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 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ คนหาแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ
สาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทย ดวยระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี ในองคการสาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะห
เกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทย ที่ดําเนินการตอเนื่องเปนระยะเวลาต้ังแต 30 ปข้ึนไป และมี
เจาหนาที่ 50 คนข้ึนไป จํานวน 3 กรณีศึกษา  

ผลการศึกษา พบวา การบริหารทรัพยากรมนุษยในกรณีศึกษาปฏิบัติการผานระบบการ

บริหารทรัพยากรมนุษย 5 ระบบยอยที่สัมพันธกันและสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอกองคการ ซึ่งระบบยอย ไดแก (1) ดานการจัดคนเขาทํางาน (2) ดานการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย (3) ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ (4) ดานความปลอดภัยและสุขอนามัย และ(5) ดาน

พนักงานและแรงงานสัมพันธ ในภาพรวมวิธีปฏิบัติของกรณีศึกษาไมตางจากภาครัฐและเอกชน มี

จุดเดนของสภาพแวดลอมภายในองคการที่แตกตางในดานวัฒนธรรมการอยูแบบครอบครัว 

กลาวคือ มีการชวยเหลือกันทั้งในปญหาเร่ืองงานและเอ้ือมถึงเร่ืองสวนตัวและเร่ืองครอบครัวดวย  

ดานการจัดคนเขาทํางาน  พบวา เจาหนาที่มีบทบาทแบบกวางและหลากหลาย มุง

ผลลัพธเพื่อชวยเหลือผูรับบริการเปนหลัก มีอิสระในการทํางาน การออกแบบงานมีลักษณะ

สามารถทําแทนกันไดเม่ือมีคนขาดหรือลา การสรรหาเจาหนาที่วิชาชีพนักสังคมสงเคราะห พบวา 

การฝกงานของนักศึกษาและการประกาศผานมหาวิทยาลัยไดผลดีที่สุด สําหรับการคัดเลือก

เจาหนาที่ผูใหบริการโดยตรง พบวา มีการทดสอบการทํางานในสภาพจริง 1-14 วัน  

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวา มีการใชระบบพี่เล้ียงเพื่อสอนงานใหกับเจาหนาที่

ใหม โดยเลือกรุนพี่ที่เปนตนแบบที่ดีในการสอนงาน มีการหลอหลอมพัฒนาตนเองโดยการซึมซับ
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จิตอาสาจากผูนําและรุนพี่ สูการเติบโตทางความคิด เปนคนที่สมบูรณทั้งกายใจ การประเมินผล

การปฏิบัติงานมีการสะทอนงานโดยการพูดคุยผลการประเมินกับเจาหนาที่เพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ พบวา คาจางหรือเงินเดือนมีอัตรานอยกวาภาครัฐและ

ภาคเอกชน องคการไดพัฒนาระบบสวัสดิการเพิ่มเติมที่แตกตางจากภาครัฐและภาคเอกชน การ

ทํางานไดรับคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน ไดแก ผลตอบแทนภายในซึ่งคือความภาคภูมิใจเมื่อได

ทํางานชวยเหลือผูอ่ืนและความมั่นคงทางจิตใจที่เห็นวาตนเองไดทําประโยชนใหผูอ่ืน 

ดานความปลอดภัยและสุขอนามัย พบวา ปญหาความเหนื่อยลาในงานจากจํานวนผู

เดือดรอนที่รับบริการมีจํานวนมาก และตองใหบริการผูที่มีปญหาวิกฤตชีวิตที่ซับซอน ใชระบบพี่

เลี้ยงในการดูแลดานจิตใจของเจาหนาที่ 

ดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ พบวา มีระบบสื่อสารสองทางอยางใกลชิดระหวาง

เจาหนาที่กับผูบริหาร และเจาหนาที่มีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกับผูบริหาร 

สภาพแวดลอมภายนอก พบวา การสรรหาและการคัดเลือกทําไดยากในทุกตําแหนง 

โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาชีพซึ่งมีทางเลือกในการสมัครงานเอกชนมากขึ้น (เนื่องจากเงินเดือน

สูงกวา) และมีผลจากคานิยมรับราชการ (เนื่องจากมีความมั่นคงในงานมากกวา) ปญหารายได

นอยเมื่อเทียบกับภาครัฐและธุรกิจเอกชนสงผลกระทบตอการคงอยูของเจาหนาที่ และปญหาการ

ขาดงบประมาณที่ไดจากการบริจาคสงผลกระทบตอการคงอยูขององคการ 

แนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษยในภาพรวมทั้ง 3 กรณีศึกษาเปนแนวทาง Soft 

HRM (Soft HRM Approach) และแนวทางทางการรวมกลุมวิธีปฏิบัติ (Bundling  Approach) 

โดยทั้ง 3 กรณีศึกษามีการผสมผสาน กลุมวิธีปฏิบัติ 3 กลุม ภายใตแนวทางทางการรวมกลุมวิธี

ปฏิบัติ เขาดวยกัน ไดแก วิธีปฏิบัติที่สรางผลงานสูง (High-Performance  Practices) วิธีปฏิบัติที่

สรางความผูกพันสูง (High-Commitment  Practices) และ วิธีปฏิบัติที่มีสวนรวมสูง (High-

Involvement Practices)  

ขอเสนอแนะจากการวิจัย (1) ควรใชกลยุทธการสรรหาและคัดเลือกเชิงรุก ดวยการสราง

สัมพันธตอนักศึกษาและมหาวิทยาลัยที่มีคณะที่ตองการ (2) ควรมีการสอนงานและหลอหลอม

พัฒนาอยางตอเนื่องโดยระบบพี่เลี้ยงที่มีตนแบบที่ดี (3) ควรริเริ่มระบบนวัตกรรมดานสวัสดิการที่

เอื้อตอคุณภาพชีวิตโดยระดมความเห็นจากเจาหนาที่ (4) ควรมีระบบการลดความเหนื่อยลาและ

ลดความเครียดในงาน โดยระบบพี่เลี้ยงและเพื่อนชวยเพื่อน และ(5) ควรจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสราง

ความสัมพันธที่ดีระหวางเจาหนาที่ทุกระดับ ผูบริหารมีการรับฟงความคิดเห็น ส่ือสารสองทาง และ

ตอบสนองความตองการของเจาหนาที่ 



 

ABSTRACT 

 

Title of Dissertation   Human Resource Management in Philanthropic 

Organizations for Children and Women Social Welfare 

Author       Korapat Charukumnerdkanok 

Degree       Doctor of Public Administration 

Year        2011 
 

 

The  purpose  of  this  qualitative  research  is  to  describe  the  approaches  for 

human  resource  management  in  three  philanthropic  organizations    for  children  and 

women social welfare which have been in operation for more than 30 years and which 

have more than 50 employees. 

It  has  been  found  that  the  three  organizations  in the  study  use  five  human 

resource  management  sub-systems  that  are  in  line  with  the  internal  and  the  external 

contexts of the organization.  These  subsystems are (1) staffing, (2) human resource 

development, (3) compensation and benefits, (4) safety and health, and (5) employee 

and labor relations. Overall, the practice of the three organizations is not remarkably 

different from that of the public and the private sectors. A notable characteristic of the 

organizations is the organizational culture, i.e., people in the organization  treat  each 

other  as  family  members,  helping  each  other  to  solve  work  problems  as  well  as 

personal or family problems. 

Staffing:  The  employees  in  all  the  three  organizations  play  various  roles—

from  trivial  to  crucial  roles—with  the  primary  aim  of  assisting  service  users.  They 

have work freedom and can replace others when some are absent. The best ways to 

recruit  social  workers  are  students’  apprentice  and  announcement  of  vacancies  at 

universities. In selecting new staff members, the applicants for direct service staff will 

be tested by working in the real-life situations for 1-14 days. 

Human  resource  development:  Mentoring is  used  to  help  new  employees 

adjust themselves to their working life. The senior employees will serve as their role 

models so that the latter will grow physically and spiritually. Feedback has also been 
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given to the employees through discussing the performance evaluation results with the 

senior employees. 

Compensation and benefits: The pay or salary rate in philanthropic  organizations 

is  usually  lower  than  that  in  the  public  and  the  private  sectors;  however,  the 

organizations  have  provided  additional  welfare  types  that  are  different  from  both 

sectors. Compensations other than cash, i.e., pride in one’s work and spiritual comfort 

as a result of being benefactors, are found to be valuable intrinsic rewards. 

Safety  and  health:  For  burnouts  as  a  result  of  serving  a  large  member  of 

service users who have experienced life crises, mentoring is used to look after these 

employees’ mental health. 

Employees and labor relations: In all the three organizations, a close two-way 

communication  exists  between  the  employees  and  the  management.  Moreover,  the 

employees can participate in decision-making. 

External  environment:  It  has  been  found  that  recruitment  and  selection  are 

difficult for all vacancies, as those with relevant degrees prefer working in the  private 

sector  (because  of  higher  salaries)  and the  public  sector  (because  of  more  job 

security).  Low  income  is  an  important  factor  that  adversely  affects  the  employee 

retention. In addition, the inadequate budget due to poor donation directly affects the 

organizational survival. 

Approaches  for  human  resource  management:  The  approaches  for  human 

resource  management  in  all  the  three  cases  are  the  soft  HRM  approach  and  the 

bundling  approach.  All  the  studied  organizations  have  used  a  combination  of  high-

performance  practices,  high-commitment  practices,  and  high-involvement  practices, 

which are under the bundling approach. 

Recommendations: Based on the finding the following are recommended: (1) 

Aggressive  recruitment  and selection  strategies  should  be  used  by  building  a  good 

relationship with students  who come for apprentice and universities whose programs 

are related to the organizations’ work.  (2) Mentoring should be used for coaching and 

continuous  development.  (3)  Welfare  innovations  should  be  devised  for  the 

employees  to  have  a  good  quality  of  life.  The  employees’  opinions  on  types  of 

welfare  should  be  sought  through  brainstorming.  (4)  There  should  be  systems–e.g. 

mentoring and friends-help-friends–to reduce burnout and job stress. (5) Activities to 

create a good relationship among all levels of employees should be held, also, there 

should  be  two-way  communication  for  the  management  to  listen  to  the  employees’ 

opinions. 



 
กิตติกรรมประกาศ 

 

ตลอดระยะเวลาที่ไดศึกษาเลาเรียนในสถาบันแหงนี้ ผูเขียนไดรับความเมตตาดานความรู 

แนวคิดและวิถีปฏิบัติจากคณาจารยทุกทาน ขอกราบขอบพระคุณ ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ ทาน

อธิการบดี ผูใหขอคิดและกําลังใจ ใหโอกาสและผลักดัน รวมทั้งยินดีกับความสําเร็จของศิษย 

ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.จินดาลักษณ  วัฒนสินธุ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

ผูเปยมดวยความเมตตาตอศิษย กรุณาใหคําปรึกษา แนะแนวทางและสงเสริมสนับสนุนในการ

ดําเนินงานทุกข้ันตอนกระท่ังการทําวิทยานิพนธสําเร็จ ผศ.ดร.สมศักด์ิ ดําริชอบ ประธานสอบ

วิทยานิพนธ และศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง ไดกรุณาสละเวลาใหคําแนะนําแกไขวิทยานิพนธดวย

ความเมตตายิ่ง รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ ไดกรุณาชี้แนะในระยะการทําเคาโครงวิทยานิพนธ 

 ขอขอบพระคุณในไมตรีจิตและความเมตตาของ ดร.เมทินี พงษเวช ผูอํานวยการสมาคม

สงเสริมสถานภาพสตรีฯ ที่กรุณาอนุเคราะหการเก็บขอมูลและกรุณาแนะนําองคการที่เขาเงื่อนไข

ในการเลือกกรณีศึกษา ขอบพระคุณ คุณจินตนา นนทะเปารยะ ผูอํานวยการบริหารสหทัยมูลนิธิ 

และคุณจิตราภา หิมะทองคํา เลขาธิการมูลนิธิเด็กออนในสลัมฯ ที่ใหความอนุเคราะหการเก็บ

ขอมูลในองคการ  รวมทั้งเจาหนาที่ทุกทานที่กรุณาสละเวลาอันมีคาใหขอมูลดวยความเต็มใจ 

ขอขอบพระคุณในมิตรไมตรีและภารดรภาพของ ดร.พญ.นิลเนตร วีระสมบัติ และ 

อาจารย  ดร.พรพธู รูปจําลอง ผูชวยเหลือ แบงปน ผลักดันและสนับสนุนทุกดาน ดวยความ

ปราถนาดีเสมอมา ขอขอบพระคุณ ดร.สืบวงศ กาฬวงศ ดร.มารศรี เจษฎาปฏิพัทธ ดร.มนัสนันท 

ชัยกิจยิ่งเจริญ ดร.กฤตกร กัลยารัตน ดร.ลักษณา ศิริวรรณ และผศ.ดร.ณัฐวุฒิ โรจนนิรุตติกุล ดวย

ความซาบซึ้งใจเปนอยางยิ่ง ในมิตรภาพไมมีประมาณ กรุณาใหกําลังใจและสนับสนุนอยางมาก  

ขอกราบขอบพระคุณ คุณรุงรัตน จารุกําเนิดกนก คุณยาผูเปนแรงบันดาลใจดาน

การศึกษา กราบขอบพระคุณในความเมตตาและความรักอยางไมมีประมาณของคุณพอ มานพ 

และคุณแม เพ็ญศรี จารุกําเนิดกนก ที่ไดใหกําเนิดและสนับสนุนการศึกษาเสมอมา คุณชวลิตและ

คุณสายสวาท โลจนะโกสินทร ผูเมตตาใหการอบรมกลอมเกลา ทายสุดนี้ขอขอบคุณพี่นอง 

พลาวัสถ ผุสดี วิศวัสต นวินดา กณภัทร และอินทรวัชร จารุกําเนิดกนก ในกําลังใจและการ

สนับสนุน ในทุกเร่ือง ทุกที่ ทุกเวลา ดวยดีเสมอ ตลอดมาและตลอดไป 

   

        กรภัทร  จารุกําเนิดกนก 

มกราคม  2555 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

องคการสาธารณประโยชน (Philanthropic  Organizations) คือองคการนอกภาครัฐที่

ต้ังขึ้นเพื่อทํางานชวยเหลือสังคมในรูปแบบตางๆ มีการบริหารตนเองโดยอิสระในรูปแบบองคการที่

จดทะเบียนหรือไมจดทะเบียนก็ไดและดําเนินการโดยไมแสวงหากําไร กลาวคือองคการสามารถ

ทํากําไรไดแตกําไรที่ไดรับทั้งหมดนํากลับเขาพัฒนาและสนับสนุนภารกิจขององคการโดยไมปนผล

กําไรใหแกเจาของหรือผูถือหุน องคการสาธารณประโยชนอาจมีช่ือเรียกอื่นตามลักษณะเดนของ

องคการ อาทิ องคการพัฒนาเอกชน (Nongovernmental  Organizations:  NGOs) องคการไม

แสวงหากําไร (Nonprofit/Not-for-Profit Organizations:  NPOs) องคการสาธารณกุศล (Charitable 

Organizations) องคการอาสาสมัคร (Voluntary Organizations)  เปนตน 

 

1.1.1  บทบาทขององคการสาธารณประโยชน 

องคการสาธารณประโยชนมีบทบาทสําคัญในฐานะ “หุนสวน” ในงานบริการสาธารณะ

รวมกับภาครัฐ (Salamon, 1995) เนื่องจากองคการสาธารณประโยชนมีเปาหมายหลักเพื่อสงมอบ

สินคาสาธารณะใหแกประชาชนเชนเดียวกันกับภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งงานบริการสาธารณะที่

ยังไมมีผูใหบริการทั้งในภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ หรืองานสาธารณะที่อาจมีการใหบริการแตยัง

ไมเพียงพอตอความตองการทั้งดานคุณภาพ ดานขอบเขต และดานความทั่วถึงของการใหบริการ 

ชองวางการใหบริการเหลานี้เกิดจากองคการภาคธุรกิจเอกชนนั้นมีเปาหมายในการแสวงหากําไร

สูงสุด ดังนั้นจึงไมเลือกใหบริการสาธารณะที่ทํากําไรนอย (Gortner, Nichols, and Carolyn, 

2007: 5) สวนภาครัฐนั้นแมจะมีเปาหมายในการสรางสวัสดิภาพของสังคมสูงสุดแตดวยการ

ทํางานที่มีลักษณะจากบนลงลาง (Top-Down) ทําใหบริการสาธารณะจากรัฐเกิดปญหาการขาด

ความไวตอการรับทราบความตองการในระดับทองถิ่น ขาดความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงความ

ตองการที่แทจริงของผูรับบริการ ปญหาการใหบริการรูปแบบเดียวกับประชาชนทุกคน ปญหาการ

สงมอบการบริการไมตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายเฉพาะกลุม ปญหาการใหบริการที่



2 
 

ขาดความคลองตัวและขาดความยืดหยุนในการใหบริการ (จุรี วิจิตรวาทการ และ กนกกาญจน  

อนุแกนทราย, 2550:  6) องคการสาธารณประโยชนเปนกําลังหลักและริเริ่มงานบริการสาธารณะ

จํานวนมากดวยโครงสรางองคการที่มีขนาดเล็กกวาองคการของรัฐและการบริหารงานแบบ

องคการธุรกิจเอกชนทําใหมีความคลองตัวในการเขาถึงประชาชนและยืดหยุนสรางสรรคในการ

ใหบริการ (Salamon, Sokolowski, and List, 2004: 3-4) 

สําหรับบทบาทขององคการสาธารณประโยชนในประเทศไทย ภูมิธรรม เวชยชัย (2527: 

29-30) ไดกลาวถึงวา 3 ลักษณะ ไดแก  

1) บทบาทดานสังคมสงเคราะห ในการแกไขปญหาเฉพาะหนาและปูพื้นฐานใน

การแกไขปญหาระยะยาวของประชาชน เปนการบรรเทาและลดความเสียเปรียบ การทดแทนในสิ่ง

ที่ขาดและเสริมสรางกําลังใจใหผูดอยโอกาสใหสามารถตอสูกับปญหาที่เผชิญตอไป นอกจากนี้ยัง

มีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนหรือกลุมเปาหมายเกิดประสบการณ 

สามารถเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสูงขึ้น เพื่อพัฒนาตนเองและแกไขปญหาในพื้นที่

ไดในอนาคต 

2) บทบาทดานรณรงค ในการศึกษาและรวบรวมปญหาตางๆ ในสังคมโดยการ

รณรงคเผยแพร เปนการดึงความรวมมือของประชาชนในสังคมทุกคนใหมีสวนรวมรับรูและเปน

การสรางสํานึกรวมกันนับเปนการวางรากฐานที่สําคัญตอการแกไขปญหาในอนาคต บทบาทนี้เกิด

จากงานขององคการสาธารณประโยชนไดไปสัมผัสกับสภาพปญหาสังคมมากมาย   

3) บทบาทดานพัฒนาบุคลากร ในการเสริมสรางประสบการณชีวิตและผลิต

บุคลากรที่ดีใหแกสังคม องคการสาธารณประโยชนเปน “โรงเรียนชีวิต” ที่ทําหนาที่เสริม

ประสบการณในการทํางานที่ดีใหแกบุคลากรขององคการ เปนเวทีที่จะชวยทําใหคนทํางานได 

เขาใจปญหาตางๆ ในสังคม และเกิดสํานึกที่ดีตอภาระหนาที่ในการพัฒนาสังคมในอนาคต 

นับเปนการเตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพใหแกสังคม 

องคการสาธารณประโยชนในประเทศไทยนั้นมีบทบาทในการสังคมสงเคราะห  

รณรงค และพัฒนาบุคลากรในสังคม ซ่ึงเปนบทบาทที่สําคัญและจําเปนตอการแกปญหาและ

พัฒนาสังคม 

 

1.1.2 แรงงานในองคการสาธารณประโยชน   

นอกจากองคการสาธารณประโยชนจะมีบทบาทที่สําคัญแลวจํานวนองคการ

สาธารณประโยชนในหลายประเทศทั่วโลกยังมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเนื่องจากกิจกรรม
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ใหบริการสังคมขององคการสาธารณประโยชนนั้นมีมากมายและหลากหลายมากขึ้น (Weisbrod, 

1997: 541) ซ่ึงทําใหมีการจางงานและจํานวนอาสาสมัครจํานวนมากขึ้นตามไปดวย จากขอมูล

องคการสาธารณประโยชน 36 ประเทศทั่วโลกในป ค.ศ. 2004 มีจํานวนแรงงานในองคการ

สาธารณประโยชน 45.5 ลานคน โดยแบงเปนผูรับเงินเดือนมากกวา 20 ลานคนและอาสาสมัครที่

คิดเทียบเทาการจางงานเต็มเวลา (Full-Time Equivalent: FTE) มากกวา 25 ลานคน ดังภาพ 1.1 

เนื่องจากอาสาสมัครนั้นมีช่ัวโมงทํางานนอยกวาผูรับเงินเดือน การจางงานเต็มเวลานี้จึงคิดมาจาก

อาสาสมัครจริงประมาณ 131.56 ลานคนหรือคิดเปน 10% ของประชากรผูใหญในประเทศเหลานี้ 

มูลคาของงานจากอาสาสมัครคิดเปน 316,415.6 ลาน USD แรงงานในองคการสาธารณประโยชน

คิดเปน 4.4% ของแรงงานวัยทํางานทั้งหมดซึ่งมีขนาดใกลเคียงกับแรงงานกอสรางและคิดเปน  

7.6 เทาของแรงงานในภาคสาธารณูปโภค ดังภาพที่ 1.1 และ 1.2 (Salamon, Sokolowski and 

List, 2004: 12-56, 296-297) 

 

105.8

39.3

6.0

44.3

45.5

0 50 100 150 200 250

โรงงาน

กอสราง

ขนสง

สาธารณูประโภค (ไฟฟา, ประปา)

เอกชนสาธารณะประโยชน (รวมอาสาสมัคร)

จํานวน (ลานคน)

รับเงินเดือน

อาสาสมัคร

 
 

ภาพที่ 1.1 เปรียบเทียบแรงงานในองคการสาธารณประโยชนกับภาคอื่นๆใน 36 ประเทศทั่วโลก 

แหลงที่มา:   Salamon, Sokolowski and List, 2004: 17. 
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(Economically Active Population) ใน 36 ประเทศทั่วโลก 
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ภาพที่ 1.2 แรงงานในองคการสาธารณประโยชน  คิดเปนรอยละประชากรที่ทํางานในเชิง

เศรษฐกิจ 

แหลงที่มา:  Salamon, Sokolowski and List, 2004: 19, 296. 
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สําหรับในประเทศไทย สํานักงานสถิติแหงชาติมีการสํารวจขอมูลองคการสาธารณประโยชน

ในทุก 5 ป โดยในป พ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีองคการสาธารณประโยชนจํานวน 65,457 องคการ

เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2545 รอยละ 17.3 มีแรงงานทั้งสิ้น 923,198 คน     คิดเปนรอยละ 32.07 ของ

ลูกจางรัฐบาลในปเดียวกัน เปนพนักงานประจํา 111,687 คน คิดเปนรอยละ 3.88 ของลูกจาง

รัฐบาลในปเดียวกัน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545; 2550 ก.; 2550ข.) เปนที่นาสังเกตวาจํานวน

พนักงานประจําในองคการสาธารณประโยชนมีอัตราการเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2545 อยางมากถึงรอย

ละ 32.26 ในขณะที่จํานวนอาสาสมัคร พนักงานชั่วคราว และผูทํางานโดยไมรับเงินเดือนมีจํานวน

ลดลงจาก พ.ศ. 2545 คิดเปนรอยละ 76.18 รอยละ 63.54 และรอยละ 4.77 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 1.1 ขอมูลองคการสาธารณประโยชนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 

 

พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2550 
รอยละที่เพิ่มขึ้น 
จาก พ.ศ. 2545 

รอยละของลูกจางรัฐบาลป 
พ.ศ. 2550 (2,878,670 คน) 

จํานวนองคการ 55,805  65,457  14.75  
 

แรงงานรวม 1,175,730  923,198   -27.35   32.07  

พนักงานประจํา 75,661  111,687   32.26   3.88  

พนักงานชั่วคราว 31,063  18,994  -63.54   0.66  

อาสาสมัคร 697,113  395,684   -76.18   13.75  

นักบวชที่ไดเงิน
ประจําตําแหนง 

ไมมีขอมูล 41,856  ไมมีขอมูล 1.45  

ผูทํางานโดยไม

รับเงินเดือน 
371,893  354,977  -4.77   12.33  

 

แหลงที่มา:  สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545; 2550ก; 2550ข. 

 

1.1.3  ลักษณะงานและการทํางานของบุคลากรในองคการสาธารณประโยชน   

จากที่ไดกลาวมาแลววาองคการสาธารณประโยชนมีบทบาทในการเติมเต็มชองวางการ

ใหบริการสาธารณะในสังคม จึงมักพบวาลักษณะงานที่องคการสาธารณประโยชนเลือกทําเปน

งานที่หนักและตองการบุคลากรที่มีความทุมเทสูงเพื่อใหงานบรรลุผล (Armstrong, 1992: 28-30) 

โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทดานสังคมสงเคราะหที่ทํางานกับกลุมผูดอยโอกาสในสังคม การทํางาน
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ของบุคลากรในองคการสาธารณประโยชนเต็มไปดวยพลังชีวิตมีประสิทธิภาพเพื่อใหงานลุลวงได

โดยเร็วและมีความมุงมั่นผูกพันอยางไมยอทอตอภารกิจแมปญหาสังคมที่เผชิญอยูจะหนัก (จุรี 

วิจิตรวาทการ และ กนกกาญจน อนุแกนทราย, 2550:  8) ดังตัวอยางกรณีศึกษามากมาย อาทิ 

การทํางานของอาสาสมัครผูใหคําปรึกษา (Volunteer  Counsellors) ในองคการสายดวนเรื่องเด็ก 

(Child Line) ตองทําหนาที่ตอบคําถามทางโทรศัพทเฉลี่ยวันละ 2,000 สายตอวัน การทํางานของ

อาสาสมัครในองคการรณรงควิจัยโรคมะเร็ง (Cancer Research Campaign) ที่ตองชวยกันหาทุน

จํานวนมากเพื่อทํางานวิจัย อาทิ การชวยเหลือเด็กผูถูกกระทํา (Armstrong, 1992: 28-30) การลง

พื้นที่ชวยเหลือเด็กที่ถูกกันออกจากระบบการศึกษาหลักอยางถาวร (School Exclusion) ใน 

สหราชอาณาจักร ซ่ึงเด็กกลุมนี้มักอยูในครอบครัวยากจนเปนคนผิวดําหรือเปนลูกครึ่งผิวสี (Dual-

Heritage) เจาหนาที่จะตองสรางความสัมพันธกับเด็กและครอบครัวจนกระทั่งไดรับความไววางใจ 

จะตองมีการสื่อสารที่เปนเชิงบวกปราศจากการตําหนิหรือตัดสิน (Non-judgemental Approach)

วาเปนผูตอตานสังคม (Anti-Social Behaviour Orders: ASBOs) จะตองทําความเขาใจและ

ตระหนักอยูเสมอในภูมิหลังและความขุนเคือง (Resentment) ที่เด็กและครอบครัวเคยไดรับใน

อดีต อาทิ การเหยียดเชื้อชาติ (Institutional  Racism) เจาหนาที่ผูดูแลเด็กกลุมนี้จะตองปรับกล

ยุทธในการสรางความสัมพันธอยางสรางสรรค สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดวยอารมณที่

ม่ันคงและมีความอดทนสูง รูปแบบการทํางานยืดหยุนและปรับอยูเสมอ (Frankham,  Edwards-

Kerr, Humphrey and Roberts, 2007) 

สําหรับในประเทศไทยเหตุการณสึนามิวันที่ 26 ธันวาคม 2547 อาสาสมัครและเจาหนาที่

ขององคการสาธารณประโยชนเปนกลุมแรกๆ ที่เขาไปชวยเหลือผูประสบภัยในหมูบานซึ่งอยู

หางไกล โดยการชวยเหลือมุงใหคนในชุมชนสามารถดูแลตัวเองและคนใกลชิดได เพื่อใหชุมชนฟน

ตัวเองกลับมาใชชีวิตและกลับมาทํามาหากินไดอยางมีศักดิ์ศรีดังเดิม ซ่ึงตางจากการชวยเหลือ

จากภาครัฐเขาถึงผูประสบภัยชาและเนนการชดเชยความเสียหายเปนหลักในรูปแบบเหมารวมไม

ยืดหยุนตามปญหาที่พบในแตละทองที่ (ศูนยอาสาสมัครสึนามิ มูลนิธิกระจกเงา, ม.ป.ป.; วรา

ลักษณ ไชยทัพ2548, 19 มกราคม; ผูจัดการรายวัน, 2548, 16 กุมภาพันธ: 1) อีกตัวอยางที่แสดง

ถึงความเพียรพยายามไมยอทอตออุปสรรคและมุงเปาหมายของบุคลากรในองคการ

สาธารณประโยชน ไดแก กรณีการตอสูเพื่อใหไดพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณี พ.ศ. 2539 ซ่ึงคณะทํางานใชเวลาทั้งสิ้น 13 ป (จุรี วิจิตรวาทการ และ กนกกาญจน 

อนุแกนทราย, 2550) 
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ภาพที่ 1.3 โครงการอูซอมสรางเรือชุมชน การกอสรางบานพักถาวร การสงเสริมธุรกิจขนาดเล็ก

(ตุกตาสึนามิ ผลิตเฟอรนิเจอร) 

แหลงที่มา: ศูนยอาสาสมัครสึนามิ มูลนิธิกระจกเงา.  ม.ป.ป.    
 

1.1.4  การขาดแคลนขอมูลขององคการสาธารณประโยชน 
จากที่ไดกลาวมาแลวจะเห็นวาองคการสาธารณประโยชนมีบทบาทที่สําคัญในการ

แกปญหาและพัฒนาสังคมดวยการทํางานที่หนักและความทุมเทของแรงงานในองคการ แตดวย

ความคุนเคยอยางยาวนานกับรูปแบบสถาบันทางสังคม 2 ภาคสวนคือภาครัฐและภาคธุรกิจ

เอกชน ทําใหภาคสาธารณประโยชนซ่ึงเปนภาคที่สามจึงมักถูกหลงลืมไปจากพื้นที่การเปนสถาบัน

ทางสังคมรวมทั้งพื้นที่ทางดานวิชาการดวย ดังจะเห็นไดจากประเทศตางๆ ไมมีขอมูลพื้นฐานที่

เปนทางการขององคการสาธารณประโยชน อาทิ จํานวนและขนาดองคการ กิจกรรมและบทบาท

ขององคการ ขอมูลดานการเงินและน้ําหนักทางเศรษฐกิจขององคการภาคสาธารณประโยชน พบ

ปญหาขอมูลขาดความถูกตอง ขอมูลไมเปนปจจุบัน ไมมีการเก็บสถิติอยางเปนทางการ  

(Salamon, Sokolowski, and List, 2004: 3-4) 

สําหรับประเทศไทย ขอมูลขององคการสาธารณประโยชนมีหลายแหลง อาทิ จาก

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ จากกระทรวงมหาดไทย จากสันติบาลที่ทําหนาที่เปน

นายทะเบียนสมาคม จากคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการสังคมโดยกรมประชาสงเคราะห 

สํานักงานสถิติแหงชาติ จากทําเนียบที่จัดทําโดยหนวยงานตางๆ ซ่ึงพบปญหาวาแหลงขอมูล

เหลานี้มีขอมูลไมตรงกัน ขาดการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน (อมรา พงศาพิชญ และคณะ, 2546) 
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นอกจากนี้ยังพบวาคนในสังคมจํานวนมากรับทราบขอมูลเกี่ยวกับบทบาทองคการ

สาธารณประโยชนอยางไมตรงกับความเปนจริง กอใหเกิดความระแวง ไมไววางใจ ไมใหความ

รวมมือและไมพอใจตอการคัดคานหรือการตอสูขององคการสาธารณประโยชนกับผูมีอํานาจใน

ภาครัฐ   โดยหลายคนคิดวาสิ่งเหลานี้เปนตนเหตุของความไมปรองดองกันในสังคม (จุรี วิจิตรวาท

การ และ กนกกาญจน อนุแกนทราย, 2550: 8) นอกจากนี้ยังพบปญหาการถูกหวาดระแวงโดยรัฐ 

ในกรณีที่องคการสาธารณประโยชน รับแหลงทุนหรือการบริจาคจากบุคคลหรือกลุมคน

ชาวตางชาติ โดยรัฐมักระแวงวาองคการสาธารณประโยชนเหลานี้จะยุยงหรือกระทําการใน

ลักษณะที่ทําใหกลุมผูรับความชวยเหลือหรือประชาชนตอตานรัฐ (สุพรรณี ไชยอําพร, 2543) 

ปญหาองคการขาดสถานภาพที่เชื่อถือไดและขาดขอมูลเนื่องจากองคการสาธารณประโยชนหลาย

แหงเลือกไมจดทะเบียนเพราะคิดวาการจดทะเบียนเปนเรื่องยุงยาก (ยุพา วงศไชย และคณะ, 

2531: 21-28)  

การขาดแคลนขอมูลที่ถูกตองและเปนปจจุบันทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพขององคการ

สาธารณประโยชนทําใหเกิดปญหาตอความเขาใจอันดีกับคนในสังคมและภาครัฐเปนอุปสรรคตอ

การทํางานใหบริการสาธารณะขององคการและเปนอุปสรรคตอการใหการสนับสนุนองคการจาก

ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชน 

 

1.1.5 ปญหาดานทรัพยกรมนุษยในองคการสาธารณประโยชน 
บุคลากรในองคการสาธารณประโยชนคือหัวใจสําคัญที่ทําใหองคการสามารถทํางานเพื่อ

สังคมที่ทั้งหนักและซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล แตองคการ

สาธารณประโยชนหลายแหงก็ประสบปญหาดานทรัพยากรมนุษย ทั้งปญหาเรื่องจํานวน

ผูปฏิบัติงานไมเพียงพอตอหนาที่รับผิดชอบที่มีมาก ปญหาคนที่เขามาทํางานในองคการสวนใหญ

เปนคนหนุมสาวซึ่งมีอุดมการณและความมุงมั่นแตขาดทักษะความรูความเขาใจในการรับผิดชอบ

งานและในการวิเคราะหแกไขปญหา ปญหาในการสรางสัมพันธ ปญหาการปรับตัวกับงานและ

เพื่อนรวมงาน ขาดการชี้นําความคิดบุคลากรยึดติดกับความคิดตนและการยึดติดตัวบุคคลขาด

เอกภาพในการทํางาน ปญหาการทํางานรวมกับองคการอื่นที่มีเอกลักษณและความคิดตางกันใน

ขณะที่องคการตองการการสงเสริมใหเกิดการทํางานเปนทีม มีความขัดแยงในตัวเอง ปญหาอัตรา

การลาออกสูงขาดความตอเนื่องในการสะสมองคความรูไวในองคการอยางเปนระบบ ปญหาขวัญ

และกําลังใจ ปญหาการทํางานเปนลักษณะที่ตองการความเสียสละสูงในขณะที่คาตอบแทนต่ํา 

(ยุพา วงศไชย และคณะ, 2531: 21-28; สุพรรณี ไชยอําพร, 2543) 

เนื่องจากองคการสาธารณประโยชนมีบทบาทสําคัญในงานบริการสาธารณะและบุคลากร

ในองคการมีความมุงมั่นตั้งใจทํางาน ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเชิงลึกเพื่อใหทราบวาการบริหาร
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ทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนของประเทศไทยมีแนวทางเปนอยางไร ในประเด็น

เรื่องการสรรหาคัดเลือกเพื่อใหไดบุคลากรที่เหมาะกับองคการ การหลอหลอม และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพื่อใหไดบุคลากรที่มีเปาหมายในการทํางานตรงตามเจตนารมณในการกอตั้ง

องคการ 

 

1.2  คําถามในการวิจัย 
 

การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับ

เด็กและสตรีในประเทศไทยมีแนวทางเปนอยางไร 

 

1.3  วัตถุประสงคการวิจัย 
 

เพื่อคนหาแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนดานสังคม

สงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทย 

 
1.4  ข้ันตอนการศึกษา 

 

ในการคนหาแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนดานสังคม

สงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทยตามวัตถุประสงคการวิจัย ผูวิจัยเริ่มที่การศึกษา

ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยรวมทั้งบริบทซึ่งเปนสภาพแวดลอมภายในองคการและ

สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีอิทธิพลตอการบริหารทรัพยากรมนุษย แลวจึงประมวลผลเพื่อ

ตอบคําถามการวิจัย การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนดานสังคม

สงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทยมีแนวทางเปนอยางไร ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเลือก

ศึกษาดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีศึกษาเฉพาะกรณี (Case  Study  Research) โดยมี

ข้ันตอน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันที่ 1 เปนการศึกษาจากเอกสาร เพื่อทบทวนบริบทขององคการสาธารณประโยชนทั้งใน

ประเทศไทยและตางประเทศ รวมทั้งวรรณกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย

ขององคการสาธารณประโยชน 

ข้ันที่ 2 ผูวิจัยเลือกองคการสาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรี 3 

องคการโดยยึดจุดมุงหมายของการศึกษาเปนหลัก (Purposive  Selection) ศึกษาบริบทที่เปน
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สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกองคการของกรณีศึกษาและศึกษาขอมูลระบบ

การบริหารทรัพยากรมนุษย 5 ระบบยอยเทาที่มีระบุเปนเอกสาร อาทิ ประวัติความเปนมาของ

องคการ กิจกรรมที่องคการทํา กลุมเปาหมายที่องคการใหบริการ ส่ิงพิมพที่เกี่ยวของกับ

กรณีศึกษา ประกาศรับสมัครงานของกรณีศึกษา เปนตน เพื่อทําความเขาใจกรณีศึกษาในเบื้องตน 

แลวจึงเขาเก็บขอมูลในองคการดวยการสัมภาษณเจาะลึก การสังเกตแบบไมมีสวนรวม และการ

สังเกตแบบมีสวนรวม โดยมุงเก็บขอมูลระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย 5 ระบบยอย รวมทั้ง

บริบทสภาพแวดลอมภายในองคการและสภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีอิทธิพลตอการ

บริหารทรัพยากรมนุษยของกรณีศึกษา 

ข้ันที่ 3 วิเคราะหประมวลผลระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย 5 ระบบยอยรวมทั้งบริบท

สภาพแวดลอมภายในองคการและสภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีอิทธิพลตอการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยของกรณีศึกษา และอภิปรายผลเพื่อสรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยของ

กรณีศึกษา 

 

1.5  ขอบเขตการวิจัย 
 
ผูวิจัยเลือกศึกษาองคการสาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีใน

ประเทศไทยที่ดําเนินการตอเนื่องเปนระยะเวลาตั้งแต 30  ปข้ึนไป มีจํานวนบุคลากรมากกวา 50 

คนขึ้นไป โดยศึกษา 3 กรณีศึกษา คือ 

กรณีศึกษาที่ 1 คือ สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอ 

พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2523 เปนบานพักฉุกเฉินสําหรับ

ผูหญิงและเด็กที่ถูกกระทํารุนแรง ถูกขมขืน ถูกหลอกใหคาประเวณี ต้ังครรภไมพรอม ติดเชื้อHIV 

เปนตน โดยใหความชวยเหลือในรูปแบบสงเคราะห ผูรับบริการไมเสียคาใชจายใดๆ มุงใหความ

ชวยเหลือเพื่อใหผูเดือดรอนสามารถดําเนินชีวิตอยูไดดวยตนเอง ปจจุบันมีเจาหนาที่ประมาณ 110 คน  

กรณีศึกษาที่ 2 คือ สหทัยมูลนิธิ กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2519 ใหบริการสาธารณะในการฟนฟู

สภาพครอบครัวเพื่อปองกันการทอดทิ้งเด็ก ชวยเหลือเด็กกําพราที่ถูกทอดทิ้งใหไดรับการเลี้ยงดูใน

ครอบครัวอุปการะเปนการชั่วคราว จัดหาครอบครัวบุญธรรม สงเสริมพัฒนาการคนไขวัยเด็กใน

โรงพยาบาล ใหความชวยเหลือทางโภชนาการแกเด็กกําพราในสถานสงเคราะห ปจจุบันมี

เจาหนาที่ประมาณ 60 คน 

กรณีศึกษาที่ 3 คือ มูลนิธิเด็กออนในสลัม ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2524 เพื่อเปนบานเลี้ยงเด็กออน

วัยแรกเกิดถึง 5 ปซ่ึงอาศัยในชุมชนแออัดในชวงเวลากลางวัน โดยสงเสริมการเรียนรูดานตางๆ ให
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เหมาะสมตามวัย ปจจุบันนี้มีบานเด็กออน 4 หลัง มีการใหความรูกับพอแมสงเสริมความสัมพันธ

ในครอบครัวและใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา อาทิ โครงการบานรวมพัฒนาเด็กโดยเปาหมาย

คือใหความรูและสนับสนุนใหผูประกอบการบานรับเลี้ยงในชุมชนเลี้ยงเด็กอยางถูกวิธีมีมาตรฐาน 

โครงการอาสาสมัครในชุมชน ปจจุบันมีเจาหนาที่ประมาณ 65 คน 

 

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
องคการสาธารณประโยชนมีบทบาทที่สําคัญในการใหบริการสังคมเชนเดียวกับภารกิจ

หลักของภาครัฐ แตการศึกษาเชิงวิชาการเกี่ยวกับองคการสาธารณประโยชนในประเทศไทยยังคง

มีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับการศึกษาองคการในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การวิจัยชิ้นนี้จึงเปน

การเพิ่มความรูเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะห

เกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทยโดยมีประโยชนที่คาดวาจะไดรับดังนี้ 

 

1.6.1 ประโยชนเชิงทฤษฎี 
เปนการสรางกรอบแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนดาน

สังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทย 

 

1.6.2 ประโยชนเชิงปฏิบัติ 
เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปใชในการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชน

ดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทย 

 

1.7 นิยามศัพท 
 

1.7.1 องคการสาธารณประโยชน (Philanthropic Organization)  

องคการเอกชนที่ทํางานเพื่อประโยชนของสวนรวม ต้ังขึ้นจากการรวมตัวโดยความสมัครใจ

ของสมาชิก อาจจดทะเบียนหรือไมจดทะเบียนก็ได มีอิสระในการบริหารตนเอง และดําเนินงาน

โดยไมแสวงหากําไร คือไมมีการแบงกําไรใหเจาของหรือสมาชิก 

 

1.7.2 การสังคมสงเคราะห (Social Works) 

การดําเนินการทุกอยางที่จะชวยเกื้อกูลเพื่อนมนุษย หรือกลุมชนที่รวมกันเปนสังคมและผู

ที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดใหมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ ใหมีปจจัยอันจําเปนแกการ
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ครองชีพคือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และการบําบัดโรคภัยไขเจ็บ ใหไดรับการศึกษาอบรม

ตามควรตลอดจนมีความรูที่จะนํามาเลี้ยงชีพโดยสุจริต 

 

1.7.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management-HRM) 

การทําใหบุคคลทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคองคการโดยการเชื่อมโยงความสอดคลองใน

แนวดิ่งระหวางกลยุทธทรัพยากรมนุษยกับกลยุทธขององคการ และเชื่อมโยงความสอดคลองใน

แนวราบระหวางกลยุทธทรัพยากรมนุษยเชื่อมโยงกับกลยุทธทุกแผนก 



บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 บทบาทขององคการสาธารณประโยชน 

 

องคการสาธารณประโยชน (Philanthropic  Organizations) นั้นมีบทบาทที่สําคัญใน

ฐานะ “หุนสวน” ในงานบริการสาธารณะรวมกับภาครัฐ โดยทั้งสองภาคตางทําหนาที่เปนผูมอบ

สินคาสาธารณะใหแกประชาชนเชนเดียวกัน องคการสาธารณประโยชนมีบทบาทในการชวยเติม

ชองวางงานบริการที่ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนยังไมไดทํา หรือยังไมสามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดทั่วถึง เนื่องจากองคการสาธารณประโยชนมีขอไดเปรียบทางดาน

โครงสรางและการบริหารงานที่มีลักษณะที่ยอสวนจากของโครงสรางของภาคธุรกิจเอกชน ทําให

การใหบริการขององคการสาธารณประโยชนมีความยืดหยุนและคลองตัวในการเขาถึงประชาชน

สูงกวาภาครัฐ อีกทั้งยังคงไวซ่ึงการทํางานที่มีความริเริ่มสรางสรรคเชนเดียวกับรูปแบบการทํางาน

ของภาคธุรกิจเอกชน เราจึงพบวางานบริการดานสังคมและเศรษฐกิจที่สําคัญจํานวนมากที่

องคการสาธารณประโยชนไดริเริ่มขึ้นและยังเปนกําลังหลักในการขับเคลื่อนงานบริการเหลานั้น 

(Salamon and Anheier, 1997; ดรักเกอร, 2544: บทนํา) 

ในปจจุบันความตองการของประชาชนมีความซับซอนหลากหลายมากขึ้น และมีความ

เปนพลวัตสูง การใหบริการประชาชนตองการมุมมองในทุกมิติ การอาศัยเพียงภาคใดภาคหนึ่ง

รับผิดชอบงานบริการอาจไมมีความรูและเครื่องมือเพียงพอที่จะทําใหนโยบายสําเร็จไดโดยลําพัง 

ปรากฏการณนี้มีผลใหแนวคิดการบริหารงานที่มีรัฐบาลเปนศูนยกลางเพียงฝายเดียว 

(Government) ไดถูกเปลี่ยนมาเปน การบริหารกิจการบานเมือง (Governance) ซ่ึงมีศูนยกลาง

หลายศูนย (Polycentric State) การบริหารกิจการบานเมืองนั้นรวมความถึงการบริหารโดยรัฐบาล

