดุ ที่สดุ (Best Pratices) (สถาบันดารง
ราชานุภาพ, 2553) วิธีก ารดังกล่าวจะเอื้ออานวยให้บุคลากรมี ก ารปฏิบัติ งานที่ ถูก ต้องเหมาะสม
รวมทั้ ง เป็ นการก าหนดตัวชี้ วัดผลการปฏิ บั ติง านและค้ นหาวิธีก ารแก้ ไขอุ ป สรรคที่ ขัด ขวางการ
ปฏิบัตงิ าน (Bacal, 1999) และเมื่อกระบวนการข้างต้นได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ จะทาให้องค์การมีการ
บริหารทรัพยากรต่างๆ ที่องค์ก ารมีอยู่อย่างคุ้มค่า บุคลากรภายในองค์ก ารมีผลการปฏิบัติงานที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงมีวิธีการดาเนินธุรกิจที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี
(Bredrup, 1995) ในการพิจารณาความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผล
การปฏิบัติงานนั้น นัก วิชาการต่างประเทศและในประเทศ ได้ให้ความหมายไว้ห ลากหลาย ได้แก่
Spangenberg (1994) กล่าวว่า ระบบการบริห ารผลการปฏิบั ติงาน คือ กิ จ กรรมต่างๆที่ เกิ ดขึ้น
ภายใน 12 เดือน ซึ่งวงจรการบริห ารผลการปฏิบัติงานประจ าปีป ระกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนจะถูก
บูรณาการเข้ากับผลการปฏิบัติงานบุคลากรของทุกระดับ ได้แก่ 1) วางแผนผลการปฏิบัติงาน 2) การ
ออกแบบผลการปฏิบัติงาน 3) การจัดการและการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 4) การประเมินผลการ
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ปฏิบัติงาน 5) ผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นกระบวนการดังกล่าวจึงเป็นหัวใจสาคัญของ
การจัดการผลการปฏิบัติงาน ในขณะที่ American National Standards Institute (2012) ได้ให้
นิยามที่แตกต่างออกไปว่า เป็นระบบของการรักษาหรือการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผ่านกระบวนการวางแผนงาน การให้คาปรึกษา การเป็นพี่เลี้ยง และการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ Noe และคณะ (2015) ได้ให้ความหมายเชิงสรุปของคาว่าการบริหารผลการปฏิบัตงิ านว่า
เป็นกระบวนการในการจัดการให้ผลการปฏิบัตงิ าน รวมถึงกิจกรรมการดาเนินการต่างๆของบุคลากร
ในองค์การเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่สาคัญนั้นทิศทางดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์การ
นักวิชาการภายในประเทศไทยได้ให้นิยามของคาว่าระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งใน
ภาษาไทยได้มีหลากหลายชื่อ เช่น ระบบการบริหารจัดการผลการปฏิบัติ งาน ระบบบริหารผลงาน
เป็นต้น ทั้งนี้คาดังกล่าวมีความหมายคล้ายคลึงกัน โดยมีผู้ให้คานิยาม ได้แก่ ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล
(2551) ให้ความหมายของระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานไว้ว่า การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
ด้วยการเชื่อมโยงกระบวนการวางแผน การดาเนินงาน การประเมินผลการปรับปรุงแก้ไข และการ
ทบทวนผลการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์การอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่องค์การต้องการ ส่วน
ฐานิ ต า แจ้ ง ชั ด (2553) เห็ น สอดคล้ อ งกั บ ผู้ นิ ย ามดั ง กล่ า วและได้ แ สดงความเห็ น เพิ่ ม เติ ม ว่ า
กระบวนการดาเนินการอย่างเป็นระบบ ด้วยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติในระดับ บุคคล
ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับ องค์การเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ ชัยทวี เสนะวงศ์ (2547) ได้แสดงความ
คิดเห็นเพิ่ ม เติม ว่า เป็นกลยุท ธ์หรือกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ ท าให้องค์ก ารมีผ ลการ
ปฏิบัติงานที่ดีและบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยอาศัยกระบวนการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง สม่าเสมอและมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างเข้มข้ น ทั้งนี้ องค์การจะต้องมีภารกิจในการ
สร้างหรือผสมผสานรูปแบบในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สาคัญ 2 ประการ คือ 1) มิติแนวดิ่ง คือ
การเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายขององค์การ หน่วยงาน และบุคลากรให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน การปฏิบัติงานของบุคลากรมีความสอดคล้องกับองค์การซึ่งกันและกัน 2) มิติแนวราบ
คือ การนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้าน
อื่นๆ อาทิ การปรับโยกย้ายตาแหน่ง การพัฒนาและการฝึกอบรม การให้ผลประโยชน์ตอบแทน และ
การวางแผนอาชีพ เป็นต้น
ในส่ ว นการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน (Performance Appraisal) ได้ มี นั ก วิ ช าการทั้ ง
ต่างประเทศและในประเทศได้ให้นิยามไว้เช่นกัน ได้แก่ Beach (1980) ได้กล่าวว่า การประเมินผล
การปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการที่องค์การใช้พิจารณาในการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
เพื่อสะท้อนคุณค่าการปฏิบัติงานว่าอยู่ในระดับใดโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนดไว้ รวมถึง
การประเมินความสามารถเพื่อการพัฒนาบุคคลในอนาคต ส่วน Heneman (2003) ได้ให้ความเห็นว่า
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องค์การโดยส่วนมากจะใช้วิธีในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยการสังเกตการณ์พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานหรือผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับ บัญชาเป็นคนสังเกตด้วยตนเอง ทั้งนี้ Jucius
(1956) กล่าวเพิ่ ม เติม ว่า การประเมิ น ผลการปฏิบั ติงาน เป็นการประเมิ น ค่าความส าเร็จ ในการ
ปฏิบัตงิ านของบุคลากร เพื่อใช้ในการตัดสินใจให้รางวัลหรือลงโทษ รวมถึงการให้คาปรึกษาหารือเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติที่ดีนั้นจะ
ครอบคลุมทั้งในระดับบุคคลและทีม
นักวิชาการภายในประเทศไทยได้ให้นิยามของคาว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ ได้แก่
พยอม วงศ์ ส ารศรี (2544) ให้ ค วามหมายของการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน หมายถึ ง ระบบ
ประเมินผลตัวบุคคลที่เกี่ยวเนื่องมาจากผลการปฏิบัตงิ านในอดีต โดยอาศัยวิธีการและหลักเกณฑ์อัน
ปราศจากอคติ เพื่อให้การวินิจฉัย ตัดสิน ปรับปรุง มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่การส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร จนเป็นที่ พึงพอใจ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรเห็นช่องทางความก้าวหน้า
ของเขา อันส่งผลให้บุคลากรและองค์การมีการเจริญเติบโตไปด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับนิยามของ ธน
ชัย ยมจินดา (2544) กล่าวว่า การประเมินคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบทั้งในด้านผลการ
ปฏิบั ติง านและด้านโอกาสที่ จ ะได้รับ การพั ฒ นา เพื่ อให้ ส ามารถปฏิบั ติ ง านในปัจ จุบัน ได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและเตรียมความพร้อมที่ จะปฏิบัติงานในระดับ ที่สูงขึ้นในอนาคต นอกจากนี้
อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุก ร (2551) ให้ความเห็นเพิ่มเติม ว่า กระบวนการประเมินค่าของ
ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนด ด้วยวิธีการสังเกต จดบันทึก และประเมินโดย
หัวหน้างาน การประเมินดังกล่าวต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบ มีมาตรฐานเดียวกันและให้
ความเป็นธรรมโดยทั่วกัน รวมถึงการมีเกณฑ์การประเมินที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ
จากความหมายของนักวิชาการข้างต้นที่ ให้นิยามต่อการบริห ารผลการปฏิบัติงานและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management and Performance Evaluation) ผู้วิจัย
พอจะสรุปได้ว่า ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นการบริหารผลการดาเนินงานขององค์การและ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกัน อันเป็นผลจากความเชื่องโยง
ของเป้าหมายและมาตรฐานขององค์การที่ กาหนดไว้ลงไปสู่ก ารปฏิบัติ งานของบุคลากรทุ กระดับ
รวมถึงการนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการจัดการและพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ด้านอื่ น ๆ ในส่วนการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน เป็น กระบวนการประเมิ น ค่ า
ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ โดยเปรียบเที ยบระหว่างผลงานระดับ บุคคลที่ปรากฏอยู่กับ มาตรฐานที่
กาหนดไว้สาหรับตาแหน่งงานนั้นๆ ภายใต้การสังเกต จดบันทึกและประเมินโดยหัวหน้าและบุคคลที่
เกี่ยวข้อ งงาน ทั้ งนี้เพื่ อ ประโยชน์ในการให้ร างวัล การให้คาแนะนาเพื่อเพิ่ม ประสิท ธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ าน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรต่อไปในอนาคต
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การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานให้ มี ป ระสิท ธิภาพ สอดคล้ องตามวัตถุป ระสงค์แ ละขจั ด
ข้อผิดพลาดที่ อ าจเกิ ดขึ้นนั้น ผู้ดาเนินการประเมิ นจะต้ องมี ค วามเข้าใจในภาพรวมขององค์ก าร
ธรรมชาติของงาน ความสัม พั นธ์ร ะหว่างงานที่ บุคลากรปฏิบัติ กั บ งานในแผนกอื่นๆ และข้อมู ล ที่
เกี่ ย วข้ อ ง (กรรณิ ก าร์ สุวรรณศรี , 2556) ในบริบ ทของธุร กิ จ สามารถใช้วิธี ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบัตงิ านได้หลากหลายวิธี ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง ผู้วิจัยจึง
หยิบยกกระบวนการประเมิ นผลการปฏิบัติ งานของ Ivancevich และ Konopaske (2013) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) ระบุมาตรฐานผลการปฏิบัติงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงิ านสาหรับตาแหน่ง
เป็นการระบุดัชนี้ชี้วัดผลการปฏิบัติ งาน (Key Performance Indicators) และเป้าหมายของการ
ปฏิบัติงาน (Target) ซึ่งนามาใช้เ ป็นเกณฑ์ การประเมินและมาตรฐานผลการปฏิบัติ งานตามลาดับ
ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีนั้นควรมีคุณลักษณะดังนี้ (1) ความเกี่ยวข้องกับที่สิ่งที่
ต้องการประเมิน (Validity) (2) ความเที่ยงตรงของการประเมิน สามารถวัดผลได้ประสิทธิภาพเท่า
เดิม (Reliability) (3) ความไวต่อผลการประเมิน สามารถคัดแยกผลการประเมินที่ดีออกจากผลที่แย่
(Sensitive) (4) การประเมินดังกล่าวสามารถนามาปฏิบัตไิ ด้จริง (Practical)
2) ระบุนโยบายการประเมิ นผลการปฏิบัติ ง าน เป็นการระบุผู้ที่ เกี่ยวข้องในการประเมิ น
ระยะเวลาและรอบการประเมิน วิธีการประเมิ น ข้อมู ล ที่ต้องใช้ในการประเมิ น และแนวทางการ
วิเคราะห์ผล
3) การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ผ่านเครื่องมือที่ใช้คนเป็นแหล่งข้อมูล
ได้แก่
(1) วิธี ก ารประเมิ น ผลตามมาตรา (Graphical Rating Scale) เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่
กาหนดรายการขีดความสามารถหรือพฤติกรรมที่ต้องการประเมิน และกาหนดระดับผลการ
ปฏิ บัติ งานเพื่ อ ให้ ผู้ป ระเมิ นเลื อกค่ าคะแนนที่ เหมาะสมที่ สุ ดส าหรับ บุ คลากร ข้อ ดีของ
เครื่องมือดังกล่าว คือ เข้าใจง่าย ประหยัดเวลา และข้อมูลที่ได้เป็นตัวเลขซึ่งสะดวกต่อการ
วิเคราะห์ ข้อจากัด คือ ไม่สามารถทราบถึงรายละเอียดเชิงลึ กได้เท่าที่ควร (Ivancevich &
Konopaske, 2013 อ้างถึงใน ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2559)
(2) การประเมิ น แบบบั ง คับ ให้ เลื อ ก (Forced-Choice Items) เป็ น เครื่อ งมื อ ที่
กาหนดรายการขีดความสามารถหรือพฤติกรรมที่ต้องการประเมิ น และให้ผู้ประเมินเลือก
รายการที่คล้ายคลึงหรือตรงกับลักษณพข้องผู้ถูกประเมินมากที่สดุ โดยอาจให้ไล่ลาดับมากไป
น้อยข้อดีของเครื่องมือดังกล่าว คือ อคติของผู้ประเมินไม่มีผลกระทบต่อเครื่องมือดังกล่าว
เนื่องจากผู้ประเมินไม่ทราบว่าตัวเลือกใดที่มีคะแนนสูง ข้อจากัด คือ การที่ผู้ประเมินไม่ทราบ
ถึงคะแนนของตัวเลือก อาจจะทาให้เกิดความอึดอัดและมักใช้การคาดเดาในการประเมิน อัน
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เป็นเหตุให้ผู้ถูกประเมินอาจมีความโดดเด่นในความสามารถทั้ งสองด้านพร้อมกันหรือไม่ มี
ความโดดเด่นด้านใดเลย (Ivancevich & Konopaske, 2013 อ้างถึงใน ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ ,
2559)
(3) การประเมินแบบเน้นเหตุการณ์ (Critical Incident Technique) เป็นเครื่องมือ
ที่ให้ผู้ประเมินดาเนินการจดบันทึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานทีส่ าคัญของผู้ถูกประเมิน
ซึง่สะท้อนให้เห็นความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติรวมถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงานในด้าน
ลบ ข้อดีของเครื่องมือดังกล่าว คือ การบันทึกในแต่ละครั้งจะต้องมีหลักฐานแสดงความเป็น
จริง ซึ่ง ท าให้ลดอคติในการประเมิ น การป้องกั นการนึก ถึง พฤติกรรมที่ เพิ่งเกิดขึ้นใกล้กั บ
ช่วงเวลาในการะประเมินหรือลืมเหตุการณ์ที่แสดงถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก่อนการประเมิ น
เป็นระยะเวลานาน ข้อจากัด คือ ผู้ประเมินจาเป็นจะต้องใช้เวลาในการประเมินค่อนข้างนาน
และพึ่งควรจะมีวินัยในการบันทึกเป็นอย่างมาก (Ivancevich & Konopaske, 2013 อ้างถึง
ใน ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2559)
(4) การประเมิ น แบบเน้ นพฤติก รรมโดยใช้ม าตราส่วน (Behavioral Anchored
Rating Scale: BARS) เป็ นเครื่องมื อที่ ผ สมผสานระหว่าง Graphical Rating Scale และ
Critical Incident Technique การประเมินดังกล่าวจะต้องระบุแง่มุมของผลการปฏิบัตงิ าน
อย่างเฉพาะเจาะจงโดยกาหนดพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่สาคัญกับระดับผลการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ผ่านการรวบรวมประเด็นสาคัญ ที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานที่ดีและไม่ดี เพื่อนามา
จัดเป็นพฤติกรรมการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ และให้ผู้ประเมินเลือกพฤติกรรมที่เป็นจริง
ที่สุดของผู้ถูกประเมิน ข้อดีของเครื่องมือดังกล่าว คือ เป็นวิธีการสนับสนุนความเที่ยงตรงของ
ผู้ประเมินหลายคน เนื่องจากมีคาอธิบายของพฤติกรรมที่ชัดเจนช่วยให้ผู้ประเมินมีความเข้า
ตรงกัน ข้อจากัด คือ ผู้ป ระเมินอาจจะจาเหตุการณ์ได้เพียงพฤติกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นใกล้กั บ
ช่วงเวลาการประเมิน จนลืมพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นก่อนการประเมินในอดีตเป็น
ระยะเวลานาน (Ivancevich & Konopaske, 2013 อ้างถึงใน ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2559)
(5) การประเมิ น ผลตามพฤติ ก รรมที่ ไ ด้ จ ากการสั ง เกตการณ์ (Behavioral
Observation Scales: BOS) เป็ น เครื่ องมื อที่ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานความคิ ด เฉกเช่ นเดีย วกั บ
BARS แต่มีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ผปู้ ระเมินระบุความถี่ที่บุคลากรแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ
ด้วย ข้อดีของเครื่องมือดังกล่าว คือ สามารถคัดแยกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัตงิ านที่ดีและผล
การปฏิบัติ ง านที่ ไม่ น่าพึ งพอใจออกจากกั นได้ชัดเจน รวมถึง ข้อมู ล ที่ ได้รับ มีความชัดเจน
สามารถให้ผลสะท้อนกลับไปยังบุคลากรได้ ข้อจากัด คือ ผู้ประเมินจะต้องมีความอดทนใน
การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลจานวนมาก โดยการนับและบันทึกพฤติกรรมต่างๆ ที่ตรงตาม
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เกณฑ์การประเมินอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในช่วงระยะเวลาการประเมินนั้นๆ (Ivancevich
& Konopaske, 2013 อ้างถึงใน ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2559)
(6) การจับคู่เปรียบเทียบกัน (Paired Comparsion) เป็นเครื่องมือที่ให้ผู้ประเมิ น
เปรียบเที ยบผู้ถูก ประเมินจานวนสองคนภายในเกณฑ์ก ารประเมิ นต่างๆที่ กาหนดไว้ และ
เลือกคนที่ มีผ ลการปฏิบัติง านที่ ดีกว่าในแต่ล ะคู่ คะแนนการประเมิ นจะได้มาจากการนับ
จ านวนที่ บุคลากรคนนั้ น ได้รับ เลื อกจากการเปรียบเที ยบ (Ivancevich & Konopaske,
2013 อ้างถึงใน ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2559) ข้อดีของเครื่องมือดังกล่าว คือ การเปรียบเทียบผู้
ถูกประเมินในแต่ละคู่ทาให้ผู้ประเมินสามารถพิจารณาภาพการประเมินงานและมองเห็นนัย
ยะส าคัญ ของผลการประเมิ นได้อย่างชัดเจน ข้อจ ากั ด คือ การจับ คู่บุคลากรเพื่ อท าการ
ประเมิน ถ้าหากมีบุคลากรจานวนมากในองค์การ ยิ่งทาให้มีจานวนคู่ในการประเมินมากขึ้น
เป็นทวีคูณเนื่องจากบุคลากรทุ กคนจะต้องได้รับจับ คู่การประเมินทั้งหมดโดยเท่าเทียมกั น
(Noe et al., 2015 อ้างถึงใน ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ , 2559) อีกทั้งผู้ประเมินสามารถใช้อคติใน
การประเมินและอาจจะเกิดการประเมินแบบผลัดกั นได้ผลประโยชน์ (ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ ,
2559)
4) การวิเคราะห์ผ ลการประเมิ นจากข้อมูล ที่ได้รับ แนวคิดการวิเคราะห์ผ ลการประเมินที่
แพร่หลายโดยใช้วิธีการกระจายเป็นกลุม่ (Forced Distribution) เป็นวิธีการที่ผู้ประเมินกระจายผู้ถูก
ประเมินจัดเป็นกลุ่มตามจานวนร้อยละ ภายใต้หลักการทางสถิติของการกระจายแบบปกติ (นงนุช
วงษ์สุวรรณ, 2552) การจัดลาดับบุคลากรจะแบ่งกลุ่มจากคะแนนการประเมิน โดยบุคลากรที่ ได้
คะแนนสูงที่สุดจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้ปฏิบัตงิ านดีเยี่ยม (Higher Performer) ในทางกลับกัน กลุ่มที่
ได้คะแนนน้อยที่สุดจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้ ปฏิบัติงานที่ควรปรับปรุง (Poor Performer) รวมถึงการ
จัดกลุ่มสาหรับผู้ที่มีคะแนนผลการปฏิบัตกิ ารในระดับปานกลาง (Noe et al., 2015) ดังแสดงในภาพ
ที่ 2.18
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ภาพที่ 2.18 การแบ่งกลุม่ บุคลากรจากคะแนนการประเมินแบบระฆังคว่า
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก Belludi, 2006 อ้างถึงใน ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, 2559, น. 88.
5) การสื่อสารให้บุคลากรทราบถึงผลการปฏิบัติงานของตนเอง เป็นขั้นตอนที่สาคัญขั้นตอน
หนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน เนื่องจากเป็นการนาข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลการปฎิบัตงาน
ที่ ส าคัญ แจ้ ง ไปยัง บุ คลากรแต่ล ะคนให้ รับ ทราบ เพื่ อสร้างการรับ รู้ว่าตนเองมี ผ ลลัพ ธ์ข องการ
ปฏิบัตงิ านในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่าเป็นเช่นไร ทั้งนี้ การดาเนินการสื่อสารผลการปฏิบัตงิ านไป
ยังบุคลากรให้ได้รับทราบอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องพิจารณาถึงข้อคาถามสี่ข้อ (ดาวิษา ศรีธัญ
รัตน์, 2559) ได้แก่
1) ใครจะเป็นผู้ที่ดาเนินการสื่อสารผลการปฏิบัติงานไปยังบุคลากร อาทิ ผู้บังคับบัญชาสาย
งาน ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
2) เนื้อ หาของผลการประเมิ นมีอะไรบ้าง อาทิ ผลคะแนนการประเมิ น จุดเด่น —ข้อควร
ปรับปรุงในการปฏิบัตงิ าน หลักฐานเชิงรูปธรรม ทั้งนี้ผลการประเมินนั้นบุคลากรควรรับทราบในส่วน
ที่จาเป็นและมีความนัยยะสาคัญเท่านั้น
3) สื่อสารโดยใช้ช่องทางใด ในที่นี้อาจพิจารณาการสื่อสารทั้งในแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ การสื่อสารแบบเผชิญหน้าซึ่งกันและกัน การส่งจดหมายหรือหนังสือบันทึกผลการประเมิน
อย่างเป็นทางการ
4) สื่อสารผลการประเมินให้กับใครได้รับทราบบ้าง ในที่นี้อาจพิจารณาถึงระดับและขอบเขต
ของบุคลากรในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละส่วน เพราะเนื้อหาของข้อมูลบางอย่างมีลักษณะเป็นความลับ
เฉพาะ การสื่อสารจึงควรเน้นการพูดคุยเป็นการส่วนตัว นอกจากนี้ ข้อมูลบางอย่างสามารถสื่อสาร
ให้กับกลุ่มบุคลากรหมู่มากให้รับทราบโดยพร้อมเพียงกันได้ วิธีการสื่อสารให้กับบุ คลากรอีกรูปแบบ
หนึ่งที่น่าสนใจ คือ Sandwich Approach เป็นการเริ่มต้นสื่อสารด้วยผลลัพธด้านบวกก่อนแล้วจึง
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ตามมาด้วยการสื่อสารในสิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนาต่อไป จากนั้นจึงปิดท้ายด้วยคาพูดที่สร้างพลังใจ
เพื่อเป็นกาลังใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัตติ ่อไปในภายภาคหน้า
5) การตัดสินดาเนินการต่างๆ จากผลการประเมิน ซึ่งนาไปสู่การการเชื่อมโยงผลการประเมิน
กลับ สู่ร ะบบการบริห ารจัดการผลการปฏิบัติ งาน ซึ่ง นาไปประกอบการตัด สินใจ วางแผน แลพ
ดาเนินการในงานทรัพยากรมนุษย์ด้านต่างๆ เช่น
(1) การพั ฒ นาสายอาชีพ (Career Development) ข้อมู ล ที่ เป็น ผลลัพธ์จ ากการ
ประเมินซึ่งสามารถนาไปใช้ในการพิจารณาการเลื่อนตาแหน่ง (Promotion) หรือการเตรียม
สืบทอดตาแหน่งงานต่างๆในอนาคต (Succession Plan)
(2) การฝึกอบรมและพัฒ นา ข้อมูล ที่ เป็นผลลัพธ์จ ากการประเมิ นทาให้องค์ก าร
รวมถึงบุคลากรทราบถึงจุดเด่นของตนเองรวมถึงจุดด้อยซึ่งเป็นข้อควรปรับปรุง ดังนั้นข้อมูล
ดังกล่าวจึงเป็นเหตุนาไปสู่การการดาเนินการสองแนวทางได้แก่ 1. การปิดจุดอ่อน เป็นการ
ปรับปรุงข้อแก้ ไขต่างๆในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรคนนั้นสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ อีกนัยยะหนึ่ง คือการก่อสร้างรากฐานในการปฏิบัตใิ ห้แข็งแรง และ 2.
การต่ อ ยอดจุ ด แข็ ง เป็ น การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาจุ ด เด่ น ของบุ ค ลากรคนนั้ น ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ มี ค วามส าคั ญ และท้ า ทายมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง
เปรียบเสมือนการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วไปสู่เป้าหมายในอีกระดับ
(3) การจ่ายค่าตอบแทน ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์จากการประเมินซึ่งถูกจัดแบ่งเป็นกลุ่ม
ของผู้ ป ฏิบัติ ง านในระดับ ต่างๆ นั้น สามารถนามาใช้ในการพิจ ารณาขึ้นเงินเดือน โบนั ส
รวมถึงการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กบั บุคลากรตามระดับค่าคะแนนในการประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ านนั้นเอง
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติ ยังสามารถนามาใช้เป็นแรงผลักดันขององค์การที่จะนาไปสู่
การจัด การคุณ ภาพชีวิตในการท างานให้แก่ บุคลากรได้เช่น กั น ทั้ ง นี้องค์ก ารจะต้อ งมี ร ะบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติที่ยุติธรรมในทุกๆขั้นตอน (Korczynski et al., 2006) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ
Buffardi และคณะ (2004 as cited in Pandey & Jha, 2014) ที่ได้ทาการวัดระดับคุณภาพชีวิตใน
การทางานของพนักงานในมหาวิทยาลัยจอร์ด เมสัน (George Mason University) พบว่า ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่สาคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน จาก
ประเด็นที่ กล่าวมานั้นผู้วิจัยจึงได้ตั้ง สมมติฐานการวิจัยว่า การประเมินผลการปฏิบัติง านและการ
บริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านอาจจะส่ ง ผลเชิ ง บวกต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของบุ ค ลากรใน
อุตสาหกรรมเกม

102
2.2.5.7 การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
บทบาทและภาระหน้าที่ ก ารพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์นอกเหนือจากการการพัฒ นาระดับ
ปัจเจกบุคคลทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เน้นไปที่ผลงานขององค์การในระยะสั้นแล้วนั้น นักทรัพยากร
มนุษย์ยังมีความจาเป็นที่ต้องทาควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์การเพื่อมุง่ หวังผลลัพธ์ขององค์การในระยะ
ยาว กล่าวคือ การก้าวเข้าสู่การเป็นองค์การอัจฉริยะที่มีความสามารถในการปรับตัวได้เป็นอย่างดีใน
ทุกสถานการณ์ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตอลดเวลา
(ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2559) นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบทบาทของนักพัฒนาองค์การนับว่าเป็นผู้
ขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านหนึ่งที่ทาให้องค์การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมและมีสมรรถนะสูงตาม
แนวคิดตัวแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ Gilley และคณะ (2002) ที่ได้เสนอไว้ข้างต้น พร้อม
ทั้งระบุบทบาทหน้าที่ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาองค์การ ได้แก่ 1) สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ 2) ระบุคุณสมบัติของการพัฒนาองค์การ 3) ระบุเป้าหมายของการพัฒนา
องค์ ก าร 4) บู ร ณาการคุ ณ ค่ า ของการพั ฒ นาองค์ ก ารเข้ า กั บ การ ปฏิ บั ติ 5) ด าเนิ น การตาม
กระบวนการพัฒนาองค์การ 6) การค้นหาสิ่ งที่ดีที่สุดที่องค์การเคยมีมา ทั้งนี้มีนักวิชาการได้ให้นิยาม
และความหมายของการพัฒนาองค์การไว้มากมาย ได้แก่ Beckhard (1969) และ Bennis (1969) ได้
แสดงความเห็นว่า การพัฒนาองค์การเป็นความมุ่งมานะพยายามขององค์การที่มีลักษณะดังนี้ 1) มี
การวางแผนพัฒนาองค์การ 2) การพัฒนาครอบคลุมทั้งองค์การ 3) ผู้บริหารระดับสูงให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาองค์การ 4) การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์การและมีสุขภาวะที่ดี และ 5) ใช้
กิจกรรมการพัฒนาองค์การในการแทรกแซงกระบวนการดาเนินการต่างๆขององค์การบนพื้นทางด้าน
พฤติก รรมศาสตร์ เพื่ อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ความเชื่อ ทั ศนคติ ค่านิยม และ
โครงสร้างขององค์การอันนาไปสู่การปรับตัวเป็นองค์การที่ดีกว่าเดิมทั้งในด้านเทคโนโลยี การตลาด
และความท้ าทายใหม่ ๆ ส่ วน Cummings และ Worley (2005) เห็ น สอดคล้ อ งกั บ แนวคิด ของ
นักวิชาการที่กล่าวมาก่อนนี้ โดยให้นิยามว่า การพัฒ นาองค์การเป็นระบบงานชนิดหนึ่งที่มีลักษณะ
การประยุกต์ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์มาสร้างการเปลี่ยนแปลง ผ่านวิธีการวางแผน การปรับปรุง
กระบวนการทางานอย่างเป็นระบบ การปรับโครงสร้างองค์การโดยมีกลยุท ธ์การเสริมแรงเข้าช่วย
สนับสนุน เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ส่วน Porras และ Robertson (1992)
ได้แสดงทัศนะเพิ่มเติมต่อการพัฒนาองค์การว่าเป็นชุดทฤษฎี ค่านิยม กลยุทธ์ และเทคนิคที่ตั้งอยู่บน
พื้ นฐานที่ เพ่ ง เล้ ง ไปยัง การวางแผนการเปลี่ย นแปลงสภาพแวดล้อ มการท างานในองค์ก ารเพื่ อ
วัต ถุ ป ระสงค์ ในการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาปั จ เจกบุ ค คลและปรั บ ปรุง การปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก าร
นอกจากนี้ McLean (2006) ได้นิยามการพัฒนาองค์การโดยประยุกต์จากบริบทการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในระดับโลก (Global HRD Definition) กล่าวคือ กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีพื้นฐาน
มาจากพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายทั้งระยะสั้นและระยาว เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ
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ผลิตภาพ ความพึงพอใจ รายได้ ทักษะสัมพันธ์ และผลลัพธ์ที่ต้องการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร
ทีมงาน องค์การ ตลอดจนชุมชน ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติของโลก
ส่วนบริบทภายในประเทศไทยนั้น มีนักวิชาการได้ให้นิยามของการพัฒนาองค์การไว้ ได้แก่
สมคิด บางโม (2547) กล่าวว่า การพัฒนาองค์การ คือ ความพยายามที่จะทาเปลี่ยนแปลงองค์การ
โดยรวมอย่ างมี แบบแผนโดยเกิ ดจากความต้องการของฝ่ ายบริห ารระดับ สูง ในการเพิ่ ม ความมี
ประสิทธิภาพและความเจริญเติบโตขององค์การ ผ่านการสอดแทรกสิ่งที่ได้มีการวางแผนไว้แล้วเข้าไป
ในกระบวนการขององค์การบนพื้นฐานการใช้ความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ส่วน ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ (2550) เห็นสอดคล้องกับนักวิชาการที่กล่าวมาว่า เป็นความพยายามเปลี่ยนแปลง
องค์การอย่างมีแบบแผน โดยการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนยุทธศาสตร์และการใช้ทรัพยากรต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกองค์ก าร เพื่อพัฒ นาระบบการทางานโดยรวมทั้ งองค์การ ซึ่งเริ่มจากระดับ
ผู้บ ริห ารลงสู่ร ะดับ ล่างทั้ งองค์การ อันนาไปสู่ก ารเพิ่ม ประสิท ธิภาพขององค์ก าร ในส่วนการสรุป
ความหมายเชิงรูปธรรมนั้น สายหยุด ใจสาราญ และสุภาพร พิศาลบุตร (2549) ได้ร่วมกันสรุปว่า เป็น
กระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะขององค์การอย่างมีแบบแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะเน้น ดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการและวัฒนธรรมขององค์การบนรากฐานแห่งความมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน
โดยจะประกอบไปด้วยการเอื้ออานวยความสะดวกและการให้ความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาและการใช้
เครื่องมือทางพฤติกรรมศาสตร์เข้ามาประยุกต์ ใช้ในการดาเนินงานขององค์การได้อย่างสมดุลและมี
ความต่อ เนื่อ ง ทั้ ง นี้เพื่ อ มุ่ ง หวังในการให้ ได้ม าและธารงไว้ซึ่ง การดาเนินงานขององค์ก ารได้อย่าง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความสมบูรณ์ขององค์การ จากนิยามของนักวิชาการที่ กล่าวมานั้น
ผู้วิจัยจึงขอสรุปความเข้าใจที่มีต่อคาดังกล่าวว่า การพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการเพื่อปรับปรุงและ
เปลี่ ยนแปลงอย่ างเป็น ระบบภายในองค์ ก าร โดยมี ก ารวางแผนล่วงหน้า การก าหนดเป้ าหมาย
ความสาเร็จร่วมกัน และการสอดแทรกกิจกรรมการพัฒนาองค์การเข้าไปในกระบวนการขององค์การ
บนพื้นฐานการใช้ความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสถาพแวดล้อมในการ
ท างานในองค์ก าร เพื่ อ ปรับ ปรุงการปฏิ บัติ ง านของพนั ก งานโดยรวมอัน ช่วยให้องค์ก ารสามารถ
ดาเนิ น งานได้ อ ย่ างมี ป ระสิท ธิภ าพตลอดจนดารงอยู่ได้อ ย่างเหมาะสมภายใต้ส ภาพแวดล้อ มที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การ เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลขององค์การและ
เพิ่มสมรรถนะด้านผลงาน ตลอดจนการสร้างประสิทธิภาพ สุขภาวะขององค์การ และการร่วมมือใน
การปฏิบัติ งานของสมาชิกในองค์การอีก ด้วย (Gilley et al., 2002) ทั้ง นี้ Neilsen (1984) พบว่า
วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาองค์การ คือ การสร้างความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรให้เกิดขึ้น
ในองค์การซึ่งมี 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การพัฒนาโครงสร้างและนโยบายขององค์การที่เอื้อต่อการสร้าง
ความเข้าใจในพันธกิจและเป้าหมายขององค์การ 2) การพัฒนาระบบบริหารค่าตอบแทนและรางวัล
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ต่างๆ ที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานของกลุ่ม ในขณะเดียวกันก็ไม่ละทิ้งการให้ความสาคัญต่อความทุ่มเท
ของปัจเจกบุคคลเช่นกัน 3) การพัฒ นาระบบการวัดและประเมินผลไปสู่ก ารเป็นมาตรวั ดเพื่อการ
ปรับปรุงพฤติกรรมการทางานและผลงาน มากกว่าจะเป็นเพียงเกณฑ์สาหรับวัดผลงานเท่านั้น และ 4)
กระบวนการทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ช่วยกันค้นหาความปราถนาทาง
อาชีพ ในอนาคต ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการในอนาคตขององค์การ ควบคู่ไปกับการสารวจ
ระดับสมรรถนะของบุคลากรทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ตรงตามคุณสมบัติของ
บุคลากร
ข้อสังเกตุเกี่ยวกับเจตจานงของการพัฒนาองค์การนั้น Burke และ Litwin (1992) กล่าวว่า
การพัฒนาองค์การไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อให้ฝ่ายบริหารตัดสินใจ แต่เพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารมีความชัดเจน
สาหรับทางเลือกต่างๆ มากยิ่งขึ้น อีกนัยยะหนึ่งคือ ช่วยให้องค์การได้รับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งใน
ด้านสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขต่างๆ เพื่อปรับปรุงสถานะขององค์การที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับ
วัฒ นธรรม สภาพแวดล้อ ม และระบบผลการปฏิบัติ งานขององค์ก าร ส่วน Kotter และ Heskett
(1992) กล่าวเพิ่ ม เติม ว่า การพั ฒ นาองค์ก ารจะมี ส่วนช่วยให้ผู้บ ริห ารสามารถตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากการวินิจฉัยองค์การในปัจจุบัน รวมถึงช่วยให้เห็นภาพของ
ผลลัพธ์ในอนาคตได้อย่างชัดเจนตามหลักความเป็นจริง
กระบวนการพัฒ นาองค์ก ารในที่ นี้จะเสนอตัวแบบของการพัฒ นาองค์การโดยทั่วไปซึ่งจะ
แบ่งเป็น 2 ระยะ (Burke & Litwin, 1992; Gilley et al., 2002) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ระยะของการให้การศึกษาหรือสร้างความเข้าใจแบบกว้างๆ เป็นช่วงที่มี การให้ความรู้
ความเข้าใจ และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การให้ทั่วถึงทั้งองค์การ เพื่อให้บุคลากรมีความ
เข้าใจถึงแนวคิดและลักษณะของการพัฒนาองค์การโดยภาพรวม
2) ระยะของการด าเนิ น กิ จ กรรมการพั ฒ นาองค์ ก ารที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะเจาะจงเพื่ อ
เปลี่ยนแปลงองค์การ เป็นช่วงการออกแบบกระบวนการและดาเนินกิจ กรรมที่จัดทาขึ้นเพื่อแก้ ไข
ปัญหาที่องค์การเผชิญอยู่ ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
(1) การระบุปัญหา (Problem Identification) โดยการตั้งคาถามที่ ว่า ณ ปัจจุบัน
เราอยู่จุดไหนและเราต้องการจะเป็นอะไรในอนาคต ซึ่งเป็นคาถามหลัก ที่ใช้ในการค้นหา
ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่องค์การกาลังประสบพบเจออยู่ รวมถึงช่องว่างระหว่างสิ่งที่ เราเป็น
กับ สิ่งที่เราอยากจะเป็น (Gap)
(2) การสร้างสัม พันธภาพ (Relationship Phase) สิ่งสาคัญ ในระยะที่ 2 คือ การ
สร้างความเข้าใจร่วมกันว่า องค์ก ารกาลังจะดาเนินการอะไรเพื่อแก้ ไขปัญ หาที่ สารวจพบ
และบุคลากรจะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อทาให้ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างไร เนื่องจากความ
ไว้วางใจเป็นสิ่งสาคัญที่นาไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การที่ต้องสร้างให้
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เกิดขึ้นเป็นอันดับแรก รวมถึงการชักจูงให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของการพัฒนา
นั้นๆ
(3) การวินิจฉัยองค์การ (Diagnosis Phase) เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวกับการดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบแหล่งที่มาและความถูกต้องของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การอาศัยทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาช่วยตีความเพื่อนาไปสู่การค้นพบข้อเท็จต่างๆ กิจกรรมเหล่านี้
จัดทาขึ้นเพื่อให้ได้ทราบถึงต้นต่อของปัญหาอย่างแท้จริง (Problem Sources) ดังนั้นการวิ
นิจัฉัยองค์การจึงขั้นตอนที่ สาคัญ อย่างยิ่งเนื่องจากถ้าองค์การตรวจวินิจฉัยปัญ หาได้อย่าง
ถูกต้อง การเสนอวิธีการและขั้นตอนการรักษาหรือแก้ไขปัญหาก็สามรถดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) การระบุทางออกในการแก้ไขปัญหา (Solution Identification Phase) การที่
สมาชิก ในองค์การมีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญ หา ความสามารถในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมถึงทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จะมีส่วนช่วยให้องค์การ
สามารถมองเห็นทางออกหรือทางเลือกที่จะนามาเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในครั้ง
นี้ ทั้งนี้ต้องผนวกรวมกับความสามารถของที่ปรึกษาของผู้บริหาร ทีมงานพัฒนาองค์การ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างความร่วมมือกันเพื่อระดมความคิดและทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
การเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ อันนาไปสู่การตัดสินใจภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม
(5) การนากิ จกรรมต่างๆ เพื่อเข้าแทรกแซงองค์ก าร (OD Intervention Phase)
กิจกรรมต่างๆ จะถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สามารถทาให้บุคลากรมีการเรียนรู้ใหม่ๆ อัน
นาไปสู่การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการทางานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
ได้ โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมนุษย์หรือพฤติกรรมบุคคลจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
หรือพัฒ นาบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นการพัฒนาการทางานเป็นทีมตลอดจนการ
พัฒ นาความสัมพั นธ์ร ะหว่างกลุ่ม ก็ได้เช่นกัน ส่วนเทคนิคการพัฒ นาองค์การที่จะนามาใช้
กรณีก ารพั ฒ นาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กรณีของกลุ่ม และองค์ อาจจะใช้เทคนิคการพั ฒ นา
องค์การของ Schermerhorn (2005) ดังตารางที่ 2.9
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ตารางที่ 2.9 เทคนิคการพัฒนาองค์การที่นามาใช้ในกรณีทตี่ ้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
กลุ่ม และองค์การ
กรณีที่เน้น

เทคนิคการพัฒนาองค์การที่ใช้

ระดับบุคคล

การฝึกฝนประสาทสัมผัส หรือการอบรมโดยกระบวนการกลุม่ (T-Group)
การวางแผนอาชีพและชีวิต
การพัฒนาการจัดการ
การวิเคราะห์บทบาท
การวิเคราะห์พฤติกรรม
การออกแบบงานใหม่

ระดับกลุ่ม

การสร้างทีมงาน
การสารวจข้อมูลและการส่งข้อมูลย้อนกลับ
การประชุมแบบเผชิญหน้ากัน

ระดับองค์การ

ตาข่ายการบริหารหรือตัวแบบการจัดการของผูบ้ ริหาร
การสารวจข้อมูลและการส่งข้อมูลย้อนกลับ
การประชุมแบบเผชิญหน้ากัน
การออกแบบองค์การใหม่
การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objective)