และกลไกที่ไมเปนทางการที่ไมใชรัฐบาล ซ่ึงประกอบดวย 2 มิติที่สําคัญ คือ ระบบที่ผูเกี่ยวของ

ทั้งหมดมีปฏิสัมพันธกัน (Socio-Cybernetic System) และเครือขายบริหารตนเอง (Self-Organizing 

Network) (Kooiman, 1993; อมรา พงศาพิชญ และคณะ, 2546: 227; Rhodes, 1996) 



14 

จากแนวคิดดังกลาว การใหบริการสาธารณะและการกําหนดนโยบายจะกระทําโดยการ

พึ่งพาซ่ึงกันและกัน (Interdependence) ระหวางทั้ง 3 ภาคสวนไดแก ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 

และภาคประชาสังคม มีการใชเครือขายของผูที่จะสงมอบการบริการ มีการแลกเปล่ียนทรัพยากร 

อาทิ เงิน ขอมูล ความชํานาญ ซึ่งกันและกันเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน และเพื่อใหไดผลลัพธที่ดี

ที่สุด เสนขอบเขตระหวางภาคทั้งสามจะไมชัดเจน (Burred Boundaries) กฎเกณฑถูกต้ังข้ึนโดย

การตอรองของผูมีสวนรวม เครือขายมีการจัดการตนเอง เปนอิสระจากการควบคุมของรัฐ รัฐมี

หนาที่กํากับดูแลโดยทางออม (Rhodes, 1996) การแทรกแซงและจัดการความขัดแยงจะข้ึนอยูกับ

ปฏิสัมพันธระหวางรัฐและประชาสังคม พลวัตที่เกิดจากความซับซอนหลายหลายเหลานี้อาจทําให

เกิดความถวงดุลกันเอง อํานาจจะถูกแยกเปนสวนยอยหลายสวน มีความเช่ือมโยง มีความสัมพันธ 

และการสงเสริมซึ่งกันและกัน บทบาทของรัฐจะนอยลงและบทบาทของภาคประชาชนจะมากข้ึน 

มีการเคลื่อนไหวตอตานอํานาจเหนือรัฐและโลกาภิวัตนมากกวาตอตานอํานาจรัฐ (Kooiman, 

1993;  อมรา พงศาพิชญ และคณะ, 2546:  227) จากแนวคิดนี้จะเห็นไดวา ภาคสาธารณประโยชน

จะเปนกําลังสําคัญในการใหบริการประชาชนแทนท่ีแนวทางการใหบริการโดยภาครัฐเพียงผูเดียว 

ในสังคมที่มีความหลากหลาย ความตองการของประชาชนแตละกลุมแตกตางกัน ความ

เหล่ือมลํ้าทางสังคมทําใหมีกลุมผูดอยโอกาสหรือผูที่ไมสามารถเขาถึงโอกาส เพื่อสนองความ

ตองการประชาชนกลุมเปาหมายที่หลากหลายนี้องคการสาธารณประโยชนจะจึงมีบทบาทท่ี

หลากหลาย อาทิ งานบริการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต (ดานสุขภาพ การศึกษา ใหคําปรึกษา 

ชวยเหลือผูดอยโอกาส) ซึ่งมักตองอาศัยความรวมมือกับภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ  งานเสริม

พลังใหกับผูเสียเปรียบและนําเสนอปญหาที่ไมไดรับการมองเห็นสูสายตาของสาธารณชน  งาน

สงเสริมการแสดงออกดานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม เช้ือชาติ สังคมและสันทนาการ  งานสราง

ชุมชนที่เขมแข็งใหเกิดความไวใจและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  รวมทั้งงานระดมคนเพื่อทําประโยชน

ตอสวนรวม (Common Good) เปนตน ตัวอยางองคการสาธารณประโยชนที่แสดงบทบาท

ดังกลาวมีดังนี้ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สโมสรทางสังคม องคการวิชาชีพ ศูนยรับเล้ียงเด็ก

กลางวัน องคการพัฒนารากหญา (Grassroots Development Organizations) คลินิกเพื่อ

สุขภาพ กลุมดานส่ิงแวดลอม หนวยงานใหคําปรึกษาดานครอบครัว กลุมชวยเหลือตนเอง การ

รวมกลุมทางศาสนา สโมสรกีฬา ศูนยฝกอาชีพ องคการสิทธิมนุษยชน ประชาคม โรงทาน (Soup 

Kitchen) ที่พักผูไรที่อยู เปนตน (Salamon, Sokolowski and List, 2004: 3-4) 

บทบาทขององคการสาธารณประโยชนสามารถอธิบายไดดวยทฤษฎี 4 ทฤษฎีดังนี้ (อมรา 

พงศาพิชญ และคณะ, 2546: 3-5)  
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ทฤษฎีรัฐสวัสดิการ (Welfare  State  Theory) ใชอธิบายวาบทบาทและสถานภาพของ

องคการสาธารณประโยชนจะมีมากหรือนอยขึ้นกับงบประมาณสวัสดิการของรัฐที่มีใหประชาชน

ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และความสามารถของรัฐในการจัดสวัสดิการใหสังคม กลาวคือใน

สังคมที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงและรัฐสามารถจัดสวัสดิการไดตรงตามตองการของ

ประชาชน บทบาทขององคการสาธารณประโยชนก็จะมีนอย (Weisbrod, 1995 อางถึงใน อมรา 

พงศาพิชญ และคณะ, 2546: 3-5) 

ทฤษฎีพหุลักษณ (Heterogeneity  Theory) อธิบายวา เนื่องจากสังคมมีคนที่หลากหลาย 

มีผลใหรัฐไมสามารถตอบสนองความตองการไดทุกกลุมอยางทั่วถึง รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชนก็มัก

ไมไดใหบริการในสินคาสาธารณะ จึงเกิดการรวมกลุมเพื่อตอบสนองความตองการภายในกลุมขึ้น 

(James, 1987 อางถึงใน อมรา พงศาพิชญ และคณะ, 2546: 3-5) 

ทฤษฎีผูประกอบกิจการสังคม (Social  Entrepreneur Theory) อธิบายถึง ความตองการ

ทางสังคมที่รัฐไมไดตอบสนอง และองคการผูใหบริการไมสามารถใหบริการในลักษณะเพื่อการ

กุศลได จึงคิดคาบริการในอัตราต่ํา (Low Fee of Service) องคการกลุมนี้จะมีลักษณะคลายกับ

องคการทั้งสองกลุมที่กลาวมาแลว การจัดการจะมีรูปแบบกึ่งธุรกิจกึ่งการกุศล และอาจพัฒนาเปน

องคการเชิงธุรกิจตอไป 

ทฤษฎีประชาสังคม (Civil  Society  Theory) อธิบายวาสังคมมีความหลากหลาย และ

ซับซอน ปจเจกชนมีทั้งสถานะเปนสมาชิกของสังคมและเปนสมาชิกของประชาสังคม โดยการเขา

รวมในกิจกรรมสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนสังคมไปสูภาวะที่ดีกวาเดิม องคการกลุมนี้เปนอิสระจาก

ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน มีวิสัยทัศนเนนเรื่องจริยธรรม (Seligman, 1993 อางถึงใน  อมรา 

พงศาพิชญ และคณะ, 2546: 3-5) ทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

มิใหเอาเปรียบ ละเมิดสิทธิสวนบุคคล หรือคากําไรเกินควร 

 

2.2 ลักษณะขององคการสาธารณประโยชน 
 

2.2.1 องคการสาธารณประโยชน การผสมผสานความเปนรัฐและความเปน
เอกชน 

ความเปนภาครัฐและความเปนภาคธุรกิจเอกชนขององคการในปจจุบันนั้นมีความ

ผสมผสานกัน (Blend) หรือมีสวนที่ทับซอนกันอยู (Overlap) องคการในโลกยุคปจจุบันที่มีระดับ

ความเปนภาครัฐจากสูงที่สุด อาทิ กระทรวงกลาโหมมีโครงสรางแบบระบบราชการ (Bureaucracies) 

สวนองคการที่มีระดับความเปนภาครัฐนอยลงมาไดแกองคการไมแสวงหากําไรของเอกชนหรือ

องคการสาธารณประโยชน อาทิ สภากาชาดไทย ไปจนถึงองคการที่มีความเปนเอกชนที่แสวงหา
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กําไรอยางเต็มตัว อาทิ รานของชําขนาดเล็ก บริษัทโรงงานเอกชนขนาดใหญ ดังภาพที่ 2.1 
(Gortner, Nichols, and Ball, 2007) 

 
ประเภทองคการ   ตัวอยางองคการ 

 รัฐ  

หนวยงานของรัฐ 
  

กระทรวง ทบวง กรม สํานักนายกรัฐมนตรี 
  

    

รัฐวิสาหกิจ 
  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

การทาอากาศยานแหงประเทศไทย   

    

หนวยงานไมแสวงหากําไรของรัฐ 
  

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ โรงพยาบาลรัฐ 
  

    

องคการไมแสวงหากําไร 

ที่ชวยเหลือเพื่อการกุศล งานสงเคราะห 

  
มูลนิธิสายใจไทย มูลนิธิรวมกตัญู มูลนิธิศุภนิมิต 

  

    

องคการไมแสวงหากําไร 

ที่ทํางานรณรงค เปนตัวแทนแกตาง 

  
มูลนิธิศูนยพิทักษสทิธิเด็ก มูลนิธิเพื่อผูบริโภค 

  

    

องคการไมแสวงหากําไร 

ที่ทํางานเพื่อสมาชิก 

  
สหภาพแรงงาน สโมสรตางๆ สหกรณ 

  

    

รัฐและเอกชนรวมทุน 
  

โรงเรียนรัฐที่บริหารโดยเอกชน คุก(ตางประเทศ) 
  

    

ธุรกิจเอกชนผูกขาด 
  

ผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่เอกชน 
  

    

องคการธุรกิจเอกชน 
  

โรงงาน บริษัท หาง ราน ของเอกชน 
  

 เอกชน  

 
ภาพท่ี 2.1  ประเภทและตัวอยางองคการตามระดับความเปนภาครัฐไปสูความเปนภาคเอกชน 

(Public-Private Continuum) 

แหลงท่ีมา: Gortner. Nichols and Ball, 2007:  23. 
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องคการสาธารณประโยชนที่ใหบริการสังคมนั้นมีลักษณะความเปนธุรกิจผสมผสานกับ

ความเปนราชการ (ดรักเกอร, 2544: บทนํา) กลาวคือองคการสาธารณประโยชนมีลักษณะ

ผสมผสานระหวางการมีเปาหมายเพื่อบริการสังคมเชนเดียวกับภาครัฐ มีการใหบริการโดยทั่วไป

คลายคลึงกับการใหบริการของภาครัฐ คือ ยังคงตองมองหาโอกาสใหมๆที่เปนไดในการใหบริการ

สาธารณะ และพยายามตอบสนองงานใหบริการอยางรวดเร็วและสรางสรรค รวมทั้งการใหบริการ

รวมกับการใหการสนับสนุน การรณรงคเพื่อใหเห็นและแกไขที่สาเหตุ การรณรงคเพื่อเพิ่มจํานวน

ผูสนับสนุนแนวคิดที่รณรงค และการรณรงคเพื่อใหมีการทําวิจัยตอประเด็นเกี่ยวของ (Armstrong, 

1992: 28) 

ในอีกดานหนึ่ง องคการสาธารณประโยชนมีโครงสรางองคการและการบริหารงานใน

องคการที่ยอสวนจากของภาคธุรกิจเอกชน กลาวคือ การใหบริการในงานสาธารณะขององคการ

ยังคงตองคํานึงถึงการใชจายไดเต็มประสิทธิผลที่ควรจะเปน (Cost-Effectively) ประเด็นเพิ่มเติม

จากภาคธุรกิจเอกชน คือ เนื่องจากองคการสาธารณประโยชนหลายแหงไดรับทุนในการ

ดําเนินงานโดยการรับบริจาคจากประชาชนในสังคม องคการจึงมีหนาที่ในการเปดเผยการใช

จายเงินเพื่อใหผูมอบทุนสามารถตรวจสอบได (Armstrong, 1992: 28) 

อยางไรก็ตาม องคการภาครัฐ องคการภาคสาธารณประโยชน และองคการภาคธุรกิจ

เอกชน นั้นก็มีความแตกตางกันในหลายมิติ ดังนี้ 

มิติดานบทบาททางสังคม (Societal Role) องคการภาครัฐจะมีบทบาทในการบริหาร

ประเทศตามกฎหมาย (Administer the Law) สวนภาคสาธารณประโยชนก็มีบทบาทชวยเหลือ

โดยเนนที่ความตองการที่ไมไดรับการตอบสนอง (Help Address Unmet Needs) และภาคธุรกิจ

เอกชนแสดงบทบาทเปนผูใหบริการในฐานะตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Serve as Economic Engine)  

มิติดานเปาหมายพื้นฐานขององคการ (Fundamental Purpose) ภาครัฐจะดําเนินการ

เพื่อประโยชนของประชาชนทุกคน ภายใตอํานาจทางการเมือง โดยการใหบริการตามหนาที่เฉพาะ 

(Benefit all within the Political Jurisdiction by Serving a Specific Function) ภาค

สาธารณประโยชนจะดําเนินการเพื่อประโยชนแกผูรับบริการของตน สวนใหญเปนการใหบริการ

โดยเฉพาะ (Benefit Designated Recipients, Typically by Providing Specific Services) ภาค

ธุรกิจเอกชนจะดําเนินการเพื่อประโยชนของเจาของ โดยการขายสินคาบริการ (Benefit Owners 

by Selling Goods and Services)  
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ตารางที่ 2.1  เปรียบเทียบองคการในภาครัฐ ภาคสาธารณประโยชน และภาคธุรกิจเอกชน 

 

มิติในการเปรยีบเทียบ ภาครัฐ ภาคสาธารณประโยชน ภาคธุรกิจเอกชน 

บทบาททางสังคม บริหารประเทศตาม

กฎหมาย 

ชวยเหลือโดยเนนที่ความ

ตองการที่ไมไดรับการ

ตอบสนอง 

ผูใหบริการในฐานะตัว

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

เปาหมายพื้นฐาน เพ่ือประโยชนของ

ประชาชนทุกคน ภายใต

อํานาจทางการเมือง โดย

การใหบริการตามหนาท่ี

เฉพาะ 

เพ่ือประโยชนแก

ผูรับบริการของตน โดย

การใหบริการโดยเฉพาะ 

เพ่ือประโยชนของเจาของ 

โดยการขายสินคาบริการ 

ผูกําหนดเปาหมาย เจาหนาที่ภายนอก

องคการ 

เจาหนาที่ในองคการหรือ

สมาชิก 

เจาขององคการ 

ทุนหลัก ออกกฎหมายจัดสรร

งบประมาณจากภาษ ี

ระดมทุนและ/หรือ

คาธรรมเนียมสมาชิก 

การขายสินคาและบริการ 

การตรวจสอบไดพื้นฐาน ตอสาธารณะชน ผานการ

พิจารณาของสภานิติ

บัญญัติ 

ตอผูบริจาคและ

คณะกรรมการบริหาร 

ตอเจาของและผูถือหุน 

ความคาดหวังใหเช่ือใจได สูงมาก สูง ปานกลาง 

ระดับความโปรงใสในการ

ดําเนินการ 

คอนขางสูงถึงสูง ปานกลางถึงคอนขางสูง คอนขางตํ่าในการ

เปดเผยตอสาธารณชน 

และตํ่ามากในการเก็บ

รักษาความลับบริษัท 

 
แหลงที่มา:  Gortner, Nichols, and Ball, 2007: 25. 

 

มิติดานผูกําหนดเปาหมายขององคการ (Who Determines Purpose) ภาครัฐเปน

เจาหนาที่ภายนอกองคการ (Officials Outside the Organization) ภาคสาธารณประโยชน          

ผูกําหนดเปาหมายคือเจาหนาที่ในองคการหรือสมาชิก (Officials Inside the Organization or 

Members) สวนภาคธุรกิจเอกชนเปาหมายขององคการจะถูกกําหนดโดยเจาขององคการ 

(Owners of the Organization)  
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มิติดานผูกําหนดเปาหมายขององคการ (Who  Determines  Purpose) ภาครัฐเปน

เจาหนาที่ภายนอกองคการ (Officials Outside the Organization) ภาคสาธารณประโยชนผู

กําหนดเปาหมายคือเจาหนาที่ในองคการหรือสมาชิก (Officials Inside the Organization or 

Members) สวนภาคธุรกิจเอกชนเปาหมายขององคการจะถูกกําหนดโดยเจาขององคการ 

(Owners of the Organization)  

มิติดานทุนหลักขององคการ (Principal  Funding) ในภาครัฐไดรับเงินทุนจากการออก

กฎหมายจัดสรรงบประมาณจากภาษี (Legislated Appropriations from Tax) ภาคสาธารณประโยชน

ไดรับเงินทุนจากการระดมทุนและ/หรือคาธรรมเนียมสมาชิก (Fundraising and/or Member 

Dues) สวนภาคธุรกิจเอกชนไดรับเงินทุนจากการขายสินคาและบริการ (Sale of Goods and 

Services) 

มิติดานการตรวจสอบไดพื้นฐาน (Basic  Accountability) ในภาครัฐจะตองสามารถ

อธิบายตอสาธารณะชนไดผานการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ (To the Public Through 

Legislative Oversight) ภาคสาธารณประโยชนตองสามารถอธิบายตอผูบริจาคและคณะกรรมการ

บริหารได (To Donors and Board of Directors) สวนภาคธุรกิจเอกชนจะตองสามารถอธิบายให

เจาของรวมทั้งผูถือหุนเขาใจได (To Owners, Including Stockholders) 

มิติดานความคาดหวังใหเชื่อใจได (Trust Expectation) ภาครัฐถูกคาดหวังสูงมาก 

(Extreme) ภาคสาธารณประโยชนถูกคาดหวังสูง (High) และภาคธุรกิจเอกชนถูกคาดหวังใหเชื่อใจ

ไดปานกลาง (Moderate) มิติดานระดับความโปรงใสในการดําเนินการ (Level  of  Operational 

Transparency) ภาครัฐตองมีความโปรงใสคอนขางสูงถึงสูง (Moderately High to High) ภาค

สาธารณประโยชนตองมีระดับความโปรงใสปานกลางถึงคอนขางสูง (Moderate  to  Moderately 

High) ภาคธุรกิจเอกชนตองมีระดับความโปรงใสคอนขางต่ําในการเปดเผยตอสาธารณชนและต่ํา

มากในการเก็บรักษาความลับบริษัท (Moderately Low for Publicly Held Firms; Very Low for 

Privately Held Firms) 

 

2.2.2  องคการสาธารณประโยชนความผสมผสานระหวางการกุศลและการคา 

ปจจุบันองคการสาธารณประโยชนนอกจากจะมีลักษณะผสมผสานอยูตรงกลางระหวาง

ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ยังมีลักษณะผสมผสานอยูตรงกลางระหวางงานการกุศลกับงานเชิง

พาณิชยอีกดวย การจําแนกองคการสาธารณประโยชนออกจากองคการธุรกิจเอกชนนั้นยากขึ้น

มากเสนแบงไมชัดเจน องคการมีความเปนธุรกิจมากขึ้นรวมทั้งมีเปาหมายทางสังคมที่เขมขนขึ้น



20 

ดวย ภาพในอดีตขององคการไมแสวงหากําไรเล็กๆที่ทํางานโดยอาสาสมัคร มีทรัพยากรนอย 

ใหบริการกับผูคนที่มีความจําเปน นั้นหางไกลจากองคการสาธารณประโยชนบางองคการใน

ปจจุบันมาก (Worth, 2009: 5-28) 

องคการสาธารณประโยชนมีความผสมผสานระหวางงานการกุศลและงานเชิงพาณิชยนี้

สามารถจําแนกไดโดยเกณฑ  ความสัมพันธระหวางองคการกับผูมีสวนไดสวนเสียหลัก 

(Relationship with Key Stakeholders) เหตุจูงใจโดยทั่วไปขององคการ (General Motives) 

วิธีการทํางาน (Methods) และเปาหมายขององคการ (Goals) ดังตารางที่ 2.2 (Dees, Emerson, 

and Economy, 2001; Worth, 2009: 22-25) 

 

ตารางที ่2.2  เปรียบเทยีบองคการในภาครัฐ ภาคสาธารณประโยชน และภาคธุรกจิเอกชน 
 
 

ประเด็น องคการสาธารณประโยชน องคการธุรกิจเอกชน 
 องคการการกศุลแท องคการที่ผสมผสาน องคการเชิงพาณิชยแท 

ความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียหลัก (Relationship with Key Stakeholders) 
1.ผูรับประโยชน 

(Beneficiaries) 

ไมเสียคาบริการ 

(Pay Nothing) 

จายอัตราหลังหักเงินชวยเหลือ 

และ/หรือ มีทั้งผูจายเต็มจํานวน

และผูไมตองจาย (Subsidized 

Rate and/or a Mix of full 

Payers and those who Pay 

Nothing) 

จายเต็มราคาตลาด 

(Pay full Market Rate) 

2.แหลงทุน 

(Sources of 

Capital) 

รับบริจาคส่ิงของและ

เงิน 

(Make Gifts and 

Grants) 

ตํ่ากวาราคาตลาด และ/หรือ มีทั้ง

ที่ ตํ่ากวาตลาด ราคาตลาด และ

ใหเปลา (Below Market Capital 

and/or a Mix of Market 

Capital, Market Rate Capital, 

and Gifts) 

คิดตามราคาตลาด 

(Charge Market Rate) 

3.แรงงาน 

(workforce) 

อาสาสมัคร 

(Volunteers) 

ตํ่ากวาคาจางในตลาด และ/หรือ 

มีทั้งอาสาสมัครและผูที่รับ

คาตอบแทน (Below Market 

Wages and/or a Mix of 

Volunteers and Paid Staff) 

 

คาตอบแทนตามราคา

ตลาด 

(Market Rate 

Compensation) 
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 ตารางที่ 2.2  (ตอ) 

  

    

ประเด็น องคการสาธารณประโยชน องคการธุรกิจเอกชน 

 องคการการกุศลแท องคการที่ผสมผสาน องคการเชิงพาณิชยแท 

ความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียหลัก (Relationship with Key Stakeholders) 

4.ผูใหปจจัยนําเขา 

(Suppliers) 

ใหเปลา 

(Make in-kind Gifts) 

ลดราคาพิเศษ หรือ ผสมผสาน

ระหวาง ราคาเต็ม ท่ีลดราคา 

และที่ใหเปลา (Special 

discount and/or a Mix of full 

Price, Discount, and in-kind 

Gift) 

คิดตามราคาตลาด 

(Charge Market Rate) 

เหตุจูงใจโดยทั่วไป (General Motives) 

 ดวยความหวังดี 

(Appeal to Goodwill) 

ความหวังดีรวมกับประโยชนตน 

(Appeal to mixed motives) 

เพื่อประโยชนสวนตน

(Appeal to self interest) 

วิธีการทํางาน (Methods) 

 ขับเคลื่อนโดยพันธกิจ 

(Mission Driven) 

ขับเคลื่อนโดยการสรางสมดุล

ระหวางพันธกิจและการตลาด 

(Balance of Mission and 

Market) 

ขับเคลื่อนโดยตลาด 

(Market Driven) 

เปาหมาย (Goals) 

 สรางคุณคาทางสังคม 

(Social Value 

Creation) 

คุณคาทางสังคมและมูลคาทาง

เศรษฐกิจ (Social and 

Economic Value Creation) 

สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 

(Economic Value 

Creation) 
 

 

แหลงที่มา:  Dees, Emerson, and Economy, 2001; Worth, 2009. 

 

2.2.3  ช่ือเรียกขององคการสาธารณประโยชน 

องคการสาธารณประโยชน (Philanthropic Organizations) นั้นมีช่ือเรียกหลายชื่อดวยกัน 

ในขณะที่ช่ือที่นิยมใช อาทิ องคการไมแสวงหากําไร (Nonprofit/ Not-for-profit  Organization: 

NPO) เปนการอธิบายลักษณะขององคการไมทํา คือไมมีการปนกําไรใหกับเจาของแตนําผลกําไร

นั้นกลับคืนสูองคการ ในทางเดียวกันคําวา องคการพัฒนาเอกชน (Nongovernmental 

Organization: NGO) เปนการอธิบายถึงลักษณะที่องคการไมไดเปน คือการไมเปนหนวยงานของ

รัฐแมวาองคการจะทําหนาที่ใหบริการสาธารณะเชนเดียวกับภาครัฐ และไดรับทุนสนับสนุน
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บางสวนจากภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีช่ือเรียกอื่นๆ อาทิ องคการสาธารณกุศล (Charitable 

Organization) ซ่ึงสื่อถึงการใหเพื่อสนองความจําเปนพื้นฐานของมนุษยหรือบรรเทาความทุกข 

(Charity) บางองคการการกุศลอาจลงทุนสรางโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน (Philanthropy) เชน 

โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย โดยมีแนวคิดวาการใหแบบนี้จะยั่งยืนกวาการใหแบบสงเคราะหเปน

ครั้งคราว องคการอาสาสมัคร (Voluntary  Organization) ซ่ึงเปนการอธิบายถึงลักษณะสมาชิกของ

องคการ (Worth, 2009: 7) ลักษณะการทํางานที่ตองเสียสละอุทิศเวลาและเงินในงานสาธารณ

ประสงค (Payton, 1988; Worth, 2009: 7) ก็ยังคงไมอธิบายสิ่งที่องคการเปน และชื่ออื่นๆ อาทิ 

Social Economy Association และ Private Voluntary Association เปนตน 

สวนการเรียกกลุมขององคการสาธารณประโยชนนั้นก็มีหลายชื่อเชนกัน อาทิ ภาคไม

แสวงหากําไร (Nonprofit Sector) ภาคพัฒนาเอกชน (Nongovernmental Sector) ภาคการกุศล 

(Charitable Sector/Philanthropic Sector) คําวา ภาคประชาสังคม (Civil Society Sector) นั้น

เปนการรวมกลุมของสถาบัน  องคการ และบุคคล ที่อยูในครอบครัว ในรัฐ หรือในตลาดเดียวกัน 

เพื่อรวมกันทํางานสาธารณประโยชนดวยความสมัครใจ (Anheier, 2005: 9) ซ่ึงเปนการอธิบาย

ลักษณะสมาชิกขององคการ (Salamon,  1999:  9) สวนคําวา ภาคยกเวนภาษี (Tax-exempt 

Sector) ที่นิยมในหมูนักบัญชี นักวางแผนภาษี หรือ ทนายความ นั้นเปนการใหนิยามถึง

สถานภาพทางกฎหมายขององคการภาคนี้วาไดยกเวนภาษี แตไมไดอธิบายถึงสิ่งที่องคการในภาค

นี้ทํา การเรียกวา ภาคที่สาม (Third Sector) ที่มีนัยถึงภาคที่อยูเคียงขางภาคที่หนึ่ง (ภาครัฐ) และ

ภาคที่สอง (ภาคธุรกิจเอกชน) นั่นเอง สําหรับการเรียกวา ภาคที่เปนอิสระ (Independent Sector) 

นั้นทําใหขาดความหมายที่สําคัญของภาคนี้ เนื่องจากองคการจําตองพึ่งพาดานการเงินและ

ทรัพยากรจากทั้งผูบริจาคภาครัฐและธุรกิจเอกชน (Worth, 2009: 9-10)  นอกจากนี้ยังมีการเรียก

อ่ืนๆ อาทิ ภาคบริการสาธารณะ (Public-Service  Sector) ที่สื่อถึงการทํางานขององคการที่มุง

ใหบริการงาน และ ภาคสังคม (Social Sector) ที่นักเขียนดานธุรกิจ มักใชเรียกภาคนี้ 

เนื่องจากยังไมมีช่ือเรียกที่เปนที่ยอมรับโดยสากล ผูวิจัยจึงเลือกใชช่ือองคการ

สาธารณประโยชนและภาคสาธารณประโยชนในการทําวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากครอบคลุมความหมาย

ทั้งการเปนภาคเอกชน และบทบาทการใหบริการในงานสาธารณประโยชนขององคการ 

 

2.2.4 ความหมายขององคการสาธารณประโยชน 
การใหคําจํากัดความขององคการสาธารณประโยชนมีหลายมุมมอง Salamon, 

Sokolowski, and List (2004: 8) ไดกลาวถึงการนิยามจากมุมมองที่สําคัญ 3 มุมมองดวยกัน คือ 

นิยามจากแหลงเงินทุนและการสนับสนุนองคการ นิยามจากสถานภาพทางกฎหมาย และ นิยาม

โดยสนใจที่จุดมุงหมายขององคการ  
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จากมุมมองที่ 1 แหลงเงินทุนและการสนับสนุนองคการสาธารณประโยชนสวนใหญมา

จากการบริจาคโดยเอกชน ซึ่งปราศจากธุรกรรมเพื่อคากําไรหรือการสนับสนุนจากรัฐ คําวา ภาค

สาธารณประโยชน ภาคการกุศล ภาคอาสาสมัคร ก็เปนการสะทอนความหมายในมุมมองนี้ การ

ใหนิยามมุมมองนี้เนนที่แหลงที่มาของเงินทุนมากเกินไป จนทําใหไมนับรวมองคการที่ไดรับการ

สนับสนุนจากรัฐ 

มุมมองที่ 2 สถานภาพทางดานกฎหมายนั้น องคการสาธารณประโยชนในประเทศตางๆ

มักจดทะเบียนในรูป สมาคม มูลนิธิ และอ่ืนๆ และมักไดรับการยกเวนภาษี ชื่อที่สะทอนองคการใน

ความหมายนี้ไดแก สมาคม และ องคการที่ไดรับการยกเวนภาษี เปนตน อยางไรก็ตามยังมี

องคการสาธารณประโยชนหลายองคการที่ไมจดทะเบียน รวมทั้งกฎหมายแตละประเทศมี

โครงสรางแตกตางกันทําใหยากแกการเปรียบเทียบ 

และสุดทายมุมมองที่ 3 จุดมุงหมายขององคการสาธารณประโยชนมักจะทําเพื่อ

ผลประโยชนสวนรวม เสริมอํานาจและสงเสริมการมีสวนรวม หรือมุงสนใจที่กลุมที่ดอยโอกาสและ

ผูทุกขยาก ชื่อเรียกองคการในความหมายนี้คือ ประชาสังคม องคการพัฒนาเอกชนหรือองคการ

นอกภาครัฐ องคการการกุศล เปนตน อยางไรก็ตาม การใชนิยามจากจุดมุงหมายขององคการนั้น

ไมชัดเจนและมีความเปนอัตวิสัยสูงเกินกวาที่จะนํามาใชกับการเปรียบเทียบหลายประเทศ 

เนื่องจากแตละประเทศมีประชาชนแตกตางกัน มีงานสาธารณประสงคที่ตางกัน ยากที่จัดประเภท

องคการที่มีงานเฉพาะใหเขากับกลุมจุดมมุงหมายที่มี ยิ่งไปกวานั้นปญหาที่วาองคการบาง

องคการอาจมีจุดมุงหมายเพื่อสาธารณประสงคเฉพาะเพียงตามนิยามเทานั้น 

Salamon, Sokolowski, and List (2004: 9-10) ไดศึกษาองคการสาธารณประโยชน

มากกวา 40 ประเทศทั่วโลก และไดสรุปองคประกอบ 5 สวนขององคการสาธารณประโยชนที่มี

รวมกันทั่วโลกไวเปน นิยามปฏิบัติการเชิงโครงสราง (Structural-operational Definition) ดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 การจัดองคการ (Organized) คือมีโครงสรางหรือกฎบางอยางในการ

ทํางานเพื่อการตัดสินใจที่ยอมรับรวมกัน อาจจะไมเปนทางการ หรือไมมีการจดทะเบียนตาม

กฎหมายก็ได 

องคประกอบที่ 2 ความเปนเอกชน (Private) คือมิไดเปนสวนหนึ่งของรัฐ แมวาจะไดรับ

การสนับสนุนจากรัฐก็ตาม ซึ่งองคประกอบนี้จะแตกตางจากการใหนิยามโดยคํานึงถึงแหลงทุน

และการสนับสนุนที่กลาวมาแลว 

องคประกอบที่ 3 ไมมีการแบงกําไร (Not Profit-distributing) คือไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อ

การคาเปนหลักและไมมีการแบงกําไรใหกลุมผูบริหาร หรือผูถือหุน องคการสาธารณประโยชนนั้น
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สามารถสรางรายไดสวนเกินในการดําเนินการไดแตรายไดสวนเกินทั้งหมดจะตองนําไปลงทุนตาม

วัตถุประสงคขององคการ เงื่อนไขนี้มิไดมีการระบุวางานสาธารณะประสงคที่เปนวัตถุประสงคของ

องคการนั้นคืออะไร ทิ้งไวใหเปนการตัดสินใจของประชาชนในแตละประเทศ นั่นคือหากองคการมี

จุดมุงหมายเพื่อสาธารณะก็จะไดรับการสนับสนนุจากประชาชนผูซึ่งสนับสนนุองคการโดยสมัครใจ

โดยมิไดหวังสวนแบงกําไร เงื่อนไขนี้มีประโยชนมากในการจําแนกองคการสาธารณประโยชน ออก

จากองคการทีทําธุรกิจเพื่อกําไร 

องคประกอบที่ 4 การบริหารตนเอง (Self-governing) คือการมีกลไกของตนเองในการ

บริหารภายใน สามารถหยุดดําเนินการไดดวยตนเอง ควบคุมการทํางานดวยตนเอง 

องคประกอบที่ 5 ความสมัครใจ (Voluntary) คือการเปนสมาชิกและการมีสวนรวมตาม

ตนเองตองการ ไมใชเพราะขอบังคับทางกฎหมายหรือขอบังคับอ่ืนใด เปนการใหประชาชนตัดสิน

วางานสาธารณประสงคใดที่ตองการ ประชาชนเปนผูริเร่ิมและมีสวนรวมทํางานกับองคการตาม

สมัครใจ 

European Foundation Centre Orpheus Programme (1995: 1) ไดใหคําจํากัดความ

ขององคการสาธารณประโยชนวาคือ องคการที่กอต้ังโดยมีสวนที่ไมแสวงหากําไรแยกออกมาจาก 

ผูกอต้ัง และแหลงรายรับมักจะมาจากการบริจาค องคการมีคณะกรรมการบริการของตัวเอง มีการ

จัดสรรทรัพยากรทางการเงินเพื่อ การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา สังคมหรือสาธารณะประสงคอ่ืนๆ 

รวมทั้งเพื่อสนับสนุนสมาคม การกุศล สถาบันการศึกษาหรือการศึกษาบุคคล หรือดําเนินการดวย

โครงการขององคการ 

สํานักงานสถิติพยากรณ สํานักงานสถิติแหงชาติ (2551: 111) ใหคํานิยามองคการไม

แสวงหากําไรเมื่อทําการสํารวจ พ.ศ. 2550 วา หมายถึง “องคการ มูลนิธิ สมาคม สหภาพ พรรค

การเมืองซ่ึงจัดต้ังข้ึนเพื่อดําเนินงานที่มีลักษณะ 1) หนาที่หรือกิจกรรมเพื่อประโยชนสวนรวม มิใช

เฉพาะกลุม 2) เปนองคการที่ปกครองตนเองโดยมีคณะกรรมการเปนผูกําหนดนโยบายและตัดสินใจ

ในเร่ืองตางๆ 3) ไมแสวงหากําไรและไมแบงปนผลประโยชนใหแกสมาชิก 4) ไมใชองคการของรัฐ 

แมองคการนั้นจะจัดต้ังข้ึนโดยรัฐหรือไดรับการสนับสนุนจากรัฐ” 

มาลี พฤกษพงศาวลี (2541: 4) ใหความหมายขององคกรพัฒนาเอกชนวาคือ “องคกร

นอกระบบราชการ ซึ่งจัดต้ังข้ึนจากการรวมตัวดวยใจสมัครของประชาชนกลุมตาง ๆ ที่มีเปาหมาย

รวมกัน ในการจัดทํา กิจกรรม เพื่อการชวยเหลือและการพัฒนาสังคม มีการดําเนินงานอยางเปน

อิสระดวยจิตใจอาสาสมัครของผูปฏิบัติงาน ไมมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไรและไมนํารายได

มาแบงปนกันเอง องคกรพัฒนาเอกชนเหลานี้อาจมีสถานภาพทางกฎหมายโดยการจดทะเบียน

เปนมูลนิธิ สมาคม หรืออาจเปนการรวมตัวกันโดยไมจดทะเบียนก็ได” 
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โดยสรุปองคการสาธารณประโยชนคือ องคการเอกชนที่ทํางานเพื่อประโยชนของสวนรวม 

ต้ังขึ้นจากการรวมตัวโดยความสมัครใจของสมาชิก อาจจจดทะเบียนหรือไมจดทะเบียนก็ได มีอิสระใน

การบริหารตนเอง และดําเนินงานโดยไมแสวงหากําไรคือไมมีการแบงกําไรใหเจาของหรือสมาชิก 

 
2.2.5 ประเภทองคการสาธารณประโยชน 
การจําแนกประเภทองคการสาธารณประโยชนไดมีเกณฑการจําแนกไวหลายอยาง อาทิ 

International Classification of Nonprofit Organization (ICNPO) ของ Johns  Hopkins 

Comparative Nonprofit Sector Project ไดแบงเปน 12 กลุม คือ กลุมที่ 1 วัฒนธรรรมและ

สันทนาการ (Culture and Recreation)  กลุมที่ 2 การศึกษาและวิจัย (Education  and 

Research)  กลุมที่ 3 สุขภาพอนามัย (Health)  กลุมที่ 4 สังคมสงเคราะห (Social  Services)  

กลุมที่ 5 ส่ิงแวดลอม (Environment)  กลุมที่ 6 การพัฒนาและที่อยูอาศัย (Development  and 

Housing)  กลุมที่ 7 กฎหมาย การรณรงค และการเมือง (Law, Advocacy, and Politics)  กลุมที่ 

8 การกุศลและสนับสนุนอาสาสมัคร (Philanthropic Intermediaries and Voluntarism 

Promotion)  กลุมที่ 9 ระหวางประเทศ (International)  กลุมที่ 10 ศาสนา (Religion)  กลุมที่ 11 

สมาคมธุรกิจและวิชาชีพ และสหภาพ(Business and Professional Associations, and Unions) 

กลุมที่ 12 อ่ืนๆ (Not Elsewhere Classified) (Salamon, Sokolowski and List, 2004: 318-326) 

European Foundation Centre Orpheus Programme ไดจําแนกประเภทองคการ

สาธารณประโยชน ดวยเกณฑ 3 เกณฑ คือ แหลงเงินทุน ผูตัดสินใจ และ วิธีการจัดสรรทรัพยากร

ทางการเงิน สามารถแบงเปน 4 กลุมใหญ ไดแก จากทุนสนับสนุนโดยอิสระ (Independent 

Foundations) จากทุนสนับสนุนองคการ (Corporate  Foundations) จากทุนสนับสนุนโดยรัฐ 

(Governmentally-Linked Foundations) จากทุนสนับสนุนโดยชุมชนและการกระดมทุนอื่นๆ 

(Community Foundations and other Fund-Raising Foundations) (European Foundation 

Centre, 1995: 1-2) 

สํานักงานสถิติแหงชาติ (2551:  111) ไดแบงเปน 10 ประเภท ไดแก 1) องคการสังคม

สงเคราะหของเอกชน 2) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 3) สมาคมการคา 4) หอการคา 5) สมาคม

นายจาง 6) สหภาพแรงงาน 7) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 8) องคการศาสนา 9) พรรคการเมือง 

10) องคการตางประเทศ 

 

2.3 มุมมองเชิงทฤษฎีในการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 

การบริหารคน (People  Management) ครอบคลุมมโนทัศนการบริหารทรัพยากรมนุษย 

(Human Resource Management-HRM) และการบริหารทุนมนุษย (Human  Capital 
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Management-HCM) โดยทรัพยากรมนุษยและทุนมนุษยไดแทนที่แนวคิดการบริหารบุคคล 
(Personnel Management) ในอดีต การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง แนวทางการบริหารคน
เชิงกลยุทธ คนเปนสินทรัพย ที่มีคุณคาสูงสุดในองคการ (Most Valued Assets) การทํางานของ
คนทั้งเชิงปจเจกและอิงกลุมนําไปสูผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายขององคการ สวนการบริหารทุน
มนุษย หมายถึง แนวทางในการวิเคราะห รายงานขอมูลที่แสดงถึงทิศทางการบริหารเชิงกลยุทธ
การลงทุนในการเพิ่มคุณคาในการบริหารคน (Value-Adding People Management Strategic 
Investment) และการตัดสินใจเชิงปฏิบัติการในการบริหารระดับองคการและระดับปฏิบัติการ  

กรอบแนวคิดเชิงบูรณาการทางทฤษฎี (Integrative Theoretical Framework) ที่ใชใน       
กลยุทธในการบริหารทรัพยากรมนุษยมีมุมมองเชิงทฤษฎีมาจากศาสตรที่หลากหลาย อาทิเชน 
สังคมวิทยา (Sociology) เศรษฐศาสตร (Economics) การจัดการ (Management) และจิตวิทยา 
(Psychology) แตละทฤษฎีอธิบายพฤติกรรมองคการ (Organizational Behavior) รวมทั้งปจจัย
ตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจในองคการ  

ทฤษฎีสําหรับกลยุทธในการบริหารทรัพยากรมนุษย (Theoretical Perspectives for 
Strategic Human Resource Management) ประกอบดวย 6 ทฤษฏี  (Wright and McMahan, 1992) 
(ภาพที่ 2.2) 

 

 
ภาพท่ี 2.2  กรอบแนวคิดทฤษฎีสําหรับกลยุทธในการบริหารทรัพยากรมนุษย 

แหลงที่มา:  Wright and McMahan, 1992. 