แหล่งที่มา: (ดัดแปลงจาก Schermerhorn, 2002 อ้างถึงใน จุมพล หนิมพานิช, 2556, น. 161.)
(6) การประเมิ น ผลให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ (Feedback and Evaluation Phase)
ประเด็ นส าคั ญ ที่ ต้อ งพิ จ ารณาเพื่ อทราบถึง ผลสะท้ อนของการพั ฒ นาองค์ก าร คื อ การ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการดาเนินการพัฒ นาองค์ก ารนั้นว่าเป็นอย่างไร
ที ม งานพั ฒ นาองค์ก ารจะต้อ งคิดหาวิธีก ารในการรวบรวมข้ อมู ล จากผลลัพ ธ์ก ารพัฒ นา
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องค์การ ไม่ว่าจะเป็นการทาแบบสารวจ แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากร การพบปะ
พู ดคุยเชิงลึก กั บ บุคลากร และการประชุม ร่วมกั บ ผู้บ ริห าร เพราะข้อมู ลของบุคลากรใน
องค์การจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงวิธีการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2553) กล่าวเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวว่า ไม่มีเครื่องมือใดที่นามาใช้
ระยะเริ่มแรกนั้นจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยนแปลงในระยะเริ่มแรกย่อมมีปัญ หา
ติดขัดบ้าง ดังนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจากการนาเครือ่ งมือพัฒนาองค์การมาใช้ ผู้บริหารไม่ควร
ถอดใจและเริ่มคิดหาเครื่องมื อใหม่ๆ มาประยุกต์ต่อไปในอนาคต ทั้ งนี้ Gilley และคณะ
(2002) ชี้ให้เห็นว่าองค์การควรเริ่มการประเมินผลทั้งในระยะระหว่างดาเนินการ เพื่อทาให้
ทราบว่ามีประเด็นขัดแย้งด้านใดบ้าง เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานในระหว่างที่โครงการกาลัง
ดาเนินการอยู่ และต้องประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการด้วยเช่นกัน เพื่อให้ทราบผลลัพธ์และ
ประสิทธิผลของโครงการทั้ง 2 รูปแบบ
ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่สาคัญอันจะช่วยเอื้ออานวยต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางาน
แบบใหม่ ไ ด้ อ ย่ า งมั่ น คงนั้ น Hall (2002) กล่ า วว่ า จะต้ อ งสร้ า งบรรยากาศของอ งคก์ า ร
(Organizational Climate) ขึ้นมาสนับสนุนหรือรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการทางาน
แบบใหม่ด้วย เพราะบรรยากาศขององค์การนั้นจะเป็นเสมือนสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ทาให้
เกิดแรงจูงใจต่อการพัฒนาองคก์าร โดยบรรยากาศองค์การนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมในการ
ทางานขององค์การที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมหรือความรู้สึกนึกคิดของเหล่าพนักงานนั้นเอง โดยทั่วไป
แล้วลักษณะของบรรยายกาศองค์การประกอบไปด้วยลักษณะต่างๆ อาทิ
1. โครงสร้างขององค์การ ซึ่งจะต้องมีลักษณะกระจายอานาจในการตัดสินใจ ลดการรวม
ศูนย์อานาจเข้าสู่ส่วนกลาง มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและไม่ซ้าซ้อนกัน ระบบการ
ประสานงานต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. องค์การเปิดโอกาสให้พนักงานมีอิสระอย่างเพียงพอในตัดสินใจในงาน การคิดค้นวิธีการ
ทางานตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ได้อย่างเต็มที่
3. ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางานของพนักงาน รวมถึง
การให้คาปรึกษาและก าลังใจแก่พ นัก งาน เพื่อที่ จะทาให้พฤติกรรมของพนักงานดังกล่าวส่งผลต่อ
องค์การให้แง่การมีประสิทธิผลในการทางานที่ดีขึ้น
4. องค์การและผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนมาตรฐานการทางานแบบเสี่ยง โดยยินยอมให้มี
การเสี่ยงและลองผิดลองถูกในการทางานอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งการค้นหาสิ่งแปลกใหม่ในการทางาน
ดังกล่าวอาจจะทาให้องค์การค้นพบวิทยาการในแง่ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการทางานใหม่ๆ ขึ้นมาได้
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5. องค์การจะต้องมีบรรยากาศที่ทาให้พนักงานมีความรู้สึกว่า ความคิดเห็นในการทางานที่
แตกต่างกันภายในองค์การ สามารถได้รับการยอมรับให้เกิดขึ้นได้โดยไม่มีผลกระทบต่อชีวิตหรือความ
มั่นคงในการทางานของพวกเขา
6. องค์การตระหนักถึงความจาเป็นที่ จะต้องมี การเปลี่ยนแปลงให้สมาชิกในองค์การมีการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ อยู่ตลอดเวลาโดยไม่จาเป็นต้องรอให้เกิดปัญหาขึ้นมาเสียก่อน
7. ผู้บ ริห ารจะต้อ งยอมรับ และยกย่องผลงานที่ ดีเด่นของพนัก งานที่มี พฤติก รรมต้องการ
เปลี่ยนแปลงองค์การอย่างต่อเนื่อง
8. การให้รางวัลตอบแทน จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบยุติธรรม อาทิ การพิจารณาถึง
ความรับผิดชอบและความสามารถในการสร้างผลงานที่เป็นคุณประโยชน์ต่อองค์การเป็นสาคัญ
9. องค์การจะต้องสร้างบรรยากาศให้พนักงานรู้สึกถึงความภาคภูมิใจในงาน ความจงรักภักดี
ต่อองค์ก าร มีความรักความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนมีความรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของ
องค์การ เพื่ อที่จ ะทาใหพนักงานเกิดแรงจูงใจและมี ขวัญก าลังใจในการสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงสิ่ง
ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์การ
งานวิจัยเรื่อ งกลยุท ธ์ก ารบริหารจัดการและการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์และองค์ก ารของ
บริษัทในอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ของ สมบัติ กุสุมาวลี (2558) ที่ได้มุ่งทาการศึกษาประเด็นงาน
ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยได้ค้นพบว่า การพัฒนาองค์การที่เห็นเป็น
รูปธรรมในอุตสาหกรรมที่จัดอยู่ในกลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลักษณะงานมี 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การจัด
สภาพแวดล้อมในที่ทางาน และ 2) การสร้างบรรยากาศในที่ทางานโดยเน้นให้อิสระทางความคิด ซึ่ง
ทั้งสองลักษณะที่กล่าวมานั้นจะเป็นประเด็นการพัฒนาองค์การที่ผู้วิจัยจะใช้ในการศึกษา ทั้งนี้ Gupta
(2013) ได้ให้ความคิดเห็นที่ต่อประเด็นการพัฒนาองค์การว่า กิจกรรมด้านการพัฒนาองค์การ (OD
Intervention) ใดก็ตามที่มีส่วนช่วยให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการปรับปรุงความสามารถใน
การแก้ปัญหา และส่งเสริมการเจริญเติบโตของบุคคล ล้วนส่งผลให้บุคลากรเหล่านั้นมีคุณภาพชี วิตใน
การทางาน ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวสะท้ อนให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ที่ส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนา
องค์การ คือ การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทางาน จากประเด็นที่กล่าวมานั้นผู้วิจัยจึงได้ตั้งสมมติฐาน
การวิจัยว่าการพั ฒ นาองค์ก ารอาจจะส่งผลเชิง บวกต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ บุคลากรใน
อุตสาหกรรมเกม
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2.2.5.8 การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development)
การพั ฒ นาอาชี พ เป็ น การสร้ า งความมั่ น คงให้ กั บ อาชี พ ของบุ ค ลากรซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความก้าวหน้าทั้งในส่วนของผลงานและประสบการณ์ของบุคลากร เมื่อการปฏิบัตงิ านมีความก้าวหน้า
แล้ว ผู้ปฏิบัติงานก็จะประสบความสาเร็จในองค์การ อีกทั้งองค์การก็จะมีการดารงคงอยู่และก้าวหน้า
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ประเด็นในการพัฒนาอาชีพจึงเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่งในการรักษาบุคลากรให้คง
อยู่กับองค์การ เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการธารงรักษาบุคลากรขององค์การ ซึ่งนาไปสู่การแก้ปัญหาการ
ลาออกของบุคลากรในองค์การได้ (โกศล สนิทวงศ์, 2556) รวมถึงการสร้างความสามารถขององค์การ
โดยการเพิ่ มความผูกพั นของบุคลากรและงาน ผ่านการที่ พวกเขาเข้าใจว่าสิ่งที่ ตนเองกระทาอยู่จ ะ
ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพอย่างไร ซึ่งจากการสารวจ ของ Corporate Leadership Council ปี
2004 โดย Glenn (2007 as cited in Kemboi, 2015) พบว่าการที่ บุคคลมี ความผูก พั นกั บ อาชีพ
ของตนเองจะเป็นปัจจัยที่ สาคัญ ของการผูกมัดระหว่างบุคลากรกับ องค์การ การสร้างกระบวนการ
ภายในองค์การที่เอื้ออานวยให้บุคลากรสามารถจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองให้เติบโต
ได้นั้น บุ คลากรก็ จะมี การพั ฒ นาทั ก ษะและแรงจูงใจในการปฏิบัติง านมากขึ้น Orpen (1994) ได้
ทาการศึกษาในประเด็นดังกล่าว กลับพบว่าบุคลากรจะประสบความสาเร็จในองค์การที่มีนโยบายด้าน
การจัดการอาชีพ (Career Management) อย่างเป็นทางการ (Formal) มากกว่าแบบไม่เป็นทางการ
(Informal) หรื อ ไม่ มี น โยบายดั ง กล่ า วเลย ทั้ ง นี้ ค าว่ า อาชี พ (Career) ได้ มี นั ก วิ ช าการได้ ใ ห้
ความหมายหลากหลาย ได้แก่ Gilley และคณะ (2002) กล่าวว่า อาชีพ หมายถึง ลาดับต่างๆ ของ
กิจกรรมที่เกีย่ วกับงาน ครอบคลุมถึงพฤติกรรมและทัศนคติที่ใช้ในการทางาน ค่านิยมต่างๆ และความ
มุ่งมั่ นแน่วแน่ รวมถึงกระบวนการบริหารที่ เกี่ ยวข้องกับ อาชีพทั้งหลาย ส่วน Greenhaus (1987)
กล่าวเพิ่มเติมว่า อาชีพเป็นเสมือนรูปแบบของประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน ไม่ว่าจะเป็นตาแหน่ง
หน้าที่ความรับ ผิดชอบ อานาจการตัดสินใจ และกิจกรรมต่างๆที่ เกิดขึ้นในช่วงชีวิตการทางานของ
บุคคลนั้นๆ นอกจากนี้ Ivancevich และ Konopaske (2013) ได้ให้ความหมายที่แตกต่างออกไปจาก
นักวิชาการดังกล่าวไว้ว่า อาชีพ คือ การขยับขึ้นสูงของงานใดงานหนึ่งที่บุคลากรได้ตัดสินใจเลือกแล้ว
เพื่อท าให้ได้รับ ค่าตอบแทนที่ เพิ่ม มากขึ้น รวมถึงการมี ความรับผิดชอบที่ สูงขึ้น มี สถานภาพเป็นที่
ยอมรับมากขึ้น มีเกียรติยศ และมีอานาจเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เมื่อมองย้อนกลับไปยังคานิยามที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรตามที่ได้กล่าวมานั้น เห็นได้ว่า
การพั ฒ นาอาชีพ (Career Development) เป็ นองค์ป ระกอบส่ วนหนึ่ง ที่ ส าคัญ ของตั วแบบและ
ขอบเขตของงานด้านการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ Gilley และคณะ (2002) ซึ่งได้เสนอกรอบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ โดยมีส่วนที่คาบเกี่ยวกัน 4 องค์ประกอบใหญ่ๆ ได้แก่ 1) การพัฒ นา
เน้นที่ ตัวบุคคล (Individual) 2) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) 3) การพัฒนาองค์การ
(Organization Development) แ ล ะ 4) ก า ร บ ริ ห า ร ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น (Performance
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Management) รวมถึงแนวคิดของ Swanson และ Holton (2009) เช่นกัน ที่ได้ระบุว่า การพัฒนา
อาชีพเป็นรูปแบบงานส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในส่วนของคาว่า การพั ฒ นาสายอาชีพ ได้มี นัก วิชาการได้ให้ นิยามไว้ห ลากหลาย ได้แ ก่
Simonsen (1997 as cited in McDonald & Hite, 2005) กล่ า วว่ า การพั ฒ นาอาชี พ (Career
Development) คือ กระบวนการอย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและกาหนดกิจกรรมการ
พัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่การส่งเสริมเป้าหมายในอาชีพและชีวิตของบุคคลการ การพัฒนาอาชีพเป็นผลมา
จากกระบวนการวางแผนอาชีพของบุคคลและการให้การสนับสนุนและโอกาสจากองค์ก าร ผ่านการ
ร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง ซึ่งสอดคล้องกับ Morrison และ Hock (1986) ไว้ว่า
รูป แบบการพั ฒ นาอาชีพ ควรจะเป็นรูป แบบที่ เปรียบเสมื อนสะพานเชื่อมระหว่างเป้าหมายของ
องค์การและสมรรถนะของบุคคล และ Chartered Institute Of Personnel And Development
(2003) ได้กล่าวว่า การพั ฒ นาสายอาชีพ คือ การวางแผนและกาหนดความก้าวหน้าของบุคลากร
ภายในองค์การด้วยการสอดประสานความต้องการและศักยภาพของบุคลากรเข้ากับ ความต้องการ
ขององค์ก าร ส าหรับ มุ ม มองของ Gutteridge และ Otte (1983) กล่าวว่า การพั ฒ นาอาชี พเป็ น
องค์ประกอบที่เกิดจากการประสานกันระหว่างกระบวนการย่อย 2 กระบวนการ คือ (1) กระบวนการ
วางแผนอาชีพ ของบุคคล (Individual Career Planning) กั บ (2) กระบวนการจัดการอาชีพของ
องค์ ก าร (Career Management) ซึ่ง จะส่ง ผลให้บุ คลากรเข้ าใจตนเองยิ่งขึ้น รวมถึง การมี โอกาส
ก้าวหน้าในอาชีพภายในองค์การของตน
ส่วนบริบทในประเทศมีนักวิชาการให้นิยามไว้ ได้แก่ กิ่งพร ทองใบ และปภาวดี ประจักษ์ศุภ
นิติ (2533) กล่าวว่า การพั ฒ นาอาชีพ คือการดาเนินการอย่างเป็นระบบ โดยเริ่ม จากการประเมิ น
ศักยภาพของบุคคล กาหนดเส้นทางอาชีพที่เหมาะสม วางแผนสายอาชีพ รวมถึงการฝึกอบรมและ
เสริมประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรสาหรับโอกาสความก้าวหน้าในงาน โดยมุ่งเน้น
ความสาคัญไปที่การให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง ในขณะที่ ธงชัย สันติวงษ์ (2540) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า
เป็นกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีขึ้นเพื่อเอื้ออานวยให้บุคลากรแต่ละคนได้มีแผน
อาชี พ ส าหรั บ งานของตนเองในอนาคต ทั้ ง นี้ เ พื่ อ จะช่ ว ยให้ บุ ค ลากรได้ รับ โอกาสที่ จ ะประสบ
ความสาเร็จในการพัฒนาตนเองในขณะเดียวกันองค์การก็สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
จากความหมายของนักวิชาการข้างต้นที่ได้ให้นิยามต่อการพัฒนาอาชีพดังที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึงขอ
สรุปความเข้าใจที่มีต่อคาดังกล่าวว่า การพัฒนาอาชีพ เป็นกระบวนการในการเปิดโอกาสให้บุคลากร
แต่ละคนมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในงานตามแผนสายอาชีพที่องค์การได้วางไว้ โดยมีกิจกรรมการ
ประเมินศักยภาพของบุคคล การวางแผนสายอาชีพ การฝึกอบรม และการเสริมประสบการณ์ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอาชีพที่ตนเองถนัด อันนาไปสู่การบรรุเป้าหมายในการทางาน
ของบุคลากรควบคู่ไปกับการบรรลุในส่วนเป้าหมายขององค์การไปอย่างควบคู่กัน
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ตัวแบบการพัฒนาอาชีพ โดย Gutteridge และ Otte (1983) ได้เสนอตัวแบบของการพัฒนา
อาชีพไว้ ดังแสดงในภาพที่ 2.19 ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.19 ตัวแบบการพัฒนาอาชีพจากแนวคิดของ Gutteridge และ Otte
แหล่งที่มา: Gutteridge & Otte, 1983 อ้างถึงใน ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2559, น. 221.
จากภาพ ป ระกอบ ที่ 2.19 การพั ฒ น าอาชี พ ขององค์ การ (Organization Career
Development) เป็นเสมือนผลลัพธ์ของปฎิสัมพันธ์และกระบวนการในการวางแผนอาชีพ (Career
Planning) ระหว่างบุคลากรกั บ องค์ก าร ซึ่งเป็นกระบวนการที่ ก าหนดและพั ฒ นาแนวทางอาชีพ
รวมถึงโอกาสการเติบโตในงานของบุคลากร Cronk และคณะ (1994) ในทางปฏิบัตินั้นเป็นการแจก
แจงขั้นตอนเพื่อก่อให้เกิดการตระหนักรู้ตนเอง การระบุโอกาส อุปสรรค ทางเลือก และลาดับการ
เติบโตในสายอาชีพ กระบวนการระบุเป้าหมายในการเข้าสู่อาชีพ กิจกรรมที่ต้องดาเนินการจัดการ
เรียนรู้ และการเสริมประสบการณ์การพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามทิศทาง เวลา และลาดับขั้นตอนของ
ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ ส่วนการบริหารอาชีพ (Career Management) เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องของการจัดเตรียมหรือให้ความช่วยเหลือบุคลากรให้เข้าใจตนเอง ทั้งในแง่จุดแข็ง จุดอ่อน
ความสนใจ ค่านิยม ของตนเอง การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามแผนอาชีพของบุคคลซึ่ง
ดาเนิน ไปควบคู่ กั บ ระบบการบริ ห ารอาชี พ ขององค์ก าร ทั้ ง นี้ ก ารบริห ารอาชีพ จะเกี่ ย วข้อ งกั บ
กระบวนการสรรหาและคัดเลือก การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ให้กับฝ่ายต่างๆ การประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ าน รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาตามเงื่อนไขและจังหวะเวลาที่เหมะสมด้วย (Gutteridge &
Otte, 1983)
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กระบวนการบริ ห ารและพั ฒ นาความก้ า วหน้ า ในอาชี พ (Career Management and
Development System) Kaye (1997) เสนอกระบวนการในการพัฒ นาอาชีพเป็น 6 ขั้นตอน ดัง
แสดงในภาพที่ 2.20 ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.20 กระบวนการพัฒนาอาชีพตามแนวคิดของ Kaye
แหล่งที่มา: Kaye, 1997 อ้างถึงใน จาเนียร จวงตระกูล และคณะ, 2553, น. 44.
จากภาพที่ 2.20 กระบวนการพัฒ นาอาชีพตามแนวคิดของ Kaye (1997) มีร ายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1) ขั้นเตรียมการ (Pre-paring) การวิเคราะห์ความต้องการขององค์การและบุคลากร เพื่อให้
องค์การได้รับรู้ถึงความต้องการในการพัฒนาอาชีพและกาหนดเป้าหมายที่จะตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาอาชีพบุคลากร
2) ขั้นจัด เตรียมข้ อ มู ล บุ คลากร (Profile) ในขั้นตอนนี้เ ป็น การเปิดโอกาสให้บุ คลากรได้
ประเมิ นตัวเองผ่านเครื่อ งมื อ การวัด เช่น การประเมิ นผลการปฏิบั ติง าน การทดสอบต่างๆ เพื่ อ
ตรวจวัดความสามารถของบุคลากร อันเป็นเหตุให้องค์การมีข้อมูลและรายละเอียดที่สาคัญต่างๆของ
บุคลากร ซึ่งประกอบด้วย ความสนใจ ความสามารถ ทัศนคติ ค่านิยม คุณค่า และความต้องการตาม
บริบทของงาน
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3) ขั้นกาหนดเป้าหมาย (Targeting) เป็นขั้นตอนของการวางแผนอาชีพ มีเป้าหมายที่แสดง
ความเคลื่อนไหวทรัพยากรบุคคลในองค์การอย่างเฉพาะเจาะจง ทั้งแนวตั้ง (Vertical Mobility) แนว
ระนาบ (Lateral Movement) ทั้งในและนอกองค์การ
4) ขั้นพัฒนากลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายในความก้าวหน้าทางอาชีพ (Strategizing) เป็นการ
จัดทาแผนพัฒนาอาชีพเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะทาให้มีโอกาสในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอาชีพมากขึ้น
โดยที่ระบุเวลา (Deadlines) ไว้ด้วย
5) ขั้นการดาเนินการ (Implementing) เป็นการลงมือปฏิบัติในการพัฒนาอาชีพตามแผน ซึ่ง
มี 3 แนวทางในการดาเนินการหลัก คือ 1) การฝึกอบรมและเรียนรู้ (Training and Education) 2)
การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Learning Based on Experience) และ 3) การรับการสนับสนุนใน
การพัฒนาจากบุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์การ
6) ขั้ น การด าเนิ น การอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustaining) กระบวนการนี้ เ ป็ น การปฏิ บั ติ ก ารตาม
แผนพัฒนาอาชีพที่กาหนด โดยทาการประเมินผลการพัฒนาเพื่อสรุปข้อเสนอแนะ และนาผลสะท้อน
กลับที่ได้มาดังกล่าวไปดาเนินการตามขั้นตอนที่หนึ่งถึงห้าอย่างต่อเนื่อง
ระบบการพัฒ นาอาชีพ ที่มี ประสิท ธิผลควรจะขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายขององค์การ โดยที่
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้ทาหน้าที่ในการพัฒนาและกาหนดวิสัยทัศน์ รวมถึงปรัชญาของ
การพัฒนาอาชีพ อีกทั้งยังต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากตัว
บุคลากรเอง ซึ่งตัวองค์การจะต้องจัดสรรทรัพยากรต่า งๆ ที่มีอยู่ให้เหมาะสมและมีระบบการพัฒนา
อาชีพที่ชัดเจน จึงจะช่วยให้องค์การสามารถสร้างความเติบโตก้าวหน้าให้แก่บุคลากรภายใน เป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นและช่วยรักษาบุคลากรเอาไว้ให้อยู่กับองค์การได้อย่างยาวนาน (Simonsen, 1997
as cited in Gilley et al, 2002) ทั้งนี้ DeCenzo และคณะ (2013) ได้ระบุบทบาทขององค์การและ
นัก พั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ที่ จะต้องท าหน้าที่ ในการพัฒ นาอาชีพของบุคลากรในองค์ก าร ซึ่ง มี 2
บทบาท ได้แก่ 1) การวางแผนพัฒ นาอาชีพโดยกาหนดเส้นทางการเติบโตในอาชีพของบุคลากรใน
องค์การ การติดตามการเติบโตและพัฒนาในสายอาชีพของบุคลากร และการมอบโอกาสในการพัฒนา
ตนเองให้กับบุคลากรอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับ และ 2) การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการให้คาแนะนา
ช่วยเหลือต่างๆ เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถพัฒนาการปฏิบัตงิ านให้บรรลุเป้าหมายในการทางาน
รวมถึงการให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเส้นทางสายอาชีพ เพื่อให้บุคลากรสามารถนาพา
ตนเองไปสู่เป้าหมายในการทางานของแต่ละคน
นั ก วิ ช าการด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานหลายท่ า น Walton (1974) Huse และ
Cummings (1985) Bruce แล ะ Blackburn (1992) Lau และ May (1998) Sirgy และคณ ะ
(2001) รวมถึง Rethinam และ Ismail (2008) ได้ก าหนดองค์ป ระกอบคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของบุคลากรที่มีมุมมองอันสอดคล้องเป็นไปทิศทางเดียวกันว่า ความก้าวหน้าในอาชีพและความมั่นคง
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ในงานเป็นองค์ป ระกอบที่สาคัญ อย่างหนึ่งของคุณภาพชีวิตในการท างาน นอกจากนี้ งานวิจัยของ
Yeo และ Li (2011) ที่ ได้ทาการวิจัยประเด็นคุณภาพชีวิตในการท างานและการพัฒนาอาชีพ โดย
ทาการศึกษาการรับรู้ของนักศึกษาบริหารธุรกิจภาคพิเศษจานวน 140 คน ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การที่องค์การสนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้แก่บุคลากร รวมถึงการมี
ความยืดหยุ่นในการวางแผนการพั ฒ นาอาชีพที่ ให้ความสาคัญ กั บ เวลาการท างานและการพัฒ นา
ทักษะที่หลากหลาย เป็นกลยุทธ์การพัฒนาอาชีพในเชิงบวกที่จะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ด้านคุณภาพ
ชีวิตในการทางานของพนักงาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า การพัฒนาสายอาชีพอาจจะ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกม
2.2.5.9 ก า ร ด า เนิ น ก าร ด้ า น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั งค ม ( Corporate Social
Responsibility)
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เป็นประเด็นสาคัญที่
ทั่วโลกกาลังให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจ ด้วยการเล็งเห็นว่าการดาเนินกิจการของ
องค์การนั้นล้วนส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แนวคิดและวิธี ปฏิบัตดิ ้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมจึงกลายเป็นเรือ่ งสาคัญที่ทกุ ฝ่ายให้ความสนใจ การที่องค์การดาเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่เพียงเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคม การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์การ หรือการหวังผลลัพธ์ทางการตลาดเพียงเท่านั้น แต่การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่ แ ท้ จ ริง นั้น เป็น ไปเพื่ อ พั ฒ นาการด าเนิ นธุร กิ จ ให้มี ป ระสิท ธิภาพ ลดความเสี่ ยงและเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรม ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืน (สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน, 2551) การริเริ่มดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคมให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น สิ่งสาคัญพื้นฐานที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นก่อน คือ ความรู้และความ
เข้าใจเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมที่ถูกต้องตรงกัน โดยเฉพาะเรื่องขอบเขตของความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่มักเข้าใจไปคนละทิศละทาง องค์การหลายแห่งยังมีมุมมองที่ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ
เรื่องที่องค์การทาประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบของกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-after-process) ซึ่ง
ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานภายในองค์การเลย ทั้งนี้ในข้อเท็จจริงแล้ว ความรับผิดชอบใน
กระบวนการ (CSR-in-process) หรือการดาเนินงานภายในองค์ก ารอย่างมี ความรับ ผิดชอบนั้นมี
ความสาคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การยิ่งกว่ากิจกรรมเพื่อสังคม
(คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัยด้าน
บริห ารธุร กิ จ แห่ง ประเทศไทย, 2555) ในปั จ จุบั นนัก ทรัพยากรมนุ ษย์ได้เข้ามามี บ ทบาทในการ
ดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนา ISO 26000 เข้ามาใช้ในการ
ควบคุม การด าเนิ นงานขององค์ก าร (สานิต ย์ หนูนิล , 2553) ซึ่งสอดคล้องกั บ ผลการศึก ษาเรื่อ ง
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แนวโน้มงานทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.2009-2010 ที่จัดทาโดยสมาคม
บริ ห ารงานบุ ค คลสหรั ฐ อเมริ ก า (Society of Human Resource Management: SHRM) ที่ ไ ด้
สรุป ว่า งานด้านความรับ ผิด ชอบต่อสั ง คมถู ก ก าหนดให้ เป็ นส่ วนหนึ่ง ในงานภายใต้ ห น้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบของนักทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (จิรประภา อัครบวร, 2552 อ้างถึงใน สานิตย์ หนูนิล ,
2553) ทั้ ง นี้คาว่า ความรับ ผิดชอบต่อสังคม มี ผู้ที่ ได้ให้ความหมายไว้ในลัก ษณะต่ างๆ ดัง ต่อไปนี้
Kotler และ Nancy (2005) กล่าวว่า ความรับ ผิดชอบต่อสัง คม เป็ นพัน ธกิ จ ขององค์ก ารในการ
ปรับ ปรุง ความเป็ นอยู่ข องสัง คม ชุม ชน และสิ่ง แวดล้ อม โดยวิธีด าเนิ นการขององค์ก ารและใช้
ทรัพยากรของบริษัททั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินเป็นสิ่งสนับสนุนในการดาเนินการรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งพันธกิจดังกล่าวต้องเกิดจากความสมัครใจในการกระทาเท่านั้น ส่วน Mcwilliams และคณะ
(2006) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่องค์การได้แสดงออกว่าได้สร้างประโยชน์แก่สังคม
นอกเหนือจากการทาผลกาไรให้กับองค์การ ซึ่งครอบคลุมถึงการดาเนินงานขององค์การภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย นอกจากนี้ Armstrong (2006) ได้สรุปโดยภาพรวมว่า แนวคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
รับผิดชอบที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดาเนินองค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ Husted และ Salazar (2006) ไว้ว่า กิจกรรมที่ตระหนักถึง
ผลกระทบจากการดาเนินธุร กิ จ ที่ มี ต่อสั งคม จากนิยามที่ ห ลากหลายดังที่ ก ล่าวมานั้น มี นิ ยามที่
กล่าวถึงและใช้เป็นพื้นฐานในการดาเนินการด้านความรับผิดชอบกันมากที่สุด คือ นิยามของ World
Business Council for Sustainable Development (1999) กล่าวว่า ความรับ ผิดชอบต่อสังคม
เป็นเสมือนความมุ่งมั่นขององค์การธุรกิจที่มีความต้องการจะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน บนพื้นฐาน
ของการดูแลบุคลากรขององค์ก ารทุกระดับ ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวของบุ คลากร ชุมชนและ
สังคม โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ให้ดีขึ้น
ส่วนบริบทในประเทศไทยนั้น องค์การและนักวิชาการได้ให้นิยามไว้ ได้แก่ สถาบันไทยพัฒน์
(2550) กล่าวว่า เป็นการดาเนินกิจกรรมภายในและภายนอกขององค์ก าร ที่คานึงถึงผลกระทบต่อ
สังคมทั้งในระดับ ใกล้และไกลด้วย การใช้ท รัพยากรที่ มีอยู่ในองค์ก ารหรือทรัพยากรจากภายนอก
องค์ก าร อั นนาไปสู่ก ารอยู่รวมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข นอกจากนี้ ไพบูลย์ วัฒ นศิริธรรม
(2549) ได้ส รุป โดยภาพรวมไว้ว่า ความรับ ผิดชอบต่อสังคมขององค์ก ารที่ ป ระกอบธุร กิ จ จะต้อง
ครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้ (1) องค์การไม่ก ระทาสิ่งที่เป็นผลเสียหรือเป็นอันตรายต่อสังคมทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม (2) องค์การควรกระทาสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม
(3) องค์ ก ารพึ่ ง ตระหนั ก ในการพั ฒ นาตัว เองให้ มี คุ ณ ธรรม จริยธรรม และประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบัติง านอย่างดีที่ สุด จากความหมายของนักวิชาการข้างต้นที่ ได้ให้นิยามต่อความรับผิดชอนต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility) ดังที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึงขอสรุปความเข้าใจที่ มีต่อคา
ดังกล่าวว่า การดาเนิ นการด้านความรับ ผิดชอบต่อสัง คมเป็น แนวคิดขององค์ ก ารในการดาเนิ น
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กิจกรรมเพื่อแสดงออกให้สังคมเห็นว่า องค์การได้ตระหนักถึงปัญหาและความต้องการของสังคม อัน
นาไปสู่การการดาเนินการทีค่ านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสอดแทรกประเด็นเหล่านี้
ไว้ในกระบวนการดาเนินธุรกิจขององค์ก าร เช่น กระบวนการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การทั้งในส่วนของตัวบุคลากรและครอบครัว รวมไปถึงการดูแลชุม ชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดจากการดาเนินธุรกิจและองค์การสามารถดาเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง
ในปัจจุบันกระแสของการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การกาลังเป็นที่
ประเด็นที่ผู้บริหารองค์การรวมถึงนักทรัพยากรมนุษย์ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้นักทรัพยากร
มนุษย์พึง จาเป็นต้องตระหนักรู้ถึงความสาคัญของแนวคิดดังกล่าว เห็นได้จากส่ วนหนึ่งในตัวอย่าง
งานวิจัยของสมาคมบริหารงานบุคคลสหรัฐอเมริกา หรือ SHRM ที่รายงานเมื่อปี ค.ศ. 2007 ซึ่งได้
รายงานเกี่ยวกับบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ที่มีผ ลต่อการดาเนินกิจกรรมความรับ ผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การ พบว่า นักทรัพยากรมนุษย์ขององค์การในสหรัฐอเมริการมีหน้ าที่โดยตรงต่อการ
กาหนดกลยุทธ์การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมที่
สาคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ดังกล่าวขององค์การ (SHRM, 2007 อ้างถึงใน ธนกรณ์ มูลพงศ์, 2553)
นอกจากนี้ Strandberg (2009 อ้างถึงใน ธนกรณ์ มูลพงศ์, 2553) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมกับประเด็น
การบูรณาการการจัดการทรัพยากรมนุษย์เข้ารวมกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าวว่า นัก
ทรัพยากรมนุษย์ควรทาหน้าที่ เป็นทั้งหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์องค์การโดยการมีส่วนร่วมกาหนดกลยุท ธ์
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Strategic Corporate Social Responsibility) ขององค์การ และเป็นผู้นา
ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบการท างานภายในองค์การตลอดจน
วัฒนธรรมองค์การที่เอื้ออานวยต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง
คณะกรรมการประชาคมยุ โ รป หรื อ Commission of The European Communities
(2001) ได้กาหนดองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแจกเป็น 2 มิติหลักๆ ได้แก่ 1) มิติ
ภายใน (Internal Dimension) และ 2) มิ ติ ภ ายนอก (External Dimension) โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
1) องค์ประกอบมิติภายใน (Internal Dimension) เป็นการดูแลลกิจกรรมต่างๆ ที่ธุรกิจได้
ดาเนินการอยู่และสามารถบริหารจัดการได้โดยตรง ประกอบด้วย
(1) การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรั บ ผิดชอบ องค์การควรส่งเสริมการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การให้ข้อมู ลที่โปร่งใสกับบุคลากรใน
ทุกๆประเด็น การให้ความสมดุลระหว่างทางาน การพักผ่อน และชีวิตครอบครัว การปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกันทั้งในด้านการคัดเลือกเข้าทางาน การจ่ายค่าตอบแทน และความก้าวหน้า
ทางอาชีพ โดยเฉพาะกับผู้หญิงและผู้พิการ การดูแลบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดปัญหา
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สุขภาพจากการท างาน นอกจากนั้น องค์การควรให้ความสาคัญกั บการฝึก อบรมและการ
เรียนรู้แก่บุคลากรทุกระดับ รวมถึงการกาหนดนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ เช่น
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆในองค์การ เป็นต้น นอกจากนี้
งานวิจัยของนักวิชาการหลายท่านได้มีการระบุว่า ความรับผิดชอบต่อพนักงานเป็นหนึ่งใน
องค์ป ระกอบที่ ส าคัญ ของความรับ ผิดชอบต่อสังคม (Longo et al., 2005; Lamberti &
Lettieri, 2009) ทั้ งนี้ Bird และคณะ (2007) ได้ท าการวิจัยในประเด็นดังกล่าวซึ่ง พบว่า
ความรับ ผิดชอบต่อ พนัก งานเป็น ปัจ จัยส่วนหนึ่งที่ มี อิท ธิพลต่อการรัก ษาพนั ก งานให้อ ยู่
องค์การ
(2) สุ ข ภาพและความปลอดภั ย ในการท างาน เป็ น การพั ฒ นามาตรฐานความ
ปลอดภัยของอุปกรณ์ในการดาเนินงานทั้งในสานักงานและโรงงาน ตั้งแต่อุปกรณ์สานักงาน
ไปจนถึง เครื่อ งจัก ร เพื่ อ ลดและป้องกั นอันตรายที่ อาจเกิดขึ้นกั บ บุคลากรให้ได้ม ากที่ สุด
นอกจากนี้ประเด็นสุขภาพและความปลอดภัยในการทางานยังครอบคลุมไปถึงการจ้างงาน
เฉพาะจากหน่วยงานผู้รับจ้าง (Supplier) ที่ ให้ความสาคัญ ต่อการรักษาสุขภาพและความ
ปลอดภัยแก่พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม
โลก (WBCSD) และคณะกรรมผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็ได้มีการกาหนดว่า การให้ความสาคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยเป็นส่วน
หนึ่งในองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคม (Hohnen, 2007; Lee & Kim, 2009)
(3) เมื่อกิจการต้องเผชิญกับวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือวิกฤติการณ์
ภายใน เช่น การปรับโครงสร้าง การควบรวมกิจการซึ่งมักนามาสู่การเลิกจ้างอันส่งผลเสียต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์การ ดังนั้นองค์การควรปรึกษาหารือและสร้างความร่วมมือในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียเพื่อร่วมกันแก้ปัญ หาอย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน (คณะกรรมการกลุ่มความ
ร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัยด้านบริหารธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย, 2555)
(4) การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายใน เป็นการดาเนินการขององค์ก าร
เพื่อลดใช้ทรัพยากรและการปล่อยของเสีย ซึ่งเป็นบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็น
ผลดีต่อองค์การในการผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการลด
ต้นทุนด้านพลังงานไปในตัว อันเป็นเหตุนาไปสู่การเพิ่มขึ้นของผลกาไร ความสามารถในการ
แข่งขันที่สูงขึ้น และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การ (คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือ
ทางวิชาการเพื่ อ พั ฒ นามาตรฐานการเรีย นการสอนและการวิจัย ด้านบริห ารธุร กิ จ แห่ ง
ประเทศไทย, 2555)
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(5) การใช้ห ลัก ธรรมภิบ าลในการดาเนินองค์ก าร เป็ นการก ากั บ ดูแลกิ จ การให้
เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเงื่อนไขความถูกต้อง โปร่งใส และการมีจริยธรรมที่ดี
โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการและสังคมโดยรวม (สถาบันไทยพัฒน์, 2550) ความ
โปร่งใสและขั้นตอนการตัดสินใจต่ างๆ ขององค์การที่มีความชัดเจนและตรวจสอบได้จึงมี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงขององค์การ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการจัดการทีม่ ีความโปร่งใส
ทางบัญชีและกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับนั้น ย่อมนาไปสู่การได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความ
ชัดเจนรวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์การ ดังนั้นการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์การและการดาเนินกิจการด้วยความโปร่งใสอันนาไปสู่
การจริยธรรมที่ ดีขององค์การจึงสอคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการหลายท่ านที่ระบุไปใน
ทิ ศทางเดี ยวกั นว่า การบริห ารองค์ก ารอย่ างมี ธรรมาภิ บ าลภายใต้ เงื่อนไขความถูก ต้อ ง
โปร่ง ใส และการมี จ ริยธรรมที่ ดีเป็นส่วนหนึ่งในองค์ป ระกอบคุณ ภาพชีวิตในการท างาน
เนื่ อ งจากมี ผ ลกระทบต่ อ ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย (Stakeholder) (Hohnen, 2007; Jamali,
2008; Lee & Kim, 2009)
2) องค์ประกอบมิ ติภายนอก (External Dimension) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ ที่
องค์การไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง ประกอบด้วย
(1) การจัดการกับคู่ค้าและหุน้ ส่วนทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม เป็นการเลือกคู่ ค้า
และหุ้นส่วนทางธุรกิจโดยคานึงถึงบทบาทการรับ ผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานนั้นๆ อัน
นาไปสู่ก ารขยายความรับ ผิดชอบต่อสัง คมจากองค์ก ารไปสู่ผู้ที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้องอื่นๆ โดย
อาจจะมี นโยบายหรือกิ จ กรรมที่ช่วยส่ง เสริมในด้านต่างๆ เช่น การช่วยพัฒ นาระบบการ
ดาเนินกิจการของคู่ค้าให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม การเลือกคู่ค้าที่มีกระบวนการ
ผลิตสินค้าที่ไม่ใช้ทรัพยากรมากเกินไปหรือไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม การซื้อสินค้าที่ลดการใช้หีบ
ห่อโดยไม่จาเป็น เป็นต้น (คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐาน
การเรียนการสอนและการวิจัยด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย, 2555) ซึ่งองค์ประกอบ
ดัง กล่ าวจะมี ความเกี่ ยวข้ องโดยตรงกั บ ผู้ มี ส่วนได้ส่ วนเสีย ในมิ ติข องผู้จ าหน่ายวัต ถุดิ บ
(Hohnen, 2007) โดยมี ก ารศึก ษาเปรี ยบเที ยบมุ ม มองขององค์ ก ารธุร กิ จ ขนาดใหญ่ ใน
ประเทศเยอรมั น กั บ ประเทศอัง กฤษเกี่ ยวกั บ ความรับ ผิดชอบต่อ สัง คมขององค์ก าร ซึ่ ง
Silberhorn และ Warren (2007) พบว่า การปฏิบัติ ต่อผู้จ าหน่ายวัตถุดิบเป็นส่วนหนึ่งใน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(2) การดูแลผู้บริโภค องค์การควรพึงมีระบบการดูแลผู้บริโภคในทุกๆ กระบวนการ
ของสินค้าและบริการอย่างมีจริยธรรม เริ่มตั้งแต่ การผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ การจาหน่าย
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สินค้าในราคาที่ เหมาะสม ไปจนถึ งการขจัดท าลายข้อเสียอย่างมี ป ระสิท ธิภาพเพื่อความ
ปลอดภัยต่อประชากรในสังคม นอกจากนี้องค์การยังสามารถผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
และการบริการเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
ผู้บริโภคและผู้อุปโภคทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้มีงานวิจัยด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในมิติด้านธุรกิจพบว่า ผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่ยินดีเต็มใจซื้อสินค้าและบริการจาก
องค์ก ารธุรกิ จ ที่ มี ความรับ ผิดชอบต่อสัง คม (Bagnoli & Watts, 2003) อีก ทั้ ง ผู้บ ริโภคมี
ความเต็มใจที่ จะซื้อสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Lanoie et al., 2008)
(3) ความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง เป็นลักษณะที่องค์ก ารมีส่วนช่วยเหลือทั้ ง
ด้านการจ้ างแรงงานชุ ม ชนซึ่ ง น าไปสู่ ก ารประชากรรายได้ เ ลี้ ย งดูต นเองและครอบครั ว
ตลอดจนการที่ องค์การเข้ามาดูแลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ผ่านการบริจ าค
หรือกิ จกรรมสาธารณะประโยชน์ใดๆ ที่จะช่วยพัฒ นาความเป็นอยู่ไปสู่ความแข็งแรงของ
ชุมชนนั้นๆ ทั้งนี้ในองค์ประกอบดังกล่าว Davis และคณะ (1992) ได้เน้นย้าว่าองค์การธุรกิจ
ควรมีการแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดาเนินการใดๆ ที่สร้างผลเสียต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
(4) ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม องค์การควรจัดให้มีกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องและอยู่ในความสนใจของประชาชน เพื่อ
ซึ่งถือเป็นการแสดงบทบาทผู้นาทางธุรกิจในการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อสังคมอย่างแท้จริง
ดังนั้นองค์การจึงจาเป็นจะต้องมีการวางแผนและหาผู้ร่วมอุดมการณ์ อาทิ สถาบันการศึกษา
องค์ก ารไม่ แสวงหาผลก าไร พั นธมิ ตรทางธุร กิ จ รวมถึงรัฐบาล เพื่อร่วมกั นในการค้นหา
ทางออกและขับเคลื่อนการดาเนินการเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาอย่างยั่งยืน อันเป็ นรากฐาน
สาคัญในการสร้างความไว้วางใจและคุณค่าเชิงภาพลักษณ์ในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Moir, 2001; Sen & Bhattacharya, 2001)
ส าหรั บ การด าเนิ น การด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในบริ บ ทขององค์ ก ารธุ ร กิ จ
ภายในประเทศไทย พบว่า องค์ก ารจะให้ความสาคัญกั บความผิดชอบต่อสังคมในด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพและความปลอดภัย รองลงมา คือ ด้านการบริหาร
ค่าตอบแทน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสรรหาและคัดเลือก และด้านแรงงานสัมพันธ์
ตามลาดับ ทั้งนี้เป็นผลมาจากปัจจัยที่สร้างแรงกดดันให้องค์การโดยส่วนมากต้องแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ เช่น องค์การต้องสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสให้แก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคาดหวังการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินการองค์การ การ
ที่ผู้บริหารระดับสูงเห็นความสาคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม การนากิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
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สัง คมมาเป็นกลยุท ธ์ในการส่ง เสริม ชื่อเสียงและภาพลัก ษณ์ ขององค์ก าร ตลอดจนการสร้างตรา
สัญ ลัก ษณ์ของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น (พิชิต เทพวรรณ์ , 2550) นอกจากนี้ องค์ ก ารที่ ดาเนินธุรกิ จใน
ประเทศไทยโดยส่วนมากเริ่มหันกลับ มาให้ความสาคัญกับ พนักงาน ผู้ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกั บ
องค์การโดยตรง เพราะการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นการปฏิบัติอันดีต่อ
พนักงานล้วนทาให้บุคลากรรับรู้ว่างานของตนเองมีความหมายกับองค์การ อีกทั้งยกระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทางาน อันส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพของพนักงาน การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ พนักงานมี
ความทั ก ษะและความผู ก ผัน กั บ องค์ก ารมากขึ้น ตลอดจนส่ง ผลกระทบเชิ ง บวกโดยตรงต่อ ผล
ประกอบการขององค์การ (เพ็ญนี ภูมิธรานนท์ และคณะ, 2554)
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจในประเทศไทยในประเด็นมิติด้านการ
ปฏิบัติต่อแรงงานซึ่งถูกกาหนดเป็นมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(2554) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่อิงตามมาตรฐาสากล ISO 26000 โดยมีการพัฒนามาจากผู้แทนกลุ่มต่างๆ
ประกอบด้วย ผู้ บ ริโภค (Consumer) ภาครัฐ (Government) อุ ตสาหกรรม (Industry) แรงงาน
(Labor) องค์ ก ารอิ ส ระ (NGOs) และกลุ่ ม อื่ น ๆ (Support, Service, Research) ซึ่ ง ได้เ ล็ง เห็ น ถึ ง
ความส าคั ญ และความจ าเป็น ในการส่ง เสริม ให้ผู้ป ระกอบการอุตสาหกรรมมี ก ารแสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้เสียและสังคมควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและการเติบโตทางธุรกิจ
โดยการก าหนดมาตรฐานความรับ ผิดชอบต่อสั งคมในประเด็น การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour
Practices) ประกอบด้วย 6 ประเด็นดังนี้
1) การจ้ า งงานและความสั ม พั น ธ์ ใ นการจ้ า งงาน (Employment and Employment
Relationships)
2) สภาพ ก ารจ้ า งแล ะการคุ้ มครองท างสั งคม (Conditions of Work and Social
Protection)
3) การสานเสวนาทางสังคม (Social Dialogue)
4) สุขภาพ และความปลอดภัยในการทางาน (Health and Safety at Work)
5) การพั ฒ นาบุคลากรและการฝึก อบรมในสถานที่ ป ฏิบัติง าน (Human Development
and Training in the Workplace)
การแบ่ ง ประเภทของความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมนั้ น มี นั ก วิ ช าการได้ จ าแนกออกเป็ น
หลากหลายประเภท เพื่อใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการกาหนดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การได้อย่างรอบด้านและครอบคลุมทุกความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในที้นี้ผู้วิจัยจึงขอ
อธิบ ายการแบ่งประเภทของความรับ ผิดชอบต่อสังคม 2 รูป แบบด้วยกั น ซึ่งเป็นแนวคิดการแบ่ง
ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์การโดยส่วนใหญ่นิยมนาไปประยุกต์ในการดาเนินการจริง คือ
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1) แนวคิดปิระมิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ Carroll (1979) และ 2) แนวคิดประเภทของกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม 6 ประเภทของ Kotler และ Nancy (2005) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) แนวคิดปิรามิดความรับผิดชอบต่อสังคม โดย Carroll (1979) เป็นนักวิชาการคนแรกที่
เสนอแนวคิดการดาเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Performance) ด้วยการสังเคราะห์หลัก
พื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม และแบ่งตามเกณฑ์ความรับผิดชอบ จากนั้นจึงนาเสนอออกมา
เป็นระดับ ของความรับ ผิดชอบต่อ สัง คมอย่างเป็นล าดับ ขั้น 4 ขั้น ด้วยรูป แบบของปิ รามิ ดความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Pyramid of Corporate Social Responsibility) ซึ่ ง ตี พิ ม พ์ ใน Business
Horizons เมื่ อ ปี ค.ศ.1991 การแบ่งประเภทของความรับ ผิดชอบต่อสังคมนั้น เป็นการแบ่ง ตาม
องค์ป ระกอบของความรั บ ผิ ดชอบต่ อ สั ง คมในแต่ล ะด้ านที่ อ งค์ก ารพึ ง ควรปฏิ บั ติ และต้ อ งน า
องค์ประกอบทุกด้านมาประยุกต์ใช้ในบริบทขององค์การจึงจะเรียกได้ว่าองค์การมีการดาเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Carroll, 1991 อ้างถึงใน สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ,
2552) ประกอบด้วย
(1) ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ (Economic Responsibility) เป็นลักษณะการ
ดาเนินการขององค์การที่ มุ่งเน้นการสร้างผลผลิตตามความต้องการของสังคม และได้รับ
ผลตอบแทนกลับมาในรูปของรายได้ เพื่อให้องค์การสามารถดาเนินกิจการและดารงอยู่ได้ใน
ในสังคม วัตถุประสงค์ของระดับดังกล่าวเพื่อสร้างผลประกอบการและผลกาไรกลับคืนไปยั งผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การ
(2) ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นกฎหมาย (Legal Responsibility) เป็ น ลั ก ษณะการ
ดาเนินการขององค์การที่มุ่งเน้นความถูกต้อง โปร่งใส วิ ธีการดาเนินงานขององค์การจะอยู่
ภายใต้ข้อ กฎหมายที่ ควบคุม อุตสาหกรรมและสังคมที่ องค์ก ารดารงอยู่ เพื่อป้องกันไม่ ให้
องค์การมุ่งหวังผลกาไรจากการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟื่อย รวมถึงป้องกันการสร้างผลกระทบ
เชิงลบต่อชุมชม สังคมตลอดจนสิ่งแวดล้อม
(3) ความรับ ผิ ด ชอบด้ านจริ ยธรรม (Ethical Responsibility) เป็ น ลั ก ษณะการ
ดาเนินการขององค์การที่มุ่งเน้นการตอบสนองความคาดหวังจากสังคมในเรื่องของการดาเนิน
ธุรกิจที่มีจริยธรรม ตลอดจนการหลีกเลีย่ งการดาเนินกิจกรรมที่อาจไม่โปร่งใสหรือไม่ยุติธรรม
ตามกฎหมายขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
(4) ความรับผิดชอบด้านสังคม (Philanthropic Responsibility) เป็นระดับความ
รับ ผิ ดชอบขั้นสูง ที่ สุด องค์ก ารดาเนินการอยู่ในกรอบของกฎหมายและจริยธรรมสากล
รวมถึงเป็นการตอบสนองความคาดหวังของสัง คมที่ ต้องการให้องค์ก ารกระท าการสร้าง
คุณประโยชน์หรือตอบแทนสังคมในฐานะที่องค์การเป็นเสมือนพลเมืองที่ดีของสังคม ระดับ
ความรับผิดชอบด้านสังคมดังกล่าวไม่ได้เกิดจากกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ แต่เกิดจากความี
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จิตอาสาในการที่จะตอบแทนด้วยคุณประโยชน์กลับคืนสู่สังคมโดยปราศจากสิ่งตอบแทนใดๆ
(Carroll, 1991 อ้ างถึง ใน เมธาวี รัก ษาสุข , 2554) โดยสรุป การที่ องค์ ก ารจะบรรลุผ ล
สัมฤทธิ์ของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมได้นั้น จะต้องเกิดจากผลรวมของเกณฑ์ความ
รับผิดชอบ ทั้ง 4 ด้านไม่ใช้การดาเนินการเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพียงเท่านั้น การดาเนินการ
เฉพาะด้านที่องค์การสนใจที่จะทา หรือการดาเนินองค์การอย่างถู กต้องตามกฎหมายเพียง
อย่างเดียว

ภาพที่ 2.21 พีรามิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ Carroll
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก Carroll, 1991 อ้างถึงใน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,
2552
2) แนวคิดประเภทของกิ จ กรรมความรับ ผิด ชอบต่ อสัง คม 6 ประเภทของ Kotler และ
Nancy (2005) ได้จาแนกกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ เป็น 7 ประเภท ได้แก่
(1) การส่งเสริม การรับ รู้ประเด็นปัญ หาทางสังคม (Cause Promotion) เป็นการ
จัดหาเงินทุน หรือทรัพยากรอื่นขององค์ก าร เพื่อสร้างการตระหนักรู้ต่อประเด็นปัญหาทาง
สังคมดังกล่าว ตลอดจนการดาเนินการสนับสนุนในแง่ของการระดมเงินทุน การส่งบุคลากร
ภายในองค์การเข้าไปมีส่วนร่วม หรือการเฟ้นหาอาสาสมัครเพื่อการบรรเทาปัญ หาดังกล่าว
องค์การธุรกิ จอาจริเริ่มและดาเนินการส่งเสริมกิ จกรรมความรับ ผิดชอบต่อสังคมนั้นด้วย

123
ตนเอง หรือสร้างความร่วมมือกับองค์การพันธมิตรอื่นๆ เพื่อนาไปสู่การผสานความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันในอนาคต (จารุวรรณ แก้วมะโน, 2553)
(2) การตลาดที่เกี่ยวโยงกับ ประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) เป็น
การอุดหนุนหรือการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือ รวมถึงการ
ใช้การตลาดเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขประเด็นปัญ หาทางสังคมนั้นๆ ซึ่งมักมีช่วงเวลาที่
จากัดแน่นอนและดาเนินการแบบจาเพาะเจาะจงที่ระบุไว้เท่านั้น กิ จกรรมชนิดนี้องค์ก าร
ผสานความร่วมมือกั บองค์ก ารที่ไม่แสวงหาผลกาไรเพื่อสร้างประโยชน์ในเชิงสัมพันธภาพ
ร่วมกัน โดยการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมาเพิ่มยอดขายของสินค้า จากนั้นจึงนาเงินรายได้ไป
สนับสนุนกิจกรรมการกุศลในประเด้นที่ระบุไว้ ลักษณะสาคัญของกิจกรรมดังกล่าว คือ การ
สร้างช่องทางให้ลูกค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาประเด็นปัญหาดั งกล่าว ผ่านทางการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ (จารุวรรณ แก้วมะโน, 2553)
(3) การตลาดที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาทางสังคม (Corporate Social Marketing) เป็น
การสนับสนุนหรือการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านสุขภาวะและ
ความปลอดภัย รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมในสังคม ความแตกต่างส าคัญ ระหว่างการตลาดที่
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาทางสังคมกับการส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม คือ การตลาด
เพื่ อ มุ่ ง เน้น แก้ ไขปั ญ หาทางสัง คมจะให้ความส าคัญ กั บ การเปลี่ยนแปลงพฤติ ก รรมของ
ผู้บริโภค อันก่อให้มีความตระหนักในด้านสาธารณสุขเป็นหลัก ในส่วนการส่งเสริมเพื่อรับรู้
ประเด็นปัญหาทางสังคมจะเน้นที่การสร้างความตระหนักในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึง
การสนับสนุนเงินทุน และบุคลากรภายในองค์การเข้าไปมีส่วนร่วม อันจะทาให้คนในสังคม
เกิดการรับรู้ถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว (จารุวรรณ แก้วมะโน, 2553)
(4) การบริจ าคเพื่ อการกุ ศล (Corporate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือของ
องค์การที่มุ่งเน้นไปที่ประเด็นปัญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปแบบของการบริจาคเงินหรือวัตถุ
สิ่งของเป็น หลัก กิ จ กรรมประเภทดัง กล่าวมั ก พบเห็ นได้ม ากที่ สุดในทุ ก องค์ก าร ซึ่ งโดย
ส่วนมากมักเป็นการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมตามกระแสความต้องการจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่คาดหวังให้กระทามากกว่าเกิดจากความมุ่งมั่นภายในองค์การเอง
ดังนั้นจึง ไม่เกิ ดการเชื่อ มโยงเข้ากั บพันธกิ จ ขององค์ก ารเท่าที่ ควร (จารุวรรณ แก้วมะโน,
2553)
(5) การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการชักชวนหรือ
ผสานความร่วมมือให้บุคลากร คู่ค้า ร่วมกันสละเวลาในการปฏิบัติงานและกาลังคนบางส่วน
มาร่วมประกอบกิ จกรรมบาเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุม ชนที่ องค์ก ารตั้งอยู่ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้ อ งการของชุ ม ชนที่ อ ยากให้ อ งค์ ก ารเข้ า มาช่ ว ยเหลื อ องค์ ก ารธุ ร กิ จ อาจเป็ น
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ผู้ดาเนินการด้วยตนเองหรือ สร้างความร่วมมื อกั บ องค์ก ารอื่นๆ ซึ่ง อาจจะเป็น ผู้ก าหนด
รูปแบบกิจกรรมอาสาหรือเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกภาคส่วนเป็นผู้ออกแบบกิจกรรม จากนั้น
จึงนาเสนอต่อองค์การเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป (จารุวรรณ แก้วมะโน, 2553)
(6) การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business
Practices) เป็นการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เชิงป้องกั นจากผลกระทบด้านลบอย่างพินิจ
พิเคราะห์ โดยให้ความสาคัญ กับการหลีกเลี่ยงการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่จะก่อให้เกิด
ปัญ หาต่อสิ่งแวดล้อ มและสังคม รวมถึงการดาเนินกิจ กรรมทางธุรกิจ ในลัก ษณะการสร้าง
ความร่วมมือแก้ไขผลกระทบเชิงลบ ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และบรรเทา
ประเด็นปัญหาทางสังคมดังกล่าว ผ่านกระบวนการดาเนินการกิจกรรมขององค์การทั้ งระบบ
เพื่อการยกระดับสุขภาวะของชุมชนและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยที่องค์ก ารธุรกิจสามารถ
ดาเนินการโดยลาพัง หรือสร้างความร่วมมือกับองค์การภายนอกก็ได้ (จารุวรรณ แก้วมะโน,
2553)
(7) การพัฒ นาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการตามก าลังซื้อของคนในระดับราก
ห ญ้ า (Developing and Delivering Affordable Products and Services) เป็ น ก าร
ดาเนินธุรกิจที่ให้ความสาคัญกับการผลิตและจาหน่ายสินค้าและบริการสู่กลุ่มตลาดของผู้ที่มี
กาลังซื้อน้อยในราคาที่ไม่แพงและเหมาะสมกับกาลังซื้อของผู้บริโภคในระดับฐานราก เพื่อให้
คนกลุ่มเหล่านั้นสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมกับเป็น
การสร้างโอกาสทางธุรกิจในการเข้าถึงตลาดปริมาณมหาศาล (จารุวรรณ แก้วมะโน, 2553)
จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้รูปแบบ
กิจกรรมที่ประชากรโดยส่วนมากรูจ้ กั กันมากที่สดุ คือ รูปแบบของกิจกรรมอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม
การบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น นอกจากนั้น กิจกรรม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมสามารถแบบออกได้กลุ่มกิ จกรรมโดยภาพรวม ได้แก่ (1) กลุ่ม กิจ กรรมที่ เน้นการสื่อสาร
องค์การ เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังผ่านการตลาดขององค์การ ซึ่งใช้ท รัพยากรภายนอก
องค์การเป็นหลัก (Social-driven CSR) ได้แก่ กิจกรรมที่ 1-3 ขณะที่กิจกรรมที่ 4-7 เป็นกิจกรรมที่
เกี่ ยวข้อ งกับการกระทาที่ เน้นทรัพยากรที่ มีอยู่ภายในองค์ก ารเป็นหลัก (Corporate-driven CSR)
(จารุวรรณ แก้วมะโน, 2553)
เพ็ญ นี ภูมิธรานนท์ และคณะ (2554) ทาการศึกษาประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมและ
คุณ ภาพชี วิตในการท างาน พบว่าการด าเนิ นกิ จ กรรมความรับ ผิด ชอบต่ อสัง คมในประเด็ นด้ าน
พนักงานขององค์การกับคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรมีความสัมพันธ์กันซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ในรูปแบบทิศทางเดียวกัน กล่าวคือหากองค์การมีการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
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ต่อสังคมในมิติการปฏิบัติที่พึ่งประสงค์ต่อพนักงาน อาทิ การปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมและ
ความเท่าเทียมการให้โอกาสการพัฒนาความรู้ความสามารถและโอกาสในความก้าวหน้าในหน้าที่การ
ทางานแก่บุคลากร การส่งเสริมนโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทางาน ในระดับ
ที่สูงมาก ก็จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรย่อมสูงมากเช่นกัน การดาเนินด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกม
นอกจากนี้ Arena (2007) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หนึ่งในเป้าหมายของการดาเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อ สังคม คือ การสนับ สนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสในการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิต
ส่วนตัว ชีวิตการทางาน และครอบครัว ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีคุณภาพชีวิต
ในการทางานที่ ดีในอี กทางหนึ่ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า การดาเนินกิจกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมอาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกม
2.3 นิยามและความหมายของคุณภาพชีวิตในการทางาน
2.3.1 ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทางาน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจ จุบันได้มีนักวิชาการทั้ งต่างประเทศและในประเทศได้ให้คานิยามของ
คุณ ภาพชีวิตในการท างาน รวมถึงการอธิบ ายความหมายและองค์ป ระกอบของคุณ ภาพชีวิตไว้
มากมายหลายท่านด้วยกัน โดยแต่ละท่านก็จะมีมุมมองด้านคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจาก
การศึกษาค้นคว้าในเนื้อหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมความหมายและคาอธิบายของคุณภาพชีวิต
การทางานที่มาจากแหล่งต่างๆ กล่าวคือ
ในมุมมองของนักวิชาการต่างประเทศหลายท่านที่ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการ
ทางานในทรรศนะที่ แตกต่างกั นนั้น ผู้วิจัยจึงได้จาแนกความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างาน
ออกเป็นมิติต่างๆ ได้แก่ มิติด้านการบริหาร Walton (1974) ได้เสนอว่า คุณภาพชีวิตในการทางาน
เป็นลักษณะของการทางานขององค์การที่มุ่งตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของบุคคล
ซึ่งมิ ใช่เพียงแค่การกาหนดระยะเวลาของชั่วโมงในการท างานต่อสัปดาห์ การมี กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานและการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพียงเท่านั้น แต่ ยังครอบคลุมไปถึงการตระหนัก ของ
องค์การที่มุ่งหวังให้ชีวิตของบุคลากรแต่ละคนในองค์การมีสภาพที่ดีขึ้น ส่วน Skrovan (1983) ก็ มี
มุมมองเช่นเดียวกันว่า คุณภาพชีวิตในการทางานเป็นกระบวนการดาเนินงานขององค์การที่มุ่งเน้นให้
พนักงานทุกระดับในองค์การเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์การอันจะนาไปสู่การปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมในการทางาน และการเพิ่มผลผลิตขององค์การ โดยมีจุ ดประสงค์ 2
ประการ คือ 1) การปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ลูกจ้าง และ 2) การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ผลิตขององค์การ ทั้ งนี้มี แนวคิดที่ สอดคล้องกับ Skrovan โดย Robbins (1991) และ Cummings
และ Worley (2005) กล่าวเพิ่มเติมว่า คุณภาพชีวิตในการทางานเป็นเสมือนการพัฒนากระบวนการ
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และกลไกต่างๆ ที่จะเอื้ออานวยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสิ่งต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการ
ทางานของตน อีกทั้งเป็นเครื่องมือสาหรับการพัฒนาการทางานของพนักงาน เช่น การเพิ่มคุณค่าหรือ
สร้างความสาคัญเข้าไปในงานที่บุคลากรต้องรับผิดชอบ เพื่อแสดงให้เห็นว่างานที่ตนรับผิดชอบอยู่นั้น
เป็ น งานที่ มี ค วามส าคั ญ และมี คุ ณ ค่ า ต่ อ องค์ ก าร รวมถึ ง การมี ร ะบบจั ด การที ม บุ ค ลากรที่ มี
ประสิทธิภาพและการจัดการแรงงานสัมพันธ์ในองค์การ นอกจากนี้ Cascio (1998) กล่าวเพิ่มเติ่มใน
มิติดังกล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างานเกี่ ยวข้องกับ การก าหนดเงื่อนไขและการปฏิบัติงานของ
องค์การ อาทิ การปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีส่วนร่วม การควบคุมดูแลเกี่ยวกับประชาธิปไตยใน
องค์การ และเงื่อนไขการทางานที่ปลอดภัย เป็นต้น
ในส่วนมิ ติด้านการรับ รู้นั้น Cascio (1998) กล่าวว่า คุณ ภาพชีวิต ในการท างานเป็ นการ
ส่งเสริมให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองมีความปลอดภัยในการทางาน มีความพึงพอใจในงาน มีการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพแก่ตนเอง ตลอดจนการรับรู้ว่าตนเองมีการเติบโตในหน้าที่การงาน ส่วน Hackman
และ Sutte (1977) มีมุมมองเช่นเดียวกันว่า การทาให้บุคลากรในองค์การนั้นๆ เกิดความความผาสุก
และความพึงพอใจในงานของตนเอง ซึ่งครอบคลุม การรับ รู้ของบุคลากรตั้งแต่บุลคากรระดับ ล่าง
(Operation) ไปจนถึงบุคลากรระดับบน (Management) ขององค์การนั้นๆ ในขณะที่ Cummings
และ Worley (2005) กล่าวเพิ่มเติมว่า คุณภาพชีวิตในการทางานจะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ส่วนบุคคลที่
ได้รับจากการตอบสนองความต้องการของบุคคล การปรับปรุงการทางานและประสบการณ์ในการ
ทางาน อันนาไปสู่การสร้างความพึงพอใจในงานและการมีสุขภาพจิตใจที่ดี
นอกเหนือจากนัก วิชาการต่างประเทศที่ ได้เสนอความหมายเกี่ ยวกั บ คุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ในประเทศไทยก็ ได้มี ก ารแสดงมุ ม มองของนั ก วิช าการภายในประเทศ ซึ่ ง ได้ ให้อ ธิบ าย
ความหมายไว้อย่างมากมายหลากหลายเช่นกัน ได้แก่ อุทุมพร จามรมาน (2530) ได้ให้ความหมาย
ของคุณภาพชีวิตในการทางาน กล่าวคือ สภาพทางจิตใจที่รู้สึกว่ามีความสุข โดยที่บุคคลบางส่วนมอง
ถึง การบริก ารของภาครัฐที่ ก่ อ ให้ เกิ ดความสะดวกสบายแก่ ตนเอง บุค คลบางส่วนมองถึง การที่
ครอบคลุมถึงสภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมที่กลมกลืนกัน หรือบุคคลบางส่วนมองเฉพาะ
สังคมที่เป็นระเบียบและมีความปลอดภัย ในขณะที่ สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2540) ได้ให้ความหมาย
ของคุณชีวิตในการทางานไว้ว่า การปรับปรุงในองค์การเพื่อให้พนักงานตอบสนองความต้องการส่วน
บุคคลผ่านประสบการณ์จากการทางานในองค์การ ซึ่งมีแนวคิดของ บุษยาณี จันทร์เจริญสุข (2537)
สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว โดยกล่าวว่าการที่พนักงานมีความสุขหรือพึงพอใจในงานนั้น ความรู้สึก
ดังกล่าวจะมาจากทัศนคติหรือการรับรู้ของพนักงานที่ได้รับจากประสบการณ์ทางานของตน ซึ่งจะ
ส่ง ผลต่อ สุขภาพจิตที่ ดีของบุคคลนั้น ทั้ งนี้ บุญ แสง ชีร ะภากร (2533) ได้ให้ความเห็นเพิ่ม เติม ที่
เหมาะสมของคาว่า คุณภาพชีวิตในการทางาน กล่าวคือ ความรู้สึ กพึงพอใจที่แตกต่างกันไปตามมิติ
การรับ รู้ของแต่ล ะบุคคล เพราะต่างมีพื้นฐาน ภูมิ หลัง ลักษณะเฉพาะตัวอื่นๆ บางคนอาจสนใจที่
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เนื้อหาของงาน บางคนสนใจสภาพแวดล้อมในการทางานและค่าตอบแทน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัย
ต่างๆที่มีผลกระทบต่อการรับรู้หรือความรู้สึก นาไปสู่ความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจในงาน
ในมิติด้านงานและสภาพแวดล้อม นฤดล มีเพียร (2541) ได้ให้ความหมายว่า คุณภาพชีวิตใน
การทางาน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับงาน ซึ่งเป้าหมายหลักคือการตอบสนองความพึงพอใจ
ในการท างานและความสุขในการท างาน เพื่อนาไปสู่ป ระสิท ธิผลขององค์ก ารและคุณภาพในการ
ทางานของพนักงาน ซึ่งแนวคิดของ พจนีย์ โรจน์วราวัตร (2545) มีความสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว
โดยสรุปแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานไว้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานและการทางาน
โดยมี เ ป้ าหมายหลั ก อยู่ ที่ ก ารตอบสนองความพึ ง พอใจและความสุ ขในการท างาน เพื่ อ น าไปสู่
ประสิทธิผลขององค์ก าร และคุณภาพในการทางานของพนักงาน ส่วนแนวคิด ของ สรวงสวรรค์ ต๊ะ
ปินตา (2541) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมไว้ว่า คุณภาพชีวิตในการทางาน หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ ชีวิตการท างาน เช่น การปรับ ปรุง สภาพแวดล้อมการท างานให้มี ความเหมาะสมและมี ความ
ปลอดภัยและ ความมั่นคงในการทางาน รวมไปถึงการให้ความเสมอภาคแก่พนักงานอย่างเท่าเทียม
กัน สะท้อนให้เห็นถึงการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในสถานที่ทางานอีกด้วย นอกจากนี้ ผจญ
เฉลิม สาร (2540) ก็ ได้ ให้ ค วามเห็ น ที่ แ ตกต่ างออกไปไว้ ว่า คุณ ภาพชี วิต การท างาน เป็ น คาที่ มี
ความหมายครอบคลุมทุก ๆปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตในระหว่างการปฏิบัติงานของแต่ละ
บุคคล ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทางานภายในองค์การ ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือการลดความ
ตึงเครียดทางจิตใจ อันนาไปสู่การเพิ่มความพึงพอใจในงานที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นกลไกสาคัญใน
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในสถานที่ทางาน
ในมิติด้านการรับ รู้ ฉัตรสุดา ปัทมะสุคนธ์ (2541) ได้นิยามความหมายของคุณภาพชีวิตใน
การทางานไว้ว่า ความรู้สึกที่เป็นเลิศในการทางาน รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าจากการทางาน ซึ่งเกิดจากการ
ผสมผสานกันระหว่างการทางานและการดาเนินชีวิตส่วนตัวอย่างกลมกลืน ทาให้งานประสบผลสาเร็จ
นาไปสู่การที่บุคลากรมีความพึงพอใจและมีความสุข ซึ่งความรู้สึกนี้เป็นลักษณะประจาของบุคคลและ
สังคมที่จะรู้สึกถึงความเป็นเลิศได้ต่างกัน ส่วน จารุวรรณ โหรา (2541) ได้สรุปไว้ว่า คุณภาพชีวิตใน
การทางาน คือ การที่พนักงานมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีอิสระในการตัดสินใจในงานของ
ตน มีความต้องการประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานนั้น ๆ มีความมั่นคงในการทางาน องค์ก ารมี
การพั ฒนาความสามารถของบุคลากร มี ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมของงาน รวมทั้งการได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายและนิยามของคาว่า คุณภาพชีวิตในการทางาน อย่าง
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงขอสรุปความเข้าใจที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน กล่าวคือ คุณภาพชีวิตใน
การทางานเป็นวิธีการที่องค์การตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรทุกระดับ ผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของ
องค์ ก าร โดยมุ่ ง หวั ง ที่ จ ะให้ บุ ค ลากรทุ ก คนมี ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น มี ค วามสุ ข ในการท างาน และเพิ่ ม
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ประสิทธิภาพในการทางานให้กับองค์การ คุณภาพชีวิตในการทางานเป็นสิ่งที่สะท้อนความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากรในทุกระดับชั้นที่มีต่อองค์การ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้กับ
องค์การ อันเป็นผลลัพธ์มาจากการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตและการทางานของบุคลากร รวมถึงการให้
ความสาคัญต่อบุคลากรในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงที่สุด ผ่านวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมใน
การทางานที่เหมาะสม การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม การพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของบุ คลากร การส่ง เสริม ความก้ าวหน้าในอาชีพ การมี ส่วนร่วมในการท ากิ จ กรรมที่ ส าคัญ ของ
องค์การ และการมีระบบงานที่ดี เป็นต้น
เมื่อทาการศึกษาความหมายและนิยามของแนวคิดคุณภาพชีวิตในการทางานที่นักวิชาการทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศได้กล่าวไว้นั้น พบว่านักวิชาการทั้งสองส่วนมีมุมมองด้านคุณภาพชีวิตใน
การทางานที่สอดคล้องซึง่ กันและกัน เห็นได้จากแนวคิดคุณภาพชีวิตในการทางานที่จาแนกออกเป็น 2
มิติ ได้แก่ 1) มิติด้านการบริหารขององค์การ โดยนักวิชาการทั้งสองฝ่ายมองว่า คุณภาพชีวิตในการ
ทางานเป็นลักษณะของการทางานขององค์การที่มุ่งตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของ
บุคลากร อีกทั้งมองว่าแนวคิดดังกล่าวเปรียบเสมือนเครื่องมือบริหารจัดการชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ
งานอันนาไปสู่คุณภาพชีวิตในการทางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร อาทิ การ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย การส่งเสริมความมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานขององค์การ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเสมอภาคของบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน
ในสถานที่ทางาน และส่วนที่ 2) มิติด้านการรับรู้ ซึ่งนักวิชาการทั้งสองฝ่ายมองว่า คุณภาพชีวิตในการ
ทางานมีลักษณะที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้บุคลากรรับรู้ว่าตนเองมีความปลอดภัยใน
การทางาน ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม มีโอกาสการเติบโตในหน้าที่การงาน ตลอดจนบุคลากร
ทุกคนในองค์การมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ ทั้งนี้ในมิติด้าน
การรับรู้ นักวิชาการไทยจะให้ความสาคัญกับความแตกต่างตามมิติการรับรู้ของแต่ละบุคคล เพราะ
มนุษย์ทุ ก คนต่างมี พื้ นฐาน ภูมิ ห ลัง ลัก ษณะเฉพาะตัวอื่นๆที่ แตกต่างกั นไป แต่โดยภาพรวมแล้ ว
เป้าหมายหลักของแนวคิดดังกล่าว คือ การตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรเพื่อนาไปสู่การ
สร้างความพึงพอใจในการทางานและความสุขในการทางานของบุคลากรทุกคน
2.3.2 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทางาน
มิติด้านการท างาน เป็นมิ ติสาคัญ มิ ติห นึ่ง ที่ เกี่ ยวข้องกับ คุณ ภาพชีวิต ซึ่ ง มีนั กวิชาการทั้ ง
ต่างประเทศและในประเทศหลายท่ าน ดาเนิ นการจ าแนกการวัด ระดับ คุณ ภาพชีวิตการท างาน
(Quality of Working Life) ออกจากการวัดระดับคุณภาพชีวิตโดยทั่วๆ ไป เนื่องจากรายละเอียดของ
ช่วงชีวิตในระหว่างการทางานนั้น จะเป็นลักษณะของการมีช่วงเวลาทางานและช่วงเวลาส่วนตัวที่คาบ
เกี่ยวซึ่งกันและกัน องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทางานเป็นการรับรูเ้ ฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่ง
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มีความต้องการเฉพาะแตกต่างกันไป เกณฑ์คุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีจึงมีการพัฒนามาโดยตลอด
แนวคิดองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการท างานที่ใ ห้ความหมายโดยนักวิชาการต่างประเทศ มี
ดังต่อไปนี้
Walton (1974) เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ทาการศึกษาเรือ่ ง คุณภาพชีวิตในการทางานอย่างจริงจัง
โดยพิ จ ารณาจากคุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คลเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต เน้ น แนวทางความเป็ น มนุ ษ ย์
(Humanistic) คุ ณ ลั ก ษณะแนวทางความเป็น บุ ค คล สภาพแวดล้ อมของตัวบุ ค คลหรือสั ง คมใน
องค์ก าร ที่ จ ะท าให้งานประสบผลส าเร็จ นาไปสู่ก ารออกแบบลัก ษณะส าคัญ ที่ ป ระกอบขึ้นเป็ น
คุณภาพชีวิตในการทางานในหนังสือ Criteria for Quality of Working Life โดยแบ่ง ออก เป็น 8
ประการ ทั้งนี้แนวคิดของ Huse และ Cummings (1985) และ Bruce และ Blackburn (1992) ก็มี
ความสอดคล้อ งและใกล้เคีย งกั บ แนวคิ ดของ Walton เช่นกั น แต่ท ว่าในอดี ตจนถึ งปั จ จุบั นได้ มี
นักวิชาการอีกหลายท่านที่ได้ร่วมกันคิดค้นและออกแบบองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทางานที่
แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับโลกาภิวัศน์ในแต่ละสังคม ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงสรุป
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทางานจากการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาการต่างประเทศใน
ประเด็นคุณภาพชีวิตในการทางาน ซึ่งมีทั้งหมด 6 แนวคิด ได้แก่ 1) Walton (1973) 2) Huse และ
Cummings (1985) 3) Bruce และ Blackburn (1992) ซึ่ ง ทั้ ง สามท่ า นได้ ร ะบุ อ งค์ ป ระกอบของ
แนวคิ ดคุ ณ ภาพชี วิตในการท างานที่ ส อดคล้ องกั น 4) Lau และ May (1998) นัก วิชาการที่ ได้ให้
ความสาคัญต่อเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมในที่ทางานที่พึงประสงค์ อันส่งผลให้พนักงานเกิดความพึง
พอใจ 5) Sirgy และคณะ (2001) นักวิชาการที่มองว่าคุณภาพชีวิตในการทางานเปรียบเสมือนความ
พึงพอใจที่ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการของบุคคล และ 6) Rethinam และ Ismail (2008) ผู้
ซึ่ง พั ฒ นาองค์ ป ระกอบของคุ ณ ภาพชี วิต ในการท างานที่ เหมาะสมกั บ บุ ค ลากรด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากแนวคิดของเหล่านักวิชาการที่กล่าวมา ซึ่งได้ 10 องค์ประกอบ
หลักที่สาคัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation) หมายถึง
การที่บุคลากรในองค์การได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ อย่างเพียงพอกับ
การมีชีวิตอยู่ได้ตามมาตรฐานที่ยอมรับ กันโดยทั่วไป พนัก งานมีความรู้สึกว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับ มี
ความเหมาะสมและเป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับตาแหน่งของตนและตาแหน่งอื่นๆ ที่มีลักษณะงานที่
คล้ า ยคลึ ง กั น (Walton, 1974; Huse & Cummings, 1985; Bruce & Blackburn, 1992) ซึ่ ง
องค์ประกอบด้านนี้ได้สอดคล้อ งกั บองค์ป ระกอบคุณภาพชีวิตในการท างานด้านค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ (Pay and Benefit) ของ (Lau & May, 1998) รวมถึงความต้องการด้านเศรษฐกิจและ
ครอบครัว (Economic and Family Needs) ของ (Sirgy et al., 2001) โดยค่าตอบแทนจะพิจารณา
ใน 2 ประเด็นสาคัญ
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(1) ความเพียงพอ คือ ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอต่อการดารงชีวิตตามมาตรฐาน
ของสังคมนั้นๆ
(2) ความยุติธรรม คือ การเปรียบเทียบระหว่างค่าตอบแทนที่ได้รับจากงานของตน
กับงานอื่นที่คล้ายกันว่ามีความเท่าเทียมกัน (นวรัตน์ ณ วันจันทร์, 2548)
2) สภาพการท างานที่ ค านึ ง ถึง ความปลอดภั ย และถู ก สุ ข ลั ก ษณะ (Safe and Healthy
Environment) หมายถึง การที่พ นักงานได้ป ฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมและปลอดภัย
สภาพการทางานต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงความอันตรายหรือต้องเสี่ยงภัยจนเกินไป รวมถึงจะต้อง
ช่วยให้พ นัก งานรู้สึก สะดวกสบายและส่งเสริม สุขอนามัยที่ ดีให้แก่พนัก งาน องค์ ก ารควรจะมี การ
กาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพซึ่งรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับแสง สี เสียง
(Walton, 1974; Huse & Cummings, 1985; Bruce & Blackburn, 1992) ซึ่งองค์ประกอบด้านนี้
ได้ส อดคล้องกับ องค์ป ระกอบคุณภาพชีวิตในการท างานด้านความต้องการด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัย (Health and Safety Needs) ของ (Sirgyet et al., 2001) รวมถึงองค์ประกอบด้านการมี
สุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดีของ (Rethinam & Ismail, 2008)
3) โอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ (Development of Human
Capacities) งานที่ปฏิบัติอยู่นั้นจะต้องเปิดโอกาสให้พนัก งานได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะ
อย่างแท้จริง พนักงานสามารถวางแผน ควบคุมงานได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอน และได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถที่จะใช้ในการปฏิบัติงานใหม่ๆ รวมถึงการมีโอกาสได้ทางานที่ตนรู้สึก ว่าสาคัญ
และมี ความหมาย (Walton, 1974; Huse & Cummings, 1985; Bruce & Blackburn, 1992) ซึ่ง
องค์ป ระกอบด้านนี้ได้สอดคล้องกับองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางานด้านความต้องการด้าน
ความรู้ (Knowledge Needs) ของ (Sirgy et al., 2001) รวมถึงการพัฒ นาความรู้ความสามารถ
(Competency Development) ของ (Rethinam & Ismail, 2008)
4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (Growth and Security) ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่
นั้นเปิดโอกาสให้พ นัก งานท าหน้าที่ โดยใช้ศัก ยภาพของตนเองได้อย่างเต็ม ที่ นอกจากงานจะช่วย
เพิ่ม พู น ความรู้ความสามารถแล้ว ยัง ช่วยให้ผู้ป ฏิบั ติง านได้มี โ อกาสก้ าวหน้าในอาชีพ การเลื่อ น
ตาแหน่งหน้าที่ ที่ สูง ขึ้นและมีความมั่ นคงในงาน ตลอดจนเป็นที่ ยอมรับ ทั้ง ของเพื่อนร่วมงานและ
สมาชิกในครอบครัวของตนเอง อันเป็นผลให้ประสบความสาเร็จในชีวิต (Walton, 1974; Huse &
Cummings, 1985; Bruce & Blackburn, 1992) ซึ่ ง องค์ ป ระกอบ ด้ า นนี้ ได้ ส อดคล้ อ งกั บ
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางานด้านโอกาสในการเติบโต (Opportunities) และความมั่นคงใน
งาน (Job Security) ของ (Lau & May, 1998) รวมถึงความต้องการด้านเศรษฐกิ จและครอบครัว
(Economic and Family Needs) ของ Sirgy และคณะซึ่ ง ได้ ก ล่ า วว่ า ความมั่ น คงในงานเป็ น
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คุณลักษณะส่วนหนึ่งขององค์ประกอบดังกล่าว (Sirgy et al., 2001) อีกทั้ง ความมั่นคงในงาน (Job
Security) ของ (Rethinam & Ismail, 2008) ก็มีความสอดคล้องเช่นเดียวกัน
5) ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน (Social Integration)
ลักษณะงานที่เอื้ออานวยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ เกิดความร่วมมือ
จากเพื่อนร่วมงานและได้รับการยอมรับจากสมาชิกในองค์การเดียวกัน ซึ่งทาให้พนักงานมีความรู้สึก
ว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีผลต่อการสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ทางานภายในองค์การ (Walton, 1974; Huse & Cummings, 1985; Bruce & Blackburn, 1992)
ซึ่งองค์ประกอบด้านนี้ได้สอดคล้องกับองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางานด้านความเป็นมิตรและ
มีสัม พั นธไมตรี (Camaraderie and Friendliness) ของ (Lau & May, 1998) ความต้องการด้าน
สัง คม (Social Needs) และ ความต้ อ งการยอมรับ นั บ ถื อ (Esteem Needs) ของ (Sirgy et al.,
2001) รวมถึงองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางานด้านความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction)
ตามแนวคิดของ (Rethinam & Ismail, 2008) นอกจากนี้ Rethinam และ Ismail (2008) กล่าว
เพิ่มเติมว่า การปฎิสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน งานและองค์การจะทาให้เกิดความพึงพอใจในงานซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางาน
6) ประชาธิ ป ไตยในองค์ ก าร (Constitutionalism) ซึ่ง หมายถึง วั ฒ นธรรมในองค์ ก ารที่
ส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิท ธิส่วนบุคคล พนั กงานได้รับสิทธิในการปฏิบัติงานตามขอบเขตที่ ได้รับ
มอบหมาย องค์ก ารมี ค วามเป็นธรรมในการพิจ ารณาให้ ผ ลตอบแทนและรางวัล บนพื้ นฐานของ
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งโอกาสที่แต่ละคนจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย มีเสรีภาพในการ
แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ มีความเสมอภาค และมีการเคารพสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน (Walton,
1974; Huse & Cummings, 1985; Bruce & Blackburn, 1992) ซึ่ ง องค์ ป ระกอบด้ า นนี้ ไ ด้
สอดคล้องกับองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางานด้านการเปิดเผยและความยุติธรรม (Openness
and Fairness) ของ (Lau & May, 1998)
7) ความสมดุล ระหว่างชี วิต กั บ การท างาน (The Total Life Space) การเปิ ด โอกาสให้
พนักงานได้ใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัวนอกเหนือจากงานอย่างสมดุล องค์ก ารไม่ ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานได้รับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ด้วยวิธีการการกาหนดชั่วโมงการทางานที่
เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะการทางานจนไม่มี เวลาพักผ่อน ทาให้พนักงานมีเวลาที่ได้ผ่อนคลาย
จากงาน ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้ให้เวลากับการใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเหมาะสม นาไปสู่ความสมดุลของ
ชีวิตการท างาน ชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และกิจ กรรมที่ มี ประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น (Walton, 1974;
Huse & Cummings, 1985; Bruce & Blackburn, 1992) ซึ่งองค์ป ระกอบด้านนี้ได้สอดคล้องกั บ
องค์ป ระกอบคุณภาพชีวิตในการท างานด้านความต้องการด้านสังคม (Social Needs) และความ
ต้องการด้านครอบครัว (Family Needs) ของ (Sirgy et al, 2001) รวมถึง ความสมดุลระหว่างชีวิต
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ในการทางานและชีวิตส่วนตัว (Work and Non-Work Life Balance) ของ (Rethinam & Ismail,
2008)
8) ความเกี่ ยวข้อ งสัม พั นธ์ภายในองค์ก ารและสัง คมภายนอก (Social Relevance) เป็ น
ลักษณะงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง พนักงานมีความรู้สึกว่า กิจกรรมหรืองานที่
ทานั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งองค์การของตนได้ทาคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึ ง
ความตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง นับว่าเป็นเรื่องที่ สาคัญ ประการหนึ่งที่ท าให้
พนัก งานรู้สึกว่าตนเองมี คุณค่า เห็นความส าคัญ ของงานและอาชีพ รวมถึงเกิ ดความภาคภูมิ ใจใน
อ งค์ ก าร (Walton, 1 9 7 4 ; Huse & Cummings, 1 9 8 5 ; Bruce & Blackburn, 1 9 9 2 ) ซึ่ ง
องค์ประกอบด้านนี้ได้สอดคล้องกับองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางานด้านความภาคภูมิใจในงาน
และองค์การ (Pride in Work and Company) ของ (Lau & May, 1998)
9) ความต้องการด้านบรรลุศักยภาพ (Actualization Needs) ความต้องการที่จะตระหนักรู้
ถึงศักยภาพของตนเองในองค์การรวมถึงการได้โอกาสที่จะใช้ศั กยภาพตนเองมีอยู่มาประยุกต์กับงาน
ของตนได้อย่างเต็มที่ อันนาไปสู่การค้นพบว่าตนเองเชี่ยวชาญในเรื่องอะไร (Sirgy et al., 2001)
10) ความต้องการด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic Needs) ความต้องการที่จะได้รับอิสระใน
การแสดงออกทางความคิดที่สร้างสรรค์ของตน เพื่อที่จะนามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ตนได้รับ
มอบหมายได้อย่างเต็มที่ องค์การควรส่งเสริมบรรยากาศและช่องทางที่เอื้อให้พนักงานได้นาความคิด
สร้างสรรค์ที่ตนมีอยู่ได้แสดงออกมา อันนาไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า (Sirgy et al., 2001)
จากการที่ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทางานทั้ง 6 แนวคิด ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่มาจากแนวคิดของนักวิชาการต่างประเทศทั้งหมด ผู้วิจัยจึงสรุปองค์ประกอบของคุณภาพ
ชีวิตในการทางาน ดังแสดงในตารางที่ 2.10