กลยุทธองคการ 
(Firm Strategy) 

แรงกดดันดานการเมืองและสถาบัน 
(Institutional/Political Force) 

ปฎิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย 
(HRM Practices) 

แหลงทุนมนุษย 
(HR Capital Pool) 

พฤติกรรมมนุษย 
(HR Behaviors) 

ผลลัพธ 
(การขาดงาน ผลงาน ความพึงพอใจ) 

มุมมอง 
ทรัพยากรที่เปนฐาน
ขององคการ 

มุมมองเชิงระบบ 
ทฤษฎีตัวแทนและ 
ตนทุนคาใชจาย 

มุมมอง 
ดานพฤติกรรม 

มุมมองการพ่ึงพาทรัพยากร 
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2.3.1 มุมมองทรัพยากรที่เปนฐานองคการ (Resource–Based View of the Firm) 

เนนที่ทรัพยากรภายในองคการ เปนปจจัยที่กําหนดการไดเปรียบในการแขงขัน โดยแบง

ทรัพยากรเปน 3 กลุม คือ  

2.3.1.1  ทุนกายภาพ ประกอบดวย โรงงานและเครื่องมือ เทคโนโลยีและสถาน

ที่ต้ังขององคการ  

2.3.1.2  ทุนมนุษย ประกอบดวย ความเชี่ยวชาญ การตัดสินใจ และปญญาของ

ผูจัดการและพนักงานในองคการ  

2.3.1.3  ทุนองคการ ประกอบดวย โครงสรางองคการ ระบบการวางแผน ควบคุม 

ประสานงาน และการสื่อสารขอมูลระหวางกลุมภายในและภายนอกองคการ 

 

2.3.2 มุมมองดานพฤติกรรม (The Behavioral Perspective) 

มาจากทฤษฏีตามสถานการณ (Contingency) ซ่ึงกลาววา พฤติกรรมของพนักงานเปน

ส่ือกลางระหวาง กลยุทธและผลการปฏิบัติงานขององคการ กลยุทธในการบริหารทรัพยากรมนุษย

จึงแตกตางกันตามพฤติกรรมของแตละองคการ ซ่ึงกําหนดโดยกลยุทธขององคการ ทําใหมีการ

ปฏิบัติงานดานทรัพยากรมนุษยแตกตางกัน 

 

2.3.3 มุมมองในเชิงระบบ (Cybernetic System)  

ประกอบดวย ปจจัยนําเขา การเปลี่ยนผาน และปจจัยนําออกซึ่งลอมรอบดวยสภาพแวดลอม

และมีขอมูลยอนกลับ เพื่อปรับปรุงแกไขระบบใหดีข้ึน สําหรับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ปจจัยนําเขาคือสมรรถนะของพนักงาน (Competencies) ซ่ึงองคการตองรับมาจากภายนอก    

กระบวนการเปลี่ยนผาน (Throughput) ประกอบดวย พฤติกรรมของพนักงานในองคการ  ปจจัย

นําออก (Outputs) คือ ผลงาน (Productivity) ซ่ึงกอใหเกิดผลลัพธ (Outcomes) เชน ความพึงพอใจ 

ในงาน   

 

2.3.4 ทฤษฎีตัวแทนและตนทุนคาใชจาย (Agency / Transaction Cost Theory) 

แนวคิดนี้ตรวจสอบปญหาของการแลกเปลี่ยนของมนุษย โดยมีพื้นฐานจากสาขาการเงิน

และเศรษฐศาสตร ปจจัยดานสภาพแวดลอมมีความสัมพันธกับปจจัยดานมนุษย ทําใหองคการหา

วิธีการเปลี่ยนแปลงภายในองคการโดยการลดคาใชจายหรือตนทุนลง ปจจัยดานมนุษย ไดแก  

2.3.4.1  ความมีเหตุผลที่จํากัด: มนุษยมีขอมูลที่จํากัดในการตัดสินใจ  

2.3.4.2   การฉวยโอกาส: มนุษยเห็นแกประโยชนตนเอง เปนอุปสรรคที่สําคัญตอ 
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การแลกเปลี่ยนของมนุษย ทฤษฏีนี้ใชสําหรับควบคุมองคการ การออกแบบการปฏิบัติงาน และ

การอธิบายการปฏิบัติงานดานทรัพยากรมนุษย ภายใตทฤษฏีเหตุผล การจูงใจพนักงาน ในระดับ

บุคคล กลุม และองคการ 

 

2.3.5 ทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากรและแรงดันทางการเมือง (Resource Dependence/ 

Power Models) 

ทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากรของ Pfeffer (1994) ทฤษฎีนี้มีสมมติฐานวา ทุกองคการขึ้นอยู

กับการหมุนเวียนทรัพยากรที่มีคา เพื่อใหองคการสามารถดําเนินงานตอไปได การควบคุมที่อยู

เหนือทรัพยากรที่มีคาเหลานี้ ทําใหไดมาซึ่งกลุมบุคคลที่เปนทรัพยากรที่มีอํานาจสําคัญ และ

สามารถเพิ่มคุณคาของทรัพยากรที่หายาก มีอํานาจควบคุมทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น ทฤษฏีนี้มี

ความเห็นวาการจัดสรรคาตอบแทน ข้ึนอยูกับอํานาจมากกวาผลการปฏิบัติงาน การนํามาซึ่ง

อํานาจและการเมืองของการจัดการทรัพยากรมนุษยมีหลายวิธี ไดแก  

2.3.5.1 การเปลี่ยนการปฏิบัติงานการจัด การทรัพยากรมนุษย มาเปนการ

สนับสนุนกลยุทธขององคการ  

2.3.5.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย  เปน  Strategic  Partner  กับองคการแสดงวา  

การบริหารทรัพยากรมนุษยสามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันแกองคการ    

 

2.3.6 ความเปนสถาบัน  (Institutionalism) 

เห็นวา โครงสรางตาง ๆ โปรแกรมและการดําเนินงานในองคการไดมาอยางถูกตองจาก

โครงสรางความเปนจริงของสังคม  มีอิทธิพลตอการดําเนินงานดานทรัพยากรมนุษย 

 

2.4 ทฤษฎีแรงจูงใจ 
 

ทุกองคการลวนตองการผลักดันใหผลสัมฤทธิ์ขององคการยั่งยืนและอยูในระดับสูงผาน

การบริหารคน ตองอาศัยวิธีหลากหลายในการจูงใจคน “แรงจูงใจ” (Motivation) หมายถึง 

เปาหมายที่หลากหลายที่ปจเจกบุคคลมี วิธีที่เขาเลือกเปาหมายเหลานั้น และวิธีที่พยายามเปลี่ยน

พฤติกรรมของเขา แรงจูงใจแบงเปน แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic  Motivation) เกิดเมื่อสิ่งตาง ๆ 

สําเร็จแลว เชน รางวัล คาตอบแทน การยกยองชมเชย การไดรับความชอบ และแรงจูงใจภายใน 

(Intrinsic Motivation) ซ่ึงไดรับจากคุณคาของงานที่ทํา ทฤษฎีแรงจูงใจ แบงเปน 4 กลุม (Armstrong, 

2006: 251-257; 2010: 136-142) 
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2.4.1 ทฤษฎีแรงจูงใจดวยคาตอบแทน (Instrumentality Theory)  
เสนอวาการใหรางวัล (Rewards) หรือการลงโทษ (Punishments) เปนวิธีในการทําให

ม่ันใจวาคนจะมีพฤติกรรมหรือการกระทําตามที่องคการปรารถนา 

 
2.4.2 ทฤษฎีแรงจูงใจเชิงเสริมแรง (Reinforcement Theory) 
กลาววาบุคคลเลือกการกระทําในปจจุบันขึ้นอยูกับผลที่ไดรับในการเลือกการกระทําในอดีต 

 
2.4.3 ทฤษฎีแรงจูงใจเชิงเนื้อหา (Content Theory) 
เนนที่เนื้อหาของการจูงใจ โดยเสนอวาการจูงใจจะเปนไปตามความตองการตามลําดับชั้น 

และระบุความตองการหลักที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนในองคการ ทฤษฎีความตองการ

ตามลําดับชั้นเริ่มตนมาจาก Maslow  (1954) และพัฒนาตอมาเปนทฤษฎีสองปจจัย (Two-factor 

Theory) โดย Herzberg, Mausner and Snyderman (1959) 

 
2.4.4 ทฤษฎีแรงจูงใจเชิงกระบวนการ (Process Theory) 
เนนที่กระบวนการเชิงจิตใจซึ่งมีอิทธิพลตอการจูงใจ อางอิงจากทฤษฎีความคาดหวัง 

(Expectancy Theory) โดย Vroom (1964) ทฤษฎีการทํางานตามเปาหมาย (Goal Theory) โดย 

Latham and Locke (1979) และทฤษฎีการรับรูของความเทาเทียม โดย Adams (1965)  

 รายละเอียดสรุปเปรียบเทียบทฤษฎีแรงจูงใจทั้ง 3 กลุม ตามตารางที่ 2.3 มีเพิ่มเติมโดย

Alderfer (1972) พัฒนา ทฤษฎีความตองการเพื่อการอยูรอด (Existence) ความสัมพันธ 

(Relatedness) และการเติบโต (Growth) หรือ ERG Theory 
 

ตารางที่ 2.3  สรุปเปรียบเทียบทฤษฎีแรงจูงใจ 4 กลุม 

  
กลุม (Category) รูปแบบ(Type) ผูกอตั้ง เนื้อหาโดยยอ การใชประโยชน 
ทฤษฎีแรงจูงใจ
ดวยคาตอบแทน 
Instrumentality 

ตามแนวคิดของ 

Taylor (Taylorism) 

Taylor 

(1911) 

คนจะมีแรงจูงใจในการทํางานถารางวัล

และการลงโทษสัมพันธโดยตรงกับผล

การปฏิบัติงาน 

จูงใจคนโดยใชรางวัล

จูงใจ (Incentive) 

ทฤษฎีเสริมแรง
(Reinforcement) 

กระบวนการจูงใจ 

(The Motivation 

Process) 

Hull 

(1951) 

ใหส่ิงที่สนองความตองการเมื่อมีการ

กระทําไดบรรลุเปาหมายเพื่อใหมีการ

กระทํานั้นซ้ํา 

ใหผลยอนกลับเพื่อ

เสริมแรงใหเกิดเกิด

พฤติกรรมที่ทําใหมี

ประสิทธิผล 
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ตารางที ่2.3  (ตอ) 
 

กลุม (Category) รูปแบบ(Type) ผูกอตั้ง เนื้อหาโดยยอ การใชประโยชน 
ทฤษฎีเชิงเนื้อหา
(Content Theory) 

ความตองการตาม 

ลําดับช้ัน 

(Hierarchy of needs) 

Maslow 

(1954)  

ความตองการ 5 ขั้น ความตองการขั้นท่ี

ตํ่าไดรับการตอบสนองจงึมีความ

ตองการขั้นสูงขึ้นตามลําดับไดแก ทาง

กายภาพ (Physiological) ความ

ปลอดภัย (Safety) เขาสังคม (Social) 

ยกยอง (Esteem) บรรลุศักยภาพสูงสุด

แหงตน (Self-Actualization) 

เนนความตองการ

หลากหลายในการจูง

ใจคน ความตองการ

ตามลําดับชั้นไมมี

นัยสําคัญในการจูงใจ

เชิงปฏิบัติ 

 ทฤษฎีสองปจจัย

(Two-factor Theory)  

สิ่งท่ีทําใหพอใจ

(Satisfiers)  สิ่งท่ีทํา

ใหไมพอใจ

(Dissatisfiers) 

Herzberg 

et al. 

(1959) 

 

ปจจัย 2 กลุมท่ีมีผลตอความพึงพอใจใน

งาน (1) ปจจัยจูงใจ (Motivation 

Factors)เชน ความสําเร็จ การยกยอง 

เน้ืองาน ความรับผิดชอบ (2) ปจจยั

อนามัย (Hygiene Factors)เชน 

ตําแหนง เงินเดือน สภาพงาน 

บงถึงความตองการ

พ้ืนฐานเชน ความ 

สําเร็จ ยกยอง เน้ืองาน

ทาทาย เสนอวาระบบ

คาตอบ แทนมีทัง้เปน

ตัวเงินและไมใชตัวเงิน 

ทฤษฎีกระบวน 
การ/การรบัรู 
(Process/ 
Cognitive 
Theory) 

ทฤษฎีความคาด หวัง 

(Expectancy 

Theory) 

Vroom 

(1964), 

Porter & 

Lawler 

(1968) 

แรงจูงใจและผลการปฏิบัติงานมี

อิทธิพลจาก (1) การรับรูจากความ

พยายามและผลการปฏิบัติงาน (2) การ

รับรูจากผลการปฏิบัติงานและผลลัพธ 

(3) ความสําคัญของผลลัพธ และความ

พยายาม สงผลตอรางวัลที่ไดรับ 

ทฤษฎีนี้เปนกุญแจท่ี

นําไปสูการใหรางวัล 

มีการเช่ือม โยงความ

พยายามกับรางวัลท่ี

สอด คลองกบัผลลัพธ

ที่สําเร็จและมีคุณคา 

 ทฤษฎีเปาหมาย 

(Goal Theory) 

Latham 

&Locke 

(1979) 

แรงจูงใจจะชวยปรับปรุงผลการ

ปฏิบัติงาน ถาคนเห็นชอบกับเปาหมาย

ที่สูงขึ้นและไดรับการสะทอนกลับผล

การปฏิบัติงาน 

มีผลตอกระบวน การ

บริหารผลการ

ปฏิบัติงาน กําหนด

เปาหมายและการ

สะทอนกลับผลงาน 

 ทฤษฎีความเทาเทียม 

(Equity Theory) 

Adams 

(1965) 

คนไดรับแรงจูงใจในการทํางานถาไดรับ

การดูแลอยางเทาเทียมกัน 

จําเปนตองพัฒนา

รางวัลและการปฏิบัติ

ในการจางงานใหเทา

เทียมกัน 

 
แหลงที่มา:  Armstrong, 2010: 138-139. 
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ทฤษฎีสองปจจัย (Two-Factor Theory หรือ Motivation-Hygiene Theory หรือ Dual-

Factor Theory) เปนผลจากการวิจัยโดยสัมภาษณกลุมวิศวกรและนักบัญชีชาวอเมริการ 230 คน 

สอบถามเกี่ยวเหตุการณในงานวาอะไรที่ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีและไมดีมากเปนพิเศษ มีกี่คร้ัง 

เพราะเหตุใดและมีผลที่ตามมาจากความรูทีดี่และไมดีเหลานั้นเปนอยางไร ในทฤษฎีนี้กลาวถึงการ

ทํางานแบบมีแรงจูงใจวาไมใชเปนการทํางานโดยการเคลื่อนไหว (Movement) เทานั้นเปนการ

ทํางานเพราะ “ตองการ” (Want) ทํางาน ทฤษฎีกลาววาความพงึพอใจและความไมพึงพอใจในการ

ทํางานเกิดจากปจจัยที่แตกตางกัน 2 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยจูงใจหรือส่ิงกระตุนจูงใจภายใน 

(Motivation Factors หรือ Intrinsic Motivators) เกิดจากตัวเนื้องานเอง (Work Itself) มีผล

โดยตรงตอความพึงพอใจในการทํางาน ไดแก ความสําเร็จ การยอมรับ ความสนใจในเนื้องาน 

(Intrinsic Interest in the Work) ความรับผิดชอบ และความกาวหนาของงาน การเติบโตในตนเอง 

ปจจัยสวนนี้ไมมีผลตอความไมพึงพอใจในการทํางาน ตามลําดับ 2) ปจจัยอนามัย (Hygiene 

Factors) เกิดจากส่ิงภายนอกเนื้องาน (Extrinsic to the Work Itself) เปนปจจัยที่มีผลตอความไม

พึงพอใจในการทํางาน ไดแก นโยบายและการบริหารขององคการ การสอนงาน ความสัมพันธกับ

หัวหนา สภาพแวดลอมในการทํางาน เงินเดือนสวัสดิการ ความสัมพันธกับเพื่อนระดับเดียวกัน 

ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา ชีวิตสวนตัว สถานภาพ ความมั่นคงในงาน ตามลําดับ  ปจจัย

สวนนี้มีผลนอยมากตอความพึงพอใจในการทํางาน การนําทฤษฎีนี้ไปใชไดโดยการจูงใจโดยใช

ปจจัยจูงใจใหเกิดปลการปฏิบัติงานสูงข้ึน และในขณะเดียวกันตองดูแลใหไมขาดปจจัยอนามัยที่

จะสรางความไมพึงพอใจตอการทํางาน ดังภาพที่ 2.3 
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ภาพที่ 2.3  ส่ิงจูงใจภายในและปจจัยอนามัยของ Herzberg 

แหลงที่มา:  Herzberg, 1968.    

 

2.5 ความผูกพันตอองคการและพันธะผูกพันตองานของพนักงาน 
 

ความผูกพันตอองคการและพันธะผูกพันตองานมีความสําคัญตอผลการปฏิบัติงานของ

องคการ ความหมายเชิงมโนทัศนของ 2 คํานี้มีความใกลเคียงกัน Armstrong  (2008:  141) ได

แสดงภาพผลที่ไดรับจากการมีความผูกพันตอองคการและการมีพันธะผูกพันตองานไวดังภาพที่ 2.4 
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ต่ืนเตนในการทํางานและ

พยายามทํางานใหดีท่ีสุด สนใจ

องคการเพียงเพื่อใหมีโอกาสใน

การทํางาน 

ต่ืนเตนในการทํางานและพยายาม

ทํางานใหดีท่ีสุด รูสึกวาตนเองเปน

คนขององคการอยางเต็มที่ (Fully 

Identified) และภูมิใจที่ไดทํางาน

ในองคการ 

ไมไดใชความพยายามใหกับการ

ทํางานนัก ไมไดสนใจ ไมได

ตองการทํางานในองคการ 

รูสึกวาตนเองเปนคนขององคการ

อยางเต็มที่ (Fully Identified) 

และภูมิใจที่ไดทํางานในองคการ 

แตไมไดต้ังใจเปนพิเศษใหกับการ

ทํางาน 

 
 
 

ภาพที่ 2.4 ผลที่ไดรับจากการมีความผูกพันตอองคการและการมีพันธะผูกพันตองาน 

แหลงที่มา:   Armstrong, 2008: 141. 

 

 นอกจากนี้ (Armstrong, 2006: 271-282) ไดแสดงความหมายของความผูกพันตอองคการ

และพันธะผูกพันตองานมีรายละเอียดดังนี้ 

 

2.5.1 ความผูกพันตอองคการ (Organizational Commitment)  

ความผูกพัน (Commitment) หมายถึง การผูกติด (Attachment) และจงรักภักดี (Loyalty) 

มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความสัมพันธเกี่ยวของระหวางปจเจกบุคคลกับองคการ (Porter, Steers, 

Mowday and Boulian, 1974) ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก 1) แรงปรารถนาในการคงอยู

เปนสมาชิกขององคการ  2) แรงเชื่อมั่นและการยอมรับในคุณคาและเปาประสงคขององคการ 3) 

ความพรอมในการเปนสวนหนึ่งขององคการ (Mowday, Porter and Steers, 1982) ความผูกพัน

เนนความสําคัญของพฤติกรรมในการสรางความผูกพัน เปนสภาพที่บุคคลมีการกระทําที่ทําใหเกิด

ความสัมพันธเกี่ยวของกับองคการดวยตัวเอง คุณลักษณะสําคัญ 3 ประการที่ทําใหบุคคลผูกติด

กับองคการ ไดแก กิจกรรมที่เห็นไดชัดเจน ความมากนอยของผลลัพธที่เปลี่ยนแปลงไมได และทํา

ดวยความสมัครใจ การกระทําเหลานี้เพื่อสนับสนุนผลลัพธสุดทายและผลประโยชนขององคการ 

(Salancik, 1977) 

พันธะผูกพัน

ตองาน 

ความผูกพันตอองคการ 
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2.5.2 พันธะผูกพันตองานของพนักงาน (Employee Engagement) 

หมายถึง ความสัมพันธเชิงบวกระหวางพนักงานกับองคการ มีความตระหนัก สนับสนุน

และเติมเต็มในความตองการของปจเจกบุคคลและองคการซึ่งกันและกัน พันธะผูกพันตองานของ

พนักงานกับองคการจะคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับรวมกันในความสัมพันธที่เกิดขึ้น   

The Royal Bank of Scotland (2005) ใหนิยามวา พันธะผูกพันตองาน หมายถึง สภาวะ

ของความผูกพันเชิงอารมณ (Emotional) และปญญา (Intellectual) มีองคประกอบ 3 สวน ไดแก 

ความพึงพอใจ (Satisfaction)   แสดงวา “ฉันชอบอยูในองคการนี้มากแคไหน” ความผูกพัน

(Commitment)  แสดงวา “ฉันตองการอยูในองคการนี้มากแคไหน” และผลการปฏิบัติงาน 

(Performance) แสดงวา “ฉันตองการอยูในองคการนี้และมีการกระทําใหเห็นจริงวาฉันไดทํา

กิจกรรมที่เกิดผลสัมฤทธิ์กับองคการมากแคไหน”  

Thompson (2002) ใหนิยามของ พันธะผูกพันในผลการปฏิบัติงาน (Engaged Performance) 

เปนความเขาใจปจเจกบุคคลที่ไดรับการดึงดูดใหทําผลงานใหกับองคการแตกตางกัน โดยดูที่การ

ปฏิบัติงานดวยหัวใจและจิตใจของปจเจกบุคคลที่ทําใหกับองคการ  

ความหมายของความผูกพันตอองคการและพันธะผูกพันตองานมีความซ้ําซอนกัน

บางสวน นิยามของความผูกพันตอองคการจะตระหนักในการผูกติดกับองคการ แตมีความ

แตกตางในคุณคาของความผูกพันตอองคการ (Commitment to  the  Organization) และความ

ผูกพันตองาน (Commitment to the Job) ซ่ึงในความหมายประเด็นหลังคือ พันธะผูกพันตองาน 

(Job Engagement)    

คนสวนใหญจะผูกพันตองานมากกวาองคการที่มอบหมายงานใหกับตนเอง ตัวอยางที่

ชัดเจนคือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย กับงานวิจัยของตนเอง ถาองคการตองการใหคนทํางานใหมาก

ข้ึนและดีข้ึน องคการตองเนนที่เนื้องานที่มอบหมายใหปจเจกบุคคลดําเนินการและพัฒนา เนน

ความผูกพันตอองคการใหนอยกวา  ถาองคการตองการเนนที่การคงอยู (Retention) และความ

จงรักภักดี (Loyalty) และใหคนทํางานใหกับองคการมากกวาตัวเอง นโยบายตองเนนที่ความ

ผูกพันตอองคการ แมวาการสรางความผูกพันตอองคการและพันธะผูกพันตองานจะมีแนวทางที่

สนับสนุนซึ่งกันและกัน การเพิ่มความผูกพันตอองคการจะสรางพันธะผูกพันตองานระดับสูงตอ

พนักงาน และการมีพันธะผูกพันตองานสูงจะเพิ่มความผูกพันตอองคการ แตการมีนโยบายที่

แตกตางกันมีความจําเปนในแตละบริบทขององคการ ในบริบทขององคการสาธารณประโยชนจะ

เนนพันธะผูกพันตองาน มากกวาความผูกพันตอองคการ  
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มโนทัศนของพันธะผูกพันตองานของพนักงานไดรับความสนใจอยางมากในปจจุบัน 

Reilly and Brown (2008) กลาววา “พันธะผูกพันตองาน” มักถูกใชแทนความหมายวา ความพึง

พอใจในงาน (Job Satisfaction) แรงจูงใจ (Motivation) และความผูกพัน (Commitment) เพราะ

คํานี้มีอํานาจในการอธิบายไดชัดเจน (Descriptive  Force) และมีความตรงเฉพาะหนา (Face 

Validity) MacLeod and Clarke (2009) สรุปวา พันธะผูกพันตองานของพนักงานแสดงออกได

หลายรูปแบบ โดยพันธะผูกพันตองานสามารถนิยามได 4 แนวทางคือ (Armstrong, 2010: 153-157)  

2.5.2.1 พันธะผูกพันตองาน (Job  Engagement): เปนคําที่ใชในอธิบายวิธีการ

ทํางานในลักษณะใหความสนใจมากอาจถึงขั้นตื่นเตนในการทํางานของตัวเอง มีพฤติกรรม

ไตรตรอง (Discretionary Behavior) และมีแรงจูงใจสูงในการผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานใน

ระดับสูง สําหรับพฤติกรรมไตรตรองนั้น Purcell, Kinnie, Hutchinson, Rayton and Swart 

(2003) ไดใหความหมายวาคือ การที่คนพยายามอยางมากในการหาทางเลือกที่จะทําใหงาน

สําเร็จดวยการ ใชความเร็ว การใสใจ การใชนวัตกรรม หรือรูปแบบการทํางาน Jarvis, Lane, and 

Fillery-Travis (2004: 19) กลาววาพฤติกรรมไตรตรองคือการที่พนักงานมุงมั่นทํางานใหดีเลิศโดย

ใชความพยายามเปนพิเศษเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ 

GALLUP (2009) นิยามวา พันธะผูกพันตองานเปนความเกี่ยวพัน ความพึงพอใจ

ของพนักงาน และความกระตือรือรนในการทํางาน Balain and Sparrow (2009) เนนวา 

พฤติกรรมที่แตกตางเปนผลลัพธที่เปนกุญแจสําคัญในการแยกคุณลักษณะพันธะผูกพันตองาน

ของพนักงาน งานวิจัยของ Maslash et al. (2001) อางอิงวา พันธะผูกพันตองาน หมายถึง สภาพ

ทางจิตใจเชิงบวกที่เกี่ยวของเติมเต็มใหกับงาน แสดงใหเห็นโดย การทุมเทแรงกาย แรงใจและ

พลังงานใหกับงาน (Vigour) การอุทิศใหกับงาน (Dedication) และการซึมซับในงาน (Absorption)  

2.5.2.2 พันธะผูกพันตอองคการ (Organizational Engagement):  เนนการผูก

ติดกับองคการในภาพรวม ความหมายพันธะผูกพันตอองคการแยกไมออกจากความหมายของ

ความผูกพันตอองคการดั้งเดิม (Traditional Notion of Commitment) มี 3 องคประกอบระบุโดย 

Mowday, Porter and Steers (1982) ดังไดกลาวแลวในหัวขอ 2.5.1 พันธะผูกพันตอองคการ

เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกในองคการ (Organizational  Citizenship  Behavior) ซ่ึง 

Katz and Kahn (1966) นิยามวา เปนกิจกรรมเชิงนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเองเปนไปตามแนวทางเพื่อ

บรรลุวัตถุประสงคขององคการแตมีบทบาทที่เหนือกวาความตองการขององคการ 

2.5.2.3 นิยามทั่วไปของพันธะผูกพันตองาน: เปนการอธิบายวา ทําอะไร (What 

it Does) มากกวา คืออะไร (What it is) Truss, Soane, Edwards, Wisdon, Croll and Burnett 

(2006) กลาววาพันธะผูกพันตองาน คือการสรางโอกาสใหพนักงานติดตอกับผูรวมงาน ผูจัดการ 

และทั่วทั้งองคการที่กวางขึ้น เกี่ยวของกับการสรางสิ่งแวดลอมใหพนักงานมีแรงจูงในการติดตอกับ
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งานของตนเองและสนใจในการพัฒนางานใหดีข้ึนอยางจริงจัง เปนมโนทัศนที่แทนที่ ความยืดหยุน 

(Flexibility) การเปลี่ยนแปลง (Change) และการพัฒนางานอยางตอเนื่อง (Continuous 

Improvement) ดวยหัวใจ เปนพนักงานและนายจางในสถานที่ทํางานในศตวรรษที่ 21 

Robinson (2008) กลาววา พันธะผูกพันตองานของพนักงานคือการผสมผสาน

ระหวาง (Blend) ความพึงพอใจในงาน (Job  Satisfaction) ความผูกพันตอองคการ (Organizational 

Commitment) ความเกี่ยวพันในงาน (Job  Involvement) และความรูสึกของการเพิ่มอํานาจใน

งาน (Empowerment)  มโนทัศนนี้สูงกวาความหมายของแตละคํารวมกัน 

MacLeod and Clarke (2009) กลาววา พันธะผูกพันตองาน หมายถึง สถานที่

ทํางานที่ออกแบบใหพนักงานมีความมั่นใจในการยอมรับเปาประสงคและคานิยามขององคการ มี

แรงจูงใจในการทําประโยชนใหกับองคการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงค และพนักงานมีความ

เปนอยูที่ดีในชวงเวลาเดียวกัน 

2.5.2.4 นิยามเชิงวิเคราะหของพันธะผูกพันตองาน (Analytical Definitions): 

Balain and Sparrow (2009) แบงพันธะผูกพันตองาน เปนปจจัยที่มากอน (Antecedents) และ

ผลที่ตามมา (Consequences) (ตารางที่ 2.4) 

 

ตารางที่ 2.4  ปจจัยที่มากอน รูปแบบ และผลที่ตามมา ของพันธะผูกพันตองาน (Engagement) 

 
ปจจัยที่มากอน(Antecedents) รูปแบบ (Types) ผลที่ตามมา (Consequences) 

1) ลักษณะงาน เชน ทาทาย นาสนใจ 

   (Job Characteristics) 

2) รับรูการสนับสนุนจากองคการ

(Perceived Organizational Support) 

3) รับรูการสนับสนุนจากหัวหนางาน 

(Perceived Supervisor Support) 

4) รางวัลและการยกยอง 

 (Rewards and Recognition) 

5) ความเปนธรรมเชิงกระบวนการ

(Procedural Justice)  

6) ความเปนธรรมเชิงปริมาณ 

   (Distributive Justice) 

1) พันธะผูกพันตองาน         

(Job Engagement) 

2) พันธะผูกพันตอองคการ 

 (Organizational 

Engagement) 

1) ความพึงพอใจในงาน 

   (Job Satisfaction) 

2) ความผูกพันตอองคการ 

   (Organizational Commitment) 

3) ระดับความตั้งใจในการออกจาก

งาน (Level of Intention to Quit) 

4) พฤติกรรมการเปนสมาชิกของ

องคการ (Organizational 

 Citizenship Behavior) 

 

แหลงที่มา:  Balain and Sparrow, 2009.   
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Reilly and Brown (2008) เสนอโมเดลนโยบายรางวัลที่มีอิทธิพลตอผลการ

ปฏิบัติงานผานพันธะผูกพันตองาน ประกอบดวย ปจจัยดานการบริหารคนและวัฒนธรรม 

(People/Culture Management) และการบริหารคาตอบแทนหรือรางวัล (Rewards) ทั้ง

คาตอบแทนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน มีอิทธิพลตอทัศนคติและพันธะผูกพันตองานของพนักงาน 

และสงผลตอผลการปฏิบัติงาน (ภาพที่ 2.5)  
 

 
ภาพที่ 2.5  โมเดลนโยบายคาตอบแทนที่มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานผานพันธะผูกพันตองาน 

แหลงที่มา:   Armstrong, 2010: 163. 

 

การบริหารวัฒนธรรม/คน 

1) หัวหนางานที่สนับสนุน 

2) กฎที่เปดใหแสดง

ความเห็นปอนกลับได 

3) การทํางานเปนทีม 

4) การมีสวนในการตัดสินใจ 

5) การพัฒนาสายอาชีพ 

6) ความสมดุลระหวางชีวิต

สวนตัวและงาน 

คาตอบแทน 

1) จายตามผลงาน 

2) จายแปรผันตามผลการ

ดําเนินงานขององคการ 

3) จายคาตอบแทนเปนทีม 

4) การใหการยอมรับ 

5) การใหรางวัล ดานบริการ/ 

ดานคุณภาพ 

6) เงื่อนไขการจายเสมอภาค 

ทัศนคติและพันธะผูกพันตอ
งานของพนักงาน 

1) พอใจกับคาตอบแทนและ

การยอมรับ 

2) การปฏิบัติท่ีเปนธรรม 

3) รูสึกมีสวนรวมและรูสึกวา

ไดรับการพัฒนา 

4) มีความผูกพัน 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 
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Guest (1999) กลาววา การสรางพันธะผูกพันตองานขององคการคือ การที่องคการ

ใหการสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานทํางานใหกาวหนาและบรรลุผลวา องคการผลักดันใหพนักงานมี

ความมั่นใจในแนวทางการทํางานตามคานิยมขององคการโดยมีผูนําที่มีประสิทธิผล (Effective 

Leadership) มีวัฒนธรรมเชิงบวก มีการบริหารที่เขมแข็งในการสนับสนุนการทํางานและความ

เปนอยูที่ดีของพนักงาน มีการออกแบบระบบขององคการและระบบงานที่สามารถทําใหพนักงาน

ใชทักษะ ความรู ในการพัฒนางานอยางเต็มที่เปนประโยชนกับองคการ เปดโอกาสใหพนักงาน

เสนอขอเสนอแนะหรือขอเรียกรอง โดยมีการสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอใชเครื่องมือและขอมูล

ในการบริหารอยางมีประสิทธิผล 

พันธะผูกพันตอองคการ (Organizational  Engagement) สามารถพัฒนาให

เกิดขึ้นโดยการบริหารโดยใหมีสวนรวมสูง (High-Involvement  Management) คํานี้เริ่มใชโดย 

Lawler (1986) ซ่ึงระบบการบริหารที่มีพื้นฐานจากความผูกพัน (Commitment) และการมีสวน

รวม (Involvement) ตามโมเดลราชการแบบเดิมมีพื้นฐานจากการควบคุม (Control) มีสมมติฐานวา 

พนักงานแตละคนจะเพิ่มการมีสวนรวมกับบริษัท ถาเขาไดรับโอกาสในการควบคุมและเขาใจใน

งานของตนเอง การบริหารโดยใหมีสวนรวมสูงคือการใหพนักงานเปนสวนหนึ่งของบริษัท ไดรับ

ผลประโยชนและมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็นในบริษัท ใหความสําคัญเรื่องการสื่อสาร 

(Communication) และการมีสวนรวมของพนักงาน (Participation) วัตถุประสงคเพื่อสราง

บรรยากาศในการสื่อสารแบบสุนทรียสนทนา (Dialogue) ระหวางผูจัดการ สมาชิกในทีม สราง

ความคาดหวัง แบงปนขอมูล เกี่ยวกับ พันธกิจ คานิยม และวัตถุประสงคขององคการ     

 

2.6 แนวคิดในการบริหารคนในองคการ 
 

จากอดีตถึงปจจุบันมุมมองตอคนในองคการที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลทําใหเกิดในแนวคิดการ

บริหารคนที่สอดคลองกับมุมมองเหลานั้นอยางนอย 3 แนวคิดดวยกันไดแก การบริหารงานบุคคล 

(Personnel Management: PM) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management: 

HRM) และ การบริหารทุนมนุษย (Human Capital Management: HCM) โดยชวงปลายของ

แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยไดมีการบูรณาการเขากับการบริหารเชิงกลยุทธ เปนการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ (Strategic Human Resource Management: SHRM) (นิสดารก   

เวชยานนท, 2548: 27) 
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2.6.1  แนวคิดการบริหารงานบุคคล (Personnel Management: PM) 
การบริหารงานบุคคล มีมุมมองตอคนในองคการในฐานะที่เปนแรงงาน ไมตางจากปจจัย

นําเขาอ่ืนๆ ซึ่งไดแก เคร่ืองจักร วัตถุดิบ และเงินทุน การบริหารคนในมุมมองนี้จึงปฏิบัติตอคน

เสมือนเปนคาใชจาย (Cost Center) ที่ตองการลดใหนอยที่สุด ประกอบกับมุมมองเร่ืองธรรมชาติ

ของคนตามแบบทฤษฎี X ที่วา คนไมชอบทํางาน ไมมีความรับผิดชอบ ไมเห็นแกประโยชนของ

องคการ ไมทะเยอทะยาน ตองการความปลอดภัยเหนือส่ิงอ่ืนใด จําเปนตองมีการควบคุมและ

บังคับ ทําใหการบริหารงานบุคคลมีลักษณะเนนการควบคุม ใชคาตอบแทนที่เปนตัวเงินในการจูงใจ 

(Financial Reward) แนวคิดนี้มีมุมมองวาส่ิงแวดลอมขององคการคงที่ งานของฝายบุคคลจึง

จํากัดอยูที่งานเอกสาร จัดเก็บขอมูลพนักงาน เขมงวดกับกฎเกณฑ วางแผนระยะส้ัน และ

แกปญหาเชิงรับ 

 
2.6.2  แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management: HRM) 
การบริหารทรัพยากรมนุษย มุมมองตอคนในองคการไดเปล่ียนไปเปนคนคือ สินทรัพย 

(Asset) ที่มีคุณคาที่สามารถพัฒนาใหมีศักยภาพสูงข้ึนได เพื่อใหทรัพยากรมนุษยเหลานี้เปน

ปจจัยหลักในการทําใหองคการบรรลุประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ สรางความแตกตางที่โดด

เดนใหองคการ แนวคิดนี้มีมุมมองตอคนตามแบบทฤษฎี Y คือ คนใชแรงกายแรงใจในการทํางาน

เชนเดียวกับการดําเนินชีวิตของตัวเอง คนจะควบคุมตัวเองใหงานบรรลุเปาหมายได ความพึง

พอใจในงานทําใหคนเกิดความผูกพันตอองคการ คนมีความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรคและ

ฉลาด ดังนั้นการบริหารคนตามแนวคิดนี้จึง กระจายอํานาจการควบคุมและมอบหมายงาน 

(Decentralization and Delegation) ลดลําดับช้ันการบังคับบัญชาลงและใหผูปฏิบัติงานได

รับผิดชอบตัดสินใจมากข้ึน เพิ่มคุณคาในงาน (Job Enrichment) ใหพนักงานมีสวนรวมในการ

บริหารที่มีผลตอการทํางานของเขา (Participative Management) เชน ใหพนักงานมีสวนรวม

แสดงความคิดเห็นเร่ืองสภาพแวดลอมในการทํางาน แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยคํานึงถึง

การปกปองสิทธิของพนักงาน (Protective of Employee Rights) แนวคิดนี้มองสภาพแวดลอมใน

การบริหารวาไมคงที่ (Unstable Environment) มีการเปล่ียนแปลงไมหยุดนิ่ง งานของแผนก

ทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดนี้ จึงมีการวางแผนในระยะยาว (Long-Term) เนนแผนเชิงรุก 

(Proactive) มุงพัฒนาทรัพยากรมนุษยและมุงใชความสามารถของทรัพยากรมนุษยในองคการ

อยางเต็มที่ (Maximize Utilization) บทบาทของนักทรัพยากรมนุษยจะมีความยืดหยุนไมยึดตาม

กฎระเบียบอยางเครงครัดจนเกินไป แตเปนการยืดหยุนที่มุงผลลัพธ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

และเขามาจัดการขอมูล 
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ชวงปลายของแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยไดมีการบูรณาการเขากับการบริหาร
เชิงกลยุทธ เปนการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ (Strategic Human Resource Management: 
SHRM) นักทรัพยากรมนุษยไดมีบทบาทในฐานะหุนสวนเชิงกลยุทธ (Strategic Partner) ในการ
วางกลยุทธทรัพยากรมนุษยใหสอดคลอง (Alignment) กับกลยุทธหลักขององคการและกลยุทธทุก
ระดับในองคการ ทําใหกลยุทธทรัพยากรมนุษยเปนกลยุทธที่สําคัญในการเช่ือมโยงทุกกลยุทธใน
องคการเขาดวยกัน สวนงานประจําหรืองานเอกสารในเรื่องการบริหารงานบุคคลเดิมก็มอบหมาย
ใหผูจัดการระดับปฏิบัติงาน (Line Manager) ทํางานเหลานี้แทน 

Ulrich (1997: 24) ไดกลาวถึง บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย (HR Professionals) ใน
ฐานะที่เปนหุนสวนทางธุรกิจ (Business Partner) นั้นมิไดมีบทบาทในงานบุคคลเพียงอยางเดียว
อีกตอไป แตตองรับผิดชอบบทบาทซ่ึงมีลักษณะตรงขามกัน (Paradoxical Roles)ถึง 4 บทบาท
พรอมกัน ไดแก หุนสวนเชิงกลยุทธ (Strategic Partner) ผูเช่ียวชาญงานธุรการ (Administrative 
Expert) นักสูเพื่อพนักงาน (Employee Champion) ผูนําการเปล่ียนแปลง (Change Agent) 
กลาวคือ ตองทําทั้งบทบาทเชิงปฏิบัติการและเชิงกลยุทธ (Operational and Strategic) ตองเปน
ทั้งผูคุมกฎและเปนทั้งหุนสวน (Police and Partners) ตองรับผิดชอบทั้งเปาหมายระยะสั้นและ
ระยะยาว (Short and Long Term) เปาหมายเชิงคุณภาพและปริมาณ (Qualitative and Quantitative)  

ภาพที่ 2.6 แสดงบทบาททั้งส่ี แกนต้ังแทนการเนน (Focus) มีชวงระหวาง เปาหมายระยะ
ส้ัน/เชิงปฏิบัติการ ไปจนถึง เปาหมายระยะยาว/เชิงกลยุทธ สวนแกนแนวนอนแทนกิจกรรม 
(Activities) ซึ่งมีชวงระหวาง เนนการบริหารกระบวนการ (เคร่ืองมือและระบบบริหารทรัพยากรมนุษย) 
ไปจนถึง เนนการบริหารคน 

บทบาทหุนสวนเชิงกลยุทธ (Strategic Partner) นักทรัพยากรมนุษยจะทําหนาที่แปลงกลยุทธ
ทางธุรกิจมาเปนกลยุทธของการบริหารทรัพยากรมนุษยในทุกระดับแผนก เพื่อมุงใหกลยุทธธุรกิจ
ไดรับการดําเนินการและบรรลุผลอยางสอดคลองกัน ทั่วถึงและรวดเร็ว (Ulrich, 1997: 25-27) 

บทบาทผูเช่ียวชาญงานธุรการ (Administrative Expert) นักทรัพยากรมนุษยจะทําหนาที่
ปรับร้ือระบบการงานธุรการดานทรัพยากรมนุษย อาทิ งานบุคคล ฝกอบรม การประเมินผล การให
คาตอบแทน การเล่ือนข้ัน เปนตน ใหสามารถใชบริการรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนการ
ลดคาใชจายโดยรวม (Ulrich, 1997: 27-28) 

นักสูเพื่อพนักงาน (Employee Champion) นักทรัพยากรมนุษยจะทําหนาที่ รับฟงทํา
ความเขาใจความตองการที่แทจริงของพนักงาน และหาทางตอบสนองความตองการนั้น รวมทั้ง
จัดหาทรัพยากรตามที่พนักงานตองการ สรางความรูสึกเปนเจาของ มีสัญญาใจตอองคการ เพื่อมุง
ใหพนักงานอุทิศตนในการทํางานตามความสามารถอยางดีและมีความผูกพันทุมเททํางาน 
(Ulrich, 1997: 29-30) 
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ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) นักทรัพยากรมนุษยจะทําหนาที่เปนทั้งผูผลักดัน

และผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ อาทิ เปลี่ยนวัฒนธรรมองคการ โดย

การระบุปญหาที่ตองแกไข สรางความสัมพันธที่ไววางใจกัน แกปญหา และสรางแผนเชิง

ปฏิบัติการ (Action  Plans) เพื่อมุงใหองคการมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได (Capacity  for 

Change) (Ulrich, 1997: 30-31) 
 

 

 

   
 

   
 
 

ภาพที่ 2.6  บทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย 

แหลงที่มา:  Ulrich, 1997: 24-25. 

 

2.6.3 แนวคิดการบริหารทุนมนุษย (Human Capital Management: HCM) 

ทุนมนุษยขององคการนั้นครอบคลุมทั้งบุคคลที่ทํางานใหกับองคการและผูที่องคการตอง

พึ่งพาเพื่อใหประสบความสําเร็จ (Armstrong, 2008: 11, Bontis,  Dragonetti,  Jacobsen  and 

Roos, 1999) ไดกลาวถึง ปจจัยมนุษย (Human Factor) ซ่ึงไดแกผลรวมของความฉลาด (Intelligence) 

ผูนําการเปล่ียนแปลง 

1) บริหารการเปลี่ยนแปลง 

2) สรางองคการโฉมใหม 
(Renewed Organization) 

3) องคการมีความสามารถใน
การเปลี่ยนแปลง: บริหาร

การเปลี่ยนแปลง 

นักสูเพื่อพนักงาน 

1) บริหารความอุทิศตน 

2) เพิ่มความผูกพันและ
ความสามารถของพนักงาน 

3) จัดหาทรัพยากรให
พนักงาน: รับฟงและ

ตอบสนองสิ่งที่พนักงาน

ผูเชี่ยวชาญงานธุรการ 

1) บริหารงานทรัพยากรมนุษย
พ้ืนฐาน (Infrastructure) 

2) สรางองคประกอบพื้นฐานที่
มีประสิทธิภาพและประหยัด 

3) ใหบริการรวมกัน: ปรับรื้อ
ระบบงานทรัพยากรมนุษย 

หุนสวนเชิงกลยุทธ 

1) บริหารทรัพยากรมนุษย
เชิงกลยุทธ 

2) ทําใหกลยุทธบรรลุผล 

3) วินิจฉัยองคการ: เชื่อมโยง 
กลยุทธ HR กับ กลยุทธ

ธุรกิจ 

เนนงานประจําวัน / เชิงปฏิบัติการ 

เนนกระบวนการ เนนคน 

เนนอนาคต/เชิงกลยุทธ 
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ทักษะ (Skills) และความเช่ียวชาญ (Expertise) ของคนสรางลักษณะโดดเดนใหองคการ ใน

มุมมองนี้ มองคนเปนสินทรัพย (Asset) ที่สําคัญที่จําเปนตองมีการลงทุน คนมีความสามารถที่จะ

เรียนรู เปล่ียนแปลง มีนวัตกรรม และมีความสรางสรรค ซึ่งเมื่อใหการจูงใจที่เหมาะสมก็จะทําให

องคการเจริญเติบโตและอยูรอดในระยะยาว เปาหมายในการบริหารทุนมนุษยคือ การไดมาและ

การรักษา แรงงานที่มีทักษะ มีความผูกพัน และมีแรงจูงใจที่ดี ในการทํางาน (Armstrong, 2008: 11) 

กระบวนการบริหารทุนมนุษยคลายกับการบริหารทรัพยากรมนุษย แตจุดเนนของการ

บริหารทุนมนุษยอยูที่การใชการวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อเปนแนวในการกําหนดกลยุทธและแนว

ปฏิบัติในการบริหารทุนมนุษย (Armstrong, 2008: 11) กระบวนการบริหารทุนมนุษย เร่ิมที่การ

ประเมินและสรางส่ิงจําเปนเกี่ยวกับคนไวลวงหนา โดยการใหโอกาสในการเรียนรูและการพัฒนา

อยางตอเนื่อง เพื่อเปนการเพิ่มพูนและพัฒนาความสามารถที่มีมาแตเดิมของคน อันไดแก การ

อุทิศตน (Contribution) ศักยภาพ (Potential) และ มีความสามารถซ่ึงนายจางตองการ (Employability) 

(Armstrong, 2008: 11) 

ระบบการบริหารทุนมนุษย ประกอบดวย การสรรหาและคัดเลือกที่พิถีพิถัน ระบบ

คาตอบแทนท่ีใหรางวัลจูงใจตามผลการปฏิบัติงานข้ึนกับสถานการณ (Performance-Contingent 

Incentive Compensation System) และสุดทาย การบริหาร การพัฒนา และกิจกรรมการฝกอบรม 

จะตองสัมพันธกับความตองการที่แทจริงขององคการ (Becker, Huselid, Pickus and Spratt, 

1997) 

การบริหารทุนมนุษยนั้นเกี่ยวของกับมีความหมายรวมความถึง การบริหารผูมีวุฒิสามารถ 

(Talent Management) ซึ่งคือกระบวนการไดมาและรักษาไว (Nurturing) ซึ่งผูมีวุฒิสามารถ โดย

ใชนโยบายและวิธีปฏิบัติทรัพยากรมนุษยที่สัมพันธข้ึนตอกันในกระบวนการ ดังนี้ การจัดการ

ทรัพยากร (Resourcing) การเรียนรูและพัฒนา (Learning and Developing) การบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน (Performance Management) และการวางแผนความสําเร็จ (Succession Planning) 

(Armstrong, 2008: 11) 

 

 

 

 

 



43 

2.6.4 การเปรียบเทียบ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย และ 
การบริหารทุนมนุษย 

 

ตารางที่ 2.5  เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารทุนมนุษย 

 
หัวขอ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารทุนมนุษย 

สภาพแวดลอม คงที่ (Stable) ไมคงที่ (Unstable) เปลี่ยนเร็วมาก ยุค IT 

ลักษณะ

องคการ 
1) เสมือนเครื่องจักร 

2) อํานาจรวมศูนย 

1) เสมือนสิ่งมีชีวิต 

2) กระจายอํานาจ 

1) องคการฐานความรู 

2) กระจายอํานาจ 

การวางแผน 1) ระยะสั้น 

2) เชิงรับ เฉพาะกิจ 

1) ระยะยาว 

2) เชิงรุก เชิงกลยุทธ  

1) ระยะยาว 

2) เชิงรุก เชิงกลยุทธ 

มุมมองตอคน 
ในองคการ 

1) ทฤษฎี X 

2) คาใชจาย 

3) แรงงานมีแบบเดียว 

1) ทฤษฎี Y 

2) สินทรัพย พัฒนาได 

3) แรงงานหลากหลาย 

1) Resource-Based View 

2) สินทรัพย ตองลงทุน 

3) ปจจัยมนุษยท่ีหลากหลาย 

การบริหารคน 1) ลดคาใชจายใหนอยสุด 

2) ไวใจต่ํา (Low Trust) 

3) องคการควบคุมพนักงาน 

4) ใชกฎบังคับใหยินยอม  

5) มอบหนาที่เฉพาะจํากัด 

6) สอนงานเทาที่จําเปน 

7) บริหารแบบเหมารวม 

8) ไมปกปองสิทธิพนักงาน 

1) ทําประโยชนใหสูงสุด 

2) ไวใจสูง (High Trust) 

3) พนักงานควบคุมตนเอง 

4) พัฒนาความผูกพัน 

5) ใหทําหนาที่หลากหลาย 

6) ฝกอบรม ใหการศึกษา 

7) พิจารณารายบุคคล 

8) ปกปองสิทธิพนักงาน 

1) สรรหาและคัดเลือกท่ีพิถีพิถัน 

2) รางวัลจูงใจตามผลการ

ปฏิบัติงานขึ้นกับสถานการณ 

3) สรางความผูกพันและ

แรงจูงใจที่ดี 

4) ใหศึกษา พัฒนา ตอเนื่อง 

บทบาทของนัก

บริหารคน 
1) คงที่ (Rigid Roles) 

2) เปนผูเก็บขอมูลพนักงาน 

3) งานระดับปฏิบัติการ 

4) เปาหมายเชิงคุณภาพ 

5) เปนผูคุมกฎงานบุคคล 

6) งานธุรการ 

7) เนนงานตามหนาที่ 

8) เนนที่กิจกรรม 

9) เฉพาะภายในองคการ 

1) ยืดหยุน (Flexible Roles) 

2) ใหผูจัดการระดับปฏิบัติ 

ทํางานเอกสารแทน 

3) ใชระบบสารสนเทศ 

4) มีบทบาท 4 อยางพรอมกัน  

(1) หุนสวนเชิงกลยุทธ 

(2) ผูเชี่ยวชาญงานธุรการ 

(3) นักสูเพื่อพนักงาน 

(4) ผูนําการเปลี่ยนแปลง 

มีบทบาท 4 อยางพรอมกัน 

1) หุนสวนเชิงกลยุทธ 

2) ผูเชี่ยวชาญงานธุรการ 

3) นักสูเพื่อพนักงาน 

4) ผูนําการเปลี่ยนแปลง 
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2.6.5 แนวคิดมนุษยสัมพันธ (Human Relation: HR) และ แนวคิดการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management: HRM) 

การบริหารทรัพยากรมนุษยในแนวทาง Hard HRM เปนแนวคิดเรื่องความสัมพันธในการ

จางงานที่เนนการใหพนักงานยินยอมปฏิบัติตาม (Compliance) การใหความสําคัญกับผลลัพธเชิง

ปริมาณทั้งในดานการบริหารและการพัฒนาองคการและผลงานเชิงปริมาณ ในทางกลับกัน การ

บริหารทรัพยากรมนุษยในแนวทาง Soft  HRM เปนแนวทางที่ยืดหยุน (Flexible) ประนีประนอม 

ตกลงตอรองกันได (Negotiation) สนใจผลการปฏิบัติงาน (Performance) ใหความสําคัญกับ

ผลลัพธเชิงคุณภาพคํานึงถึงสภาพแวดลอมในการทํางานและสิทธิของพนักงาน แนวคิดมนุษย

สัมพันธ (Human Relation: HR) เปนแนวทาง Hard  HRM สวนแนวคิดการบริหารทรัพยากร

มนุษย (Human Resource Management: HRM) เปนแนวทางแบบ Soft HRM 

Guest (1987) ไดกลาวถึงความแตกตางระหวางแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยและ

แนวคิดมนุษยสัมพันธ ในมิติสัญญาทางจิตวิทยา (Psychological  Contract) แหลงของอํานาจ

ความควบคุม (Locus of Control) หลักการขององคการ (Organization  Principles) และ 

เปาหมายของนโยบาย (Policy  Goals) กลาวคือ แนวคิดมนุษยสัมพันธนั้นจะใชการทําสัญญา

เอกสาร (Contract) พฤติกรรมการทํางานจะทําตามสมาชิกในกลุม (Collective) บริหารดวยไว

ความวางใจระดับต่ํา (Low Trust) ในขณะที่ แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยจะนิยมใหมีการ

ยึดถือคํามั่นสัญญาซึ่งกันและกัน (Reciprocal  Commitment) การบริหารแนวทางเดียวกัน 

(Unitarist Approach to Management) รวมทั้งพิจารณาวาธรรมชาติขององคการเปนแบบ

ส่ิงมีชีวิต (Organic Nature of Institutions) ซ่ึงมีความยืดหยุน และตองการการจัดการแบบ

กระจายอํานาจ โดยเปาหมายของนโยบายของแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นเพื่อใหได

แรงงานที่ปรับตัวไดงาย (Adaptive Work Force) ซ่ึงตางจากแนวคิดมนุษยสัมพันธที่ตองการ

ประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทํางานของแรงงาน และลดตนทุนดานแรงงาน ดังตารางที่ 2.6 
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ตารางที่ 2.6  การเปรียบเทียบ แนวคิดมนุษยสัมพันธ กับ แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย  
 

แนวคิดมนุษยสัมพันธ แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย 

1) บริหารงานบุคคล (Administrative)  1) เชิงกลยุทธ (Strategic) 

2) เชิงรับ (Reactive) 2) เชิงรุก (Proactive) 

3) ไมสนใจตลาด (Ignorant of market)  3) การเปลี่ยนแปลง (Change) 

4) แยกสวน (Separated) 4) โดยรวม (Integrated) 

5) เอกฉันท (Consensus) 5) ความผูกพัน (Commitment) 

6) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 6) ประสิทธิผล (Effectiveness) 

7) หนาที่เฉพาะ (Specialist function)  
 

 
แหลงที่มา:  Guest, 1987. 

 
2.6.6 ตัวแบบความสอดคลอง (Matching Model) 
Fombrun, Tichy and Devanna (1984) ซ่ึงเปนกลุมนักวิชาการ จาก Michigan School 

ไดเสนอตัวแบบความสอดคลอง (Matching  Model) โดยเนนทางดานการบริหารเชิงกลยุทธที่

แสดงถึงความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธทางธุรกิจ โครงสรางขององคการและการบริหารคน โดย

ผานการคัดเลือก ประเมินผล และการจูงใจบุคลากร ประเด็นการบริหารที่สําคัญคือพยายาม

ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเขากับองคการใหมากที่สุด (Best-Fit Approach) 

ดังภาพที่ 2.7 และภาพที่ 2.8 

 
 

ภาพที่ 2.7  การบริหารเชิงกลยุทธกับแรงกดดันจากสภาพแวดลอม 

แหลงที่มา:   Fombrun, Tichy and Devann, 1984. 

พันธกิจ 
กลยุทธ 

โครงสราง

องคการ 

การบริหาร
ทรัพยากร
มนุษย 

แรงดาน

การเมือง 

แรงดาน

เศรษฐกิจ 

แรงดาน

วัฒนธรรม 
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ภาพที่ 2.8  ตัวแบบความสอดคลอง (Matching Model) 

แหลงที่มา:  Fombrun, Tichy, and Devanna, 1984. 

 

Fombrun, Tichy, and Devanna (1984) กลาวถึง วงจรทรัพยากรมนุษย ซ่ึงประกอบดวย

หนาที่ทรัพยากรมนุษยโดยทั่วไปที่มีอยูในทุกองคการ 4 หนาที่เชื่อมโยงกัน ไดแก 

2.6.6.1  การคัดเลือก โดย เลือกคนใหเหมาะสมกับงาน 

2.6.6.2  การประเมินผล เปนการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

2.6.6.3  การใหคาตอบแทน ระบบคาตอบแทนมีความสําคัญตอการบรรลุผลของ

งาน แตองคการสวนใหญมักใชระบบคาตอบแทนอยางไมเต็มอรรถประโยชนและจัดการผิด

แนวทาง การใหคาตอบแทนนั้นตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยจะตอง

ตระหนักเสมอวาธุรกิจนั้นเปนการดําเนินงานในปจจุบันแตตองการผลสําเร็จในอนาคต 

2.6.6.4  การพัฒนา พัฒนาใหลูกจางมีคุณภาพสูง เปนรายบุคคล 

ตัวแบบความสอดคลองจัดอยูในกลุม Hard HRM คือ ใสใจความเปนมนุษยนอย 

(Less Humanistic) ปฏิบัติตอลูกจางเชนเดียวกับเครื่องมือและวัตถุดิบ กลาวคือ จายใหถูกที่สุด 

ใชจํานวนคนใหนอยที่สุด พัฒนาและนํามาใชประโยชนใหไดมากที่สุด ตัวแบบนี้จํากัดบทบาทการ

บริหารทรัพยากรมนุษยใหเปนเชิงรับ เปนเพียงหนาที่ขององคการ รวมทั้งไมพิจารณาปจจัยทาง

สังคมและปจจัยภายนอกอื่น ๆ (Sharma, 2009: 82) 

ตัวแบบความสอดคลอง ถูกวิจารณในระดับแนวคิดวา (Conceptual Level) การ

ตัดสินใจขององคการอยูในแนวคิดเหตุผลนิยม (Rational) และ องคการเหมือนเครื่องจักร 

(Mechanical) แตในความเปนจริงบอยครั้งที่กลยุทธถูกกําหนดและปฏิบัติการบนพื้นฐานของ

การคัดเลือก ผลการ

ปฏิบัติงาน 
การประเมิน 

การใหคาตอบแทน 

การพัฒนา 
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สัญชาตญาณ การเมือง และอัตวิสัย และอีกประการหนึ่งตัวแบบนี้ไมมีความซับซอนเพียงพอใน

การอธิบายการตัดสินใจจริงได เนื่องจากตัวแบบไดกําหนดฐานคติวากลยุทธทรัพยากรมนุษยที่

เหมาะสมควรจะตองสอดคลองกับกลยุทธของธุรกิจเทานั้น (Sharma, 2009: 82) 

แมตัวแบบความสอดคลองจะมีขอจํากัดในการอธิบายปรากฏการณจริง แต

แนวทางความสอดคลอง (Best-Fit  Approach) ก็ไดทาทายตอการคนหาวิธีปฏิบัติทรัพยากร

มนุษยที่ดีที่สุดสําหรับทุกองคการ (Best-Practice Approach) และประโยชนในเชิงวิจัยคือเปนการ

สนับสนุนวาปจจัยดานการบริหารทรัพยากรมนุษยสามารถเปนตัวแปรตามที่ข้ึนอยูกับปจจัยดาน

องคการ อาทิ กลยุทธ ขนาด เทคโนโยลี และสภาพแวดลอมได ซ่ึงกอนหนานั้นมักถูกมองวาเปนตัว

แปรอิสระที่กําหนดพฤติกรรมของการทํางาน (อาทิ ผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจ) (Schuler 

and Jackson, 1989: 89) 

จากแนวคิดความสอดคลอง  Jackson, Schuler, and Rivero (1989) ไดบูรณา

การการบริหารทรัพยากรมนุษยกับกลยุทธการแขงขัน (Competitive Strategy) ดานการลดตนทุน 

(Cost Reduction) การเพิ่มคุณภาพ (Quality  Improvement) และ นวัตกรรม (Innovation) ของ 

Porter (1980; 1985) นอกจากนี้ Gomez-Mejia, Balkin and Cardy (2007) กลาวถึง การกําหนด

กลยุทธทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มผลการดําเนินงานขององคการจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับ 4 

มิติ คือ กลยุทธขององคการ ลักษณะองคการ ส่ิงแวดลอม และความสามารถขององคการ 

 

2.6.7 ตัวแบบขอบเขตการบริหารทรัพยากรมนุษย (Map of the HRM Territory) 

Beer, et al. (1984) นักวิชาการจาก Harvard School ไดเสนอตัวแบบขอบเขตการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย (Map of the HRM Territory) สําหรับประเมินประสิทธิผลหรือประเมินความหมาะสม

ของนโยบายทรัพยากรมนุษยและวิธีปฏิบัติทรัพยากรมนุษยในการบริหารองคการ เปนตัวแบบที่

ไดรับอิทธิพลจากงานวิจัยเชิงพฤติกรรมและทฤษฎีทางมนุษยสัมพันธ (Human Relations) โดยมี

จุดเนนที่เปาหมายเชิงจิตใจ (Psychological  Objectives) หรือดานความเปนมนุษย (Human 

Side) จูงใจคนใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองคการที่มีพื้นฐานจากความ

ไวใจ (Trust) และการทํางานเปนทีม (Teamwork) 

ตัวแบบขอบเขตการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนแนวทางการวิเคราะห (Analytical 

Approach) ซ่ึงแสดงใหเห็นภาพโดยกวางของการกําหนดนโยบายทรัพยากรมนุษย และผลที่

ตามมาจากการดําเนินนโยบายทรัพยากรมนุษย ซ่ึงในการกําหนดนโยบายทรัพยากรมนุษยนั้นมีส่ิง

ที่ตองพิจารณา 2 ประการคือ ปจจัยเชิงสถานการณ (Situational  Factors) และ ผลประโยชนของ

ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Interests) ดังภาพที่ 2.9 
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ภาพที่ 2.9  ขอบเขตการบริหารทรัพยากรมนุษย (Map of the HRM Territory) 

แหลงที่มา:  Beer, et al, 1984: 16. 

 

2.6.7.1 ปจจัยเชิงสถานการณ (Situational  Factors) คือปจจัยตางๆ ที่อยูใน

สภาพแวดลอมภายนอกขององคการซึ่งมีอิทธิพลมากบางนอยบางในการกําหนดนโยบาย

ทรัพยากรมนุษย อาทิ กฎหมายและคานิยมทางสังคม (Laws and Societal Values) สถานภาพ

ของตลาดแรงงาน (Labor  Market  Conditions) สหภาพแรงงาน (Unions) ลักษณะของแรงงาน 

(Workforce Characteristics) กลยุทธของธุรกิจ (Business  Strategies) ปรัชญาการจัดการ 

(Management Philosophy) และเทคโนโลยีดานงาน (Task Technology) เปนตน 

2.6.7.2 ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder  Interests) เปน

ประเด็นสําคัญซึ่งการกําหนดนโยบายทรัพยากรมนุษยจะตองพิจารณาผลประโยชนของผูมีสวนได

สวนเสียทั้งหมดเพื่อใหองคการสามารถดําเนินการไดในระยะยาว ผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดแก ผูถือ

หุน (Shareholders) พนักงาน (Management Employees) สหภาพแรงงาน (Unions) ชุมชน 

(Community) และรัฐบาล (Government) เปนตน 

ประโยชนของผูมี
สวนไดสวนเสีย 

1) ผูถือหุน 

2) ผูบริหาร 

3) ลูกจาง 

4) รัฐบาล 

5) สหภาพ 

ปจจัยสถานการณ 

1) ลักษณะแรงงาน 

2) กลยุทธและ

เงื่อนไขธุรกิจ 

3) ปรัชญาการบริหาร 

4) ตลาดแรงงาน 

5) สหภาพแรงงาน 

6) เทคโนโลยีของงาน 

7) กฎหมายและ

คานิยมทางสังคม 

ทางเลือกของนโยบาย 
HRM 

1) การเคลื่อนของ

ทรัพยากรมนุษย 

2) ระบบคาตอบแทน 

3) อิทธิพลของพนักงาน 

4) ระบบการทํางาน 

ผลลัพธดาน HR 

1) ความผูกพัน 

2) ความสอดคลอง 

3) สมรรถนะ 

4) การใชจายอยาง

มีประสิทธิผล 

ผลสืบเนื่องระยะยาว 

1) สวัสดิภาพระดับ

บุคคล 

2) ประสิทธิผลองคกร 

3) สวัสดิภาพระดับ

สังคม 
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ภาพที่ 2.10  ทางเลือกของนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย (HRM Policy Choices) 

แหลงที่มา:  Beer, et al, 1984: 12. 

 

2.6.7.3 ทางเลือกของนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย (HRM  Policy 

Choices) ในตัวแบบมาจากกลยุทธขององคการ 4 ประการคือ (ดังภาพที่ 2.10) 

1) การเคลื่อนของทรัพยากรมนุษย (Human Resource Flows) คือการ

จัดการกับการเคลื่อนของกําลังคนในองคการและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเหลานั้น  นโยบาย

การบริหารทรัพยากรมนุษยตองทําใหองคการไดพนักงานที่หลากหลายมีคุณสมบัติและจํานวนตรง

ตามความตองการขององคการโดยอาศัยกระบวนการสรรหาคัดเลือกและการพัฒนาสมรรถนะของ

พนักงาน ดังนี้ 1) สําหรับกําลังคนเคลื่อนเขามาในองคการ โดยใชโปรแกรมการสรรหาและเทคนิค

การคัดเลือกคนทําใหไดคนที่เหมาะสมเขามาปฏิบัติงานในองคการ 2) สําหรับกําลังคนที่ปฏิบัติงาน

ภายในองคการ โดยการจัดคนใหมีคุณสมบัติเหมาะสมในการทํางาน ใชการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและการพัฒนาพนักงานเพื่อสงเสริมใหผลการปฏิบัติงานในองคการดีข้ึน 3) สําหรับ

กําลังคนที่ออกจากองคการ โดยหยุดการจางงานในกลุมพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานไมเหมาะสมให

ออกจากองคการ 

2) ระบบคาตอบแทน (Reward Systems) ประกอบดวยการใหคาตอบแทน

และสวัสดิการเพื่อดึงดูดและธํารงรักษาพนักงาน 

3) อิทธิพลของพนักงาน (Employee Influence) จากการมีสวนรวมของ

พนักงานตามระดับการควบคุม (Level  of  Authority) ระดับอํานาจของกลุมพนักงานในองคการ 

และระดับการตัดสินใจ  

ระบบทรัพยากรมนุษย 
ระบบงาน 

การเคลื่อนของทรัพยากรมนุษย ระบบคาตอบแทน 

อิทธิพลของ
พนักงาน 
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4) ระบบงาน (Work  Systems) หมายถึง การกําหนดรายละเอียดและ

การออกแบบงาน เพื่อใหการจัดวางองคประกอบของบุคลากร ขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีใน

องคการนําไปสูผลลัพธที่ดีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ผลลัพธจากการดําเนินนโยบายทรัพยากรมนุษยในตัวแบบฮารวารดนั้นมีทั้ง 

ผลลัพธขององคการที่เกิดขึ้นในทันที (Immediate Organizational Outcomes) และผลสืบเนื่องใน

ระยะยาว (Long-Term Consequences) 

2.6.7.4 การกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ตางกันใหผลลัพธดาน

ทรัพยากรมนุษยตางกัน ซ่ึงผลลัพธทรัพยากรมนุษยที่ตองการมี 4 ประการ (Four Cs) ไดแก 

1) ความผูกพัน (Commitment) หมายถึง ความผูกพันของพนักงานตอ

พันธกิจ (Mission) และคานิยม (Values) ขององคการ 

2) ความสอดคลอง (Congruence) หมายถึง การเชื่อมโยงใหจุดมุงหมาย

ของการบริหารทรัพยากรมนุษยสอดคลองกับเปาหมายขององคการ 

3) สมรรถนะ (Competence) หมายถึง พนักงานมีพัฒนาการดาน 

ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Abilities) และความรู (Knowledge) อยางเหมาะสม 

4) การใชจายอยางมีประสิทธิผล (Cost-Effectiveness) หมายถึง 

พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่สามารถแขงขันได (Competitive Manner) 

2.6.7.5 นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยและผลที่ตามมา (HRM  Policies 

and Their Consequences) Beer, et al. (1984) เสนอผลที่ตามมาในอนาคต ทั้งประโยชนที่ไดรับ

และตนทุนที่ใชไป (Benefits and Costs) ประเมินใน 3 ระดับ 

1) ระดับปจเจกบุคคล (Individual): สวัสดิภาพ (Well-Being) ของ

พนักงาน คือผลทางเศรษฐกิจ ทางกายภาพ และทางจิตใจที่พนักงานไดรับจากนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย การประเมินจะแตกตางกันตามคานิยมของผูประเมิน บางแหงประเมินจากความ

เปลี่ยนแปลงของผลที่องคการไดรับในอนาคต บางแหงประเมินจากคาใชจายที่องคการลงทุนใน

พนักงาน บางแหงประเมินจากความเปนธรรมในการปฏิบัติตอพนักงาน 

2) ระดับองคการ (Organizational): นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยมี

สวนทําใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ (Business Goals) และการอยูรอดขององคการ (Organizational 

Survival) มานอยเพียงใด นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยทําใหองคการสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการการปรับตัว เพิ่มความสามารถในใหบริการ ละความสามารถในการลดตนทุน 

มีผลตอผลลัพธระยะสั้นและผลลัพธระยะยาวขององคการมากนอยเพียงใด 
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3) ระดับสังคม (Societal): วิธีปฏิบัติทรัพยากรมนุษย (HR  Practices) 

สงผลตอสวัสดิภาพของสังคมอยางไร อาทิ ลดตนทุนทางสังคมจากการประทวงและลาออกของ

พนักงานซึ่งมีผลตอปญหาทางสุขภาพกายและจิตใจของพนักงานซึ่งเปนภาระตอชุมชนที่ไดรับ

งบประมาณจากรัฐบาล องคการไมควรผลักตนทุนการจัดการใหกับสังคม 

ตัวแบบขอบเขตการบริหารทรัพยากรมนุษยมีลักษณะเดนคือเปนครั้งแรกที่มีการ

กลาวถึง ความรับผิดชอบของผูจัดการระดับปฏิบัติงานในการทํางานดานทรัพยากรมนุษย 

(Armstrong, 2008: 7) ตัวแบบคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ การเลือกกลยุทธคํานึงถึงทั้งตรรกะ

ดานสินคา-ตลาดและสังคม-วัฒนธรรม และเนนที่การเลือกกลยุทธที่ไมไดพิจารณาเพียงจาก

สถานการณหรือสภาพแวดลม (Boxall,  1992) นอกจากนี้ยังเปนตัวแบบที่แสดงใหเห็นวาการ

บริหารทรัพยากรมนุษยเกี่ยวของกับการบริหารโดยทั่วไปมิใชเพียงงานที่แผนกทรัพยกรมนุษยทํา

เทานั้น (Boxall, Purcell and Wright, 2007) 

 

2.7 การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 
 

2.7.1 กลยุทธขององคการ 

กลยุทธคือแนวทาง (Approach) ถูกเลือกเพื่อบรรลุเปาหมายในอนาคตที่จําเพาะเจาะจง 

(Armstrong, 2010: 36) กลยุทธขององคการเปนการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคระยะยาว

ขององคการเปนการรับเอากลุมแนวทางการกระทํา (Courses  of  Action) และการแบงสรร

ทรัพยากร (Allocation of Resources) ที่จําเปนตอการดําเนินไปตามเปาหมาย (Chandler, 1962 

quoted in Armstrong, 2010: 36) การกําหนดกลยุทธขององคการและการนํากลยุทธไปปฏิบัติ

เปนกระบวนเพื่อพัฒนาทิศทางขององคการเพื่อใหการใชทรัพยากรไดอยางดีที่สุดและมีความ

สอดคลองเชิงกลยุทธ ( Strategic Fit) กลยุทธมีลักษณะพื้นฐาน 3 ลักษณะคือ 1) เปนการมองไป

ขางหนา เปนการกําหนดเปาหมายที่ตองการ และวิธีการเพื่อบรรลุเปาหมายนั้น 2) มีมุมมองฐาน

ทรัพยากร (Resource-Based View) คือความสามารถขององคการในการทํางานไดอยางมี

ประสิทธิผลนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของทรัพยากรขององคการ ทั้งคุณภาพและปริมาณของ

ทรัพยากรและศักยภาพในการสงมอบผล 3) ความสอดคลองเชิงกลยุทธ ( Strategic Fit) กลาวคือ

กลยุทธยอยเชนกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองสอดคลองกันเองและมีความสอดคลอง

กับกลยุทธขององคการภายใตบริบทสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกองคการ 

(Armstrong, 2010: 36) 
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2.7.2 กลยุทธทรัพยากรมนุษย (Human Resource Strategy) 

การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ (Strategic Human Resource Management) คือ 

แนวทาง (Approach) ในการทําใหกลยุทธขององคการบรรลุผลโดยผานบุคลากร โดยวิธีการ ตาม

กลยุทธทรัพยากรมนุษยตางๆ และผลรวมของนโยบายทรัพยากรมนุษยและวิธีปฏิบัติทรัพยากร

มนุษย การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธจะเกี่ยวของกับการเลือกเชิงกลยุทธ (Strategic 

Choice) และการจัดลําดับความสําคัญเชิงกลยุทธ (Strategic  Priorities) ซ่ึงกลยุทธทรัพยากร

มนุษยจะตองสนับสนุนใหกลยุทธขององคการบรรลุผล 

 

2.7.3 แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ (Strategic Human 
Resource Management Approaches) 

แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ ก็เชนเดียวกับกลยุทธทุกชนิดที่มีลักษณะ

มุงผลลัพธในอนาคตและเปนแนวคิดเชิงรุก โดยแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธมี

ลักษณะ 8 ประการดังนี้  (Anthony, Perrewe and Macmar, 1996: 12-17 อางถึงใน บุญยืน    

ชัยสุโรจน, 2548: 50) 

1)  ยอมรับการกระทําจากสภาพแวดลอมภายนอก (Recognition of the Impact 

of the Outside Environment) การบริหารทรัพยากรมนุษยตามแนวทางนี้จะพยายามหาโอกาส

จากสภาพแวดลอมภายนอก และพยายามลดผลกระทบจากอุปสรรคใหเหลือนอยที่สุด 

2)  ยอมรับผลกระทบจากการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน 

(Recognition of the Impact to Competitive and Dynamics of the Labor Market) การบริหาร

ทรัพยากรมนุษยตามแนวทางนี้ จะใชกลยุทธในการดึงดูดคนเขามาทํางานและรักษาคนไว อีกทั้ง

ตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานเพื่อนํามาตัดสินใจกําหนดกลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย เชน อัตราคาจาง อัตราการวางงาน สภาพการจาง ระดับตนทุนสวัสดิการ 

กฎหมายคาแรงขั้นต่ํา ตลอดจนชื่อเสียงของคูแขง 

3)  เนนที่ระยะยาว (Long-Range Focus) กลยุทธเนนแนวทางดําเนินงานใน

ระยะยาว 

4)  เนนที่การเลือกและการตัดสินใจ (Choice and Decision-Making Focus) 

กลยุทธเปนการเลือกและการตัดสินใจเพื่อแกปญหาหรือปองกันปญหาโดยเลือกวาควรทําอะไร

และทําอยางไร 

5)  สนใจคนทุกคนในองคการ (Consideration of all Personnel) กลยุทธให

ความสนใจกับทุกคนในองคการไมใชเพียงผูปฏิบัติงาน 
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6) บูรณาการกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย เขากับกลยุทธขององคการ 

(Integration with Corporate Strategy) โดยกลยุทธทรัพยากรมนุษยจะตองสอดคลองกับกลยุทธ

ขององคการและผลักดันใหกลยุทธขององคการสําเร็จ 

7)  มีความแตกตางจากการทําหนาที่ปกติของฝายบุคคล (Differences form 

Typical Functional Approach to Personnel) โดยการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธจะมี

สวนรวมในการวางแผนและการกําหนดกลยุทธขององคการ เพื่อกระบวนการการบริหารทรัพยากร

มนุษยใหเปนแนวเดียว (Align) กับกลยุทธขององคการและกลยุทธของทุกแผนกในองคการ   

8)  ผูบริหารทุกคนทําหนาที่เปนผูจัดการทรัพยากรมนุษย (All Managers are 

Human Resource Managers) ผูจัดการทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบตอการบริหารคนใหทํางาน

อยางมีประสิทธิภาพในขณะที่ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยเปนผูใหคําแนะนํา ชวยเหลือ และให

แนวทางในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 

สําหรับการจําแนกแนวทางทางการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ ไดมีนักวิชาการ

จําแนกแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธไดหลายรูปแบบดวยกัน โดยอาจแบงตาม

รูปแบบ (Style) การบริหารบุคคลากร โดยแบงเปนแนวทาง Hard HRM และแนวทาง Soft HRM 

(Foot and Hook, 1999) 

1)  แนวทาง Hard HRM แนวทางมุงที่องคการมากกวาความตองการของ

พนักงาน หลักการบริหารพนักงานตามแนวทางนี้คือ การไดมา ใชประโยชน และ ปลดออกจาก

งาน โดยดําเนินงานตามแผนขององคการ เนนใหพนักงานยินยอมปฏิบัติตามและใหความสําคัญ

กับผลลัพธเชิงปริมาณ  

2)  แนวทาง Soft HRM แนวทางเชื่อวาการไดเปรียบในการแขงขันสามารถทําได

ผานพนักงานในองคการ ทั้งผูที่เปนพนักงานเต็มเวลา พนักงานนอกเวลา พนักงานช่ัวคราว และ

พนักงานสัญญาจาง ทุกคนจะไดรับการอบรมเอาใจใส (Nurture) และพัฒนาใหมีศักยภาพ โดยจัด

ใหมีหลักสูตรดานความรูและพฤติกรรมในการทํางาน แนวทางนี้เปนแนวทางที่ยืดหยุน ให

ความสําคัญกับผลลัพธเชิงคุณภาพ 

Richardson and Thompson (1999 quoted in Armstrong, 2008: 40-48) ไดจําแนก

แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยเปน 3 แนวทางคือ  

1)  แนวทางวิธีปฏิบัติที่ดีทีสุ่ด (Best-Practice Approach) มาจากฐานคติวามีชุด

ของวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด เมื่อองคการใดก็ตามรับเขาใชก็จะทําใหผลการดําเนินการสูง อาทิ ความ

มั่นคงในการจางงาน (Employment Security) การจางโดยเลือกอยางระมัดระวัง (Selective 

Hiring) ทีมบริหารตนเอง (Self-Managed Team) คาตอบแทนสูงตามผลปฏิบัติงาน (High 
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Compensation Contingent on Performance) การอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและเปนแรงจูงใจ 

(Training to Provide a Skilled and Motivated Workforce) ลดความแตกตางทางสถานะ 

(Reduction of Status Differentials) แบงปนขอมูล (Sharing Information) (Pfeffer, 1994) ใช

แบบทดสอบในการคัดเลือก การอบรมอยางตอเนื่อง ออกแบบงานใหมีความยืดหยุนซ่ึงกอใหเกิด

ความผูกพันและจูงใจโดยใหพนักงานมีความรับผิดชอบและมีอิสระในการใชความรูและทักษะ  ใช

การสื่อสาร 2 ทางใหทุกคนไดรับขอมูลทั่วกัน ใหพนักงานมีความรูสึกเปนเจาของโดยใหขอมูลงาน

ของพนักงานมีผลตอผลการดําเนินการขององคการ (Guest, 1999) มีบันไดอาชีพภายใน  

(Internal Career Ladder) ระบบการอบรมอยางเปนทางการ (Formal Training Systems) 

ประเมินโดยเนนผลลัพธ (Results-Orientated Appraisal) คาตอบแทนฐานผลงาน 

(Performance-Based Compensation) รับฟงขอเรียกรองของพนักงาน (Employee Voice)  

กําหนดงานแบบกวาง (Broadly Defined Job) (Delery and Doty, 1996) 

2)  แนวทางสอดคลองที่สุด (Best-Fit Approach) มีฐานคติวากลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยควรตองข้ึนกับบริบทและสภาพแวดลอมขององคการรวมทั้งข้ึนกับชนิดของ

องคการดวย ซึ่งเปนความสอดคลอง (Alignment) หรือการบูรณาการในแนวด่ิง (Vertical 

Integration) ระหวางกลยุทธขององคการกับกลยุทธทรัพยากรมนุษย อาทิ สอดคลองกับวงจรชีวิต

ขององคการ (Life Cycle Model) 4 ข้ัน ไดแก ข้ันเร่ิมตน (Start-Up) เติบโต (Growth) โตเต็มที่ 

(Maturity) และเส่ือม (Decline) (Baird and Meshoulam, 1988) สอดคลองกับกลยุทธการ

ไดเปรียบในการแขงขันของ Porter (1985) ไดแก นวัตกรรม (Innovation) คุณภาพ (Quality) และ

ผูนําดานตนทุน (Cost Leadership) (Schuler and Jackson, 1989) สอดคลองกับโครงสราง

องคการ 5 แบบของ Mintzberg (1979) ไดแก โครงสรางแบบงาย (Simple Structure) โครงสราง

แบบเคร่ืองจักร (Machine Bureaucracy) โครงสรางแบบวิชาชีพ (Professional Bureaucracy) 

โครงสรางแบบขยาย (Divisionalized Form) และ โครงสรางแบบเฉพาะกิจ (Adhocracy) (Delery 

and Doty, 1996) สอดคลองแบรูปแบบองคการตามแนวคิดของ Miles and Snow (1978) ไดแก 

ผูแสวงหาโอกาส (Prospectors) ผูปองกัน (Defenders) ผูวิเคราะห (Analyzers) ผูตอบสนอง 

(Reactors) (Delery and Doty, 1996) 

3)  แนวทางการรวมกลุมวิธีปฏิบัติ (Bundling Approach) เปนการบูรณาการใน

แนวราบ (Horizontal Integration) หรือ ความสอดคลองภายใน (Internal Fit) โดยการรวมกลุมวิธี

ปฏิบัติทรัพยากรมนุษยที่สัมพันธกัน เติมเต็มและเสริมแรงกัน อาทิ กลุมวิธีปฏิบัติทรัพยากรมนุษย

ที่สรางความผูกพันสูง (High-Commitment Human Resource Practices) ที่ประกอบดวย ความ

มั่นคงในการจางงาน (Employment Security) จายคาตอบแทนสวนหนึ่งตามผลงาน ลดกําแพง
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สถานภาพระหวางผูจัดการกับคนทํางาน พัฒนาบันไดอาชีพ ใหความสําคัญกับความผูกพันและ

ความสามารถในการเรียนรู มีความยืดหยุนในงานสูง ทํางานเปนทีม ใหขอมูลอยางทั่วถึง 

แกปญหาเปนทีม (Beer et al., 1984; Walton, 1996) ออกแบบใหงานไดความพึงพอใจภายในสูง 

(High Intrinsic Satisfaction) อาจใชพนักงานชั่วคราวเมื่อจําเปน มีระบบประเมินและจาย

เงินเดือนที่เฉพาะเจาะจง จายดวยระบบคุณธรรม (Merit Pay) มีการปนผลกําไร ใหพนักงานมีสวน

รวมในการบริหารคุณภาพ (Wood and Albanese, 1995) เปนตน ระบบงานที่มีผลการปฏิบัติงาน

สูง (High-Performance Work Systems: HPWS) ไดแก กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกที่

เขมงวด มีกิจกรรมพัฒนาและอบรมอยางตอเนื่อง มีคาตอบแทนที่จูงใจ มีกระบวนการบริหารผล

การปฏิบัติงาน เปนตน ระบบมีสวนรวมสูง (High-Involvement  Systems) ไดแก ใหพนักงานรวม

ตัดสินใจ ใหพนักงานมีอํานาจ เขาถึงขอมูล ไดรับการฝกอบรมและมีส่ิงจูงใจ เปนตน การสราง

ทักษะใหพนักงานดวยการคัดเลือกอยางระมัดระวังและการอบรม รวมทั้งมีส่ิงจูงใจที่หลากหลาย

ทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงินเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ (Dyer and Reeves, 1995)  

 

2.8 ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 

การบริหารทรัพยากรมนุษยปฏิบัติการผานระบบทรัพยากรมนุษย (Human  Resource 

System) ซ่ึงบูรณาการระบบ 6 ระบบไปในทิศทางเดียวกัน ไดแก 1) ปรัชญาทรัพยากรมนุษย (HR 

Philosophies) คือคานิยมและหลักการในการบริหารคน 2) กลยุทธทรัพยากรมนุษย (HR 

Strategies) คือทิศทางหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย 3) นโยบายทรัพยากรมนุษย (HR 

Policies) คือแนวทางการนําคานิยม หลักการ และกลยุทธ มาประยุกตและปฏิบัติสําหรับการ

บริหารทรัพยากรมนุษย 4) กระบวนการทรัพยากรมนุษย (HR  Processes) ประกอบดวยขั้นตอน

และวิธีการที่ใชในการดําเนินการตามแผนกลยุทธและนโยบายใหสัมฤทธิผล 5) วิธีปฏิบัติ

ทรัพยากรมนุษย (HR  Practices) เปนการบูรณาการแนวทางปฏิบัติแบบไมเปนทางการในการ

จัดการกับคน 6) โปรแกรมทรัพยากรมนุษย (HR Programmes) คือโปรแกรมที่ใชในการ

ดําเนินการเพื่อใหกลยุทธ นโยบาย และวิธีปฏิบัติทรัพยากรมนุษย สัมฤทธิผล (Armstrong, 2010: 

11-12) ดังภาพที่ 2.11 
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ภาพท่ี 2.11  ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย 

แหลงที่มา:   Armstrong, 2010: 12. 

 

สําหรับ Mondy and Noe (2005: 4-11) ไดจําแนกระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยเปน 

5 หนาที่ (Function) ซึ่งสัมพันธกันและสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของ

องคการ ไดแก หนาที่ดานการจัดคนเขาทํางาน (Staffing) หนาที่ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

(Human Resource Development: HRD) หนาที่ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation 

and Benefits) หนาที่ดานสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety) และ หนาที่ดาน

พนักงานและแรงงานสัมพันธ (Employee and Labor Relations) ดังภาพที่ 2.12  

การบริหารทรพัยากรมนุษย 

ปรัชญาทรัพยากรมนุษย 

กลยุทธ นโยบาย กระบวนการ แนวปฏิบัติ 

และโปรแกรม ดานทรัพยากรมนุษย 
การบริหารทุนมนุษย ความรับผิดชอบตอสังคม 

องคการ ทรัพยากร การบริหาร
คาตอบแทน 

พนักงานสัมพันธ 

ออกแบบ การวางแผน

กําลังคน 

พัฒนา 

ออกแบบงาน/

บทบาท 

การเรียนรู 
และพัฒนา 

การสรรหาและ 
การคัดเลือก 

การบริหาร 
ผูมีวุฒิสามารถ 

สุขอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

สวัสดิภาพ 
ของพนักงาน 

การบริการดาน

ทรัพยากรมนุษย 

การเรียนรูระดับ

องคการ 

การเรียนรูระดับ

บุคคล 

การพัฒนา 
การบริหาร 

การบริหาร 

ผลปฏิบัติงาน 

การบริหาร 
ความรู 

การประเมินคางาน/ 

สํารวจตลาด 

โครงสราง

คาตอบแทนและขั้น 

คาตอบแทน 

ตามช้ินงาน 

สวัสดิการ 

อุตสาหกรรม 
สัมพันธ 

การรับฟงความเห็น

จากพนักงาน 

การส่ือสาร 
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ภาพที่ 2.12  ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย 

แหลงที่มา:   Mondy and Noe, 2005: 8. 

 

2.8.1 หนาที่ดานการจัดคนเขาทํางาน (Staffing) 

หนาที่ดานการจัดคนเขาทํางาน (Staffing) เปนกระบวนการที่ทําใหองคการมีจํานวนคนที่

เหมาะสม จัดคนที่มีทักษะเพียงพอเขาทํางานในเวลาที่ตองการ (Mondy and Noe, 2005) งานใน

หนาที่นี้ ไดแก การวิเคราะหงานและบทบาท (Job and Role Analysis) การออกแบบงาน (Job 

Design) การพัฒนาบทบาท (Role  Development) การวางแผนกําลังคน (Human Resource 

Planning) การสรรหาและการคัดเลือก (Recruitment and Selection)  

2.8.1.1  การวิเคราะหงานและบทบาท (Job and Role Analysis)  

งาน (Job) คือภาระ กลุมกิจกรรม หรือหนาที่ ซ่ึงจะตองทํา สวนบทบาท (Role) 

คือรูปแบบของพฤติกรรมหรือกลุมของพฤติกรรมที่แตละคนจะตองทําเพื่อใหงานบรรลุผล 

(Ivancevich, Konopaske, and Metteson, 2008) บทบาทเปนการที่ผูคนใชความรูและทักษะที่มี

และการทํางานรวมกันเพื่อใหไดผลลัพธของงาน แตกตางจากงานที่กลาวถึงเฉพาะภาระและหนาที่

ซ่ึงระบุอยูในผังโครงสรางองคการไมไดกลาวถึงความเปนบุคคล (Armstrong, 2010: 179)  
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1) การวิเคราะหงานเปนกระบวนการเพื่อใหทราบ ทักษะ (Skills) ภาระ

งาน (Duties) และความรู (Knowledge) ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานแตละงานในองคการ (Mondy 

and Noe, 2005) ขอมูลเกี่ยวกับงานที่ไดจากการวิเคราะหงาน ไดแก (Armstrong, 2010: 179-180) 

(1) วัตถุประสงคโดยรวม คือ เหตุผลและความจําเปนที่ตองมีงาน

นั้นๆ สงที่ผูปฏิบัติงานควรทําใหองคการ 

(2) ขอมูลดานการจัดการ คือ ผูใดเปนหัวหนางานของผูปฏิบัติงาน

และผูใดเปนผูใตบังคับบัญชา 

(3) ดานเนื้อหา คือ ธรรมชาติและขอบเขตของงานในเรื่องภาระงาน 

การปฏิบัติการที่ตองทํา และหนาที่รับผิดชอบ 

(4) ปจจัยและเกณฑที่จะใชในการประเมินงานสําหรับกรณีที่

วิเคราะหงานเพื่อใชในการประเมินงาน 

การวิเคราะหงานเปนการใชวิธีการที่เปนระบบในการเก็บรวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับเนื้อหางานโดยการสัมภาษณหรือทางแบบสอบถามจากแหลงตางๆ ดังนี้ (Armstrong, 

2010: 180) 

(1) การรวบรวมเอกสารที่ใหขอมูลเกี่ยวกับงาน อาทิ คูมือองคการ 

คูมือการฝกอบรม 

(2) การเก็บขอมูลจากหัวหนางานเกี่ยวกับงานนั้นๆ 

(3) การเก็บขอมูลจากผูปฏิบัติงานโดยตรง 

2) การวิเคราะหบทบาท จะใชเทคนิคการเก็บขอมูลเชนเดียวกับการ

วิเคราะหงานแตเปนการเก็บขอมูลบทบาทของผูปฏิบัติงานไมใชเก็บขอมูลงานที่ตองทํา ขอมูลที่

เก็บเกี่ยวกับปจจัยนําเขา (Input) ไดแก ความรู ทักษะ และสมรรถนะที่ตองการ และผลลัพธที่ตองการ 

ไดแก ขอบเขตผลลัพธหลักๆ ที่ตองการและขอบเขตความรับผิดชอบ (Armstrong, 2010: 180) 

3) คําบรรยายงาน (Job Description) จัดทําขึ้นจากขอมูลที่ไดจากการ

วิเคราะหงาน คําบรรยายงานจะระบุวาผูปฏิบัติงานตองทํากิจกรรมอะไร มีหนาที่ใด และมีภาระ

งานอะไรบาง ขอจํากัดของคําบรรยายงานคือการกําหนดไวลวงหนาและขาดความยืดหยุน ทําให

เกิดปญหาผูปฏิบัติปฏิเสธความรับผิดชอบในงานที่ไมไดระบุไว เนื่องจากคําบรรยายงานนั้น

เกี่ยวของเฉพาะตัวงานและหนาที่ที่ตองทําแทนที่จะมุงที่ผลลัพธที่ตองการและสมรรถนะที่จําเปน

ในการปฏิบัติงาน ทั้งสมรรถนะดานทักษะและความรูและสมรรถนะดานพฤติกรรม (Armstrong, 

2010: 180) 
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4) โครงรางบทบาท (Role  Profile) เปนการระบุผลลัพธ ความรับผิดชอบ 

และสมรรถนะสําหรับบทบาทของแตละคน การมุงที่ผลลัพธลดขอจํากัดของคําบรรยายงาน การ

กําหนดผลลัพธในโครงรางบทบาทอาจจะอยูในรูปขอบเขตของผลลัพธหลัก คือบทบาทยอยซึ่งเปน

สวนสําคัญที่จะทําหใบรรลุวัตถุประสงคโดยรวม หรืออาจจะอยูในรูปความรับผิดชอบ คือบทบาท

กวางๆ ที่ผูรับบทบาทนั้นจะตองรับผิดชอบกระทําสิ่งใดใหสําเร็จ โครงรางบทบาทมีความยืดหยุน

และสามารถปรับแกใหทันตอความตองการที่เปลี่ยนไปไดงายเนื่องจากเปนการระบุบทบาทไมได

ลงรายละเอียดเนื้องานที่ทํา โครงรางบทบาทมีลักษณะเชิงบุคคลมากกวาคําบรรยายงานโดยจะ

กลาวถึงพฤติกรรมที่คาดหวังและความรู ทักษะ สมรรถนะที่ตองการ เหมาะสมแกการนําไปใชใน

การสรรหาและการคัดเลือก การบริหารผลการปฏิบัติ และการเรียนรูและการพัฒนา (Armstrong, 

2010: 180-181) 

2.8.1.2  การออกแบบงาน (Job  Design) เปนการระบุเนื้อหา วิธีการ และ

ความสัมพันธของงานเพื่อใหทํางานไดตามตองการ ใหเกิดผลิตภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ 

สนองตอบความตองการของผูปฏิบัติงานและเพิ่มพันธะผูกพันของพนักงาน กระบวนการการ

ออกแบบงานเริ่มที่ การวิเคราะหวางานจะตองมีการจัดการอยางไรและงานใดบางที่ตองทําให

สําเร็จเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคการหรือหนวยยอยในองคการ 

1) ตัวแบบลักษณะงาน (Job Characteristics Model) ของ Hackman 

and Oldham (1974) กลาววาลักษณะของงานที่ใชพิจารณาในการออกแบบงานไดแก 1) ความ

หลากหลาย (Variety) 2) ความเปนอิสระ (Autonomy) 3) ปฏิสัมพันธที่จําเปน (Required  Interaction) 

4) ปฏิสัมพันธทางเลือก (Optional  Interaction) 5) ความรูและทักษะที่จําเปน (Knowledge  and 

Skill Required) 6) หนาที่รับผิดชอบ (Responsibility) 

2) แนวทางในการออกแบบงาน (Approaches to Job Design) การ

ออกแบบงานเริ่มที่การวิเคราะหภาระงานที่ตองทํา เปนหนาที่เกี่ยวกับความตองการดาน

วัตถุประสงคขององคการ ความตองการดานเทคโนโลยีของอคการ และความตองการดานโครง

ขององคการ โดยวิเคราะหครอบคลุมถึงกระบวนการตัดสินใจวาผูปฏิบัติงานและทีมงานมีสวน

รับผิดชอบในการตัดสินใจใดและอยางไร (Armstrong, 2010: 182) หลักการในการออกแบบงาน 

ไดแก (Robertson and Smith, 1985) 1) ทําใหมีการใชทักษะที่หลากหลาย (Skill Variety) โดย

การใหโอกาสบุคลากรทําภาระงานหลายอยางและรวมภาระงานเขาดวยกัน 2) ทําใหภาระงานมี

ลักษณะเฉพาะตัว (Task  Identity) โดยการรวมภาระงานและจัดทําหนวยการทํางานแบบ

ธรรมชาติ (Natural Work Units) 3) ทําใหภาระงานมีความสําคัญ (Task Significance) โดยจัดทํา
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หนวยการทํางานแบบธรรมชาติและใหขอมูลบุคลากรถึงความสําคัญของงานที่ทํา 4) ทําใหมีอิสระ

ในการทํางาน (Autonomy) โดยใหบุคลากรรับผิดชอบในการกําหนดระบบการทํางานของตนเอง 

5) ทําใหมีการใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) โดยการสรางความสัมพันธที่ดีและการเปดชองทาง

ในการใหขอมูลยอนกลับ 

แนวทางในการออกแบบงาน ไดแก (Armstrong,  2010:  182-183) 1) 

การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เปนการเปลี่ยนใหบุคลากรทํางานอื่นเพื่อลดความเบื่อและเพิ่ม

ความหลากหลาย 2) การขยายขอบเขตงาน (Job  Enlargement) เปนการรวมภาระงานยอยเขา

เปนงานเดียวเพื่อเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มความสําคัญใหกับงานที่ตองทําซ้ําๆ 3) การเพิ่ม

เนื้องาน (Job Enrichment) เปนการเพิ่มความอิสระและความรับผิดชอบรวมทั้งเพิ่มความนาสนใจ

และความทาทายใหกับผูปฏิบัติงานโดยทําใหงานมีลักษณะดังนี้ 1) ผูปฏิบัติงานมองเห็นวาภาระ

งานและกิจกรรมที่ตนทําเมื่อเสร็จแลวเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑที่รูจัก 2) งานทําใหผูปฏิบัติได

ทํางานที่หลากหลาย มีความรับผิดชอบและควบคุมการตัดสินใจเทาที่จําเปนตอการทํางาน 3) มี

การใหขอมูลยอนกลับวาทํางานไดดีระดับใด 

2.8.1.3 การพัฒนาบทบาท (Role Development) เปนกระบวนการที่ทําตอเนื่องใน

การกําหนดบทบาทและการปรับบทบาทในระหวางการทํางานที่ดําเนินไปและเกิดบทบาทใหมข้ึน 

บทบาทจะมีการเปลี่ยนตามบุคคลผูรับบทบาทเมื่อมีการเติบโตในหนาที่หรือมีการเปลี่ยนขอบเขต

ของงานและการเพิ่มอิสระในการทํางาน บางครั้งผูรับบทบาทตองพัฒนาตนเพื่อใหเหมาะสมกับ

บทบาทที่ไดรับโดยการเพิ่มทักษะและสมรรถนะ การพัฒนาบทบาทเปนกระบวนการตอเนื่องที่

เกิดขึ้นภายใตบริบทการทํางานประจําวัน (Day-To-Day Work) ซ่ึงมีผลตอหัวหนางานและสมาชิก

ในทีม เปนการตกลงรวมกันเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค และสมรรถนะที่จําเปนที่

เกี่ยวของ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจะตองทําความเขาใจรวมกัน (Armstrong, 2010: 183) 

2.8.1.4 การวางแผนกําลังคน (Human Resource Planning: HRP) เปน

กระบวนการเพื่อทําใหทราบความตองการบุคลากรขององคการและมีการวางแผนเพื่อตอบสนอง

ความตองการนั้น (Bulla and Scott, 1994) โดยองคการดําเนินกระบวนการประมาณความ

ตองการกําลังคนและประเมินขนาด ธรรมชาติและแหลงอุปทานซึ่งตรงกับที่องคการตองการ 

(Reilly, 2003) 

การวางแผนกําลังคนจะกระทําทั้งมุมมองเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเชิง

ปริมาณเปนการวางแผนใหมีบุคลากรกลุมที่ตรงตามความตองการ ในจํานวนที่พอเหมาะ ตาม

เวลาที่ตองการ (Armstrong, 2010: 189) สวนเชิงคุณภาพมุงสนใจที่การสรางและจัดรูปวัฒนธรรม

ของพฤติกรรมองคการ จึงตองมีการบูรณาการอยางชัดเจนระหวางเปาหมายขององคการกับ
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คานิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมของบุคลากร ซ่ึงมุมมองเชิงคุณภาพนี้มีความหมายเดียวกันกับ

การบริหารทรัพยากรมนุษยโดยรวมนั่นเอง (Marchington and Wilkinson, 1996) 

1) การวางแผนกําลังคนเชื่อมโยงกับการวางแผนทางธุรกิจ ทําใหเกิด

การควบคุมคาใชจายดานกําลังคน จํานวนการจางงาน และมีขอมูลเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการ

ผสมผสานทักษะในองคการ มีขอมูลของบุคลากรในเรื่อง อายุ เพศ ผูพิการ และลักษณะอื่นๆ 

สามารถนําไปใชในการสรางโอกาสที่เทาเทียมในองคการได (Armstrong, 2010: 190) Quinn 

(1985) กลาววาการวางแผนกําลังคนเปนกระบวนการตัดสินใจที่รวมกิจกรรม 3 กิจกรรมไวดวยกัน 

ไดแก 1) ระบุและทําใหไดมาซึ่งจํานวนและทักษะของบุคลากรตามที่ตองการ 2) จูงใจใหบุคลากร

เหลานี้มีผลการปฏิบัติงานใหดีที่สุด 3) สรางความเชื่อมโยงระหวางวัตถุประสงคทางธุรกิจกับ

กิจกรรมการวางแผนกําลังคน 

 

 
 

ภาพที่ 2.13  การวางแผนกําลังคน 

แหลงที่มา:  Armstrong, 2010: 191. 