ตารางที่ 2.10 สรุปองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทางานจากแนวคิดนักวิชาการต่างประเทศ

องค์ประกอบคุณภาพชีวิต
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
สภาพการท างานที่คานึงถึงความปลอดภัย
และถูกสุขลักษณะ
เปิดโอกาสในการพั ฒ นาความสามารถของ
ตนเองได้อย่างเต็มที่
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
ลัก ษณะงานมี ส่วนส่ง เสริม ด้านบูร ณาการ
ทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน
ประชาธิปไตยในองค์การ
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
ความเกี่ยวข้อ งสัมพั นธ์ภายในองค์การและ
สังคมภายนอก
ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ
ความต้องการด้านสุนทรียศาสตร์

Walton (1973); Huse &
Cummings (1985); Bruce &
Blackburn (1992)

Lau & May (1998)

Sirgy et al.
(2001)







Rethinam & Ismail
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นอกเหนือจากนักวิชาการต่างประเทศที่ได้เสนอองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางานแล้ว
นั้น ในประเทศไทยก็ ได้ มี ก ารระบุ อ งค์ ป ระกอบของคุณ ภาพชี วิต ในการท างานโดยนั ก วิชาการ
ภายในประเทศ ซึ่งได้ให้คาอธิบายไว้เช่นกัน ได้แก่ บุญเจือ วงษ์เกษม (2530) และ บุญแสง ชีระภากร
(2533) รวมถึง เสนาะ ติเยาว์ (2544) ซึ่ง นัก วิชาการทั้ ง สามท่ านให้มุ ม มองต่อองค์ป ระกอบของ
คุณภาพชีวิตในการทางานที่สอดคล้องกัน มีเพียงแค่องค์ประกอบด้านเสรีภาพในการเจรจาต่อรอง
และช่วงเวลาว่างของชีวิ ตตามแนวคิดของ บุญ แสง ชีระภากร ที่มี ความแตกต่างออกไป ในขณะที่
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทางานตามแนวคิดของ สัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม (2557) จะมุ่งเน้น
ความสาคัญต่อการตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในองค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Sirgy และคณะ (2001) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทางานตามแนวคิดทั้ง
4 นักวิชาการในประเทศ โดยสรุปได้ 8 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1) ค่าตอบแทนที่ เหมาะสมและเพี ยงพอ กล่ าวคือ การให้ ค่ าตอบแทนที่ เ ป็น ตั วเงิน ซึ่ ง
พิจ ารณาได้ 2 ประเด็น คื อ ค่ าตอบแทนที่ เหมาะสมและค่ าตอบแทนที่ เพี ยงพอ ค่ าตอบแทนที่
เหมาะสม คือ การจ่ายค่าตอบแทนและเงินเดือนที้เหมาะสมกับภาระงานของแต่ละคนตามหลักที่ว่า
การจ่ายเงินให้เท่ากับการให้งาน (Equal Pay of Equal Work) ส่วนค่าตอบแทนที่เพียงพอ คือ การ
จ่ายค่าตอบแทนและเงินเดือ นตามสภาพทางเศรษฐกิ จ อัตราค่าครองชีพ ขั้น ต่า เป็นต้น ทั้ งนี้ ยัง
ครอบคลุมถึงผลประโยชน์เกื้อกูล (Fringe Benefits) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากตัวเงิน โดย
องค์การมอบให้แก่บุคลากรเพื่อสนับสนุนให้มี การทางานดีขึ้น หรือเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้สึก
มั่นคงในการปฏิบัติงานกับองค์การ เช่น วันหยุด วันลา การประกันสุขภาพ สวัสดิการอื่นๆ ซึ่งถือเป็น
สิ่งที่องค์การให้แก่บุคคลในองค์ก ารโดยไม่มีข้อผูกพัน เพราะไม่ถือเป็นค่าตอบแทนในการว่าจ้าง แต่
เป็นผลประโยชน์ที่ ให้เพื่ อเป็นผลประโยชน์ในการเสริม สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น (บุญเจือ วงษ์
เกษม, 2530; บุญแสง ชีระภากร, 2533; เสนาะ ติเยาว์, 2544) ซึ่งองค์ประกอบตามที่กล่าวมานั้นมี
ความสอดคล้องกับ องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการท างานตามแนวคิดของ สัม ฤทธิ์ ยิบ ยินธรรม
(2557) ในประเด็นความต้องการด้านเศรษฐกิจ (Economic Needs)
2) สภาพแวดล้อ มที่ ป ลอดภัยและถูก สุขลัก ษณะ กล่าวคือ การสร้างสภาพแวดล้อมในที่
ท างานให้ เหมาะสมกั บ การปฏิ บั ติง านและถูก สุข ลัก ษณะต่อ ร่างกาย ทั้ ง ในด้านแสงสว่าง เสีย ง
ตลอดจนความสะอาดโดยทั่วไป รวมถึงการมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการทางาน ได้แก่
การป้อ งกั นการได้รับ บาดเจ็บ ในระหว่างการปฏิบัติง าน และการขจั ดปัจ จัยที่ ส ร้างผลกระทบต่อ
สุขภาพในระยะยาว เป็นสิ่งที่ควรต้องทา เพื่อดูแลรักษาชีวิตของพนักงานทุกระดับให้มีสุขภาพที่ดีทั้ง
ต่อทางร่างกายและจิตใจ (บุญ เจือ วงษ์เ กษม, 2530; บุญ แสง ชีระภากร, 2533; เสนาะ ติเยาว์ ,
2544) ซึ่งองค์ประกอบตามที่กล่าวมานั้นมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางาน
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ตามแนวคิ ดของ สัม ฤทธิ์ ยิบ ยิน ธรรม (2557) ในประเด็น ความต้อ งการด้ านสุข ภาพและความ
ปลอดภัย (Health and Safety Needs)
3) ความมั่นคงในการทางาน กล่าวคือ ความสามารถในการว่าจ้างงานระยะยาวและความ
เป็นธรรมในการเลิกจ้าง บุคลากรสามารถทางานโดยไม่ถูกโยกย้ายอย่างไม่ยุติธรรมหรือเลิกจ้างโดยที่
ไม่มีเหตุผลอันสมควร ทั้ งนี้องค์การจะมีการดาเนินการเลิกจ้างก็ต่อเมื่อพบเจอสาเหตุอันสมควร เช่น
ทุจริตในที่ทางาน ประท้วงหรือหยุดงานโดยไม่มีเหตุผล การที่องค์การมีภาพลักษณ์ด้านความมั่นคงใน
การทางานสูง จะทาให้บุคลลภายนอกมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับองค์การดังกล่าว (บุญเจือ วงษ์
เกษม, 2530; บุญแสง ชีระภากร, 2533; เสนาะ ติเยาว์, 2544) ซึ่งองค์ประกอบตามที่กล่าวมานั้นมี
ความสอดคล้องกับ องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการท างานตามแนวคิดของ สัม ฤทธิ์ ยิบ ยินธรรม
(2557) ในประเด็นความต้องการด้านเศรษฐกิจ (Economic Needs)
4) เสรีภาพในการเจรจาต่อรอง กล่าวคือ การร่วมเจรจาต่อรองเป็นสิทธิและเสรีภาพของ
พนักงานในองค์การตามขอบเขตที่กฎหมายกาหนด การร่วมเจรจาต่อรองโดยทั่วไปมักเป็นเรื่องของ
ผลประโยชน์ที่บุคคลในองค์การพึงได้รับจากองค์ก าร เช่น การเรียกร้องให้เพิ่มค่าจ้าง การเรียกร้องให้
เพิ่มสวัสดิการ การต่อรองเพื่อปรับสภาพแวดล้อมในที่ทางาน เป็นต้น (บุญแสง ชีระภากร, 2533)
5) พัฒนาการและการเจริญเติบโต กล่าวคือ การที่องค์การเปิดโอกาสให้พนักงานมีการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างทักษะใหม่ๆในการปฏิบัตงิ าน รวมทั้งการที่องค์การเปิดโอกาสให้
พนักงานการเจริญเติบโตในตาแหน่งหน้าที่ ทั้งการพัฒนาและการเติบโตในหน้าที่ซึ่งมีความสัมพันธ์
สอดคล้องซึ่งกันและกัน เพราะการที่บุคคลใดจะมีการเจริญเติบโตในตาแหน่งหน้าที่ได้นั้น จะต้องมี
การพัฒนาการทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับงานให้สอดคล้อง
กันไป ทั้ งนี้ก ารได้ป ฏิบัติงานที่ท้ าทายโดยพนัก งานได้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็ม ที่ก็มี ความ
เกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน (บุญเจือ วงษ์เกษม, 2530; บุญแสง ชีระภากร, 2533; เสนาะ ติเยาว์, 2544)
ซึ่งองค์ประกอบตามที่กล่าวมานั้นมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางานตาม
แนวคิดของ สัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม (2557) ในประเด็นความต้องการด้านความรู้ (Knowledge Needs)
6) การมีส่วนร่วมในองค์การและการบูรณาการทางสังคม กล่าวคือ การที่พนักงานมีส่วนร่วม
ในการบริห ารองค์ก าร โดยฝ่ายบริห ารขององค์ก ารได้ยอมรับ ความคิดเห็น รวมถึง เปิดโอกาสให้
พนักงานขององค์การมีการแสดงออกและมีส่วนร่วมในการทางานร่วมกันเสมอภาคผ่านการทางาน
เป็นทีม การประชุมกลุ่ม และการรับฟังควมคิดของพนักงานทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกัน อั นก่อให้เกิด
ประชาธิปไตยในการทางาน (Democracy at Work) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลในองค์การจะ
เกิดขึ้นทั้งในรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อันนาไปสู่การที่ผู้ปฏิบัติงาน
รู้สึกว่าตนมีคุณค่า ได้รับการยอมรับในความสามารถและผลงานซึ่งกันและกั น ตลอดจนได้รับความ
ร่วมมือในการทางานจากกลุ่มเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานประสบความสาเร็จ องค์ประกอบด้านนี้จะมอง
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ว่าทุกคนในองค์การ คือ องค์ประกอบของความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การ (บุญเจือ วงษ์เกษม,
2530; บุญ แสง ชีระภากร, 2533; เสนาะ ติเยาว์, 2544) ซึ่งองค์ประกอบตามที่ก ล่าวมานั้นมีความ
สอดคล้องกับองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางานตามแนวคิดของ สัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม (2557) ใน
ประเด็นความต้องการด้านสังคม (Social Needs) และความต้องการด้านการยอมรับนับถือ (Esteem
Needs)
7) ช่วงเวลาว่างของชีวิต กล่าวคือ พนักงานที่ ปฏิบัติงานให้กับองค์การย่อมต้องการเวลาว่าง
ของตัวเอง เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย ทากิจกรรมนันทนาการ การให้เวลากับ ครอบครัว การพัฒนา
ตนเองเพิ่มเติม และทาในสิ่งที่ตัวเองอยากทา เป็นต้น ซึ่งเป็นเวลาระยะสั้นในระหว่างการทางาน เช่น
เวลาพักระหว่างงานในแต่ละช่วง และเวลาระยะยาว เช่น กาหนดวันลาพักผ่อนประจาปี ตลอดจน
วันหยุดตามปกติประจาสัปดาห์ และวันหยุดพิเศษ เนื่องในงานเทศกาลต่าง ๆ (บุญแสง ชีระภากร,
2533) ซึ่งองค์ประกอบตามที่กล่าวมานั้นมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางาน
ตามแนวคิดของ สัม ฤทธิ์ ยิบ ยินธรรม (2557) ในประเด็นความต้องการด้านครอบครั ว (Family
Needs)
8) ลักษณะงานที่ทาให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ และความสามารถที่หลากหลาย ตลอดจนการ
ควบคุมหรือการมีอิสระในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ การให้เปิดโอกาสให้พนักงานมีอิสระในการทางาน
ถึงระดับหนึ่ง ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตัดสินใจ การควบคุมและสามารถรับผิดชอบต่อ
งานได้ด้วยตนเอง ซึ่ง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ มีผ ลต่อบรรยากาศการท างาน อันจะท าให้พนักงานรู้สึกว่า
ตนเองสามารถใช้ ความรู้ ความสามารถที่ มี อยู่ในการปฏิบัติง านตามภาระหน้าที่ ของตนได้อย่าง
อิสระเสรี (บุญเจือ วงษ์เกษม, 2530; เสนาะ ติเยาว์, 2544) ซึ่งองค์ประกอบตามที่กล่าวมานั้นมีความ
สอดคล้องกับองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางานตามแนวคิดของ สัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม (2557) ใน
ประเด็นความต้องการบรรลุศักยภาพ (Actualization Needs) และความต้องการด้านสุนทรียศาสตร์
(Aesthetic Needs)
จากการที่ นักวิจัยได้ท าการศึกษาองค์ป ระกอบของคุณ ภาพชีวิตในการท างาน ซึ่งมาจาก
แนวคิดของนักวิชาการในประเทศ ผู้วิจัยจึงสรุปองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทางาน ดังแสดง
ในตารางที่ 2.11

ตารางที่ 2.11 สรุปองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทางานจากแนวคิดของนักวิชาการในประเทศไทย
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางาน

บุญเจือ วงษ์เกษม
(2530)

บุญแสง ชีระภากร
(2533)

เสนาะ ติเยาว์
(2544)

สัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม
(2557)

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
ความมั่นคงในการทางาน
เสรีภาพในการเจรจาต่อรอง
พัฒนาการและการเจริญเติบโต
การมีส่วนร่วมในองค์การและบูรณาการทางสังคม
ช่วงเวลาว่างของชีวิต
ลั ก ษณ ะ งาน ที่ ท าให้ บุ คล าก รได้ ใช้ ความ รู้
ความสามารถ ความอิสระ และความคิดสร้างสรรค์
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เมื่อผู้วิจัยได้ทาการศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการทางานซึ่งมาจากแนวคิดของ
นักวิชาการทั้งต่างประเทศและในประเทศ แล้วนาไปสรุปข้อมูลออกมาเป็นตารางที่ 2.10 และ 2.11
ผู้วิจัยมีความประสงศ์ในการหยิบยกองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางานของสัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม
(2557) ซึ่งยึดตามแนวคิดของ Sirgy และคณะ (2001) ทั้ง 7 องค์ประกอบ ซึ่งได้แก่ 1) ความต้องการ
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย 2) ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 3) ความต้องการทางด้านสังคมและ
ครอบครัว 4) ความต้องการความภาคภูมิใจ 5) ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ 6) ความต้องการด้าน
ความรู้ 7) ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ มาเป็นเกณฑ์การประเมินคุณภาพชีวิตในการทางาน
ซึ่งจะนาไปใช้ในการศึกษาและเก็บข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรม
เกมภายในประเทศไทย เนื่อ งจากองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการท างานจากแนวคิดดัง กล่าว มี
เนื้อหาที่ครอบคลุมในประเด็นความต้องการของมนุษย์ในแต่ละระดับ ซึ่งจากคานิยามของคุณภาพ
ชีวิตในการทางานที่กล่าวมานั้น จะให้ความสาคัญกับการตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันของ
แต่ละบุคคล นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีผู้วิจัยหลายท่านได้หยิบยกองค์ประกอบคุณภาพ
ชีวิตในการทางานซึ่งอ้างอิงตามแนวคิดของ Sirgy และคณะ (2001) มาเป็นตัวชี้วัดเพื่อศึกษาระดับ
คุณภาพชีวิตในการทางานจาแนกตามประเด็นต่างๆ โดยทาการศึกษาในบริบทของบุคลากรที่ทางาน
ในองค์การของประเทศไทย (กัลยาณี คูณมี และบุษยา วีรกุล, 2551; เพ็ญนี ภูมิธรานนท์ และคณะ,
2554; สัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม, 2557)
ปรากฎการณ์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไป (Cause-Result) ดังนั้น
การที่จะสร้างคุณภาพชีวิตในการทางานให้เกิดขึ้นในองค์การ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละองค์การจะต้อง
ศึกษาหรือแสวงหาหนทางที่ทาให้บุคลากรทุกระดับในองค์การมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี ซึ่งจะ
ส่งคุณประโยชน์ในการทางานของพนักงานทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนความสามาถในการทางาน
เพื่อนาพาองค์การบรรลุเป้าหมายสูงสุดดั่งที่ตั้งใจไว้ Schuler (1989) ได้กล่าวว่า การที่องค์การมีการ
จัดการคุณภาพชีวิตในการท างานให้แก่พนักงานจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านความพึงพอใจในการ
ทางาน เสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้กับพนักงาน ลดความเครียด อุบัติเหตุและความเจ็บป่วยจาก
การท างาน นาไปสู่จานวนอัตราการขาดงานที่ลดลงโดยเฉพาะพนักงานที่ ดี อีกทั้ งการที่พนัก งานมี
คุณภาพชีวิตในการทางานในระดับสูง จะทาให้ประสิทธิผลในการทางานเพิ่มขึ้นจากการที่พนักงานมี
ส่วนร่วมและมี ความสนใจในงานมากขึ้น อันเป็นเหตุให้ผลผลิตขององค์การเพิ่ม สูงขึ้น แนวคิดของ
Greenberg และ Baron (1995) มี เนื้อหาที่ ส อดคล้องกั บ แนวคิดของ Schuler เช่นกั น กล่าวคื อ
คุณภาพชีวิตในการทางานทาให้เกิดประโยชน์ที่ดี 3 ด้าน ได้แก่ ผลโดยตรงในการเพิ่มความรู้สึกพึง
พอใจในการทางานสร้างความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ และลดอัตราการเปลี่ยนงาน ทาให้ผลผลิตสูงขึ้น
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิผ ลขององค์ ก าร เช่ น ผลก าไร การบรรลุ เ ป้ าหมายขององค์ ก ารแนวคิ ด ของ
นอกจากนี้ Dessler (1991) ได้ เสนอเพิ่ ม เติม ว่า คุ ณ ภาพชีวิต ในการท างานจะท าให้ พ นั ก งานมี
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ความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ มีจิตวิทยาในการทางานเป็นไปในทางบวก และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความต้องการของพนักงานได้รับการตอบสนองในระดับสูง
ภายในประเทศไทยได้มีผู้ที่กล่าวเพิ่มเติมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีคุณภาพชีวิตในการ
ทางานที่ ดี ดังที่ สุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ (2547 อ้างถึงใน อัสนียา สุวรรณศิริกุ ล , 2547) อดีตอธิบ ดีกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงประโยชน์ของคุณภาพชีวิตในการทางาน
ได้แก่
1) สร้างขวัญและกาลังใจทีด่ ีให้แก่ผปู้ ฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดความสุขทางกายและสุขทางใจใน
การดารงชีวิตและการปฏิบัติงานของตน
2) การดาเนิ นงานโดยให้พ นัก งานมี โอกาสพั ก ผ่อนหรือ ผ่อนคลายจากการปฏิ บัติง านที่
เพียงพอ จะลดความตึงเครียดระหว่างการทางานได้
3) พนักงานเกิดความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์ต่อหน่วยงาน
4) พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมและระลึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์ก าร
5) ลดความขั ดแย้ ง ที่ จ ะมี ขึ้ น ในอนาคต ระหว่า งผู้ บ ริห ารและพนั ก งานรวมถึ ง ส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในองค์การ
6) ลดปัญหาเกี่ยวกับการลางาน ขาดงาน เปลี่ยนงานบ่อยของพนักงาน
7) คุณ ภาพชีวิตในการท างานที่ ดีย่อมส่ง ผลให้ ได้ป ริม าณผลผลิตของงานที่ เพิ่ม ขึ้นและมี
ประสิทธิภาพในการทางานที่ดีขึ้นเช่นกัน
8) พนักงานมีความมั่นคงในชีวิต ซึ่งเกิดจากพนักงานได้รับความสะดวกสบายทั้งทางวัตถุและ
จิตใจ
2.3.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
การจะเกิดปรากฎการณ์ของคุณภาพชีวิตในการทางานได้นั้น จาเป็นจะต้องอาศัยความรู้ทาง
ทฤษฎี ซึ่งเป็นพื้ นฐานของการเกิ ดพฤติกรรมดังกล่าว ผู้ วิจัยจึง ขอแนะนาแนวคิดทฤษฎีที่ มี ความ
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในการทางาน ได้แก่
2.3.3.1 ทฤษฎี ล าดั บ ขั้ น ความต้ อ งการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of
Needs Theory)
เป็นทฤษฎีก ารจูงใจที่ ผู้บ ริห ารและนัก การจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ความสนใจ
เนื่องจากเป็นการศึกษาความต้องการของพนักงาน โดยนามาเป็นสิ่งจูงใจให้พนักงานมีความ
ตั้งใจทางานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์การและส่วนหนึ่งเพื่ อตอบสนอง
ความต้องการของพนักงานเช่นกัน เนื่องจากมนุษย์ย่อมมีความต้องการและเมื่อความต้องการ
ยังไม่ได้รับการตอบสนองก็จะเกิดความเครียด นาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดแรงขับเคลื่อน เพื่อ
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หาวิธีการหรือพฤติกรรมที่ นาไปสู่สิ่งที่ตนเองต้องการ เพื่อลดความตึงเครียดนั้น ทฟหสนไ
Maslow (1954) ระบุว่าความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงลาดับตามความสาคัญ หรือเป็น
ลาดับ ชั้นจากความต้องการพื้นฐาน เช่น อาหารและที่ อยู่อาศัย ไปจนถึงความต้องการที่
ซับ ซ้อ น เช่น บรรลุความส าเร็จ ที่ แท้ จ ริง ดัง นั้น Maslow (1954) จึง แบ่งล าดับ ขั้นความ
ต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ขั้นใหญ่ ดังแสดงในภาพที่ 2.22 ได้แก่
1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physical Needs) เป็นความต้องการขั้นแรกสุด
ของมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ในการดารงชีวิตอยู่ได้ หรือเรียกว่า
ความต้ อ งการในปั จ จั ย สี่ เช่ น ความต้ อ งการรั บ ประทานอาหารและน้ า ที่ อ ยู่ อ าศั ย
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค อีกทั้งครอบคลุมถึงความต้องการในการพักผ่อนร่างกาย ความ
ต้องการอากาศออกซิเจนเพื่อหายใจ ความต้องการความอบอุ่น ความต้องการที่จะทางานใน
สภาพแวดล้อมที่ดี เป็นต้น ความต้องการด้านร่างกายถือเป็นความต้องการที่ขาดไม่ได้ ตราบ
ใดที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่ และเมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการในระดับนี้แล้ว จะ
เป็นแรงขับที่จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการในขั้นที่สูงกว่า
2) ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety Needs) เมื่อความต้องการทางด้าน
ร่างกายได้รับความพึงพอใจแล้วบุคคลก็จะพัฒนาการไปสู่ขั้นใหม่ต่อไป ซึ่งขั้นนี้เรียกว่าความ
ต้อ งการความปลอดภัยหรือความรู้สึก มั่ นคง (Safety or Security) ความต้อ งการความ
ปลอดภัยครอบคลุม ถึงความปลอดภัยความมั่นคงทั้ง ในด้านการดารงชีวิตและการทางาน
ความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยปราศจากอันตรายทางร่างกายและจิตใจ อาทิเช่น
บริษัทให้สวัสดิก ารประกันสุขภาพ สภาพแวดล้อมการทางานที่ป ลอดภัย กฎระเบียบและ
ข้อบังคับที่ยุติธรรม อีกทั้งมนุษย์อยากมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจในรูปแบบคามั่นสัญญาจาก
ฝ่ายนายจ้างที่จะเป็นการให้ค่าตอบแทนและว่าจ้างงานระยะยาว
3) ความต้ อ งการด้ า นความเป็ น สมาชิ ก ของสั ง คม (Social Needs) เมื่ อ ความ
ต้องการด้านความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์จะเริ่มให้ ความสาคัญ กับความ
ต้องการด้านความเป็นสมาชิกในสังคม เดิมที่นั้นธรรมชาติของมนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์สังคม ซึ่ง
ปกติย่อมต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ในขั้นลาดับนี้เป็นความ
ต้องการด้านความรัก และได้รับการยอมรับจากบุคคลในสังคม มนุษย์อยากเข้าไปมีส่วนรวม
ในกิจกรรมของสังคมที่ตนเองอยู่ ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างปฎิสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลและ
ระหว่างกลุ่ม
4) ความต้องการด้านเกียรติยศและการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) เมื่อมนุษย์
ได้รับ การตอบสนองความต้องการด้านสังคมแล้ว มนุษย์จะมีเพื่อน กลุ่ม ทีม ในสังคมที่ตน
ดารงอยู่ ซึ่งตามทฤษฎีแล้วมนุษย์ไม่ต้องการเพียงแค่การเป็นสมาชิกในกลุ่มเท่านั้น แต่มนุษย์
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ยังต้องการเกียรติยศ การยอมรับและเห็นคุณค่าโดยผู้อื่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นการนับถือและ
การเคารพให้เกี ยรติซึ่ง กั นและกั น ความยอมรับ นับ ถือแบ่ง เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) ความ
ยอมรับระดับสูง อาทิ การเคารพตัวเอง การเป็นตัวของตัวเอง การยอมรับในความสามารถ
ตนเองตลอดจนการมีความมั่นใจในตัวเอง ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเรียนรู้จากเรื่องเล่าและ
ประสบการณ์ต่างๆ จนก่อตัวเป็นความรู้และความสามารถภายในตัวตนในส่วนระดับล่างจะ
เป็นความต้องการความยอมรับ นับ ถือจากคนอื่น อาทิ การยอมรับ จากคนรอบข้างการมี
สถานะในสังคม การมีชื่อเสียง ซึ่งเกิดจากการที่ผู้อื่นมอบความสนใจให้แก่ตัวเอง
5) ความต้ อ งการบรรลุ ถึ ง ความปราถนาในชี วิ ต ของตนอย่ า งแท้ จ ริ ง ( SelfActualization Needs) เป็ นความต้อ งการล าดับ สุดท้ ายของมนุษ ย์ที่ มุ่ ง หวัง จะบรรลุถึ ง
จุดสูงสุดของศักยภาพในตนเอง เป็นความต้องการที่สอดคล้องกับความใฝ่ฝันในชีวิตการเป็น
มนุษย์ของเขา มนุษย์จะใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุ
ความสาเร็จในชีวิตของตน บุคคลที่ถูกจูงใจด้วยความต้องการที่บรรลุศักยภาพในชีวิตของตน
จะแสวงหางานที่ท้าทายความสามารถของพวกเขา งานเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์หรือการคิดค้นสิ่งใหม่อย่างมีอิสระ (พิชญพงศ์ แก้วรัตนศรี, 2556)

ภาพที่ 2.22 การแสดงลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์
แหล่งที่มา: Maslow, 1954 อ้างถึงใน พิชญพงศ์ แก้วรัตนศรี, 2556, น. 43.
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ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ (2556) กล่าวว่าในทางปฏิบัติขององค์การ ผู้บริหารองค์การที่
จะใช้ท ฤษฎีของ Maslow ในการจูง ใจพนัก งาน ควรทราบความต้องการของพนัก งานว่ามี ความ
ต้องการอยู่ในล าดับ ขั้นใดแล้วจึง จูง ใจให้พนัก งานได้รับ การตอบสนองความต้องการที่ ยังไม่ได้รับ
เพื่อให้ได้บรรลุความต้องการในลาดับที่ต้องการหรือลาดับที่สูงกว่า โดยความต้องการทั้ง 5 ระดับ จะ
แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ความต้องการลาดับต้น (Lower-Order Needs) เป็นความต้องการตอบสนอง
ภายนอก ประกอบด้วย ความต้องการด้านร่างกายและความต้องการความปลอดภัย เช่น ค่าตอบแทน
ทั้งที่อยู่ในรูปของเงินและไม่ใช้เงิน การจัดสถานที่ทางานที่เหมาะสม มาตรการปลอดภัยในการทางาน
ชั่วโมงการท างานที่ เหมาะสม ความมั่ นคงในงาน ความต้องการในล าดับ ที่ สูงกว่า (Higher-Order
Needs) เป็นความต้องการตอบสนองภายในหรือจิตใจ ประกอบด้ วย ความต้องการทางสังคม ความ
ต้องการเกียรติยศ และความต้องการบรรลุถึงความปราถนาในชีวิตของตนอย่างแท้จริง เช่น หัวหน้ามี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง การจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับพนักงาน การยกย่องในความสามารถ
ของพนักงาน การเลื่อนตาแหน่งอย่างยุติธรรม การให้อิสระในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการทางาน การ
ให้มี ส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ การเปิดโอกาสให้พนัก งานมีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ท างาน เป็นต้น ความเชื่อ มโยงระหว่างทฤษฎีล าดับ ขั้นความต้องการกั บ การปฏิบัติ ขององค์ก าร
สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2.23

ภาพที่ 2.23 การเชื่อมโยงความต้องการของมนุษย์กับการบริหารขององค์การ
แหล่งที่มา: อุดม ทุมโฆสิต, 2544 อ้างถึงใน กนกวรรณ ชูชีพ, 2551, น. 41.
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2.3.3.2 ทฤษฎีส องปัจจัยของเฮอร์เบิร์ก (Herzberg Two–Factor Theory) หรือ
ทฤษฎีการจูงใจของเฮิร์กเบิร์ก (Herzberg's Theory of Motivation)
ในปี 1959 Herzberg ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการทางานของบุคลกร
ในองค์การ โดยศึกษาถึงทรรศนะคติของบุคคลที่มีต่อการทางาน เพื่อหาทางที่จะลดความไม่
พึง พอใจในการท างาน และทาให้พนัก งานมี ความรู้สึก ที่ ดีในการที่ จะพยายามเสริม สร้าง
ผลผลิตของงานให้มากขึ้น เขาพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ
คือ ปัจ จัยอนามัย (Hygiene Factors) และ ปัจจัยจูงใจ (Motivate Factors) (Herzberg,
1959 อ้างถึงใน ภูวนัย น้อยวงศ์, 2541)
1) ปัจจัยสุขอนามั ย (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ ยวข้องกับ เหตุก ารณ์ที่จ ะ
สร้างความไม่พึงพอใจในการทางานให้กับพนักงาน ซึ่งจะเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้เกิดแรงจูงใจใน
การทางานขึ้นได้ ปัจจัยสุขอนามัยเป็นข้อกาหนดเบื้องต้นที่ จะป้องกันมิให้คนมีความไม่พึง
พอใจในงานที่ทาอยู่ เท่านั้น ถ้าหากองค์การไม่มีซึ่งปัจจัยดังกล่าว พนักงานจะมีแนวโน้มเกิด
ความไม่พึงพอใจต่องานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้การเพิ่มระดับปัจจัยประเภทนี้เข้าไป ก็ไม่สามารถ
ช่วยให้พ นัก งานมีความพึ งพอใจต่องานที่ รับ ผิดชอบหรือต่อองค์ก ารสูง ขึ้นได้ ตามทฤษฎี
ดังกล่าว ปัจจัยอนามัยถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก (Extrinsic Factors) อาทิเช่น ค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ในรูปแบบค่าจ้างเงินเดือน (Salary) นโยบายและระบบการทางานภายใน
องค์ ก าร (Policy) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างบุ ค คลในองค์ ก าร (Interpersonal Relation)
สภาพแวดล้อมทางกายภาพในที่ทางาน (Working Conditions) พฤติกรรมการควบคุมดูแล
ของหัวหน้างาน (Supervision) สถานภาพและตาแหน่งในที่ทางาน (Status) ความมั่นคงใน
งาน (Job Security)
2) ปัจจัยจูงใจ (Motivate Factors) เป็นปัจจัยกระตุ้นให้คนท างาน โดยเกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์ที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับพนักงาน อันจะทาให้พนักงานมีความพึงพอใจเกี่ยวกับงานที่
จะท า เกิ ด แรงจู ง ใจให้ ค นท างานอย่ า งมี ค วามสุ ข มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งส รรค์ แ ละมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือทาให้เกิดความภักดีต่อองค์ก ารมากขึ้น ปัจจัยจูงใจมีส่วนสาคัญใน
การตอบสนองความต้องการภายในของบุคคล (Intrinsic Factors) อาทิเช่น การได้รับการ
ยอมรับ ในผลงาน (Recognition) ลัก ษณะของงานที่ มีความรับ ผิดชอบ (Responsibility)
ลักษณะของงานที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถ (The Work Itself) โอกาสที่ก้าวหน้าใน
อนาคต (Growth), การได้ รับ เลื่ อ นต าแหน่ ง ตามความสามารถ (Advancement) และ
ความสาเร็จในการทางานของบุคคล (Achievement)
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จากการน าเสนอทฤษฎี ล าดับ ขั้น ความต้ อ งการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of
Needs Theory) และทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบิร์ก (Herzberg Two–Factor Theory) ผู้วิจัยท่าน
อื่นได้มีการเปรียบเทียบเนื้อหาของทฤษฎีทั้งสอง ซึ่งจะเห็นว่ามีปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นหรือจูงใจของ
ทฤษฎีสองปัจจัยนั้นคล้ายกับทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์ ดังตารางภาพที่ 2.24

ภาพที่ 2.24 การเปรียบเทียบทฤษฎีของ Herzberg (1959) กับทฤษฎีของ Maslow (1954)
แหล่งที่มา: อุดม ทุมโฆสิต, 2544 อ้างถึงใน กนกวรรณ ชูชีพ, 2551, น. 45.
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4.1 กัลยาณี คูณมี และบุษยา วีรกุล (2551)
ทาการวิจัยเรื่อง ความสัม พันธ์ระหว่างจริยธรรม คุณภาพชีวิตการท างาน และผลลัพธ์ที่
เกี่ ยวข้ อ งกั บ งาน โดยท าการเก็ บ ข้อ มู ล จากการส่ ง แบบสอบถามทางไปรษณี ย์ถึ ง ผู้จั ด การด้า น
ทรัพยากรมนุษย์และผู้จัดการด้านการตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จานวน 514
บริษัท ซึ่งข้อค้นพบสาคัญของงานวิจัยประกอบด้วย 1) การสร้างเสริมจริยธรรมขององค์การ คุณภาพ
ชีวิตในการทางาน และผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกัน 2) การสร้างรูปแบบ
จริยธรรมขององค์การที่ไม่ชัดเจน อาทิ การสืบทอดวัฒนธรรมองค์การ จริยธรรมของผู้นา และการ
สื่อสารอย่างเปิดเผย มี อิ ท ธิพ ลต่อ คุณ ภาพชีวิตในการท างาน และผลลัพธ์ที่ เกี่ ยวกั บงานมากกว่า
รูปแบบที่ ชัดเจน และ 3) การสร้างจริยธรรมขององค์การที่ไม่ชัดเจน อาทิ การสืบ ทอดวัฒ นธรรม
องค์การ จริยธรรมของผู้นา และการสื่อสารอย่างเปิดเผย มีผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน
และความผูกพันต่อองค์การของผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ แต่ไม่มีผลต่อผู้จัดการด้านการตลาด
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งานวิจัยดังกล่าวทีมผู้วิจัยได้นาแนวคิดคุณภาพชีวิตในการทางานของ Sirgy และคณะ ในปี
2001 มาใช้ในการศึกษาเพื่ อหาความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม คุณภาพชีวิตการทางาน และผลที่
เกี่ยวข้องกับงาน โดยเก็บข้อมูลจากบุคลากรที่ ปฏิบัติงานกับองค์การในประเทศไทย ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้
นาองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางานของ Sirgy และคณะ เข้ามาปรับ ใช้ในการศึก ษาครั้ง นี้
เช่นกัน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะทาการศึกษา
เฉพาะองค์การด้านเกมภายในประเทศไทยเท่านั้น
2.4.2 เพ็ญนี ภูมิธรานนท์ และคณะ (2554)
ทาการวิจัยเรื่อ ง ความรับ ผิดชอบต่อสังคมกับ คุณ ภาพชีวิตในการท างาน ซึ่งเป็นวิจัยเชิง
ปริมาณโดยใช้แบบสอบถามซึ่งอ้างอิงตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับ ผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และเก็บ
ข้อมู ล จากพนั ก งานของบริษั ท ที่ ได้รับ การรับ รองมาตรฐานความรับ ผิ ดชอบของผู้ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 28 องค์การ โดยผลจากการวิจัยพบว่า
องค์ ก ารธุร กิ จ ในประเทศไทยที่ ได้ รับ การรับ รองมาตรฐานความรับ ผิด ชอบของผู้ ประกอบการ
อุ ต สาหกรรมต่ อ สั ง คม (Standard of Corporate Social Responsibility: CSR-DIW) ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีการปฏิบัติด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ประเด็นด้านแรงงานที่มีระดับสูงมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าองค์การธุรกิจในประเทศไทยมีความเข้าใจ
ในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างรับ ผิดชอบ ไม่เพียงเฉพาะทางด้านกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกั บ แรงงาน
เท่านั้นหากปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรม มีความเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสบุคลากร
ขององค์การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ นาไปสู่การก้าวหน้าในหน้าที่การทางาน ตลอดจน
นโยบายที่ส่งเสริมในเรื่องของความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทางานของบุคลากร
ทั้งนี้ผลการวิจัยดังกล่าวได้ถูกนาไปพัฒนาตัวแบบการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการดาเนินกิจกรรมความ
รับ ผิดชอบต่อ สัง คมประเด็นการปฏิบั ติด้านแรงงานขององค์ก ารกั บ คุณ ภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากร มีความสัมพันธ์กันและเป็นความสัมพันธ์ในทางทิศเดียวกันนั่น กล่าวคือหากองค์การธุรกิจมี
การดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมประเด็นการปฏิบัติด้านแรงงานที่สูงหรือมาก คุณภาพ
ชีวิตในการทางานของบุคลากรในองค์การนั้นย่อมสูงหรือมากเช่นกัน
ผลการวิจัยที่ได้จ ากการศึก ษาประเด็นดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยได้ทราบว่า การดาเนินกิ จกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นด้านแรงงานจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรใน
องค์การนั้นสูงขึ้น ดังนั้นประเด็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็น การปฏิบัติด้านแรงงานจึง
เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ผู้วิจัยจะนามาปรับใช้ในการสร้างแบบสอบถาม
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2.4.3 พิทูร อมรวิทวัส (2555)
ทาการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับประสิทธิผลด้านแรงงาน
สัมพั นธ์ของภาคอุตสาหกรรมและบริก ารจัง หวัดนครราชสีม า ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็ บ
ข้อมูลจากองค์การต้นแบบด้านองค์การแห่งความสุข จานวน 193 คน องค์การภาคีเครือข่าย จานวน
167 คน และองค์ก ารอื่ นๆ ในจังหวัดนครราชสีม า จ านวน 160 คน ผลการวิจัยพบว่า พนัก งานมี
คุณภาพชีวิตในการทางานจากแนวคิดความสุข 8 ประการ ได้แก่ 1) ความสุขทางกาย 2) น้าใจอัน
งดงาม 3) การเดินทางสายกลาง 4) การพัฒนาสมอง 5) ศาสนาและศีลธรรม 6) การปราศจากหนี้ 7)
ความสุขจากการมี ครอบครัวที่ ดี และ 8) ความสุขที่ เ กิ ดจากสัง คม อยู่ในระดับ ปานกลาง และมี
ประสิทธิผลด้านแรงงานสัมพันธ์โดยรวม ได้แก่ ความตั้งใจลาออกจากงาน การขาดงาน และทัศนคติ
เชิงลบต่อ องค์การ อยู่ในระดับ ปานกลาง ทั้งนี้คุณภาพชีวิตในการทางานมีความสัมพันธ์ในทิ ศทาง
ตรงกันข้ามกับความตั้งใจลาออกของพนักงานและทัศนคติเชิงลบต่อองค์การ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับการขาดงานของพนักงาน อีกทั้งพบว่าความตั้งใจลาออกจากงาน ระดับการขาดงานและทัศนคติ
เชิงลบต่อองค์การของพนักงานนั้นมีความแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะงานและลักษณะองค์การ
ผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นว่า การที่องค์การมีการดูแลบุคลากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน สวัสดิการ การพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง
หน้า การดูแลด้านค่าตอบแทน และการเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
ต่อนายจ้าง จะมี ส่วนท าให้บุคลากรในองค์การมี คุณภาพชีวิตในการท างานที่ ดี ดัง นั้นผลการวิจัย
ดังกล่าวจึงเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในการพิจารณาเพื่อสร้างสมมติฐานของงานวิจัยครั้งนี้
2.4.4 สมบัติ กุสุมาวลี (2558)
ทาการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การของ
บริษัทในอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นวิจัยเชิงสารวจและการศึกษาภาคสนาม โดยทาการเก็บ
ข้อมูลจากที่ผู้มีบทบาทในการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ
โดยการสารวจความคิดเห็นอั นนาไปสู่ก ารทอดแบบสอบถาม เพื่อใช้ส าหรับการเก็บ และรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ ผนวกกับการสังเกตการณ์การ
ปฏิบัติงานในแต่ละองค์การที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ทั้ง 4 ประเภท อาทิ 1)
กลุ่มมรดกและวัฒนธรรม 2) กลุ่มศิลปะ 3) กลุ่มสื่อสมัยใหม่ และ 4) กลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลักษณะ
งาน จานวน 10 องค์ก าร งานวิจัยดัง กล่าวใช้วิธีก ารสร้างกลุ่ม ตัวอย่างโดยอาศัพการระบุรายชื่อ
องค์การแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และการติดต่อสอบถามเพื่อค้นหาว่าองค์การใด
สมัครใจที่จะให้ข้อมูล (Volunteer) ผลการวิจัยพบว่า องค์การภายใต้ขอบเขตของอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์มีการดาเนินงานทรัพยากรมนุษย์ 6 ลักษณะงาน อาทิ 1) การสรรหาและคัดเลือก 2) การ
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บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ 3) การบริหารพนักงานสัม พันธ์ 4) ระบบสารสนเทศทรัพยากร
มนุษย์ 5) การฝึกอบรมและพัฒนา 6) การจัดสภาพแวดล้อมในที่ทางาน 7) การสร้างบรรยากาศในที่
ทางาน
วิธีการกาหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยของ สมบัติ กุสุมาวลี (2553) โดยใช้
วิธีการเลือกกลุ่มแบบเจาะจง (Purposive) และสมัครใจ (Voluntary) นั้นสามารถเป็นงานตัวอย่างที่
ผู้วิจัยสามารถนาไปปรับใช้กับการกาหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างในบริบทของอุตสาหกรรม
เกมไทย เนื่องจากอุตสาหกรรมเกมไทยมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ในแง่
ของการเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย นอกจากนี้งานด้านการจัดการ
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้ค้นพบจากการศึกษาในครั้งนั้น จะเป็นข้อมูลทางวิชาการที่สาคัญ
ซึ่งบ่งชี้ว่า อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทยมีการดาเนินงานด้านการจัดการและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ
2.4.5 สัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม (2557)
ท าการวิ จั ยเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่อ ง แนวทางการประยุ ก ต์ ใช้ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน
ภาคอุตสาหกรรมและผลกระทบที่มีต่อทัศนคติของพนักงานและผลิตภาพขององค์การในกลุ่มบริษัท
ในเครือ ริเวอร์กรุ๊ป โดยมี จุดประสงค์เพื่ อ 1) ส ารวจกระบวนการของการนาแนวทางการปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ยงไปประยุก ต์ ใช้กั บ องค์ก าร 2) สัง เกตการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้น ในมุ ม มองของ
พนักงานและผลิตภาพขององค์การภายหลังจากที่องค์การได้นาแนวทางมาประยุกต์ใช้แล้ว และ 3)
เพื่อตรวจสอบความสัม พันธ์ระหว่างมุมมองของพนักงานที่มีต่อคุณภาพของชีวิตการท างาน ความ
ผูกพันของพนักงาน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้การวิจัยเชิง ปฏิบัติการดังกล่าวได้อาศัย
กิจกรรมการพัฒนาองค์การ (Organization Development Intervention) เข้ามาเป็นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนงานวิจัยดังกล่าว ผลการวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับประเด็นคุณภาพชีวิตในการทางานพบว่า
องค์การที่ได้นามาตรฐานแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคอุตสาหกรรมเข้ามา
ปรับใช้แล้ว จะมีส่วนช่วยให้พนักงานมีระดับคุณภาพชีวิตในการทางานที่สูงขึ้น ทั้งนี้คุณภาพชีวิตใน
การทางานจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การเพิ่มขึ้นอีกด้วย
งานวิจัยดังกล่าวได้นาแนวคิดคุณภาพชีวิตในการทางานของ Sirgy และคณะ (2001) เข้ามา
สร้างเป็นประเด็นข้อคาถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
หยิบ ยกประเด็นข้อ คาถามด้านคุณ ภาพชี วิตในการท างานจากงานวิจัยของ สัม ฤทธิ์ ยิบ ยินธรรม
(2557) นามาอ้างอิงเป็นแบบสอบถามที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลประเด็นคุณภาพชีวิตในการทางานของ
อุตสาหกรรมเกมไทยในครั้งนี้
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2.4.6 ทศวรรณ เอี่ยมวิมังสา และเกียรติชัย เวษฎาพันธ์ (2558)
ทาการวิจัยเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ซึ่ ง เป็ น วิ จั ย เชิ ง ส ารวจ โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาคื อ บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 400 คน ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีระดับความสาคัญอยู่
ในระดับ มาก โดยเรียงระดับของปัจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากมากไปหาน้อยดังนี้ 1) การ
วางแผนด้านอัตรากาลังคน 2) การให้รางวัล 3) การดูแลสภาพความปลอดภัย 4) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 5) การฝึกอบรมและพัฒ นา 6) การสรรหาและคัดเลือก 7) แรงงานสัมพันธ์ 8) การจ่าย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ และ9) ด้านการวิจัยทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ความคิดเห็นของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า
การวางแผนอัตรากาลังคนมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานมากที่สุด
ผลการวิจั ยที่ ค้ น พบดัง กล่ าวสามารถสะท้ อนให้ เห็ น ว่า ระบบงานทรัพ ยามนุษ ย์ ต ามที่
ทศวรรณ เอี่ยมวิมังสา และเกียรติชัย เวษฎาพันธ์ (2558) ได้กาหนดเพื่อเป็นปัจจัยในการศึกษานั้น มี
อิทธิพ ลต่อ คุณภาพชีวิตในการท างาน อีกนัยยะหนึ่งกล่าวคือ การดาเนินงานด้านทรัพยากรมนุย์ที่
แตกต่างกันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานแตกต่างกัน ผลการวิจัยดังกล่าวจึงเป็นข้อมูล ส่วนหนึ่ง
ที่ผู้วิจัยหยิบนามาพิจารณาการกาหนดสมมติฐานในครั้งนี้
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2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)
จากการทบทวนความหมาย แนวคิดและทฤษฎีของระบบงานทรัพยากรมุนษย์และคุณภาพ
ชีวิตการทางาน ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยจึงกาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัยในครั้งนี้ โดยแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์ซึ่งกาหนด
เป็นตัวแปรอิสระและคุณภาพชีวิตในการทางานซึ่งกาหนดเป็นตัวแปรตาม ดังภาพที่ 2.25

-

ประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การสรรหาและคัดเลือก
พนักงานสัมพันธ์
การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์
การฝึกอบรมและพัฒนา
การบริหารผลการปฏิบัตงิ าน
การพัฒนาองค์การ
การพัฒนาอาชีพ
การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

-

คุณภาพชีวิตในการทางาน
ความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
ความต้องการทางด้านสังคมและครอบครัว
ความต้องการความภาคภูมิใจ
ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ
ความต้องการด้านความรู้
ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์

ภาพที่ 2.25 กรอบแนวคิดงานวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของ
บุคลากร กรณีศึก ษา อุ ตสาหกรรมเกมในประเทศไทย เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods
Research) โดยใช้เ ทคนิ ควิเคราะห์แบบผสมผสานระหว่างการวิจั ยเชิง ปริม าณและการวิจัยเชิ ง
คุณภาพ ผู้วิจัยเริ่มดาเนินการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Study) โดยศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมเกม การจัดการและการพัฒ นาทรัพยากร
มนุษย์ คุณภาพชีวิตในการทางาน ตลอดจนบทความเชิงวิชาการที่มีเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้ อม
หลังจากนั้นจึงดาเนินการศึกษาภาคสนาม (Field Study) โดยจะทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
ผ่านการใช้แบบสอบถามซึ่งพั ฒ นามาจากการศึกษาเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้ งนี้ผู้วิจัยจะเก็ บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ซึ่งเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมเท่านั้น
3.1 ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ผู้ วิ จั ย ได้ คั ด เลื อ กองค์ ก ารที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ด้ า นเกมซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของสมาคม
อุ ต สาหกรรมซอฟต์ แ วร์ เ กมไทย (Thai Game Software Industry Association: TGA) โดยได้
กาหนดบริษัทที่จะเก็บข้อมูลแบบสอบถามจานวน 20 บริษัท ทั้งนี้การคัดเลือกองค์การที่จะดาเนิน
การศึ ก ษานั้ น ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบบั ง เอิ ญ หรื อ ตามความสะดวก (Convenience
Sampling) และความสมัครใจที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัย (Voluntary) กล่าวคือ ผู้วิจัยได้ใช้วีธีการค้นหา
ผ่านข่าวสารในอินเตอร์เน็ต อาทิ การจัดบูธเกม มหกรรมงานเกมในประเทศไทย เหตุการณ์ที่สาคัญที่
ปรากฎในข่าว และสื่อออนไลน์ อันนาไปสู่การติดต่อไปยังองค์การโดยตรงเพื่อขออนุญาตในการเข้าไป
เก็บ ข้อมูล ทั้ งนี้องค์การที่ จะร่วมให้ข้อมูลจะเป็นเพียงเฉพาะองค์การที่แสดงเจตจานงยินดีที่จ ะให้
ความร่ ว มมื อ ในการศึ ก ษาวิ จั ยเท่ านั้ น ผนวกกั บ การใช้วิ ธีก ารอ้ างอิ ง ต่ อ เนื่ อ งแบบปากต่ อ ปาก
(Snowball) เพื่อที่จะเพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างได้มากขึ้น ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้อ้างอิ งจ านวนบุคลากรสาขาเกมในปี 2556 จ านวน 1,883 คน (สานัก งานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557) เนื่องจาก
บุคลากรที่ทางานด้านสาขาเกมในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน มีจานวนที่ไม่ชัดเจนอันเป็นเหตุมาจากการ
ที่ไม่ได้มีการศึกษาจานวนบุคลากรในประเภทดังกล่าว ภายในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2557-2559 การ
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคานวณ Krejcie และ Morgan (1970) มีวิธีการดังนี้
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n = จานวนกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05
χ2 = ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% (χ 2= 3.841)
p = สัดส่วนของลักษณะทีส่ นใจในประชากร (กาหนด p = 0.5)
ดังนั้น n

=

3.8412(1,883∗0.5)(1−0.5)
0.052 (1,883−1)+3.8412 ∗0.5(1−0.5)

n

=

319.165

≈ 319 คน

ในประเด็นการกาหนดกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดย
ดาเนินการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยมุ่งเน้นการ
เลือกตัวอย่างที่ มีลัก ษณะเป็นกลุ่มเป็นพวกเดียวกัน (Homogeneous) ซึ่งเป็นการศึก ษาบุคคลที่ มี
เป้าหมายเดียวกั น มี ลัก ษณะการท างานที่ คล้ายคลึงกั น (Passmore & Baker, 2005) ได้แก่ กลุ่ม
ผู้บริหาร กลุ่มนักออกแบบและพัฒนาเกม กลุ่มพนักงานฝ่ายสนับสนุน ซึ่งเป็นพนักงานประจาของ
บริษัทในอุตสาหกรรมเกม จานวน 319 คน โดยผู้วิจัยได้กาหนดจานวนของบริษัทที่จะเก็บข้อมู ลใน
การศึกษาครั้งนี้จานวนทั้งสิ้น 20 บริษัท ดังแสดงในตารางที่ 3.1 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
นั้นเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามบริบทของอุตสาหกรรม และเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่มุ่งศึกษาประเด็นงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมโดยเฉพาะ
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ตารางที่ 3.1 รายชื่อบริษัท
จานวน
จานวนแบบ
แบบสอบถาม ที่สอบที่ได้รับ
ที่แจก (คน)
(คน)
12
12

รายชื่อบริษัท
บริษัท แคนนิว้าว สตูดิโอ จากัด

ร้อยละ
100

บริษัท พิกซ์เกมส์ จากัด

13

13

100

บริษัท ดีบสั ซ์ จากัด

10

10

100

บริษัท เกมส์อินดี้ จากัด

22

22

100

บริษัท คลาวด์คัลเลอร์เกมส์ จากัด

15

10

67

บริษัท อิ๊กดราซิลกรุป๊ จากัด

40

30

75

บริษัท ซีโร่ บิต จากัด

6

6

100

บริษัท ลิฟโฟ่แล็บ จากัด

6

4

67

บริษัท โอเพนดรีม จากัด

6

5

83

บริษัท คิราเกมส์ จากัด

15

2

13

บริษัท บริษัท แมด เวอชวล เรียลลิตี้ สตูดิโอ จากัด

9

9

100

บริษัท เพลย์วิธ (ไทยแลนด์) จากัด

32

30

94

บริษัท สตูดิโอไฮฟ์ จากัด

20

20

100

บริษัท สนุกเกมส์ จากัด

15

15

100

บริษัท อิเมจิแมกซ์ จากัด

6

6

100

บริษัท ริงซีโร่ (ไทยแลนด์) จากัด

50

26

52

บริษัท เอ็กซ์เท็น อินเตอร์แอคทีฟ จากัด

5

1

20

บริษัท ดิจิโทโปลิส จากัด

21

20

95

บริษัท มิรินอินโนเวชั่น จากัด

15

12

80

บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จากัด

90

66

73

408

319

78

รวม
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จากข้อมูลในตารางที่ 3.1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจานวนผู้ตอบแบบสอบถามของแต่ละองค์การนั้น
ผู้วิจัยได้กาหนดการเก็บข้อมูลแบบสอบถามกับบุคลากรโดยใช้วิธีความสมัครใจที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัย
ซึ่ง การที่ บุคลากรจะร่วมให้ข้อ มู ล และตอบแบบสอบถามในงานวิจัยนั้น จะมีเพี ยงเฉพาะจ านวน
บุคลากรที่มีความพร้อมในการตอบแบบสอบถามและแสดงเจตจานงยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการ
ศึกษาวิจัยเท่านั้น
3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณครั้งนี้ เป็นแบบสอบโดยแบ่งออก
3 ส่วน ได้แก่ (ดูในภาคผนวก ก)
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของบุคลากร โดยจาแนกตามเพศ
อายุ สถานภาพ ระดับ การศึก ษา ประสบการณ์ท างาน ตาแหน่งงาน และลัก ษณะงานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) จานวน 7 ข้อ ทั้งนี้การเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็นไปเพื่อทราบถึงจานวนและลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม อันนาไปสู่
การจาแนกความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์ใน 9
ด้าน ซึ่งลักษณะงานทรัพยากรมนุษย์ที่ผู้วิจัยนามาศึกษานั้นจะยึดตามแนวโน้มงานทรัพยากรมนุษย์ใน
ประเทศไทยของ จิรประภา อัครบวร (2556) ประกอบด้วย 1) การวางแผนกาลังคน 2) การสรรหา
และคัดเลือ ก 3) พนัก งานสัม พั นธ์ 4) การบริห ารค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้ อ กู ล 5) การ
ฝึกอบรมและพัฒนา 6) การบริหารผลการปฏิบัติงาน 7) การพัฒนาองค์การ 8) การพัฒนาสายอาชีพ
และ 9) การดาเนินการด้านความรับผิ ดชอบต่อสังคม ซึ่งข้อคาถามในแต่ละประเด็น ได้แก่ 1) การ
วางแผนกาลังคน 2) การสรรหาและคัดเลือก 3) พนักงานสัม พันธ์ 4) การบริหารค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล 5) การฝึกอบรมและพัฒนา 6) การบริหารผลการปฏิบัติงาน และ 7) การพัฒนา
สายอาชีพ โดยผู้วิจัยได้หยิบยกมาทั้งข้อคาถามของผู้วิจัยท่านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรมนุษย์
จากนั้นจึงดัดแปลงคาศัพท์ในแต่ละข้อคาถามให้เหมาะสมกับบริบทในงานวิจัยนี้ ดังแสดงในตารางที่
3.2
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ตารางที่ 3.2 แบบสอบถามประเด็นประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะงานทรัพยากรมนุษย์ จานวนข้อคาถาม
ที่มาแบบสอบถาม
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
6 ข้อ
ทศวรรณ เอี่ยมวิมงั สา และเกียรติชัย เวษฎาพันธ์
(2558)
ชนิตา เมืองเผือก (2555)
การสรรหาและคัดเลือก

8 ข้อ

ปิยาพร ห้องแซง (2555)

พนักงานสัมพันธ์

7 ข้อ

สมบัติ กุสุมาวลี (2558)
ลักษณชัย ธนะวังน้อย และคณะ (2555)

การบริหารค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล

7 ข้อ

สมบัติ กุสุมาวลี (2558)
กรสรรค์ เอนกศักยพงศ์ (2556)
ปิยาพร ห้องแซง (2555)

การฝึกอบรมและพัฒนา

6 ข้อ

สมบัติ กุสุมาวลี (2558)
ทศวรรณ เอี่ยมวิมงั สา และเกียรติชัย เวษฎาพันธ์
(2558)
ปิยาพร ห้องแซง (2555)

การประเมินผลและการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน

8 ข้อ

ปิยาพร ห้องแซง (2555)
ลักษณชัย ธนะวังน้อย และคณะ (2555)

การพัฒนาสายอาชีพ

9 ข้อ

ลักษณชัย ธนะวังน้อย และคณะ (2555)
Narang (2013)
Umasankar (2015)

ส่วนประเด็นงานทรัพยากรมนุษย์จานวน 2 ลักษณะงาน ได้แก่ 8) การพัฒนาองค์การ ผู้วิจัย
ศึก ษาลัก ษณะงานด้านการพั ฒ นาองค์การในอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์จากงานวิจั ยของ สมบัติ
กุสุมาวลี (2558) เพื่อมาสร้างข้อคาถามขึ้นเองจานวน 2 ข้อ รวมถึงการสร้างข้อคาถามเพิ่มเติมจากคา
นิยามของการพั ฒ นาองค์ก ารในงานวิจัยดังกล่าวจ านวน 4 ข้อ ดังนั้นจึง รวมจ านวนข้อคาถามการ
พัฒนาองค์การทั้ งหมด 6 ข้อ ในส่วนของ 2) การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้วิจัยได้
สร้างข้อคาถามจากการศึกษารายงานมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ
สังคม พ.ศ. 2554 ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2554) ในประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการ
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ปฏิบัตดิ ้านแรงงาน จานวน 11 ข้อ ดังแสดงในตารางที่ 3.3 ทั้งนี้แบบสอบถามดังกล่าวยังไม่ได้รับการ
ทดสอบเครื่องมือในบริบทของการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งแบบสอบถามที่ผู้วิจัยออกแบบจะมีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ตารางที่ 3.3 แบบสอบถามประเด็นประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)
ลักษณะงานทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาองค์การ

จานวนข้อคาถาม
ที่มาแบบสอบถาม
6 ข้อ
สมบัติ กุสุมาวลี (2558)
สร้างคาถามจากคานิยาม
การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
11 ข้อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2554)
เมื่อ รวมจานวนของข้อคาถามจากนักวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น จะมีข้อคาถามทั้งหมด 72 ข้อ
ทั้งนี้ในการคัดเลือกข้อคาถามที่จะใช้ในการเก็บข้อ มูลในงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยจะนาเสนอข้อคาถาม
ทั้งหมดแก่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทั้ง 3 ท่าน เพื่อทาการคัดเลือกข้อคาถามที่เพียงพอต่อการ
เก็ บข้อ มูลกั บกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นจึงนาชุดแบบสอบถามดังกล่าว เข้าสู่การทดสอบเครื่องมือเพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงและหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตามลาดับ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถาม
ของสัม ฤทธิ์ ยิบ ยินธรรม (2557) ที่ยึดตามแนวคิดคุณภาพชีวิตในการท างานของ Sirgy และคณะ
(2001) มี 7 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) ความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย 2) ความ
ต้องการด้านเศรษฐกิจ 3) ความต้องการด้านสังคมและครอบครัว 4) ความต้องการความภาคภูมิใจ 5)
ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ 6) ความต้องการด้านความรู้ 7) ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
และ 8) ภาพรวมของคุณภาพชีวิตในการทางาน ทั้งนี้แบบสอบถามดังกล่าวมีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีจานวนข้อคาถาม 27 ข้อ ดังนี้
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ตารางที่ 3.4 แบบสอบถามประเด็นคุณภาพชีวิตในการทางาน
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางาน จานวนข้อคาถาม
ความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย
3 ข้อ
ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
3 ข้อ
ความต้องการด้านสังคมและครอบครัว
5 ข้อ
ความต้องการความภาคภูมิใจ
4 ข้อ
ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ
4 ข้อ
ความต้องการด้านความรู้
4 ข้อ
ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
3 ข้อ
ภาพรวมของคุณภาพชีวิตในการทางาน
1 ข้อ

ที่มาแบบสอบถาม
สัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม (2557)
สัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม (2557)
สัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม (2557)
สัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม (2557)
สัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม (2557)
สัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม (2557)
สัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม (2557)
สัมฤทธิ์ ยิบยินธรรม (2557)

แบบสอบถามในส่วนที่ 2 และ 3 จะเป็นการออกแบบคาถามที่มีลักษณะเป็นคาถามปลายปิด
(Closed-Ended Questionnaire) ซึ่งข้อความในแบบสอบถามจะเป็นคาถามเชิงบวกทั้งหมด ทั้งนี้
งานวิจัยโดยส่วนมากพบว่าข้อคาถามเชิงบวกและข้อคาถามเชิงลบให้ผลลัพธ์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งการที่
ออกแบบข้อคาถามเชิงบวกทั้งฉบับหรือข้อคาถามเชิงลบทั้งฉบับ จะมีค่าความเที่ยง (Reliability) สูง
กว่าการใช้ข้อคาถามเชิงบวกผสมผสานกับข้อคาถามเชิงลบลงในแบบสอบถามชุดเดีย วกัน (พิกุล กิจ
จนศิริ, 2543; สุวิมล ติรกานันท์ , 2550) ทั้งนี้ผู้วิจัยกาหนดค่าคาตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) แบ่ ง เป็ น 5 ช่ วง โดยให้ ผู้ต อบแบบสอบถามระบุ ร ะดั บ ของความคิด เห็ น ต่อ งาน
ทรัพยากรกรมนุษย์ที่มีการดาเนินการในองค์การของท่านตามแบบสอบถามส่วนที่ 2 และระบุระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางานตามแบบสอบถามส่วนที่ 3 ในแต่ละข้อคาถาม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยเล็กน้อย
ไม่เห็นด้วย

ค่าน้าหนักคะแนนของตัวเลือก
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
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สาหรับการจัดระดับ ความเห็นของทุกปัจจัยในงานดังกล่าว ผู้วิจัยพิจารณาจาก ผลค่าเฉลี่ย
(Mean) ซึ่งกาหนดไว้ 5 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยเล็กน้อย เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก เห็น
ด้วยมากที่สุด โดยการแบ่งช่วงระดับใช้วิธีการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้
อันตรภาคชั้น =

พิสัย
จานวนชั้น

=

คะแนนสูงสุด −คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น

= 0.8

การจัดระดับคะแนนความเห็นของทุกปั จจัย จะพิ จารณาจากคะแนนเฉลี่ยโดยก าหนด
เกณฑ์ในการจาแนกคะแนนแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี ้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.61
คะแนนเฉลี่ย 2.62 - 3.42
คะแนนเฉลี่ย 3.43 - 4.23
คะแนนเฉลี่ย 4.23 - 5.00

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วยเล็กน้อย
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด

3.1.2.2 การทดสอบเครื่องมือ
1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยผู้วิจัย
นาเครื่องมื อที่ ส ร้างขึ้นเสนอต่อ อาจารย์ที่ป รึก ษาวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของภาษาและความครอบคลุ ม ของเนื้ อ หาและตั ว แปรที่ ต้ อ งการ วั ด
(Lounsbury et al., 2006) รวมทั้ ง ความเหมาะสมกั บ กลุ่ม ตัวอย่างในการศึ ก ษา อั นน าไปสู่ก าร
ปรับปรุงแบบสอบถามให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยให้คณะกรรมการทั้ ง 3 ท่ าน พิจ ารณาว่าข้อ
คาถามแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับตัวแปรหรือไม่ (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543)
การตรวจสอบโดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อคาถาม ดังนี้
ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามตัวแปร
ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามตัวแปร
ให้คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ไม่ตรงตามตัวแปร
สูตร IOC =

Ʃ𝑟
𝑛

Ʃ = ดัชนีความสอดคล้อง
r
= ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของคณะกรรมการผู้พิจารณา
n
= จานวนคณะกรรมการผู้พจิ ารณา
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หลังจากสรุปผลคะแนนของแต่ล ะข้อคาถาม ถ้าข้อคาถามใดที่ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00
แสดงว่าข้อคาถามดังกล่าวมีค่าความเที่ยงตรงและใช้เก็บข้อมูลได้ ส่วนข้อคาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า
0.50 ผู้วิจัยจะดาเนินการปรับข้อคาถามหรือตัดออกในกรณีที่ผู้วิจัยและคณะกรรมการผู้พิจารณามี
ความเห็นว่า จานวนข้อ คาถามมี เพี ยงพอแล้ว (Lounsbury et al., 2006 อ้างถึงใน บังอร โสฬส,
2555)
2) การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ไปทาการทดสอบเครื่องมือ (Try out) กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
เกมจ านวน 30 คน เพื่อ หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติห าค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) หรือ Cronbach's Alpha Coefficient (พิตร ทองชั้น, 2544)
เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นโดยปกติในการวิจัยทางสังคมศาสตร์จะระบุค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบแอล
ฟ่าตั้งแต่ 0.75 ขึ้นไป (Lounsbury et al., 2006 อ้างถึงใน บังอร โสฬส, 2555)
เมื่อผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามและ
ปรับปรุงข้อคาถามโดยคณะกรรมการทั้งสามท่านเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงนาแบบสอบถามไปศึกษานา
ร่อง (Pilot study) กับบุคลากรที่ทางานในอุตสาหกรรมเกมจานวน 30 ท่าน ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) อยู่ที่ .97 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ที่ .75 โดยแบบสอบถามด้ า นระบบงานทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ มี ค่ าความเที่ ย งตรงเท่ ากั บ .96 และ
แบบสอบถามด้านคุณภาพชีวิตในการทางานมีค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ .93 (ดูในภาคผนวก ค)
3.1.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจั ยจะด าเนิ น การเก็ บ ข้ อมู ล กั บ กลุ่ ม ตัวอย่ างในช่ว งเดือ นสิง หาคม 2560 จนถึง เดื อ น
พฤศจิก ายน 2560 ซึ่งเป็นการเก็บ ข้อมูล ผ่านแบบสอบถามจานวน 319 ชุด ทั้ง นี้ก ารเก็บ รวบรวม
ข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามทั้ง 20 องค์การนั้น ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด ซึ่ง
ได้รับการตอบแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 319 ชุด คิดเป็นอัตราตอบกลับร้อยละ 81 ผู้วิจัยจะเป็นผู้
ชี้แจงแบบสอบถามอย่างละเอี ยดแก่ ก ลุ่มตัวอย่างในแต่ล ะองค์ก ารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกั น
ทั้งหมดก่อนดาเนินการตอบแบบสอบถาม
3.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่ อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามจากองค์ก ารทั้ งหมดและทาการรวบรวมข้อมู ลจากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่ม ตัวอย่างเป็นที่ เรียบร้ อ ย จะเข้าสู่การวิเคราะห์ข้อมู ล ใช้โปรแกรมทางสถิติ
สาเร็จรูปในการวิเคราะห์ซึ่งแบ่งเป็นส่วน 2 ดังนี้
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาจะอธิบายถึงข้อมูลพื้นฐาน ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยสถิติ
ที่ใช้ อาทิ ค่ าร้อ ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่อการวิเคราะห์ภาพรวมของข้อมูล
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน
การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานจะเป็นการวิเคราะห์สมมุติฐานทั้ง 9 ข้อ โดยมีการใช้สถิติการหา
ค่าความสัม พั นธ์ร ะหว่างตั วแปรต่างๆ โดยใช้ค่าสัม ประสิท ธิ์ส หสัม พั นธ์แบบเพี ยร์สัน (Pearson
Product moment Correlation Coefficient) เพื่อหาว่าตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในแต่ละตัวมี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ มีความสัมพันธ์ในทิศทางใด และสัมพันธ์กันขนาดเท่าใด (สุภมาส อังศุโชติ
และชูชาติ พ่วงสมจิตร์, 2557)
ในการวิเคราะห์ค่าสหสัม พันธ์ (Correlation Analysis) เพื่อศึก ษาว่าระบบงานทรัพยากร
มนุษย์มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทางานหรือไม่ ผู้วิจัยจะพิจารณาโดยกาหนดสัญลักษณ์ r
แทนค่ าสั ม ประสิ ท ธิ ส หสั ม พั น ธ์ ข องกลุ่ ม ตั วอย่ าง ถ้ า ค่ า r มี เครื่ อ งหมาย + จะหมายความว่ า
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในทางตรงกันข้าม ถ้าค่า r มีเครื่องหมาย – จะหมายความว่า
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม สาหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ผู้วิจัยจะใช้
เกณฑ์ดังนี้ (Hinkle et al., 1998)
ค่า r
.90 – 1.00
.70 - .89
.50 - .69
.30 - .49
.00 - .30

ระดับความสัมพันธ์
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า
มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามาก

รวมถึงการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเลือกการ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้น (Stepwise) เพื่อหาเปอร์เซ็นต์ทานายของตัวแปรทานายที
ละตัว โดยผลการวิเคราะห์จะเรียงลาดับค่าการทานายจากมากไปน้อย (บังอร โสฬส, 2555)
3.2 ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อให้การวิจัยดังกล่าวสามารถระบุผลการศึกษาและแสดงรายละเอียดข้อเท็จเชิงลึกของ
ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงได้กาหนดการใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยครัง้
นี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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3.2.1 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล
ในส่วนของวิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบสุ่ม
ตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และการเลือกผู้ให้ข้อมูลที่มีความเข้มข้น (Intensity)
กล่าวคือ ผู้วิจัยกาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยระบุว่าผู้ให้ข้อมูลจะต้องเป็น
บุคลากรที่ มีอิ ทธิพ ลต่อการท างานขององค์ก าร ได้แก่ 1) ผู้บ ริห าร หรือ 2) หัวหน้าฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ รวมถึงจะต้องเป็นบุคคลที่ ปฏิบัติหน้าในด้านการบริหาร ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดจานวนของผู้ให้
ข้อมูลที่จะใช้ในเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ทั้งหมด 5 ท่าน
การคัดเลือกผู้ให้การสัมภาษณ์ในงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1) ผู้ให้ข้อมูลมีการปฏิบัติหน้าที่ในระดับบริหาร (ตั้งแต่ผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป)
2) ผู้ให้ข้อมูลมีประสบการณ์ทางานร่วมกับองค์การแห่งนั้น เป็นระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป
3) ผู้ให้ข้อ มู ลมี ป ระสบการณ์ท างานที่ เกี่ ยวข้องกั บ อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย เป็น
ระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป
4) ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ที่มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถบอกเล่าและถ่ายทอดเรื่องราวความจริง
ในประเด็น การดาเนินงานทรัพ ยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ทั้งนี้เพื่อ ที่จ ะ
สามารถให้ข้อมู ล การสัมภาษณ์ที่ มี ความชัดเจนและครอบคลุม ในประเด็นปลีก ย่อยต่างๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัย
การสรุป รายชื่อ ผูให้ ข้อ มู ล จะมี ก ารก าหนดรหั ส ของแต่ล ะคนเพื่ อ ใช้ ในการสรุป ผลการ
สัมภาษณ์ โดยเรียงลาดับตามวันที่ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ ซึ่งการสรุปรายชื่อผู้ให้ข้ อมูลจะมีการ
กาหนดรหัสและแสดงชื่อตาแหน่งงาน บริษัท และวันที่สัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.5 การสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
รหัส
ตาแหน่ง
EX1 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี,
ผู้ร่วมก่อตั้ง
EX2 ผู้จัดการโครงการ
EX3 ผู้ จั ด การฝ่ า ยทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ,
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
EX4 ผู้จัดการทั่วไป
EX5 ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท
วันที่สัมภาษณ์
แ ม ด เวอ ชวล เรี ย ล ลิ ตี้ 1 กุมภาพันธ์ 2561
สตูดิโอ จากัด
พิกซ์เกมส์ จากัด
2 กุมภาพันธ์ 2561
อิ๊กดราซิลกรุ๊ป จากัด
5 กุมภาพันธ์ 2561
ดิจิโทโปลิส จากัด
แคนนิว้าว สตูดิโอ จากัด

9 กุมภาพันธ์ 2561
10 กุมภาพันธ์ 2561
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3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2.2.1 เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล เชิงคุณภาพ คือ แบบสัม ภาษณ์แบบกึ่ง มี
โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) โดยแบบสัมภาษณ์จ ะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (ดูใน
ภาคผนวก ข)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่องานวิจัย วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์ องค์การที่สั มภาษณ์ เพื่อ
ช่วยให้ผู้วิจัยจดจาแหล่งของข้อมูลการสัมภาษณ์ว่าจากองค์การใด ช่วงวันที่เท่าไรทั้งนี้ผู้วิจัยจะเน้นย้า
ต่อผู้ให้การสัมภาษณ์ถึงการเก็บรักษาความลับในประเด็นตัวตนของผู้ให้การสัมภาษณ์และข้อมูลการ
สัมภาษณ์ในแต่ละครั้ง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้การสัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ ตาแหน่งงานของผู้ให้ข้อมูล เพื่อ
ทราบถึงลักษณะของผู้ให้การสัมภาษณ์
ส่วนที่ 3 ข้อคาถามการสัมภาษณ์ในงานวิจัย ผู้วิจัยใช้การแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง
(Semi-Structure Interview) ซึ่งการออกแบบคาถามการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการออกแบบข้อ
คาถามในรูป แบบปลายเปิด (Open-end Questions) ทั้ งนี้ ข้อคาถามจะมาจากประเด็นงานวิจัย
ดังกล่าวโดยมุ่ งเน้นการตอบคาถามการวิจัยและการตอบวัตถุป ระสงค์ของการวิจัย ซึ่งครอบคลุม
ประเด็น งานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในองค์ ก ารและคุ ณ ภาพชี วิตในการท างาน อัน น าไปสู่ ก ารค้ นพบ
ข้อเท็จจริงเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
การสร้างข้อคาถามการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้คัดเลือกองค์ประกอบของระบบงานทรัพยากร
มนุษย์ที่มีผลทางสถิติในประเด็นที่น่าสนใจโดยพิจารณาคัดเลือกจากองค์ประกอบที่มีค่า สัมประสิทธิ์
การถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน (Standardized coefficients, ß) กับคุณภาพชีวิตใน
การทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย ซึ่งหมายความว่าองค์ประกอบของระบบงาน
ทรัพ ยากรมนุ ษย์ส ามารถร่วมกั นท านายการผัน แปรของคุณ ภาพชีวิต ในการท างานโดยรวมของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมเกมได้อย่างมีนัยสาคัญที่ .05 ได้แก่
1) การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(ß= .360)
2) การพัฒนาสายอาชีพ
(ß= .280)
3) พนักงานสัมพันธ์
(ß= .126)
4) การสรรหาและคัดเลือก
(ß= .099)
5) การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์
(ß= .097)
จากนั้นผู้วิจัยได้สร้างข้อคาถามและนาแบบการสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อีก 2 ท่าน เพื่อปรับข้อคาถามให้มีความเหมาะสม
และรัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ มีทั้งสิ้น 12 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 3.6 ข้อคาถามการสัมภาษณ์
งานทรัพยากรมนุษย์
คาถามการสัมภาษณ์
ที่มาของคาถาม
การดาเนินกิจกรรมของ 1. บริษัทมีวิธีการใดบ้างที่ช่วยสร้างให้พนักงาน
ผู้วิจัย
องค์การโดยภาพร่วม
มีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีขึ้น ?
2. ช่ ว ยเล่ า ตั ว อย่ า งสิ่ ง ที่ บ ริ ษั ท ได้ จั ด ขึ้ น 2-3
ผูว้ ิจัย
เรื่อ งที่ ช่ วยให้ พ นั ก งานมี คุ ณ ภาพชี วิ ตในการ
ทางานที่ดีขึ้น ?
การสรรหาและคัดเลือก

3. ปัจจุบัน บริษัทของท่านมีวิธีการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรที่ เหมาะสมกั บ ตาแหน่ง งาน
อย่ างไรบ้ างเพื่ อ ช่ วยให้ พ นั ก งานที่ มี อ ยู่ เดิ ม มี
คุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีขึ้น ?

ß

การบริหารค่าตอบแทนและ 4. รูป แบบการให้ ค่าตอบแทนที่ ท่ านรู้สึก ว่ามี
ผลประโยชน์เกื้อกูล
ความเหมาะสมกับพนักงานและช่วยให้พวกเขา
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานที่ ดี ขึ้ น นั้ น เป็ น
อย่างไร ?
5. บริษัท มีการมอบสวัสดิการอะไรบ้าง ที่ช่วย
ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีขึ้น ?

ß

พนักงานสัมพันธ์

การพัฒนาสายอาชีพ

ß

6. บ ริ ษั ท มี วิ ธี ก า ร ใด บ้ า ง ที่ ช่ ว ย ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นแก่พนักงานอันช่วย
ให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีขึ้น ?
7. ช่วยเล่าตัวอย่างกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ที่
บริษั ท ได้จั ดขึ้น เพื่ อช่ วยให้ พ วกเขามี คุ ณ ภาพ
ชีวิตในการทางานที่ดีขึ้นว่ามีอะไรบ้าง ?

ß

8. บริ ษั ท ของท่ านมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ
เตรียมความพร้อมที่จะทางานในอนาคตอย่างไร
บ้ า ง อั น เป็ น การช่ ว ยให้ พ นั ก งานคนนั้ น มี
คุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีขึ้น ?

ß

ß
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ตารางที่ 3.6 ข้อคาถามการสัมภาษณ์ (ต่อ)
งานทรัพยากรมนุษย์
คาถามการสัมภาษณ์
ที่มาของคาถาม
การพัฒนาสายอาชีพ
9. ช่ ว ยเล่ า ตั ว อย่ า งการพั ฒ นาสายอาชี พ ที่
ß
เกิดขึ้นในบริษัทของท่านอันช่วยให้พนักงานคน
นั้ น มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานที่ ดี ขึ้ น ว่ า มี
อะไรบ้าง ?
การดาเนินการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์งานวิจัย
เพื่อสร้างแนวทางการ
จัดการคุณภาพชีวิตในการ
ทางานที่เหมาะสมกับ
บุคลากรในอุตสาหกรรม
เกมในประเทศไทย

10. บริษัท มี ห ลั ก การปฏิบั ติต่ อพนั ก งานและ
ดูแลพนักงานอย่างไรบ้าง อันช่วยให้พวกเขามี
คุ ณ ภาพชี วิต ในการท างานที่ ดี ขึ้ น นั้ น พร้อ ม
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ประกอบ ?
11. บริ ษั ท มี ก ารด าเนิ น การด้ า นการอนุ รั ก ษ์
สิ่ง แวดล้อ มอย่ างไรบ้ างซึ่ ง ช่ว ยให้ พ นั ก งานมี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานที่ ดี ขึ้ น พ ร้ อ ม
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ประกอบ ?

ß

ß

คาถามการสัมภาษณ์
ที่มาของคาถาม
12. ท่านคิดว่าองค์การควรมีรูปแบบหรือวิธีการ วัตถุประสงค์
ดาเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างไร เพื่อจะ
งานวิจัย
ช่ว ยให้ คุ ณ ภาพชีวิ ต ในการท างานของคนใน
อุตสาหกรรมเกมดีขึ้น

3.2.2.2 การทดสอบเครื่องมือ
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยนา
แบบสัมภาษณ์ที่ส ร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทั้ง 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของภาษา ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และคาถามในการวิจัย รวมทั้งความเหมาะสมกับ
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา อันนาไปสู่การปรับปรุงแบบสอบถามให้เหมาะสมยิ่ งขึ้น เมื่อปรับปรุงแก้ไข
แล้วจึงนาแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการพิจารณาไปทดลองสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของภาษาอีกครั้งหนึ่ง (สรายุทธ กันหลง, 2555)
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3.2.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) เพื่อทาการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้บริหารและหัวหน้าผู้ออกแบบและพัฒ นาเกมในเรื่อง
ระบบงานทรัพ ยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตในการท างานขององค์ก ารที่ ศึก ษา ซึ่งจะดาเนินการ
สัมภาษณ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 45–60 นาที ต่อ
1 ท่าน
3.2.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การสัม ภาษณ์ เชิง ลึก กั บ กลุ่ม ตัวอย่างทุ ก คนที่ ผู้วิจั ยได้ ก าหนดไว้จ ะถูก บัน ทึ ก ข้อมู ล การ
สัมภาษณ์โดยใช้เครื่องบันทึกเสียงและถอดข้อความเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากนั้นจึง
นาข้อ มู ล การสัม ภาษณ์ ที่ ได้รับ มาดาเนินการแบ่ ง ประเภทข้อมู ล (Typology) เป็ นหมวดหมู่ ตาม
ลั ก ษณะงานที่ ได้ รับ จากข้ อ มู ล (Lofland & Lofland, 1995) การวิเ คราะห์ เ นื้ อ หา (Contents
Analysis) ผ่านการจาแนกออกเป็นประเด็นตามตัวแปรที่ได้กาหนดไว้ โดยทาการให้รหัส (Coding)
ซึ่งผู้วิจัยจะดาเนินการแตกข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสนทนาแต่ละเรื่องออกเป็นส่วนย่อยๆ ที่มี
ความหมายเฉพาะในตั วและมี ร ายละเอียดครอบคลุม ทุ ก แง่มุ ม จากนั้น ส่วนย่อยที่ มี ความหมาย
เดียวกันจะถูกให้รหัสตัวเดียวกันเพื่อง่ายในการเรียกมาวิเคราะห์ ขั้นตอนถัดไปผู้วิจัยจะเชื่อมโยงข้อมูล
ที่ให้รหัสแล้วเข้าด้วยกันให้เป็นกลุ่มใหญ่ (Themes) และกลุ่มย่อย (Sub-theme) ที่สะท้อนออกมา
จากข้อมูลทั้งหมดว่ามีหัวข้อหรือประเด็นอะไรบ้าง จากนั้นจึงทาการสรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพเป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างละเอียดและชัดเจน พร้อมทั้งยกตัวอย่างคาพูดมาประกอบการสรุปเพื่อแสดง
ความชัดเจนของผลลัพธ์ (สุภางค์ จันทวานิช, 2552) ทั้งนี้ผู้วิจัยจะนาผลลัพธ์จากการสัมภาษณ์ซึ่งเป็น
ข้อมูลเชิงคุณภาพมาเป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณในประเด็นที่กาหนด อัน
นาไปสู่การค้นพบผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ผู้วิจัยจะนาผลลัพธ์จากการสัม ภาษณ์ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพมาเป็นข้อมูลเชิงลึกเพื่อ
สนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณในประเด็นที่กาหนด อันนาไปสู่การค้นพบผลการศึกษาที่แสดงให้เห็น
แง่ มุ ม ที่ ลึ ก ซึ้ง ขึ้น โดยน าผลการวิจั ย เชิ ง ปริ ม าณที่ ได้ รั บ มาหาว่า ตัว แปรใดมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
(sig<0.05) และมี ค่าสัม ประสิท ธิ์ ก ารถดถอยพหุคูณ ในรูป ของคะแนนมาตรฐาน (Standardized
coefficients, ß) กับ คุณภาพชีวิตในการท างาน แล้วจึงนามาเป็นประเด็นข้อคาถามการสัมภาษณ์
เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงคุณภาพอย่างเจาะลึก

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาวิจัยเรื่ อง ระบบงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตใน
การทางานของบุคลากร กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดับ คุณ ภาพชี วิตในการท างานของบุ ค ลากร ตลอดจนการค้น หาความสัม พั นธ์ข องระบบงาน
ทรัพ ยากรมนุ ษย์ที่ อ าจมี อิ ท ธิพ ลต่อคุณ ภาพชีวิตในการท างานของบุ คลากรในอุ ตสาหกรรมเกม
ประเทศไทย อันนาไปสู่การสร้างแนวทางการจัดการคุณภาพชีวิตในการทางานที่เหมาะสมกับบุคลากร
ในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยในอนาคต
ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่างที่ ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึก ษาในครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรที่ ท างาน
ภายในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย ประกอบด้วย บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเกมจานวน 20 บริษัท
ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 319 คน และผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหาร
ของบริษัทจานวน 5 บริษัท โดยแบ่งเป็นบริษัทละ 1 ท่าน ซึ่งคัดเลือกโดยใช้วิธีการอาสาสมัครใจที่จะ
ให้ข้อมูลโดยผู้ให้ข้อมูลเอง (Volunteer) จานวนทั้งสิ้น 5 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากผล
การศึกษาเชิงปริมาณ และนาไปประกอบการวิเคราะห์ผลเชิงคุณภาพร่วมกับผลจากแบบสอบถาม
การดาเนินการเก็บข้อมูลในวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
และนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณดังกล่าว มาค้นหาประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างระบบงาน
ทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิตในการทางานที่น่าสนใจ อันนาไปสู่การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย
การสร้างข้อคาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งในบทที่ 4 นี้ ผู้วิจัยจะรายงานผลการศึกษาเชิงปริมาณ
และผลการศึกษาเชิงคุณภาพ ควบคู่กันในประเด็นดังต่อไปนี้
4.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
4.2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบงานทรัพยากรมนุษย์
4.3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
4.4 ผลการศึก ษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบงานทรัพยากรมนุษย์กั บคุณภาพชีวิตในการ
ทางาน
4.5 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ระหว่างปัจจัยระบบงานทรัพยากร
มนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน
4.6 ผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษา
4.7 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพชีวิตในการทางาน
4.8 สรุปประเด็นข้อค้นพบจากผลการศึกษา
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4.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคล
4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษาในประเด็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจานวน 319 คน ผู้วิจัยได้จาแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ดังตารางที่ 4.1 ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
เพศชาย
เพศหญิง

จานวน
237
82

ร้อยละ
74.3
25.7

224
90
5
0

70.2
28.2
1.6
0.0

283
33
3

88.7
10.3
0.9

22
269
28
0

6.9
84.3
8.8
0.0

50
121
48
100

15.7
37.9
15.0
31.3

อายุ
ช่วง 21 – 30 ปี
ช่วง 31 – 40 ปี
ช่วง 41 – 50 ปี
50 ปี ขึ้นไป
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประสบการณ์ทางาน
ต่ากว่า 1 ปี
ช่วง 1 – 3 ปี
ช่วง 3 – 5 ปี
5 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะงาน
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายออกแบบและพัฒนาเกม
ฝ่ายสนับสนุน

จานวน

ร้อยละ

25
187
107

7.8
58.6
33.5

จากตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาพบว่า จานวนกลุ่มตัวอย่างในวิจัยที่ตอบแบบสอบถามมีทั้งสิ้น
319 คน จาแนกเป็นเพศชายจานวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 74.3 และเป็นเพศหญิงจานวน 82 คน
คิดเป็นร้อยละ 25.7
ด้านอายุ พบว่า ช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 224 คน
คิดเป็นร้อยละ 70.2 รองลงมาคือ ช่วงอายุระหว่าง 31- 40 ปี มีจานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2
ช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี มีจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 ในส่วนช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไปนั้น ไม่พบ
ในกลุ่มตัวอย่าง
ด้านสถานภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 283 คน คิดเป็นร้อย
ละ 88.7 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จานวน 33 คน ร้อยละ 10.3 และสถานภาพหย่าร้าง จานวน
3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9
ด้านระดับการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริญญา
ตรี จานวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 84.3 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จานวน 28 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.8 และระดับต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 ส่วนระดับปริญญาเอกกลับ
ไม่พบในกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ด้านประสบการณ์ทางาน พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่มีป ระสบการณ์ท างานช่วง 1-3 ปี
จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 รองลงมาคือ กลุ่มที่มีประสบการณ์ทางาน 5 ปี ขึ้นไป จานวน
100 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 กลุ่มที่มีประสบการณ์ทางานต่ากว่า 1 ปี จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ
15.7 และกลุ่มที่มีประสบการณ์ทางานช่วง 3-5 ปี จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0
ด้านลักษณะงานพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะการทางานด้านออกแบบและพัฒนา
เกมสูงสุด จานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะการทางานด้าน
สนับสนุน จานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 และกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะการทางานด้านบริหาร
จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ตามลาดับ
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4.2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบงานทรัพยากรมนุษย์
การศึกษาเกี่ยวกับระบบงานทรัพยากรมนุษย์เป็นการศึกษาความคิดเห็นประสิทธิภาพของ
การดาเนินงานทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 9 ด้าน ซึ่งการศึกษาระบบงานทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมเกม
นั้น ผู้วิจัยได้จาแนกเป็น 9 ลักษณะงาน คือ 1) การวางแผนกาลังคน 2) การสรรหาและคัดเลือก 3)
พนักงานสัมพันธ์ 4) การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 5) การฝึกอบรมและพัฒ นา 6) การ
บริหารผลการปฏิบัติงาน 7) การพัฒนาองค์การ 8) การพัฒนาสายอาชีพ และ 9) การดาเนินการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งผลการศึกษาแสดงตามตารางที่ 4.2 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะงานทรัพยากรมนุษย์

x

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การสรรหาและคัดเลือก
พนักงานสัมพันธ์
การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์
การฝึกอบรมและพัฒนา
การบริหารผลการปฏิบัตงิ าน
การพัฒนาองค์การ
การพัฒนาสายอาชีพ
การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยรวม

3.30
3.65
3.80
3.47
3.39
3.49
3.58
3.57
3.60
3.54

S.D.
.77
.73
.82
.80
.95
.79
.79
.81
.73
.69

การแปลผลระดับ
ประสิทธิภาพ
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.2 ผลการศึกษาในประเด็นระบบงานทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมเกม
ประเทศไทยพบว่า บุคลากรที่ทางานในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยให้ความเห็นว่า องค์การใน
อุตสาหกรรมเกมมีการดาเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งในลักษณะการจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.54 ( x = 3.54, S.D.
= .69) โดยสามารถแปลผลอยู่ในระดับ มาก ทั้ งนี้ ลักษณะงานทรัพยากรมนุษย์ที่ก ลุ่ม ตัวอย่างให้
ความเห็นว่ามีการดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ พนักงานสัมพันธ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
3.80 ( x = 3.80, S.D. = .82) รองลงมาคือ การสรรหาและคัดเลือก มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.65 ( x =
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3.65, S.D. = .73) การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ สังคม มี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.60 ( x = 3.60,
S.D. = .73) การพัฒนาองค์การ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.58 ( x = 3.58, S.D. = .79) การพัฒนาสายอาชีพ
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.57 ( x = 3.57, S.D.= .81) การบริหารผลการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.49 ( x =
3.49, S.D. = .79) การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.47 ( x = 3.47, S.D. =
.80) และ การฝึกอบรมและพัฒนา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.39 ( x = 3.39, S.D. = .95) ตามลาดับ ทั้งนี้ ผล
การศึกษายังพบว่า องค์การในอุตสาหกรรมเกมมีการดาเนินงานทรัพยากรมนุษย์ด้านการวางแผน
ก าลัง คนได้อ ย่างมี ป ระสิท ธิภาพน้อยที่ สุ ด ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.30 ( x = 3.30, S.D. = .77) เมื่ อ
เปรียบเทียบกับลักษณะงานอื่นๆ ทั้ง 9 ลักษณะงาน
4.3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางานเป็นการศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่
ทางานในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย โดยมองว่าตนเองมีคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมอยู่ใน
ระดับใด ซึ่งการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมนั้น ผู้วิจัยได้จาแนก
เป็น 7 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) ความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย 2) ความต้องการ
ด้านเศรษฐกิจ 3) ความต้องการด้านสังคมและครอบครัว 4) ความต้องการความภาคภูมิใจ 5) ความ
ต้องการบรรลุถึงศักยภาพ 6) ความต้องการด้านความรู้ 7) ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ และ
8) ภาพรวมของคุณภาพชีวิตในการทางาน ซึ่งผลการศึกษาแสดงตามตารางที่ 4.3 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพชีวิตในการทางาน
คุณภาพชีวิตในการทางาน

x

ความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
ความต้องการด้านสังคมและครอบครัว
ความต้องการความภาคภูมิใจ
ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ
ความต้องการด้านความรู้
ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
โดยรวม

3.69
3.43
3.62
3.60
3.66
3.79
3.88
3.67

S.D. การแปลผลระดับคุณภาพ
ชีวิตในการทางาน
.80
มาก
.82
มาก
.80
มาก
.73
มาก
.77
มาก
.83
มาก
.82
มาก
.63
มาก
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จากตารางที่ 4.3 ผลการศึ ก ษาในประเด็ น คุ ณ ภาพชี วิต ในการท างานของบุ ค ลากรใน
อุตสาหกรรมเกมประเทศไทยพบว่า บุคลากรที่ทางานในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยมีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ซึ่ง มี ค่าเฉลี่ย อยู่ ที่ 3.67 ( x = 3.67, S.D. = .63) อั น
หมายถึง บุคลากรรับรู้ว่าตนมีคุณภาพชีวิ ตในการทางานในระดับมากนั่นเอง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตาม
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยนั้น พบว่า ความ
ต้องการเกี่ ยวกั บ สุนทรียศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 ( x = 3.88, S.D. = .82) ความต้องการด้าน
ความรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.79 ( x = 3.79, S.D. = .83) ความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.69 ( x = 3.69, S.D. = .80) ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.66 (
x = 3.66, S.D. = .77) ความต้ อ งการด้ า นสั งคมและครอบครั ว มี ค่า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 3.62 ( x = 3.62,
S.D. = .80) ความต้องการความภาคภูมิใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.60 ( x = 3.60, S.D. = .73) นอกจากนี้
ผลการศึก ษายังพบว่า บุคลากรในอุตสาหกรรมเกมมี ร ะดับ คุณ ภาพชีวิตในการท างานด้านความ
ต้องการด้านเศรษฐกิจในระดับน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบด้านอื่นๆ ทั้ง 7 ด้าน โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.43 ( x = 3.43, S.D. = .82)
4.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบงานทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิตในการทางาน
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ดั ง กล่ า วเป็ น การศึ ก ษาระดั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากมนุษย์กับคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรม
เกมประเทศไทย ทั้ งนี้ เพื่อตอบคาถามวิจัยที่ว่า องค์ป ระกอบของระบบงานทรัพยากรมนุษย์ด้าน
ใดบ้างที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย ซึ่งจะ
เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ อันจะนาไปสู่การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในลาดับถัดไป
4.4.1 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
กับคุณภาพชีวิตในการทางาน
เพื่ อ ตอบคาถามวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิท ธิภาพของ การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิตในการทางาน ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในตางรางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิตใน
การทางาน
คุณภาพชีวิตใน p-value การแปลผลระดับ
ลักษณะงาน
การทางาน (r)
ความสัมพันธ์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
0.582**
.000
ปานกลาง
** p < .01
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จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์พบว่าประสิทธิภาพของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตในการทางานในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นลักษณะความสัมพันธ์อัน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ที่ .582 เมื่อ
วิเคราะห์ตามองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางาน พบว่า ประสิทธิภาพของการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตในการทางานทุ กด้านอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ .01
โดยเรียงล าดับ ตามระดับความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ กั บ
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางานดังนี้ ความต้องการด้านเศรษฐกิจ (r= .552**) ความต้องการ
ความภาคภูมิใจ (r= .516**) ความต้องการด้านสังคมและครอบครัว (r= .485**) ความต้องการบรรลุ
ถึงศักยภาพ (r= .462**) ความต้องการด้านความรู้ (r= .460**) ความต้องการด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัย (r= .416**) และความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ (r= .356**) ตามลาดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์กับ
คุณภาพชีวิตในการทางานแต่ละด้าน
ค่าสัมประสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r)
ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
ความต้องการความภาคภูมิใจ
ความต้องการด้านสังคมและครอบครัว
ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ
ความต้องการด้านความรู้
ความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์

การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์
.552**
.516**
.485**
.462**
.460**
.416**
.356**

การแปลผลระดับ
ความสัมพันธ์
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

** p < .01

4.4.2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการสรรหาและคัดเลือกกับ
คุณภาพชีวิตในการทางาน
เพื่อตอบคาถามวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการสรร
หาและคัดเลือกกับคุณภาพชีวิตในการทางาน ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในตางรางที่ 4.6 ดังนี้
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ตารางที่ 4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการสรรหาและคัดเลือกกับคุณภาพชีวิตในการ
ทางาน
ลักษณะงาน
การสรรหาและคัดเลือก

คุณภาพชีวิตใน
การทางาน (r)
0.736**

p-value
.000

การแปลผลระดับ
ความสัมพันธ์
สูง

** p < .01

จากตารางที่ 4.6 ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ าประสิ ท ธิภ าพของการสรรหาและคั ด เลื อ กมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตในการทางานในระดับสูง ซึ่งเป็นลักษณะความสัมพันธ์อันเป็นไป
ในทิ ศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ที่ .7 เมื่อวิเคราะห์
ตามองค์ป ระกอบคุณ ภาพชีวิตในการท างาน พบว่า ประสิท ธิภาพของการสรรหาและคัดเลือกมี
ความสัม พั นธ์เชิง บวกกั บ คุณ ภาพชีวิตในการท างานทุ ก ด้านอย่างมี นั ยส าคัญ ทางสถิติ ที่ .01 โดย
เรียงลาดับตามระดับความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการสรรหาและคัดเลือกกับองค์ประกอบ
คุณภาพชีวิตในการทางานดังนี้ ความต้องการความภาคภูมิใจ (r= .659**) ความต้องการด้านสังคม
และครอบครัว (r= .654**) ความต้องการด้านความรู้ (r= .643**) ความต้องการด้านเศรษฐกิจ (r=
.596**) ความต้อ งการบรรลุ ถึง ศัก ยภาพ (r= .588**) ความต้อ งการเกี่ ยวกั บ สุน ทรียศาสตร์ (r=
.494**) และความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย (r= .466**) ตามลาดับ ดังแสดงในตาราง
ที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการสรรหาและคัดเลือกกับคุณภาพ
ชีวิตในการทางานแต่ละด้าน
การแปลผลระดับ
ค่าสัมประสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r)
การสรรหาและคัดเลือก
ความสัมพันธ์
ความต้องการความภาคภูมิใจ
.659**
ปานกลาง
ความต้องการด้านสังคมและครอบครัว
.654**
ปานกลาง
ความต้องการด้านความรู้
.643**
ปานกลาง
ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
.596**
ปานกลาง
ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ
.588**
ปานกลาง
ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
.494**
ต่า
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ความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย

.466**

ต่า

** p < .01

4.4.3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของพนักงานสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตในการทางาน
เพื่ อ ตอบคาถามการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัม พันธ์ระหว่างประสิท ธิภาพของ
พนักงานสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทางาน ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในตางรางที่ 4.8 ดังนี้
ตารางที่ 4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของพนักงานสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทางาน
ลักษณะงาน
พนักงานสัมพันธ์

คุณภาพชีวิตใน
การทางาน (r)
0.767**

p-value
.000

การแปลผลระดับ
ความสัมพันธ์
สูง

** p < .01

จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์พบว่าประสิทธิภาพของพนักงานสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกั บ คุณภาพชีวิตในการท างานในระดับ สูง ซึ่งเป็น ลัก ษณะความสัม พันธ์อันเป็น ไปในทิ ศทาง
เดียวกั น อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติที่ ร ะดับ .01 โดยมี ค่าสหสัม พั นธ์อยู่ที่ .767 เมื่ อวิเ คราะห์ตาม
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางาน พบว่า ประสิทธิภาพของพนักงานสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับคุณภาพชีวิตในการทางานทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 โดยเรียงลาดับตามระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของพนักงานสัมพันธ์กับองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางาน
ดังนี้ ความต้องการด้านสังคมและครอบครัว (r= .682**) ความต้องการด้านความรู้ r= .647**) ความ
ต้องการความภาคภูมิใจ r= .624**) ความต้องการด้านเศรษฐกิจ r= .621**) ความต้องการบรรลุถึง
ศักยภาพ r= .618**) ความต้องการเกี่ ยวกับ สุนทรียศาสตร์ r= .552**) ความต้องการด้านสุขภาพ
และความปลอดภัย r= .527**) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.9
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ตารางที่ 4.9 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของพนักงานสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตใน
การทางานแต่ละด้าน
ค่าสัมประสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r)

พนักงานสัมพันธ์

ความต้องการด้านสังคมและครอบครัว
ความต้องการด้านความรู้
ความต้องการความภาคภูมิใจ
ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ
ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
ความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย

.682**
.647**
.624**
.621**
.618**
.552**
.527**

การแปลผลระดับ
ความสัมพันธ์
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

** p < .01

4.4.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการบริหารค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์กับคุณภาพชีวิตในการทางาน
เพื่อตอบคาถามการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการ
บริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์กับคุณภาพชีวิตในการทางาน ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในตางราง
ที่ 4.10 ดังนี้
ตารางที่ 4.10 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์กับ
คุณภาพชีวิตในการทางาน
คุณภาพชีวิตใน p-value การแปลผลระดับ
การทางาน (r)
ความสัมพันธ์
การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์
0.740**
.000
สูง
ลักษณะงาน

** p < .01

จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์พบว่าประสิท ธิภาพของการบริห ารค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์มี ค วามสัม พั น ธ์เชิ ง บวกกั บ คุณ ภาพชีวิต ในการท างานในระดับ สู ง ซึ่ ง เป็ น ลัก ษณะ
ความสัมพันธ์อันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์
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อยู่ที่ .740 เมื่อวิเคราะห์ตามองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางาน พบว่า ประสิทธิภาพของการ
บริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์มีความสัม พันธ์เชิงบวกกับ คุณภาพชีวิตในการทางานทุกด้าน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 โดยเรียงลาดับตามระดับความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการ
บริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์กับองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางานดังนี้ ความต้องการ
ด้านเศรษฐกิจ (r= .778**) ความต้องการด้านสังคมและครอบครัว (r= .626**) ความต้องการความ
ภาคภูมิ ใจ (r= .615**) ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ (r= .571**) ความต้องการด้านความรู้ (r=
.543**) ความต้ อ งการด้ า นสุ ข ภาพและความปลอดภั ย (r= .528**) ความต้ อ งการเกี่ ย วกั บ
สุนทรียศาสตร์ (r= .460**) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 ค่าสัม ประสิท ธิส หสัม พันธ์ระหว่างประสิท ธิภาพของการบริห ารค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์กับคุณภาพชีวิตในการทางานแต่ละด้าน
ค่าสัมประสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r)
ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
ความต้องการด้านสังคมและครอบครัว
ความต้องการความภาคภูมิใจ
ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ
ความต้องการด้านความรู้
ความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์

การบริหารค่าตอบแทน
และผลประโยชน์
.778**
.626**
.615**
.571**
.543**
.528**
.460**

การแปลผลระดับ
ความสัมพันธ์
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า

** p < .01

4.4.5 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการฝึกอบรมและพัฒนากับ
คุณภาพชีวิตในการทางาน
เพื่อตอบคาถามการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการ
ฝึกอบรมและพัฒนากับคุณภาพชีวิตในการทางาน ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในตางรางที่ 4.12 ดังนี้
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ตารางที่ 4.12 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการฝึกอบรมและพัฒนากับคุณภาพชีวิตใน
การทางาน
ลักษณะงาน
การฝึกอบรมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตใน
การทางาน (r)
0.701**

p-value
.000

การแปลผลระดับ
ความสัมพันธ์
สูง

** p < .01

จากตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์พ บว่ าประสิ ท ธิภ าพของการฝึก อบรมและพั ฒ นามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับ คุณภาพชีวิตในการทางานในระดับสูงซึ่งเป็นลักษณะความสัมพันธ์อันเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ที่ .701 เมื่อวิเคราะห์
ตามองค์ป ระกอบคุณภาพชีวิตในการท างาน พบว่า ประสิท ธิภาพของการฝึกอบรมและพัฒ นามี
ความสั ม พั น ธ์เชิ งบวกกั บ คุณ ภาพชีวิต ในการท างานทุ ก ด้านอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติที่ .01 โดย
เรียงลาดับตามระดับความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการฝึกอบรมและพัฒนากับองค์ประกอบ
คุณภาพชีวิตในการทางานดังนี้ ความต้องการด้านความรู้ (r= .689**) ความต้องการด้านสังคมและ
ครอบครัว (r= .599**) ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ (r= .562**) ความต้องการความภาคภูมิใจ
(r= .552**) ความต้อ งการด้านเศรษฐกิ จ (r= .545**) ความต้องการเกี่ ยวกั บ สุนทรียศาสตร์ (r=
.484**) ความต้อ งการด้านสุขภาพและความปลอดภัย (r= .468**) ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่
4.13
ตารางที่ 4.13 ค่าสัมประสิท ธิสหสัม พันธ์ระหว่างประสิท ธิภาพของการฝึกอบรมและพัฒ นากั บ
คุณภาพชีวิตในการทางานแต่ละด้าน
การแปลผลระดับ
ค่าสัมประสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r)
การฝึกอบรมและพัฒนา
ความสัมพันธ์
ความต้องการด้านความรู้
.689**
ปานกลาง
ความต้องการด้านสังคมและครอบครัว
.599**
ปานกลาง
ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ
.562**
ปานกลาง
ความต้องการความภาคภูมิใจ
.552**
ปานกลาง
ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
.545**
ปานกลาง
ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
.484**
ต่า
ความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย
.468**
ต่า
** p < .01
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4.4.6 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
กับคุณภาพชีวิตในการทางาน
เพื่อตอบคาถามการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการ
บริหารผลการปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตในการทางาน ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในตางรางที่ 4.14
ดังนี้
ตารางที่ 4.14 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการบริหารผลการปฏิบัติงานกับคุณภาพ
ชีวิตในการทางาน
ลักษณะงาน
การบริหารผลการปฏิบัตงิ าน

คุณภาพชีวิตใน
การทางาน (r)
0.734**

p-value
.000

การแปลผลระดับ
ความสัมพันธ์
สูง

** p < .01

จากตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์พบว่าประสิทธิภาพของการบริหารผลการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตในการทางานในระดับสูง ซึ่งเป็นลักษณะความสัมพันธ์อันเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ที่ .734 เมื่อวิเคราะห์
ตามองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางาน พบว่า ประสิทธิภาพของการบริหารผลการปฏิบัตงิ านมี
ความสัม พั นธ์เชิง บวกกั บ คุณ ภาพชีวิตในการท างานทุ ก ด้านอย่างมี นั ยส าคัญ ทางสถิติ ที่ .01 โดย
เรีย งล าดั บ ตามระดับ ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่างประสิท ธิภ าพของการบริห ารผลการปฏิบั ติ ง านกั บ
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการท างานดังนี้ ความต้องการด้านความรู้ (r= .643**) ความต้องการ
ความภาคภูมิใจ (r= .634**) ความต้องการด้านเศรษฐกิจ (r= .624**) ความต้องการด้านสังคมและ
ครอบครั ว (r= .609**) ความต้ อ งการบรรลุ ถึ ง ศั ก ยภาพ (r= .589**) ความต้ อ งการเกี่ ย วกั บ
สุนทรียศาสตร์ (r= .506**) ความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย (r= .485**) ตามลาดับ ดัง
แสดงในตารางที่ 4.15

178
ตารางที่ 4.15 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการบริหารผลการปฏิบัตงิ านกับ
คุณภาพชีวิตในการทางานแต่ละด้าน
ค่าสัมประสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r)
ความต้องการด้านความรู้
ความต้องการความภาคภูมิใจ
ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
ความต้องการด้านสังคมและครอบครัว
ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ
ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
ความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย

การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน
.643**
.634**
.624**
.609**
.589**
.506**
.485**

การแปลผลระดับ
ความสัมพันธ์
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า

** p < .01

4.4.7 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการพัฒนาองค์การกับคุณภาพ
ชีวิตในการทางาน
เพื่อตอบคาถามการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการ
พัฒนาองค์การกับคุณภาพชีวิตในการทางาน ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในตางรางที่ 4.16 ดังนี้
ตารางที่ 4.16 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการพัฒนาองค์การกับคุณภาพชีวิตในการ
ทางาน
ลักษณะงาน
การพัฒนาองค์การ

คุณภาพชีวิตใน
การทางาน (r)
0.766**

p-value
.000

การแปลผลระดับ
ความสัมพันธ์
สูง

** p < .01

จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์พบว่าประสิทธิภาพของการพัฒนาองค์การมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตในการทางานในระดับสูง ซึ่งเป็นลักษณะความสัมพันธ์อันเป็นไปในทิ ศทาง
เดียวกั น อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติที่ ร ะดับ .01 โดยมี ค่าสหสัม พั นธ์อยู่ที่ .766 เมื่ อวิเ คราะห์ตาม
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางาน พบว่า ประสิทธิภาพของการพัฒนาองค์การมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตในการทางานทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 โดยเรียงลาดับตามระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการพัฒนาองค์การกับองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางาน
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ดังนี้ ความต้องการด้านความรู้ (r= .689**) ความต้องการความภาคภูมิใจ (r= .659**) ความต้องการ
ด้านสังคมและครอบครัว (r= .657**) ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ (r= .622**) ความต้องการด้าน
เศรษฐกิ จ (r= .610**) ความต้อ งการด้านสุขภาพและความปลอดภั ย (r= .525**) ความต้องการ
เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ (r= .508**) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.17 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการพัฒ นาองค์การกับคุณภาพ
ชีวิตในการทางานแต่ละด้าน
ค่าสัมประสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r)

การพัฒนาองค์การ

ความต้องการด้านความรู้
ความต้องการความภาคภูมิใจ
ความต้องการด้านสังคมและครอบครัว
ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ
ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
ความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์

.689**
.659**
.657**
.622**
.610**
.525**
.508**

การแปลผลระดับ
ความสัมพันธ์
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

** p < .01

4.4.8 ผลการศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่า งประสิทธิภาพของการพั ฒ นาสายอาชี พ กับ
คุณภาพชีวิตในการทางาน
เพื่อตอบคาถามการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการ
พัฒนาสายอาชีพกับคุณภาพชีวิตในการทางาน ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในตางรางที่ 4.18 ดังนี้
ตารางที่ 4.18 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการพัฒนาสายอาชีพกับคุณภาพชีวิตในการ
ทางาน
ลักษณะงาน
การพัฒนาสายอาชีพ
** p < .01

คุณภาพชีวิตใน
การทางาน (r)
0.806**

p-value
.000

การแปลผลระดับ
ความสัมพันธ์
สูง
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จากตารางที่ 4.18 ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของการพั ฒ นาสายอาชี พ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตในการทางานในระดับสูง ซึ่งเป็นลักษณะความสัมพันธ์อันเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ที่ .806 เมื่อวิเคราะห์
ตามองค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพชี วิต ในการท างาน พบว่า ประสิ ท ธิ ภ าพของการพั ฒ นาสายอาชีพ มี
ความสัม พั นธ์เชิง บวกกั บ คุณ ภาพชีวิตในการท างานทุ ก ด้านอย่างมี นั ยส าคัญ ทางสถิติ ที่ .01 โดย
เรียงลาดับ ตามระดับความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการพัฒนาสายอาชีพกับองค์ประกอบ
คุณภาพชีวิตในการทางานดังนี้ ความต้องการด้านความรู้ (r= .736) ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ
(r= .678) ความต้องการด้านสังคมและครอบครัว (r= .653) ความต้องการด้านเศรษฐกิจ (r= .650)
ความต้อ งการความภาคภู มิ ใจ (r= .644) ความต้องการเกี่ ยวกั บ สุนทรียศาสตร์ (r= .620) ความ
ต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย (r= .505) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.19
ตารางที่ 4.19 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการพัฒนสายอาชีพกับคุณภาพ
ชีวิตในการทางานแต่ละด้าน
ค่าสัมประสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r)
ความต้องการด้านความรู้
ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ
ความต้องการด้านสังคมและครอบครัว
ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
ความต้องการความภาคภูมิใจ
ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
ความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย

การพัฒนาสายอาชีพ
.736**
.678**
.653**
.650**
.644**
.620**
.505**

การแปลผลระดับ
ความสัมพันธ์
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

** p < .01

4.4.9 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่า งประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้า นความ
รับผิดชอบต่อสังคมกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
เพื่อตอบคาถามการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการ
ดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับคุณภาพชีวิตในการทางาน ดังแสดงผลการวิเคราะห์ใน
ตางรางที่ 4.20 ดังนี้
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ตารางที่ 4.20 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
กับคุณภาพชีวิตในการทางาน
คุณภาพชีวิตใน p-value การแปลผลระดับ
ลักษณะงาน
การทางาน (r)
ความสัมพันธ์
การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
0.839**
.000
สูง
** p < .01

จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเ คราะห์ พ บว่า ประสิท ธิ ภ าพของการด าเนิ น งานด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตในการทางานในระดับสูง ซึ่งเป็นลักษณะ
ความสัมพันธ์อันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์
อยู่ที่ .839 เมื่อวิเคราะห์ตามองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการท างาน พบว่า ประสิทธิภาพของการ
ดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตในการทางานทุกด้าน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 โดยเรียงลาดับตามระดับความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการ
การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางานดังนี้ ความ
ต้องการด้านสังคมและครอบครัว (r= .750) ความต้องการด้านเศรษฐกิจ (r= .717) ความต้องการ
ความภาคภูมิใจ (r= .698) ความต้องการด้านความรู้ (r= .683) ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ (r=
.646) ความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย (r= .641) ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
(r= .536) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.21
ตารางที่ 4.21 ค่ าสัม ประสิท ธิส หสัม พั นธ์ ร ะหว่างประสิ ท ธิ ภาพของการดาเนิน งานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมกับคุณภาพชีวิตในการทางานแต่ละด้าน
การดาเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ความต้องการด้านสังคมและครอบครัว
.750**
ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
.717**
ความต้องการความภาคภูมิใจ
.698**
ความต้องการด้านความรู้
.683**
ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ
.646**
ความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย
.641**
ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
.536**
ค่าสัมประสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r)

** p < .01

การแปลผลระดับ
ความสัมพันธ์
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากผลการวิเคราะห์ข้อ มูล เพื่อศึกษาความสัม พันธ์ร ะหว่างประสิท ธิภาพของ ระบบงาน
ทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกม ผู้วิจัยสามารถสรุปได้
ว่า ประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 9 ลักษณะงาน ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพของการ
สรรหาและคั ด เลื อ ก 2) ประสิ ท ธิ ภ าพของพนั ก งานสั ม พั น ธ์ 3) ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริห าร
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 4) ประสิทธิภาพของการฝึกอบรมและพัฒนา 5) ประสิทธิภาพของการ
บริหารผลการปฏิบตั ิงาน 6) ประสิทธิภาพของการพัฒนาองค์การ 7) ประสิทธิภาพของการพัฒนาสาย
อาชีพ และ 8) ประสิทธิภาพของการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ล้วนมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกั บ คุ ณ ภาพชีวิ ต ในการท างานในระดั บ สูง เว้น เพี ย งแต่ 9) ประสิ ท ธิ ภ าพของการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ เท่านั้นที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตในการทางานในระดับปานกลาง แต่
ทั้งนีป้ ระสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 9 ลักษณะงาน ล้วนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตในการทางานซึ่งเป็นลักษณะความสัมพันธ์อันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ดังแสดงในตารางที่ 4.22

ตารางที่ 4.22 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิตในการทางานแต่ละด้าน
ความต้องการด้าน ความต้องการ ความต้องการ ความต้องการ
ลักษณะงานทรัพยากรมนุษย์
สุขภาพและความ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ ด้านความ
ปลอดภัย
ครอบครัว
ภาคภูมิใจ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
.416**
.552**
.485**
.516**
การสรรหาและคัดเลือก
.466**
.596**
.654**
.659**
พนักงานสัมพันธ์
.527**
.621**
.682**
.624**
การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์
.528**
.778**
.626**
.615**
การฝึกอบรมและพัฒนา
.468**
.545**
.599**
.552**
การบริหารผลการปฏิบัตงิ าน
.485**
.624**
.609**
.634**
การพัฒนาองค์การ
.525**
.610**
.657**
.659**
การพัฒนาสายอาชีพ
.505**
.650**
.653**
.644**
การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
.641**
.717**
.750**
.698**
** p < .01

ความต้องการ
บรรลุถึง
ศักยภาพ
.462**
.588**
.618**
.571**
.562**
.589**
.622**
.678**
.646**

ความต้องการ ความต้องการ
ด้านความรู้
เกี่ยวกับ
สุนทรียศาสตร์
.460**
.356**
.643**
.464**
.647**
.552**
.543**
.460**
.689**
.484**
.643**
.506**
.689**
.508**
.736**
.620**
.683**
.536**
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4.5 ผลการศึก ษาและการวิ เคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ ระหว่า งประสิ ทธิภ าพของระบบงาน
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศ
ไทย
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ หาค่าพยากรณ์หรืออานาจในการทานาย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้น (Stepwise) เพื่อหาเปอร์เซ็นต์ค่าทานายของตัวแปรทานายต่างๆ ทั้งนี้ในการ
วิเคราะห์ ดัง กล่ าว ตั วแปรที่ ใช้ ในการท านาย คือ ประสิท ธิภ าพของระบบงานทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
ประกอบด้ วย 9 ระบบ ได้แ ก่ 1) การวางแผนทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ 2) การสรรหาและคัด เลือ ก 3)
พนักงานสัมพันธ์ 4) การบริหารค่าตอบแทน 5) การฝึกอบบแรม 6) การบริหารผลการปฏิบัตงิ าน 7)
การพัฒนาองค์การ 8) การพัฒ นาสายอาชีพ และ 9) การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนตัวแปรที่ถูกพยากรณ์ คือ คุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม โดยผลการวิเคราะห์พบว่า มีตัวแปร
ท านายเพี ยง 5 ตัวแปร เท่ านั้น ที่ ส ามารถอธิบ ายการผันแปรของตัวแปรที่ ถูก พยากรณ์ได้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .01 ประกอบด้วย การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาสาย
อาชีพ พนักงานสัมพันธ์ การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ การสรรหาและคัดเลือก ซึ่งแสดงตัว
แบบของสมการถดถอยพหุคูณแบบขั้น จานวน 5 แบบ ดังแสดงในตารางที่ 4.23
ตารางที่ 4.23 ตัวแบบสมการถดถอยพหุคูณแบบขั้น
Model

R

R²

Adj. R²

1
2
3
4
5

.839
.867
.872
.875
.877

.703
.751
.761
.766
.769

.702
.750
.759
.763
.766

Std. Error of
Estimate
.34696
.31808
.31246
.30942
.30781
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จากข้ อ มู ล ในตาราง 4.23 พบว่ า การวิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น (Stepwise)
สามารถวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ได้ทั้งหมด 5 ตัวแบบ ทั้งนี้ ตัวแบบสมการที่ 5 (Model 5) มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation, R) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงระดับความสัมพันธ์
ระหว่ างกลุ่ ม ของตั วแปรอิ ส ระทั้ ง หมดในสมการกั บ ตั ว แปรตาม อยู่ ที่ .877 (R= .877) ส่ วนค่ า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ (Coefficient of Multiple Determination, R²) เป็นค่าที่แสดงถึง
อิทธิพลของตัวแปรอิสระทั้งหมดในสมการอันสามารถอธิบายหรือทานายการผันแปรของตัวแปรตาม
ได้ อยู่ ที่ .769 (R²= .769) ซึ่ง อยู่ในระดับ สู งที่ สุ ดเมื่ อ เที ยบกั บ ตั วแบบสมการที่ 4,3,2,1 ซึ่ งมี ค่ า
สัม ประสิท ธิ์ส หสัม พั น ธ์พ หุคู ณ และค่าสัม ประสิท ธิ์ก ารตัดสิน ใจพหุคูณ ดัง นี้ (ตัวแบบสมการที่ 4
R=.875, R²=.766) (ตั วแบบสมการที่ 3 R=.872, R².761) (ตั วแบบสมการที่ 2 R=.867, R²=.751
และ (ตั ว แบบสมการที่ 1 R=.839, R²=.703) ตามล าดั บ จึ ง อาจสรุ ป ได้ ว่ า ตั ว แบบที่ 5 ซึ่ ง
ประกอบด้วยตั วแปรต้ น ได้แ ก่ ประสิท ธิภาพของการดาเนิ นงานด้ านความรับ ผิ ดชอบต่ อสัง คม
ประสิทธิภาพของการพัฒนาสายอาชีพ ประสิทธิภาพของพนักงานสัมพันธ์ ประสิทธิภาพของการสรร
หาและคัดเลือก และ ประสิท ธิภาพของการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ สามารถร่วมกั น
อธิบายหรือทานายการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานได้ดีที่สุดซึ่งอยู่ในระดับร้อยละ 87.7
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นของตัวแบบสมการทั้ง 5 แบบ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน (Standardized Coefficients) เนื่องจากวิธีดังกล่าวจะมี
ความเหมาะสมในการประเมินความสัม พันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์แต่ละตัวสาหรับกลุ่มตัวอย่าง
เฉพาะกลุ่มที่ศึกษา (Pedhazur, 1997)
4.5.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิถดถอยพหุคูณของตัวแบบสมการที่ 1 (Model 1)
ตัวแบบสมการที่ 1 (Model 1) แสดงว่ามี ตัวแปรที่สามารถทานายการผันแปรของตัวแปร
ตามได้ 1 ตัวแปร ได้แก่ ประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.24
ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแบบสมการที่ 1
Model 1
B Std. Error ß
t
ค่าคงที่
1.051
.098
10.769
การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม .727
.027
.839 27.411
R= .839 R²=.703 F=751.368 p-value < .000

Sig.
.000
.000
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จากตารางที่ 4.24 ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นของตัวแบบสมการที่ 1
พบว่า ตัวแปรประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถทานายการผัน
แปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมได้อย่างมีนัยสาคัญที่ .01
ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
คุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม = 1.051 + 0.839 (การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม)
ทั้ งนี้ ข้อมู ล จากตารางที่ 4.23 พบว่า ตัวแปรประสิท ธิภาพของการดาเนินงานด้านความ
รับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ก ารตั ด สิ น ใจพหุ คู ณ (R²) เท่ า กั บ .703 ซึ่ ง หมายความว่ า
ประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถทานาย
คุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย ได้ร้อยละ 70.3
4.5.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิถดถอยพหุคูณของตัวแบบสมการที่ 2 (Model 2)
ตัวแบบสมการที่ 2 (Model 2) แสดงว่ามีตัวแปรที่สามารถร่วมกันทานายการผันแปรของตัว
แปรตามได้ 2 ตัวแปร ได้แก่ ประสิท ธิภาพของการดาเนินงานด้านความรับ ผิดชอบต่อสังคม และ
ประสิทธิภาพของการพัฒนาสายอาชีพ ดังแสดงในตารางที่ 4.25
ตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแบบสมการที่ 2
Model 2
B Std. Error ß
t
ค่าคงที่
.946
.090
10.458
การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม .468
.041
.539 11.372
การพัฒนาสายอาชีพ
.291
.037
.371 7.822

Sig.
.000
.000
.000

R= .867 R²=.751 F=477.605 p-value < .000

จากตารางที่ 4.25 ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นของตัวแบบสมการที่ 2
พบว่า ประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้านความรับ ผิดชอบต่อสังคม และ ประสิท ธิภาพของการ
พัฒนาสายอาชีพ สามารถร่วมกันทานายการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมเกมได้อย่างมีนัยสาคัญที่ .01 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้
ดังนี้
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คุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม = 0.946 + 0.539 (การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม) + 0.371 (การพัฒนาสายอาชีพ)
ทั้งนี้ ข้อมูลจากตารางที่ 4.23 พบว่า ตัวแปรทั้งสองมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ (R²)
เท่ากับ .751 ซึ่งหมายความว่า ประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ประสิทธิภาพของการพัฒนาสายอาชีพ เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถร่วมกันทานายคุณภาพชีวิตใน
การทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย ได้ร้อยละ 75.1
4.5.3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิถดถอยพหุคูณของตัวแบบสมการที่ 3 (Model 3)
ตัวแบบสมการที่ 3 (Model 3) แสดงว่ามีตัวแปรที่สามารถร่วมกันทานายการผันแปรของตัว
แปรตามได้ 3 ตั ว แปร ได้ แ ก่ ประสิ ท ธิ ภ าพของการด าเนิ น งานด้ า นความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ประสิทธิภาพของการพัฒนาสายอาชีพ และ ประสิทธิภาพของพนักงานสัมพันธ์ ดังแสดงในตารางที่
4.26
ตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแบบสมการที่ 3
Model 3
ค่าคงที่
การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
การพัฒนาสายอาชีพ
พนักงานสัมพันธ์

B Std. Error
.882
.091
.398
.045
.239
.039
.132
.037

ß
.459
.305
.170

t
9.725
8.833
6.063
3.531

Sig.
.000
.000
.000
.000

R= .872 R²=.761 F=334.115 p-value < .000

จากตารางที่ 4.26 ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นของตัวแบบสมการที่ 3
พบว่า ประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประสิทธิภาพของการพัฒ นา
สายอาชีพ และ ประสิทธิภาพของพนักงานสัมพันธ์ สามารถร่วมกันทานายการผันแปรของคุณภาพ
ชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมได้อย่างมีนัยสาคัญที่ .01 ซึ่งสามารถเขียน
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
คุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม = 0.882 + 0.459 (การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม) + 0.305 (การพัฒนาสายอาชีพ) + 0.170 (พนักงานสัมพันธ์)
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ทั้งนี้ ข้อมูลจากตารางที่ 4.23 พบว่า ตัวแปรทั้งสามมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ (R²)
เท่ ากั บ .761 ซึ่ง หมายความว่า ประสิท ธิภ าพของการด าเนิน งานด้ านความรับ ผิด ชอบต่อ สัง คม
ประสิทธิภาพของการพัฒนาสายอาชีพ และ ประสิทธิภาพของพนักงานสัมพันธ์ เป็นตัวแปรพยากรณ์
ที่สามารถร่วมกันทานายคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศ
ไทย ได้ร้อยละ 76.1
4.5.4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิถดถอยพหุคูณของตัวแบบสมการที่ 4 (Model 4)
ตัวแบบสมการที่ 4 (Model 4) แสดงว่ามีตัวแปรที่สามารถร่วมกันทานายการผันแปรของตัว
แปรตามได้ 4 ตั ว แปร ได้ แ ก่ ประสิ ท ธิ ภ าพของการด าเนิ น งานด้ า นความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ประสิทธิภาพของการพัฒนาสายอาชีพ ประสิทธิภาพของพนักงานสัมพันธ์ และ ประสิทธิภาพของการ
สรรหาและคัดเลือก ดังแสดงในตารางที่ 4.27
ตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแบบสมการที่ 4
Model 4
ค่าคงที่
การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
การพัฒนาสายอาชีพ
พนักงานสัมพันธ์
การสรรหาและคัดเลือก

B Std. Error
.811
.094
.348
.048
.226
.039
.109
.038
.105
.039

ß
.401
.289
.140
.121

t
8.675
7.215
5.764
2.853
2.686

Sig.
.000
.000
.000
.005
.008

R= .875 R²=.766 F=257.333 p-value < .000

จากตารางที่ 4.27 ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นของตัวแบบสมการที่ 4
พบว่า ประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประสิทธิภาพของการพัฒ นา
สายอาชี พ ประสิ ท ธิภ าพของพนัก งานสัม พัน ธ์ และ ประสิ ท ธิภ าพของการสรรหาและคัด เลือ ก
สามารถทานายการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมได้
อย่างมีนัยสาคัญที่ .01 ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
คุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม = 0.811 + 0.401 (การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม) +0.289 (การพัฒ นาสายอาชีพ) + 0.140 (พนักงานสัมพั นธ์) + 0.121 (การสรรหาและ
คัดเลือก)
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ทั้งนี้ ข้อมูลจากตารางที่ 4.23 พบว่า ตัวแปรทั้งสี่มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ (R²)
เท่ ากั บ .766 ซึ่ง หมายความว่า ประสิท ธิภาพของการดาเนิ นงานด้ านความรับ ผิด ชอบต่อสัง คม
ประสิทธิภาพของการพัฒนาสายอาชีพ ประสิทธิภาพของพนักงานสัมพันธ์ และ ประสิทธิภาพของการ
สรรหาและคัดเลือก เป็นตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถร่วมกันทานายคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม
ของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย ได้ร้อยละ 76.6
4.5.5 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิถดถอยพหุคูณของตัวแบบสมการที่ 5 (Model 5)
ตัวแบบสมการที่ 5 (Model 5) แสดงว่ามีตัวแปรที่สามารถร่วมกันทานายการผันแปรของตัว
แปรตามได้ 5 ตั ว แปร ได้ แ ก่ ประสิ ท ธิภ าพของการด าเนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ประสิทธิภาพของการพัฒนาสายอาชีพ ประสิทธิภาพของพนักงานสัมพันธ์ ประสิทธิภาพของการสรร
หาและคัดเลือก และ ประสิทธิภาพของการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ดังแสดงในตารางที่
4.28
ตารางที่ 4.28 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแบบสมการที่ 5
Model 5
ค่าคงที่
การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
การพัฒนาสายอาชีพ
พนักงานสัมพันธ์
การสรรหาและคัดเลือก
การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์

B Std. Error
.811
.093
.313
.051
.219
.039
.098
.038
.085
.040
.077
.037

ß
.360
.280
.126
.099
.097

t
8.719
6.133
5.588
2.556
2.144
2.075

Sig.
.000
.000
.000
.011
.033
.039

R= .877 R²=.769 F=208.895 p-value < .000

จากตารางที่ 4.28 ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นของตัวแบบสมการที่ 5
พบว่า ประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประสิทธิภาพของการพัฒ นา
สายอาชี พ ประสิ ท ธิภ าพของพนัก งานสัม พัน ธ์ ประสิ ท ธิภ าพของการสรรหาและคัดเลือก และ
ประสิทธิภาพของการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ สามารถร่วมกันทานายการผันแปรของ
คุณ ภาพชีวิตในการท างานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมได้อย่างมี นัยส าคัญ ที่ .05 ซึ่ง
สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
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คุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม = 0.811 + 0.360 (การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม) +0.280 (การพั ฒ นาสายอาชีพ) + 0.126 (พนัก งานสัม พันธ์) + 0.099 (การสรรหาและ
คัดเลือก) + 0.097 (การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์)
ทั้งนี้ ข้อมูลจากตารางที่ 4.23 พบว่า ตัวแปรทั้งห้ามีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ (R²)
เท่ ากั บ .769 ซึ่ง หมายความว่า ประสิท ธิภ าพของการด าเนิน งานด้ านความรับ ผิด ชอบต่อ สัง คม
ประสิทธิภาพของการพัฒนาสายอาชีพ ประสิทธิภาพของพนักงานสัมพันธ์ ประสิทธิภาพของการสรร
หาและคัดเลือก และ ประสิทธิภาพของการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ เป็นตัวแปรพยากรณ์
ที่สามารถร่วมกันทานายคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศ
ไทย ได้ร้อยละ 76.9
เห็นได้ชัดว่าตัวแบบสมการที่ 5 (Model 5) เป็นตัวแบบสมการที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุ คู ณ (Multiple Correlation, R) และ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารตั ด สิ น ใจพหุ คู ณ (Coefficient of
Multiple Determination, R²) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตัวแบบสมการที่ 4,3,2,1 ตามลาดับ นอกจากนี้
ตัวแบบสมการที่ 5 ผู้วิจัยได้พบว่า ประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ค่าสัม ประสิทธิ์การถดถอย (Beta, ß) อยู่ที่ .360 ซึ่งสูงที่สุดเมื่อเทียบกับค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของตัวแปรอื่นๆ ในสมการเดียวกัน
4.6 รายงานผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษา
การรายงานผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษานี้ ผู้วิจัยนาผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
และผลการวิเคราะห์ก ารถดถอยพหุคูณระหว่างประสิท ธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์กั บ
คุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมตามที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้มาทดสอบกับสมมติฐานตามที่
ได้ตั้งไว้ เพื่อหาว่าผลการวิจัยที่ศึกษาอยู่นั้นเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ รวมถึงการได้ข้อสรุปของ
ผลการวิจัย ซึ่งการทดสอบสมมติฐานในครั้งนี้จะประกอบด้วย 9 สมมติฐาน ดังนี้
4.6.1 สมมติฐ านที่ 1 การวางแผนทรัพ ยากรมนุษ ย์ มีอิ ทธิพ ลต่อ คุณ ภาพชี วิตในการ
ทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่าง ประสิทธิภาพของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ กับ
คุณ ภาพชีวิตในการทางานโดยรวม จากตารางที่ 4.4 พบว่า ประสิทธิภาพของวางแผนทรัพยากร
มนุ ษย์ มี ค วามสัม พั น ธ์เ ชิง บวกในระดับ ปานกลางกั บ คุ ณ ภาพชีวิต ในการท างานของบุค ลากรใน
อุตสาหกรรมเกมประเทศไทยอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
.582
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ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ประสิทธิภาพของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไม่
สามารถอธิบายการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม ทั้งในตัวแบบสมการที่ 1 จนถึง ตัว
แบบสมการที่ 5 ซึ่งหมายถึง ประสิทธิภาพของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไม่สามารถทานายการผัน
แปรของคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมได้นั้นเอง
จากผลการวิเคราะห์ดังที่ กล่าวมานั้น สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมเกมประเทศไทยอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 แต่ไม่สามารถทานายหรือมี
อิทธิพลต่อการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศ
ไทยได้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงปฎิเสธสมมติฐานที่ 1 ที่กล่าวว่า การรวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย

4.6.2 สมมติฐานที่ 2 การสรรหาและคัดเลือกมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ความสัม พันธ์ (Correlation) ระหว่าง ประสิท ธิภาพของการสรรหาและ
คัดเลือก กับ คุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม จากตารางที่ 4.6 พบว่า ประสิทธิภาพของการสรรหา
และคัดเลือกมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมเกมประเทศไทยอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
.736
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Regression) พบว่า ประสิทธิภาพของการสรรหาและ
คัดเลือกสามารถอธิบายการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม ซึ่งปรากฎทั้งในตัวแบบ
สมการที่ 4 และ ตัวแบบสมการที่ 5 ซึ่งหมายถึง ประสิทธิภาพของการสรรหาและคัดเลือกสามารถ
ทานายการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมได้อ ย่างมี
นัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Beta, ß) ดังนี้ ตัวแบบสมการที่ 4
(ß=.121) และ ตัวแบบสมการที่ 5 (ß= .099)
จากผลการวิเคราะห์ดังที่กล่าวมานั้น สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของการสรรหาและคัดเลือกมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับคุ ณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรม
เกมประเทศไทย และสามารถท านายหรือมี อิท ธิพลต่อการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการท างาน
โดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยได้อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 ที่กล่าวว่า การสรรหาและคัดเลือกมีอิทธิพลต่อคุณภาพ
ชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย
4.6.3 สมมติ ฐ านที่ 3 พนั กงานสั ม พั น ธ์มี อิ ท ธิพ ลต่ อคุ ณ ภาพชี วิต ในการท างานของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่าง ประสิท ธิภาพของพนักงานสัมพันธ์
กับ คุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม จากตารางที่ 4.8 พบว่า ประสิทธิภาพของพนักงานสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรม
เกมประเทศไทยอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ .767
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Regression) พบว่า ประสิทธิภาพของพนักงานสัมพันธ์
สามารถอธิบายการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม ซึ่งปรากฎทั้งในตัวแบบสมการที่ 3
จนถึง ตัวแบบสมการที่ 5 ซึ่งหมายถึง ประสิทธิภาพของพนักงานสัมพันธ์สามารถทานายการผันแปร
ของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมได้อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Beta, ß) ดังนี้ ตัวแบบสมการที่ 3 (ß=.170) ตัวแบบ
สมการที่ 4 (ß=.140) และ ตัวแบบสมการที่ 5 (ß= .126)
จากผลการวิ เคราะห์ ดั ง ที่ ก ล่ าวมานั้ น สรุป ได้ ว่า ประสิ ท ธิ ภ าพของพนั ก งานสั ม พั น ธ์ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรม
เกมประเทศไทย และสามารถท านายหรือมี อิท ธิพลต่อการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการท างาน
โดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยได้อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ดังนั้นผู้วิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 ที่กล่าวว่า พนักงานสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตใน
การทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย
4.6.4 สมมติฐานที่ 4 การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต
ในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย
ผลการวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ (Correlation) ระหว่ าง ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห าร
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ กั บ คุณ ภาพชีวิตในการท างานโดยรวม จากตารางที่ 4.10 พบว่า
ประสิท ธิภาพของการบริห ารค่าตอบแทนและผลประโยชน์มี ความสัมพั นธ์เชิง บวกในระดับสูงกั บ
คุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยอย่างมีนัยยะสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ .740
ผลการวิเคราะห์ก ารถดถอยพหุ คูณ (Regression) พบว่า ประสิท ธิภ าพของการบริห าร
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์สามารถอธิบายการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม ซึ่ง
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ปรากฎในตัวแบบสมการที่ 5 ซึ่งหมายถึง ประสิทธิภาพของการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์
สามารถทานายการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมได้อย่ างมี
นัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Beta, ß) อยู่ที่ .097 (ß= .097)
จากผลการวิเคราะห์ดังที่กล่าวมานั้น สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของการบริหารค่าตอบแทน
และผลประโยชน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากร
ในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย และสามารถทานายหรือมีอิทธิพลต่อการผันแปรของคุณภาพชีวิตใน
การท างานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยได้อย่างมีนัยยะสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05
ดังนั้นผู้วิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 ที่กล่าวว่า การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย

4.6.5 สมมติฐานที่ 5 การฝึกอบรมและพัฒนามีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่าง ประสิทธิภาพของการฝึกอบรมและ
พัฒนา กับ คุณภาพชีวิตในการทางาน จากตารางที่ 4.12 พบว่า ประสิทธิภาพของการฝึกอบรมและ
พัฒ นา มี ความสัม พั นธ์เชิง บวกในระดับ สูงกั บ คุณ ภาพชีวิตในการท างานโดยรวมของบุ คลากรใน
อุตสาหกรรมเกมประเทศไทยอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
.701
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Regression) พบว่า ประสิทธิภาพของการฝึกอบรมและ
พัฒนาไม่สามารถอธิบายการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม ทั้งในตัวแบบสมการที่ 1
จนถึง ตัวแบบสมการที่ 5 ซึ่งหมายถึง ประสิทธิภาพของการฝึกอบรมและพัฒนาไม่สามารถทานาย
การผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมได้นั้นเอง
จากผลการวิเคราะห์ดังที่กล่าวมานั้น สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของการฝึกอบรมและพัฒนามี
ความสัม พั นธ์เชิง บวกในระดับ สูงกั บ คุณ ภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกม
ประเทศไทยได้อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ .01 แต่ไม่สามารถทานายหรือมีอิทธิพลต่อการผันแปร
ของคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยได้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงปฎิเสธสมมติฐานที่ 5 ที่กล่าวว่า การฝึกอบรมและพัฒนามีอิทธิพลต่อคุณภาพ
ชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย
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4.6.6 สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตใน
การทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่าง ประสิทธิภาพของการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน กับ คุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม จากตารางที่ 4.14 พบว่า ประสิทธิภาพของการ
บริหารผลการปฏิบัตงิ านมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ .734
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Regression) พบว่า ประสิทธิภาพของการบริหารผล
การปฏิบัติงานไม่ สามารถอธิบายการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม ทั้งใน ตัวแบบ
สมการที่ 1 จนถึง ตัวแบบสมการที่ 5 ซึ่งหมายถึง ประสิทธิภาพของการบริหารผลการปฏิบัติงานไม่
สามารถทานายการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมได้นั้นเอง
จากผลการวิ เคราะห์ ดั ง ที่ ก ล่ าวมานั้ น สรุป ได้ ว่า ประสิ ท ธิภ าพของการบริห ารผลการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมเกมประเทศไทยได้อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ไม่สามารถทานายหรือมี
อิทธิพลต่อการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศ
ไทย
ดังนั้นผู้วิจัยจึงปฎิเสธสมมติฐานที่ 6 ที่กล่าวว่า การบริห ารผลการปฏิบัติงานมี อิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย
4.6.7 สมมติฐ านที่ 7 การพั ฒนาองค์ การมีอิทธิพ ลต่อคุณ ภาพชี วิตในการทางานของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่าง ประสิทธิภาพของการพัฒนาองค์การ
กับ คุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม จากตารางที่ 4.16 พบว่า ประสิทธิภาพของการพัฒนาองค์การ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรม
เกมประเทศไทยอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ .766
ผลการวิเ คราะห์ก ารถดถอยพหุ คูณ (Regression) พบว่า ประสิ ท ธิภ าพของการพั ฒ นา
องค์การไม่สามารถอธิบายการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม ทั้งในตัวแบบสมการที่ 1
จนถึง ตัวแบบสมการที่ 5 ซึ่งหมายถึง ประสิทธิภาพของการพัฒนาองค์การไม่สามารถทานายการผัน
แปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมได้นั้นเอง
จากผลการวิเคราะห์ดังที่ ก ล่าวมานั้น สรุป ได้ว่า ประสิท ธิภาพของการพัฒ นาองค์ก ารมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรม
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เกมประเทศไทยได้อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ไม่สามารถทานายหรือมีอิทธิพลต่อการ
ผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย
ดังนั้นผู้วิจัยจึงปฎิเสธสมมติฐานที่ 7 ที่กล่าวว่า การพัฒนาองค์การมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต
ในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย
4.6.8 สมมติฐานที่ 8 การพัฒนาสายอาชีพมีอิทธิพลต่อคุณ ภาพชีวิตในการทางานของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ความสัม พันธ์ (Correlation) ระหว่าง ประสิท ธิภาพของการพัฒ นาสาย
อาชีพ กับ คุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม จากตารางที่ 4.18 พบว่า ประสิทธิภาพของการพัฒนา
สายอาชีพมีความสัม พันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตในการท างานโดยรวมของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมเกมประเทศอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิส หสัมพันธ์
.806
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Regression) พบว่า ประสิทธิภาพของการพัฒนาสาย
อาชีพ สามารถอธิบ ายการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม ซึ่งปรากฎทั้ งในตัวแบบ
สมการที่ 2 จนถึง ตัวแบบสมการที่ 5 ซึ่ง หมายถึง ประสิท ธิภาพของการพัฒ นาองค์ก ารสามารถ
ทานายการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมได้อย่างมี
นัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Beta, ß) ดังนี้ ตัวแบบสมการที่ 2
(ß=.371) ตัวแบบสมการที่ 3 (ß=.305) ตัวแบบสมการที่ 4 (ß=.289) และ ตัวแบบสมการที่ 5 (ß=
.280) ตามลาดับ
จากผลการวิเคราะห์ดังที่ก ล่าวมานั้น สรุป ได้ว่า ประสิทธิภาพของการพัฒ นาสายอาชีพมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรม
เกมประเทศไทย และสามารถทานายหรือมีอิทธิพลต่อการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยได้อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ดังนั้นผู้วิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ 8 ที่กล่าวว่า การพัฒ นาสายอาชีพมีอิทธิพลต่อคุณภาพ
ชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย
4.6.9 สมมติฐานที่ 9 การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อคุณภาพ
ชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่าง ประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้าน
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานโดยรวม จากตารางที่ 4.20 พบว่ า
ประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับ
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คุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศอย่างมีนัยยะสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ .839
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Regression) พบว่า ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถอธิบายการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม ซึ่ง
ปรากฎทั้ ง ในตั วแบบสมการที่ 1 จนถึ ง ตั วแบบสมการที่ 5 ซึ่ง หมายถึง ประสิท ธิภ าพของการ
ดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถทานายการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางาน
โดยรวมของบุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรมเกมได้ อ ย่า งมี นั ยยะส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์การถดถอย (Beta, ß) ดังนี้ ตัวแบบสมการที่ 1 (ß=.839) ตัวแบบสมการที่ 2 (ß=.539)
ตัวแบบสมการที่ 3 (ß=.459) ตัว แบบสมการที่ 4 (ß=.401) และ ตั วแบบสมการที่ 5 (ß= .360)
ตามลาดับ
จากผลการวิเคราะห์ดังที่กล่าวมานั้น สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมเกมประเทศไทย และสามารถทานายหรือมีอิทธิพลต่อการผันแปรของคุณภาพชีวิตใน
การทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยได้อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ดังนั้นผู้วิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ 9 ที่กล่าวว่า การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย
4.7 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพชีวิตในการทางาน
ผลการศึกษาในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาตามสายงานทรัพยากรมนุษย์ที่พบว่าสามารถ
ทานายการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกม ดังที่แสดง
ในหัวข้อ ที่ 4.5.5 ผลการวิเคราะห์ค่าสัม ประสิทธิถดถอยพหุคูณของตัวแบบสมการที่ 5 (Model 5)
โดยดาเนินการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการสร้างคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมเกม รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ให้ข้อมูล ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้ดังต่อไปนี้
4.7.1 การสรรหาและคัดเลือกกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
จากผลการศึกษาเชิง ปริม าณที่ พบว่า ประสิท ธิภาพของการสรรหาและคัดเลือกสามารถ
ทานายการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมได้อย่างมี
นัยสาคัญนั้น นาไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลจาก 5 บริษัท พบว่า ผู้บริหารในอุตสาหกรรม
เกมโดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัจจัย 2 ประการที่ส าคัญ ต่อ การคัดเลือกคนเข้ามาท างานก็คือ 1)
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ความรู้ ความสามารถ ทัก ษะ และประสบการณ์ในการท างานตามสายงานดังกล่าว และ 2) เรื่อง
ทั ศ นคติ ใ นการท างานของคนๆนั้ น (5 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100) โดยการพิ จ ารณาความรู้
ความสามารถ ทั ก ษะ และประสบการณ์ ในการท างานนั้ น บริษั ท จะดู จ ากแฟ้ ม สะสมผลงาน
(Portfolio) รวมถึงให้ท ดสอบการท างานจริง เช่น การเขียนโปรแกรม การวาดรูป ภาพการ์ตูน ที่
เคลื่อนไหวได้ (Animation) เพื่อดูฝีมือการทางานจริง (3 คน คิดเป็น ร้อยละ 60) ทั้งนี้การคัดเลือก
ผู้สมัครโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทางานตามสายงานก็
เพื่อให้ได้คนที่มีองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทางานที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน
หน้าที่ในตาแหน่งงานนั้นๆ อันจะช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันท่วงที รวมถึงสนับสนุนการทางาน
ของเพื่ อ นร่ว มงานคนอื่ น ๆ อั น น าไปสู่ ก ารขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ารให้ ส ามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว
“ข้อแรกเลย เราก็จะให้เขาเอา port มาให้ดู เอาผลงานมาให้ดูก่อน คือ คน
จะทาเกมเนี่ย ยังไงมันก็ต้องเคยลองทาดูบ้างแหละ ถ้าสมมติว่าเป็น programmer
หรือว่าเป็น game artist นะ มันก็ต้องลองทา ลองวาด ลองจับ ต้องมีลองบ้าง ถ้าไม่
เห็นเลยก็จะพิจารณายากนิดนึง อาจจะต้องพิจารณามุมอื่น เช่น มีพื้นฐานการเขียน
โปรแกรมที่ดีไม หรือว่าเคยวาดรูป รับโปรเจคอะไรที่มันใกล้เคียงกันไม (EX5,3841)” (EX5, 10 กุมภาพันธ์ 2561)
ส่วนเรื่องทัศนคติในการทางาน บริษัทใช้การสัมภาษณ์เพื่อดูเรื่องทัศนคติในการทางานของ
คนที่ จ ะมาร่วมงานกั บ ที ม เพื่ อ พิ จารณาว่าผู้ส มั ครสามารถเข้ากั บ ทีม ปรับ ตัวอยู่กับ ที ม และส่วน
ช่วยเหลือกับทีมมากน้อยแค่ไหน (4 คน คิดเป็น ร้อยละ 80) เนื่องจากสายงานดังกล่าวจะไม่เหมือน
สายงานทั่วไป เป็นงานที่ต้องอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างกดดันไม่ว่าจะมาจากลูกค้าหรือหัวหน้า รวมถึงมี
เรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างสูงซึ่งผลงานที่พนักงานคิดว่าดีแล้ว แต่ว่าหัวหน้าหรือลูกค้าอาจจะไม่
ถูกใจ ก็ต้องมีการปรับงาน แก้งานตามความคิดเห็นและคาวิจารณ์ที่ได้รับ เพราะฉะนั้นพนักงานใน
สายงานนี้จะต้องสามารถควบคุมอารมณ์และยืดหยุ่นได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งการยอมรับซึ่งกันและกัน
การยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่น เพราะสายงานนี้จาเป็นจะต้องทางานเป็นทีมและไม่สามารถทางาน
ให้เสร็จได้โดยคนๆเดียว (3 คน คิดเป็น ร้อยละ 60) นอกจากนี้บริษัทจะดูว่าเป็นคนที่มีน้าใจหรือไม่
ถ้าผู้สมัครดังกล่าวไม่มีน้าใจ เป็นคนเห็นแก่ตัว ถ้ามาอยู่ในทีมอาจจะทาให้คนที่มีอยู่เดิมลาบากใจใน
การทางาน เพราะว่าลักษณะสายงานดังกล่าวจะให้ความสาคัญ กับการมี ส่วนรวมซึ่งสะท้อนถึงการ
ทางานเป็นทีมนั้นเอง (1 คน คิดเป็น ร้อยละ 20)
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“…อันนึงที่เราพยายามดู ก็คือ เขาต้องมีทัศนคติที่ดีก่อนต่อการทางานใน
สายงาน เพราะว่าสายงานนี้มันไม่เหมือนสายงานทัว่ ไป มันมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่
ค่อนข้างสูง บางทีอาจจะทางานออกมาแล้ว เราคิดว่าดีแล้วแต่ว่าหัวหน้าหรือลูกค้า
อาจจะไม่ถูกใจ เขาบอกให้ปรับ เขาบอกให้เปลี่ยน เราก็ต้องเปลี่ยน คือเราต้องมีการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน (EX3,43-46)” (EX3, 5 กุมภาพันธ์ 2561)
ทั้งนี้มีประเด็นเพิ่ม เติมในการสรรหาและคัดเลือก คือ มีการใช้วิธีป ากต่อปากระหว่างรุ่นพี่
และรุ่นน้อง ซึ่งเชิญชวนบอกต่อๆกันมา รวมถึงการรับนักศึกษาที่เคยฝึกงานกับบริษัทหรือสหกิจ (2
คน คิดเป็นร้อยละ 40) เนื่องจากการฝึกงานดังกล่าว บริษัทจะเห็นการทางานและผลงานจริงของ
นัก ศึก ษาคนนั้นๆ โดยจะมี รุ่นพี่ ในสถาบั นเดียวกันและท างานอยู่ในบริษัท แห่งนั้นเป็นคนการันตี
เบื้องต้น (1 คน คิดเป็นร้อยละ 20) ในขณะที่บริษัทอีกแห่งจะให้นักศึกษาฝึกงานลงงานจริง ทางาน
จริง จะไม่ปล่อยให้นักศึกษานั่งทาโปรเจคตัวเองเพียงอย่างเดียว บางครั้งก็เปิดโอกาสให้ไปเจอลูกค้า
จริงๆ (1 คน คิดเป็นร้อยละ 20) โดยทั้งสองวิธีการที่กล่าวมานั้นจะเป็นเสมือนเครื่องมือการสรรหา
บุคลากรชนิดหนึ่ง อันเกิดจากการที่สมาชิกในองค์การได้เคยเห็นลักษณะการทางาน องค์ความรู้และ
ทักษะเฉพาะในการทางาน รวมถึงทัศนคติในการทางานเบื้องต้น แล้วจึงพิจารณาว่า คนๆนี้จะสามารถ
เข้ามาขับเคลื่อนการทางานขององค์การได้
“ส่วนใหญ่แล้วหนึ่งเลย พนักงานของเราจะเป็นเด็กที่เคยมาฝึกงานที่นี้นะ
ครับ เป็นสหกิจก่อน เราเห็นเราได้เรียนรู้นิสัยเขาแล้ว และเราก็รับเข้ามาทา สองคือ
เป็นรุ่นพี่ รุ่นน้องกันนะครับ บางคนเนี่ยก็รุ่นตามกันมาเลย (EX1,52-54) …คือ ส่วน
ใหญ่แล้วเหมือนกับว่า คนนี้แนะนารุ่นน้องมา แล้วรุ่นน้องเขาก็โอเคอยู่กับรุ่นพี่เขา
อ่า อย่างเด็กมหิดลที่เขามา เขาก็เป็นเด็กฝึกงานที่นี้และเราก็โอเคกับเขา และก็เรียก
เขามาท างาน มาช่วยงาน อย่างพระจอมเกล้าธบุรีเราก็เรียกเขามาท างานต่อได้
เพราะเราเคยเห็นเคยทางานกับเขา เพราะว่าที่นี้ต้องบอกเลยว่า การทางานที่นี้ เด็ก
ฝึกงานจะให้ลงงานจริง เราไม่ได้แบบว่ามา ให้น้องเขานั่งทาโปรเจคตัวเอง คือให้ลง
งานจริงเลย บางทีก็ให้ไปเจอลูกค้าจริง (EX1,54-58)” (EX1, 1 กุมภาพันธ์ 2561)
4.7.2 การบริหารค่าตอบและผลประโยชน์กับคุณภาพชีวิตในการทางาน
จากผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า ประสิทธิภาพของการสรรหาและคัดเลือกสามารถทานาย
การผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมได้อย่างมีนัยสาคัญ
นั้น จึงนาไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลจาก 5 บริษัท พบว่า ผู้บริหารในอุตสาหกรรมเกมโดย
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ส่วนใหญ่ มี ความเห็นว่า รูป แบบการให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์แก่ พนัก งานนั้น คือ การให้
เงินเดือนและสวัสดิการ (5 คน คิดเป็น ร้อยละ 100) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทน คือ การให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานจะมีการให้เป็นเงินเดือนประจาทุกเดือน การ
พิจารณาเงินเดือนในเบื้องต้นนั้น บริษัทจะดูจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์การ
ทางานของพนักงานคนนั้นๆ (5 คน คิดเป็น ร้อยละ 100) โดยรูปแบบการให้ค่าตอบแทนที่เป็นใน
ลักษณะการให้เงินเดือนแต่ละเดือนตามปกติ (5 คน คิดเป็นร้อยละ 100) ส่วนการให้ค่าตอบแทนที่
เป็นในรูปแบบตัวเงินเพิ่มเติมนั้น จะเป็นในลักษณะการให้ค่าตอบแทนรายโปรเจคในแต่ละงาน ซึ่ง
เปรี ย บเสมื อ นรายได้ พิ เ ศษกั บ พนั ก งานในสายงานอาร์ ค ติ ส (Artist) และโปรแกรมเมอร์
(Programmer) (2 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 40) ส่ว นพนั ก งานที่ ท างานฝ่า ยสนั บ สนุ น หรื อที่ เ รีย กว่ า
พนัก งานที่ ท างานอยู่เบื้อ งหลังองค์ก าร (Back Office) อาทิ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบัญ ชีและ
การเงิน ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายบริการลูกค้า เป็นต้น จะได้รับเป็นโบนัสปลายปี ทั้งนี้เป็นไปเพื่อ
ส่งเสริมให้คนทีท่ างานในแต่ละสายงานมีกาลังใจในการทางาน อันส่งผลต่อความมุ่งมั่นทุ่มเทและตั้งใจ
ทางานให้กับองค์การ อย่างสุดความสามารถนั้นเอง (1 คน คิดเป็นร้อยละ 20) อีกทั้งมีการมอบส่วน
แบ่งจากรายได้ของบริษัทซึ่งมองว่าสิ่งนี้จะช่วยสร้างความรู้สึกของพนักงาน อันให้เขารู้สึกว่า เขาเป็น
เจ้าของผลงาน (1 คน คิดเป็นร้อยละ 20)
“…ในตัว artist เอง บางครั้งก็จะมีค่า job ให้นะค่ะเหมือนเป็นรายได้พิเศษ
ให้กับเขา หรือว่าคนที่ทางานด้าน back office ก็จะมีเป็นโบนัสแบบนี้ เป็นต้น มัน
จะไม่เหมือนกัน เพราะงานไม่เหมือนกัน (EX3,60-62) …เราก็พยายามดูให้เขาได้รับ
สิ่งที่ เหมาะสมที่สุดกั บความเหนื่อยยากที่ เขาทาให้เรา เพราะเราเองก็ ต้อง keep
ต้องรักษาคนแบบนี้ไว้ (EX3,64-65)” (EX3, 5 กุมภาพันธ์ 2561)
นอกจากนี้บริษัทเกมได้มีการปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนซึ่งจะปรับอยู่ประมาณ
ร้อยละ 3-5 ตามความเหมาะสม โดยอิงจากการประเมินผลการทางานของพนักงานแต่ละคน (5 คน
คิดเป็น ร้อยละ 100)
“…เราก็ ป รับ เงินเดื อนให้ ทุ กปี ได้ 5% แน่นอน คือเราพยายาม
รับประกัน เราก็บอกว่าไม่ต่ากว่าเงินเฟ้อหรอก แต่จะก้าวกระโดดได้ไมเนี่ย
ขึ้นอยู่ กั บ เขา ว่าเขาสามารถที่ จ ะฉายแววได้ไม ถ้า เขาฉายแววได้ เราก็
พร้อมที่ จะให้เขาก้ าวกระโดด แต่ เขาจะไม่ กระโดดแบบฉีก แบบ 100%
(EX4, 82-84)” (EX4, 9 กุมภาพันธ์ 2561)
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ผลประโยชน์ คือ การให้สวัสดิการแก่พนักงาน ได้แก่ ประกันสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทต้อง
จาเป็นมี (5 คน คิดเป็น ร้อยละ 100) กิจกรรมสังสรรค์เพื่อส่งเสริมการสานสัมพันธ์ภายในบริษัท อาทิ
จัดงานวันเกิดของพนักงาน งานเลี้ยงวันปีใหม่ การจัดทริปไปเที่ ยวต่างจังหวัด (Outing) (5 คน คิด
เป็น ร้อยละ 100) วันหยุดชดเชย (2 คน คิดเป็น ร้อยละ 40) การทาประกันสุขภาพแก่พนักงานและ
การเบิกค่ารักษาพยาบาล (2 คน คิดเป็น ร้อยละ 40) การจัดตั้งกองทุนเลีย้ งชีพเพื่อจะเป็นเงินบานาญ
เวลาพนัก งานลาออกหรือเกษียณ (1 คน คิดเป็ นร้อยละ 20) สวัส ดิก ารซื้ออสังหาริม ทรัพย์ เป็ น
โครงการที่ บ ริษั ท จั ดท าร่วมกั บ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่ อให้ สิท ธิ์กู้ ยืม ในการน าเงิน กู้ ไปซื้ อ
อสังหาริม ทรัพ ย์ในอั ตราดอกเบี้ยที่ ถูก (1 คน คิดเป็นร้อยละ 20) และสุดท้ าย คือ สวัส ดิก ารค่ า
เดินทางหรือค่าน้ามันรถซึ่งจะมอบให้สาหรับการเดินทางมาทางานหรืออาจจะต้องทางานดึก (2 คน
คิดเป็น ร้อยละ 40) ซึ่งการที่องค์การให้ผลประโยชน์ที่นอกเหนือจากเงินเดือนและค่าตอบแทนแก่
บุคลากรนั้นเป็นไปเพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ของบุคลากรให้ดีขึ้น
“…จะมีสวัส ดิการที่เป็นตัวโครงการที่ เราดีล กับธนาคารอาคารสงเคราะห์
คือ ด้วยความที่ เรามี อ ยู่ เขายังเด็ก แล้วก็ ห ลายคนอาจจะอยู่ในช่วงที่ อยากจะซื้อ
สินทรัพ ย์ที่ เป็นชิ้นใหญ่ บ้าน ที่ ดิน อะไรอย่างเนี่ยนะค่ ะ เราก็เลย deal กั บ ทาง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใ ห้ เ หมื อ นกั บ ว่ า เป็ น สิ ท ธิ์ กู้ เงิ น กู้ ใ นการที่ จ ะซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูก ก็คือหมายความว่า เป็นสิทธิ์สวัสดิการ ซึ่งอัน
นี้ รัฐบาลไม่ได้บังคับ แบงค์ไม่ได้บังคับ แต่หมายความว่าเราพยายามหาลู่ทางทาให้
คนเนี่ย เขาอยู่ท างานกั บ เราแล้วก็ ได้สิท ธิ์นี้ในการที่ จ ะกู้ ซื้อคอนโด ห้องชุด บ้าน
ที่ดิน ปรับปรุง ตกแต่งบ้าน กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผ่านบริษัท เราในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่า แล้วก็ทาให้เขาอยู่กับเราไปตลอด (EX3,77-83)” (EX3, 5 กุมภาพันธ์
2561)
4.7.3 พนักงานสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทางาน
จากผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า ประสิทธิภาพของพนักงานสัมพันธ์สามารถทานายการผัน
แปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมได้อย่างมีนัยสาคัญนั้น จึง
นาไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลจาก 5 บริษัท พบว่า ผู้บริหารในอุตสาหกรรมเกมโดยส่วน
ใหญ่มีความเห็นที่หลากหลายต่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นแก่พนักงานในองค์การ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
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1) สร้างห้องทางานแบบนั่งร่วมกัน คือ สถานที่ทางานในบริษัทมีการออกแบบห้องทางานให้
เป็นไปในลักษณะการทางานร่วม โดยมุ่ งหวังที่ จะช่วยท าให้สมาชิก ในที มมี ป ฎิสัมพันธ์กันมากขึ้น
เนื่องจากการทางานในลักษณะตามสายดังกล่าว จาเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารกันตลอดเวลา ดังนั้นทุก
คนที่อยู่ในห้องดังกล่าวสามารถพูดคุย ปรึกษา รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ได้ทันท่วงที
(1 คน คิดเป็น ร้อยละ 20)
“ข้อแรกเลยคือ เราไม่ได่ทาเป็นห้องๆแยกกัน เราทาห้องนั่งร่วมกัน จริงๆ
ห้อ งนั่ง ร่วมกั นมั น มี ข้อ ดีข้อเสียก็ คือ อาจจะเสียงดังกั นนิ ดนึงเวลาท างาน ใครที่
ต้องการสมาธิก็อาจจะรู้สึกแบบ เห้ยมันส่วนร่วมมากเลย แต่ข้อดีก็คือว่า มันทาให้
คนมันปฎิสัมพั นธ์กันมากขึ้ น ไม่ใช่ว่าอยู่ใน office เดียวกั นไม่ รู้จัก กันเลยนะครับ
(EX5, 106-108)” (EX5, 10 กุมภาพันธ์ 2561)
2) เปิดกว้างสาหรับการแสดงความคิดอย่างมีอิสระ โดยผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมจะพยายาม
ทาให้สมาชิกในทีมทุกคนได้พูด ได้แสดงความคิดเห็นในการทางานได้อย่างเต็มที่ โดยอยู่ บนเงื่อนไข
ของเหตุ และผล ในขณะเดีย วกั น เมื่ อ ผู้บ ริห ารหรือ หัว หน้า ที ม มี ไอเดีย ใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ ก็จะนามาเสนอ พูดคุยกับลูกทีมว่าแต่ละคนมีความเห็นอย่างไร ดีหรือไม่ดี และควรปรับ
อย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งทีส่ ะท้อนถึงการสื่อสารแบบไปกลับสองทาง ทั้งนี้เพื่อจะทาให้พนักงานแต่ละคนได้มี
ความเข้าใจในวิธีคิด วิธีการทางาน และตัวตนของเพื่อนร่วมงานตลอดจนหัวหน้าของเขาเอง (2 คน
คิดเป็น ร้อยละ 40)
“…จริงๆ เราจะปลูกฝั่งทุกคนว่าสามารถเป็นเจ้าของ product ของตัวเอง
ได้ นั้นหมายถึงว่า อยู่ดีๆน้องสดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วน้องรู้สึกว่ามันมีเกมๆนึงที่มันสนุกว่ะ
แต่ยังไม่รู้ว่าจะคุยกับเพื่อนยังไง มาคุยกับพี่ได้เลย ก็เดินเข้ามาคุยว่า เออ พี่ผมอยาก
ท าแบบนี้ ว่ ะ แล้ วพี่ ดู แ ล้ ว เอ้ อ มั น น่ าสนใจว่ะ ก็ ม าท าด้ ว ยกั น พี่ ก็ จ ะเป็ น คน
connect ที ม เข้ ามาให้ ในขณะเดี ย วกั น พี่ มี idea อะไร พี่ ก็ เ ดิน เข้า ไปถามเขา
(EX4,119-123) …พวกเอ็งว่าโอเคไม ดีไม ถ้าดีก็จะได้วางแผนด้วยกัน ถ้าไม่ดี ก็รีบ
โยนออกมาบอก มั นก็จ ะเกิ ดเป็น effect แบบไปกลับ สองทาง (EX4,124-125)”
(EX4, 9 กุมภาพันธ์ 2561)
3) ลักษณะของงานที่เน้นการทางานเป็นทีม เนื่องจากการทางานในสายงานดังกล่าวเป็นการ
ทางานที่ให้ความสาคัญกับการทางานเป็นทีมอย่างยิ่ง ทั้งแง่ของการสื่อสาร การประสานงาน การส่ง
ต่องาน ซึ่งจะเป็นการผสานการทางานระหว่างส่วนงานด้านโปรแกรมเมอร์ ส่วนงานด้านอาร์ต และ
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ส่วนงานด้านการตรวจสอบคุณภาพ ดังนั้นลักษณะของงานดังกล่าวจะเป็นส่วนสาคัญอีกประการหนึ่ง
ที่ช่วยในการขัดเกลาให้พนักงานแต่ละคนปรับตัวเข้าหาซึ่งกันและกันมากขึ้น (2 คน คิดเป็น ร้อยละ
40)
“…การทางานแน่นอนทุกวัน เวลาที่ทาอ่ะ เขาอยู่ทีมไหนทีมนึง มันก็ต้อง
คุยกั นมากอยู่แล้ว เขาก็ จะปรับ ตัวของเขาเอง สัม พันธ์ของเขาก็จะปรับตัวไปเอง
(EX4,104-105)” (EX4, 9 กุมภาพันธ์ 2561)
4) การวางตัวของผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารจะสะท้อนให้พนักงานทุกคนมองว่า ตนเองไม่ใช่เป็น
ผู้บังคับบัญ ชา แต่จะวางตาแหน่งตนเองว่าเป็นเพื่อนร่วมงาน เป็นรุ่นพี่ของเหล่าน้องๆในทีม ทั้ งนี้
เพื่อที่จะเข้าไปนั่งในใจของพนักงานและทาให้พวกเขารู้สึกเชื่อมั่นและไว้วางใจ ดังนั้นพนักงานทุกคน
สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยทั้งในแง่ของปัญหาในการทางาน ปัญหาชีวิตส่วนตัวหรืออะไรก็ตามที่ทาให้
พนักงานไม่มีความสุข เพื่อที่ผู้บริหารจะได้รับทราบถึงปัญหาและเข้าไปช่วยเหลือ แก้ไขได้ทันต่อความ
ต้องการของพนักงาน (4 คน คิดเป็น ร้อยละ 80)
“…พี่ เ ป็ น คนที่ วางต าแหน่ ง ตัว เอง บอกน้ องๆว่า พี่ ไม่ ได้เ ป็น หั วหน้ า พี่
อาจจะมี อ านาจการตัดสินใจมากกว่า มี authority แต่พี่เป็นเพื่ อนร่วมงาน คุณ
สามารถที่จะเข้ามา คุณจะมีปัญหาในการทางาน ปัญหาชีวิตส่วนตัวหรืออะไร คุณก็
เปิดประตูเข้ามา คุณทางานกับคนนู้นได้ ทางานกับคนนี้ไม่ได้ก็บอกมา เพราะฉะนั้น
คือ พู ดง่ายๆ ทุ ก สายทุ ก ระดั บ สามารถเดิ นเข้าหากั นได้ ตลอด (EX4,109-121)”
(EX4, 9 กุมภาพันธ์ 2561)
5) มีพื้นที่ในการทากิจกรรม ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีพื้นทีบ่ างส่วนในสถานที่ทางานเพื่อเป็นพื้นที่
ในการทากิจกรรมสานสัมพันธ์ อาทิ การเล่นเกมกระดาน (Board Game) ในช่วงตอนเย็นหลังเลิก
งาน การแข่งขันแบตมินตันระหว่างแผนก การเล่นฟิตเนส การดูหนังร่วมกัน การร้องเพลงจัดแสดง
ดนตรี การทากับข้าวในครัวของบริษัท (1 คน คิดเป็น ร้อยละ 20)
“…อย่างบางที ทุก วันศุกร์เนี่ย ข้างบนด่านฟ้า เขาก็ hangout กันประจ า
เล่นดนตรี ร้องเพลงอะไรอย่างนี้อยู่ข้างบน แล้วเขาก็อยู่กันดึกไงค่ะ เขาก็สนุกสนาน
ของเขาอะไรอย่างเนี่ย บางทีเขาอยู่กันถึงตี 2 ตี 3 อะไรอย่างเนี่ย ไม่ได้อยู่ทางานก็
อยู่กันอย่างนี้แหละ อยู่เล่น อืม มันจะมีในออฟฟิศ ที่เขามีความสามารถของเขาเอง
อยู่ แ ล้ ว อย่ างเช่ น เล่ น กี ต้ าร์ ห รื อ แบบว่ า ร้ อ งเพลงอะไรแบบนี้ พอเขาแบบมา
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hangout กัน เขาก็เหมือนรับผิดชอบหน้าที่เหล่านี้กันไป หรือใครทากับข้าวอร่อย
เรามีครัวอยู่แล้ว บางทีเขาก็ไปทา ผัดมาม่า กับขงกับข้าว ผัดหมี่อะไรอย่างเนี่ย มา
กินกันก็มี (EX3,102-107)” (EX3, 5 กุมภาพันธ์ 2561)
6) การนัดประชุมแบบไม่เป็นทางการ (Manager Meeting) ซึ่งจะเชิญหัวหน้างาน ผู้จัดการ
ฝ่ายต่างๆ และเจ้าของบริษัทมารับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งในระหว่างนั้นจะมีการพูดคุยถึง ปัญหา
ของแต่ละทีม ว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้คนที่เข้าร่วมจะได้รับคาปรึกษาหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาจากคน
อื่นๆ ซึ่งเป็นการร่วมสร้างสรรค์แนวทางการแก้ปัญหาซึ่งกันและกัน (2 คน คิดเป็น ร้อยละ 40)
“…อีกอย่างนึงก็จะมีเรื่องประชุมย่อย พวกที่เป็นระดับ manager เนี่ย จะมี
นัดมาทานข้าวกันกับ ceo มีเรื่องลึกๆ ที่อยากจะคุยกันอย่างเนี่ย มันก็ไม่ได้เป็นแบบ
ประชุมทางการอะไรนะ คือไปนั่งที่ sizzler อะไรอย่างนี้ ปัญหาของทีมนั้น ทีมนี้เป็น
ยัง ไงก็ อ าจจะต้อ งแบบได้รับ คาปรึก ษาจาก manager คนอื่นบ้ าง (EX5,43-46)”
(EX5, 10 กุมภาพันธ์ 2561)
7) มีคนช่างคุยในบริษัทซึ่งจะมีพนักงานที่เป็นคนช่างพูดช่างคุยซึ่งจะเป็น ตัวกลางที่เชื่อมให้
พนักงานแต่ละคน รวมถึงพนักงานที่เข้ามาใหม่ให้สนิทสนมกันได้อย่างรวดเร็ว (1 คน คิดเป็น ร้อยละ
20)
“…องค์ประกอบของบริษัทจริงๆถ้ามีคนที่ช่างคุยอยู่แล้ว เราไม่ต้องไปท า
อะไรหรอก เขาก็สนิทกันเอง มันจะมีตัวกลางที่ทาให้สนิทกันได้ (EX2,102-103) …
ส่วนใหญ่เขาก็ทากันเองอยู่แล้ว ก็คือ นั่งคุยนั่งอะไรกันเองอยู่แล้ว มันสนิทกันเองก็ดี
แล้ว ก็คือถามว่าผมต้องทาอะไรไม ผมว่า ผมน่าจะต้องเป็นฝ่ายไปเตือนมากกว่าว่า
เพราๆหน่อย เกรงใจกันบ้าง ฮ่าๆๆ ทางานกันบ้าง จ้างมาทางานนะโว้ยไม่ได้จ้างมา
เล่นเกม ฮ่าๆๆ (EX2,100-102)” (EX2, 2 กุมภาพันธ์ 2561)
4.7.4 การพัฒนาสายอาชีพกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
จากผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า ประสิทธิภาพของการพัฒนาสายอาชีพสามารถทานาย
การผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมได้อย่างมีนัยสาคัญ
นั้น จึงนาไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลจาก 5 บริษัท พบว่า ผู้บริหารในอุตสาหกรรมเกมโดย
ส่วนใหญ่ มี ความเห็นที่ ห ลากหลายต่อการพั ฒ นาสายอาชีพที่ เกิ ดขึ้นแก่ พนัก งานในองค์ก าร ซึ่ง มี
รายละเอียดดังนี้
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1) การให้โอกาสในการทางานที่ท้าทายขึ้นโดยผู้จัดการตามสายงานจะประเมินว่าคนไหนที่มี
แววจะเป็นหัวหน้าได้ และมีแววที่จะพัฒนาต่อไปได้ ถ้าเพิ่มเติมประสบการณ์ทางานในโปรเจคใหม่ๆ
เข้าไปอีกน่าจะเสริมให้เขาเก่งขึ้น จึงมอบโอกาสในการที่พนักงานคนดังกล่าวได้ลองทางานที่มีความ
ท้าทายมากยิ่งขึ้น (2 คน คิดเป็น ร้อยละ 20)
“…ส่วนมากจะเป็นหัวหน้างานเขาทีค่ อยโปรโมทเขาอีกทีนึง คือหมายความ
ว่า เขาก็ จ ะดูแล้ว เอ้ ยคนนี้มี แวว ถ้าเพิ่ม เรื่องนี้เข้าไปอีก นิดนึ งเนี่ย น่ าจะรุ่ง ซึ่ ง
โดยมากเนี่ย น้องๆหลายคนที่ เขาขยับมาเป็น senior ก็เพราะแบบนี้ คือ ให้โอกาส
ในการที่เขาได้ลองงานที่มันท้าทายแล้วก็พอเขาทาได้และทาได้ดีบ่อยๆเนี่ย เราก็จะ
เริ่มโปรโมทเขา (EX3,122-125)” (EX3, 5 กุมภาพันธ์ 2561)
2) ไปศึกษาเรียนรู้งานเพิ่มเติมจากผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ซึ่งจะเป็นการให้
พนักงานคนดังกล่าวเข้าอยู่ในสภาพแวดล้อมการทางานที่จะต้องใกล้ชิดกับผู้จัดการตามสายงาน ซึ่ง
จะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการทางาน ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการดูแลสมาชิกใน
ทีม เพื่อช่วยให้เขามีความเข้าใจถึงลักษณะการทางานในระดับการจัดการ การวางแผนงาน การแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางานระดับการจัดการอีกด้วย (2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20)
“ถ้ามองว่าคนไหนที่แววจะเป็นหัวหน้าได้เนี่ย บริษัทจะเรียกเขาเข้ามาคุย
ว่า ถ้าทางานต่อไปแล้วอยู่กันได้ยาวๆ เนี่ย ลักษณะบุคลิกเขาพอที่จะขึ้นมานาทีมได้
ก็จะให้ใกล้ชิดกับ manager สักนิดนึง เพื่อให้เขาได้ลองดูก่อนว่าลักษณะนี้เขาไหว
ไม (EX5,166-168)” (EX5, 10 กุมภาพันธ์ 2561)
3) การให้คาแนะนาจากหัวหน้าซึ่งผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมจะพิจารณาว่าสมาชิกในทีมคน
ไหนมีวัยวุฒิและคุณวุฒิที่เหมาะสมกับการเลื่อนตาแหน่ง แต่ยังขาดความรู้ความสามารถ และทักษะ
ในการท างานบางด้าน ดังนั้นผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมจะเป็นคนที่ให้คาแนะนาในประเด็นดังกล่าว
อย่างเต็มที่ เพื่อจะช่วยให้พนักงานได้รับการเลื่อนตาแหน่งใหม่และเติมเต็มในตาแหน่งที่ยังว่างอยู่ (1
คน คิดเป็น ร้อยละ 20)
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“ผมต้องการอะไรจากพนักงานคนไหนในอนาคต ผมก็จะเดินไปบอกแหละ
ว่า เออ ศึกษาเรื่องนี้สิ คือหนึ่ง ดูที่จุดสนใจเขาเป็นหลักก่อนนะครับ และก็ค่อยมาดู
ว่านอกจากจุดสนใจของเขาแล้วเขามีอะไรบ้างที่ เขาสนใจต่ออีก แล้วเขาเหมาะกับ
การทางานด้านไหน อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ เขาสนใจก็ได้ แต่ว่าเรื่องที่เราขาดแล้วก็เรา
กาลังหาคนมาช่วยอะไรอย่างเนี่ย (EX2,110-113)” (EX2, 2 กุมภาพันธ์ 2561)
4) มอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงนักศึกษาซึ่งทางบริษัทจะมอบหมายให้พนักงานที่จะก้าวขึ้นมา
เป็นหัวหน้าในอนาคตนั้นมารับผิดชอบในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาฝึกงาน เปรียบเสมือการฝึกให้
พนักงานคนดังกล่าวรู้จักการบริหารจัดการดูแลคน การสื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์
ให้ แ ก่ ค นอื่ น ๆ เนื่ อ งจากว่ า คนที่ ท างานสายศิ ล ป์ (Artist) จะมี ค วามเชี่ ย วชาญในเขิ ง เทคนิ ค
(Technical) แต่ในด้านการบริห ารจั ดการ (Management) จะท าได้ไม่ มี ป ระสิ ท ธิภาพเท่ าที ค วร
ดังนั้นต้องค่อยๆฝึกฝนทักษะการบริหารจัดการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของ
บริษัทจะช่วยแนะแนวทางในการเป็นพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกงานในเบื้องต้น เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถ
บริหารจัดการและดูแลสมาชิกได้ (1 คน คิดเป็น ร้อยละ 20)
“…บางครั้งเนี่ย เราก็จะฝึกให้คนกลุ่มนี้เป็นพี่เลี้ยงน้องนักศึกษาที่เขามาอยู่
กับเรา เพื่อฝึกให้เขารู้จกั การถ่ายทอด เผื่ออนาคตเนี่ย เขาต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้าเนี่ย
เขาก็จะได้ดูแลลูกน้องเขาเป็นหรือว่าให้เขาสามารถจะ เรียกว่า บริหารจัดการเรื่อง
แบบนี้ได้ เพราะว่าบางครั้งเนี่ย artist ไม่ ได้เก่ง management คือ เขาเก่ งในเชิง
technical ก็ ต้องค่อ ยๆฝึกกันไป เรามี guideline เพื่อ guide ให้ เขาสะหน่อย ว่า
เออ เขาควรจะทายังไง หรือถ้าเขาเจอปัญหาแบบนี้ เขาควรจะทายังไง อย่างสมมติ
หัวหน้างานเจอปัญ หาลูกน้องแบบนี้ เขาควรจะทายังไง เขาควรจะแก้ปัญหายังไง
(EX3,125-130)” (EX3, 5 กุมภาพันธ์ 2561)
5) ไปอบรมเพิ่ มเติม และซื้อคู่มื อการทางาน ในกรณีที่ตัวพนักงานเองมี ความต้องการที่จ ะ
พัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการทางานของตนเอง จึงดาเนินการทาเรื่องขอไปเรียนรู้
ฝึกอบรม หรือสัมมนาเพิ่มเติม อาทิ การเข้าสัมมนาในสถาบันการศึกษาที่เปิดคอร์สด้านดิจิตอลมีเดีย
และเกม การเรียนคอร์สออนไลน์ด้านการใช้ เครื่องมือพัฒนาเกม เป็นต้น นอกจากนี้พนักงานบางส่วน
จะมีการซื้อคู่มื อการออกแบบและพัฒ นาเกม ซึ่งบริษัท จะสนับสนุนในเรื่องเวลาการทางานโดยจะ
อนุญาตให้พนักงานไปพัฒนาตนเองได้ถึงแม้จะอยู่ช่วงเวลางาน รวมถึงการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาดังกล่าวทั้งหมด (4 คน คิดเป็น ร้อยละ 80)
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“เรื่องการพัฒนา เขาอยากจะขอไปเรียนในสายอาชีพของเขา เราก็จัดส่งให้
เขาไปเรียน บางอย่างบริษัทออกให้ บางอย่างเขาก็ไปเรียนเองแล้วขอเวลาเรา เราก็
ให้เหมือนกัน สมมติว่าวันนี้มีครอส AR ตัวใหม่ แล้วเขาขอไปเรียน เราก็ส่งให้เขาไป
เรียนเลยครับ อันนี้คือการพัฒนาในตาแหน่งของเขาเลยโดยตรง (EX1,121-124)”
(EX1, 1 กุมภาพันธ์ 2561)
4.7.5 การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
จากผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า ประสิทธิภาพของการพัฒนาสายอาชีพสามารถทานาย
การผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมได้อย่างมีนัยสาคัญ
นั้น จึงนาไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลจาก 5 บริษัท พบว่า ผู้บริหารในอุตสาหกรรมเกมโดย
ส่วนใหญ่มี ความเห็นในประเด็นการดาเนิน การด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกิดขึ้นในองค์การ 2
ส่วน คือ หลักการปฏิบัตติ ่อพนักงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หลักการปฏิบัติต่อพนักงาน คือ บริษัท มี หลักการที่ ใช้ในการปฏิบัติ ต่อพนัก งานทุก คนทุ ก
ระดับในองค์การซึ่งเปรียบเสมือนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
สิ่งแวดล้อมขององค์การ ในที่นี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทก็คือพนักงานนั้นเอง โดยหลักการปฏิบัติ
ต่อพนักงานที่บริษัทเกมได้ประพฤติปฏิบัติต่อพนักงานมี 4 ลักษณะ ได้แก่ เสรีภาพในการแสดงออก
ของพนักงาน โดยที่พนักงานทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกได้อย่างอิสระเสรีซึ่ง
อยู่บนพื้นฐานของการสื่อสารอย่างสันติโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกเลือกปฏิบัตจิ ากฝ่ายบริหารของ
องค์การ ทั้งในประเด็นเรื่องการทางานในแต่ละวัน การเสนอไอเดียในการทาโปรเจค การแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างงาน การปรับปรุงห้องทางาน การจัดกิจกรรมประจาปี เป็นต้น ในขณะเดียวกันนั้น
บริษัทก็ได้แสดงออกถึงการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคซึ่งกันและกัน (5 คน คิดเป็น ร้อยละ
100)
“…ถ้าเขาคิดอะไรออกเนี่ย ตอนที่ระหว่างทา สมมติว่าผมบอกไปว่า อันนี้ ๆ
ๆ แต่ เขาคิดออกว่าอันนี้ไม่ โอเค เขาสามารถกลับมาบอกได้ว่า อันนี้มันไม่ โอเคนะ
เปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีไม ซึ่งตรงนี้เราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนถ้าเขาโอเคกับตรงนั้นนะครับ
(EX1,146-148)” (EX1, 1 กุมภาพันธ์ 2561)
ในขณะเดียวกันนั้น บริษัทก็ได้แสดงออกถึงการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคซึ่งกันและ
กัน โดยผู้บริหารจะมองพนักงานเป็นเสมือนทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญขององค์การ เพราะมุนษย์เป็น
ทรัพยากรเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถรังสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่าให้กับองค์การได้ ดังนั้นทุกๆการ
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กระทาและทุกๆการตัดสินใจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานรู้สึกว่า
ตัวเองกาลังถูกเอารัดเอาเปรียบซึ่งอาจจะบานปลายไปกระทบกับการทางานของสมาชิกคนอื่นๆในทีม
นั้นเอง (5 คน คิดเป็น ร้อยละ 100)
“สิ่งหนึ่งที่เห็นว่าทาให้องค์กรมันอยู่ได้แบบร่มเย็นเป็นสุขคือไม่เกิดเรื่อง
การเมืองภายในมากไปอะไรอย่างนี้ ก็คือ เรื่องความใส่ใจและความยุติธรรมของคนที่
ปกครององค์กร (EX5,130-131) …พี่จะใส่ใจกับปัญหาที่มันเล็กๆน้อยๆ เหมือนเป็น
รอยแตกเล็กๆน้อยๆ เริ่มเห็นพนักงานนอยด์กันหรือเขม่งกันเนี่ย เราจะไม่ปล่อยให้
ยาวไปจนถึงเขาท าอะไรที่ ไม่ ดีออกมาขนาดนั้น เราจะเรียกเข้ามาคุยก่อน ก่ อนที่
ปัญหาจะเกิด (EX5,132-134)” (EX5, 10 กุมภาพันธ์ 2561)
นอกจากนี้ การเป็นอยู่ของพนักงานที่เกิดขึ้นในบริษัทอีกลักษณะหนึ่งก็คือ การอยู่กันแบบพี่
น้องและครอบครัว เนื่องด้วยธรรมชาติของบริษัททาเกมในประเทศไทยเป็นองค์ก ารที่มี ขนาดเล็ก
ดังนั้นการดูแลและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทั้งในเรื่องการทางานและการดารงชีวิตสามารถทาได้ง่าย
ขึ้น เวลาที่ พ นักงานมี ปัญ หาไม่ สบายใจอะไร พนัก งานสามารถเข้ามาพูดคุยขอคาปรึก ษากับ ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์และทีมผู้บริหารได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลมาจากกการที่โครงสร้างองค์การเป็นลักษะ
แนวราบ (flat) และ ผู้บริหารจะมีความสนิทสนมใกล้ชิดกั บพนักงานทุก คน ดังนั้นการพูดคุย การ
แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการขอคาปรึกษาจีงไม่ได้อยู่ในฐานะการสื่อสารระหว่างหัวหน้า -ลูกน้อง
แต่เป็นการสื่อสารที่อยู่เป็นฐานะพี่น้องและเพื่อนร่วมงาน (5 คน คิดเป็น ร้อยละ 100)
“หลักๆ เราอยู่กันแบบพี่น้อง เพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเรามีปัญหาหรืออะไร
เนี่ย เขาสามารถเข้ามาคุยกับ เราได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะคุยกับ ใครก็ แล้วแต่ ที่ เขา
สามารถไว้วางใจหรือปรึกษาเขาได้ ซึ่งตรงนี้พี่มองว่ามันเป็นข้อดี ดีกว่าที่ เขาไปทา
อะไรมาแล้วเรามารู้ที หลัง (EX3,143-145) …บางครั้งด้วยความที่เราอยู่กันแบบพี่
น้องก็ง่ายกว่าในการที่จะสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับเขา ถ้าเราให้เขารู้สึกเหมือนกับว่า
เราเป็น เจ้านายเขาตลอดเวลา เขาก็ คงอาจจะรู้สึ ก กดดันหรือไม่ ก ล้ าเข้าหาเรา
(EX3,149-151)” (EX3, 5 กุมภาพันธ์ 2561)
อีก สิ่งหนึ่ง ที่ สาคัญ คือ บริษัท เกมจะมุ่ งเน้นถึง การให้ความส าคัญ ต่อสภาพการจ้างงานที่
เหมาะสมถูกต้อ งและสอดคล้อ งกั บ กฎหมาย โดยครอบคลุม ชั่วโมงในการท างาน วันหยุดประจ า
สัปดาห์ อันก่อให้ความสมดุลระหว่างการทางานและการดาเนินชีวิตปกติ (3 คน คิดเป็น ร้อยละ 100)
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“…จริงๆเราอยากให้พนัก งานกลับบ้านให้ตรงเวลามากกว่า คือหนึ่งก็คือ
พนักงานกลับดึก อันตรายถ้าเป็นผู้หญิง ทางานก็เหนื่อย พรุ่งนี้ มาจะทางานไหวไม
(EX5,184-185) …งั้นก็อยากให้พนักงานกลับ บ้านให้ตรงเวลา อันนี้ก็พยายามที่จะ
ทา พยายามแบ่งเวลา เราไม่อยากให้พนักงานทางานเกินเวลาเลย (EX5,186-188)”
(EX5, 10 กุมภาพันธ์ 2561)
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งการดาเนินกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่บริษัทได้มีการปฏิบัติ
นั้นจะเป็นการดาเนินกิจกรรมที่ไม่มีแบบแผนชัดเจน โดยสิ่งที่บรัษัทได้ดาเนินการประกอบด้วย การ
ประหยัดพลังงาน (5 คน คิดเป็น ร้อยละ 100) และการจัดเก็บขยะที่ถูกต้อง ซึ่งผู้บริห ารมองว่าเป็น
เรื่องที่ สาคัญ ในสถานที่ ท างาน เพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขอนามัยของพนัก งานได้
นั้นเอง (5 คน คิดเป็น ร้อยละ 100)
“ถ้ามองเรื่องใกล้ตัวก็คือเรื่อง ขยะ คือ ใน office เนี่ยจะมีขยะเยอะเพราะ
คนอยู่เยอะก็ย่อ มเกิ ดขยะ การจัดเก็ บ ขยะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ ส าคัญ ใน office
เพราะว่ามันส่งผลถึงสุขอนามัยด้วยนะ เพราะขยะมันจะมีกลิ่นเหม็น แล้ว office
มันเป็นห้องแอร์ เราก็ต้องมีฝาปิดให้สนิทเพื่อไม่ให้มีกลิ่น ก็ต้องมีถุงพลาสติกดาเพื่อ
รวมขยะเอาไว้แล้ว ปิดมันได้ เวลาไปทิ้งเนี่ยจะได้ไม่หยดย้อย เจ้าหน้าที่ก็จะได้เก็บ
ได้สะดวก (EX5,175-178) …อย่างอื่นก็จะเป็นการประหยัดไฟ เวลาพักเที่ยงเราก็จะ
ปิ ด ไฟ เวลาเลิ ก งานแล้ ว เนี่ ย ไฟดวงไหนที่ ไม่ ใช้ เราก็ พ ยายามปิ ด หน่ อ ยจะได้
ประหยัดไฟฟ้าไปได้ (EX5,182-183)” (EX5, 10 กุมภาพันธ์ 2561)
4.7.6 ข้อเสนอแนะในการสร้างคุณภาพชีวิตในการทางาน
ผู้บริหารในอุตสาหกรรมเกมโดยส่วนใหญ่มีความเห็นที่หลากหลายต่อการให้ข้อเสนอแนะใน
การสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานที่ เหมาะสมกั บ บุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบ 5 ประเด็น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) การสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่ช่วยให้พนักงานมีความคิดสร้ างสรรค์ ห้องทางาน
ควรจะมีการจัดการพื้นทีใ่ นการทางานที่เหมาะสม อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี มีระบบแสงสว่างในห้อง
ท างานที่ ให้ อั ต ราความสว่ างอย่ างพอเหมาะ ไม่ ส ว่างเกิ น ไปและไม่ มื ด เกิ น ไป การตกแต่ ง และ
ทัศนียภาพของห้องทางานที่มีสีสันสดใสซึ่งจะช่วยกระตุ้นความคิดเชิงสร้างสรรค์ ได้อย่างดี อีกทั้งเรื่อง
โต๊ะและเก้าอี้ที่ใช้ในทางานก็ควรเลือกใช้ที่มีความเหมาะสมกับสรีระของพนักงานแต่ละคน เพื่อช่วย
ป้องกันหรือบรรเทาโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) นอกจากนี้ควรมีการสร้างบรรยากาศ
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ในการทางานที่เน้นให้อิสระทางความคิด การให้โอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือการบริการใหม่ๆ
ซึ่งบรรยากาศดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเกิดขึ้นได้ (2 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 80)
“…คุ ณ ต้ อ งสร้า งสภาพแวดล้ อ มในการท างานให้ พ วกเขาสร้ า งสรรค์
(EX4,181) …เนื่องจากว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทเกมพาร์ทหลักของงานผลิต มันคือ พาร์
ทของความคิดสร้างสรรค์ เพราะฉะนั้นความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ บางทีมันก็
ต้องอาศัยสภาพแวดล้อ มในการทางานที่ เขาชอบ ที่ เขารู้สึก เขาสบาย พร้อมที่จ ะ
สร้างสรรค์ (EX4,18-20) ” (EX4, 9 กุมภาพันธ์ 2561)
2) การเปิดโอกาสให้ลองเทคโนโลยีใหม่นั้นสาคัญ เนื่องจากพนักงานไม่ได้มีกาลังทรัพย์ที่จะ
ไปซื้อเครื่องมือหรือเทคโนโลยีบ้างอย่างที่มรี าคาแพง ดังนั้นบริษัทควรจะมีการนางบประมาณบางส่วน
ไว้ใช้ส าหรับ การซื้อ เครื่องมือ เหล่านี้เพื่อไว้ให้พนักงานได้ล องใช้ เพราะว่าเครื่องมือและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ จะมีส่วนช่วยทาให้พนักงานเกิดไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อันนาไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ (Product) หรือการบริการ (Service) ใหม่ๆ ได้ในอนาคต (1 คน คิดเป็น ร้อยละ 20)
“เรื่องของการเปิดโอกาสให้ลองเทคโนโลยีใหม่นั้นสาคัญ บางครั้งพนักงาน
เองเขาไม่ได้มี budget หรือมีงบที่จะแบบไปซือ้ เครือ่ งมือนั้นหลักหมื่นมานั่งลอง เขา
ไม่มีโอกาสหรอก นั้นในส่วนของบริษัทเองเนี่ย ถ้าเกิดผลประกอบการและมีกาไร
ควรจะกันกาไรไว้ส่วนหนึ่ง ไว้สาหรับทาเรื่องอะไรใหม่ๆแบบนี้ เพราะว่าช่วยทาให้
เกิดไอเดีย เกิดนวัตกรรม หรืออาจจะเกิด service อะไรใหม่ๆก็ได้ ไอประเภทที่ว่า
ทาเล่นๆสนุกๆนี้แหละ อันนี้อาจจะท าให้เกิ ดโปรเจคดีๆ ในอนาคตได้ (EX5,202206)” (EX5, 10 กุมภาพันธ์ 2561)
3) สิ่งที่พนักงานอยากทาให้กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือการบริการใหม่ๆ ซึ่ง
ทั้งหมดล้วนเกิดจากความคิดของพนักงานที่มงุ่ หวังจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัท ดังนั้นบริษัทควร
ให้โอกาสกับคนกลุ่มนี้ได้หยิบยกความคิดของตนเองนาออกมาสร้างสรรค์เป็นผลงานเชิงรูปธรรมโดยที่
บริษัทควรให้การสนับสนุนทั้งในเรือ่ งของทรัพยากร เวลา และสถานที่ ในทางกลับกันนั้น การที่บริษัท
ได้แสดงออกถึงการสนับสนุนอย่างเต็มเปี่ยมจะเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งขององค์การนั้นเอง (1 คน คิดเป็น ร้อยละ 20)
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“เขาทาในบริษัทนี้ไม่ได้ทางานแต่เพื่อความที่บริษัทอยากจะทานั้นทานี้ แต่
ส่ว นหนึ่ ง ก็ คื อ เขายัง ได้ ท าให้ สิ่ ง ที่ เ ขาอยากกั บ บริ ษั ท ด้ วย ก็ ช่ วยท าให้ เ ขาเกิ ด
ความรู้สึกภาคภูมิ ใจว่า เออ สิ่งที่ เขาทดลองเนี่ย มั นท าได้ โปรเจคหลายๆอย่างที่
เกิดขึ้นในบริษัทก็เกิดจากการที่เป็นไอเดียที่ปิ๊งๆ แว๊บๆ ขึ้นมา และลองทาดู ซึ่งมัน
จะทาให้การทางานมันตอบโจทย์ได้หลายด้าน เพราะโจทย์ในการทางานมันไม่ใช่แค่
เรื่องเงินเดือน หรือเรื่องตาแหน่ง บางทีมันเป็นความพึงพอใจส่วนบุคคล (EX5,207210)” (EX5, 10 กุมภาพันธ์ 2561)
4) เปิดโอกาสในการพั ฒ นา เพื่อที่ จ ะช่วยให้เหล่าพนัก งานได้มี ความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการทางานใหม่ๆ เมื่อพนักงานในบริษัทเก่งขึ้นทั้งในส่วนคนทาเกมที่สามารถออกแบบและ
พัฒนาเกมได้หลากหลาย ตลอดจนพนักงานสายงานอื่นๆในบริษัท ที่สามารถทางานตามหน้าที่ของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธฺภาพมากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ที่จะสะท้อนไปสู่องค์การก็คือ การมีผลงานที่เปี่ยมไป
ด้วยคุณภาพนั้นเอง (1 คน คิดเป็น ร้อยละ 20)
“…ตัวบริษัทเองในหลายๆบริษัท พี่เชื่อว่า เขาก็คงอยากจะพัฒนาให้คนใน
บริษัท เขาเก่งขึ้นเรื่อยๆแหละ เพราะว่าถ้าคนใน office เขาเก่ง ผลงานที่เขาผลิต
ออกมาก็ต้องดีขึ้นด้วยตาม (EX3,195-197)” (EX3, 5 กุมภาพันธ์ 2561)
5) เรีย นรู้ท าความเข้าใจกั บ สมาชิ ก ในที ม แต่ ล ะคน เนื่ องจากพนั ก งานแต่ล ะคนมี ความ
แตกต่างทั้ งในด้านบุคลิก และอุป นิสัย ดังนั้นหัวหน้าทีม จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จ ะต้อง หูตาไว ใส่ใจและ
เรียนรู้ทาความเข้าใจกับสมาชิกในทีมแต่ละคนว่าพวกเขามีความรู้ ความถนัดในงานลักษณะใด ทั้งนี้
เพื่อช่วยให้พวกเขาสามรถทางานในสิ่งที่เขาถนัดและแสดงศักยภาพได้อย่างแท้จริง (1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20)
“เราต้องเข้าใจเขาก่อนว่า หลักของแต่ละคนคืออะไร และเรากาลังทาเกม
ในรูปแบบไหน บางคนไม่ได้เหมาะสมสาหรับทาเกมผี บางคนไม่ได้เหมาะสมสาหรับ
ทาเกมหวาน เพราะฉะนั้นเราต้องดูจริงๆว่า ทีมเหมาะสาหรับทาเกมอะไร มันมีเรื่อง
art ตัวโปรแกรม มันมีเรื่อง level design เกม มีเรื่อง sound ดังนั้น ตัวเราเองที่อยู่
ตรงกลางว่า เราจะเอาคนพวกนี้ manage ยังไงให้เขาสามารถทางานให้ได้นั้นคือสิ่ง
ที่ผมมอง (EX1,156-160)” (EX1, 1 กุมภาพันธ์ 2561)
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4.8 สรุปประเด็นข้อค้นพบจากผลการศึกษา
หลังจากที่ผู้วิจัยได้รายงานผลการศึกษาและผลการวิเคราะห์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึง
ได้ส รุปข้อค้นพบจากผลการศึกษาโดยจาแนกเป็น 2 ประเด็น ผ่านการทารูปภาพจาลอง (Model)
ได้แก่ 1) รูปภาพจาลองประเด็นความสัมพันธ์ และ 2) รูปภาพจาลองประเด็นการถดถอยพหุคูณ ดัง
แสดงในภาพที่ 4.1 และ 4.2 ดังนี้
4.8.1 ผลสรุปการศึกษาความสัมพันธ์ในผลการศึกษา
ในการรายงานตามแนวทางของงานวิจัย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียรสัน (Pearson) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ผลการ
วิเคราะห์ดังกล่าวได้บ่งชี้ว่า ประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 9 ลัก ษณะงาน ล้วนมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทางานซึ่งเป็นลักษณะความสัมพันธ์อันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดงในภาพที่ 4.1
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์)
การสรรหาและคัดเลือก
พนักงานสัมพันธ์
การบริหารค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์
การฝึกอบรมและพัฒนา
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
การพัฒนาองค์การ

r= .734, sig.= .01

คุณภาพชีวิต
ในการทางานของ
บุคลากรในอุตสาหกรรม
เกมในประเทศไทย

การพัฒนาสายอาชีพ

...
การดาเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม

ภาพที่ 4.1 รูปภาพจาลองประเด็นความสัมพันธ์ของผลการศึกษา
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4.8.2 ผลสรุปการศึกษาการถดถอยพหุคูณแบบขั้นในผลการศึกษา
ในการรายงานตามแนวทางของงานวิจัย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้วิธีการถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้น (Stepwise) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Beta, ß) ซึ่งจะแสดงถึงเปอร์เซ็นต์การทานายของ
ตัวแปรทานายทีละตัวแปร และผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจะเรียงลาดับค่าการทานายจากมากไปน้อย
อันบ่งบอกถึงความสาคัญของแต่ละตัวแปรแต่ละตัวตามลาดับจากมากไปน้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงนาตัว
แบบสมการที่ 5 เข้ามาแสดงในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากเป็นตัวแบบสมการที่ มีค่าสัม ประสิท ธิ์
สหสัม พั น ธ์พ หุ คูณ (Multiple Correlation, R= .877) และ ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ก ารตัด สิน ใจพหุ คู ณ
(Coefficient of Multiple Determination, R²= .769) ซึ่งเป็นค่าสมการที่สูงที่สุดจากการวิเคราะห์
ในงานวิจัยนี้ ทั้งนี้ สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
คุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม = 0.360 (การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม)
+0.280 (การพัฒ นาสายอาชีพ) + 0.126 (พนักงานสัมพันธ์) + 0.099 (การสรรหาและคัดเลื อก) +
0.097 (การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์)
การดาเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม
การพัฒนาสายอาชีพ
พนักงานสัมพันธ์
การสรรหาและคัดเลือก

ß= .126, sig.= .05

คุณภาพชีวิต
ในการทางานของ
บุคลากรในอุตสาหกรรม
เกมประเทศไทย

การบริหารค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์
R= .877 R²= .769

ภาพที่ 4.2 รูปภาพจาลองประเด็นการถดถอยพหุคูณของผลการศึกษา
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4.8.3 ผลสรุปการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพชีวิตในการทางาน
ในการรายงานตามแนวทางของงานวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจากบริษัท
เกมทั้ง 5 ท่าน เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกในประเด็นงานทรัพยากรมนุษย์ที่พบว่าสามารถทานายการผัน
แปรของคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานโดยรวมของบุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรมเกม รวมถึ ง การให้
ข้อเสนอแนะในการสร้างคุณภาพชีวิตในการทางานเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดัง
แสดงในตารางที่ 4.29 และ 4.30
1) การสรรหาและคัดเลือก พบว่า ปัจจัย 2 ประการที่สาคัญต่อการคัดเลือกคนเข้ามาทางาน
ก็คือ 1) ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทางานตามสายงานดังกล่าว และ 2)
เรื่องทัศนคติในการทางานของผู้สมัครงาน ตลอดจนการใช้วิธีการเชิญชวนระหว่างรุ่นพี่ในที่ทางานกับ
รุ่นน้องในสถาบันการศึกษา และการรับนักศึกษาที่เคยฝึกงานกับบริษัทหรือสหกิจ
2) การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ พบว่า รูปแบบการให้ค่าตอบแทนที่บริษัทมอบ
ให้กับพนักงานเป็นในลักษณะการให้เงินเดือนแต่ละเดือน การให้ค่าตอบแทนรายโปรเจคใน การให้
โบนัสปลายปี การปรับขึ้ นเงินเดือน การปรับเงินเดือนในกรณีที่พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
และการให้ส่วนแบ่งจากรายได้ของบริษัท ส่วนผลประโยชน์ที่บริษัทมอบให้กับพนักงานเป็นในลักษณะ
สวัสดิการของบริษัท ได้แก่ ประกันสังคม กิจกรรมสังสรรค์ วันหยุดชดเชย การทาประกันสุขภาพแก่
พนัก งาน การเบิกค่ารักษาพยาบาล การจัดตั้งกองทุนเลี้ยงชีพ สวัสดิการซื้ออสังหาริมทรัพย์ และ
สวัสดิการค่าเดินทางหรือค่าน้ามันรถ
3) พนักงานสัมพั นธ์ พบว่า บริษัทเกมมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิ ดขึ้นกับพนักงาน
ได้แก่ การสร้างห้อ งท างานแบบนั่ง ร่วมกั น การเปิดกว้างส าหรับ การแสดงความคิดอย่างมี อิส ระ
ลักษณะของงานที่เน้นการทางานเป็นทีม การวางตัวของผู้บริหาร การมีพื้นที่ในการทากิจกรรม การ
นัดประชุมแบบไม่เป็นทางการ (Manager Meeting) และการมีคนช่างคุยในบริษัทซึ่งจะเป็นตัวกลาง
ที่เชื่อมให้พนักงานแต่ละคน
4) การพัฒนาสายอาชีพ พบว่า บริษัทมีวิธีการพัฒนาสายอาชีพให้แก่พนักงานในบริษัท ได้แก่
การให้ โอกาสในการท างานที่ ท้ าทายขึ้น การให้ ศึก ษาเรีย นรู้ง านเพิ่ ม เติม จากผู้จั ดการโครงการ
(Project Manager) การให้คาแนะนาจากหัวหน้า การมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงนักศึกษา และการ
ส่งไปอบรมเพิ่มเติมและซื้อคู่มือการทางาน
5) การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า บริษัทมีหลักการปฏิบัติต่อพนักงาน
ได้แก่ การให้เสรีภาพในการแสดงออกของพนักงาน การแสดงออกถึงการปฏิบัติอย่างเท่า เทียมและ
เสมอภาคซึ่งกันและกัน การดารงอยู่กันแบบพี่น้องและครอบครัว และการให้ความสาคัญต่อสภาพ
การจ้างงานที่เหมาะสมถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย ส่วนการดาเนินการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ได้แก่ การประหยัดพลังงาน และการจัดเก็บขยะที่ถูกต้อง
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6) ข้อเสนอในการสร้างคุณภาพชีวิตในการทางาน พบว่า ผู้บริหารในอุตสาหกรรมเกมโดย
ส่วนใหญ่มีความเห็นต่อการสร้างคุณภาพชีวิตในการทางาน ได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่ช่วยให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ การเปิดโอกาสให้ลองเทคโนโลยีใหม่ๆ การให้โอกาสใน
สิ่งที่พ นักงานอยากทาให้กับ บริษัท การเปิดโอกาสในการพัฒ นาบุคลากร และการเรียนรู้ท าความ
เข้าใจกับสมาชิกในทีมแต่ละคนเพื่อช่วยให้พวกเขาสามรถทางานในสิ่งที่เขาถนัดและแสดงศักยภาพได้
อย่างแท้จริง
ตารางที่ 4.29 สรุปผลการศึกษเชิงคุณภาพ
ลักษณะงานทรัพยากรมนุษย์
การปฏิบัติ
การสรรหาและคัดเลือก
การสรรหา การใช้วิธีบอกกล่าวปากต่อปากระหว่างรุ่นพี่และรุ่น
น้อง, นักศึกษาที่เคยฝึกงานกับบริษัทหรือสหกิจ
การคัดเลือก พิ จ ารณาจากความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ในการทางานตามสายงาน, ทัศนคติใน
การทางานของผู้สมัคร
การบริห ารค่ าตอบแทนและ ค่าตอบแทน เงินเดือ น, เงินพิ เ ศษรายโปรเจค, โบนั ส ประจ าปี ,
ผลประโยชน์
ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัท, ปรับขึ้นเงินเดือน
สวัสดิการ ประกั น สั ง คม, กิ จ กรรมสั งสรรค์ , วั นหยุ ดชดเชย,
ประกั นสุขภาพ, กองทุ นเลี้ยงชีพ , สวัส ดิก ารซื้องอ
สังหาริมทรัพย์, ค่าเดินทาง
พนักงานสัมพันธ์

สร้างห้องท างานแบบนั่ง ร่วมกั น , เปิดกว้างส าหรับ
การแสดงความคิดอย่างมีอิสระ, ลัก ษณะของงานที่
เน้นการท างานเป็นทีม , การวางตัวของผู้บริห าร, มี
พื้ น ที่ ในการท ากิ จ กรรม, Manager Meeting, คน
ช่างคุยในบริษัท

การพัฒนาสายอาชีพ

การให้โอกาสในการทางานที่ท้าทายขึ้น, ศึกษาเรียนรู้
งานเพิ่มเติมจากผู้จัดการโครงการ, การให้คาแนะนา
จากหัวหน้า, เป็นพี่เลี้ยงนักศึกษา, ฝึกอบรมเพิ่มเติม
และซื้อคู่มือการทางาน
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ตารางที่ 4.30 สรุปผลการศึกษาเชิงคุณภาพ (ต่อ)
ลักษณะงานทรัพยากรมนุษย์
การด าเนิ น การด้ า น ความ
รับผิดชอบต่อสังคม

การปฏิบัติ
เสรี ภ าพในการแสดงออกของพ นั ก งาน , การ
แสดงออกถึงการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ซึ่งกันและกัน, การอยู่กันแบบพี่น้องและครอบครัว ,
การให้ความสาคัญต่อสภาพการจ้างงาน, การดาเนิน
กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่สร้างสรรค์,
การเปิดโอกาสให้ล องเทคโนโลยีใหม่ นั้นสาคัญ , ให้
โอกาสในการสรรค์ส ร้างผลงานเชิง รูป ธรรม, เปิ ด
โอกาสในการพัฒนา, เรียนรู้ทาความเข้าใจกับสมาชิก
ในทีมแต่ละคน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึก ษาเรื่อง ระบบงานทรัพยากรมนุษย์ที่มี อิท ธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
บุคลากร กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระบบงานทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิตในการทางานของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของระบบงานทรัพยากรมนุษย์ที่อาจมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตใน
การทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย
4. เพื่ อ สร้ างแนวทางการจั ดการคุ ณ ภาพชี วิต ในการท างานที่ เหมาะสมกั บ บุ ค ลากรใน
อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษากับ บุคลากรที่ ท างานในอุตสาหกรรมเกมใน
ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย องค์ก ารหรือบริษัทที่ ดาเนินธุร กิจ ด้านเกม จ านวน 20 บริษัท ซึ่ง มี
สถานที่ ท างานอยู่ในประเทศไทย ทั้ ง นี้ ก ลุ่ ม ตัวอย่างที่ ผู้วิจัย ได้ ศึก ษา ประกอบด้วย บุ คลากร 3
ประเภท ได้แก่ 1) บุคลากรที่ทางานด้านการบริหาร 2) บุคลากรที่ทางานด้านออกแบบและพัฒนาเกม
และ 3) บุคลากรที่ทางานด้านสนับสนุน อาทิ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริการลูกค้า เป็น
ต้น รวมทั้งสิ้น 319 คน โดยการเก็บข้อมูลทั้งหมดนี้ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามเพื่อทาการเก็บข้อมูลเชิง
ปริม าณกับบุคลากรทั้ ง 319 คน และทาการคัดเลือกบุคลากรระดับ บริห ารเพื่อสัม ภาษณ์และเก็ บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากบุคลากรฝ่ายบริหารจานวน 4 ท่าน และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จานวน 1
ท่าน
แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม
ด้านระบบงานทรัพยากรมนุษย์ จานวน 68 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน
จ านวน 26 ข้ อ และส่ว นที่ 3 ข้อ มู ล ทั่ วไป จ านวน 6 ข้ อ รวมทั้ ง สิ้ น 100 ข้ อ โดยแบบสอบถาม
ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยเสนอแก่ให้คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ทั้ง 3 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความถูกต้องของภาษาและความครอบคลุมของเนื้อหาและ
ตัวแปรที่ต้องการ รวมทั้งความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา หลังจากนั้นจึงนาไปศึกษานา
ร่องกั บ บุ ค ลากรที่ ท างานในอุ ต สาหกรรมเกม จ านวน 30 คน และน าผลที่ ได้ ไปวิเ คราะห์ ห าค่ า
สัมประสิท ธิ์สหสัมพั นธ์แบบแอลฟ่ าได้ค่าความเที่ ยงตรงของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ ากับ .97 ซึ่ง
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แบบสอบถามด้านระบบงานทรัพยากรมนุษย์มีค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ .96 และแบบสอบถามด้าน
คุณภาพชีวิตในการทางานมีค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ .93
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 วันสัมภาษณ์
และชื่อบริษัท ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล และส่วนที่ 3 คาถามการสัมภาษณ์ จานวน 12 ข้อ
ซึ่งเป็นข้อคาถามที่ อิงจากผลการศึกษาเชิงปริมาณในประเด็นการถดถอยพหุคูณ (Regression) ซึ่ง
แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงทานายของตัวแปรอิสะกับตัวแปรตาม จานวน 11 ข้อ และสร้างข้อคาถามที่
อิง จากวัตถุป ระสงค์ที่ 4 ของงานวิจัย กล่าวคือ เพื่อสร้างแนวทางการจัดการคุณภาพชีวิตในการ
ทางานที่เหมาะสมกับบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย จานวน 1 ข้อ
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถามดังกล่าว กลุ่มตัวอย่าวที่ใช้ในการศึกษา
เป็นบุคลากรที่ ท างานบริษัท ในอุ ตสาหกรรมเกมในประเทศไทยรวมทั้ งสิ้น 319 คน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามใหญ่ เป็นเพศชายจ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 74.3 มี อายุอยู่ร ะหว่าง 21-30 ปี
จานวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 70.2 มีสถานภาพโสดจานวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 88.7 มีระดับ
การศึก ษาอยู่ในระดับ ปริญ ญาตรี จ านวน 269 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 84.3 มี ป ระสบการณ์ ท างาน
ระหว่าง 1-3 ปี จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 และส่วนใหญ่จะทางานในด้านการออกแบบ
และพัฒนาเกม จานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6
5.1.2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์
ผลการศึก ษาเกี่ ยวกั บ ประสิท ธิภ าพของระบบงานทรัพยากรมนุ ษย์ในอุต สาหกรรมเกม
ประเทศไทยพบว่า องค์การในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยมีการดาเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้ง
ในลักษณะการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอยู่ใน
ระดั บ ดี โดยมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 3.54 ซึ่ ง การด าเนิ น งานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในองค์ ก ารที่ อ ยู่ ภ ายใน
อุตสาหกรรมเกมส่วนใหญ่ เป็นการดาเนินงานทรัพยากรมนุษย์แบบไม่เป็นทางการ หรืออาจจะกล่าว
ได้ว่า องค์การโดยส่วนมากไม่มีหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจน ซึ่งการดาเนินงานทรัพยากรมนุษย์
ในลักษณะดังกล่าว ผู้บริหารขององค์การจะเป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบเองทั้งหมด ทั้งนี้ ลักษณะงาน
ทรัพยากรมนุษย์ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่ามีการดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ
ลาดับที่ 1 พนักงานสัมพันธ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.80 รองลงมาคือ ลาดับที่ 2 การสรรหาและคัดเลือก
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 ลาดับที่ 3 การดาเนินงานด้านความรับ ผิดชอบต่อสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.60
ลาดับที่ 4 การพัฒนาองค์การ มีค่าเฉลี่ยนอยู่ที่ 3.58 ลาดับที่ 5 การพัฒนาสายอาชีพ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่
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3.57 ลาดับที่ 6 การบริหารผลการปฏิบัตงิ าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.49 ลาดับที่ 7 การบริหารค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.47 และลาดับที่ 8 การฝึกอบรมและพัฒนา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.39
ตามลาดับ ทั้งนี้ ผลการศึกษายังพบว่า องค์การในอุตสาหกรรมเกมมีการดาเนินงานทรัพยากรมนุษย์
ด้านการวางแผนกาลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.30 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ลักษณะงานอื่นๆ ทั้ง 9 ลักษณะงาน
5.1.3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
ผลการศึกษาในประเด็นคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศ
ไทยพบว่า บุคลากรที่ทางานในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม
ซึ่งมี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.67 โดยสามารถอธิบายได้ว่า คุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรที่
ทางานอยู่ในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับดี ทั้งนี้องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการ
ทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยนั้น สามารถเรียงลาดับ จากมากไปน้อย ได้แก่
ลาดับที่ 1 ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 ลาดับที่ 2 ความต้องการด้าน
ความรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.79 ลาดับที่ 3 ความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
3.69 ลาดับที่ 4 ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.66 ลาดับที่ 5 ความต้องการด้าน
สังคมและครอบครัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.62 ลาดับที่ 6 ความต้องการความภาคภูมิใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
3.60 นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า บุคลากรในอุตสาหกรรมเกมมีระดับคุณภาพชีวิตในการทางาน
ด้านความต้องการด้านเศรษฐกิจในระดับน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบด้านอื่นๆ ทั้ง 7
ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.43
5.1.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบงานทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิตใน
การทางาน
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบงานทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิตในการทางาน
ของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยพบว่า ประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์ทั้ง
9 ลักษณะงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณ ภาพชีวิตในการทางานโดยรวม ซึ่งอยู่ในระดับสูง โดย
เรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ลาดับที่ 1 การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีค่าสัมประ
สิทธิสหสัมพันธ์ที่ .839 ลาดับที่ 2 การพัฒนาสายอาชีพ มีค่าสหสัมพันธ์ที่ .806 ลาดับที่ 3 พนักงาน
สั ม พั น ธ์ มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ส หสั ม พั น ธ์ ที่ .767 ล าดั บ ที่ 4 การพั ฒ นาองค์ ก าร มี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ
สหสัมพันธ์ที่ .766 ลาดับที่ 5 การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ที่
.740 ลาดับที่ 6 การสรรหาและคัดเลือก มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ที่ .736 ลาดับที่ 7 การบริหารผล
การปฏิบัติงาน มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ที่ .734 และ ลาดับที่ 8 การฝึกอบรมและพัฒนา มีค่าสัม
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ประสิ ท ธิ ส หสั ม พั น ธ์ที่ .701 เว้น เพี ยงแต่ ล าดั บ ที่ 9 การวางแผนทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เท่ า นั้ น ที่ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตในการทางานในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ที่
.582 แต่ทั้งนี้ ระบบงานทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 9 ลักษณะงาน ล้วนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการ
ทางานซึ่งเป็นลักษณะความสัมพันธ์อันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5.1.5 ผลการศึกษาการถดถอยพหุคูณ ระหว่างระบบงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ก ารถดถอยพหุ คูณแบบขั้น (Stepwise) เพื่ อหาเปอร์เซ็นต์ค่ า
พยากรณ์ของตัวแปรทานายต่างๆ พบว่า งานวิจัยดังกล่าวมีตัวแบบสมการที่สามารถพยากรณ์การผัน
แปรหรือการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ ทั้งหมด 5 ตัวแบบสมการ โดยตัวแบบสมการที่ 1 มีค่า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ (R²) เท่ากับ .703 ตัวแบบสมการที่ 2 มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
พหุคูณ (R²) เท่ากับ .751 สมการรูปแบบที่ 3 มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ (R²) เท่ากับ .761
สมการรูปแบบที่ 4 มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ (R²) เท่ากับ .766 และสมการรูปแบบที่ 5 มี
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ (R²) เท่ากับ .769 โดยตัวแบบสมการทั้ง 5 แบบ สามารถพยากรณ์
การผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมได้อย่างมีนัยสาคัญที่ .01
ทั้งนี้ตัวแบบสมการที่ 5 เป็นตัวแบบสมการที่สามารถพยากรณ์การผันแปรของตัวแปรตามได้ดีที่สุด
เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ (R²) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับสมการรูปแบบที่ 1 จนถึง 4
รายละเอี ยดของตัวแบบสมการที่ 5 พบว่า ประสิท ธิภาพของการดาเนิน งานด้านความ
รับ ผิดชอบต่อ สัง คม ประสิท ธิภาพของการพั ฒ นาสายอาชีพ ประสิท ธิภาพของพนัก งานสัม พัน ธ์
ประสิท ธิภาพของการสรรหาและคัดเลือก และ ประสิ ท ธิภ าพของการบ ริห ารค่ าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ สามารถร่วมกันทานายการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากร
ในอุตสาหกรรมเกมได้อย่างมีนัยสาคัญที่ .05 ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจพหุคูณ
(R²) เท่ากับ .769 ซึ่งหมายความว่า ประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ประสิทธิภาพของการพัฒนาสายอาชีพ ประสิทธิภาพของพนักงานสัมพันธ์ ประสิทธิภาพของการสรร
หาและคัดเลือก และ ประสิทธิภาพของการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ เป็นตัวแปรพยากรณ์
ที่สามารถร่วมกันทานายคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย ได้
ร้อยละ 76.9
5.1.6 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพชีวิตในการทางาน
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจากบริษัทเกมทั้ง 5 ท่าน เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกใน
ประเด็น งานทรัพ ยากรมนุ ษย์ที่ พ บว่าสามารถท านายการผันแปรของคุณ ภาพชีวิตในการท างาน
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โดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกม รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะในการสร้างคุณภาพชีวิตในการ
ทางานเพิ่มเติม ซึ่งสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังต่อไปนี้
1) การสรรหาและคัดเลือก พบว่า ปัจจัย 2 ประการที่สาคัญต่อการคัดเลือกคนเข้ามาทางาน
ก็คือ 1) ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทางานตามสายงานดังกล่าว และ 2)
เรื่องทัศนคติในการทางานของผู้สมัครงาน ตลอดจนการใช้วิธีการเชิญชวนระหว่างรุ่นพี่ในที่ทางานกับ
รุ่นน้องในสถาบันการศึกษา และการรับนักศึกษาที่เคยฝึกงานกับบริษัทหรือสหกิจ
2) การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ พบว่า รูปแบบการให้ค่าตอบแทนที่บริษัทมอบ
ให้กับพนักงานเป็นในลักษณะการให้เงินเดือนแต่ละเดือน การให้ค่าตอบแทนรายโปรเจคใน การให้
โบนัสปลายปี การปรับขึ้นเงินเดือน การปรับเงินเดือนในกรณีที่พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
และการให้ส่วนแบ่งจากรายได้ของบริษัท ส่วนผลประโยชน์ที่บริษัทมอบให้กับพนักงานเป็นในลักษณะ
สวัสดิการของบริษัท ได้แก่ ประกันสังคม กิจกรรมสังสรรค์ วันหยุดชดเชย การทาประกันสุขภาพแก่
พนัก งาน การเบิกค่ารักษาพยาบาล การจัดตั้งกองทุนเลี้ยงชีพ สวัสดิการซื้ออสังหาริมทรัพย์ และ
สวัสดิการค่าเดินทางหรือค่าน้ามันรถ
3) พนักงานสัมพั นธ์ พบว่า บริษัทเกมมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิ ดขึ้นกับพนักงาน
ได้แก่ การสร้างห้อ งท างานแบบนั่ง ร่วมกั น การเปิดกว้างส าหรับ การแสดงความคิดอย่างมี อิส ระ
ลักษณะของงานที่เน้นการทางานเป็นทีม การวางตัวของผู้บริหาร การมีพื้นที่ในการทากิจกรรม การ
นัดประชุมแบบไม่เป็นทางการ (Manager Meeting) และการมีคนช่างคุยในบริษัทซึ่งจะเป็นตัวกลาง
ที่เชื่อมให้พนักงานแต่ละคน
4) การพัฒนาสายอาชีพ พบว่า บริษัทมีวิธีการพัฒนาสายอาชีพให้แก่พนักงานในบริษัท ได้แก่
การให้ โอกาสในการท างานที่ ท้ าทายขึ้น การให้ ศึก ษาเรีย นรู้ง านเพิ่ ม เติม จากผู้ จั ดการโครงการ
(Project manager) การให้คาแนะนาจากหัวหน้า การมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงนักศึกษา และการ
ส่งไปอบรมเพิ่มเติมและซื้อคู่มือการทางาน
5) การดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า บริษัทมีหลักการปฏิบัติต่อพนักงาน
ได้แก่ การให้เสรีภาพในการแสดงออกของพนักงาน การแสดงออกถึงการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาคซึ่งกันและกัน การดารงอยู่กันแบบพี่น้องและครอบครัว และการให้ความสาคัญต่อสภาพ
การจ้างงานที่เหมาะสมถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย ส่วนการดาเนินการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ได้แก่ การประหยัดพลังงาน และการจัดเก็บขยะที่ถูกต้อง
6) ข้อเสนอในการสร้างคุณภาพชีวิตในการทางาน พบว่า ผู้บริหารในอุตสาหกรรมเกมโดย
ส่วนใหญ่มีความเห็นต่อการสร้างคุณภาพชีวิตในการทางาน ได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่ช่วยให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ การเปิดโอกาสให้ลองเทคโนโลยีใหม่ๆ การให้โอกาสใน
สิ่งที่พ นักงานอยากทาให้กับ บริษัท การเปิดโอกาสในการพัฒ นาบุคลากร และการเรียนรู้ท าความ

221
เข้าใจกับสมาชิกในทีมแต่ละคนเพื่อช่วยให้พวกเขาสามรถทางานในสิ่งที่เขาถนัดและแสดงศักยภาพได้
อย่างแท้จริง
5.2 การอภิปรายผล
จากข้ อ ค้ น พบของงานวิ จัย นี้ ผู้วิ จัย ได้ ด าเนิ น การอภิ ป รายผลการศึ ก ษาโดยอิง ตามผล
การศึกษาในประเด็นการถดถอยพหุคูณ (Regression) ตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้มาแล้วในหัวข้อที่ 5.1.6
ผลการศึกษาการถดถอยพหุคูณระหว่างระบบงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย รวมถึงผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
สร้างคุณภาพชีวิตในการทางานจากการสัม ภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้ ง 5 บริษัท ในหัวข้อที่ 5.1.7 ทั้งนี้ใน
ภาพรวมของผลการศึกษานั้น ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า งานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยประกอบด้วย 1) การ
สรรหาและคัดเลือก 2) การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 3) พนักงานสัมพันธ์ 4) การพัฒนา
สายอาชีพ และ 5) การด าเนิ นการด้านความรับ ผิ ดชอบต่อ สัง คม ซึ่ ง งานทรัพ ยากรมนุ ษย์ ทั้ ง 5
ลักษณะงานล้วนแล้วแต่มีความสอดคล้องกับ รูปแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงนามธรรม (Soft
HRM) ภายใต้ตัวแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบวาร์วิค (Warwick Model) และตัวแบบการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์แบบฮาร์ดวาร์ด (Hardvard Model) โดยองค์การจะให้ความสาคัญไปที่เรื่อง
คนหรือพนักงานและมนุษยสัมพันธ์ โดยมีทัศนคติที่ว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของ
องค์การ ดังนั้นองค์การจึงเน้นเรื่องของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ การสร้างความผูกผัน การทางาน
เป็นทีม การเปิดโอกาสให้แต่คนใช้ความสามารถของตนเอง รวมถึงการตอบสนองความต้องการของ
พนักงานในองค์การให้เหมาะสมกับแต่ละคน (Beer et al., 1984; Hendry & Pettigrew, 1990) ซึ่ง
เห็นได้จากการที่องค์การในอุตสาหกรรมเกมมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธภาพให้เกิดกับสมาชิกอื่นๆ
ในบริษัท การเปิดกว้างสาหรับการแสดงความคิดอย่างมีอิสระ การทางานเป็นทีม การมีพื้นที่ในการทา
กิจ กรรมสัมพั นธ์ เป็นต้น ในขณะเดียวกั น ผลการวิจัยดังกล่าวก็ มีความสอดคล้องกั บ รูป แบบการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงรูปธรรม (Hard HRM) ภายใต้ตัวแบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบวาร์
วิค และตั วแบบการจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์แ บบมิ ชิ แกน (Michigan Model) ซึ่ง องค์ก ารจะให้
ความสาคัญ ไปที่เรื่องการบริหารจัดการเช่นเดียวกัน โดยมีทัศนคติที่ว่าการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์เป็นเสมือนกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่ผลประกอบการที่เป็นเลิศ (Devanna et
al., 1984; Hendry & Pettigrew, 1990) ซึ่งเห็นได้จากการที่องค์การดาเนินการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและตรงกับงาน การให้รางวัลและผลตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตัวเงิน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานจริง เป็นต้น นอกจากนี้
ผลการวิจัยดังกล่าวก็มีความสอดคล้องกับตัวแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งแนวคิดของ Nadler
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(1970) Gilley และคณะ (2002) และ Swanson และ Holton (2009) ในประเด็นการพัฒ นาสาย
อาชี พ ซึ่ งเห็ นได้จ ากการที่ อ งค์ก ารให้ความส าคัญ กั บ การพัฒ นาของบุคลากรทุ ก คน ส่ง เสริม ให้
บุคลากรมี ก ารพั ฒ นาตนเองตลอดเวลา รวมถึง การเตรีย มความพร้อ มของพนั ก งานให้มี ควา มรู้
ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม อันนาไปสู่การปฏิบัติงานในอนาคตที่ท้าทาย
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการอภิปรายเพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.2.1 การสรรหาและคัดเลือกกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
ผลจากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของการสรรหาและคัดเลือกมีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับสูงกับคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย อีกทั้ง
ประสิทธิภาพของการสรรหาและคัดเลือกสามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตในการ
ทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยได้เช่นกัน ในทางทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตในการทางานนั้น ข้อค้นพบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน ได้แก่
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางานด้านความต้องการทางสังคม และความต้องการด้านภาคภูมิใจ
ของ Sirgy และคณะ (2001) ซึ่ง การที่ บ ริษั ท สามารถด าเนิ น การสรรหาและคัด เลื อกได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ อันทาให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีเหมาะสมกับองค์การนั้น ก็จะทาให้สมาชิกในองค์การรู้สึก
ตนมี เพื่ อ นในที่ ท างานที่ ดี และได้รับ การยอมรับ นับ ถือในความสามารถจากเพื่อนร่วมงาน อีก ทั้ ง
สอดคล้อ งกั บ องค์ ป ระกอบคุณ ภาพชีวิต ในการท างานด้านการบูร ณาการทางสัง คมแนวคิ ดของ
Walton (1974) Huse และ Cummings (1985) และ Bruce และ Blackburn (1992) โดยการที่
บริษัทได้พนักงานที่เหมาะสมกับทีมตลอดจนสามารถเข้ามาเติบเต็มคุณภาพให้กับทีมได้นั้น ก็ย่อมเกิด
การยอมรับ การร่วมมื อ ในการท างาน อันนาไปสู่การเอื้ออานวยให้พนัก งานงานได้มี โอกาสสร้าง
สัมพันธภาพกับสมาชิกคนอื่นๆ นั้นเอง ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานที่เข้ามาใหม่มีความรู้สึกว่าตนเองนั้น
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ รวมถึงการปราศจากการมีอคติจากผูอ้ ื่น อันเป็นการสะท้อนภาพของการบูร
ณาการทางสังคมอีกด้วย นอกจากนี้ข้อค้นพบยังสอดคล้องกับแนวคิด Lau และ May (1998) ในแง่
ผลลัพ ธ์ กล่าวคือ การดารงอยู่ของสมาชิก ในบริษัท ที่ มีคุณ ภาพชีวิตในการท างานนั้น ส่วนส าคัญ
ประการหนึ่ง คือ จะต้องสะท้อนถึงบรรยากาศของความเป็นมิตรและมีสัมพันธไมตรีด้วยเช่นกัน
การดาเนินการด้านการสรรหาและคัดเลือกของบริษัทเกมนั้นจะมีหลักการที่ใช้สาหรับการ
สรรหาและคัดเลือก 2 ประการที่สาคัญ คือ 1) ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการ
ทางานตามสายงานดังกล่าว โดยบริษัทจะดูจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รวมถึงให้ทดสอบการ
ทางานจริง (EX, 52-54; EX4, 56-57; EX5,38-41) และ 2) เรื่องทัศนคติในการทางานของคนๆนั้น
บริษัท จะพิ จ ารณาในเรื่องความสามารถในการควบคุมอารมณ์ มีความยืดหยุ่นในการทางานได้ใน
ระดับหนึ่ง การเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่น (EX3,43-46) รวมทั้งการมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
(EX5,53-56) เพราะว่าลักษณะสายงานดังกล่าวจะให้ความสาคัญกับการมีส่วนรวมซึ่งสะท้อนถึงการ
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ทางานเป็นทีมนั้นเอง นอกจากนี้บริษัทมีการใช้วิธีการสรรหา บุคลากรแบบปากต่อปากระหว่างรุ่นพี่
และรุ่นน้อง ซึ่งเชิญชวนบอกต่อๆกันมา (EX3,34-37) รวมถึงการรับนักศึกษาที่เคยฝึกงานกับบริษัท
หรือสหกิจ (EX1,52-54) ซึ่งการสรรหาและคัดเลือกในลักษณะตามที่ กล่าวมานั้นมี ความสอดคล้อง
หลัก การของ Torrington และ Huat (1994) ที่ พูดถึง การคัดเลือกวาเปนกระบวนการที่ องคการ
ตัดสินใจวาคนๆไหนที่เหมาะกับความตองการขององคการ ทั้งนี้ไมมีวิธีการคัดเลือกที่ดีที่ สุด ดังนั้น
บริษัทจะตองผสมผสานแตละวิธีใหมีความเหมาะสมลงตัวกันระหว่างตาแหน่งงานกับคุณสมบัติของ
พนักงาน อีกทั้ง Bohlander และคณะ (2000) ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยทั่วไปแล้วองค์การต่าง ๆ จะ
ให้ความสาคัญและประเมินผู้สมัครจากความสามารถของผู้สมัครและตัวตนของผู้สมัคร โดยปัจจัยด้าน
ความสามารถของผู้ส มั ครจะประกอบด้วย ความรู้ ทั ก ษะ รวมถึงศั ก ยภาพในการเรียนรู้สิ่ง ที่ เป็น
ความรู้และทักษะใหม่ ๆ ส่วนปัจจัยด้านตัวตนของผู้สมัคร จะประกอบด้วย ทัศนคติ แรงจูงใจ ความ
สนใจ และบุคลิกลักษณะด้านอื่นๆ ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยดังกล่าวมีความสาคัญอย่างยิ่งกับการปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งงานนั้นๆ ให้ประสบผลสาเร็จ
ในส่ว นของผลการศึ ก ษาจากผู้วิจั ยได้ท่ านอื่ น นั้น ข้ อ ค้น พบในงานวิจั ยดั ง กล่ าวมี ความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศวรรณ เอี่ยมวิมังสา และเกียรติชัย เวษฎาพันธ์ (2558) ที่ศึกษาอิทธิพล
ของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
พบว่า การสรรหาและคัดเลือกมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยการคัดเลือ กบุคลากรที่ จะเข้ามาท างานใหม่ ด้วยความยุติธรรม การใช้ระบบสารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนข้อมูลของการสรรหาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการบรรจุบุคลากรเข้าทางานตรง
กับความสามารถของบุคลากร เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Koivunen และคณะ (2015) ที่ทาการศึกษา
ประเด็นความไม่เสมอภาคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทางานในประเทศฟินแลนด์ โดยการ
ประมวลข้อมูลเกีย่ วกับความไม่เสมอภาคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตั้งแต่ปี 2013 พบว่า เพศ
ชาติพั นธุ์ และการเลือ กที่ รัก มั ก ที่ ชังโดยถืออายุเป็นเกณฑ์ เป็นองค์ป ระกอบสามอันดับ แรกของ
รูปแบบการเลือกปฏิบัติในประเด็นการสรรหาและคัดเลือกที่ เกิดขึ้นในการรับสมั ครงาน อันส่งผล
กระทบต่อระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในฟินแลนด์
5.2.2 การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์กับคุณภาพชีวิตในการทางาน
ผลจากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของการบริหารค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับสูงกับคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย อีกทั้ง
ประสิทธิภาพของการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์สามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยได้เช่นกัน ในทาง
ทฤษฎีเกี่ยวกั บ คุณภาพชีวิตในการท างานนั้น ข้อค้นพบดัง กล่าวมีความสอดคล้องกั บ แนวคิดของ
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นัก วิชาการหลายท่ าน ได้แก่ แนวคิดของ Walton (1974) Huse และ Cummings (1985) Bruce
และ Blackburn (1992) และ Lau และ May (1998) ในประเด็นที่ ว่าองค์ป ระกอบค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรมนั้นสามารถนามาซึ่งคุณภาพชีวิตในการทางานได้ และ แนวคิดของ Sirgy และ
คณะ (2001) ด้านความต้องการด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือ บริษัทเกมมีการให้ค่าตอบแทนแก่พนักงาน
จะมี การให้เป็นเงินเดือนประจ าทุ ก เดือน โดยรูป แบบการให้ค่าตอบแทนที่ เป็นในลัก ษณะการให้
เงินเดือนแต่ละเดือนตามปกติ ในขณะที่การให้ค่าตอบแทนที่เป็นในรูปแบบตัวเงินเพิ่มเติมนั้น จะเป็น
ในลักษณะการให้ค่าตอบแทนรายโปรเจคในแต่ละงาน ซึ่งเปรียบเสมือนรายได้พิเศษกับพนักงานใน
สายงานอาร์คติสศิลปิน (Artist) และนักเขียนโปรแกรมเมอร์ (Programmer) และในส่วนพนักงานที่
ทางานฝ่ายสนับสนุน จะได้รับเป็นโบนัสปลายปี (EX3,60-62) อีกทั้ งมีการมอบส่วนแบ่งจากรายได้
ของบริษัทซึ่งมองว่าสิ่งนี้จะช่วยสร้างความรู้สึกของพนัก งาน อันให้พวกเขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้ าของ
ผลงาน (EX4,88-89) นอกจากนี้บริษัทเกมได้มีการปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนซึ่งจะปรับ
อยู่ประมาณร้อยละ 3-5 (EX4,82) ตามความเหมาะสม โดยอ้างอิงจากการประเมินผลการทางานของ
พนักงานแต่ละคน (EX3,59-60) รวมถึงการที่พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต อาทิ คนในครอบครัว
ไม่สบายหรือการแต่งงาน ผู้บริหารก็จะปรับขึ้นเงินเดือนให้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้พนักงานคนดังกล่าว
มีกาลังทรัพย์ในการดารงชีวิต การดูแลครอบครัวที่กาลังจะมีสมาชิกเพิ่มเข้ามา และสามารถทางาน
ต่อไปอย่างมีความสุขนั้นเอง (EX4,27-29,84-88)
ในส่วนการให้ผลประโยชน์นั้ น บริษัท มีก ารให้สวัสดิการแก่พนักงาน ได้แก่ ประกั นสังคม
(EX1,17; EX2,82; EX4,91; EX5,17) กิ จ กรรมสังสรรค์เพื่อส่งเสริม การสานสัม พันธ์ภายในบริษัท
(EX1,104-105; EX2,66; EX3,96-107; EX4,93-95; EX5,95-97) วั น ห ยุ ด ช ด เช ย (EX3,67-69;
EX5,101) การทาประกันสุขภาพแก่พนักงานและการเบิกค่ารักษาพยาบาล (EX4,96-107) การจัดตั้ง
กองทุนเลี้ยงชีพเพื่อจะเป็นเงินบานาญเวลาพนักงานลาออกหรือเกษียณ (EX3,71-73) สวัสดิการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สิทธิ์กู้ยืมในการนาเงินกู้ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูก (EX3, 7783) และสวัสดิการค่าเดินทางหรือค่าน้ามันรถซึ่งจะมอบให้สาหรับการเดินทางมาทางาน (EX1, 4446) หรืออาจจะต้องทางานดึก (EX2, 86-88) ซึ่งการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพนั้น
จะต้องเพียงพอต่อการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน อันช่วย
ให้พนักงานมีความรู้สึกว่าค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นมีความเหมาะสมและเกิดความพึง
พอใจมากขึ้น ทั้ งนี้ก ารบริห ารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในลัก ษณะตามที่ กล่าวมานั้นมี ความ
สอดคล้ อ งหลั ก การของ Milkovich และ Newman (2005) ที่ ว่ า การก าหนดอั ต ราการจ่ า ย
ค่าตอบแทนสาหรับตาแหน่งงานในองค์การเดียวกันนั้นควรให้ความสาคัญไปกับการจ่ายค่าตอบแทนที่
แตกต่างกัน เนื่องจากคุณค่าของงานในแต่ละตาแหน่งงานนั้นมีไม่เหมือนกันนั้นเอง อีกทั้งสอดคล้อง
กับ Bohlander และคณะ (2000) ที่ว่า ข้อควรคานึงในการจ่ายค่าตอบแทนและให้ผลประโยชน์ควร
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เป็นไปเพื่อจูงใจให้พนักงานมีความตั้งใจและใช้ความพยายามในการทางานอย่างเต็มความสามารถ
โดยระดับของค่าตอบแทนนั้นจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานะการเงินขององค์การ อีกทั้ง
การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ผลประโยชน์จะต้องอยู่บนพื้นฐานของระบบยุติธรรมเช่นกัน
นอกจากนี้ข้อค้นพบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทฤษฎีด้านพฤติกรรมองค์การได้แก่ ทฤษฎี
ลาดับ ความต้องการของมนุษย์ (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) ของ Maslow (1954)
กล่ า วคื อ พนั ก งานทุ ก คนล้ ว นมี ค วามต้ อ งการด้ า นร่ า งกาย (Physical Needs) เนื่ อ งจากเป็ น
ปัจจัยพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ในการดารงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งในบริบทของงานวิจัยดังกล่าว ความ
ต้องการด้านร่างกายจะครอบคลุมถึงเรือ่ งเงินเดือนและผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากการทางาน
ดังนั้นบริษัทเกมจึงให้ความสาคัญกับการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ เฉกเช่นเดียวกับการ
ดาเนินงานทรัพยากรมนุษย์ด้านอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานอย่างมีประสิทธิผล
อันนาไปสู่สภาวะการมีแรงจูงใจและมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีขึ้น
ในส่ว นของผลการศึ ก ษาจากผู้วิจั ยได้ ท่ านอื่ น นั้น ข้ อ ค้น พบในงานวิจั ยดั ง กล่ าวมี ความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศวรรณ เอี่ยมวิมังสา และเกียรติชัย เวษฎาพันธ์ (2558) ที่ศึกษาอิทธิพล
ของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
พบว่า การบริหารค่าตอบแทนและสวัส ดิการมีอิทธิพลต่อคุณ ภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร
มหาวิท ยาลัยมหิดล โดยการให้ผ ลตอบแทนที่ เหมาะสมเพื่อธารงรักษาบุคลากร การมีโ ครงสร้าง
ค่าตอบแทนที่ เ หมาะสมกั บ เศรษฐกิ จ และการก าหนดวิธี ก ารบริห ารค่ าตอบแทน เช่น ค่า จ้า ง
ค่าตอบแทนผลงาน ค่าตอบแทนความรู้ความสามารถ ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ เป็นเงินและไม่ ใช่เงินที่
เหมาะสมสาหรับองค์การเป็นปัจจัยที่พึงพิจารณา นอกจากนี้ ข้อค้นพบยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Saraji และ Dargahi (2006) ที่ ศึกษาคุณ ภาพชีวิตในการท างานของพนัก งานโรงพยาบาลที่ สังกั ด
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์รัฐเตหะราน และงานวิจัยของ Hosseini และคณะ (2010) ที่
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานประกันสังคม
ของจังหวัดมาซานดารัน ประเทศอิหร่าน เห็นสอดคล้องกันว่า การจ่ายค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับ คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร โดยให้ความส าคัญ กั บ การจ่ายค่าตอบแทนอย่าง
ยุติธรรม (Fair Pay) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ ะทาให้บุคลากรในองค์การรับรู้ว่าตนเองมี คุณภาพชีวิตในการ
ทางานที่ดี
5.2.3 พนักงานสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทางาน
ผลจากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของพนักงานสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง
กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานโดยรวมของบุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรมเกมประเทศไทย อี ก ทั้ ง
ประสิทธิภาพของพนักงานสัมพันธ์สามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตในการทางาน
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โดยรวมของบุคลากรในอุ ตสาหกรรมเกมประเทศไทยได้เช่นกั น ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกั บ
แนวคิดของนักวิชาการหลายท่านในเรื่ององค์ประกอบที่ทาให้เกิดคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี ได้แก่
แนวคิดของ Walton (1974) Huse และ Cummings (1985) Bruce และ Blackburn (1992) ใน
องค์ประกอบด้านการบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน และแนวคิดของ Lau และMay (1998)
ความเป็น มิ ตรและมี สัม พั นธไมตรี และ แนวคิดของ Sirgy และคณะ (2001) ด้านความต้องการ
ทางด้านสังคม (Social Needs) รวมถึงแนวคิดของ Rethinam และ Ismail (2008) ด้านความพึง
พอใจในงาน กล่าวคือ บริษัทเกมมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธภาพให้เกิดกับสมาชิกอื่นๆ ในบริษัท
ซึ่งเน้นการให้ความสาคัญ กับการสร้างห้องทางานแบบนั่งร่วมกันเพื่อช่วยให้พนักงานทุกคนที่อยู่ใน
ห้องดังกล่าวสามารถพูดคุย ปรึกษา รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ (EX5, 106-108) การ
สร้างบรรยายกาศที่เปิดกว้างสาหรับการแสดงความคิดอย่างมีอิสระ ซึ่งผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมจะ
พยายามทาให้สมาชิกในทีมทุกคนได้พูด ได้แสดงความคิดเห็นในการทางานได้อย่างเต็มที่โดยอยู่บน
เงื่อนไขของเหตุและผล (EX4,119-123; EX5, 109-111) การมีลักษณะของงานที่เน้นการทางานเป็น
ทีมซึ่งการทางานในสายงานดังกล่าวเป็นการทางานที่ ให้ความสาคัญกั บการทางานเป็นทีมอย่างยิ่ง
ดังนั้นลักษณะของงานจะเป็นตัวช่วยในการขัดเกลาให้พนักงานแต่ละคนปรับตัวเข้าหาซึ่งกันและกัน
มากขึ้น (EX3,47-52; EX4,104-105) การวางตัวของผู้บ ริห ารที่ สะท้ อนให้เห็นว่าตนเองไม่ ใช่เ ป็น
ผู้บังคับบัญชา แต่เป็นเพื่อนร่วมงาน เป็นรุ่นพี่ของเหล่าน้องๆในทีม (EX3,143-151; EX4,109-121)
การมีพื้นที่ในการทากิจกรรม โดยบริษัทได้จัดให้มีพื้นที่บางส่วนในสถานที่ทางานเพื่อเป็นพื้นที่ในการ
ทากิจกรรมสานสัมพันธ์ (EX3,102-107) การจัดประชุมฝ่ายบริหาร (Manager Meeting) ซึ่งจะการ
นัด ประชุ ม แบบไม่ เ ป็ น ทางการ ระหว่ างหั วหน้ างาน ผู้ จัด การฝ่ ายต่า งๆ และเจ้ าของบริ ษั ท มา
รับประทานอาหารและพูดคุยร่วมกัน (EX3,100-102; EX5,43-46) และสุดท้ายคือการมีคนช่างพูด
ช่างคุยในบริษัท ซึ่งจะเป็นตัวกลางที่เชื่อมให้พนักงานแต่ละคน รวมถึงพนักงานที่เข้ามาใหม่ให้สนิท
สนมกันได้อย่างรวดเร็ว (EX1,82-86; EX2,102-103) ซึ่งวิธีการที่กล่าวมาจะมีส่วนช่วยทาให้พนักงาน
มีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็มีผลต่อการสร้าง
บรรยากาศที่ ดีในการท างานภายในองค์ก ารนั้ นเอง ทั้ งนี้ก ารดาเนิ นกิ จ กรรมพนัก งานสัม พัน ธ์ใน
ลักษณะตามที่กล่าวมานั้นมีความสอดคล้องหลักการของ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2545) และ เกษม
สันต์ วิลาวรรณ (2553) ที่ให้ความเห็นต่อการดาเนินกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ที่มีความสาคัญในระดับ
จุลภาค โดยกล่าวว่าองค์การใดที่ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างต่างปฏิบัติต่อกันด้วยความรักใคร่กลม
เกลียว ร่วมด้วยช่วยกั นสร้างประโยชน์แก่ องค์การ รวมถึงสามารถระงับ ข้อขัดแย้ งให้ยุติล งได้ด้วย
ความเข้าใจร่วมกันนั้น องค์การดังกล่าวย่อมมีความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน บุคลากรทุก
ระดับจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการท างาน นาไปสู่ความตั้งใจในการสร้างผลผลิตหรือการ
บริการให้ดียิ่งขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในขณะเดียวกันการดาเนินกิจกรรมด้านพนักงาน
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สัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้องค์การสามารถดาเนินงานได้อย่างราบรื่น นาไปสู่การบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ารได้ อ ย่ า งสั ม ฤทธิ์ ผ ล รวมถึ ง สอดคล้ อ งกั บ de Silva (1998) ที่ ม อง
เช่นเดียวกันว่า ปัจจัยที่จะทาให้เกิดระบบพนักงานสัมพันธ์ที่ดีได้นั้น นายจ้างจะต้องยอมรับและเปิด
โอกาสให้ลูกจ้างเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารงาน ตลอดจนการสื่อสารการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้างอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและทัศนคติรวมที่ดีต่อกัน นอกจากนี้ข้อ
ค้นพบดังกล่าวก็สอดคล้องกับ แนวคิดขององค์การแรงงานประเทศ (ILO) ILO (2001 อ้างถึงใน ปิ่น
ปัทมา ครุฑพันธุ์, 2550) เช่นกัน กล่าวคือการเปิดโอกาสให้กับสมาชิกในองค์การได้เข้ามามีส่วนร่วม
ตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญ รวมทั้งการส่งเสริมให้สมาชิกมีการพูดคุยหารือซึง่ และกันภายในองค์การ จะมี
ส่วนช่วยให้บรรยากาศพนักงานสัมพันธ์ในองค์การเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งนาไปสู่การมีคุณภาพ
ชีวิตในการทางานที่ดีขึ้นเช่นกัน
ในส่ว นของผลการศึ ก ษาจากผู้วิจั ยได้ท่ านอื่ น นั้น ข้ อ ค้น พบในงานวิจั ยดั ง กล่ าวมี ความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศวรรณ เอี่ยมวิมังสา และเกียรติชัย เวษฎาพันธ์ (2558) ที่ศึกษาอิทธิพล
ของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
พบว่า การดาเนินงานด้านพนั ก งานสัม พันธ์มี อิท ธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการบริหารพนักงานสัมพันธ์เชิงกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนผู้บริหาร
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับบุคลากรเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน งานวิจัย
ของ ชะเอม มีเชาว์ (2557) ที่ทาการศึกษาการรับรู้ที่มีต่อการบริหารแรงงานสัมพันธ์และคุณภาพชีวิต
ในการทางานของพนักงานในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง พบว่า การรับรู้ ประเด็น
การบริหารแรงงานสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานใน
สถานประกอบการซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระดับสูง โดยอาศัยการมีนโยบายพนักงานสัมพันธ์ที่ชัดเจน
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในสถานประกอบการ เช่นเดียวกับ งานวิจัยของ Sundaray
และคณะ (2010) ที่ ศึก ษาเรื่อ ง การริเริ่มพนักงานสัม พันธ์กั บ คุณ ภาพชีวิตการท างาน โดยศึกษา
พนักงานที่ทางานในบริษัทพลังงานในอินเดีย พบว่า การบริหารจัดการด้านพนักงานสัมพันธ์เป็นส่วน
สาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒ นาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน ตลอดจนการบรรลุผลสาเร็จของ
วัตถุประสงค์หลักขององค์การ ซึ่งความสาเร็จของการดาเนินงานด้านพนักงานสัมพันธ์ที่จะนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานให้สาเร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นและทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แก่ ฝ่ายการจัดการ ฝ่ายสหภาพ และพนักงานขององค์การ
5.2.4 การพัฒนาสายอาชีพกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
ผลจากการศึก ษาพบว่า ประสิท ธิภาพของการพัฒ นาสายอาชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับสูงกับคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทย อีกทั้ง
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ประสิท ธิภาพของการพั ฒ นาสายอาชีพ สามารถพยากรณ์คุณ ภาพชีวิตในการท างานโดยรวมของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยได้เช่นกัน ในทางทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
นั้น ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้อ งกั บแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านเกี่ยวกับองค์ป ระกอบในการ
สร้างคุ ณ ภาพชีวิตในการท างานที่ ดี ได้แก่ แนวคิ ดของ Walton (1974) Huse และ Cummings
(1985) และ Bruce และ Blackburn (1992) ในองค์ประกอบด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถ
ของตนเองได้อ ย่างเต็ม ที่ และแนวคิดของ Lau และMay (1998) ด้านโอกาสในการเติบ โต และ
แนวคิดของ Sirgy และคณะ (2001) ด้านความต้องการด้านความรู้ รวมถึงแนวคิดของ Rethinam
และ Ismail (2008) ด้านการพั ฒ นาความรู้ความสามารถ กล่าวคือ บริษัท มี ก ารให้โอกาสในการ
ทางานที่ท้าทายขึ้น โดยผู้จัดการตามสายงานจะประเมินว่าคนไหนที่มีแววที่จะพัฒนาไปเป็นหัวหน้า
หรือเลื่อนตาแหน่งได้ในอนาคต ก็จะมอบโอกาสให้ลองทางานที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น (EX3,122125) การไปศึกษาเรียนรู้งานเพิ่มเติมจากผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ซึ่งจะเป็นวิธีการที่
ผลักดันให้พนักงานคนดังกล่าวเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมการทางานที่จะต้องใกล้ชิดกับผู้จัดการตาม
สายงาน ซึ่งจะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการทางาน ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการ
ดูแลสมาชิกในทีม เพื่อช่วยให้เขามีความเข้าใจถึงลักษณะการทางานในระดับที่สูงขึ้น (EX5,166-168)
การที่หัวหน้าให้คาแนะนาแก่พนักงานในประเด็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการ
ทางานบางด้าน เพื่อ จะช่วยให้พนักงานเตรียมความพร้อมในการเลื่อนตาแหน่งใหม่ห รือเติมเต็มใน
ต าแหน่ ง งานที่ ยั ง ว่ า งอยู่ (EX2,110-113) การมอบหมายให้ เ ป็ น พี่ เ ลี้ ย งนั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานซึ่ ง
เปรียบเสมือนการฝึกให้พนักงานรู้จักการบริหารจัดการดูแลคน การสื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่คนอื่นๆ (EX3,125-130) และสุดท้าย คือ การส่งไปอบรมเพิ่มเติมและซื้อคู่มือการ
ทางาน ในกรณีที่ตัวพนักงานเองมีความต้องการที่จะพัฒ นาความรู้ความสามารถ และทักษะในการ
ทางานของตนเอง จึงส่งตัวเพื่อไปเรียนรู้ ฝึกอบรม หรือสัมมนาเพิ่มเติม (EX1,121-124) นอกจากนี้
พนัก งานบางส่วนจะมี การซื้อคู่มื อการออกแบบและพัฒ นาเกม (EX5,162-164) ซึ่งทางบริษัท จะ
สนับ สนุน ในเรื่อ งค่ าใช้จ่ายในการพั ฒ นาดัง กล่ าวทั้ งหมด (EX5,162-164) ในขณะเดียวกั นการ
สนับสนุนในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้พนักงานมีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในงานที่
ทาอยู่ อันเป็นเหตุให้พ นัก งานรู้สึก ว่าตนเองมี ความถนัดและมีความเชี่ยวชาญในงานด้านอะไร ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Sirgy และคณะ (2001) ในองค์ประกอบด้านความต้องการบรรลุศักยภาพ
ทั้งนี้การดาเนินกิจกรรมการพัฒนาสายอาชีพในลักษณะตามที่กล่าวมานั้นมีความสอดคล้องหลักการ
ข อ ง Morrison แ ล ะ Hock (1 9 8 6 ) แ ล ะ Chartered Institute Of Personnel And
Development (2003) ที่ ก ล่าวว่า การพั ฒ นาสายอาชีพนั้ น ควรจะเป็น รูป แบบที่ เ ปรียบเสมื อ น
สะพานเชื่อมระหว่างเป้าหมายขององค์การและสมรรถนะของบุคคล ซึ่งจะสอดประสานความต้องการ
และศักยภาพของบุคลากรเข้ากับความต้องการขององค์การจึงจะมีประโยชน์ต่อพนักงานและองค์การ
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และ Cappelli (1999) เพิ่มเติมว่า การพัฒนาสายอาชีพที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องทาให้พนักงาน
รู้สึกว่าตนเองกาลังได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและได้ทางานที่มีความท้าทายความสามารถ ซึ่งจะทาให้พนั กงาน
รู้สึกถึงความตื่นเต้นในการทางานและไม่มีความรู้สึกว่าตนเองหยุดอยู่กับที่ นอกจากนี้ ผลการศึกษา
ดัง กล่าวยังสอดคล้อ งกั บ แนวคิดของ Royuela และคณะ (2008) ที่ กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการ
ทางานที่จะสมบูรณ์แบบได้นั้น องค์การจาเป็นจะต้องสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาสายอาชีพ
ให้แก่พนักงานทุกคน อันเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบหลักที่สาคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทางานเช่นกัน
ในส่วนของผลการศึกษาจากผู้วิจัยได้ท่านอื่นนั้น ข้อค้นพบในงานวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Yeo และ Li (2011) ที่ ได้ท าการศึกษาการรับรู้ของนักศึกษาบริห ารธุรกิจ ภาคพิเศษ
จานวน 140 คน ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การสนับสนุนการพัฒนา
อาชีพที่ให้ความสาคัญกับการวางแผนการพัฒนาอาชีพและการออกแบบงานที่มีความยืดหยุ่นต่อเวลา
การทางาน รวมถึงการพัฒ นาทักษะที่หลากหลาย จะเป็นกลยุทธ์การพัฒนาสายอาชีพที่ดีอันส่งผล
กระทบเชิ ง บวกต่ อ การรับ รู้ข องพนั ก งานเกี่ ย วกั บ คุณ ภาพชี วิต ในการท างานของพวกเขา และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Amin (2013) ที่ได้ทาการศึกษาการพัฒนาสายอาชีพเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์
ของคุณภาพชีวิตการทางาน โดยศึกษาพนักงานที่ทางานในองค์การบริการสาธารณะในประเทศอิน
โดนีเชีย พบว่า การดาเนินงานด้านการพัฒนาสายอาชีพสามารถช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตในการทางานที่ดีขึ้นได้ ทั้งนี้จาเป็นจะต้องดาเนินการ 3 สิ่ง คือ 1) ประสิทธิผลของการพัฒนาสาย
อาชีพจะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องเป็นการดาเนินงานร่วมกันระหว่าง พนักงาน หัวหน้า และองค์การ โดย
พนักงานจะต้องมีความตระหนักอย่างแรงกล้าต่อการพัฒนาสายอาชีพ ในขณะเดียวกันหัวหน้าและ
องค์การจะต้อ งให้ก ารสนับ สนุนการพัฒ นาสายอาชีพแก่ พนัก งานอย่างเต็ม ที่ 2) องค์ก ารจะต้อง
ผสมผสานการท างานของพนักงานให้มีความสอดคล้องเป้าหมายการท างานในอนาคต รวมถึงการ
นาเอาการปฏิบัตงิ านของพนักงานรวมกับเป้าหมายขององค์การเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทาให้พนักงานเห็น
เส้นทางสายอาชีพของตนเองว่าจะเติบโตในองค์การได้อย่างไร และ 3) องค์การจะต้องดาเนินการด้าน
การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ อันเป็นการช่วยให้พนักงานและองค์การ
ได้บรรลุผลสาเร็จในอนาคตร่วมกัน
5.2.5 การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
ผลจากการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของการดาเนิน การด้านความรับ ผิดชอบต่อสัง คมมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรม
เกมประเทศไทย อี ก ทั้ งประสิท ธิภาพของการดาเนิ น การด้านความรับ ผิด ชอบต่อ สังคมสามารถ
พยากรณ์คุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยได้เช่นกัน
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ข้อค้นพบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน ได้แก่ แนวคิดของ Walton
(1974) Huse และ Cummings (1985) และ Bruce และ Blackburn (1992) ในองค์ประกอบด้าน
ประชาธิปไตยในองค์การ ในองค์ป ระกอบด้านประชาธิป ไตยในองค์ก าร กล่าวคือ เสรีภาพในการ
แสดงออกของพนักงาน โดยที่พนักงานทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกได้อย่าง
อิสระเสรีซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการสื่อสารอย่างสันติโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกเลือกปฏิบัติจากฝ่าย
บริห ารขององค์ก าร (EX1,146-148; EX4,172-175) และองค์ป ระกอบด้านสภาพการท างานที่
คานึงถึงความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ซึ่งบริษัทเกมให้ความสาคัญกับ สุขอนามัยของพนักงานทุก
คนเพื่อให้มีสุขภาพกายที่ ดี รวมถึงความปลอดภัยในสถานที่ท างานซึ่งเห็นได้จากการจัดเก็ บขยะที่
ถูกต้อง (EX5,175-178) รวมถึงองค์ประกอบด้านความสมดุลในชีวิตทางานและชีวิตส่วนตัว กล่าวคือ
บริษัทเกมมีการกาหนดหลักเกณฑ์สภาพการจ้างงานที่เหมาะสมถูกต้ องและสอดคล้องกับกฎหมาย
โดยครอบคลุมชั่วโมงในการทางาน วันหยุดประจาสัปดาห์ อันก่อให้ความสมดุลระหว่างการทางาน
และการดาเนินชีวิตปกติ (EX3,67-70; EX5,184-188)
ในส่ ว นแนวคิ ด ของ Rethinam และ Ismail (2008) ก็ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ค้ น พบ
เช่นเดียวกัน ซึ่งมีสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านการเปิดเผยและยุติ ธรรม ซึ่งบริษัทได้แสดงออกถึง
การปฏิบัติอย่างเท่าเที ยมและเสมอภาคซึ่งกันและกัน ดังนั้นทุกๆการกระทาและทุกๆการตัดสินใจ
จะต้อ งอยู่บ นพื้ นฐานของความยุติธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานรู้สึกว่าตัวเองกาลังถูกเอารัดเอา
เปรียบ (EX4,167; EX5,132-134) และองค์ประกอบด้านความสมดุลระหว่างชีวิตในการทางานและ
ชีวิตส่วนตัว ซึ่งกล่าวถึงการมีสภาพการจ้างงานที่เหมาะสมถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย โดย
ครอบคลุมชั่วโมงในการทางาน วันหยุดประจาสัปดาห์ อันก่อให้ความสมดุลระหว่างการทางานและ
การดาเนินชีวิตปกติ (EX3,67-70; EX5,184-188)
นอกจากนี้ ข้ อ ค้ น พบก็ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Lau และ May (1998) ใน
องค์ประกอบด้านความเป็นมิตรและมีสัมพันธไมตรีและ Sirgy และคณะ (2001) ในองค์ประกอบด้าน
ความต้องการทางด้านสังคม กล่าวคือ การเป็นอยู่ของพนักงานที่เกิดขึ้นในบริษัทเป็นไปในลักษณะพี่
น้องและครอบครัว ซึ่งผู้บริหารจะมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับพนักงานทุกคน ดังนั้นการพูดคุย การ
แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการขอคาปรึกษาจีงไม่ได้อยู่ในฐานะการสื่อสารระหว่างหัวหน้า -ลูกน้อง
แต่เ ป็ นการสื่ อ สารที่ อ ยู่ ในฐานะพี่ น้ อ งและเพื่ อ นร่วมงาน (EX1,98-101; EX3,149-151) ซึ่ ง ผล
การศึกษาในประเด็นดังกล่าวตามที่ ผู้วิจัยได้อภิปรายมานั้น ล้วนเป็นปัจจัยสาคัญ ที่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตในการทางานของพนักงาน ทั้งนี้การดาเนิน การด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะตามที่
กล่าวมานั้นจะเป็นการกระทาที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อพนักงานอันมุ่งเน้นถึงการให้ความสาคัญ
ต่อการปฏิบัติ และดูแลพนักงานเป็นหลัก หรืออาจเรียกได้ว่า เป็นความรับ ผิดชอบในกระบวนการ
(CSR-in-process) ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ หลักการความรับผิดชอบต่อสังคมมิ ติ
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ภายใน (Internal Dimension) ของ Commission of The European Communities หรือ CE (
2001) ที่กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงานภายในองค์การนั้นเป็นเสมือน
การดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่ธุรกิจได้ดาเนินการอยู่และสามารถบริหารจัดการได้โดยตรง ซึ่งจะครอบคลุม
การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบ การให้ข้อมูลที่โปร่งใสกับบุคลากรในทุกๆประเด็น
การให้ความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตครอบครัว การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
อีกประเด็นหนึ่งที่ถูกจัดอยู่ในความรับผิดชอบต่อสังคมมิติภายในก็คือ การให้ความสาคัญต่อการรักษา
สุขภาพและความปลอดภัยแก่ พ นัก งานอย่างมี ป ระสิท ธิภาพ เป็ นการดูแลสุ ขภาพของพนัก งาน
ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยเพื่อลดและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลากรให้
ได้มากที่สุด ในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการหลายท่านที่ มีมุมมองเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ความ
รับผิดชอบต่อพนักงานเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สาคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม (Longo et al.,
2005; Lamberti & Lettieri, 2009) นอกจากนี้ข้อค้นพบดังกล่าวก็มี ความสอดคล้องกับมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2554) ในประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices) ซึ่งจะเป็นการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อ
พนักงานเป็นหลัก ได้แก่ การจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและปราศจากการปลดออก เลิกจ้าง
หรือไล่อ อกโดยไม่ มีก ฎเกณฑ์ ห รือเลือกปฏิบัติ การมี สภาพการจ้างงานที่ เหมาะสมโดยครอบคลุม
ค่าจ้าง ชั่วโมงในการทางาน วันหยุดประจาสัปดาห์ อันก่อให้ความสมดุลระหว่างการทางานและการ
ดาเนินชีวิต การเสวนาทางสังคมที่ให้เสรีภาพในการแสดงออกของพนักงานและแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิ สระเสรีซึ่งอยู่ บ นพื้ นฐานของการสื่อสารอย่างสันติ และการให้ความส าคัญ กั บสุขภาพของ
พนักงานและความปลอดภัยในการทางาน ซึ่งจากที่กล่าวมานั้นสะท้อนให้เห็นว่าความรับผิดชอบต่อ
พนักงานเป็นมิติที่สาคัญมากของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ในส่วนของผลการศึกษาจากผู้วิจัยได้ท่านอื่นนั้น ข้อค้นพบในงานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เพ็ ญ นี ภูมิ ธรานนท์ และคณะ (2554) ที่ท าการศึกษาพนัก งานจากบริษัท ที่ ได้รับ การรับรอง
มาตรฐานความรับ ผิดชอบของผู้ป ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
จานวน 892 คน พบว่า การดาเนินกิ จ กรรมความรับ ผิดชอบต่อสังคมในประเด็นการปฏิบัติด้าน
แรงงานขององค์การ (Labour Practices) ได้แก่ การจ้างงานและความสัมพันธ์ในการจ้างงาน สภาพ
การจ้างและการคุ้มครองทางสังคม การสานเสวนาทางสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ทางาน และการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
ในการทางานของของบุคลากร ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบทิศทางเดียวกัน อันสะท้อนให้เห็นว่า
หากองค์การธุรกิจมีการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นการปฏิบัติด้านแรงงานที่
สูงหรือมาก คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในองค์การนั้นก็ย่อมมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ข้อ
ค้นพบก็สอดคล้องกับงานวิจัยอีกหลายท่ าน ได้แก่ ทัศนา แสวงศักดิ์ (2549) ที่พบว่า การที่ผู้บริหาร
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รับ ฟังความคิดเห็นของพนักงานทุ กระดับและการเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถ รวมถึงริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ก็จะส่งผลให้พนักงานดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตในการทางานมากยิ่งขึ้น และ
งานวิจัยของ ขวัญจิรา ทองนา (2547) พบว่า การที่องค์การให้ความสาคัญกับการสร้างบรรยากาศใน
การทางานและบริหารจัดการสถานที่ทางานให้มีความสะอาดถูกสุขอนามัย ตลอดจนมีความปลอดภัย
ในการทางานนั้น ก็จะส่งผลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีขึ้น รวมทั้งงานวิจัยของ วรนา
รถ แสงมณี (2547) ก็พบว่า การที่องค์การมีข้อบังคับและข้อระเบียบต่างๆในการจ้างงานที่ถูกต้อง
และสอดคล้องกับกฎหมาย สิ่งนั้นจะช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่พนักงานรวมถึงการรับรู้ว่าตนเองมี
คุณภาพชีวิตในการงานที่ดีเช่นเดียวกัน
5.2.6 งานทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม
5.2.6.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิตในการทางาน
ข้อค้นพบจากการศึกษาในประเด็นความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล พบว่าประสิทธิภาพของการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ไม่สามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม
ของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยได้ เมื่อพิจารณาจากแบบสอบถามในงานวิจัยดังกล่าว
ทาให้ทราบว่าบุคลากรในบริษัทเกมให้ความเห็นต่อการดาเนินงานด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่
เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเกมว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพ
ของการดาเนินงานด้านอื่นๆ ในขณะเดียวกั น ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของการวางแผน
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์กั บ คุ ณ ภาพชี วิตในการท างานโดยรวมก็ อยู่ ในระดั บ น้อ ยที่ สุ ดเช่น เดี ยวกั น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ระหว่างงานทรัพยากรมนุษย์อื่นๆ กับคุณภาพชีวิตในการทางาน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการวางแผนทรัพ ยากรมนุษ ย์ จะให้ ความส าคัญ กั บ การคาดการณ์ ความต้องการ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การในอนาคตทั้งในด้านจานวนและประเภทของกาลังคน เมื่อพิจารณาจาก
แบบสอบถามในประเด็นดัง กล่าวท าให้ท ราบว่า บุคลากรในบริษัทเกมให้ความเห็นต่อ การจัดสรร
กาลังคนได้เพี ยงพอกับ ปริมาณงานอยู่ในระดับ น้อยที่ สุดเมื่อเปรียบเทียบกั บ ประเด็นอื่นๆ ในการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ อันสะท้อนให้เห็นว่าองค์การมีจานวนบุลคากรไม่เพียงพอต่อภาระงานที่มอี ยู่
ซึ่งสอดคล้องกับ ผลวิจัยของ Vroom (1964) พบว่า การมีชั่วโมงการทางานที่มากจนเกินไปจะส่งผล
กระทบต่อการใช้เวลาว่างของพนักงานทั้งในการพักผ่อนจากการทางาน งานอดิเรกส่วนตัว การใช้
เวลาเพื่อนฝูงและครอบครัว ส่วน Brown และ Moberg (1980) ก็เห็นเช่นเดียวกันว่า จานวนปริมาณ
งานที่มีมากจนเกินไป จะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เ กิดความเครียดในการทางาน อีกทั้งเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อ
หลักการความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางานอีกด้วย
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5.2.6.2 การฝึกอบรมและพัฒนากับคุณภาพชีวิตในการทางาน
ข้อค้นพบจากการศึกษาในประเด็นความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล พบว่าประสิทธิภาพของการ
ฝึกอบรมและพัฒนาไม่สามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยได้ เมื่อพิจารณาจากแบบสอบถามในงานวิจัยดังกล่าว ทาให้
ทราบว่าบุคลากรในบริษัทเกมให้ความเห็นต่อการดาเนินงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาที่เกิดขึ้นใน
อุตสาหกรรมเกมมีป ระสิท ธิภาพอยู่ในระดับ ปานกลางเมื่ อเปรียบเที ยบกั บ ประสิท ธิภาพของการ
ดาเนินงานด้านอื่นๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบริษัทมีการสารวจความต้องการการฝึกอบรมโดยคานึงถึง
พนักงานได้ไม่เท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Szilagyi (1984) ที่มองว่ากระบวนการพัฒ นา
บุคลากรจะบรรลุประสิทธิผลได้นั้น จะต้องมีพื้นฐานที่สาคัญซึ่งเริ่มมาจากการวิเคราะห์ความต้องการ
และความจ าเป็นในการพัฒ นาบุคลากร อีก ทั้ง งานวิจัยของ ทศวรรณ เอี่ยมวิมั งสา และเกี ยรติชัย
เวษฎาพันธ์ (2558) ที่ศึกษาอิทธิพลของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้สรุปว่า การฝึกอบรมและพัฒนาที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตใน
การทางานของบุคลากรได้นั้น จะต้องให้ความสาคัญ กับ การสารวจความต้องการการฝึกอบรมของ
พนักงานทุกระดับ การดาเนินกิจกรรมการฝึกอบรมและการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย และการพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ
5.2.6.3 การบริหารผลการปฏิบัตงิ านกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
ข้อค้นพบจากการศึกษาในประเด็นความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล พบว่าประสิทธิภาพของการ
บริหารผลการปฏิบัติงานไม่สามารถพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม
ของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยได้ เมื่อพิจารณาจากแบบสอบถามในงานวิจัยดังกล่าว
ทาให้ท ราบว่าบุคลากรในบริษัท เกมให้ความเห็นต่อการบริห ารผลการปฏิบัติ งานในประเด็นการ
สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกาหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหัวหน้า
งานและพนัก งานนั้นมี ค่าเฉลี่ยน้อ ยที่ สุด เมื่ อเปรีย บเที ยบกั บ ประเด็นอื่นๆในการบริห ารผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนีอ้ าจจะเป็นเพราะบริษัทไม่ได้มีการสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกาหนดการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านร่วมกันระหว่างหัวหน้างานกับพนักงานเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ส่วนงานพั ฒ นาและบริหารจัดการความรู้ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ก ล่าวว่า การ
บริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องให้ความสาคัญต่อกระบวนการติดต่อสื่อสาร 2 ทาง
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อตกลงร่วมกันระหว่างการปฏิบัติงานของบุคลากรและความคาดหวังขององค์การ
อันจะนาไปสู่วิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดที่สุด (Best Practices) (สถาบันดารงราชานุภาพ, 2553) อีก
ทั้งงานวิจัยของ ทศวรรณ เอี่ยมวิมังสา และเกียรติชัย เวษฎาพันธ์ (2558) ที่ศึกษาอิทธิพลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้สรุปว่า
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การประเมิ นผลการปฏิบัติงานที่ มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรนั้น จะต้องให้
ความสาคัญกับการประเมินผลงานแบบ 360 องศา และการกาหนดตัวชี้วัดร่วมกันเพื่อนามาใช้การ
ประเมินผลงาน
5.2.6.4 การพัฒนาองค์การกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
ข้อค้นพบจากการศึกษาในประเด็นความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล พบว่าประสิทธิภาพของการ
พัฒ นาองค์ก ารไม่ สามารถพยากรณ์ ก ารเปลี่ยนแปลงของคุณ ภาพชีวิตในการท างานโดยรวมของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยได้ เมื่อพิจารณาจากการศึกษาของ Gupta (2013) ที่กล่าว
ว่า กิจกรรมด้านการพัฒนาองค์การ (OD Intervention) ใดก็ตามที่มีส่วนช่วยให้พนักงานมี คุณภาพ
ชีวิตทั้งในแง่ของความเป็นอยู่และการปฏิบัติในองค์การที่ดีขึ้น มีการปรับปรุงความสามารถในการ
แก้ปัญหา และส่งเสริมการเจริญเติบโตของบุคคลนั้น ล้วนส่งผลให้บุคลากรเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตใน
การท างานที่ ดีขึ้น ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ที่ สาคัญ ประการหนึ่งของการ
พัฒนาองค์การ คือ การปรับปรุงคุณภาพชีวิต ในการทางาน ทั้งนี้การปรับ ปรุงดังกล่าวจะต้องอาศัย
การใช้กิ จกรรมด้านการพั ฒ นาองค์ก ารเข้ามาเป็นเครื่องมื อในการช่วยบริห ารจัดการนั้นเอง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ผนวกกับพิจารณาจากแบบสอบถามในประเด็นดังกล่าว จึง
ทาให้ทราบว่าบุคลากรในบริษัทเกมให้ความเห็นว่าบริษัทมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานที่ดีขึ้น
อันนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิผลขององค์การซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ ประเด็นอื่นๆใน
การพั ฒ นาองค์ก าร ดังนั้นจึง อาจเป็นเหตุให้ม องว่า องค์ก ารไม่ได้มี การดาเนินกิจ กรรมการพัฒ นา
องค์การที่เด่นชัดเท่าที่ควร เพราะองค์การไม่ได้มีการนาเครื่องมือหรือดาเนินกิจกรรมแทรกแซงในการ
พัฒนาองค์การ (OD Intervention) ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนบริษัทนั้นเอง
5.2.7 งานทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิตในการทางานขององค์การประเภทอื่นๆ
การศึกษาวิจัยในประเด็นงานทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในองค์การประเภทอื่นๆนั้น พบว่ามีความสอดคล้องรวมถึงมีความแตกต่างกับผลการศึกษา
ในบริบ ทอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย อาทิ งานวิจัยของ ทศวรรณ เอี่ยมวิมังสา และเกียรติชัย
เวษฎาพันธ์ (2558) ที่ศึกษาอิทธิพลของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล โดยผลการศึกษาที่มีความสอดคล้อง คือ ประเด็นการดาเนินงานด้าน
การสรรหาและคัดเลือก การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ การดูแลสภาพในการทางานที่ความ
ปลอดภั ย และพนั ก งานสั ม พั น ธ์ มี อิท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพชีวิต ในการท างานของบุ คลากร ส่ วนผล
การศึก ษาที่ มีความแตกต่างนั้น ได้แก่ การดาเนินงานด้านการวางแผนกาลังคน การฝึกอบรมและ
พัฒ นา การประเมิ นผลการปฏิบัติง าน กลับ มี อิท ธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร
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เช่นเดียวกัน ส่วนงานวิจัยของ อนนต์ เอมถนอม (2554) ที่ทาการศึกษาการกาหนดกลยุทธ์การเพิ่ม
คุณ ภาพชี วิตและประสิท ธิภาพในการปฏิบั ติง านของพนัก งานแผนกจั ดซื้อ บริษัท เอสโซ่ จ ากั ด
(มหาชน) และกลุ่มบริษัท ในเครือ โดยผลการศึกษาที่มี ความสอดคล้อง คือ ปัจจัยด้านการบริหาร
ทรัพ ยากรมนุษย์ในประเด็นพนัก งานสัม พันธ์ โดยให้การสรุป ว่า องค์การควรมี ก ารจัดกิ จ กรรมที่
ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ทั้งนี้หัวหน้าควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้
แสดงความคิดเห็ นต่างๆในการท างาน ส่ วนผลการศึก ษาที่ มี ความแตกต่างนั้ น คือ ประเด็น การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสรุปว่าองค์การควรกาหนดแนวทางและเกณฑ์การพิจารณาที่มีความ
เที่ยงตรงและยุติธรรม และประเด็นการฝึกอบรมและพัฒนา ซึ่งองค์การควรมีการพัฒนาพนักงานที่มี
ความสามารถเพื่ อ เลื่อ นตาแหน่งที่ ร ะดับ ที่ สูง ขึ้นต่อไปในอนาคต ทั้ ง นี้ความสอดคล้องและความ
แตกต่างที่พบในผลการศึกษาวิจัยต่างๆนั้น จึงสามารถสะท้อนให้เห็นว่าองค์การที่มีบริบทแตกต่างกัน
มีบุคลากรที่ทางานในลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ย่อมมีแนวทางในการปฏิบัติเชิงการบริหารคนที่
เฉพาะเจาะจง ซึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และเป้าหมายขององค์การนั้นๆได้
อย่างเหมาะสม (ปิยาพร ห้องแซง, 2555) นอกจากนี้ นักวิชาการทางการบริหารมีความเชื่อว่า ความ
แตกต่ างของวัฒ นธรรมองค์ ก ารเป็ น เสมื อนปั จ จั ยที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง อั น มี อิ ท ธิพ ลต่ อ ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก าร และคุ ณ ภาพ ชี วิ ต ใน การท างานของ บุ คลากรในองค์ ก ารนั้ น ๆ
(Schermerhorn, 2005)
5.3 ข้อจากัดในงานวิจัย
5.3.1 งานวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาพนักงานที่ ปฏิบัติงานในบริษัทเกมซึ่งอยู่ภายใต้บริบท
อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทโดยส่วนใหญ่ที่ได้เข้าร่วมการตอบแบบสอบถาม รวมถึง
ผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกนั้นล้วนมาจากบริษัทขนาดเล็กจนถึงบริษัทขนาดกลาง ดังนั้นผลการศึกษา
ดังกล่าวจึงสามารถอธิบายข้อเท็จจริงได้เพียงเฉพาะบริษัทขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางเท่านั้น ในทาง
กลับกัน ผลการวิจัยดังกล่าวจึงไม่สามารถอธิบายข้อค้นพบในบริษัทเกมขนาดใหญ่ได้
5.3.2 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณมีข้อจากัดในงานวิจัยด้านจานวนองค์การ โดยผู้วิจัยได้ติดต่อ
องค์การจานวน 30 องค์การ เพื่อขอเข้าเก็บแบบสอบถาม แต่ได้ รับตอบกลับเพียง 20 องค์การ ดังนั้น
การเก็บแบบสอบถามในงานวิจัยดังกล่าวจะได้รับข้อมูลจากผู้ที่สมัครใจ (Voluntary) เท่านั้น
5.3.3 บุ คลากรที่ ท างานอยู่ในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยสามารถแบ่งเป็น 2 ลัก ษณะ
ได้ แ ก่ กลุ่ ม พนั ก งานประจ าของบริ ษั ท (Permanent Employee) และ กลุ่ ม คนท างานอิ ส ระ
(Freelance) โดยกลุ่มประชากรทีผ่ ู้วิจัยได้ทาการศึกษานั้นเป็นกลุม่ ประชากรที่ทางานอยู่ในบริษัทเกม
และเป็นพนักงานประจาเท่านั้น ดังนั้นผลการศึกษาในงานวิจัยดังกล่าวจึงสามารถอธิบายข้อเท็จจริงได้
เพียงเฉพาะกลุ่มพนักงานประจาเท่านั้น แต่ไม่สามารถอธิบายข้อเท็จจริงของกลุ่มคนที่ทางานอิสระได้
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5.3.4 การดาเนินการเก็ บ ข้อมู ล เชิงคุณ ภาพในครั้งนี้อาศัยวิธีก ารสัมภาษณเชิง ลึก กั บ ผู้ให้
ข้อมู ล ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ผู้บ ริห ารของแต่ล ะบริษัท เพียงเท่ านั้น ทั้ งนี้เพื่อค้นหาข้อมู ล เชิง ลึกใน
ประเด็นระบบงานทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อคุ ณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร ขอมูลที่ได้รับ
จากการสัมภาษณ์จึงเปนเพียงความคิดเห็นของฝ่ายบริหารเพียงกลุมหนึ่งอันสะท้อนถึงการดาเนินงาน
ด้านทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริห ารและองค์การที่ ป ระพฤติ ป ฏิบัติ ต่อพนัก งานเท่ านั้น ดัง นั้นความ
คิดเห็นที่ได้รับมาอาจจะสอดคล้องหรือ ไม่สอดคล้องกั บความต้องการของพนักงานที่เกิ ดขึ้นจริงใน
ปัจจุบันหรือไม่ก็ได้
5.4 ประโยชน์และข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 3 ส่วนคือ ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเกม
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปปฏิบัติ และข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
5.4.1 ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
การศึกษาประเด็นประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิตในการทางาน
ของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในความพยายามที่ต้องการ
แสวงหาองค์ความรู้ และสร้างข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมอันนาไปสู่
การจัดการคุณภาพชีวิตในการทางานที่มีประสิทธิภาพแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมเกม ทั้งในแง่ของ
การเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตในการทางานตลอดจนการตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร ผู้ซึ่ง
ต้องใช้พลังกาย พลังใจ และพลังความคิดสร้างสรรค์ในการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์เกมออกสู่ตลาดใน
ภาคเศรษฐกิ จ เชิง สร้างสรรค์ของประเทศไทย ในขณะเดีย วกั น แนวทางของการบริห ารจัด การ
ทรัพยากรมนุษย์อันก่อให้เกิดการจัดการคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้นนั้นถือเป็น
องค์ ค วามรู้ แ ขนงหนึ่ ง ของกลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของบุ ค ลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมเกมในปัจจุบัน โดยการบริหารจัดการนี้จะประกอบด้วย การสรรหาคัดเลือกบุคลาที่
เหมาะสมตามแนวทางการดาเนินงานขององค์การในอุตสาหกรรมเกม การบริหารค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่สามารถตอบสนองต่อการดารงชีวิตได้อย่างพอเพียง รวมถึงจูงใจบุคลากรให้ทุ่มเทแรงกาย
แรงใจในการปฏิบัติงาน การดาเนินการด้านพนักงานสัมพันธ์ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีใน
องค์การ การพัฒ นาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และประสบการณ์ทางานต่างๆ
เพื่ อ ช่ วยให้ พ วกเขามี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะของตนเองอย่ างต่ อ เนื่ อ ง และการปลดปล่ อ ยขี ด
ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ อันนาไปสู่การทางานได้อย่างมีป ระสิทธิภาพเและพร้อมต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งงานในอนาคต ตลอดจนการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้
ทั ศ นคติ ที่ ว่ า องค์ ก ารพึ ง ประพฤติ ป ฏิ บั ติ อั น ดี แก่ พ นั ก งานทุ ก คนอย่า งเท่ าเที ยมและเป็ น ธรรม
นอกจากนีก้ ารศึกษาวิจัยดังกล่าวก็เปรียบเสมือนการริเริ่มจุดประกายสาหรับการศึกษาวิจัยที่ก้าวหน้า
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และเจาะลึ ก ถึ ง วิท ยาการทางความรู้ภ ายในอุต สาหกรรมเชิ ง สร้างสรรค์ ซึ่ง มี รายละเอีย ดที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทยต่อไป โดยองค์ความรู้ดังกล่าว
สามารถถู ก พั ฒ นาเพื่ อ เป็ น กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานของบุ ค ลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทยในอนาคตโดยผ่านการศึกษาวิจัยอย่างลึกซึ้ง ภายใต้
การศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เรียกว่า บุคลากรเชิงสร้างสรรค์ ผู้ซึ่งเป็นเสมือนกลไกฟันเฟืองที่สาคัญในการ
ขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อยกระดับองค์ความรู้และแนวทางการ
บริหารจัดการในรูปแบบใหม่ๆ อันนาไปสู่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การอย่างสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต
5.4.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปปฏิบัติ
จากการศึกษาระบบงานทรัพยากรมนุษย์ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเกม ทาให้ทราบว่าบริษัทที่
ดาเนินธุรกิจด้านการออกแบบและพัฒนาตัวเกมโดยส่วนมากจะไม่มีฝ่ายหรือหน่วยงานด้านทรัพยากร
มนุษ ย์โดยตรงเข้ามาบริห ารคนอย่ างจริง จัง โดยส่วนใหญ่ง านทรัพยากรมนุ ษย์ เกื อบทั้ งหมดจะ
รับ ผิ ดชอบโดยผู้ บ ริห ารหรือ หั วหน้าที ม เท่ านั้ น ทั้ ง นี้ เนื่อ งด้วยเหตุ ผ ลด้านขนาดขององค์ ก ารซึ่ ง
โดยทั่วไปบริษัทเกมจะมีขนาดเล็ก ประมาณ 5 – 30 คน ขึ้นอยู่กับการวางเป้าหมายและภาระงาน
ของแต่ ล ะบริษั ท ตลอดจนการมี เ งิน ทุ น และงบประมาณของแต่ ล ะบริ ษั ท อี ก เช่ น เดี ย วกั น ใน
ขณะเดียวกัน บริษัทเกมขนาดกลางซึ่งมีเพียงไม่ถึง 10 บริษัท ที่มีพนักงานจานวน 100 คนขึ้นไป จะมี
หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ที่ช่วยสนับสนุนและบริหารคนในองค์การเหมือนกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งนี้
การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังคงเป็นสิ่งสาคัญสาหรับอุตสาหกรรมทุกแขนง เนื่องจาก
พนักงานเป็นเสมือนฟันเฟืองจักรกลที่ร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อนให้องค์การก้าวไปสู่เป้าหมาย
ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรเกมจึงควรได้รับการดาเนินการอย่างเหมาะสม
เพื่อจะเป็นส่วนสาคัญในการสรรค์สร้างระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ในอนาคต ทั้งนี้จากผลการวิจัยที่พบว่า ประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ประสิทธิภาพของการพัฒนาสายอาชีพ ประสิทธิภาพของพนักงานสัมพันธ์ ประสิทธิภาพของการสรร
หาและคัดเลือก และ ประสิทธิภาพของการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ มีอิทธิพลต่อคุณภาพ
ชีวิตในการท างานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมนั้น ผู้วิ จัยจึงเสนอแนะถึงการนางาน
ทรัพยากรมนุษย์ดังที่ กล่าวมาข้างต้นเข้ามาประยุก ต์ใช้ในการดาเนินงานขององค์การ โดยผู้วิจัยจะ
หยิบยกข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาเข้ามาประยุกต์ใช้ในบริษัท ซึ่งประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้
5.4.2.1 การจัดลาดับความสาคัญในการประยุกต์ใช้
การดาเนินงานทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละลักษณะงานล้วนมีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานขององค์การอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในปัจจุบันนั้น องค์การบางแห่งมีข้อจากัดในด้านการ
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จัดการและการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ที่ แตกต่างออกไป อาทิ ข้อจ ากั ดด้านเวลา ข้อจ ากั ดด้าน
งบประมาณ เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอแนะการนาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในแง่การจัดลาดับ
ความสาคัญงานทรัพยากรมนุษย์ที่จะมีส่วนช่วยในการจัดการคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร
ให้ดีขึ้น โดยอิงจากผลการศึกษาประเด็นการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิถดถอยพหุคูณของตัวแบบสมการ
ที่ 5 (Model 5) ที่ พ บว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของการด าเนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ประสิทธิภาพของการพัฒนาสายอาชีพ ประสิทธิภาพของพนักงานสัมพันธ์ ประสิทธิภาพของการสรร
หาและคัดเลือก และ ประสิท ธิภาพของการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ สามารถร่วมกั น
ทานายการผันแปรของคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมได้อย่างมี
นัยสาคัญ โดยผลการศึกษาจะแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมจะมีอิทธิพลต่อการจัดการคุณภาพชีวิตในการทางานมากที่สุด รองลงมาคือ ประสิทธิภาพของ
การพัฒนาสายอาชีพ ประสิทธิภาพของพนักงานสัมพันธ์ ประสิทธิภาพของการสรรหาและคัดเลือก
และ ประสิท ธิภาพของการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ตามลาดับ ดังนั้นผลการศึกษาจึง
สะท้ อ นให้เห็นว่า การดาเนิน งานด้านความรับ ผิดชอบต่อสัง คมซึ่งเป็ นการให้ความส าคัญ กั บ การ
ประพฤติป ฏิ บัติ อั นดี ต่อ บุ คลากรนั้น มี ความส าคัญ ต่อการจัด การคุณ ภาพชีวิตในการท างานของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมเกมสูงที่ สุด นอกจากนี้ถ้าองค์การมี ความสามารถในการจัดการและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงไร้ข้อจากัดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจ
ใดๆ องค์การก็สามารถนางานทรัพ ยากรมนุษย์ทั้ง 5 ลักษณะ ไปประยุก ต์ใช้ในการดาเนินการเพื่อ
จัดการคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะอย่างเจาะลึกซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การสรรหาและคัดเลือก
ผู้บริหารควรเน้นย้าถึงความสาคัญในการมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน
ทั้งในเชิงปริมาณก็คือการมีปริมาณของพนักงานที่เพียงพอต่อจานวนภาระงานที่บริษัทมีอยู่จริง และ
เชิงคุณภาพก็คือการมีพนักงานที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และประสบการณ์
ที่พร้อมในการปฏิบัติงานจริง โดยใช้หลักการสรรหาและคัดเลือก 2 ประการที่สาคัญ คือ การพิจารณา
จากความรู้ ความสามารถ ทัก ษะ และประสบการณ์ในการทางานตามสายงานดังกล่าว และ การ
พิจารณาจากทัศนคติในการทางานของคนๆนั้น ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติในการทางาน ความสามารถใน
การควบคุมอารมณ์ มีความยืดหยุ่นในการทางานได้ในระดับหนึ่ง การมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง
การเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่น เพราะว่าลักษณะสายงานดังกล่าวจะให้ความสาคัญกับการมี
ส่วนรวมของพนักงานและการทางานเป็นทีม นอกจากนี้บริษัทสามารถใช้วิธีการชักชวนมาทางาน ซึ่ง
เป็นการพู ดคุยในลัก ษณะการเชิญ ชวนระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในสถาบันการศึก ษาที่ เรียนจบมา
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รวมถึงการรับนักศึกษาที่เคยฝึกงานกับบริษัทหรือสหกิจ ซึ่งการสรรหาและคัดเลือกในลักษณะตามที่
กล่าวมาจะทาให้ทีมงานที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ได้รับสมาชิกใหม่ที่สามารถเข้ามาสนับสนุนการทางานให้
ดาเนินการได้อ ย่างเต็ม ประสิท ธิภาพต่อไปได้ ทั้ง นี้สิ่งส าคัญ ในการสรรหาและคัดเลือกนั้น บริษัท
จาเป็นที่จะต้องสร้างกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการดึงดูดผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถและมีทัศนคติที่
ดีตรงตามความต้องการให้เข้ามาร่วมปฏิบัติ งานกับ บริษัท (ธงชัย สันติวงษ์, 2540) รวมถึงการให้
ความส าคัญ กั บ การพิ จ ารณาองค์ ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และประสบการณ์ ในการท างาน
ตลอดจนทัศนคติในการทางานอย่างรอบด้าน เนื่องจากองค์ประกอบดังกล่าวมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ
การนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็จในอนาคต (Bohlander et al., 2000) ซึ่งในปัจจุบันก็ไมมีวิธีการ
คัดเลือกวิธีไหนที่ดีที่สุด ดังนั้นบริษัทจึงจาเป็นที่จะตองผสมผสานแตละวิธีใหมีความเหมาะสมลงตัวกัน
ระหว่างตาแหน่งงานกับคุณสมบัติของพนักงาน (Torrington & Huat, 1994)
2) การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ผู้บริหารควรเน้นย้าถึงความสาคัญในการให้ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์
อื่นๆ อย่างเพี ยงพอกับการมีชีวิตอยู่ของพนัก งานตามมาตรฐานที่ยอมรับกั นโดยทั่ วไป ซึ่งจะท าให้
พนักงานมีความรู้สึกว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสมและเป็นธรรม อาทิ การให้เป็นเงินเดือน
ประจาทุกเดือน การให้ค่าตอบแทนรายโปรเจคในแต่ละงาน การให้โบนัสปลายปี อีกทั้งมีการมอบ
ส่วนแบ่งจากรายได้ของบริษัทซึ่งมองว่าสิ่งนี้จะช่วยสร้างความรู้สึกของพนักงาน อันให้พวกเขารู้สึกว่า
เขาเป็นเจ้าของผลงาน ในส่วนการให้ผลประโยชน์นั้น บริษัท ควรมี การจัดสรรสวัส ดิก ารที่ ดีให้แก่
พนักงานทุกคนอันส่งเสริมให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีขึ้น ทั้งนี้การให้ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการแก่พนักงานนั้นจะต้องเพียงพอต่อการดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมทั้งในแง่ของความเป็นอยู่
ในสังคมและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน อันจะมีส่วนช่วยในการตอบสนองต่อการมีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานรวมถึ ง การกระตุ้ น และสร้างแรงจู ง ใจในการท างานได้นั้ น เอง (Walton, 1974; Huse &
Cummings, 1985; Bruce & Blackburn, 1992) นอกจากนี้ข้อควรคานึงที่สาคัญอีกประการหนึ่งใน
การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่มีป ระสิทธิภาพนั้น จะต้องอยู่บ นพื้นฐานของหลัก ความ
ยุ ติ ธ รรม (Bohlander et al., 2000; Hall, 2002) รวมถึ ง การให้ ค วามส าคั ญ ไปกั บ การจ่ า ย
ค่า ตอบแทนที่ แ ตกต่า งกั น เนื่ อ งจากลั ก ษณะและคุ ณ ค่ า ของงานในแต่ ล ะต าแหน่ ง งานนั้ น มี ไม่
เหมือนกันนั้นเอง (Milkovich & Newman, 2005)
3) พนักงานสัมพันธ์
ผู้บ ริห ารควรเน้นย้าถึงความสาคัญ ในการสร้างทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ ดีต่อกันระหว่าง
ผู้บริหารกับพนักงาน รวมถึงพนักงานกับพนักงานด้วยกัน โดยอาศัยการประพฤติปฏิบัติซึ่งกันและกัน
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ด้วยความรักใคร่กลมเกลียว ทั้งนี้เพื่อให้ทั้งบุคลากรและองค์การสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ตลอดจนการลดทัศนคติเชิงลบต่อองค์การและรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์การไว้ให้นานที่สุด อาทิ
การสร้างห้องทางานแบบนั่งร่วมกันเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถพูดคุย ปรึกษา รวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ การสร้างบรรยายกาศที่เปิดกว้างสาหรับการแสดงความคิดอย่างมีอิสระ ซึ่ง
พนักงานทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นในการทางานได้อย่างเต็มที่โดยอยู่บนเงื่อนไขของเหตุและ
ผล การมีลักษณะการทางานที่เน้นการทางานเป็นทีมซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการขัดเกลาให้พนักงานแต่ละ
คนปรับตัวเข้าหาซึ่งกันและกันมากขึ้น การวางตัวของผู้บ ริหารที่ สะท้อนให้เห็นว่าตนเองไม่ใช่เป็น
ผู้บังคับบัญชา แต่เป็นเพื่อนร่วมงาน เป็นรุ่นพี่ของเหล่าน้องๆในทีม การมีพื้นที่ในการทากิจกรรมสาน
สัมพันธ์ การจัดประชุมฝ่ายบริหาร (Manager Meeting) และการมีคนช่างพูดช่างคุยในบริษัท ซึ่งจะ
เป็นตัวกลางที่เชื่อมให้พนักงานแต่ละคน รวมทั้งพนักงานที่เข้ามาใหม่ให้มีความสนิทสนมกันได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งวิธีการที่กล่าวมานั้นจะมีส่วนช่วยทาให้พนักงานมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่ม อันจะสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของบริษัทที่จะมุ่งให้สมาชิกทุกคนในบริษัทมีความสัมพันธ์
และทั ศนคติที่ ดีต่ อ กั นนั้น เอง ทั้ ง นี้ปั จ จัยที่ จ ะท าให้ก ารดาเนิน งานด้านพนัก งานสัม พันธ์ป ระสบ
ความส าเร็ จ ได้ นั้ น ผู้ บ ริห ารจะต้ อ งยอมรับ และเปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการ
บริหารงานตามความเหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
ผู้บริหารกับพนักงานอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและทัศนคติรวมที่ดีต่อกัน ซึ่งการเปิ ด
โอกาสให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องที่ สาคัญขององค์การ รวมทั้งการส่งเสริมการ
สร้างสัมพันธภาพดีระหว่างพนักงานภายในองค์การนั้น จะมีส่วนช่วยให้บรรยากาศพนักงานสัมพันธ์ใน
องค์ก ารเป็นไปในทิ ศทางที่ ดีขึ้น อั นนาไปสู่การมี คุณภาพชีวิตในการท างานที่ ดีขึ้น อีกเช่นกั น (de
Silva, 1998; ILO, 2001 อ้างถึงใน ปิ่นปัทมา ครุฑพันธุ์, 2550)
4) การพัฒนาสายอาชีพ
ผู้บ ริห ารควรเน้น ย้าถึง ความส าคั ญ ในการสร้างความมั่ น คงให้ กั บ อาชีพ ของพนั ก งานซึ่ ง
ก่อให้เกิดความก้ าวหน้าทั้ งในส่วนของผลงานและประสบการณ์ของพนัก งานทุ ก คน อาทิ การให้
โอกาสในการท างานที่ท้ าทายขึ้น การไปศึก ษาเรียนรู้งานเพิ่มเติมจากผู้จัดการโครงการ (Project
Manager) ซึ่งจะเป็นวิธีการที่ผลักดันให้พนักงานคนดังกล่าวเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมการทางานที่
จะต้องใกล้ชิดกับผู้จัดการตามสายงาน ซึ่งจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการทางาน ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการ
บริหารจัดการ ทักษะการดูแลสมาชิกในทีม เพื่อช่วยให้เขามีความเข้าใจถึงลักษณะการทางานในระดับ
ที่สูงขึ้น การที่หัวหน้าให้คาแนะนาแก่พนักงานในประเด็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะ
ในการทางานบางด้าน เพื่อจะช่วยให้พนักงานเตรียมความพร้อมในการเลื่อนตาแหน่งใหม่หรือเติมเต็ม
ในตาแหน่งงานที่ยังว่างอยู่ การมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกงานซึ่งเปรียบเสมือนการฝึกให้

241
พนักงานรู้จักการบริหารจัดการดูแลคน การสื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่คน
อื่นๆ และการส่ง ไปอบรมเพิ่ ม เติม และซื้อคู่มื อการท างาน ซึ่งการดาเนินการพัฒ นาสายอาชีพใน
ลักษณะดังกล่าวก็ เปรียบเสมื อนการที่พนักงานได้มี การเติบโตก้าวหน้าทางอาชีพไปพร้ อมกับ การ
ดาเนินธุรกิจซึ่งในขณะเดียวกันก็จะมีส่วนช่วยให้พนักงานเหล่านั้นรู้สึกว่าบริษัทแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ตน
อยากจะเติบโตไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้การพัฒนาอาชีพก็เป็นเรือ่ งสาคัญอีกประการหนึ่งในการรักษา
บุคลากรให้คงอยู่กับองค์การ เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการธารงรักษาบุค ลากรขององค์การ ซึ่งนาไปสู่การ
แก้ปัญหาการลาออกของบุคลากรในองค์การได้ (โกศล สนิทวงศ์, 2556) อีกทั้งการพัฒนาสายอาชีพ
นั้นควรจะเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างเป้าหมายขององค์การและสมรรถนะของบุคคล โดยจะต้อง
ผสมผสานความต้องการและศักยภาพของบุคลากรเข้ากับความต้องการขององค์การให้ลงตัว จึง จะ
ก่อให้เกิ ดประโยชน์ในด้านการพั ฒ นาทั้ งต่อตัวพนัก งานและองค์ก ารนั้นเอง (Morrison & Hock,
1986; CIPD, 2003)
5) การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ผู้บ ริห ารควรเน้นย้าถึงความสาคัญ ในการปฏิบัติอันดีต่อพนัก งาน อาทิ การจ้างงานอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมกับความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยครอบคลุมค่าจ้าง ชั่วโมงในการ
ทางาน วันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุดพักผ่อนประจาปี อันก่อให้ความสมดุลระหว่างการทางานและ
การดาเนินชีวิต การให้เสรีภาพในการแสดงออกของพนักงาน โดยที่พนักงานทุกคนมีสิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นและแสดงออกได้อย่างอิสระเสรีซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการสื่อสารอย่างสันติโดยไม่ต้องเกรง
กลัวว่าจะถูกเลือกปฏิบัติจากฝ่ายบริหารขององค์การ ในขณะเดียวกันนั้น บริษัทก็ต้องแสดงออกถึง
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคซึ่งกันและกัน การกระทาและการตัดสินใจของผู้บริหารจะต้อง
อยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานรู้สึกว่าตัวเองกาลังถูกเอารัดเอาเปรียบ การ
จัดสภาพแวดล้อมในการทางานที่คานึงถึงความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ตลอดจนการสร้างหลัก
ปฏิบัตติ ่อพนักงานในลักษณะการเป็นอยู่แบบพี่น้องและครอบครัว โดยที่ ผู้บริหารจะต้องเข้าไปนั่งใน
ใจของพนักงานทุกคน การพู ดคุย การแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการขอคาปรึกษาจะไม่ ได้อยู่ใน
ฐานะการสื่อสารระหว่างหัวหน้า -ลูก น้อง แต่เป็นการสื่อสารที่ อยู่ในฐานะพี่น้อง ซึ่งจะสะท้ อนถึง
รูป แบบการปฏิบัติต่อ พนักงานทุ ก คนภายใต้ทั ศนคติที่ ม องว่า พนัก งานเป็นปัจ จัยส าคัญ ที่ จ ะช่วย
ขับเคลื่อนธุรกิจขององค์การให้ประสบความสาเร็จดั่งที่หมายไว้ การดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในลัก ษณะตามที่กล่าวมานั้นจะเป็นการกระทาที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อพนักงานอัน
มุ่งเน้นถึงการให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติและดูแลพนักงานเป็นหลัก โดยจะครอบคลุมทั้งในด้านการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบ การให้ข้อมู ลที่โปร่งใสกับบุคลากรในทุกๆประเด็น
การให้ความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตครอบครัว การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน

242
รวมถึงการให้ความสาคัญต่อการรักษาสุขภาพและความปลอดภัยแก่พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ความรับผิดชอบต่อพนักงานเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สาคัญของความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CE, 2001; Longo et al., 2005; Lamberti & Lettieri, 2009)
5.4.2.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ให้ข้อมูล
การสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่ช่วยให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ ห้องทางานควร
จะมีการจัดการพื้ นที่ในการทางานที่เหมาะสม อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี มีระบบแสงสว่างในห้อง
ท างานที่ ให้ อั ต ราความสว่ างอย่ างพอเหมาะ ไม่ ส ว่างเกิ น ไปและไม่ มื ด เกิ น ไป การตกแต่ ง และ
ทัศนียภาพของห้องทางานที่มีสีสันสดใสซึ่งจะช่วยกระตุ้นความคิดเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างดี อีกทั้งเรื่อง
โต๊ะและเก้าอี้ที่ใช้ในทางานก็ควรเลือกใช้ที่มีความเหมาะสมกับสรีระของพนักงานแต่ละคน เพื่อช่วย
ป้องกันหรือบรรเทาโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) นอกจากนี้ควรมีการสร้างบรรยากาศ
ในการทางานที่เน้นให้อิสระทางความคิด การให้โอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือการบริการใหม่ๆ
ซึ่งบรรยากาศดัง กล่าวจะมี ส่ วนช่วยให้ ความคิดสร้างสรรค์ของพนัก งานเกิ ดขึ้นได้ (EX4,18-20;
EX5,191-194)
การเปิดโอกาสให้ลองเทคโนโลยีใหม่นั้นสาคัญ บริษัทควรจะมีการนางบประมาณบางส่วนไว้
ใช้สาหรับการซื้อเครื่องมือเหล่านี้เพื่อไว้ให้พนักงานได้ลองใช้ เพราะว่าเครื่องมือ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
จะมีส่วนช่วยทาให้พนักงานเกิดไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อันนาไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
(Product) หรือการบริการ (Service) ใหม่ๆ ได้ในอนาคต (EX5,202-206)
สิ่งที่ พ นัก งานอยากท าให้กั บ บริษัท ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ ๆ หรือการบริก ารใหม่ๆ ซึ่ง
ทั้งหมดล้วนเกิดจากความคิดของพนักงานที่มงุ่ หวังจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัท ดังนั้นบริษัทควร
ให้โอกาสกับคนกลุ่มนี้ได้หยิบยกความคิดของตนเองนาออกมาสร้างสรรค์เป็นผลงานเชิงรูปธรรมโดยที่
บริษัทควรให้การสนับสนุนทั้งในเรือ่ งของทรัพยากร เวลา และสถานที่ ในทางกลับกันนั้น การที่บริษัท
ได้แสดงออกถึงการสนับสนุนอย่างเต็มเปี่ยมจะเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งขององค์การนั้นเอง (EX5,207-210)
การเปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ อันจะช่วยให้เหล่าพนักงานได้มีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการทางานใหม่ๆ เมื่อพนักงานในบริษัทเก่งขึ้นก็จะส่งผลลัพธ์ให้องค์การมีผลิตภัณฑ์หรือ
การบริการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น (EX3,195-197)
การเรียนรู้ท าความเข้าใจกั บ สมาชิก ในที ม แต่ ล ะคน เนื่องจากพนัก งานแต่ล ะคนมี ความ
แตกต่างทั้งในด้านบุคลิกและอุปนิสยั ดังนั้นผู้บริหารและหัวหน้าทีมจาเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้อง หูตาไว ใส่
ใจและเรียนรู้ทาความเข้าใจกับสมาชิกในทีมแต่ละคนว่าพวกเขามีความรู้ ความถนัดในงานลักษณะใด
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ทั้งนี้เพื่อช่วยให้พวกเขาสามรถทางานในสิ่งที่เขาถนัดและแสดงศักยภาพได้อย่างแท้จริง (EX1,156160)
5.4.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากลุม่ ตัวอย่างด้านบุคลากรที่ทางานในบริษัทเกมโดยภาพรวม
เท่ านั้น ซึ่งโดยทั่ วไป บริษัท เกมที่ ดาเนินธุรกิจ ในประเทศไทยสามารถจ าแนกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
บริษัทที่ดาเนินธุรกิจการออกแบบและพัฒนาเกมส์โดยตรง กับ บริษัทที่ดาเนินธุรกิจด้านการให้บริการ
เกม ซึ่งทั้ ง 2 กลุ่ม จะมี ความแตกต่างในด้านขนาดขององค์การและการดาเนินงานด้านทรัพยากร
มนุษย์ ดังนั้น การวิจัยครั้งต่อ ไปจึงควรจาแนกทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อใช้ในการศึก ษาเพิ่มเติม และค้นพบ
รายละเอียดต่อไปในอนาคต
2) การศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทางานในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาแนวคิดคุณภาพชีวิตใน
การทางานที่อยู่บนพื้นฐานของความต้องการของมนุษย์มาเป็นกรอบในศึกษา ซึ่งในวิจัยครั้งต่อไปนั้น
อาจนาแนวคิดคุณภาพชีวิตในการทางานของนักวิชาการท่านอื่นๆ เข้ามาศึกษาเพิ่มเติมได้เช่นกัน อาทิ
แนวคิดคุณภาพชีวิตในการท างานของ Walton แนวคิดคุณภาพชีวิตในการท างานของ Lau และ
May หรือ แนวคิดคุณภาพชีวิตในการทางานของ Rethinam และ Ismail เป็นต้น
3) การศึกษาในอนาคต ควรมี การสร้างแบบสอบถามที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อที่จะใช้ในการศึกษาข้อมูลด้านการจัดการและการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุษย์ ส าหรับ อุ ตสาหกรรมเชิง สร้างสรรค์ ได้อย่างตรงประเด็น อันนาไปสู่ก ารได้รับ ผล
การศึกษาเชิงลึกในประเด็นดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
4) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบงานทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิตในการทางาน
นั้น ได้ออกแบบกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษากลุ่มตัวอย่างด้านบุคลากรที่ทางานในบริษัทเกมโดย
ภาพรวม ทั้งนี้ การวิจัยครั้งต่อไปอาจนากรอบแนวคิดดังกล่าวเข้าไปใช้ในการศึกษากับอุตสาหกรรม
อื่นๆ อาทิ อุ ต สาหกรรมต่ างๆที่ อ ยู่ภ ายใต้ก รอบแนวคิ ดเศรษฐกิ จ เชิง สร้างสรรค์ ในประเทศไทย
เนื่องจากอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกบรรจุอยู่ในกลุ่มอุตสาหรรมเชิงสร้างสรรค์
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แบบสอบถาม บุคลากรที่ทางานในบริษัทเกม
เรื่อง ประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์ทมี่ ีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ทางานของบุคลากร กรณีศกึ ษา อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย
คาชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เก็บข้อมูลการวิจัยในเรื่อง ระบบงานทรัพยากรมนุษย์ที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากร กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย ข้อมูล
ที่ได้จากแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งจะนาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและการวิจัยเท่านั้น
โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพการจ้างงานของผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้วิจัยใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อคาถามตามความเป็นจริง โดยใช้เวลา
ในการทาแบบสอบถามประมาณ 30 นาที กระผมขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบงานทรัพยากรมนุษย์
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไป

นายพนสณฑ์ ภาวกังวาลวงษ์
นักศึกษาปริญญาโท คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับระบบงานทรัพยากรมนุษย์
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวามือท้ายของข้อความที่ตรงกับระดับความคิดเห็น
ของท่านมากที่สุดเพียงคาตอบเดียว ซึ่งในแต่ละช่องมีความหมายดังนี้
ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง ท่านเห็นด้วย
ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง ท่านรู้สึกเฉยๆ
ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วย
ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ลักษณะงานทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
1. บริษัทของท่านมีนโยบายการดาเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจน
2. บริษัทของท่านมีการวางแผนอัตรากาลังคนอย่างต่อเนื่อง
3. บริษัทของท่านมีการใช้สารสนเทศในการจัดฐานข้อมูลประวัติพนักงานเพื่อการ
วางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
4. บริษัทของท่านมีการประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจนในเรื่องการ
วางแผนอัตรากาลังคน
5. บริษัทของท่านมีการจัดสรรกาลังคนได้เพียงพอกับปริมาณงาน
6. ปัจจุบันบริษัทของท่านมีจานวนบุลคากรที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
7. บริษัทของท่านมีการสรรหาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก เพื่อเข้ามาทางาน
ในตาแหน่งที่ว่าง
8. วิธีการสรรหาของบริษัทสามารถดึงดูดผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาสมัคร
งานกับบริษัทได้เป็นอย่างดี
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9. ท่ านคิดว่าวิธีก ารสรรหาบุคลากร โดยใช้การประชาสัม พันธ์ผ่านสื่อต่างๆ มี
ความเหมาะสมแล้ว
10. บริษัทมีการกาหนดเกณฑ์ในการสรรหาที่ชัดเจน อาทิ คุณสมบัติ ลักษณะงาน
ภาระหน้าที่ในตาแหน่งงานนั้น
11. ท่านคิดว่าบริษัทมีระบบการสรรหาที่เป็นธรรม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับตาแหน่งงานนั้น
12. บริษัทมีเกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรง
ตามตาแหน่งที่กาหนดไว้
13. บริษัท มีการกลั่นกรองผู้ส มัครด้วยการทดสอบและการสัมภาษณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
14. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกมีความเหมาะสมกับตาแหน่งที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
พนักงานสัมพันธ์
15. บริษัทมีการดาเนินการว่าจ้างบุคลากรซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย
แรงงานอย่างครบถ้วน
16. บริษัทได้มีเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนรวมในการออกแบบกิจกรรมพนักงาน
สัมพันธ์
17. บริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายให้กับพนักงาน
18. บริษัทมีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพให้กับพนักงาน
19. บริษัทส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน
20. บริ ษั ท ของท่ า นมี ค วามพยายามต่ า งๆ ที่ จ ะท าให้ ส มาชิ ก ในบริ ษั ท มี
ความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อกัน
21. บริษัทมีการดูแลบุคลากรทั้งระหว่างการดาเนินงานไปจนถึงการเลิกจ้าง ซึ่ง
เน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน
การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์
22. บริษั ท มี วิธีก ารให้ ค่าตอบแทนที่ เหมาะสมกั บ ความต้องการของพนัก งาน
ได้แก่ เงินเดือน สวัสดิการ การจ่ายค่าล่วงเวลา
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23. บริษัทของท่านมีมาตรฐานที่เหมาะสมในการกาหนดการจ่ายค่าตอบแทนใน
แต่ละตาแหน่งงาน
24. บริษัท ของท่ านมี ก ารจ่ายค่าตอบแทนให้อย่ างเหมาะสมโดยคานวณจาก
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางาน
25. ท่ านคิ ดว่าค่ าตอบแทนและสวัส ดิ ก ารที่ ได้รับ มี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน
26. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ได้รับสามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงในการ
ทางานได้
27. บริษัทมีการจัดสวัสดิการที่ดี อันส่งเสริมต่อคุณภาพชีวิตและการปฎิบัติงาน
28. ท่านได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
การฝึกอบรมและพัฒนา
29. บริษัทมีการสารวจความต้องการการฝึกอบรมอย่างรอบด้านโดยคานึงถึง
องค์การและพนักงาน
30. ท่านได้รับการฝึกอบรมและการพัฒนาทีเ่ ป็นการเพิม่ ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างต่อเนื่อง
31. บริษัทมีการฝึกอบรมและพัฒนาให้พนักงานมีทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะ
ด้าน อาทิ การทางานเป็นทีม การเขียนโปรแกรมพัฒนาเกมส์ เป็นต้น
32. การฝึกอบรมและพัฒนาทีบ่ ริษทั จัดให้มีส่วนช่วยให้ท่านมีความรู้และทักษะใน
การปฏิบัตงิ านเพิม่ มากขึ้น
33. การฝึกอบรมและพัฒนาที่บริษัทจัดให้มีส่วนช่วยให้ท่านลดข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงานได้
34. บริษัทของท่านมีการระดมสมองในการคิดงานร่วมกับทีมงาน เพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถในการทางานของพนักงาน
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การบริหารผลการปฏิบัติงาน
35. ผู้บริหารและพนักงานมีโอกาสกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการทางาน
ร่วมกัน
36. บริษัทของท่านสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกาหนดการประเมินผล
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน
37. บริษัทของท่านมีการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้เป็นมาตรฐาน
38. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
39. ท่ านมี ความเข้าใจหลัก เกณฑ์ ในการประเมิ นผลการปฏิบั ติง านเป็น อย่างดี
ก่อนที่จะทาการประเมินในแต่ละครั้ง
40. การประเมินผลการปฏิบัติงานทาให้ท่านทราบถึงผลการปฏิบัติงานของท่านเอง
ว่ามีจุดเด่นและข้อบกพร่อง อันนาไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานต่อไปได้
41. บริ ษั ท มี ก ารใช้ ข้ อ มู ล จากการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านมาหารื อ กั น เพื่ อ
ปรับปรุงและพัฒนางาน
42. บริษัทของท่านใช้ผลการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเพิ่มค่าตอบแทนหรือการ
เลื่อนตาแหน่ง
การพัฒนาองค์การ
43. เมื่อบริษัทเผชิญหน้ากับปัญหา ผู้บริหารและพนักงานจะค้นหาสาเหตุและสร้าง
แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
44. ผู้บริห ารกาหนดเป้าหมายขององค์การที่ ท้าทายขึ้นเพื่อผลักดันให้สมาชิก ใน
องค์การมีการพัฒนาตนเองไปอีกระดับ
45. บริษั ท เปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานมี ส่ วนร่วมในการแสดงความคิด เห็ น ต่ อ การ
ปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เพื่อการพัฒนาองค์การให้ดีขึ้น
46. บริ ษั ท มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการท างานที่ ดี ขึ้ น อั น น าไปสู่ ก ารเพิ่ ม
ประสิทธิผลขององค์การตลอดจนองค์การมีสุขภาวะที่ดีกว่าเดิม
47. บริษัทมีการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทางานอันช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ๆ ในการทางาน อาทิ ปริมาณพื้นที่ในการทางาน สภาพอากาศ ความสว่าง สีสันการ
ตกแต่งภายในที่ทางาน
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48. องค์การของท่านสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนดารงอยู่ได้
อย่างเหมาะสมภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเกมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
การพัฒนาสายอาชีพ
49. บริษัทของท่านตระหนักถึงการเติบโตในอาชีพของพนักงาน
50. บริษัทของท่านมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการพัฒนาความสามารถของ
พนักงานสาหรับการเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
51. ภายในบริษัทของท่าน พนัก งานที่ส ามารถทางานได้อย่างดีเยี่ยมมั กจะได้รับ
โอกาสการเติบโตทางอาชีพอย่างเหมาะสม
52. ท่านสามารถทางานได้อ ย่างสบายใจโดยไม่ ต้องกั งวลถึงการถูก ปลดจากงาน
อย่างไม่ยุติธรรม
53. บริษัทของท่านมีส่วนช่วยให้ท่านมีการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการทางาน
ในตาแหน่งอนาคต
54. บริษัทของท่านมีส่วนช่วยให้ท่านมีการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับการบรรลุ
เป้าหมายในอาชีพ
55. ท่านรู้สึกว่า หัวหน้าให้คาแนะนาในด้านการเติบโตทางอาชีพแก่ท่านอย่างเต็มที่
56. ท่านรู้สึกว่าตนเองมีการเติบโตในอาชีพไปพร้อมกับการเติบโตขององค์การ
57. บริษัทของท่านเป็นสถานที่ที่ท่านจะอยากจะเติบโตไปพร้อมๆกัน
การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
58. บริษัทมีการจ้างงานอย่างเป็นธรรมและไม่เอารัดเอาเปรียบต่อพนักงานทุกคน
59. บริษัทมีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลูกจ้าง
60. บริษัทไม่มีการปลดพนักงานออกหรือเลิกจ้าง โดยที่ไม่มีกฎเกณฑ์ยุติธรรม
61. บริษัทไม่มีการเลือกปฎิบัติต่อพนักงานแต่ละคนซึ่งแสดงออกถึงความเท่าเทียม
กัน
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62. บริษัท มี ส ภาพการจ้างงานที่ เหมาะสม โดยครอบคลุม ค่าจ้าง ชั่วโมงในการ
ท างาน วันหยุดประจ าสัป ดาห์ วันหยุดพั ก ผ่อนประจ าปี อันก่ อ ให้ความสมดุ ล
ระหว่างการทางานและการดาเนินชีวิต
63. บริษัทสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นในการปฏิบัติงานรวมทั้งข้อมูล
ที่ถูกต้อง อาทิ สถานะการดาเนินธุรกิจ ผลประกอบการ ของบริษัทให้แก่พนักงาน
ทุกคนได้ทราบ
64. บริษัท มี ก ารส่ง เสริม นโยบายด้านสุขอนามั ยและความปลอดภั ยในสถานที่
ทางานเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี
65. บริษัท แสดงความมุ่ งมั่นที่จ ะลดผลกระทบต่อสภาวะจิตใจในสถานที่ ทางาน
อาทิ ความเครียดในการทางาน เป็นต้น
66. บริษัทให้โอกาสแก่พ นักงานทุก คนได้รับการฝึกอบรมและการพัฒ นาความรู้
ทักษะ ตลอดจนโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเที ยมและไม่เลือก
ปฏิบัติ
67. บริษัทมีการจัดการให้พนักงานใช้ทรัพยากรในการทางานอย่างคุ้มค่า อาทิ การ
ประหยัดพลังงาน
68. บริ ษั ท มี ก ารส่ ง เสริม ให้ พ นั ก งานได้ มี ส่ ว นร่ วมในการท ากิ จ กรรมอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสานึกต่อสิ่งแวดล้อม
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โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องทางขวามือท้ายของข้อความที่ตรงกับระดับความคิดเห็น
ของท่านมากที่สุดเพียงคาตอบเดียว ซึ่งในแต่ละช่องมีความหมายดังนี้
ระดับความคิดเห็นช่องที่ 5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยอย่างยิง่
ระดับความคิดเห็นช่องที่ 4 หมายถึง ท่านเห็นด้วย
ระดับความคิดเห็นช่องที่ 3 หมายถึง ท่านรู้สึกเฉยๆ
ระดับความคิดเห็นช่องที่ 2 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วย
ระดับความคิดเห็นช่องที่ 1 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางาน
ความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย
1. ท่านรู้สึกว่าท่านมีความปลอดภัยในการทางาน อาทิ ห้องทางานของท่านมีการ
เดินสายไฟลงใต้ดินเพือ่ ป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
2. ท่านรู้สึกว่าบริษัทได้จัดให้สถานทีท่ างานมีสุขอนามัยที่ดี อาทิ พื้นที่ทางาน, ห้อง
น้า, ห้องนั่งเล่น เป็นต้น
3. ท่านรู้สึกว่าบริษัทได้จัดให้มสี วัสดิการในเรือ่ งทีเ่ กี่ยวกับสุขภาพอย่างเพียงพอ
ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
4. ท่านมีความพึงพอใจกับค่าตอบแทนที่ได้จากการทางาน
5. ท่านมีความพึงพอใจกับสวัสดิการที่ได้รบั จากบริษัท
6. ท่านคิดตนเองมีความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว เมื่อท่านทางานที่นี่
ความต้องการด้านสังคมและครอบครัว
7. ท่านมีเวลาว่างจากงานมากพอสาหรับครอบครัว
8. ท่านมีเพื่อนที่ดีในสถานที่ทางาน
9. ท่านมีเวลาว่างจากงานมากพอทีจ่ ะทาสิ่งอื่นๆ ที่ตนเองชอบได้
10. เพื่อนๆร่วมงานทุกคน มีความสามัคคีทางานร่วมกันเป็นทีม
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11. ท่านรู้สึกว่าบริษัทมีความจริงใจ และเปิดเผยเรื่องต่างๆที่พนักงานควรต้อง
ทราบต่อพนักงาน
ความต้องการความภาคภูมิใจ
12. เพื่อนร่วมงานยอมรับนับถือในความสามารถ และความชานาญในงานของท่าน
13. ท่านรู้สึกว่าหัวหน้างานยอมรับในความรู้ ความสามารถของท่าน รวมถึงชื่นชม
ในผลงานที่ท่านทา
14. ท่านรู้สึกว่าบริษัทมีความเป็นธรรม พนักงานได้รับรางวัล และการชมเชยตาม
ผลงานที่สามารถทาได้
15. พนักงานที่ทาดีมกั ได้รับการยกย่องชมเชยอย่างเปิดเผยจากบริษัทและหัวหน้า
งาน
ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ
16. ท่านรู้สึกว่าตนเองมีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในงานที่ทาอยู่
17. งานที่ท่านทาอยู่เต็มไปด้วยเรื่องท้าทาย ที่ตนเองต้องนาความรู้ ความสามารถที่
ตนเองมีอยู่มาตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
18. ท่านรู้สึกว่าตนเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งในงานที่ท่านทาอยู่
19. บริษัทช่วยทาให้ท่านรู้ว่าตนเองเชี่ยวชาญในเรื่องอะไร
ความต้องการด้านความรู้
20. ท่านรู้สึกว่าในขณะที่ตนเองทางานอยู่ที่นี่ ตนเองได้เรียนรู้สงิ่ ใหม่ๆต่างๆ เพื่อทา
ให้งานที่ท่านทาอยู่ดีขึ้นตลอดเวลา
21. งานที่ท่านทาอยู่ในปัจจุบัน ช่วยทาให้ท่านมีความชานาญ เชี่ยวชาญ และรอบรู้
ในสายอาชีพของท่านมากยิ่งขึ้น
22. บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรูส้ ิ่งใหม่ๆต่างๆตลอดเวลา
23. ท่านรู้สึกว่าตนเองได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถใหม่ๆ ที่ช่วยให้ท่าน
สามารถทางาน และดาเนินชีวิตได้ดีขึ้นตลอดเวลา
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ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
24. งานที่ท่านทาอยู่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัตงิ าน
25. งานที่ท่านทาอยู่ช่วยทาให้ท่านเกิดความคิดสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ
26. บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ และมีชอ่ งทางในการให้
พนักงานนาความคิดสร้างสรรค์นั้นมาแสดงออก
ภาพรวมของคุณภาพชีวิตในการทางาน
27. โดยรวมๆแล้ว ท่านรูส้ ึกว่าตนเองมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไป
โปรดตอบคาถามต่อไปนี้ โดยการทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริง
ตามรายละเอียดของท่านเพียงข้อเดียว
1. เพศ:  ชาย

 หญิง

2. อายุ:  อายุ 21- 30 ปี  อายุ 31-40 ปี
3. สถานภาพ:  โสด
4. ระดับการศึกษา:

 สมรส

 อายุ 41-50 ปี  อายุ 50 ปี ขึ้นไป
 หย่าร้าง

 ต่ากว่าปริญญาตรี  ระดับปริญญาตรี
 ปริญญาโท

 ปริญญาเอก

5. ประสบการณ์ทางาน:  ต่ากว่า 1 ปี

 1 ปี - 3 ปี

 3 ปี - 5 ปี
6. ลักษณะของงาน:

 มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป

 ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายออกแบบและพัฒนาเกม  ฝ่ายสนับสนุน
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แบบฟอร์มการยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
แบบฟอร์ม นี้เป็นเอกสารยินยอมการเข้าร่วมให้การสัมภาษณ์ข้อมูลประกอบการวิจัยเรื่อง
ระบบงานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ คุณ ภาพชีวิ ต ในการท างานของบุ ค ลากร กรณี ศึ ก ษา
อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย งานวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย
2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของระบบงานทรัพยากรมนุษย์ที่อาจมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตใน
การทางานของบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระบบงานทรัพยากรมนุษย์กับ คุณภาพชีวิตในการทางานของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย
4) เพื่ อ สร้า งแนวทางการจั ด การคุ ณ ภาพชี วิต ในการท างานที่ เ หมาะสมกั บ บุ ค ลากรใน
อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย
รายละเอียดการสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ดังกล่าวใช้รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัยจะทาการสัมภาษณ์กับผู้ใ ห้
การสัมภาษณ์ในประเด็นงานทรัพ ยากรมนุษย์ และ คุณภาพชีวิตในการท างาน ทั้งนี้การสัม ภาษณ์
ดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณธ 45-60 นาที ต่อ 1 ท่าน
ความสมัครใจในการร่วมให้ข้อมูล
การให้ข้อมูลของท่านในการวิจัยดังกล่าวเป็นไปโดยความสมัครใจ ท่านมีสิทธิถอนตัวจากการ
วิจัย และท่านสามารถปฎิเสธการให้ข้อมูลที่ทาให้ท่านไม่สะดวกใจ ทั้งนี้ผู้วิจัยขอรับรองว่าคาตอบของ
ท่านจะไม่มีผลใดๆ ต่อการปฎิบัติงานของท่าน ตลอดจนการประเมินผลการทางานของท่าน
ความลับส่วนบุคคล
การสัมภาษณ์ในวันนี้ ผู้วิจัยขออนุญ าตบันทึกเทปการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลเพื่อความ
สะดวกในการถอดความและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการนาข้อมูลดิบจากการสัมภาษณ์มาสรุปใน
ภาพรวม อันนาไปสู่การเขียนรายงานการวิจัยโดยมีการอ้างอิง (Quote) คาพูดบางส่วนของผู้ให้การ
สัม ภาษณ์ มาประกอบการเขียนรายงาน โดยไม่มี ก ารอ้างอิงชื่อของผู้ให้การสัมภาษณ์แต่อย่างใด
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ดังนั้นข้อมูลทั้งหมดเกีย่ วกับงานวิจัยดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับและยึดตามหลักจรรยาบรรณและ
จริยธรรมทางการวิจัย ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ห้การสัมภาษณ์และข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์
ในวันนี้จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับเช่นเดียวกัน เมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ข้อมูล ทั้งหมดจะถูกทาลาย
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ในทางที่ไม่พึงประสงค์
หากท่ านมี ข้อ สงสัยหรือ ค าถามประการใดเกี่ ยวกั บ การเข้าร่วมในโครงการวิจัยดัง กล่าว
สามารถสอบถามผู้วิจัยได้ทันที ซึ่งยินดีที่จะอธิบายแก่ท่านจนเป็นที่พอใจ
การให้ความยินยอมของผู้ให้การสัมภาษณ์
ข้าพเจ้าได้อ่านเอกสารขอความยินยอมนี้และได้มีโอกาสถามข้อสงสัยจนเป็นที่ พอใจแล้ว
ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้โดยละเอียดแล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า
ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคาถามข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ หรือจะงดการให้ความร่วมมือได้ทุกเมื่อถ้าต้องการ
โดยที่จะไม่ทาให้เกิดผลกระทบต่อตัวข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าจึงยินดีที่จะให้ความร่วมมือในฐานะผู้ให้
ข้อมูล

ลงชื่อ

ลงชื่อ
ผู้ให้ความร่วมมือการวิจัย

วันที่

/

/

ผู้วิจัย
วันที่

/

/

หมายเหตุ: แบบฟอร์มการยินยอมเข้าร่วมการวิจัยจัดทาเป็นเอกสารอย่างมีลายลักษณ์อักษรเพือ่ ความถูกต้องและความเข้าใจที่
ตรงกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล ทั้งนีเ้ ป็นไปตามหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ
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แบบสัมภาษณ์การวิจัย
เรื่อง ประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต
ในการทางานของบุคลากร กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปขององค์การ
องค์การที่สัมภาษณ์:
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์:

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้การสัมภาษณ์
เพศ:

อายุ:

ปี

สถานภาพ:
ระดับการศึกษา:
ประสบการณ์ทางาน:
ตาแหน่งงานปัจจุบัน:

ปี
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หัวข้อ
การดาเนินกิจกรรมของ
องค์การโดยภาพร่วม

คาถามการสัมภาษณ์
1. บริษัทมีวิธีการใดบ้างที่ช่วยสร้างให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีขึ้น
2. ช่วยเล่าตัวอย่างสิ่งที่บริษัทได้จัดขึ้น 2-3 เรื่องที่ช่วยให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตใน
การทางานที่ดีขึ้น

การสรรหาและคัดเลือก

3. ในปัจจุบัน บริษัทของท่ านมีวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ เหมาะสมกั บ
ตาแหน่งงานอย่างไรบ้างเพื่อช่วยให้พนักงานที่มีอยู่เดิมมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่
ดีขึ้น

การบริหารค่าตอบแทนและ 4. รูปแบบการให้ค่าตอบแทนที่ท่านรู้สึกว่ามีความเหมาะสมกับพนักงานและช่วยให้
ผลประโยชน์เกื้อกูล
พวกเขามีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีขึ้นนั้นเป็นอย่างไร
5. บริษัท มี ก ารมอบสวัส ดิก ารอะไรบ้าง ที่ ช่วยให้พ นัก งานมี คุณ ภาพชีวิตในการ
ทางานที่ดีขึ้น
พนักงานสัมพันธ์

6. บริษัทมีวิธีการใดบ้างที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นแก่พนักงานอันช่วย
ให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีขึ้น
7. ช่วยเล่าตัวอย่างกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ที่บริษัทได้จัดขึ้นเพื่อช่วยให้พวกเขามี
คุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีขึ้นว่ามีอะไรบ้าง

การพัฒนาสายอาชีพ

8. บริษัทของท่านมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะทางานในอนาคต
อย่างไรบ้าง อันเป็นการช่วยให้พนักงานคนนั้นมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีขึ้น
9. ช่ วยเล่ า ตัว อย่า งการพั ฒ นาสายอาชี พ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในบริษั ท ของท่ านอั น ช่ วยให้
พนักงานคนนั้นมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีขึ้นว่ามีอะไรบ้าง

การดาเนินการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม

10. บริษัทมีหลักการปฏิบัติต่อพนักงานและดูแลพนักงานอย่างไรบ้าง อันช่วยให้พวก
เขามีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีขึ้นนั้น พร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์ประกอบ
11. บริ ษั ท มี ก ารด าเนิ น การด้ านการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ างไรบ้ างซึ่ ง ช่ว ยให้
พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีขึ้น พร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์ประกอบ

แนวทางการสร้างคุณภาพ 12. ท่ า นมี ข้ อ เสนอแนะในการสร้ างคุ ณ ภาพชี วิ ตในการท างานที่ เหมาะสมกั บ
ชีวิตในการทางานที่
บุคลากรในอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยอย่างไรบ้าง
เหมาะสมกับบุคลากร
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ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าอยู่ที่ .974 ซึ่งค่าความเที่ยงตรงแต่ละปัจจัย
มีรายละเอียด ดังนี้
ระบบงานทรัพยากมนุษย์

ค่าความเที่ยงตรง .964

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การสรรหาและคัดเลือก
พนักงานสัมพันธ์
การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์
การฝึกอบรมและพัฒนา
การบริหารผลการปฎิบัติงาน
การพัฒนาองค์การ
การพัฒนาสายอาชีพ
การดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ค่าความเที่ยงตรง .769
ค่าความเที่ยงตรง .891
ค่าความเที่ยงตรง .774
ค่าความเที่ยงตรง .876
ค่าความเที่ยงตรง .866
ค่าความเที่ยงตรง .846
ค่าความเที่ยงตรง .584
ค่าความเที่ยงตรง .877
ค่าความเที่ยงตรง .822

คุณภาพชีวิตในการทางาน

ค่าความเที่ยงตรง .937

ความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
ความต้องการด้านสังคมและครอบครัว
ความต้องการความภาคภูมิใจ
ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ
ความต้องการด้านความรู้
ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์

ค่าความเที่ยงตรง .749
ค่าความเที่ยงตรง .788
ค่าความเที่ยงตรง .781
ค่าความเที่ยงตรง .877
ค่าความเที่ยงตรง .681
ค่าความเที่ยงตรง .915
ค่าความเที่ยงตรง .812

ประวัต ิผ ู้เ ข ีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
ประวัติการศึกษา

นายพนสณฑ์ ภาวกังวาลวงษ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่สาเร็จการศึกษา พ.ศ.2557
ประสบการณ์การทางาน พ.ศ.2561 - 2562
เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรมนุษย์
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