 

แผนธุรกิจ 

พยากรณระดับกิจกรรม 

วิเคราะหความตองการ วางแผนโดยจําลองสถานการณ 

พยากรณอุปทาน พยากรณอุปสงค 

พยากรณความตองการในอนาคต 

แผนปฏิบัติการ 

1) สรรหา 

2) ฝกอบรม 

3) ลดจํานวนคน 

4) เพิ่มความยืดหยุน 
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2) ข้ันตอนในการวางแผนกําลังคน ประกอบดวยกิจกรรม ดังภาพที่ 

2.13 ดังนี้ (Armstrong, 2010: 190-191)  

(1) วางแผนโดยจําลองสถานการณ (Scenario  Planning) เปน

การประเมินการพัฒนาของสภาพแวดลอมในอนาคตอยางกวางรวมทั้งแนวโนมผลกระทบตอ

ความตองการบุคลากร 

(2) การพยากรณอุปสงค (Demand Forecasting) เปนการประมาณ

ความตองการบุคลากรและสมรรถนะในอนาคต โดยพิจารณารวมกับแผนขององคการและ

แผนการทํางาน แลวพยากรณระดับกิจกรรมในอนาคต 

(3) การพยากรณอุปทาน (Supply  Forecasting) เปนการประมาณ

จํานวนผูสมัครจากการวิเคราะหแหลงในปจจุบันและอนาคตโดยคํานึงถึงสูญเสียบางแหลงรวม

ดวย การพยากรณจะพิจารณาแนวโนมตลาดแรงงานที่มีทักษะและลักษณะทางประชากรที่

ตองการ 

(4) การพยากรณความตองการ (Forecasting  Requirements) 

เปนการวิเคราะหการพยากรณอุปทานและการพยากรณอุปสงคเพื่อบงชี้การขาดแคลนกําลังคน

หรือกําลังคนเกินดวยการใชตัวแบบ อยางเหมาะสม 

(5) แผนปฏิบัติการ (Action  Planning) เปนการเตรียมแผนเพื่อ

รับมือเมื่อพยากรณไดวาขาดกําลังคนผานการเลื่อนตําแหนงภายใน การฝกอบรม และการสรรหา

จากภายนอก รวมถึงการวางแผนเมื่อพยากรณไดวากําลังคนเกินตองเตรียมการลดจํานวนคน ลด

ความซ้ําซอน นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการพัฒนากลยุทธการคงอยูและความยืดหยุน  

2.8.1.5 การสรรหาและการคัดเลือก (Recruitment and Selection) การสรรหา

คือการดึงดูดผูสมัครเพื่อใหองคการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรตามตองการตอไป แนวคิดดั้งเดิม

เชื่อวากระบวนการสรรหานั้นแยกจากการคัดเลือกโดยดําเนินการสรรหาเสร็จสมบูรณกอนจึงจะ

ดําเนินการคัดเลือก สวนแนวคิดใหมเห็นวากระบวนการทั้งสองนี้มีความเกี่ยวพันกันมากและไม

ควรแบงแยกออกจากกัน (Gatewood, Feild and Barrick, 2008)  

1) ข้ันตอนในการสรรหาและการคัดเลือกมี 4 ข้ันตอน ไดแก (Armstrong, 

2010: 192) 1) การกําหนดความตองการ เปนการจัดเตรียม คําบรรยายงาน โครงรางบทบาทและ

คุณสมบัติผูสมัครที่ตองการ รวมทั้งการกําหนดเงื่อนไขการจางงาน 2) การวางแผนการโฆษณาสรร

หา 3) การดึงดูดผูสมัคร เปนการทบทวนและประเมินทางเลือกของแหลงของการสรรหา ภายใน

หรือภายนอกองคการ ใชการโฆษณา สรรหาผานทางอินเทอรเน็ต ผานบริษัทจัดหา หรือผานบริษัท

ที่ปรึกษา 4) การคัดเลือกผูสมัคร คัดกรองผูสมัคร สัมภาษณ ทดสอบ ประเมิน การใชเทคนิคศูนย
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การประเมิน (Assessment  Centers) การยื่นเงื่อนไขการจาง การมีบุคคลอางอิง การเตรียม

สัญญาจาง 

2) การสรรหา (Recruitment) เปนกระบวนการเพื่อดึงดูดใหไดผูสมัครที่

มีคุณภาพตามที่องคการตองการใหเขามาสมัครงานในองคการในจํานวนที่เพียงพอ (Mondy and 

Noe, 2005) มีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มแหลงของผูสมัครงานดวยตนทุนที่สมเหตุผล เพื่อใหสอดคลอง

กับกฎขององคการและขอบังคับของสังคม และเพื่อชวยใหกระบวนการคัดเลือกสําเร็จงายขึ้นดวย

การลดจํานวนผูสมัครที่ขาดคุณสมบัติลง ในการสรรหาองคการจะตองพิจารณาทางเลือกในการ

สรรหาในประเด็นเหลานี้ (Gatewood,  Feild and  Barrick,  2008) 1) แหลงของการสรรหา 2) ผูสรรหา 

3) การบริหารการสรรหา 4) เนื้อหาของขอความที่ส่ือใหผูสมัครสนใจในองคการ 

แหลงของการสรรหาแตละแหลงมีขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบแตกตาง

กัน องคการอาจเลือกแหลงของการสรรหาหรือใชหลายแหลงในการสรรหา การเลือกแหลงของสรร

หาพิจารณาจากแหลงที่ ทําใหไดผูสมัครที่ดี ระยะเวลาในการสรรหาตามจําเปน คาใชจายในการ

สรรหาตามงบประมาณ จากการสํารวจการใชแหลงของการสรรหาของ CIPD (2009) ดังนี้ 

Website ขององคการ    78% 

บริษัทจัดหา     76% 

หนังสือพิมพทองถิ่น    70% 

วารสาร/หนังสือพิมพเฉพาะทาง    55%  

แนะนําจากพนักงานเกา    46% 

ศูนยรับสมัครงาน (Job Centers)     43% 

บริษัทที่ปรึกษา     37% 

หนังสือพิมพระดับประเทศ   31%  

 

ตารางที่ 2.7  แหลงของการสรรหา 

 
แหลงของการสรรหา ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ 

ผูสมัครจากภายใน 1)  มีพรอมทันที 

2) ใหโอกาสดานอาชีพในองคการ 

1) อาจไมมีผูท่ีเหมาะสม 

2) ไมไดเลือดใหม (บุคคลใหม) 
 

ผูท่ีออกไปแลวกลับเขามาใหมและ

ผูท่ีพนักงานในองคการแนะนํามา 

1) ไดผูท่ีมีประสบการณท่ี

เกี่ยวของ 

2) เปนทางหนึ่งที่ไดผูสมัคร 

1)  อาจจะดีหรือไมก็ได 50:50 
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ตารางที่ 2.7  (ตอ) 

 

    

แหลงของการสรรหา ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ 

โฆษณา 1)  สรรหาตามเปาหมาย 

2) เขาถึงผูรับขอมูลกวาง 

3) องคการเปนผูควบคุม 

1) ตองใชผูเชี่ยวชาญวางแผนสื่อ 

2) แพงและใชเวลาจัดการมาก 

3) อาจไมเขาถึงผูท่ีตองการ 

อินเทอรเน็ต 1)  เขาถึงผูสมัครไดกวาง 

2) เร็วและถูก 

3) ลงขอมูลงานและองคการไดมาก 

4) สมัครผานอินเทอรเน็ต 

1) ผูสมัครอาจไมดีหรือไมตรง

คุณสมบัติ 

2) ไมใชทางเลือกแรกของผูหางาน 

3) เขาไมถึงผูท่ีไมใชอินเทอรเน็ต 

บริษัทจัดหา 1)  เขาถึงผูสมัครตามตองการ 

2) คนฐานขอมูลของบริษัทจัดหา 

3) ประหยัดเวลาและลดปญหา 

1) แพง 

2) ยากในการหาบริษัทจัดหาที่เกง

ในการสรรหาผูท่ีมีคุณสมบัติ 

ศูนยรับสมัครงาน 

(Job Centers) 

1) ไมมีคาใชจาย 

2) เขาถึงงาย 

1) ไมมีผูสมัครในตําแหนงระดับสูง 

บริษัทที่ปรึกษาคนหาผูบริหาร 

(Executive Search 

Consultants) 

1) ไดผูสมัครที่มีคุณสมบัติดีซ่ึงมักไม

สมัครผานชองทางอื่น 

2) แนะนําเงื่อนไขและเชี่ยวชาญ 

1) แพง 

2) อาจไมมีผูสมัครสงให 

จางเหมากระบวนการสรรหา

(Recruitment Process 

Outsourcing: RPO) 

1) ประหยัดเวลา 

2) ผูเชี่ยวชาญภายนอกจัดการปญหา

การสรรหา 

3) HR วางทํากิจกรรมที่เพิ่มมูลคา 

1) HR และผูจัดการบางคนมองวา

การจางเหมาไมทราบประเด็น

จริงและสูญเสียการควบคุม 

สถานศึกษา 1)  สะดวก ไดผูสมัครมีความรูดีและ

คุณสมบัติเหมาะเพื่อพัฒนาตอ 

1) ไดเฉพาะผูฝกงานหรือตําแหนง

ระดับตน 

 

แหลงที่มา:  Armstrong, 2010: 193-194. 

  

3) การคัดเลือก (Selection) เปนกระบวนการเพื่อใหไดผูสมัครที่เหมาะสม

ที่สุดกับทั้งตําแหนงที่เปดรับสมัครและเหมาะสมกับองคการ (Mondy and Noe, 2005) 

ประกอบดวยกระบวนการรวบรวมและประเมินขอมูลเกี่ยวกับปจเจกบุคคลเพื่อการจางงาน ซ่ึง

รวมทั้งการจางงานพนักงานใหมแรกเขาหรือการจางงานพนักงานปจจุบันในตําแหนงที่แตกตาง
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จากเดิม โดยดําเนินการภายใตขอจํากัดของกฎหมายและสภาพแวดลอมและตองคํานึงถึงอนาคต

ขององคการและปจเจกบุคคลดวย วัตถุประสงคหลักของการคัดเลือกคือการแยกแยะคนซึ่งมี

คุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติงานไดดีออกจากกลุมของผูสมัครงานคนอื่นๆ โดยใหเกณฑตางๆ 

ซ่ึงคุณสมบัติดังกลาวไดแก ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติอ่ืนๆ (KSAOs) ข้ันตอนใน

การคัดเลือกประกอบดวย (Gatewood, Feild and Barrick, 2008) 1) การวิเคราะหงาน 2) การ

กําหนดผลการทํางานที่ตองการ 3) การกําหนด ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติอ่ืนๆ 

ที่จําเปนตอการทํางาน 4) พัฒนาเครื่องมือเพื่อวัดความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติอ่ืนๆ 

ของผูสมัคร 5) ทําใหเครื่องมือมีความแมนตรง 6) ใชเครื่องมือในการคัดเลือกผูสมัคร 

วิธีการที่ใชในการคัดเลือกผูสมัครที่นิยมใชคือ การสัมภาษณเปน

รายบุคคล (Individual  Interviews) และการใชเทคนิคศูนยการประเมิน (Assessment  Centers) 

โดยใชแบบทดสอบตางๆ สนับสนุนการคัดเลือก (Armstrong, 2010: 195) 

(1) การสัมภาษณเปนรายบุคคล (Individual Interviews) เปนวิธีใช

กันมากที่สุด การพูดสอบถามแบบเห็นหนากันเปนวิธีสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูสัมภาษณ

และผูสมัคร การสัมภาษณควรใชผูสัมภาษณมากกวา 1 คน หรือมีคณะกรรมการสัมภาษณ เพื่อ

ลดอคติและลดการตัดสินใจที่ขาดความลึกซึ้ง (Armstrong,  2010:  195) 1) การสัมภาษณแบบมี

โครงสราง (Structured  Interview) เปนการสัมภาษณโดยมีการเตรียมคําถามเกี่ยวกับคุณสมบัติ

ของผูสมัครไวลวงหนา ไดแก ความรู ทักษะ และประสบการณ 2) การสัมภาษณฐานสมรรถนะ

(Competency-Based Interviews) เปนการสัมภาษณเกี่ยวกับสมรรถนะที่ตองการในการทํางานใน

ตําแหนง  

(2) การใชเทคนิคศูนยการประเมิน (Assessment  Centers) เปน

การประเมินผูสมัครเปนกลุมโดยการใชเทคนิคการประเมินหลายเทคนิค เพื่อประเมินผูสมัครได

ลึกซึ้งขึ้นและไดมุมมองที่สมดุลในการเลือกสมาชิกที่เหมาะสมในกลุม เทคนิคการประเมินที่ใช 

ไดแก การสัมภาษณ การทดสอบเปนกลุมในเวลาที่จํากัด (1-2 วัน) (Armstrong, 2010: 195) 

(3) แบบทดสอบในการคัดเลือก (Selection Tests) ใชประกอบการ

ตัดสินใจเพื่อใหไดขอมูลระดับความสามารถ ความฉลาด บุคลิกลักษณะ (Personality Characteristics) 

ความถนัด (Aptitudes) และความสามารถบรรลุผล (Attainments) แบบทดสอบมี 2 กลุมคือ 

แบบทดสอบดานจิตวิทยาใชวัด ความฉลาด ความสามารถ และบุคลิกลักษณะและ แบบทดสอบ

ความถนัดเปนแบบทดสอบเกี่ยวกับงานและอาชีพเพื่อวัดขอบเขตงานที่สามารถทํางานได 

(Armstrong, 2010: 196) 
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1) แบบทดสอบวัดความฉลาด เปนการวัดความสามารถดาน

สติปญญาที่ทําใหบุคคลสามารถทํางานที่ใชสมองไดสําเร็จโดยความสามารถในการคิดเชิง

นามธรรมและการใหเหตุผล ไดแก การทดสอบความสามารถดานสติปญญาโดยทั่วไป (General 

Mental Ability Tests: GMA Tests) (Armstrong, 2010: 196) 

2) แบบทดสอบวัดความสามารถ เปนการทดสอบสิ่งที่บุคคลรู

และสิ่งที่ทําได ไดแก ความสามารถดานภาษา (Verbal  Reasoning) ความสามารถดานตัวเลข 

(Numerical Reasoning) คือ ความสามารถในการทําความเขาใจ แปลความ และสรุปความ จาก

ภาษาพูดและภาษาเขียน และขอมูลตัวเลข ตามลําดับ ความสามารถดานพื้นที่ (Spatial 

Reasoning) คือ ความสามารถในการทําความเขาใจ แปลความความสัมพันธเชิงพื้นที่ระหวาง

วัตถุ ความสามารถดานกลไก (Mechanical  Reasoning) คือ ความเขาใจกฎทางฟสิกสใน

ชีวิตประจําวัน อาทิ แรงและการงัด (Armstrong, 2010: 196)  

3) แบบทดสอบวัดบุคลิกลักษณะ เพื่อใชทํานายแนวโนม

พฤติกรรมในบทบาทที่ไดรับ ไดแก แบบสอบถามบุคลิกภาพที่ใหประเมินตนเอง (Self-Report 

Personality Questionnaires) แบบสอบถามวัดความสนใจ คานิยม และพฤติกรรม เปนตน 

แบบทดสอบวัดบุคลิกลักษณะเปนเครื่องมือที่ดีในการใหขอมูลเกี่ยวกับผูสมัคร แกปญหาอคติซ่ึง

มักเกิดขึ้นเมื่อมีการสัมภาษณแบบพบหนา อยางไรก็ตามแบบทดสอบวัดบุคลิกลักษณะจะตองใช

ดวยความระมัดระวัง (Armstrong, 2010: 196) 

4) แบบทดสอบวัดความถนัด เปนแบบทดสอบเกี่ยวกับงาน ที่

ออกแบบเพื่อทํานายศักยภาพในการปฏิบัติงานของผูสมัคร สวนมากเปนการใหทดสอบทํางาน 

(Sample Work Tests) โดยจําลองสวนที่สําคัญจากการทํางานจริงใหผูสมัครทดลองทํา อาทิ การ

ใช keyboard การทดสอบซอมชิ้นงาน เปนตน การทดสอบวิธีนี้ใชไดเฉพาะกับผูสมัครที่เคยมี

ประสบการณในงานหรือผานการอบรมมากอนเทานั้น (Armstrong, 2010: 197) 

การเลือกวิธีทดสอบเพื่อการคัดเลือกจะตองพิจารณาความตรงในการ

พยากรณ (Predictive  Validity) เปนสําคัญ จากการวิจัยแบบ Meta-Analysis วิเคราะหวิธีการ

คัดเลือกจากการวิจัย 85 ปยอนหลังของ Schmidt and Hunter (1998) พบวาการใชแบบทดสอบ

วัดความฉลาดกับการสัมภาษณแบบมีโครงสรางมีความตรงในการพยากรณสูงที่สุด โดยใหเหตุผล

ที่การทดสอบวัดความฉลาด (GMA) สามารถพยากรณผลการทํางานไดดีเพราะ คนที่ฉลาดกวาจะ

รับความรูจากงานไดเร็วกวาและมากกวา ซ่ึงความรูนี้เกี่ยวกับวิธีทํางานใหไดผลลัพธดี จึงทําให 

คนฉลาดกวานี้ทํางานไดดีกวา วิธีการคัดเลือกแตละแบบมีความตรงในการพยากรณ ดังตอนี้  
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แบบทดสอบวัดความฉลาด+สัมภาษณแบบมีโครงสราง 0.63  

แบบทดสอบวัดความฉลาด+สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 0.55  

เทคนิคศูนยการทดสอบ+สัมภาษณแบบมีโครงสราง 0.53  

แบบทดสอบวัดความฉลาด อยางเดียว 0.51  

สัมภาษณแบบมีโครงสราง อยางเดียว 0.51  

สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง อยางเดียว 0.38  

เทคนิคศูนยการทดสอบ อยางเดียว 0.37  

*การประเมินบุคลิกลักษณะ (Personality Assessment)  0.37 

การวิเคราะหลายมือเขียน (Graphology) อยางเดียว 0.02  

* เพิ่มโดย Robertson and Smith (2001) 

4) การสรรหาและการคัดเลือกกับกลยุทธขององคการ การสรรหาและ

การคัดเลือกนั้นเชื่อมโยงกับกลยุทธขององคการผานการวางแผนทรัพยากรมนุษย (Human 

Resource Planning) โดยการออกแบบกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกที่ทําใหจํานวน

แรงงานที่ตองการตามเปาหมายเชิงกลยุทธ (Demand of Labor) มีความสมดุลกับจํานวนแรงงาน

ที่มีใหเลือกได (Labor  Supply) นอกจากนี้การสรรหาและการคัดเลือกยังมีความสัมพันธกับ

กระบวนบริหารทรัพยากรมนุษยอ่ืนๆ ทั้ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การใหคาตอบแทนและการ

ประเมินผลการทํางาน   

5) ความสอดคลองในการคัดเลือก กรอบความคิดแบบเหตุผลนิยม 

(Rational Framework) ของกระบวนการคัดเลือกแตเดิมเปนการคัดเลือกผูสมัครที่เหมาะสมกับ

งาน (Person-Job  Fit) ตอมามีการพิจารณาผูสมัครที่มีความสอดคลองกับสภาพขององคการ 

(Person-Organization Fit) รวมดวย 

6) ตัวแบบความสอดคลองระหวางคนกับงาน (Person-Job Fit) 

ตัวแบบความสอดคลองระหวางคนกับงานเปนการจับคู 2 คู (Dual 

Match) คือ คูที่หนึ่ง เปนความสอดคลองระหวางคุณลักษณะของคนกับคุณสมบัติของงาน และ คู

ที่สองเปนความสอดคลองระหวางแรงจูงใจของคนกับผลตอบแทนที่ไดจากงาน (Heneman  and 

Heneman, 1994;  นิสดารก เวชยานนท, 2543) 
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ภาพที่ 2.14  ตัวแบบความสอดคลองระหวางคนกับงานภายใตสภาพแวดลอม 

แหลท่ีมา:  Heneman and Heneman, 1994.  

 

จากภาพที่ 2.14 คุณลักษณะของคนที่พิจารณาใหสอดคลองกับคุณสมบัติ

ของงาน มี 4 องคประกอบ ไดแก 1) ความรู (Knowledge) ซ่ึงไดจาการศึกษาหรือจากประสบการณ   

2) ทักษะ (Skill) อาทิ ทักษะในการอาน การเขียน การพูด การฟง ทักษะในการคํานวณ เปนตน   

3) ความสามารถ (Ability) อาทิ ดานสติปญญา ดานการควบคุมอวัยวะ ดานรางกาย ดานการรับรู 

4) คุณลักษณะอื่นๆ (Other Characteristics) อาทิ สามารถทํางานเปนกะได มีรถสวนตัว เปนตน  

ผลตอบแทนจากการทํางานที่ตองพิจารณาใหสอดคลองกับแรงจูงใจของ

คนประกอบดวย 1) ผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) เปนผลตอบแทนสัมพันธกับ

ตําแหนงสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยผูบริหารองคการ อาทิ เงินเดือน โบนัส 2) ผลตอบแทนภายใน 

(Intrinsic Rewards) เปนผลตอบแทนสัมพันธกับตัวงานเปนสําคัญ อาทิ ความนาสนใจ ความเปน

อิสระของงาน ความทาทาย เปนตน 

กิจกรรมสนับสนุนการสรรหาและการคัดเลือกประกอบดวย การวิเคราะห

งานเพื่อจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะกับงาน 

สภาพเศรษฐกิจ 

สหภาพแรงงาน 

ตลาดแรงงาน 

กฎระเบียบ 

ผลลัพธ:  การดึงดูด  ผลงาน  ความพึงพอใจ 

งาน 

คุณสมบัติ 

ผลตอบแทน 

คน 

คุณลักษณะ 

แรงจูงใจ 

กิจกรรม HR:  กิจกรรมสนับสนุน 
 การวิเคราะหงาน 
 การวางแผนกําลังคน 

กิจกรรมหลัก 
 การรับคน 
 การฝกอบรมและพัฒนา 
 การบริหารคาตอบแทน 
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(Job Specification) สวนการวางแผนกําลังคนเปนการคาดคะเนปริมาณและคุณภาพของ

กําลังคนที่ตองการเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธขององคการ โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ อาทิ อัตรา

การเจริญเติบโตทางธุรกิจ สวนแบงตลาด เปนตน 

กิจกรรมหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษยอ่ืนๆที่สัมพันธกับการสรรหา

และการคัดเลือก ไดแก การรับคนโดยการสรรหาจากภายในและการสรรหาจากภายนอก การ

ปฐมนิเทศใหขอมูลเบื้องตนกับพนักงานใหม การอบรมและพัฒนาเพื่อความกาวหนาในการทํางาน 

รวมทั้งการบริหารผลตอบแทนเพื่อใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี เปนตน 

7) ตัวแบบความสอดคลองระหวางคนกับองคการ  

Worren and Koestner (1996) ไดต้ังขอสังเกตวาตัวแบบเหตุผลนิยมที่

คัดเลือกโดยเกณฑความสอดคลองกับงานเทานั้นมีขอจํากัดในการใชงานภายใตสภาพแวดลอม

ทางธุรกิจอยางนอย 3 ประการ คือ 1) ในสภาพแวดลอมที่มีการแขงขันกันสูง องคการตองมีการ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธขององคการและมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอยูเสมอ ทําใหเนื้อหาของงาน

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเกิดขอจํากัดเรื่องความสอดคลองระหวางคนและงานไมคงที่ 2) มีการ

ใชทีมงานบริหารดวยตนเองมากขึ้น (Self-managed  Team) ทําใหการวิเคราะหงานในระดับ

บุคคลทําไดยาก หนวยการวิเคราะหงานระดับทีมจะเหมาะสมวา เนื่องจากสมาชิกในทีมมีความ

รับผิดชอบและแกปญหารวมกัน 3) จากการวิจัยจํานวนมากพบวาความสอดคลองระหวางคนกับ

งานนั้นไมเพียงพอที่จะสรางใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในงานระดับสูง มีความผูกพันตองาน

ระดับสูงและมีผลการปฏิบัติงานที่ดีได เนื่องจากพนักงานมีคานิยมที่ตนยึดถืออยูกอนการเขามาใน

องคการ 

นักวิชาการที่สนับสนุนแนวคิด ความสอดคลองระหวางบุคคลกับองคการ

ในการคัดเลือก ไดแก Chatman (1989) กลาววา ความสอดคลองคือระดับที่เปาหมายและคานิยม

ของผูสมัครตรงกับเปาหมายและคานิยมขององคการ Ferris, King, Judge, and Kacmar (1991) 

ไดกลาวถึง คาเมเลียนในองคการ (Organizational Chameleon) วาเปนคนที่มีคานิยม ความเชื่อ 

และทัศนคติ และสิ่งอื่นๆ ตามที่องคการตองการทุกประการ Bowen, Ledford and Nathan 

(1991) ไดสนับสนุนใหมีการวิเคราะหองคการกอนเพื่อนําขอมูลไปเลือกผูสมัครที่มีคานิยม ทักษะ

ทางสังคม และบุคลิกภาพสวนบุคคลที่สอดคลองกับองคการ Montgomery (1996: 94) กลาวถึง 

ผูที่ตองออกจากงานทั้งที่มีการศึกษาและประสบการณตรงกับงาน เนื่องจากขาดทักษะในการ

สื่อสารกับเพื่อนรวมงานและปญหาการปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคการ Adkins, Russell and 

Werbel (1994) สรุปวา ในกระบวนการคัดเลือกพนักงานจําเปนตองพิจารณาความสอดคลอง
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ระหวางลักษณะนิสัย ความเชื่อ และคานิยมของพนักงาน ใหเขากับ วัฒนธรรมองคการ ความ

ตองการเชิงกลยุทธ บรรทัดฐานและคานิยมขององคการ รวมทั้งตองมีการวัดลักษณะเหลานี้ใน

กระบวนการประเมินผลดวย 

ในการสรรหาและการคัดเลือกคนโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับ
วัฒนธรรมขององคการนั้น Wanous (1992 อางถึงใน นิสดารก เวชยานนท, 2543) ไดกลาวถึงการ
เลือกซึ่งกันและกันระหวางองคการและผูสมัครงาน โดยกระบวนการในการสรรหาและการคัดเลือก
เพื่อรับคนเขาทํางาน แบงเปน 4 กระบวนการคือ 1) กระบวนการดึงดูดซ่ึงกันและกัน (Mutual 
Attraction) ผูสมัครพยายามหาขอมูลและสมัครงานในองคการที่สอดคลองกับความตองการของ
ตน ในขณะเดียวกันองคการก็พยายามคนหาแหลงและวิธีในการสรรหาเพื่อดึงดูดใหไดผูสมัครที่มี
คุณภาพและเขาไดกับวัฒนธรรมองคการ 2) กระบวนการคัดเลือกซ่ึงกันและกัน (Mutual Choice) 
ในระหวางกระบวนการคัดเลือกทั้งผูสมัครและองคการตางก็ประเมินเพื่อเลือกซึ่งกันและกัน 3) 
กระบวนการปรับตัวเบ้ืองตน (Initial Adjustment) เมื่อรับพนักงานเขามาใหมองคการจะมีการ
ปฐมนิเทศ การแนะนําพนักงานใหมใหเปนที่รูจัก และการใหขอมูลกฎระเบียบ สิทธิประโยชน 
เพื่อใหพนักงานใหมเร่ิมคุนเคยกับชีวิตการทํางานในองคการ 4) กระบวนการปรับตัวซ่ึงกันและกัน 
(Mutual Adjustment) องคการจะมีกระบวนการหลอหลอม (Socialization) ทําใหพนักงานเรียนรู
คานิยมขององคการ และปรับบทบาทของตนใหเหมาะสมกับการเปนสมาชิกคนหนึ่งในองคการ 

Wanous (1992) ไดเสนอความสอดคลองระหวางความตองการของคน
กับวัฒนธรรมขององคการ โดยพิจารณาความตองการของคนตามแนวคิดของ Alderfer (1972) ซึ่ง
ประกอบดวย ความตองการมีชีวิตอยู (Existence Needs) ความตองการความสัมพันธ 
(Relatedness Needs) และความตองการการเติบโต (Growth Needs) ดังภาพที่ 2.15 
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ภาพท่ี 2.15  แนวคิดความสอดคลองระหวางคนกับวัฒนธรรมขององคการ 

แหลงที่มา:  Wanous, 1992. 

 

นอกจากนี้ Kristof (1996) ไดแสนอวา ความสอดคลองระหวางบุคคลกับ

องคการสามารถอธิบายไดใน 2 มิติ ดังภาพที่ 2.16 1) มิติแรก ความสอดคลองจากการสงเสริม 

(Supplementary Fit) เกิดข้ึนเมื่อบุคคลมีลักษณะที่คลายกับคนอ่ืนๆ ในองคการ 2) มิติที่สอง ความ

สอดคลองจากการเปนสวนเติมเต็ม (Complementary Fit) ซึ่งเกิดข้ึนเมื่อลักษณะของบุคคลเติมเต็มส่ิง

ที่เปนภารกิจขององคการ เกิดข้ึนเมื่อองคการใหส่ิงที่ตรงตามความตองการของบุคคล หรือในอีก

ทางหนึ่งเกิดข้ึนเม่ือบุคคลสามารถทํางานไดตรงตามที่องคการตองการ 

 

ผลงาน 

ความพึงพอใจ 

การยอมรบั 

คุณสมบัติของงาน 

ความตองการของคน 

คุณสมบัติของคน 

วัฒนธรรมขององคการ 

I 

II 

สอดคลอง 

สอดคลอง 
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ภาพที่ 2.16  แนวคิดความสอดคลองระหวางคนกับองคการ ใน 2 มิติ 

แหลงที่มา:  Kristof, 1996. 

 

8) ประสิทธิผลในการสรรหาและแนวปฏิบัติที่นิยมใช 

คุณภาพของผูสมัครที่สรรหามาไดข้ึนกับแนวปฏิบัติในการสรรหาของ

องคการและการดึงดูดผูสมัครขององคการสงผลตอประสิทธิผลในกระบวนการคัดเลือก 

(Anderson and Shackleton, 1986) 

การวิจัยจํานวนมากพบวาวิธีการในการสรรหานั้นกอใหเกิดประสิทธิผล

มากกวาการเนนที่แหลงสรรหาโดย Cook (1993) พบวานอกจากการลงโฆษณาแลวการสรรหา

โดยการบอกตอของพนักงานที่ทํางานอยู (Word-of-Mouth) ก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่นิยมใช การ

บอกตอโดยตรงน้ีเปนวิธีที่ประหยัดและทําใหไดพนักงานอยูกับองคการไดนานกวารวมทั้งพนักงาน

ลักษณะเฉพาะองคกร 

1) วัฒนธรรม/บรรยากาศ 

2) คานิยม 

3) เปาหมาย 

4) บรรทัดฐาน 

ลักษณะเฉพาะบุคคล 

1) บุคลิกภาพ 

2) คานิยม 

3) เปาหมาย 

4) ทัศนคติ 

สอดคลองจากการ

เติมเต็ม 

(Complementary 

Fit) 

สอดคลองจากการสงเสริม 

(Supplementary Fit) 

องคกรให 
ทรัพยากร 

1) ดานการเงิน 

2) ดานกายภาพ 

3) ดานจิตใจ 

4) โอกาส 

5) เกี่ยวกับงาน 

6) ความสัมพันธ

กับบุคคล 

องคกรตองการ 
ทรัพยากร 

1) เวลา 

2) ความพยายาม 

3) ความผูกพัน 

4) ประสบการณ 

5) KSAOs 

6) เกี่ยวกับงาน 

7) ความสัมพันธกับ

บุคคล 

บุคคลให 
ทรัพยากร 

1) เวลา 

2) ความพยายาม 

3) ความผูกพัน 

4) ประสบการณ 

5) KSAOs 

6) เกี่ยวกับงาน 

7) ความสัมพันธ

กับบุคคล 

บุคคลตองการ 
ทรัพยากร 

1) ดานการเงิน 

2) ดานกายภาพ 

3) ดานจิตใจ 

4) โอกาส 

5) เกี่ยวกับงาน 

6) ความสัมพันธ

กับบุคคล 
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เหลานั้นจะถูกไลออกนอยกวา (Breaugh and Mann, 1984; Kirnan, Farley and Geisingers 

1989) เนื่องจากคนที่ไดรับการบอกตอมักจะเขาใจตัวงานอยางแทจริง 

DeWitte (1989) ไดทบทวนงานวิจัย 5 เรื่อง พบวา อัตราการลาออกของ

พนักงานที่สรรหามาจากการโฆษณาโดยเฉลี่ยคิดเปน 51% จากการมาสมัครดวยตนเองคิดเปน 

37% และ จากการแนะนําโดยพนักงานที่ทํางานอยูคิดเปน 30% โดย DeWitte (1989) ใหเหตุผล

วาผูสมัครที่มาจากการแนะนําโดยพนักงานนั้นจะไดขอมูลเกี่ยวกับงานที่ดีกวาผูสมัครที่มาจากการ

เห็นโฆษณาในหนังสือพิมพและตัวแทนจัดหางาน รวมทั้งสามารถประเมินความเหมาะสมของ

ตนเองกับงานที่จะสมัครไดจากขอมูลเกี่ยวกับการทํางานจริง วัฒนธรรมองคการ และโอกาสในงาน 

ในขณะที่ Terpstra (1996) สํารวจบริษัทขนาดใหญในสหรัฐ 201 บริษัท 

ไดขอสรุปที่แยงกันวาแหลงในการสรรหามีอิทธิพลตอ ผลการทํางานของพนักงาน อัตราการ

ลาออก ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันในองคการ โดยแหลงการสรรหาที่ทําใหไดพนักงาน

ที่มีคุณภาพและผลการทํางานสูง 3 อันดับแรกคือ การแนะนําจากพนักงาน การสรรหาจาก

สถานศึกษา และ การใชบริษัทจัดหาผูบริหาร (Executive Search Firms) อยางไรก็ตาม Terpstra 

(1996) ก็ไดเตือนใหระมัดระวังในการนําผลการวิจัยชิ้นนี้ไปใชและแนะนําใหมีการวิเคราะหผลจาก

การสรรหาในแหลงตางๆ ภายในองคการเองรวมดวย 

Wood (1985) ไดศึกษาการสรรหาขามชาติ พบวาในทางปฏิบัติจริง 

แนวทางสรรหามักไมมีการทดสอบความแมนตรง ผูจัดการฝายบุคคลทําไปเพียงเพื่อหาคนให

ผูจัดการฝายตามตองการ ระยะทดลองงานและกระบวนการทางวินัยจะเปนตัวกําจัดขอผิดพลาด

จากการสรรหาและการคัดเลือกขององคการ บริษัทที่มีอัตราการเลิกจางสูงอาจใชหลักการนี้และมี

แนวโนมที่จะใชหลักการนี้ในการสรรหาคัดเลือกโดยที่ไมสนใจอัตราการลาออก (Labor Turnover)  

9)  ประสิทธิผลในการคัดเลือก และ แนวปฏิบัติที่นิยมใช 

เครื่องมือในการคัดเลือกคนเขาทํางานไมวาจะเปน การใชใบสมัครและ

บุคคลอางอิง การสัมภาษณ คัดเลือกจากประวัติ (Biographical  Data) การทดสอบความถนัด 

(Aptitude Tests) การใชเทคนิคศูนยการประเมิน (Assessment  Centers) การทดสอบโดยให

ทํางานเปนตัวอยาง (Work Samples) การทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Testing) แตละ

วิธีตางมีขอไดเปรียบขอเสียเปรียบ ซ่ึงระดับการรับรูความมีประสิทธิผลของเครื่องมือจะพิจารณา

จากความเชื่อถือไดและความแมนตรงของเครื่องมือ (Reliability and Validity) (Anastasi, 1982; 

Muchinski, 1986)  

 Schuler, Frier and Kauffmann (1993) ไดศึกษาเปรียบเทียบแนว

ปฏิบัติของการคัดเลือก ในประเทศยุโรป 7-ประเทศ พบวามีความนิยมใชการสัมภาษณแบบมี
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โครงสราง การทดสอบโดยใหทํางานเปนตัวอยาง การทดสอบทํางานเปนกลุม (Group Exercise) 

และการใชเทคนิคศูนยการประเมิน ในสหราชอาณาจักรและเยอรมันเริ่มใชการอางอิงและการใช

เทคนิคศูนยการประเมินเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการคัดเลือกผูบริหาร สวนในฝรั่งเศสมีการคัดเลือก

ดวยวิธีการวิเคราะหลายมือเขียนเพิ่มขึ้น และลดการคัดเลือกดวยแบบทดสอบและคัดเลือกจาก

ประวัติลง 

จากการศึกษาการสรรหาและคัดเลือกในสหรัฐ Terpstra (1996) พบวา 

25% ขององคการที่สํารวจมีการทดสอบความแมนตรงของวิธีการคัดเลือกของตน ซ่ึงวิธีการ

คัดเลือกที่สามารถทํานายผลการทํางานของพนักงานไดในอันดับสูง คือ การทดสอบโดยใหทํางาน

เปนตัวอยาง การใชผูอางอิงหรือผูแนะนํา (References/Recommendations) การสัมภาษณแบบ

ไมมีโครงสราง การสัมภาษณแบบมีโครงสราง และการใชเทคนิคศูนยการประเมิน ตามลําดับ 

10) ประโยชนของการสรรหาและการคัดเลือกที่มีประสิทธิผล 

การวิจัยหลายชิ้นที่ช้ีประโยชนของการสรรหาและการคัดเลือกที่มี

ประสิทธิผลดังนี้  

(1) เพิ่มความสามารถในการทํากําไร (Plumbley, 1976) 

(2) สรางขวัญกําลังใจที่ดี (Farnham and Pimlott, 1995) 

(3) ทําใหองคการอยูรอด (Plumbley, 1976) 

(4) ทําใหองคการประสบความสําเร็จ (Pfeffer,1994) 

(5) ลดอัตราการลาออก (Farnham and Pimlott, 1995 ) 

(6) ลดคาใชจายในการบริหาร อาทิ คาใชจายในการสรรหา

คัดเลือกเพิ่มหลังจากนั้นเนื่องจากผูที่ถูกจางตองออกจากงานไป (Farnham and Pimlott, 1995) 

คาใชจายที่ไมเกิดประโยชนอ่ืนๆ (Lewis, 1984; Plumbley, 1976; Smith and Robertson, 1993; 

Terpstra, 1996) 

11)  ความทาทายของการสรรหาและการคัดเลือก 

จากการประชุมของ IDP's Recruitment Forum (Kilibarda and Fonda, 

1997) ไดสรุปความลมเหลวที่มักพบในกระบวนการสรรหาและการคัดเลือก ดังนี้ 1) การไมมีความ

เชื่อมโยงที่ชัดเจนกับกลยุทธของการบริหารทรัพยากรมนุษยและเปาหมายทางธุรกิจ 2) การใชการ

อางอิงในการทํารายชื่อผูเขารอบตัดสิน (Shortlist) 3) การออกแบบการสัมภาษณที่มีโครงสรางที่

ไมชัดเจนและการใชงานที่ไมชัดเจน 4) การใชวิธีการคาดคะเนที่ไมมีความแมนตรง 5) การขาดการ

ดูแล (Monitor) อยางทั่วถึง และขาดแนวทางแกไขเมื่อพบขอผิดพลาด 6) การขาดการทดสอบความ

แมนตรงในกระบวนการคัดเลือกโดยใชสถานการณจําเพาะ  
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ปญหาหลักของการคัดเลือก คือ การจําแนกเปลือกนอกออกจากเนื้อแท 

(Form versus Substance) หรือการจําแนกความแตกตางระหวางผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามจริง

ออกจากผูที่เพียงแสดงออกวามีคุณสมบัติและมีความสามารถ ปญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อผูสมัคร

สามารถทําใหผูตัดสินเขาใจผิดได (Ferris, King, Judge and Kacmar, 1991) ความผิดพลาดที่

มักจะถูกมองขามคือ ความผิดพลาดที่เกิดจาก ธรรมชาติของการตัดสินใจโดยมนุษย (Dale,  1995) 

นอกจากนี้ยังมีความผิดพลาดของการคัดเลือกจากผูตัดสินใจเอง ความผิดพลาดจากกระบวนการ

คัดเลือกและวิธีการคัดเลือก อีกดวย 

การไมมีประสิทธิภาพในการสรรหาและการคัดเลือก เกิดจากการไม

สามารถจําแนกแนวปฏิบัติที่ดีออกจากแนวปฏิบัติทั่วไปได ทําใหแนวทางทั่วไปเหลานั้นถูกรับรูวา

เปนกระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่มีประสิทธิผลและมีความแมนตรงเมื่อเวลาผานไป 

(Kilibarda and Fonda, 1997) 

2.8.1.6 การวางแผนการคงอยูของบุคลากร (Retention  Planning) เมื่อสรรหา

และคัดเลือกบุคลากรเขามาในองคการแลว ตองมีการธํารงรักษาบุคลากรใหคงอยูในองคการ 

เริ่มตนดวย ขอมูลการลาออกของพนักงาน วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคงอยู กลยุทธการคง

อยูในองคการ ความเสี่ยงในการออกจากองคการ เหตุผลในการออกจากองคการ และกิจกรรมใน

การดําเนินการในองคการ มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ (Armstrong, 2010: 198-203) 

1)  การลาออกของพนักงาน (Employee  Turnover): เปนอัตราที่

พนักงานลาออกจากองคการ ตัวอยางการสํารวจในประเทศ สหราชอาณาจักรมีอัตราลาออก 15.7 

เปอรเซ็นต ตนทุนเฉลี่ยของการลาออกของพนักงาน 1คนอยูที่ 6,150 ปอนด   

2)  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคงอยู (Factors Affecting  Retention): ใน

กลุมพนักงานที่เริ่มปฏิบัติงาน อายุ 30 ปหรือนอยกวา ความกาวหนาในสายอาชีพมีความสําคัญ 

ในกลุมพนักงานที่ทํางานมาระยะหนึ่ง อายุ 31-50 ป ความสามารถในการบริหารภายในสาย

อาชีพและความพึงพอใจในการทํางานมีความสําคัญ กลุมที่ทํางานมานานในองคการ อายุ

มากกวา 50 ป จะสนใจเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและการทํางาน ปจจัยอื่น ๆ ไดแก ภาพลักษณ

ขององคการ (Company  Image) ประสิทธิผลของการสรรหา คัดเลือก และกิจกรรมที่ปรับใช

ภายในหนวยงาน ภาวะผูนําในหนวยงาน โอกาสในการศึกษาเรียนรู รางวัลและการยกยองภายใน

องคการ  

3)  กลยุทธการคงอยูในองคการ (Retention Strategy): วัดผลจากการ

ลาออกของพนักงาน และกลวิธีในการบริหารกับพนักงาน 
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4)  ความเส่ียงในการลาออกจากองคการ: กลุมบุคคลท่ีมีความเส่ียงใน

การออกจากองคการ ไดแก กลุมที่มีแนวโนมในการลาออก กลุมที่มีความสําคัญตอผลการ

ปฏิบัติงานขององคการ กลุมที่มีความยากในการสรรหาคัดเลือก  

5)  เหตุผลในการลาออกจากองคการ: ตัวอยางความตองการ เชน 

คาตอบแทนเพิ่ม ความกาวหนาในอาชีพ ความปลอดภัยเพิ่มข้ึน โอกาสในการพัฒนาทักษะ ไม

สามารถแกปญหาในงาน สภาพแวดลอมในงานที่ดีข้ึน ความสัมพันธที่ดีกับผูบริหาร เพื่อนรวมงาน 

ความเครียดในการทํางาน สวัสดิภาพที่เพิ่มข้ึน เปนตน 

6)  กิจกรรมในการดําเนินการ: ข้ึนกับการวิเคราะหความเสี่ยงและเหตุผล

ในภาพรวมในการลาออกจากองคการ เชน ระบบคาตอบแทนใหม การออกแบบงานใหม เพิ่ม

นโยบายการควบคุมภาวะเครียดในองคการ เปนตน  

  โดยสรุป ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ในหนาที่ดานการจัดคนเขาทํางาน 

ประกอบดวย 1) การวิเคราะหงานและบทบาท เปนการวิเคราะหกระบวนการเพื่อทราบทักษะ 

ภาระงาน และความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 2) การออกแบบงาน เปนการระบุเนื้อหา วิธีการ

และความสัมพันธของงานเพื่อใหทํางานไดตามตองการ 3) การพัฒนาบทบาท เปนการปรับ

บทบาทในระหวางการทํางาน 4) การวางแผนกําลังคน เปนกระบวนการเพื่อทําใหทราบความ

ตองการบุคลากรขององคการและมีการวางแผนเพื่อตอบสนองความตองการ 5) การสรรหาและ

คัดเลือกเปนการดึงดูดผูสมัครเพื่อใหองคการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรตามตองการตอไป อาจ

สรรหาจากผูสมัครภายในหรือภายนอกองคการ ซึ่งมีขอไดเปรียบและเสียเปรียบแตกตางกัน การ

คัดเลือกเปนกระบวนการเพื่อใหไดผูสมัครที่เหมาะสมที่สุดกับองคการ ความสอดคลองในการ

คัดเลือกมี 2 ตัวแบบ ไดแก ตัวแบบความสอดคลองระหวางคนกับงาน (Personal-Job Fit) และตัว

แบบความสอดคลองระหวางคนกับองคการ (Personal-Organization Fit) ตัวแบบแรกพิจารณา

คุณสมบัติของคนที่สอดคลองกับคุณสมบัติของงาน ไดแก ความรู ทักษะ และความสามารถ 

ผลตอบแทนจากการทํางานที่สอดคลองกับแรงจูงใจของคน ตัวแบบที่สองพิจารณา 4 กระบวนการ

ในการสรรหาและคัดเลือก ไดแก กระบวนการดึงดูดซ่ึงกันและกัน กระบวนการคัดเลือกซึ่งกันและกัน 

กระบวนการปรับตัวเบ้ืองตน เม่ือรับพนักงานเขามาใหม และกระบวนการปรับตัวซ่ึงกันและกัน 

โดยองคการมีกระบวนการหลอหลอม ทําใหพนักงานเรียนรูคานิยมขององคการและปรับบทบาท

ของตนใหเหมาะสมกับการเปนสมาชิกคนหนึ่งในองคการ เม่ือเทียบกับระบบการบริหารทรัพยากร

มนุษยของ Armstrong (2010: 12) (ภาพที่ 2.11) ตรงกับระบบทรัพยากร (Resourcing) ประกอบดวย 

การวางแผนกําลังคน  การสรรหาและคัดเลือก  และการบริหารผูมีวุฒิสามารถ  (Talent 

Management)  หมายถึง กลยุทธในการสรรหาและคงอยูของผูมีวุฒิสามารถ ในสวนหนาที่การ
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วิเคราะหงานและบทบาท และการออกแบบงาน Armstrong (2010: 12) ไดแยกเปนระบบองคการ

อีกหนาที่หนึ่ง ซ่ึงประกอบดวย การออกแบบระบบ การพัฒนา และการออกแบบงาน/ บทบาทของ

พนักงาน 

 

2.8.2 หนาที่ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development)  

หนาที่ดานการพัฒนาทรัพยากรเปนหนาที่หลักที่สําคัญมาก นอกจากจะพัฒนาดวยการ

ฝกอบรมแลวยังครอบคลุมถึงการวางแผนอาชีพใหพนักงานแตละคนและสรางกิจกรรมที่เกี่ยวของ 

การพัฒนาองคการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา อีกดวย 

2.8.2.1 การฝกอบรม (Training) เปนการสรางทักษะและความรูที่จําเปนในการ

ปฏิบัติหนาที่ในปจจุบันของผูเขาฝกอบรม 

2.8.2.2 การพัฒนา (Development) เปนการใหความรูที่มากกวาที่ตองใชในงาน

ปจจุบัน โดยมุงผลผลระยะยาว 

2.8.2.3 การวางแผนอาชีพ (Career  Planning) เปนกระบวนการที่ตอเนื่องจาก

การที่พนักงานแตละคนไดต้ังเปาหมายในอาชีพของตนแลว เพื่อคนหาวิธีการที่จะบรรลุเปาหมาย

นั้น  เปนกระบวนการที่ตองทําตอเนื่องและเปนกระบวนการที่ยากมากกระบวนการหนึ่ง เนื่องจาก

คนในองคการปจจุบันมีการเปลี่ยนสายอาชีพ (Career) หลายครั้งตลอดชีวิตการทํางาน (การ

เปลี่ยนสายอาชีพไมใชการเปลี่ยนองคการ) 

2.8.2.4 การพัฒนาอาชีพ (Career Development) เปนแนวทางในการเตรียมคน

ใหมีคุณสมบัติและประสบการณเอาไวเพื่อบรรจุลงตําแหนงที่องคการตองการในอนาคต บางครั้ง

อาชีพที่พนักงานทําอยูอาจไมเปนที่ตองการในองคการ องคการจึงตองชวยพนักงานวางแผนอาชีพ

และพัฒนาอาชีพใหพนักงาน 

2.8.2.5 การพัฒนาองคการ (Organization Development: OD) เปนกระบวนการ

วางแผนเพื่อปรับปรุงองคการ โดยการปรับปรุงโครงสราง ระบบ และกระบวนการ ภายในองคการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและบรรลุเปาหมายตามที่องคการตองการ การพัฒนาองคการจะตอง

ดําเนินการทั่วทั้งองคการ   

2.8.2.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา (Performance  Appraisal) 

เปนระบบเพื่อทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลหรือทีม เปนการใหโอกาสพนักงาน

ไดใชจุดแข็งของตนเองเพื่อชนะขอบกพรองที่พบ โดยมุงอํานวยความสะดวกใหพนักงานมีผลการ

ปฏิบัติงานที่นาพอใจและเปนผูที่สามารถทํางานไดอยางมีผลิตภาพ  
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โดยสรุป ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ในหนาที่ดานการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ประกอบดวย การฝกอบรม การพัฒนา การวางแผนอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การพัฒนา

องคการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา เมื่อพิจารณารวมกับระบบบริหารทรัพยากร

มนุษยของ Armstrong (2010: 12) (ภาพที่ 2.11) ตรงกับระบบการเรียนรูและพัฒนา 

ประกอบดวย การเรียนรูระดับองคการ และการเรียนรูระดับบุคคล ประเด็นนี้ตรงกับ Mondy and 

Noe (2005: 4-11) ในดานการฝกอบรม การพัฒนา โดยการฝกอบรม ทั้งภายในและภายนอก ตอง

สอดคลองกับกลยุทธขององคการและการนํามาใชในการปฏิบัติงาน ในสวนของการพัฒนาบริหาร 

และการบริหารความรู ของ Armstrong (2010: 12) ก็จะตรงกับ Mondy and Noe (2005: 4-11) 

ในดานการวางแผนอาชีพ การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองคการ ในดานการบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน (Performance Management) จะครอบคลุมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Appraisal) โดยแนวคิดในปจจุบัน เนนการสื่อสารสะทอนผลการปฏิบัติงานและ

คาตอบแทนที่สอดคลองกันใหพนักงานทราบเพื่อเอื้อใหเกิดการพัฒนางาน 

 

2.8.3 หนาที่ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation and Benefits) 
หนาที่ดานคาตอบแทนและสวัสดิการเปนการใหคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรมกับ

พนักงานที่ไดอุทิศตนทํางานเพื่อใหองคการบรรลุผลลัพธ ระบบคาตอบแทนจะรวมความถึง

คาตอบแทนทุกอยางที่องคการใหกับพนักงานทั้งเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน ดังนี้ 

2.8.3.1 คาจาง (Pay) คือ เงินที่ไดรับจากการทํางาน 

2.8.3.2 สวัสดิการ (Benefits) คือ คาตอบแทนที่เปนตัวเงินเพิ่มเติม หรือ ส่ิงที่

ไดรับอื่นๆ นอกเหนือจากคาจางพื้นฐาน อาทิ วันพักรอนที่จายเงินเดือน (Paid  Vacations) วันลา

ปวย (Sick Leave) วันหยุด (Holidays) ประกันสุขภาพ (Medical Insurance) เปนตน 

2.8.3.3 คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน (Nonfinancial Reward) คือ ส่ิงที่องคการมีให

ที่ไมอยูในรูปเงิน อาทิ ความสนุกจากการทํางาน ความพอใจในสภาพแวดลอมในการทํางานที่

ยืดหยุน  

เมื่อเทียบกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยของ Armstrong (2010: 12) 

ประกอบดวย การประเมินคางาน/สํารวจตลาด (Job Evaluation/ Market Surveys) เปนระบบ

และกระบวนการในการประเมินปริมาณและคุณภาพของงาน สัมพัทธหรือเปรียบเทียบภายใน

องคการ เพื่อนํามาใชในการพิจารณาคาตอบแทนหรือคาจางที่ใหกับพนักงาน ภาคเอกชนมักใช

การสํารวจตลาดมาเปนขอมูลในการพิจารณาคาจางพนักงาน ภาคราชการจะมีการกําหนด

โครงสรางคาตอบแทนและข้ันที่ชัดเจน ในสวนโรงงานอาจใหคาตอบแทนตามชิ้นงาน องคประกอบ

สวัสดิการมีความหมายเชนเดียวกับ Mondy and Noe (2005: 4-11) 
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2.8.4 หนาที่ดานความปลอดภัยและสุขอนามัย (Safety and Health) 

หนาที่ดานความปลอดภัยและสุขอนามัย (Safety  and  Health) เปนหนาที่ซ่ึงประกอบดวย

การดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน เปนงานที่สนับสนุนใหพนักงานสามารถสราง

ผลิตภาพใหกับองคการไดในระยะยาว 

2.8.4.1 ความปลอดภัย (Safety) คือ การปองกันพนักงานจากความบาดเจ็บที่

อาจจะเกิดขึ้นไดจากอุบัติเหตุในขณะทํางาน 

2.8.4.2 สุขอนามัย (Health) คือ การทําใหพนักงานปราศจากโรคทางกายและ

ทางจิตใจ 

เมื่อเทียบกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยของ Armstrong  (2010:  12)

ประกอบดวย สุขอนามัยและความปลอดภัย มีความหมายเชนเดียวกับ Mondy and Noe (2005: 

4-11) เพิ่มประเด็นเรื่อง สวัสดิภาพของพนักงาน (Employee Well-being) ข้ึนกับคุณภาพของชีวิต

การทํางาน หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจและเปนสุขในการทํางาน ซ่ึงเปนผลจากเนื้องาน (Work 

Itself) และสภาพแวดลอมในการทํางาน (Work Environment) รวมถึงสุขอนามัยและความ

ปลอดภัยในการทํางานดวย การบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน (Managing  the  Work 

Environment) ไดแก พฤติกรรมที่ดีของผูบริหาร (Managerial Behavior) ในการใสใจดูแล

พนักงาน  การสรางสมดุลชีวิตกับงาน (Work-Life  Balance) และการบริหารความเครียดในการ

ทํางาน (Managing  Stress) และการบริการดานทรัพยากรมนุษย (HR  Services) เปนการ

จัดระบบการใหบริการพนักงานในดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางาน   

  

2.8.5 หนาที่ดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ (Employee and Labor Relations) 

หนาที่ดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ เปนกิจกรรมการตอรองระหวางแผนกทรัพยากร

มนุษยในฐานะตัวแทนนายจางกับสหภาพแรงงานซึ่งเปนตัวแทนฝายลูกจาง 

เมื่อเทียบกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยของ Armstrong (2010: 12) ตรงกับ

องคประกอบพนักงานสัมพันธ (Employee  Relations) ประกอบดวยอุตสาหกรรมสัมพันธ 

(Industrial Relations) การรับฟงความเห็นจากพนักงาน (Employee Voice) ในรูปแบบของการมี

สวนรวม (Participation) ในกระบวนการตัดสินใจขององคการ และการเขารวม (Involvement) ใน

กระบวนการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สงผลกระทบตอพนักงาน และการสื่อสาร 

(Communications) ในเรื่องที่พนักงานใหความสนใจ และการใหพนักงานแสดงความเห็นใหกับ

ผูบริหารได ในลักษณะการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) การบริหารพนักงานและ
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แรงงานสัมพันธ แบงเปน การบริหารรวมกับสหภาพแรงงาน (Trade Unions) การบริหารโดยไมมี

สหภาพแรงงาน และกระบวนการพนักงานสัมพันธโดยไมมีรูปแบบ (Informal  Employee 

Relations Processes) เปนการพูดคุยในดานปญหาการทํางานที่หนางานระหวางผูสอนงาน 

(Supervisors) และพนักงานเปนประจําทุกวัน โดยไมมีรูปแบบในการเจรจาตอรองหรือขั้นตอนใน

การรองเรียนชัดเจน การสรางบรรยากาศพนักงานสัมพันธที่ดีเปนการสรางความรวมมือ ความ

ไวใจ และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองคการ เปนความรับผิดชอบของผูบริหารสูงสุดของ

องคการที่ไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรมนุษยขององคการ บรรยากาศองคการที่ดี

เปนผลจากพฤติกรรมของผูจัดการสายการผลิตหรือหัวหนางานและทีมนําขององคการ (Team 

Leaders) 

 

2.8.6 บริบทท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารทรัพยากรมนุษย 

การบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นอยูภายใตอิทธิพลของบริบทซึ่งเปนสภาพแวดลอมภายใน

และสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนตัวกําหนดวาองคการควรจะเลือกวิธีปฏิบัติทรัพยากรมนุษยใด  

2.8.6.1 สภาพแวดลอมภายในที่มีผลตอนโยบายทรัพยากรมนุษยและวิธีปฏิบัติ

ทรัพยากรมนุษยไดแก (Armstrong, 2010: 13; Beer, et al, 1984: 16) 1) ชนิดขององคการ ไดแก 

ภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคสาธารณประโยชน หรือ ภาคการผลิต-ภาคบริการ  2) ขนาดองคการ  3) 

อายุขององคการ  4) เทคโนโลยีของงาน คือ กิจกรรมหลักที่บงชี้วางานถูกจัดการ บริหาร และ

ดําเนินการอยางไร 5) ลักษณะบุคลากรในองคการ ไดแก เจาหนาที่วิชาชีพ ผูมีความรู 

ผูชํานาญการ ผูจัดการ พนักงานผลิต พนักงานขาย เจาหนาที่บริการลูกคา เปนตน 6) สถานภาพ

ทางการเงินขององคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเศรษฐกิจตกต่ํา 7) วัฒนธรรมองคการ ซ่ึง

กําหนดรูปแบบคานิยม บรรทัดฐาน ความเชื่อ ทัศนคติและฐานคติซ่ึงกอรูปวิถีปฏิบัติของบุคลากร

ในองคการและการดําเนินไปของสิ่งตางๆ ในองคการ 8) บรรยากาศดานสังคมและบรรยากาศดาน

การเมืองในองคการ 

2.8.6.2 สภาพแวดลอมภายนอกองคการ ประกอบดวย การเมือง กฎหมาย 

เศรษฐกิจ สังคม การแขงขัน ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลาดแรงงาน และ เหตุการณที่ไมคาดคิด เปนตน 

(Armstrong, 2010: 13; Mondy and Noe, 2005: 8; Beer, et al, 1984: 16) ตัวอยางเชน 

สภาพแวดลอมภายนอกองคการดานเศรษฐกิจอาจมีผลถึงการลดขนาดองคการ ปลดพนักงาน

บางตําแหนงออก ลดพนักงานประจําและเพิ่มพนักงานเสริมโดยจางผูรับเหมาชวงหรือจางพนัก

ช่ัวคราว เปนตน (Armstrong, 2010: 13) 
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โดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษยปฏิบัติการผานระบบการบริหารทรัพยากร

มนุษย 5 หนาที่ (Functions) หรือ ระบบยอย (Subsystems) ที่สัมพันธกันและสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการ ประกอบดวย 1) หนาที่ดานการจัดคนเขาทํางาน 

ไดแก การวิเคราะหงานและบทบาท การออกแบบงาน การวางแผนกําลังคน การสรรหาและการ

คัดเลือก 2) หนาที่ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดแก การฝกอบรม การพัฒนา  การวางแผน

อาชีพ การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองคการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3) หนาที่ดาน

คาตอบแทนและสวัสดิการ ไดแก คาจางหรือเงินเดือน สวัสดิการ และคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน 4) 

หนาที่ดานสุขภาพและความปลอดภัย ไดแก ความปลอดภัยในการทํางาน สุขอนามัย สวัสดิภาพ

ของพนักงาน หมายถึง คุณภาพชีวิตในการทํางาน รวมประเด็นการบริหารสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน ไดแก พฤติกรรมที่ดีของผูบริหารในการใสใจดูแลพนักงาน การสรางสมดุลของชีวิตกับงาน 

และการบริหารความเครียดในการทํางาน และ 5) หนาที่ดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ ไดแก 

อุตสาหกรรมสัมพันธ ทั้งในรูปแบบรวมกับสหภาพแรงงาน และไมมีสหภาพแรงงาน และ

กระบวนการพนักงานสัมพันธโดยไมมีรูปแบบ การรับฟงความเห็นจากพนักงานในรูปแบบของการ

มีสวนรวมในการตัดสินใจและการเขารวมถกเถียงในประเด็นที่สงผลกระทบตอพนักงาน และการ

ส่ือสารสองทางระหวางผูบริหารและพนักงาน 

  

2.9 การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชน 
 

การบริหารภาคธุรกิจเอกชนกับภาคสาธารณประโยชนนั้นไมมีดานใดแตกตางกันมาก

เทากับการบริหารทรัพยากรมนุษยและการบริหารความสัมพันธในองคการ คนเปนผูกําหนด

สมรรถนะในการปฏิบัติงานขององคการสาธารณประโยชน ดังนั้นองคการสาธารณประโยชนที่มี

ประสิทธิภาพตองพยายามดึงศักยภาพของผูปฏิบัติงานออกมาใหได เพราะผลงานที่เกิดจาก

ทรัพยากรมนุษยในองคการจะเปนตัวกําหนดผลการปฏิบัติงานขององคการไดอยางแทจริง (ดรักเกอร, 

2544: 133)  

ดานการบริหารความสัมพันธ ผูบริหารในองคการสาธารณประโยชนนอกจากจะตอง

บริหารความสัมพันธของทรัพยากรมนุษยภายในองคการอันไดแก อาสาสมัคร เจาหนาที่ และ

คณะกรรมการแลว ผูบริหารองคการสาธารณประโยชนยังจะตองมีปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวน

เสียหลายฝายมากกวาองคการธุรกิจเอกชน อาทิ ผูบริจาคที่มีความคาดหวังแตกตางโดยสิ้นเชิงกับ

ลูกคาของธุรกิจเอกชน ผูบริหารองคการตองทํางานกับทั้งอาสาสมัครและกับเจาหนาที่ผูรับ

เงินเดือนและกรรมการที่ปรึกษา การบริหารทรัพยากรมนุษยตองเปนไปอยางมีเมตตาใหโอกาสแก
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ตัวในขณะที่ตองประเมินและตัดสินใจเมื่อไมสมควรใหโอกาสอีกตอไปในลักษณะจากกันดวยดี 

เนื่องจากความสัมพันธในองคการสาธารณประโยชนมีความซับซอนเหลานี้ จึงมีความจําเปนที่

จะตองนําความรูเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยและการบริหารความสัมพันธมาใช โดยทั่วไป

ความสัมพันธระหวางที่ปรึกษา กรรมการ และผูปฏิบัติงานขององคการมักเปนไปอยางถอยทีถอย

อาศัยกัน เพราะตางทํางานบนพื้นฐานของการอาสาสมัครและเสียสละดวยกันทั้งสิ้น (มาลี พฤกษ

พงศาวลี, 2541: 15-18; ดรักเกอร, 2544: 165-167) 

 

2.9.1 องคประกอบของทรัพยากรมนุษยในองคการ 

ทรัพยากรมนุษยที่ทํางานในองคการสาธารณประโยชนประกอบดวย 4 กลุม คือ 

อาสาสมัคร เจาหนาที่ คณะกรรมการและคณะที่ปรึกษา และกลุมอื่นๆ 

2.9.1.1 อาสาสมัคร 

อาสาสมัครเปนจุดเดนดานทรัพยากรมนุษยขององคการสาธารณประโยชน 

อาสาสมัคร คือ เปนผูที่เต็มใจเขามาทํางานในองคการโดยไมรับเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทน

ใดๆ โดยที่องคการไมจําเปนตองรับผิดชอบจายคาแรงตามกฎหมาย อยางไรก็ตามองคการอาจให

เงิน อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยู หรือประโยชนเกื้อกูลอยางอื่นตอบแทนแกอาสามัครที่มาชวยทํางาน

ตามแตองคการนั้นๆ เห็นสมควร (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551: 113) 

องคการสาธารณประโยชนที่มีเงินทุนจํากัดและมุงอุดมการณดานจิตสาธารณะ

โดยแทอาจขับเคลื่อนกิจกรรมทุกอยางดวยอาสาสมัคร (มาลี พฤกษพงศาวลี, 2541: 15) อาสาสมัคร

หลายคนเปนผูมีอาชีพมีรายไดอยูแลวและเลือกทํางานอาสาสมัครเปนกิจกรรมเสริม แตหลายคนก็

เลือกที่จะเปนอาสาสมัครอยางเดียวทั้งๆ ที่เสนทางที่เลือกนั้นบางครั้งก็อาจทําใหมีความเปนอยู

อยางขัดสน 

2.9.1.2  เจาหนาที่ 

เจาหนาที่ในองคการสาธารณประโยชนคือ ผูที่ไดรับคาตอบแทนจากการทํางาน

ตามอัตภาพในรูปเงินเดือนและคาจาง เจาหนาที่เหลานี้อาจเปนพนักงานประจําหรือเปนพนักงาน

ช่ัวคราวก็ได (มาลี พฤกษพงศาวลี, 2541: 15; สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551: 113) 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในองคการสาธารณประโยชนสวนใหญมาจากชนชั้นกลาง 

หรือเปนผูที่มีโอกาสดานการศึกษาระดับอุดมศึกษา มักจะมีบทบาทในการทํากิจกรรมดานการ

พัฒนาในระหวางที่เปนนิสิตนักศึกษา มักมีความสนใจใฝรู เรื่องรอบตัว ไดซึมซับรับรูปญหาสังคม 

และมุงมั่นที่จะมีสวนในการแกไขเยียวยา เมื่อจบการศึกษาแลวก็จะเลือกทางชีวิตที่แตกตางไปจาก

เพื่อนรวมรุนซึ่งมีแนวคิดกระแสหลักที่มุงรับราชการหรือทํางานภาคธุรกิจเอกชน ในขณะที่นิสิตนัก

กิจกรรมเหลานี้เลือกที่จะทํางานเพื่อประโยชนของสังคมสวนรวม ทํางานดวยความรัก ความศรัทธา 
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และความเชื่อในพลังที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสังคมดีข้ึน และตัดสินใจที่จะทุมเทอุทิศตนใหกับ

งาน จึงอาจกลาวไดวาเปนผูที่มีอุดมการณและจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอสังคมมากเปน

พิเศษ (มาลี พฤกษพงศาวลี, 2541: 15) 

2.9.1.3  คณะกรรมการและคณะที่ปรึกษา 

เนื่องจากองคการสาธารณประโยชนหลายแหงมีความตองการเงินทุนและการ

ยอมรับจากสังคมจึงไดจดทะเบียนเปนมูลนิธิหรือสมาคม ซ่ึงนําไปสูการมีคณะกรรมการและคณะ

ที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นในองคการ (มาลี พฤกษพงศาวลี, 2541: 17) 

คณะกรรมการและคณะที่ปรึกษามักจะเปนบุคคลจากหลายวงการที่สนใจใหการ

สนับสนุนการทํางานขององคการ สวนมากเปนผูที่มีประสบการณการทํางานสูง มีงานประจํา หรือ

เกษียณอายุแลวแตยังตองการอุทิศตนเพื่อประโยชนของสวนรวม เชน นักพัฒนาอาวุโส 

นักวิชาการ ขาราชการ ผูนํา ชุมชน ฯลฯ คณะกรรมการหรือคณะที่ปรึกษาเหลานี้นอกจากจะเปน

ทรัพยากรทางความคิดใหกับองคการแลว ยังมีบทบาทในการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง

องคการกับสวนอื่นๆ ของสังคมอีกดวย (มาลี พฤกษพงศาวลี, 2541: 17) 

2.9.1.4  กลุมอื่นๆ 

นอกจากคนทั้งสามกลุมขางตนที่เปนกลุมหลักในองคการสาธารณประโยชนสวน

ใหญแลว ยังมีกลุมคนอื่นๆ ที่มีเฉพาะในบางองคการอีกดวย อาทิ กลุมนักบวชในศาสนาตางๆ ที่

ไดรับเงินประจําตําแหนงทุกเดือน เชน พระที่ไดรับสมณศักดิ์ โตะอิหมาม เปนตน รวมทั้ง กลุม

คนทํางานที่ไมใชอาสาสมัครที่ไมไดรับเงินเดือนคาจาง เชน พระ สามเณร แมชี และหมอสอน

ศาสนา เปนตน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551: 113) 

 

2.9.2  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

งานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาสิ่งที่มากอน (Priori) หาตัวแปรดานประชากรที่มีผลอยางมากตอ

การเขามาเปนอาสาสมัคร อาทิ การศึกษา (McPherson and Rotolo, 1996: 179-202) สถานภาพการ

จางงาน (Curtis, Grabb, and Baer, 1992: 139-152) รายได (Smith,  1994: 243-263) สวน

ศาสนา (Berger, 2006: 115-132) มีผลนอยตอการเขารวมเปนอาสาสมัคร  เนื่องจากตัวแปรดาน

ประชากรมีขอจํากัดดานการนําไปประยุกตใชเพื่อสรรหาคัดเลือกอาสาสมัครซึ่งอาจเปนประเด็น

ดานการกีดกันได ระยะหลังจึงไดมีการศึกษาสิ่งที่มาภายหลัง (Posterior) อาทิ แรงจูงใจในการ

ทํางานอาสาสมัครมากขึ้น 

ในเรื่องแรงจูงใจของบุคลากรในองคการสาธารณประโยชนนั้น นักวิชาการสวนใหญจะ

สนใจศึกษาแรงจูงใจของอาสาสมัคร เนื่องจากอาสาสมัครนั้นมิไดถูกจูงใจโดยคาตอบแทนที่เปน

ตัวเงิน ทําใหนาคนหาวาอาสาสมัครมีแรงจูงใจจากสิ่งใด และอะไรคือเหตุผลของการเลือกทํางาน
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อาสาสมัคร (Prouteau and Wolff, 2008: 316) ตัวแบบทางเศรษฐศาสตรที่อธิบาย แรงจูงใจของ

อาสาสมัครมี 3 ตัวแบบคือ 

1) ตัวแบบการลงทุน (Investment  Model) มีสมมติฐานที่วาอาสาสมัครตองการ

ที่จะเพิ่มทุนมนุษย (Human  Capital) ใหกับตนเองเพื่อเพิ่มความสามารถที่จะถูกจาง 

(Employability) หรือเพื่อทําใหตนสามารถทํารายไดไดมากขึ้นในอนาคต (Day and Devlin, 

1998: 1179) งานอาสาสมัครอาจเปนหนทางไปสูเครือขายทางสังคมที่กวางขึ้นและนําไปสู

เปาหมายทางอาชีพที่ตองการ การกรอกใบสมัครวาเคยมีประสบการณทํางานเปนอาสาสมัครอาจ

ทําใหใบสมัครดูดีข้ึน อีกทั้งงานอาสาสมัครบางงานอาจใหประสบการณตามที่หนวยงานในฝนของ

ผูสมัครตองการโดยที่สามารถเขาไปเก็บเกี่ยวประสบการณไดไมยากนัก ตัวแบบการลงทุนนี้

กลาวถึงแรงจูงใจในการเลือกทํางานอาสาสมัครนั้นมิใชจากตัวงานอาสาสมัครเอง แตเพื่อเปน

สะพานไปสูเปาหมายของตนและการหวังประโยชนการเงินในอนาคต 

2) ตัวแบบการแปลงเวลา (Time Transfers Model) ซ่ึงเปนผลจากความตองการ

เพิ่มผลลัพธบางอยางใหกับความดีสาธารณะ (Public Good) (Duncan, 1999: 213–242) ใน

กรณีนี้ผลลัพธเปนเปาหมายหลักของผูที่อาสาเขามาทํางาน กลุมอาสาสมัครที่มีเปาหมายเพื่อมุง

ใหผูรับบริการมีความเปนอยูดีข้ึนจะถูกจัดไวในตัวแบบนี้ 

3) ตัวแบบความสัมพันธ (Relational  Motive  Model) เปนการอธิบายวา

อาสาสมัครถูกจูงใจโดยปฏิสัมพันธกับอาสาสมัครคนอื่นๆ และปฏิสัมพันธจากผูรับริการ 

(Prouteau and Wolff, 2008: 314-316) อยางไรก็ตามตัวแบบนี้บางครั้งถูกรวมเขาไวในตัวแบบ

แรกวาเปนสวนหนึ่งของทุนทางสังคม (Social Capital) (Glaeser, Laibson, and Sacerdote, 

2002: 437–458) 

Dolnicar and Randle (2007: 135) ไดจําแนกอาสาสมัครในออสเตรเลียตามแรงจูงใจใน

การอาสาทํางานได 6 กลุมดวยกัน ดังนี้ 

1) อาสาสมัครแบบดั้งเดิม (Classic Volunteers) คือผูที่มีแรงจูงใจจาก 3 ประการ

ดวยกัน คือ ประการแรก เพื่อทําในสิ่งที่มีคุณคาแกการไดทํา (Worthwhile) ประการที่สอง เพื่อ

ความพึงพอใจสวนตัว และประการสุดทาย เพื่อไดชวยเหลือคน อาสาสมัครกลุมนี้มักจะมีอายุมาก 

ไมมีกิจกรรมในอาชีพการงานมากนัก แตมีกิจกรรมดานงานอาสาอยางมาก 

2) อาสาสมัครผูอุทิศตน (Dedicated Volunteers) เปนกลุมที่มีแรงจูงใจในการ

อาสาทํางาน ใชเวลาสวนใหญใหกับงานอาสา โดยเฉลี่ยอาสาสมัครกลุมนี้จะอาสาทํางานให

องคการคนละ 6 องคการ 
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3) อาสาสมัครเนื่องจากเกี่ยวของเปนการสวนตัว (Personally  Involved 

Volunteers) คือผูที่ใหเวลากับงานอาสา เนื่องจากรูจักกับคนในองคการสาธารณประโยชน 

สวนมากจะเปนพอแมของลูกที่อยูในองคการ มีลักษณะเปนอาสาสมัครชั่วคราวตราบเทาที่ลูกจะ

อยูในองคการ 

4) อาสาสมัครเนื่องจากความพึงพอใจสวนตัว (Volunteers for Personal 

Satisfaction) คือกลุมที่เปนอาสาสมัครเนื่องจากความพอใจสวนตัว พบวากลุมนี้มีความแตกตาง

ไมมากกับ กลุมอาสาสมัครคนมีน้ําใจ (Altruists) 

5) อาสาสมัครคนมีน้ําใจ (Altruists) คือผูที่มุงจะชวยเหลือผูอ่ืน มักใหบริการใน

งานที่ใหความชวยเหลือและรับฟงผูอ่ืน 

6) อาสาสมัครกลุมเฉพาะ (Niche  Volunteers) คือผูที่มีแรงจูงใจเฉพาะของตน  

กลุมนี้มีจํานวนนอย แตละคนมีแรงจูงใจตางกัน มักจะอายุนอย เปนผูที่เพิ่งเริ่มเขามาเปน

อาสาสมัคร มักเปนกลุมที่มีการศึกษาสูง อาทิ การเปนอาสาสมัครเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ การ

เปนอาสาสมัครเพื่อเหตุผลทางศาสนา เปนตน 

นอกนี้ยังมีนักวิชาการพยายามอธิบายแรงจูงใจดวยหนาที่ (Functional  Approach) ซ่ึง 

Clary, Snyder, and Stukas (1996: 485-505) ไดใชรายการหนาที่ของงานอาสาสมัคร (Volunteer 

Functions Inventory-VFI) ในการวัดวางานอาสาสมัครทําหนาที่อะไรบางใหกับผูปฏิบัติ ซ่ึงเปนผล

ใหสละเวลามาอาสาทํางาน วัดโดยใหกลุมอาสาสมัครที่หลากหลายมาใหคะแนนดวยมาตรวัด

แบบลิเคิรท พบวามี 6 หนาที่ซ่ึงจูงใจ (Motivational Function) กลุมอาสาสมัครดังนี้ 

1) หนาที่ดานคุณคา (Value Function) ซ่ึงบงบอกไดจากความหวงใยผูอ่ืน 

2) หนาที่ดานความเขาใจ (Understanding Function) ซ่ึงเชื่อมโยงกับความ

ตองการในการเรียนรูและความตองการในการเพิ่มความรูทางโลกของตนเอง 

3) หนาที่ทางดานสังคม (Social  Function) หมายถึง ความตองการที่จะทําตาม 

(Conform) บรรทัดฐาน (Norms) และความคาดหวัง (Expectations) ที่คุนเคยของตน 

4) ประโยชนที่สัมพันธกับอาชีพ (Career-Related  Benefits) ซ่ึงอยูในกลุม

เดียวกับ หนาที่ทางอาชีพ (Career Function) 

5) หนาที่ดานการปกปอง (Protective Function) ซ่ึงคือความตองการที่จะ

ปกปองตนเอง 

6) หนาที่เพื่อยกระดับ (Enhancement  Function) คือ การเปนอาสาสมัครเปน

แนวทางในการยกระดับผลกระทบเชิงบวกใหมากขึ้น และเปนการเพิ่มความหยิ่งในศักดิ์ศรีของ

ตนเอง (Self-Esteem) 
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Clary, Snyder and Stukas (1996: 487) ไดสรุปวา คนทํางานอาสาสมัครเพื่อสนอง

ความพึงพอใจดานเปาหมายทางสังคมและเปาหมายทางจิตวิทยา คนที่มีความแตกตางกันอาจจะ

เขามาทํางานอาสาสมัครเดียวกันไดดวยเปาหมายที่แตกตางกันและดวยวิธีการและแนวทฤษฎี

เดียวกัน Omoto and Snyder (1995) ไดวิจัยเร่ืองแรงจูงใจ ความนานในการใหบริการ และการ

เปล่ียนทัศนคติที่ไดรับรู ของอาสาสมัครที่ทํางานดานผูติดเชื้อ HIV AIDS พบวา อาสาสมัครไดรับ

การจูงใจใหทํางานเปนเวลานานข้ึนจากการที่งานอาสาสมัครทําใหเกิดความเขาใจสะทอนถึง

หนาที่ดานความเขาใจ (Understanding Functions) และทําใหเกิดการพัฒนาตนเองสะทอนถึง 

หนาที่เพื่อยกระดับ (Enhancement Function) ซึ่งในการทําวิจัยนั้น Omoto and Snyder เรียกวา 

การพัฒนาตนเอง (Personal Development)  

Tschirhart, Mesch, Perry, Miller and Lee (2001) ไดใชแนวทางการอธิบายแรงจูงใจ

ดวยหนาที่ (Functional Approach) พบวา หนาที่ทางดานสังคม (Social Function) อาทิ เพื่อหา

เพื่อนใหมและเพื่อไดรับความนับถือจากผูที่ใหคุณคาตองานอาสาสมัครที่ทํา เปนตัวพยากรณที่

สําคัญตอความเต็มใจในการทํางานอาสาสมัครตอไป 

สําหรับองคการสาธารณประโยชนในประเทศไทย ผูปฏิบัติงานมิไดทํางานตามคําส่ัง

เทานั้น หากแตทํางานตามแรงบันดาลใจ โดยทํางานที่ตองคิดคน สรางสรรค และแสวงหารูปแบบ

การทํากิจกรรมที่ยึดโยงกับกลุมเปาหมาย พื้นที่ และประเด็น (มาลี พฤกษพงศาวลี, 2541: 16-17) 

เปนที่ทราบโดยทั่วไปวาเงินเดือนและการเล่ือนตําแหนงอาจไมใชสิ่งที่จูงใจใหคนทํางานไดเสมอไป 

องคการสาธารณประโยชนเปนตัวอยางในเรื่องนี้ไดอยางเดนชัด เหลาอาสาสมัครที่ทํางานใหกับ

องคการอยางต้ังใจมีภาระงานไมแตกตางจากผูที่ไดรับเงินเดือน และอีกส่ิงหนึ่งที่สนับสนุน

ความคิดนี้คือบุคลากรทั้งอาสาสมัครและผูที่ไดรับเงินเดือนตางตองการการบรรลุความสําเร็จ

ตามที่คาดหวังและรูสึกพึงพอใจที่ไดใหบริการผูอ่ืน (ดรักเกอร, 2544: 165-167) 

นอกจากนี้ยังพบวา สภาพแวดลอมขององคการที่ใหความสําคัญและการใหโอกาสในการ

แสดงความคิดเห็น สามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูปฏิบัติงานในองคการได การที่ผูปฏิบัติงาน

รับรูวางานที่ทํากอใหเกิดการเติบโตทางความคิด เปนงานที่เปดโอกาสใหมีความคิดสรางสรรคใน

วิธีการทํางานกับกลุมเปาหมาย และสามารถทดลองส่ิงใหมไดคอนขางเปนอิสระ รวมทั้งทําใหตน

ไดมีโอกาสทํางานที่ชอบ ส่ิงเหลานี้ลวนเปนปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ใหกับผูปฏิบัติงานใน

องคการสาธารณประโยชน แมวางานจะขาดความมั่นคงหรือไดรับคาตอบแทนตํ่าก็ตาม (สุรพงษ 

กองจันทึก, 2539: 115-116) 
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2.9.3  การมุงผลลัพธ 

จุดเดนขององคการสาธารณประโยชนคือ คนที่ทํางานในองคการไมไดทํางานเพื่อหาเลี้ยง

ชีพเพียงอยางเดียวแตทําเพื่ออุดมการณ คนเหลานี้มีไฟในการทํางานอยูเสมอ ไมปลอยใหความ

รับผิดชอบเปนแคงานที่ตองทํา การสํานึกในพันธกิจเปนจุดเดนของบุคลากรในองคการสาธารณ

ประโชยนซ่ึงดําเนินการโดยไมแสวงหากําไร (ดรักเกอร, 2544: 138) 

ความมุงมั่นทุมเทใหกับผลลัพธของงาน (Commitment to the Cause) สามารถอธิบายให

เห็นภาพไดโดยตัวอยางการทํางานของบุคลากรในองคการสาธารณประโยชนตางๆ อาทิ การ

ทํางานหนักของอาสาสมัครผูใหคําปรึกษา (Volunteer  Counselors) ในองคการสายดวนเรื่องเด็ก 

(Child Line) ที่ตองทําหนาที่ตอบคําถามทางโทรศัพทประมาณวันละ 2,000 สายตอวัน การมี

ความมุงมั่นสูงของอาสาสมัครที่ทํางานในองคการรณรงควิจัยโรคมะเร็ง (Cancer  Research 

Campaign) ที่ตองชวยกันหาทุนจํานวนมากเพื่อทํางานวิจัย Armstrong (1992:  28-30) ได

กลาวถึง ธรรมชาติของงานบริการสาธารณะที่องคการสาธารณประโยชนเลือกทําวา มักเปนงานที่

ตองการความทุมเทสูง อาทิ การชวยเหลือเด็กผูถูกกระทํา 

ตัวอยางอีกกรณีหนึ่งคือ เจาหนาที่องคการสาธารณประโยชนที่ลงพื้นที่เขาชวยเหลือเด็กที่

ถูกกันออกจากระบบการศึกษาหลักอยางถาวร (School  Exclusion) ในสหราชอาณาจักร ซ่ึงเด็ก

กลุมนี้มักอยูในครอบครัวยากจน เปนคนผิวดําหรือเปนลูกครึ่งผิวสี (Dual-Heritage) เจาหนาที่

จะตองสรางความสัมพันธกับเด็กและครอบครัวจนกระทั่งไดรับความไววางใจ เจาหนาที่จะตองมี

การสื่อสารที่เปนเชิงบวกปราศจากการตําหนิหรือตัดสิน (Non-Judgemental Approach) วาเด็ก 

เปนผูตอตานสังคม (Anti-Social Behavior Orders: ASBOs) จะตองทําความเขาใจและตระหนัก

อยูเสมอในภูมิหลังและความขุนเคือง (Resentment) ที่เด็กและครอบครัวเคยไดรับในอดีต อาทิ 

การเหยียดเชื้อชาติ (Institutional  Racism) เจาหนาที่ผูดูแลเด็กกลุมนี้จะตองปรับกลยุทธในการ

สรางความสัมพันธอยางสรางสรรค สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดวยอารมณที่ม่ันคงและมี

ความอดทนสูง อีกทั้งรูปแบบการทํางานของเจาหนาที่มีความยืดหยุนและตองมีการปรับเปลี่ยนอยู

เสมอ (Frankham, Edwards-Kerr, Humphrey and Roberts, 2007) 

สําหรับตัวอยางการทํางานบุคลากรในองคการสาธารณประโยชนในประเทศไทย ที่แสดง

ถึงความสามารถในการเขาถึงกลุมเปาหมายไดรวดเร็ว การใหบริการที่ยืดหยุนคลองตัว ไดแกการ

ชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิที่เกิดขึ้นในภาคใตของไทยวันที่ 26 ธันวาคม 2547 จากการประชุม

คณะกรรมการองคการพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) เมื่อวันที่15-16 มกราคม 2548 สรุปไดวา 

องคการสาธารณประโยชนหลายองคการและรวมทั้งอาสาสมัครจํานวนมากไดเขาชวยเหลือ
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ประชาชนเปนกลุมแรกๆ รูปแบบความชวยเหลือในระยะแรกเรียกวา “ระยะของความชวยเหลือ” มี

ดังนี้ การคนหาศพ การทําระบบขอมูลคนหาย การรับบริจาค และการกระจายของบริจาค การ

ทํางานในที่พักช่ัวคราวสําหรับผูไดรับผลกระทบ อาสาสมัครและเจาหนาที่บางสวนเขาไปในพื้นที่

ในหมูบานซึ่งอยูหางไกลเนื่องจากความชวยเหลือจากรัฐใชเวลานานมากในการเขาถึง ในขณะที่

ชาวบานที่เปนชาวประมงก็ชวยกันเองโดยออกเรือเพื่อคนหาผูรอดชีวิตที่ลอยคออยูในทะเลและรับ

กลับมาที่ฝง 

ความชวยเหลือจากภาครัฐนั้นมักจะเนนเร่ืองการชดเชยความเสียหายเปนหลักในขณะที่

องคการสาธารณประโยชนมีความคิดที่จะชวยเหลือที่ไปไกลกวานั้นคือ หลังจากการผาน “ระยะ

ของความชวยเหลือ” แลวองคการสาธารณประโยชนตางตระหนักถึงบทบาทในการชวยใหคนใน

ชุมชนสามารถดูแลตัวเองและคนใกลชิดไดเพื่อใหชุมชนฟนและยืนหยัดดวยตนเองซ่ึงเรียกวา 

“ระยะการสรางพลังชุมชน” โดยลดการชวยเหลือแบบสงเคราะหในระยะแรกลง เนนที่การเรงฟนฟู

ใหผูเสียหายกลับมาใชชีวิตและกลับมาทํามาหากินไดอยางมีศักด์ิศรีดังเดิม อาทิ โครงการอูซอม

สรางเรือชุมชน ซึ่งเปนการรวมมือ 3 ภาคสวนระหวาง ชาวบาน ภาคสาธารณประโยชน และไดรับ

ทุนสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชน (เครือซีเมนตไทย) โดยการระดมชาวบานที่เปนชางและเจาของ

เรือมาชวยกันสรางเรือ ทําใหงานเสร็จเร็ว สามารถกลับไปใชชีวิตทํามาหากินดวยตัวเองไดเร็ว และ

การรวมกันทําใหสามารถส่ังซ้ือไมจํานวนมากจากมาเลเซียเขามาสงใหได ไมตองหาไมจากการ

ทําลายปา อนึ่งภาครัฐโดยกรมประมงไดเขามามีสวนชวยเหลือโครงการคลายกันกอนหนานี้ แต

เนื่องจากขอจํากัดที่วาการใหความชวยเหลือของรัฐเปนแบบเหมารวม ไมยืดหยุนตามปญหาที่พบ

ในแตละทองที่ จึงทําใหองคการสาธารณประโยชนและชาวบานประสานงานไดยาก (วราลักษณ 

ไชยทัพ, 2548, ผูจัดการรายวัน, 2548: 1) นอกจากนี้ยังมี การกอสรางบานพักถาวร การใหความ

ชวยเหลือทางดานกฎหมายในเร่ืองสัญชาติและสถานะบุคคลของผูประสบภัย การจัดอบรมทักษะ

ทางดานคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษใหกับชุมชนทองถิ่น การสนับสนุนใหเกิดการทองเที่ยวใน

รูปแบบอาสาสมัคร การสงเสริมธุรกิจขนาดเล็ก อาทิ รีสอรทขนาดเล็ก ศูนยหัตถกรรมสึนามิ การ

ทําผลิตภัณฑจากเศษไมตอเรือ การพัฒนาธุรกิจผลิตเฟอรนิเจอร การสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ ใน

ชุมชน อาทิ กลุมเคร่ืองแกง ขนมจีน น้ําพริก 

ตัวอยางความเพียรพยายาม ไมยอทอตออุปสรรค และมุงเปาหมาย ของบุคลากรใน

องคการสาธารณประโยชนอีกตัวอยางหนึ่งคือ การตอสูเพื่อใหไดมาซ่ึงพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 ซี่งมีการตอสูยาวนานจากเร่ิมตนในอดีตที่การคาประเวณี

ไมถือเปนปญหาสังคมรายแรงจนกระทั่งสมาคมสิทธิและเสรีภาพเปนผูเร่ิมนําประเด็นการ
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คาประเวณีเขามาในแวดวงสาธารณะเมื่อ พ.ศ. 2516  (จุรี วิจิตรวาทการ และ กนกกาญจน อนุ

แกนทราย, 2550: 12-25) 

 

2.9.4  ปญหาขององคการสาธารณประโยชน 

2.9.4.1 การขาดแคลนขอมูล 

องคการสาธารณประโยชนนั้นแมจะมีบทบาทที่สําคัญในฐานะหุนสวนงานบริการ

สาธารณะและมีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางมาก แตองคการสาธารณประโยชนก็มักจะไมไดรับการ

รวมเขาไวเปนสถาบันทางสังคมสถาบันหนึ่ง นอกจากนี้พื้นที่ทางวิชาการก็ยังคงมีอยูนอย สาเหตุ

หลักเนื่องจากความคุนเคยเปนเวลานานในรูปแบบสถาบันทางสังคมที่มีเพียง 2 ภาคคือ ภาครัฐ

และภาคธุรกิจเอกชน มีผลใหภาคสาธารณประโยชนมักถูกมองขามไป ดังที่พบการขาดแคลน

ขอมูลเกี่ยวกับองคการในภาคเอกชนสาธรณประโยชนทั้งดานปริมาณและคุณภาพ ในหลาย

ประเทศไมมีขอมูลพื้นฐานอยางเปนทางการขององคการสาธารณประโยชน ไมวาจะเปนจํานวน

องคการ ขนาดองคการ กิจกรรมที่องคการทํา ขอมูลดานการเงินขององคการ น้ําหนักทาง

เศรษฐกิจขององคการในภาคสาธารณประโยชน รวมถึงบทบาทขององคการสาธารณประโยชน 

บอยครั้งที่พบวาขอมูลที่มีขาดความถูกตองและไมทันสมัย เนื่องมาจากภาคสาธารณประโยชนไม

มีการเก็บขอมูลและสถิติอยางเปนทางการและเปนระบบ (Salamon, Sokolowski, and List, 

2004: 3-4) 

สําหรับประเทศไทยขอมูลขององคการสาธารณประโยชนมีหลายแหลง ไดแก 

ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ พบปญหาวามีองคการบางสวนขาดการ

ติดตอกับคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติทําใหไมแนใจวาองคการเหลานี้ยังมีการดําเนินกิจกรรม

อยูหรือไม ขอมูลจากกระทรวงมหาดไทยที่ทําหนาที่เปนนายทะเบียนมูลนิธิ ขอมูลจากสันติบาลที่

ทําหนาที่เปนนายทะเบียนสมาคม และขอมูลจากคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการสังคมโดยกรม

ประชาสงเคราะห ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ และขอมูลองคการที่ไมไดจดทะเบียนและจด

ทะเบียนจากทําเนียบที่จัดทําโดยหนวยงานตางๆ พบวาขอมูลจํานวนองคการสาธารณประโยชน

จากแหลงที่กลาวมาขางตนมีจํานวนแตกตางกัน พบปญหาขอมูลขาดการใหทันสมัย (อมรา  

พงศาพิชญ และคณะ, 2546)  

2.9.4.2 ไมไดรับความไวใจจากคนสังคม 

คนในสังคมจํานวนมากยังคงไมไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับบทบาทองคการ

สาธารณประโยชนอยางเพียงพอ บอยครั้งที่ไดรับขอมูลซึ่งไมตรงกับความเปนจริง กอใหเกิดความ
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ระแวง ไมไววางใจ ไมใหความรวมมือ ไมพอใจตอการคัดคานหรือการตอสูกับผูมีอํานาจในภาครัฐ

ขององคการสาธารณประโยชน หลายคนคิดวาสิ่งเหลานี้เปนตนเหตุของความไมปรองดองกันใน

สังคม (จุรี วิจิตรวาทการ และ กนกกาญจน อนุแกนทราย, 2550:  8) นอกนั้นยังพบปญหาการถูก

หวาดระแวงโดยรัฐ ในกรณีที่องคการสาธารณประโยชนรับแหลงทุนหรือการบริจาคจากบุคคลหรือ

กลุมคนชาวตางชาติ โดยรัฐมักระแวงวาองคการสาธารณประโยชนเหลานี้จะถูกยุยงหรือกระทํา

การในลักษณะที่ทําใหกลุมประชาชนผูรับความชวยเหลือตอตานรัฐ (สุพรรณี ไชยอําพร, 2543)

นอกจากนี้ บางองคการขาดสถานภาพที่เชื่อถือไดเนื่องจากไมไดจดทะเบียน (ยุพา วงศไชย และ

คณะ, 2531: 21-28)  

 
2.9.5  รูปแบบการปฏิบัติงาน 

ในองคการสาธารณประโยชนขนาดเล็กอาจประกอบดวย กลุมผูปฏิบัติงานซึ่งรับผิดชอบ

งานเบ็ดเสร็จ ทั้งในระดับการวางแผน การตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติการ โดยเจาหนาที่คนหนึ่ง

อาจทํางานไดหลากหลายทั้งดานเนื้องานและรูปแบบการทํางาน สําหรับองคการสาธารณประโยชน

ขนาดใหญมักมีการแบงเปนฝายหรือมีการแบงสาขามากขึ้น (มาลี พฤกษพงศาวลี, 2541: 15) 

ในองคการขนาดกลางและขนาดใหญนั้น แมวาจะมีการวางตัวผูกําหนดนโยบายหรือ

ผูบริหารองคการไว แตเจาหนาที่ในแตละฝายก็มักมีสวนรวมในการรางแผนงานและรวมแสดง

ความคิดเห็นในการวางแผนดวย องคการสาธารณประโยชนหลายแหงพยายามรักษา

ความสัมพันธภายในองคการใหเปนแนวราบและมีระดับชั้นใหนอยที่สุด ใชวิธีการทํางานในทุก

ระดับขั้นตอนอยางมีสวนรวมจากลางขึ้นบน และใชวิธีส่ือสารสองทางหรือหลายทาง เพื่อหา

แนวทางที่เปนเอกภาพมากที่สุด วิธีการทํางานเชนนี้ทําใหองคการสามารถระดมความคิดเห็นและ

ความรวมมือจากผูปฏิบัติงานไดอยางทั่วถึง กอใหเกิดความผูกพัน ความรับผิดชอบ และความเปน

เจาของงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่เสริมสรางความเขมแข็งขององคการ (มาลี พฤกษพงศาวลี, 

2541: 15-16) 

กลาวไดวา ความยืดหยุน คลองตัว ไมยึดติดระเบียบกฎเกณฑที่ตายตัว เปนลักษณะ

ทั่วไปขององคการสาธารณประโยชนขนาดเล็ก ซ่ึงทุกคนมีสวนรวมในการคิดวางแผนและลงมือ

ปฏิบัติงาน แตเมื่องานขยายตัวขึ้นเปนองคการขยายเปนองคการสาธารณประโยชนขนาดกลางก็

จําเปนตองสรางระบบการทํางานโดยแบงเปนฝายตางๆ ตามลักษณะงานที่เกี่ยวของ เชน งาน

รณรงคเผยแพร งานพิทักษสิทธิ งานประสานกับองคการภายนอก หรืออาจแบงเปนโครงการเล็กๆ

ภายในองคการ และยิ่งองคการมีขนาดใหญข้ึนก็ยิ่งมีความจําเปนที่จะตองมีการจัดระบบงาน

ภายใน รวมทั้งการสรางกลไกในในการบริหารภายในมากขึ้นตามไปดวย ซ่ึงรวมถึงการจัดองคการ
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การจัดระบบความสัมพันธของบุคลากร การวางระเบียบกฎเกณฑเกี่ยวกับการทํางาน การจาย

คาตอบแทนการทํางาน ระบบสวัสดิการผูปฏิบัติงาน วิธีการจัดการกับปญหาและการระงับขอ

ขัดแยงภายในองคการ การประสานงานภายนอก การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ (มาลี พฤกษพงศาวลี, 

2541: 16) 

แมจะมีโครงสรางขององคการแตความรูสึกนึกคิดพื้นฐานหรือจิตวิญญาณขององคการ

สาธารณประโยชนหลอมรวมแนบแนนอยูกับประโยชนของสาธารณะ ความสัมพันธระหวาง

ผูปฏิบัติงานกับกรรมการจึงไมใชระบบการบังคับบัญชาเปนชั้นๆ แตยึดโยงดวยเรื่องอุดมการณ

และเรียกรองใหแขงขันกันที่การเสียสละและทําความดีมากกวา ความสัมพันธระหวางที่ปรึกษา 

กรรมการ และผูปฏิบัติงาน ขององคการมักเปนไปอยางถอยทีถอยอาศัยกันเพราะตางทํางานบน

พื้นฐานของการอาสาสมัครและเสียสละดวยกันทั้งสิ้น (มาลี พฤกษพงศาวลี, 2541: 17) 

ในดานหลักการการทํางาน การบริหาร ลักษณะและความสัมพันธของบุคลากร ทําให

องคการสาธารณประโยชน มีความเขมแข็งในบางดาน เชน ในงานที่มีลักษณะบุกเบิก หรืองานที่

ตองการความยืดหยุนสูง ซ่ึงเปนลักษณะงานที่เหมาะสมกับการทํางานกับมนุษยและการทํางาน

พัฒนาซึ่งทั้งความคิดและกิจกรรมตองมีลักษณะไมหยุดนิ่งตายตัวอยูกับที่ งานลักษณะนี้องคการ

สาธารณประโยชนสามารถทําไดดี (มาลี พฤกษพงศาวลี, 2541: 18) 

 

2.9.6  ลักษณะเฉพาะของบุคลากรในองคการสาธารณประโยชน 

จากกรณีการทํางานหนักของอาสามัครผูใหคําปรึกษา (Volunteer Counselors) ใน

องคการสายดวนเรื่องเด็ก (Child  Line) อาสาสมัครที่ทํางานในองคการรณรงควิจัยโรคมะเร็ง 

(Cancer Research Campaign) ชวยเหลือเด็กที่ถูกกันออกจากระบบการศึกษาหลักอยางถาวร 

(School Exclusions) และกรณีในประเทศไทยที่องคการสาธารณประโยชนเปนกลุมแรกที่เขา

ชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิรวมทั้งไดเขาไปในพื้นที่หางไกลที่รัฐเขาไปไมถึง  และกรณีการตอสู

เพื่อใหไดพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 ที่ตอสูอยางยาวนาน 

แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นทุมเทไมยอทอตออุปสรรคในการทํางานของบุคลากรในองคการ

สาธารณประโยชนที่มีเปาหมายคือ ประโยชนสูงสุดของประชาชนผูรับบริการอยางแทจริง 

บุคลากรในองคการสาธารณประโยชนเลือกที่ทํางานในองคการเหลานี้เพราะสอดคลอง

คานิยมสวนตัว (Value-led) มีความมุงมั่นทุมเทใหกับงานอยางแทจริงและเห็นความสําคัญของ

งานที่ทําวาเปนสิ่งที่ดี (Commitment to the Cause) มักมีความรูสึกเปนเจาของในงานที่ทําอยางสูง 

(Strong Sense of Ownership) รวมทั้งคาดหวังที่จะมีสวนรวมในการตัดสินใจสูง (Armstrong, 

1992: 28-30) ผูที่เลือกทํางานในองคการสาธารณประโยชนเนื่องจากตนมีคานิยมสอดคลองกับ
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องคการ (Moral  Attachment) และ ยินดีที่จะทํางานแมวาจะไดรับคาตอบแทนภายนอกต่ําโดย

คํานึงถึงผลตอบแทนภายในที่ไดรับเปนหลัก (Zimmeck, 1998) 

 

2.9.7  การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชน 

ในมุมมองดานพื้นฐานกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human  Resource 

Management Processes) และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human  Resource 

Management Practices) ในองคการสาธารณประโยชนนั้นไมตางจากภาครัฐและภาคเอกชน  

ยังคงมีกระบวนการ สรรหา คัดเลือก การพัฒนา การใหคาตอบแทน และการประเมินผลงาน 

เชนเดียวกัน แตส่ิงที่แตกตางอยางมากคือความยากในการบริหารชุดของคานิยม (Sets  of 

Values) ซ่ึงยากกวาการบริหารในภาคธุรกิจเอกชนทั่วไป องคการสาธารณประโยชนมีการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยภายใตวัฒนธรรมที่หลากหลายและบางครั้งมีความขัดแยงกัน องคการ

สาธารณประโยชนหลายแหงเปนตัวอยางที่ดีในการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางยืดหยุนและ

ตอบสนองความตองการของสมาชิกในองคการไดดี 

การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนมีสวนที่ตางจากการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยในองคการภาครัฐและภาคเอกชนคือการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ

สาธารณประโยชนใหความใสใจและใหเวลากับคนมาก เนื่องจากบุคลากรมีความมุงมั่นทุมเท

ความพยายามและเวลาตองานสูงจึงไมจําเปนตองกังวลเรื่องการสรางความผูกพันตองาน 

(Commitment) มากนัก อยางไรก็ตามการมีความมุงมั่นทุมเทระดับสูงบางครั้งก็เกิดปญหา หาก

บุคลากรมีคานิยมสวนตัวแตกตางจากขององคการและยึดถือคานิยมสวนตัวเปนหลักในการ

ทํางานมากเกินไป ความมุงมั่นทุมเทในกรณีนี้อาจทําใหองคการดําเนินการคลาดเคลื่อนจาก

เปาหมายที่ต้ังไว ซ่ึงเปนงานยากอีกงานหนึ่งของผูบริหารทรัพยากรมนุษยที่จะทําใหบุคลากร

ดําเนินการใหสอดคลองกับเปาหมายหลักขององคการ ปญหานี้มักเกิดขึ้นกับบุคลากรมืออาชีพ 

(Professionals) ที่มีสัดสวนในองคการสาธารณประโยชนจํานวนมากวาภาคอื่น ในเรื่องนี้ผูบริหาร

ทรัพยากรมนุษยตองสรางความสมดุลระหวางการใสใจตอความรูสึกของบุคลากรและการคํานึงถึง

เปาหมายเชิงกลยุทธขององคการ (Armstrong, 1992: 28-32) 

องคการสาธารณประโยชนสวนใหญมีโครงสรางแบนราบ (Flat) สายการบังคับบัญชานอย 

งานที่ยากอีกงานคือการตัดสินใจขององคการซึ่งมีบุคคลเขามาเกี่ยวของมาก เนื่องจากทุกคนตาง

ตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ทําใหใชเวลานานในการตัดสินใจและหาขอสรุปไดยาก การ

ทํางานของผูบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองทําใหสมาชิกในองคการยอมรับและปฏิบัติตามโดยไม

อาศัยอํานาจบังคับและไมเครงครัดในกฎระเบียบมากจนเกินไป (Armstrong, 1992: 28-32) 
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Jones and Ruddy (1991 อางถึงใน Armstrong,  1992:  32) ไดศึกษานโยบายและวิธี

ปฏิบัติทรัพยากรมนุษยขององคการสาธารณประโยชน 9 องคการในสหราชอาณาจักร พบวา  

1) องคการในภาคนี้มีการดําเนินงานโดยอาศัยแรงขับเคลื่อนจากคานิยม 

(Value-Driven) มากกวาในภาครัฐและเอกชน คานิยมเหลานี้ไดแก การใหความเคารพผูคน 

(Respect  for  People)  ความเปนธรรม และการเสริมพลังหรือการเพิ่มอํานาจในงาน 

(Empowerment) ใหความเทาเทียมดานโอกาส (Equality in Opportunity) กับผูรับบริการ สมาชิก

ในองคการ และในกระบวนการสรรหาคัดเลือก และ การมีสวนรวม (Participation) 

2) โครงสรางองคการมีสายการบังคับบัญชานอยและกระจายอํานาจ 

3) บุคลากรสวนใหญในองคการโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมมืออาชีพที่ยึดมั่นตอ

องคการดวยความรูสึกเห็นแกประโยชนผูอ่ืน (Altruism) อยางจริงใจ แตก็มีบุคลากรจํานวนหนึ่งที่

ตองการผลประโยชนอ่ืนๆ ที่หลากหลาย (Pluralistic Interests) รวมทั้งกลุมที่ถูกจูงใจดวยปจจัย

ข้ันที่สอง อาทิ รายไดและเสนทางอาชีพ (Career) และในกลุมพนักงานสนับสนุน (Support-Staff) 

บางระดับที่สนใจสิ่งจูงใจขั้นพื้นฐาน 

4) เหตุผลที่บุคลากรมืออาชีพจํานวนมากเลือกทํางานในองคการสาธารณประโยชน

เนื่องจากมีอิสระในการทํางานสูง อยางไรก็ตามอิสระในการทํางานอาจขัดแยง (Tension) ตอ

ความเปนมืออาชีพ นําไปสูคําถามที่วา พื้นฐานคานิยม (Value Base) ไดมีการสื่อสารและธํารงไว

ในรูปการทําใหองคการเปนทางการมากขึ้น อยางไร 

5) ความขัดแยงมักเปนสิ่งที่ตองหลีกเลี่ยงเนื่องจากถูกมองวาเปนสิ่งที่ไมสมควร

ทํา (Unethical) และเปนอุปสรรค (Hindrance) ตอเปาหมายที่ดีงาม ซ่ึงในอีกมุมหนึ่งอาจหมายถึง

การปลอยใหสถานการณแยลงจนถึงจุดที่จําเปนตองเปลี่ยนแปลง (Breaking Point) จึงมีการหยิบ

ยกประเด็นนี้ข้ึนมาถกเถียง อีกทั้งแนวทางนี้อาจเปนการขัดขวาง (Prevent) แนวคิดดีๆ ที่จะเกิดขึ้น 

6) มีการใชระบบประเมินผลงานอยูทั่วไป สวนใหญเปนการประเมินวาการ

บริหารเชื่อมโยงสูการใหบริการไดตามวัตถุประสงคหรือไม บอยครั้งที่ไมมีการประเมินผลการ

ฝกอบรมทําใหบางองคการไมสามารถระบุส่ิงที่ตองฝกอบรมได (Training Needs) และไมสามารถ

ต้ังเกณฑการวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measures) ที่เหมาะสมได 

7) มีการเริ่มใชการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Performance-

Related Pay) แตดวยความสัมพันธที่ปราศจากขอขัดแยง (Conflict-Free) และตางยินยอมใหกัน 

(Consensual) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคล ซ่ึงอาจทําใหเกิดความเสียหายตอ

องคการโดยรวม 
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8) การสื่อสารในองคการเปนแบบสามารถสื่อสารกันไดทุกระดับในองคการ 

สามารถติดตอโดยตรงกับผูบริการระดับสูงไดงายมาก 

 

2.9.8  การสรรหาและคัดเลือก 

องคการสาธารณประโยชนที่มุงทํางานเพื่อสาธารณประโยชนอยางแทจริงจะตองมีระบบ

การตรวจสอบและคัดเลือกบุคลากรรวมทั้งคัดเลือกองคการที่จะเขารวมกิจกรรม ดวยการพยายาม

รักษาความยืดหยุนและหลากหลาย ทําใหองคการตองพยายามรักษาคุณภาพและมาตรฐานงาน 

และเขมงวดในระบบตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกมากขึ้น เพราะงานขององคการ

สาธารณประโยชนมีลักษณะเปนเชิงคุณภาพสูงซึ่งทําใหวัดผลการทํางานไดยาก (มาลี พฤกษ

พงศาวลี, 2541: 18) 

ดรักเกอร (2544: 137) ไดกลาวงถึงหลักในการจางคน 2 ขอคือ ขอแรก อยาจางคนในสิ่งที่

เขาทําไมไดและจงจางในสิ่งที่เขาทําได อาทิ การใหคนตาบอดไดใชความสามารถดานความไวตอ

เสียง ขอที่สองคือ ผูจางจะตองทราบวาจะสามารถนําจุดเดนของเขาไปใชไดอยางไร อีกทั้งยังได

แนะนํากระบวนการคัดเลือกที่เหมาะสมวาตองเริ่มที่ การมอบหมายงานใหทํา ไมใชเพียงการบอก

คําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) เทานั้น การตัดสินใจประเมินผูสมัครควรพิจารณา

เปรียบเทียบผูสมัครหลายคนโดยปราศจากความลําเอียงและอคติ โดยเริ่มพิจารณาจาก

ความสําเร็จของงานที่มอบหมาย และดูจุดเดนพิเศษของผูสมัคร กอนการพิจารณาบุคลิกลักษณะ 

หลังจากไดผูที่สามารถทํางานไดแลวจึงสอบถามบุคคลอางอิงที่เคยทํางานรวมกับผูสมัคร 

กระบวนการคัดเลือกมิใชส้ินสุดที่การรับผูสมัครเขาทํางาน แตจะสิ้นสุดที่การประเมินเมื่อสิ้นสุด

ระยะฝกงาน (ดรักเกอร, 2544: 134) 

 

2.9.9  การหลอหลอม 

ในอดีตกระบวนการหลอหลอมผูปฏิบัติงานวิชาชีพรุนใหมขององคการใชการฝกอบรม

อยางเปนทางการ (Formal  Training) เพียงอยางเดียว ซ่ึงเปนการสอนในหองเรียนตามบทเรียน

และหัวขอที่ถูกคัดเลือกไวลวงหนา หลังฝกอบรมสิ้นสุดลงผูเขารับการอบรมจะตองนําความรูที่ได

จากการอบรมไปแปลงเพื่อประยุกตใชในสถานการณการทํางานจริง แตมักเกิดปญหาวา ผูผาน

การอบรมแลวไมมีความสามารถที่จะประยุกตใชใหไดผลลัพธตามตองการ จึงเกิดแนวคิดการ

เรียนรูในที่ทํางานขึ้น (Workplace Learning) Chao (2001: Abstract) ไดศึกษาโครงการฝกอบรม

ผูที่จะเปนที่ปรึกษาของบริษัทที่ปรึกษา พบวา ที่ปรึกษาใหมที่มีความสามารถนั้นมีที่มาจากการ

ไดรับโอกาสในการใหคําปรึกษาในโครงการที่ทาทาย และจากการที่ไดมีปฏิสัมพันธกับที่ปรึกษาที่มี
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ประสบการณสูง นอกจากนี้ระบบฐานความรูภายในบริษัทยังมีประโยชนตอการเปนที่ปรึกษาอยาง

มาก และสุดทายพบวา การพัฒนาอัตลักษณในอาชีพ (Career Identities) มีความสําคัญสําหรับที่

ปรึกษาใหมอยางมาก เทียบเทากับการปรับตัวทางอาชีพเพื่อรับตําแหนงระดับสูงในองคการ 

(Career Adaptation to Organization Priorities) 

 

2.9.10  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ทุกองคการจําเปนตองมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซ่ึงสามารถเกิดไดจากการศึกษาทั้งใน

ระบบและนอกระบบ (135) การพัฒนาคนควรตองมุงเนนที่การปฏิบัติงานแทนการเนนที่ศักยภาพ 

และตองยึดถือมาตรฐานการทํางานอยางมีคุณภาพไว โดยใหคนพยายามใหถึงมาตรฐานไมใชการ

หยอนมาตรฐานลงมา (136-137) วิธีพัฒนาคนที่สําคัญที่สุดคือการใหเขาเปนครูสอนสิ่งที่เรียนรู

ใหกับผูอ่ืน เพราะไมมีใครเรียนรูไดมากเทากับผูที่เปนครูที่ดี (139) ขอพึงระวังเรื่องการพัฒนาคน

ในองคการสาธารณประโยชนคือ (ดรักเกอร, 2544: 135-136) 

1) การพัฒนาคนควรพัฒนาที่จุดเดน ไมใชพยายามพัฒนาจากจุดที่ออนใหดีข้ึน 

เพราะคนในวัยทํางานนั้นบุคลิกภาพถูกฝงแนนแลวเขาสามารถเรียนรูทักษะได แตเปลี่ยนแปลง

บุคลิกภาพนั้นยากมาก 

2) การพัฒนาคนไมควรพัฒนาเฉพาะเพื่อทํางานไดในทักษะแคบๆ เทานั้น แต

ควรพัฒนาเพื่องานอาชีพและการดําเนินชีวิตโดยใหสอดคลองกับเปาหมายระยะยาวที่กําหนดไวดวย 

3) ไมควรมีการแตงตั้งผูสืบทอดตําแหนง เนื่องจากผูที่จบมาดวยคะแนนสูงอาจ

หมดไฟภายในไมกี่ปที่ทํางานก็ได หรือผูที่ทํางานไดดีเมื่ออายุมากขึ้นอาจเปนผูที่ไมไดเฉลียวฉลาด

อะไรในชวงตนของการทํางาน 

จากการสัมภาษณพระอภิบาลที่ประสบความสําเร็จในการอบรมผูนําอาสาสมัครทานหนึ่ง 

มีแนวการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดังนี้ (ดรักเกอร, 2544: 136) 1) ใชระบบพี่เลี้ยงเพื่อแนะแนวทาง

2) ใชครูเพื่อพัฒนาทักษะ 3) ใชผูทําหนาที่ตัดสินเพื่อประเมินความกาวหนา 4) ผูมีตําแหนงสูงสุด

ในองคการเปนผูทําหนาที่คอยใหกําลังใจดวยตนเอง 

สภาพการทํางานขององคการสาธารณประโยชนที่ตองจดจออยูกับกลุมเปาหมายและ

ประเด็นเฉพาะ ทําใหผูปฏิบัติงานเขาใจงานในหนาที่อยางเปนองครวม และเปนการพัฒนาอุปนิสัย

ความชางคิดวิเคราะห (Critical Thinking) ในการเชื่อมโยงประเด็นปญหาตางๆ 

บุคลากรในองคการสาธารณประโยชนจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน 

ทัศนะ แนวคิด กับบุคลากรในองคการนานาชาติ จากการจัดสัมมนาฝกอบรมภายในองคการ จาก



96 

การทํางานเปนเครือขายเชื่อมโยงหลายระดับทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการเขารวม

ประชุมสัมมนาในระดับภูมิภาคและในระดับสากล เหลานี้เปนเวทีการเรียนรูที่สําคัญในการ

เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพใหกับผูปฏิบัติงาน (มาลี พฤกษพงศาวลี, 2541: 16) 

 

2.10 องคการสาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหในประเทศไทย 
 

การสังคมสงเคราะหกับการกุศลมีขอแตกตางที่เห็นเดนชัด ดังตารางที่ 2.8 พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ทรงมีพระราชดํารัสในพิธีเปดการประชุมการสังคมสงเคราะห

แหงชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 26 มีนาคม 2505 ความวา  

 

การสังคมสงเคราะหนั้น มีความหมายกวางขวางมาก กินความถึงการดําเนินการ

ทุกอยางที่จะชวยเกื้อกูลเพื่อนมนุษย หรือกลุมชนที่รวมกันเปนสังคม เปนชาติ 

และผูไมสามารถชวยตัวเองได ใหมีความสุขทั้งทางกายและจิตใจ ใหไดมีปจจัย

อันจําเปนแกการครองชีพ คือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยู อาศัย และการบําบัด

โรคภัยไขเจ็บ ไดรับการศึกษาอบรมตามควร ตลอดจน มีความรูที่จะนํามาเลี้ยง

ชีพโดยสุจริต เพื่อความเรียบรอยและความเปนปกแผนของสังคม 

 

ตารางที่ 2.8  ขอแตกตางระหวางการสังคมสงเคราะหกับการกุศล 

 
การสังคมสงเคราะห การกุศล 

1. เปนการชวยเหลือระยะยาวจนกวาผูรับบริการนั้นจะ

สามารถชวยตนเองไดในที่สุด 

1. เปนการชวยเหลือเฉพาะหนา โดยไมสนใจวาผูรับจะ

สามารถชวยตนเองไดหรือไม 

2. การชวยเหลือคํานึงถึงศักดิ์ศรีของผูรับบริการและ

ถือวาเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ผูรับจะตอง

ไดรับการชวยเหลือเมื่อมีปญหา 

2. เปนการทําบุญ ทํากุศล มีผูใหและผูรับ 

3. การดําเนินงานทําเปนกระบวนการอาศัยทั้งศาสตร

และศิลป 

3. การดําเนินงานไมเปนกระบวนการ ไมตองอาศัยทั้ง

ศาสตรและศิลป 

4. อาศัยนักวิชาชีพสังคมสงเคราะห หรือคนที่ไดรับการ

อบรมและมีประสบการณการทํางานดานนี้ 

4. คนทั่วไปสามารถทําไดโดยไมตองอาศัยนักวิชาชีพ

สังคมสงเคราะห 
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2.10.1  สาระสําคัญของการสังคมสงเคราะห 

ผูทํากิจกรรมการสังคมสงเคราะห เรียกวา "นักสังคมสงเคราะห" นักสังคมสงเคราะหมี     

3 ประเภท  

ประเภทที่ 1  คือนักสังคมสงเคราะหอาชีพ  

ประเภทที่ 2  คือผูอาสาปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห  

ประเภทที่ 3  คือผูชวยงานสังคมสงเคราะห  

ถาจะแบงกลุมผูรับบริการที่ประสบปญหาสังคมตามการปฏิบัติงานของกรมประชา- 

สงเคราะห กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเปนหนวยงานราชการโดยตรงที่รับ ผิดชอบในการดําเนินงาน 

สงเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะหเพื่อ สวัสดิภาพ และความผาสุกของประชาชน แบงได

ดังตอไปนี้  

2.10.1.1 กลุมเด็กและเยาวชน  

2.10.1.2 กลุมสตรี  

2.10.1.3 กลุมหัวหนาครอบครัว  

2.10.1.4 กลุมคนชรา  

2.10.1.5 กลุมคนพิการ  

2.10.1.6 กลุมผูประสบสาธารณภัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาในกลุมเด็กและเยาวชน และกลุมสตรี เนื่องจากเปน

กลุมที่เปนปญหาสังคมในปจจุบันและในอนาคตคอนขางมาก เพราะเด็กในวันนี้ก็คือผูใหญในวันหนา 

ถาไมไดรับการแกไขปญหาในสภาพปจจุบัน จะทําใหเปนปญหาเรื้อรังของสังคมในอนาคต 

 

2.10.2  จุดมุงหมายของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห  

2.10.2.1  เพื่อการสงเคราะหผูประสบปญหาความทุกขยากเดือดรอนที่ ชวย

ตนเองไมได ใหสามารถชวยตนเองได  

2.10.2.2   เพื่อการแกไขปญหาสังคม  

2.10.2.3 เพื่อการพัฒนาสังคม หมายถึงการพัฒนาคนเพื่อใหชวยพัฒนาสังคม 

ใหมีความเจริญกาวหนา 

 

2.10.3   การปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห  

 เนื่องจากนักสังคมสงเคราะหมีหนาที่ใหการสงเคราะหแกผูรับบริการ แกไขปญหาสังคม

และพัฒนาสังคม ฉะนั้น จึงมีวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุถึง ปรัชญาที่วา ชวยใหเขาสามารถชวย
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ตนเองไดดวยวิธีทํางานกับเขา มิใชทํา งานเพื่อเขา เพื่อที่เขาจะไดมีสวนรวมในการพัฒนา

ประเทศชาติได วิธีการ ดังกลาว มีดังตอไปนี้  

2.10.3.1 การทํางานกับบุคคล  

2.10.3.2 การทํางานกับกลุม  

2.10.3.3 การจัดระเบียบและการพัฒนาชุมชน  

2.10.3.4 การวิจัยทางสังคมสงเคราะห  

2.10.3.5 การบริหารงานสังคมสงเคราะห 

 

2.10.4  การสังคมสงเคราะหในปจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
งานสังคมสงเคราะหในสังคมไทย ไดเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ควบคูไปกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาทางดานวัต ถุยิ่งเจริญขึ้นมากเทาไร ปญหาทาง

สังคมก็ยิ่งมีมากตามขึ้นมาเทานั้น อาทิ ปญหาเด็กถูกทอดทิ้ง ปญหายุวอาชญากรรมและ

อาชญากรรม ปญหายาเสพติด ปญ หาความยากจน ปญหาคนวางงาน ปญหาโสเภณี ปญหา

ผูสูงอายุ เปนตน งานสังคมสงเคราะหเปนงานบริการ เปนกิจกรรมที่จัดใหกับบุคคลตั้งแตเกิด จน

ตาย เปนงานที่ใหบริการแกบุคคลทั้งที่มีและไมมีปญหา ใหเขาสามารถดํา เนินชีวิตอยูในสังคม

ดวยความเปนปกติสุขและมีความสามารถในการพัฒนาสัง คมสวนรวมดวย หนวยงานที่ใหบริการ

ทางสังคมสงเคราะหอาจแบงเปน 2 ระดับ  

2.10.4.1 ระดับรัฐบาล อาจกลาวไดวา หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความ 

ผาสุกของประชาชนไทย ประกอบดวย 4 กระทรวงหลัก คือ กระทรวง มหาดไทย กระทรวงเกษตร

และสหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง สาธารณสุข แตหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงใน

การดําเนินงานสงเสริม และสนับสนุนการสังคมสงเคราะหเพื่อสวัสดิภาพและความผาสุกของ

ประชาชน ก็คือ กรมประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงกรมประชาสงเคราะห มีวัตถุประสงค

หลักคือ 1) เพื่อใหการสงเคราะหแกประชาชนที่เดือดรอน ชวยตนเองไมได ทุกประเภทใน

ราชอาณาจักรไทย 2) เพื่อดําเนินการปองกันมิใหประชาชนตองกลายเปนผูเดือดรอน ชวยตนเอง

ไมได 3) เพื่อดําเนินงานใหเกิดความมั่นคงทางครอบครัวและสังคม 4) เพื่อชวยผูมีปญหาทาง

เศรษฐกิจและสังคม ใหมีโอกาสปรับสภาพ หรือพัฒนาตนเองใหอยูดีกินดี 5) เพื่อควบคุม อุดหนุน 

และสงเสริมองคการสังคมสงเคราะห เอกชน ตลอดจนเรงเราใหประชาชนไดสงเคราะหซ่ึงกันและ

กันอยางเต็ม ความสามารถ 6) เพื่อศึกษา วิจัย และเผยแพรเกี่ยวกับสภาพและปญหาสังคม  

2.10.4.2 ระดับเอกชน ขณะนี้ประเทศไทยมีสมาคมและมูลนิธิตาง ๆ ที่ทํางาน 

ดานสังคมสงเคราะหประมาณ 10,000 แหง หนวยงานเหลานี้ลวนแตมี วัตถุประสงคในการใหการ
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สงเคราะหและพัฒนาประชาชน หนวยงานเอกชน ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดคือ สภาสังคมสงเคราะห

แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงมีนโยบายในการดําเนินงานสังคมสงเคราะห 7 ดาน 

ไดแก การรวมมือ และประสานงาน การสงเสริมสนับสนุน การศึกษาวิจัยและ วางแผน การ

สงเคราะหผูประสบปญหาความทุกขยากเดือดรอน การแกไข ปญหาสังคม การพัฒนาสังคม การ

บริหารงาน และการประชาสัมพันธ 

 

2.11  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยคนหาแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ

สาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทยตามวัตถุประสงคการ

วิจัย โดยเริ่มที่การศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย 5 ระบบยอยที่สัมพันธกันและสอดคลอง

กับบริบทซึ่งเปนสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีอิทธิพลตอการ

บริหารทรัพยากรมนุษยขององคการ แลวจึงสรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ

สาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทย การศึกษาระบบการ

บริหารทรัพยากรมนุษยมีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพที่ 2.17 
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ภาพที่ 2.17  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2.11.1 ดานการจัดคนเขาทํางาน (Staffing)  
ไดแก การวิเคราะหงานและบทบาท การออกแบบงาน การวางแผนกําลังคน การสรรหา

และคัดเลือก การวางแผนการคงอยู 

 

2.11.2 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development)  
ไดแก การฝกอบรม การพัฒนา การวางแผนอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองคการ 

และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
2.11.3 ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation and Benefits)  

ไดแก การประเมินคางาน คาจางหรือเงินเดือน สวัสดิการ และคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน 

องคการสาธารณประโยชน (Philanthropic Organization) 

การบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย 
Human Resource 
Management 

การจัดคนเขาทํางาน     
Staffing 

การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย 
Human Resource 
Development 

คาตอบแทน และ 
สวัสดิการ

Compensation and 
Benefits 

ความปลอดภัย และ
สุขอนามัย            

Safety and Health 

พนักงาน และ
แรงงานสัมพันธ       
Employee and Labor 
Relations 

สภาพแวดลอมภายใน

สภาพแวดลอมภายนอก
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2.11.4 ดานความปลอดภัยและสุขอนามัย (Safety and Health)  

ไดแก ความปลอดภัยในการทํางาน สุขอนามัย สวัสดิภาพของพนักงาน 

 

2.11.5 ดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ (Employee and Labor Relations)  

ไดแก อุตสาหกรรมสัมพันธทั้งในรูปแบบรวมกับสหภาพแรงงานและไมมีสหภาพแรงงาน 

และกระบวนการพนักงานสัมพันธโดยไมมีรูปแบบ การรับฟงความเห็นจากพนักงานในรูปแบบของ

การมีสวนรวมในการตัดสินใจและการเขารวมแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สงผลกระทบตอ

พนักงาน และการสื่อสารสองทางระหวางผูบริหารและพนักงาน 

 

2.11.6 บริบทที่มีอิทธิพลตอการบริหารทรัพยากรมนุษย  (Context of HRM)   

ไดแก สภาพแวดลอมภายในองคการ (ชนิดขององคการ ขนาดองคการ อายุขององคการ 

เทคโนโลยีของงาน ลักษณะบุคลากรในองคการ สถานภาพทางการเงินขององคการ วัฒนธรรม

องคการ บรรยากาศดานสังคมและบรรยากาศดานการเมืองในองคการ เปนตน) และ 

สภาพแวดลอมภายนอกองคการ (การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม การแขงขัน ผูมีสวนไดสวน

เสีย ตลาดแรงงาน เหตุการณที่ไมคาดคิด เปนตน)  

การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนใน 5 ระบบยอยภายใตบริบทซึ่ง

เปนสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีอิทธิพลตอการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยในองคการ เปนกรอบแนวคิดเบื้องตนในการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อสรุปอภิปรายผล

ตอบคําถามวิจัยที่วา การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนดานสังคม

สงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทยมีแนวทางเปนอยางไร โดยในบทตอไปเปนการ

นําเสนอรายละเอียดระเบียบวิธีในการวิจัย 

 



 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

เนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนสวนใหญมีรูปแบบไม

เปนทางการ ในขณะที่ทรัพยากรมนุษยในองคการมีลักษณะโดดเดนดานการมุงมั่นทุมเททํางาน

และยึดโยงกับเปาหมายขององคการอยางเหนียวแนนในลักษณะนักปฏิบัติมากกวานักทฤษฎี อีก

ทั้งวรรณกรรมทางวิชาการในดานการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนยังมีอยู

นอย ผูวิจัยจึงออกแบบการวิจัยเพื่อศึกษาขอมูลเชิงลึกมุงศึกษาปรากฏการณดุจคนใน (Insider) 

ตองการทราบบริบทรอบดานแบบองครวมดวยระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพโดยเลือกวิธีการศึกษา

เฉพาะกรณี (Case Study Method) เปนกลยุทธในการทําวิจัยหลัก 

 

3.1 เหตุผลในการเลือกการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
3.1.1 เหตุผลในการเลือกการวิจัยเชิงคุณภาพ 

การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนดาน

สังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทย ผูวิจัยไดเลือกใชการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) เปนหลักเนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพมุงใหเกิดความเขาใจความหมาย

ในมุมมองของแตละบุคคลหรือกลุมสังคมที่ศึกษา (Creswell, 2009: 4) เพื่อใหเขาใจวาผูคน

เหลานั้นตีความประสบการณของพวกเขาอยางไร มีการสราง (การรับรูตอ) โลกของเขาอยางไร 

และประสบการณเหลานั้นหมายความวาอะไรสําหรับพวกเขา (Merriam, 2009: 5) ซ่ึงสอดคลอง

กับเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้คือเพื่อใหผูวิจัยเขาใจการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ

สาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทย ในประเด็นการสรรหา

คัดเลือก การหลอหลอมพัฒนาและประเมินผล และการใหคาตอบแทน จากประสบการณโดยตรง 

เหตุผลในการเลือกการวิจัยเชิงคุณภาพอีกประการหนึ่งคือ ขอมูลและงานวิจัยเกี่ยวกับองคการ

สาธารณประโยชนในประเทศไทยและทั่วโลกยังมีอยูนอยมาก (Salamon, Sokolowski, and List, 

2004: 3-4) รวมทั้งยังไมมีงานวิจัยดานการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชน

ดานสังคมสงเคราะหในประเทศไทย และเหตุผลประการสุดทายคือ ผูวิจัยตองการตอบคําถามการ
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วิจัยที่วาทําอยางไร ซ่ึงการวิจัยเชิงคุณภาพเปนการวิจัยที่ความเหมาะสมในการตอบคําถาม

ดังกลาว  

 

3.1.2 เหตุผลในการเลือกการศึกษาเฉพาะกรณีเปนแนวทางในการทําวิจัยเชิง
คุณภาพ 

ผูวิจัยเลือกใชแนวทางในการวิจัยหลักคือ วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) 

เนื่องจาก เปนกลยุทธที่ศึกษากรณีศึกษา (Case) อยางเจาะลึก (In Depth) โดยศึกษากระบวนการ

บริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีใน

ประเทศไทย ซ่ึงมีขอบเขตของเวลาและกิจกรรมชัดเจน (Bounded by Time and Activity) และ 

ผูวิจัยเก็บขอมูลลงในรายละเอียดโดยใชกระบวนการเก็บขอมูลที่หลากหลายในระยะเวลาที่นาน

เพียงพอที่จะไดขอมูลครบถวนตามที่ตองการ (Stake,  1995) นอกจากนี้ยังตรงกับเงื่อนไขในการ

พิจารณาการเลือกวิธีการวิจัย 3 ประการ ของ Yin  (2003) กลาวคือ เพื่อตอบคําถามการวิจัยวา 

“อยางไร” ผูวิจัยไมสามารถควบคุมพฤติกรรมของเหตุการณได และมุงศึกษาเหตุการณปจจุบัน 

โดยผูวิจัยเลือกวิธีการศึกษาเฉพาะกรณีรูปแบบการศึกษาพหุกรณี 

 

3.2  หนวยในการวิเคราะห 
 

หนวยในการวิเคราะหคือ ระดับองคการโดยศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยใน

องคการสาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทย 

 

3.3  การเลือกกรณีศึกษา  
 

3.3.1  หลักการเลือกกรณีศึกษา 

ผูวิจัยไดเลือกศึกษา 3 กรณีศึกษา โดยใชหลักการเลือกกรณีศึกษา 2 ประการ ไดแก การ

เลือกโดยยึดจุดมุงหมายของการศึกษาเปนหลัก (Purposive Selection) และ การใชตรรกะการ

ทําซ้ํา (Logic of Replication) กลาวคือ การเลือกโดยยึดจุดมุงหมายของการศึกษาเปนหลักหรือ

การเลือกโดยอาศัยเกณฑ (Criterion-Based  Selection) โดยใชเกณฑคือ กรณีศึกษาตองเปน

องคการสาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทยที่มีอายุ

องคการตั้งแต 30 ปข้ึนไปและมีเจาหนาที่ต้ังแต 50 คนขึ้นไป การใชเกณฑอายุองคการตั้งแต 30 ป

ข้ึนไปนั้นเพราะองคการนาจะมีการบริหารที่ทําใหสามารถปรับตัวไดดีจึงทําใหองคการสามารถอยู

รอดไดถึง 30 ป และเหตุผลที่เลือกองคการที่มีเจาหนาที่ต้ังแต 50 คนขึ้นไปเพื่อใหสามารถเห็น
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ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการไดอยางชัดเจน เนื่องจากองคการขนาด

ใหญมีบุคลากรมากตองใชความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษยมากกวาองคการขนาดเล็ก

มีบุคลากรนอย  

สําหรับกรณีศึกษาที่ 1 เลือกเพราะเปนกรณีที่มีความหลากหลายมากท่ีสุด (Maximum 

Variation) กลาวคือ เปนองคการสาธารณปประโยชนดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีที่มี

กิจกรรมใหบริการหลากหลาย ในฝายสังคมสงเคราะหทีเ่ปนบานพักฉุกเฉิน ประกอบดวยศูนยเล้ียง

เด็กออน บานเด็ก และบานสําหรับผูหญิงไมจํากัดวัย อีกทั้งมีฝายงานสนับสนุนกิจกรรมบานพัก

ฉุกเฉินเพื่อการประกอบอาชีพ ฝายงานหารายไดในรูปบริษัท ฝายงานวิจัย และฝายงานสนับสนุน

อ่ืนๆ บุคลากรมีความหลากหลายทั้งในเร่ืองประสบการณชีวิต ลักษณะงาน คุณวุฒิ และวัยวุฒิ  

สวนการเลือกกรณีศึกษาอีก 2 กรณีศึกษาใชการเลือกแบบบอลหิมะ ลูกโซ หรือ เครือขาย 

(Snowball, Chain, or Network) ผูวิจัยขอความอนุเคราะหจาก ผูอํานวยการกรณีศึกษาที่ 1 ให

ชวยกรุณาแนะนําผูวิจัยใหรูจักกับผูบริหารในอีก 2 องคการที่เขาเกณฑ ในข้ันการเลือกกรณีศึกษา

นี้ผูวิจัยยังใชหลักการการเลือกโดยตรรกะการทําซํ้าตามวรรณกรรม (Literal Replication) คือคาด

วาจะไดผลลัพธรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางเดียวกันในองคการสาธารณประโยชน

ดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีที่มีอายุองคการต้ังแต 30 ปข้ึนไปและมีเจาหนาที่ต้ังแต 

50 คนข้ึนไป ที่เปนกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณีศึกษา  

สวนในข้ันการเลือกหนวยยอย คือ การเลือกบุคลากรที่จะสัมภาษณ การเลือกเอกสารที่จะ

ศึกษา รวมทั้งเลือกกิจกรรมเพื่อเขาสังเกตการณ ใชหลักการเลือกโดยยึดจุดมุงหมายของ

การศึกษาเปนหลักหรือการเลือกโดยอาศัยเกณฑ กลาวคือ เลือกผูใหสัมภาษณที่เปนผูบริหารเพื่อ

เก็บขอมูลแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการและปญหาดานการบริหารทรัพยากร

มนุษยในภาพรวม เลือกสัมภาษณหัวหนาฝายบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการเพื่อใหไดขอมูล

ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยในการนํานโยบายไปปฏิบัติ เลือกผูใหสัมภาษณที่มีอายุงานนาน 

10 ปข้ึนไปทั้งเจาหนาที่ใหบริการตรงเพื่อเก็บขอมูลการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการจาก

ประสบการณของผูปฏิบัติงานตรงและเจาหนาที่สนับสนุน และเลือกผูที่มีอายุงานนอยกวา 10 ป

เพื่อใหไดขอมูลเพื่อเปรียบเทียบ 

 
3.3.2  จํานวนกรณีศึกษา 
ผูวิจัยเลือกศึกษา 3 กรณีศึกษา โดยหยุดเลือกกรณีศึกษาเพิ่มข้ึนเนื่องจากไดขอมูลที่

อ่ิมตัว (Saturation) โดยพบวาขอมูลไดมีความซ้ําซอนเกิดข้ึน (Redundancy) เชนเดียวกับการ

เลือกหนวยยอย สําหรับกรณีศึกษาที่ 1 ผูวิจัยสัมภาษณเจาหนาที่และผูบริหารจํานวน 43 คน 
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กรณีศึกษาที่ 2 จํานวน 20 คน กรณีศึกษาที่ 3 จํานวน 14 คน ระยะเวลาที่ใชสัมภาษณต้ังแต 11 

นาที–3 ชั่วโมง โดยเฉล่ียคนละ 64 นาที การใหสัมภาษณบางรายสัมภาษณตอเนื่อง บางรายมีการ

ขอสัมภาษณเพิ่มเติม เขาสัมภาษณวันที่ 17 สิงหาคม 2553–5 ตุลาคม 2553 รวมทั้งศึกษาเอกสาร

ขององคการเทาที่มีขอมูลและไดรับการอนุญาต นอกจากนี้ยังไดเขาบันทึกการสัมภาษณเพื่อ

คัดเลือกเจาหนาที่ใหมจํานวน 3 ราย 

 

3.4  บทบาทของผูวิจัย 
 
ผูวิจัยเลือกบทบาทในการเก็บขอมูลแบบชัดแจง (Overt Role) โดยขออนุญาตเขาเก็บ

ขอมูลและแจงความประสงคเพื่อทําวิทยานิพนธ 

 

3.5  กระบวนการเก็บขอมูล 
 
การเก็บขอมูลใชวิธีผสมผสานจากหลายแหลงเพื่อเพิ่มจุดแข็งและลดจุดออนของ

ธรรมชาติของแหลงขอมูล โดยผูวิจัยใชการสัมภาษณเปนหลัก การสังเกตบรรยากาศการทํางาน

และปฏิสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงาน การเขาสังเกตการสัมภาษณเพื่อคัดเลือกเจาหนาที่วิชาชีพ 3 ราย 

และการศึกษาเอกสาร 

 

3.6  กระบวนการวิเคราะหขอมูล 
 
            3.6.1  ตรรกะในการเช่ือมโยงขอมูลไปยังขอเสนอ (Logic Linking Data to Propositions) 

            3.6.2  เกณฑในการตีความการคนพบ (Criteria for Interpreting the Findings) 

 

 โดยสรุป ในบทนี้ผูวิจัยแสดงเหตุผลในการเลือกการวิจัยเชิงคุณภาพและเหตุผลในการ

เลือกการศึกษาเฉพาะกรณี รูปแบบการศึกษาแบบพหุกรณี 3 กรณีศึกษา หนวยในการวิเคราะห

ระดับองคการ วิธีการเลือกกรณีศึกษา บทบาทของผูวิจัย กระบวนการเก็บขอมูล การวิเคราะห

ขอมูล ซึ่งผลการวิจัยของกรณีศึกษามีรายละเอียดในบทตอไป 



 

บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 

 

งานวิจัยเร่ือง การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนดานสังคม

สงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรี มีคําถามการวิจัยวา การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ

สาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทยมีแนวทางเปนอยางไร

และมีวัตถุประสงคการวิจัย  เพื่อคนหาแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ

สาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทย เพื่อตอบคําถามการ

วิจัย ผูวิจัยเร่ิมที่การศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยรวมทั้งบริบทมี่มีอิทธิพลตอการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยของกรณีศึกษา ดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีศึกษาเฉพาะกรณี (Case 

Study Research) แลวจึงประมวลผลเพื่อตอบคําถามการวิจัยตอไป 

ผูวิจัยไดเก็บขอมูลระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยรวมทั้งบริบทมี่มีอิทธิพลตอการ

บริหารทรัพยากรมนุษยของกรณีศึกษา โดยการสัมภาษณ การสังเกตบรรยากาศการทํางานและ

ปฏิสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงาน และการศึกษาเอกสาร ขององคการสาธารณประโยชนดานสังคม

สงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทยที่ดําเนินการตอเนื่องเปนระยะเวลาต้ังแต 30  ปข้ึน

ไป มีบุคลากร 50 คนข้ึนไป จํานวน 3 กรณีศึกษา คือ  

กรณีศึกษาที่ 1 องคการกอต้ังเมื่อ พ.ศ. 2523 เปนบานพักฉุกเฉินสําหรับผูหญิงและเด็กที่

ถูกกระทํารุนแรง ถูกขมขืน ถูกหลอกใหคาประเวณี ต้ังครรภไมพรอม ติดเช้ือHIV เปนตน โดยให

ความชวยเหลือในรูปแบบสงเคราะห ผูรับบริการไมเสียคาใชจายใดๆ มุงใหความชวยเหลือเพือ่ใหผู

เดือดรอนสามารถดําเนินชีวิตอยูไดดวยตนเอง ปจจุบันมีเจาหนาที่ประมาณ 110 คน ซึ่งผูวิจัย

สัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่รวม 43 คน 

กรณีศึกษาที่ 2 องคการกอต้ังเม่ือ พ.ศ. 2519 งานบริการสาธารณะขององคการคือ ฟนฟู

สภาพครอบครัวเพื่อปองกันการทอดทิ้งเด็ก ชวยเหลือเด็กกําพราที่ถูกทอดทิ้งใหไดรับการเล้ียงดูใน

ครอบครัวอุปการะเปนการช่ัวคราว จัดหาครอบครัวบุญธรรม สงเสริมพัฒนาการคนไขวัยเด็กใน

โรงพยาบาล ใหความชวยเหลือทางโภชนาการแกเด็กกําพราในสถานสงเคราะห ปจจุบันมี

เจาหนาที่ประมาณ 60 คน ซึ่งผูวิจัยสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่รวม 20 คน 
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กรณีศึกษาที่ 3 กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2524 เพื่อเปนบานเลี้ยงเด็กออนวัยแรกเกิดถึง 5 ปซ่ึง

อาศัยในชุมชนแออัดในชวงเวลากลางวัน โดยสงเสริมการเรียนรูดานตางๆ ใหเหมาะสมตามวัย 

ปจจุบันมีบานเด็กออน 4 หลัง มีการใหความรูกับพอแมสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวและให

ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา อาทิ โครงการบานรวมพัฒนาเด็กโดยเปาหมายคือใหความรูและ

สนับสนุนใหผูประกอบการบานรับเลี้ยงในชุมชนเลี้ยงเด็กอยางถูกวิธีมีมาตรฐาน โครงการ

อาสาสมัครในชุมชน ปจจุบันมีเจาหนาที่ประมาณ 65 คน ซ่ึงผูวิจัยสัมภาษณผูบริหารและ

เจาหนาที่รวม 14 คน 

ในบทนี้จะนําเสนอผลการวิจัย ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ภาพที่ 2.17 ประกอบดวย 

ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย 5 ระบบยอยที่สัมพันธกันและสอดคลองกับบริบทที่มีอิทธิพลตอ

การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการดังนี้ 

4.1 ขอมูลองคการ 

4.2 ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ ประกอบดวย 5 ระบบยอยไดแก ดาน

การจัดคนเขาทํางาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานความ

ปลอดภัยและสุขอนามัย ดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ 

4.3 บริบทที่มีอิทธิพลตอการบริหารทรัพยากรมนุษย ไดแก สภาพแวดลอมภายใน

องคการ และสภาพแวดลอมภายนอกองคการ 

4.4 สรุปการบริหารทรัพยากรมนุษยของกรณีศึกษา 

 

4.1 ขอมูลองคการ 
 
4.1.1 ขอมูลองคการ: กรณีศึกษาที่ 1 

4.1.1.1 ความเปนมา 

เริ่มแรกผูกอตั้งองคการไดเปดบานของตัวเองเปนบานพักฉุกเฉินใหที่พักสําหรับ

ผูหญิงและเด็กที่ประสบปญหาความเดือดรอน ตอมาเมื่อมีผูเดือดรอนมากขึ้นจึงไดยายไปยัง

สถานที่บานพักฉุกเฉินแหงแรกและเปดดําเนินการเมื่อ พ.ศ. 2523 ในขณะนั้นมีเจาหนาที่ 11 คน 

แบงเปนเจาหนาที่บานพัก 7 คน ทําหนาที่ดูแลใหบริการปจจัยสี่ ประสานงานสงตอรักษาพยาบาล 

รวมทั้งจัดทําเอกสารและการดําเนินการทางกฎหมายดวย เจาหนาที่อีก 4 คน ออกทํางานที่สถานี

รถไฟหัวลําโพงและสถานีขนสงหมอชิตประจําอยูแหงละ 2 คน เพื่อเปนจุดชวยเหลือ เนื่องจากมัก

พบผูหญิงที่เขากรุงเทพโดยลําพังเสี่ยงตอการถูกลอลวง และตอมาไดยายมาตั้งในสถานที่ปจจุบัน

เนื่องจากมีผูเดือดรอนมากทําใหสถานที่เดิมคับแคบไมเพียงพอ 
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4.1.1.2 ขอมูลทั่วไปขององคการ 

องคการเปนองคการสาธารณประโยชนใหความชวยเหลือผูหญิงและเด็กที่ประสบ

ปญหาวิกฤตชีวิต ผานกระบวนการชวยเหลือฟนฟู สรางความเขมแข็ง ใหการศึกษาและฝกอาชีพ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสถานภาพใหยืนหยัดไดในสังคมอยางเหมาะสม รวมทั้งดําเนิน

กิจกรรมในเชิงรุกที่เอื้อตอการปองกันปญหาที่เกิดขึ้นกับผูหญิงและเด็ก การรณรงคเพื่อใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเพื่อ เสริมสรางสถานภาพ ศักยภาพ สิทธิ และโอกาสของผูหญิงในสังคม 

งานบริการสาธารณะขององคการ ไดแก งานชวยเหลือสงเคราะหใหที่พักและการ

ดูแลผูหญิงที่ประสบปญหาตางๆ เชน ถูกกระทํารุนแรง ถูกขมขืน ถูกลวงละเมิดทางเพศ ถูกทอดทิ้ง 

ต้ังครรภไมพรอม ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ขัดแยงภายในครอบครัว ไมมีงานทํา ไมมีที่พัก ฯลฯ การ

ใหบริการและความชวยเหลือนอกเหนือจากการใหเขาพักที่บานพักฉุกเฉินแลว โครงการคลินิก

ผูหญิงไดเปดบริการทางโทรศัพท 24 ช่ัวโมง ใหคําปรึกษาปญหาดานสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ 

ต้ังแตเปดดําเนินการจนกระทั่งป พ.ศ. 2554 มีผูหญิงและเด็กไดเขารับบริการมากกวา 50,000 ราย 

โดยเฉลี่ยประมาณ 150-200 คนตอวัน องคการแบงการใหบริการตามกลุมผูรับบริการดังนี้ 

1) ศูนยเลี้ยงเด็กออน สําหรับคุณแมหลังคลอดและดูแลทารกชั่วคราว 

ซ่ึงเปนบุตรของสมาชิกที่ไมพรอมจะเลี้ยงดวยตนเอง หรือทารกอยูระหวางการดําเนินการหาพอแม

อุปถัมภ ศูนยเลี้ยงเด็กออนมีเด็กที่ดูแลโดยเฉลี่ย 20 คน/วัน 

2) บานเด็ก ดูแลเด็กในชวงอายุ 2  -  6 ป ซ่ึงเปนบุตรของผูที่มาขอรับ

ความชวยเหลือในระหวางที่มารดารับการฟนฟูรางกายและจิตใจ หรือพักรอคลอดถึงหลังคลอด 

บุตรของผูฝากเลี้ยง เชน นักศึกษาฝกอาชีพ รวมทั้งเด็กที่มารดาไมสามารถเลี้ยงดูไดอยางดี บาน

เด็กมีเด็กที่ดูแลโดยเฉลี่ย 30 คน/วัน 

3) บานพักสําหรับผูหญิง สําหรับผูหญิงและเด็กหญิงโต คุณแมพัก

พรอมลูก คุณแมที่กําลังตั้งครรภ บานพักสําหรับผูหญิงมีสมาชิกที่ดูแลโดยเฉลี่ย 100 คน/วัน 

4) บานพักสําหรับผูติดเชื้อ สําหรับผูหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส 

5) ศูนยชวยเหลือผูถูกขมขืน ใหความชวยเหลือผูหญิงที่ถูกขมขืน โดย

บริการอยางครบวงจร ทั้งดานการแพทย สังคมสงเคราะห และในดานกฏหมาย/กระบวนการ

ยุติธรรม มีหองตรวจรางกายและเก็บวัตถุพยานทางเพศ และหองสืบพยานที่สามารถดําเนินการ

และบันทึกการสอบปากคําตาม ป. วิอาญา ได  

6) ศูนยการศึกษาและฝกอาชีพ ใหบริการทางดานการศึกษาและฝก

อาชีพใหแกสมาชิกบานพักเพื่อเปนฐานของการสรางรายไดที่จะเอื้อตอการพึ่งตนเองไดตอไป จัด

ใหเด็กเขาเรียนในโรงเรียนหรือในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 
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4.1.1.3 วัตถุประสงคขององคการ 

1) ศึกษาปญหาดานสตรีและขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี 

2) สงเสริมใหสตรีใหไดรับความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม 

3) สงเสริมความรูความสามารถของสตรีในดานการศึกษา การประกอบ

อาชีพ และการมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

4) สนับสนุนและสงเคราะหสตรี เยาวชน และเด็กดอยโอกาสใหไดรับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

5) ใหความรวมมือประสานงานกับหนวยงานของรัฐและองคการเอกชน 

ที่มีวัตถุประสงคการดําเนินงานคลายกันทั้งในและตางประเทศ 

4.1.1.4 โครงสรางองคการ 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 โครงสรางองคการ กรณีศึกษาที่ 1 

 

 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร 

ผูอํานวยการ 

บริษัทเพื่อหารายได 

 

สถาบันวิจัย 

 

สวนพัฒนา
เยาวชน 

สวน
ประชาสัมพันธ
และหาทุน 

งานการเงิน งานบุคคล บานพักฉุกเฉิน งานฝกอบรม
อาชีพ 

ฝายการเงิน
และบัญชี 

ฝายบริหาร
และพัฒนา 

ฝายบริหารงานบุคคล
และบริหารงานทั่วไป 

ฝายการศึกษา
และฝกอาชีพ 

ฝายสังคม
สงเคราะห 

งานบัญชี 

งานทรัพยสิน 

งานบริหารงาน
ทั่วไป 

งานสนับสนุน 
IT Support 

งานเกษตร/รปภ. 

งานชางและ
พาหนะ 

งานสายสามัญ 

งานกิจกรรม
พิเศษ 

ศูนยเลี้ยงเด็กออน 

บานเด็ก 

ศูนยชวยเหลือผู
ถูกขมขืน 

ผูติดเชื้อ 

ธุรการ/การเงิน 

งานเคหกิจ 
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4.1.1.5 บุคลากรในองคการและอาสาสมัคร 

องคการมีบุคลากรทั้งสิ้น 110 คน ประกอบดวยผูบริหาร เจาหนาที่ฝายสังคม

สงเคราะห ฝายการศึกษาและฝกอาชีพ ฝายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป ฝายการเงิน

และบัญชี ฝายบริหารและพัฒนา ในสถาบันวิจัย และในบริษัทเพื่อหารายได 

เจาหนาที่ในฝายสังคมสงเคราะหประมาณ 31 คน ประกอบดวยเจาหนาที่ทํางาน

กับผูรับบริการโดยตรง และเจาหนาที่ธุรการและการเงิน 2คน เจาหนาที่ที่ทํางานกับผูรับบริการ

โดยตรง 24 คน ซ่ึง ประกอบดวย 3 กลุมคือ เจาหนาที่วิชาชีพสังคมสงเคราะหและจิตวิทยา 10 คน 

ครูพี่เลี้ยงบานเด็ก 3 คน และพี่เลี้ยงศูนยเลี้ยงเด็กออน 11 คน และเจาหนาที่สนับสนุนที่ทํางานกับ

ผูรับบริการโดยตรง ไดแก เจาหนาที่ฐานขอมูล 1 คน แมบานศูนยเลี้ยงเด็กออน 1 คน เจาหนาที่

เคหกิจ 2 คน และนักโภชนาการ 1 คน 

อาสาสมัครที่เขาชวยเหลือบานพักฉุกเฉินฝายสังคมสงเคราะหในแตละปจะมี

ประมาณ 250 - 300 คน แบงเปน 3 กลุมไดแก 

1) ผูฝกปฏิบัติงาน ไดแก บุคคลทั่วไปและนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยม

ถึงปริญญาเอกทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ มีจํานวนประมาณ 220-240 คนตอป อาทิ 

นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร นักศึกษาคณะจิตวิทยาการใหคําปรึกษา นักศึกษาคณะ

จิตวิทยาพัฒนาการ นักศึกษาคณะกายภาพบําบัด นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรการกีฬา นักศึกษา

พยาบาล นักศึกษาพยาบาลจิตเวชศาสตร ผูเขาฝกพี่เลี้ยงเด็กทารกจากบริษัทเอกชนและบุคคล

ทั่วไป นักเรียนมัธยม เปนตน 

2) อาสาสมัครระยะยาว ไดแก ชาวไทยและชาวตางชาติที่ชวยเหลือ

บานพักฉุกเฉินอยางตอเนื่องยาวนาน 2-4 เดือนขึ้นไป อาทิ อาจารยมหาวิทยาลัย นักสังคม

สงเคราะห นักจิตวิทยา นักจิตวิทยาคลีนิก อาสาสมัครศาสนาบําบัด อาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ 

เปนตน 

3) อาสาสมัครระยะสั้น ไดแก ชาวไทยและชาวตางชาติที่ชวยงาน

บานพักฉุกเฉินระยะสั้น นอยกวา 2 เดือน สวนมากเปนชาวตางประเทศ 

4.1.1.6 เงินทุนในการดําเนินงาน 

1) คาบํารุงในการสมัครเปนสมาชิก 

2) เงินบริจาคจากบุคคลและองคการตางๆ 

3) จากการดําเนินงานและกิจกรรมขององคการ 

4) ดอกผลและดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน 
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4.1.2 ขอมูลองคการ: กรณีศึกษาที่ 2 

4.1.2.1 ความเปนมา 

องคการจดทะเบียนกอตั้งเปนองคการสาธารณกุศลในป พ.ศ. 2519 ทุนในการ

กอตั้งสวนหนึ่งมาจากองคการสาธารณประโยชนตางประเทศ คณะกรรมการผูกอตั้งประกอบดวย

นักวิชาการที่ตองการมีสวนรวมในการแกไขปญหาเกี่ยวกับสวัสดิการเด็ก ซ่ึงในขณะนั้นสภาพ

สังคมไทยไดรับผลกระทบจากสงครามเวียดนามและการเขามาตั้งฐานทัพของทหารสหรัฐ สืบเนื่อง

จากธุรกิจการขายบริการทางเพศและเมียเชาทําใหมีเด็กถูกทอดทิ้งที่โรงพยาบาลมากมาย มีการ

ซ้ือขายเด็กจนกระทั่งประเทศไทยไดช่ือวาเปนตลาดมืดในการคาเด็ก 

ในระยะเตรียมการกอตั้งองคการในป พ.ศ. 2518 ทางองคการไดทําการสํารวจ

ปญหาเด็กถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลทั่วราชอาณาจักร และไดนําผลการสํารวจนั้นมาเปน

แนวทางในการจัดตั้งบริการความชวยเหลือตางๆ ขององคการ ซ่ึงประกอบดวย การชวยเหลือฟนฟู

สภาพครอบครัวเพื่อปองกันการทอดทิ้งเด็ก การชวยเหลือเด็กกําพราที่ถูกทอดทิ้งแลวใหไดรับการ

เลี้ยงดูในครอบครัวอุปการะเปนการชั่วคราว การสงเสริมพัฒนาการเด็กคนไขในโรงพยาบาล  

ตลอดจนการใหความชวยเหลือทางโภชนาการแกเด็กกําพราในสถานสงเคราะห บริการเหลานี้ได

แตกแขนงออกเปนโครงการตางๆ อีกหลายโครงการในปจจุบัน 

ในระยะเริ่มตนกอตั้ง องคการมีสวนผลักดันใหมีการบังคับใชกฎหมายการรับเด็ก

เปนบุตรบุญธรรม เพื่อแกไขปญหาตลาดมืดซื้อขายเด็ก  และการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมโดย

ปราศจากการดําเนินการที่ถูกตองตามหลักวิชา  โดยใหกรมประชาสงเคราะหปจจุบันคือกรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการเขามามีสวนตรวจสอบคุณสมบัติและอนุมัติการยกมอบเด็กใหเปนบุตร

บุญธรรม 

ผลงานขององคการเทาที่ผานมาและดําเนินอยูในปจจุบัน อยูในขอบเขตของงาน

สวัสดิการครอบครัวและเด็กตามวัตถุประสงคขององคการ เปนที่ยอมรับกันวาองคการเปนองคการ

สาธารณะกุศลที่ใชนักวิชาชีพเฉพาะทางดําเนินงานตามหลักวิชาของแตละสาขาวิชาชีพ อีกทั้ง

สถาบันระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ไดใชงานโครงการตางๆ ขององคการ เปนที่ศึกษา

และฝกงานตลอดมา 

4.1.2.2 ขอมูลทั่วไปขององคการ 

ปจจุบันองคการดําเนินงานดานสาธารณกุศล  7 โครงการใหญ และ 6 โครงการ

ยอยเพื่อสนับสนุนโครงการใหญ ไดแก 
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1) โครงการฟนฟูสภาพครอบครัว  ชวยเหลือครอบครัวที่มีปญหา

เดือดรอนตางๆ ที่จะเปนผลเสียตอเด็กๆ ในครอบครัว  ทางองคการจะใหคําปรึกษาหารือ 

ตรวจสอบสภาพขอเท็จจริงกอนวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือตอไป  มีการใหเงินทุน

ประกอบอาชีพ  การใหโภชนาการและอาหารเสริม  และดูแลสุขภาพอนามัยแกเด็กในครอบครัว 

การใหทุนการศึกษาแกเด็ก  ทุนฝกอาชีพแกผูนําครอบครัว ฯลฯ 

2) โครงการชวยเหลือมารดาบิดานอกสมรส  เปนการใหความชวยเหลือ

ที่พักอาศัย  การปรึกษาหารือ การดูแลกอน-หลังคลอดแกหญิงที่มีปญหาตั้งครรภนอกสมรส 

3) โครงการครอบครัวอุปการะ  เปนการจัดหาครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแล

เด็กที่มีปญหาครอบครัวที่อายุระหวาง แรกเกิดถึง 6 ปเปนการชั่วคราว  เปนการปองกันไมใหเด็ก

เหลานี้ตองเขารับการเลี้ยงดูในสถานสงเคราะหซ่ึงจะเปนอันตรายตอพัฒนาการของเด็กในทุกดาน  

โดยทางองคการจะติดตามและรับผิดชอบคาใชจายในการเลี้ยงดูเด็กเหลานี้ในทุกดาน 

4) โครงการครอบครัวบุญธรรม  เปนการจัดหาครอบครัวบุญธรรมที่

เหมาะสมใหกับเด็กกําพราที่ปราศจากครอบครัว 

5) โครงการสงเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัวภาคใต  ใหบริการแก

ครอบครัวที่อยูในสภาวะเสี่ยงที่จะทอดทิ้ง ปลอยปละละเลย หรือเลี้ยงดูเด็กอยางไมเหมาะสม  ใน

เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง สุราษฎรธานี และตรัง  โดยเบื้องตนมีบริการหลักในดาน

การฟนฟูสภาพครอบครัว ชวยเหลือบิดามารดานอกสมรสและครอบครัวอุปการะ 

6) โครงการใหบริการหลังการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม  เพื่อใหการ

สนับสนุนตางๆตามที่ไดรับการรองขอจากบุตรบุญธรรม  ครอบครัวบุญธรรม และครอบครัวโดย

กําเนิดของบุตรบุญธรรม  รวมทั้งพัฒนาบริการที่เปนประโยชนและสรางความเขาใจ  ประสบการณ 

และทัศนคติที่ดีตอการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 

7) โครงการสงเสริมงานอาสาสมัครในสถานสงเคราะหเด็กออนปาก

เกร็ด ซ่ึงเปดรับอาสาสมัครดูแลเด็กกําพราในสถานสงเคราะหใหรูจักการสรางสัมพันธภาพ ดวย

การเยี่ยมเยียนอยางสม่ําเสมอและเฉพาะเจาะจง 

โครงการยอยเพื่อสนับสนุนโครงการใหญ ไดแก 

(1) โครงการทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน 

(2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กดอยโอกาสดวยการจัดกิจกรรม

สโมสรเด็ก 

(3) โครงการครอบครัวสัมพันธเพื่อชีวิตที่ดีกวา 

(4) โครงการใหการศึกษาเสริมความรูแกบิดามารดา 



113 

(5) โครงการผาตัดรักษาสภาพความพิการของเด็ก 

(6) โครงการคายฤดูรอน 

4.1.2.3 วิสัยทัศน 

เปนองคการคุณภาพ ทันสมัย โปรงใส ทํางานสรางเสริมกําลังใหสถาบันครอบครัว

อบอุนและสังคมเขมแข็ง 

4.1.2.4 พันธกิจ 

เชื่อมั่นและตระหนักวาสถาบันครอบครัวเปนพื้นฐานของการพัฒนาสังคมในทุก

ดาน การฟนฟูและเสริมกําลังครอบครัวใหม่ันคงเพื่อทําหนาที่ดูแลบุตรหลานของตนไดตามปกติ

คือภารกิจหลักขององคการ 

4.1.2.5 วัตถุประสงคขององคการ 

1) สงเสริมและดําเนินการใหเด็กทุกคนมีชีวิตอยูในครอบครัวของตนเอง

อยางมั่นคงผาสุก 

2) ชวยจัดหาครอบครัวทดแทนใหกับเด็กที่ไมอาจจะอยูกับครอบครัว

ของตนเองได 

3) สงเสริมและจัดบริการครอบครัวบุญธรรมโดยดําเนินการอยาง

ถูกตองตามกฎหมายและหลักวิชาสังคมสงเคราะห 

4) สงเสริมและใหบริการดานสวัสดิการครอบครัวและเด็กตามหลัก

วิชาการสังคมสงเคราะห 

5) สงเสริมและประสานงานกับองคการตางๆ ที่ปฎิบัติงานดาน

สวัสดิการครอบครัวและเด็ก 

6) สงเสริมการศึกษาวิจัยดานสวัสดิการครอบครัวและเด็ก ทั้งนี้เปนการ

กระทําโดยไมมุงแสวงหากําไร หรือไมเกี่ยวของกับลัทธิการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น 

7) สงเสริมและเผยแพรความรู ความเขาใจในเรื่องงานพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว  โดยผานสื่อตางๆ รวมทั้งสื่อมวลชนเพื่อประโยชนสาธารณะ 

4.1.2.6 รูปแบบการบริหาร 

องคการมีโครงสรางการบริหารจัดการแบงออก 3 สวนคือ  

1) คณะกรรมการอํานวยการทําหนาที่เปนที่ปรึกษา ใหความเห็นชอบ

ใน ระดับนโยบายและหลักการทํางาน  
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2) สํานักงานกลางมี ผูอํานวยการบริหาร รองผูอํานวยการบริหาร และ

ผูชวยผูอํานวยการ นอกจากนี้ยังแบงเปน ผูอํานวยการฝายพัฒนา ผูอํานวยการฝายสวัสดิการ

สังคม 

3) สํานักงานภาคใตมีผูอํานวยการสํานักงานภาคใตที่ดูแลอยูที่จังหวัด 

นครศรีธรรมราชและระนอง  

4.1.2.7 โครงสรางองคการ 

 

 
 

ภาพที่ 4.2  โครงสรางองคการ  กรณีศึกษาที่ 2 

 

4.1.2.8 บุคลากรในองคการและอาสาสมัคร  

เจาหนาที่ประจําขององคการมีทั้งสิ้น 60 คน เปนผูจบวิชาชีพสาขาตางๆ ที่

เกี่ยวของกับลักษณะงานที่ทํา เชน นักสังคมสงเคราะห  นักจิตวิทยา นักพัฒนาการเด็กและ

ครอบครัว  นอกจากเจาหนาที่ประจําแลวองคการยังมีอาสาสมัครจํานวนประมาณ 200 คนที่ชวย

ในโครงการครอบครัวอุปการะ โครงการสงเสริมงานอาสาสมัครสําหรับเด็กกําพราในสถาน

คณะกรรมการอํานวยการ 

เหรัญญิก ที่ปรึกษาดานตางๆ ผูอํานวยการบริหาร 
รองผูอํานวยการบริหาร 
ผูชวยผูอํานวยการบริหาร 

สํานักงานภาคใต ฝายสวัสดิการสังคม ฝายพัฒนา ฝายบริหารจัดการ 

การเงิน 

1) บัญชี 

2) งบประมาณ 

3) จัดซื้อ 

ธุรการ 

1) งานสารบรรณ 

2) งานเอกสาร 

สํานักงาน 

1) ยานพาหนะ 

2) พัสดุ 

3) อาคารสถานที่ 

วิชาการและอบรม 

พัฒนาบุคลากร 

เผยแพรและหาทุน 

โครงการสงเสริม

อาสาสมัคร 

ในสถานสงเคราะห 

สวัสดิการครอบครัว โครงการพิเศษ สวัสดิการดานเด็ก 

โครงการฟนฟูสภาพ

ครอบครัว 

โครงการชวยเหลือ 

บิดามารดานอกสมรส 

โครงการ 

ครอบครัวอุปการะ 

โครงการ 

ครอบครัวบุญธรรม 

โครงการบริการ 

หลังการรับเด็กเปน

บุตรบุญธรรม 

จัดหาครอบครัว 

บุญธรรมใหเด็กพิเศษ

ของกรมพัฒนาสังคมฯ 

เปนที่ปรึกษาให

โครงการสงเสริม

พัฒนาเยาวชนภายใต

ครอบครัวอุปการะ

และชุมชนวัฒนธรรม

ของมูลนิธิพัฒนาชีวิต

ชนบท 
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สงเคราะหและโครงการสโมสรเด็ก  อาสาสมัครเหลานี้ไมไดรับเงินเดือนเชนพนักงานประจํา แต

สามารถเบิกคาใชจายในการทํากิจกรรมไดตามที่ไดจายจริง  

รวมทั้งองคการจัดจางเจาหนาที่ 2 คน เปนการเสริมอัตรากําลังของศูนยอํานวยการ

รับเด็กเปนบุตรบุญธรรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อใหการจัดหาครอบครัวบุญธรรม

สําหรับเด็กเปนไปอยางคลองตัว 

4.1.2.9 เงินทุนในการดําเนินงาน 

1) จากเงินบริจาคจากประชาชนและองคการภายในประเทศและ

ตางประเทศคิดเปนอัตราสวน 40: 60 

2) รายไดจากกิจกรรมขององคการ 

3) ดอกเบี้ย 

 

4.1.3 ขอมูลองคการ: กรณีศึกษาที่ 3 

4.1.3.1 ความเปนมา 

องคการกอตั้งในป พ.ศ. 2524 โดยผูกอตั้งไดนําเงินรางวัลที่ไดรับจากมูลนิธิใน

ตางประเทศรวมสมทบกับผูมีจิตเมตตาบริจาค 4 คน เพื่อดําเนินการเปดบานรับเลี้ยงเด็กออน โดย

รับดูแลเด็กวัยแรกเกิดถึง 3 ปที่ครอบครัวยากจน พอแมตองไปทํางานทําใหเด็กขาดผูดูแลในชวง

กลางวัน ตอมาองคการไดขยายการชวยเหลือเด็กเปนวัยแรกเกิดถึง 5 ป 

ตอมาไดขยายเปดบานรับเลี้ยงเพิ่มอีกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชนอื่น

เพิ่มเติม พรอมกับพัฒนาพอ แม ผูปกครอง ใหมีความรู ความเขาใจ ในการดูแลลูกอยางถูกตอง 

ปจจุบันมีบานรับเลี้ยงเด็กออนภายใตการบริหารขององคการทั้งสิ้น 4 หลัง 

องคการไดจดทะเบียนกับคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงมหาดไทยให

มีฐานะเปนนิติบุคคลเปนองคการสาธารณกุศลในป พ.ศ. 2527 

4.1.3.2 ขอมูลทั่วไปขององคการ 

การใหบริการขององคการผานการดําเนินงานที่อาศัยความรวมมือจากครอบครัว 

ชุมชน และไดรับความชวยเหลือจากประชาชน หนวยงานภาครัฐ หนวยงานธุรกิจเอกชน ดังภาพที่ 4.3 
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ภาพที่ 4.3  การดําเนินงานขององคการโดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน 

 

องคการดําเนินการใหบริการใน 3 ดาน ไดแก ดานการชวยเหลือเด็ก ดาน

ครอบครัว และดานชุมชน มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ดานการชวยเหลือเด็ก 

องคการมุงเนนการทํางานดานการพัฒนาเด็กตามหลักของอนุสัญญาวา

ดวยสิทธิเด็ก ใหเด็กไดรับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ไดรับการปกปองคุมครองและการมีชีวิต

ในวัยเด็กที่มีความสุข ผานบานเด็กออนทั้ง 4 หลังในตางชุมชน ดูแลเด็กวันละประมาณ 200 คน 

นอกจากนี้องคการยังสนับสนุนใหชุมชนมีบานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนของตนเอง  สวนของเด็กที่พอ

แม ผูปกครองดูแลเอง และบางรายเปนเด็กที่อยูในภาวะเสี่ยงอันตรายอันเนื่องจากครอบครัวติดยา

เสพติด การใชความรุนแรง องคการไดสงเจาหนาที่และอาสาสมัครไปเยี่ยมบานใหคําแนะนําและ

ใหความชวยเหลือตามปญหา ในปจจุบันองคการไดใหความชวยเหลือแกเด็ก ประมาณ 2,000 คน

ตอวัน 

2) ดานครอบครัว 

องคการใหความสําคัญกับการพัฒนาพอแม ผูปกครอง เพื่อใหเด็กไดรับ

การดูแลที่ดีจากครอบครัวผานการอบรมใหความรู ใหคําปรึกษา จัดกิจกรรมกลุมยอย ประกวด

ครอบครัวตัวอยาง และกิจกรรมคายครอบครัว ซ่ึงประสบความสําเร็จอยางมาก โดยเฉพาะกลุมพอ

ที่ผานคายครอบครัวใหความสนใจดูแลลูกมากขึ้น กิจกรรมคายเปนการเรียนรูอยางสนุกสนาน มี

สวนรวม และแบงบันประสบการณทั้งดานการดูแลลูกและการใชชีวิตครอบครัว เด็กๆ ที่เขารวม
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คายมีโอกาสไดเรียนรูชีวิตธรรมชาติ ไดเลนกับพอแมอยางมีความสุข ไดฟงนิทาน ไดบอกถึงสิ่งที่

เด็กตองการจากพอแม และสิ่งที่เด็กบอกเหมือนกัน คือ เด็กตองการความรัก การกอด และเด็กทุก

คนไมชอบการถูกตี หรือดุดา และการใชความรุนแรงตางๆ 

องคการยังทํางานฟนฟูและพัฒนาหญิงตั้งครรภ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนา

หญิงตั้งครรภ สามี และครอบครัว เพื่อปลูกจิตสํานึกในการเปนพอแมที่ดี ไมทอดทิ้งลูก  เลี้ยงลูก

ดวยนมแมอยางนอยแรกเกิดถึง 6 เดือน ผานกิจกรรมการเยี่ยมบาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ

สนับสนุนใหหญิงตั้งครรภที่ผานการพัฒนาจากองคการ เปนอาสาสมัครแมชวยแม ทําหนาที่ให

คําแนะนําและชวยเหลือหญิงตั้งครรภในชุมชนของตนเอง 

3) ดานชุมชน 

องคการมีความพยายามที่จะสรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนใน

ชุมชนเมืองใหเหมือนมีชีวิตในชนบท การอยูรวมกันของผูคนที่อาศัยอยูในชุมชนมาจากหลายแหง

จึงขาดความสัมพันธตอกันอีกทั้งยังตองตอสูด้ินรนเพื่อเลี้ยงชีพ การสรางความพันธภาพในชุมชน

องคการไดสนับสนุนใหชุมชนมีกิจกรรมเพื่อเด็ก เชน วันเด็ก วันปใหม และกิจกรรมตามประเพณี 

องคการสนับสนุนใหชุมชนไดมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเด็กในชุมชนของตนเอง  โดยการมี

อาสาสมัคร 3 กลุม คือ  

(1) อาสาสมัครชุมชนปกปองเด็ก มีหนาที่เฝาระวัง ชวยเหลือ 

พัฒนาเด็ก และรณรงคสรางกระแสในเรื่องสิทธิเด็ก 

(2) อาสาสมัครจิ๋ว เปนกลุมเด็ก อายุ 12-18 ป โดยองคการ จะ

สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูสิทธิเด็ก การดูแลปกปองตนเอง ปฏิบัติตามแนวทางของสิทธิเด็ก เพื่อเปน

แบบที่ดี และสอดสองดูแลเด็กอื่นๆ ในชุมชน 

(3) อาสาสมัครแมชวยแม เปนกลุมอาสาสมัครที่มาจากหญิง

ต้ังครรภที่เคยไดรับการพัฒนาจากองคการ มาทําหนาที่ใหคําแนะนําชวยเหลือหญิงตั้งครรภใน

ชุมชน  

การทํางานของอาสาสมัครเหลานี้ ทําใหเด็กๆ และหญิงตั้งครรภ

ไดรับการดูแลโดยคนในชุมชนของตนเอง และสิ่งสําคัญคือชุมชนเห็นวาการดูแลเด็กเปนหนาที่ของ

ผูใหญในชุมชน 

นอกจากนี้ องคการไดเขาสนับสนุน คนในชุมชนที่หารายไดดวยการ

เปดบานรับเลี้ยงเด็กของตนเอง ผานโครงการบานรวมพัฒนาเด็ก เพื่อใหชุมชนมีบานรับเลี้ยงเด็ก

ตอนกลางวันของเอกชนที่มีคุณภาพ โดยพัฒนาผูรับเลี้ยงเด็กผานการจัดอบรม การดูงาน การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเยี่ยมบานใหคําแนะนําปรึกษา สงเสริมใหผูรับเลี้ยงเด็กเห็นคุณคาของ
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ตนเองตอการพัฒนาเด็ก ในปจจุบันองคการมีบานรับเลี้ยงเด็กในความดูแลกวา 80 บาน มีเด็กวัย

แรกเกิดถึง 5 ป ในความดูแลประมาณ 1,000 คนตอวัน 

องคการยังสนับสนุนให ผูรับเลี้ยงเด็กที่ผานการพัฒนาจากองคการ

และมีคุณสมบัติเหมาะสมเปน “ผูนําเครือขาย” เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนํา ปรึกษา ดานการดูแล

เด็กใหกับสมาชิกของตนเอง ซ่ึงถือวาชุมชนเกิดการพึ่งพากันเอง ใหการดูแลเด็กในขณะที่พอแม

ตองไปทํางาน และที่สําคัญเด็กๆ ไดรับโอกาสที่จะไดรับการดูแลที่ดีจากผูรับเลี้ยงเด็กเพื่อเปนการ

สรางรากฐานที่ดีในชีวิตเด็ก 

องคการมี โครงการสื่อเพื่อเด็กดอยโอกาส ใหบริการของเลน นิทาน

แกเด็ก เพื่อสงเสริมการเรียนรู จิตนาการ ความคิดสรางสรรคในวัยเยาว การปลูกฝงการรักการอาน 

การสรางสายใยสัมพันธระหวางเด็กและครอบครัวผานการเลน และยังมีละครหุน เพื่อใหความรู

ดานการดูแลเด็กแกครอบครัวอีกดวย 

4.1.3.3 วิสัยทัศน 

มุงเปนผูนําในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กออนในชุมชนโดยการสรางจิตสํานึก 

และการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

4.1.3.4 วัตถุประสงคขององคการ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กออนวัย 0 - 5 ป ในชุมชน 

4.1.3.5 ความเชื่อ 

วิธีการทํางานเพื่อแกไขปญหา คือ การทําใหคนในชุมชนมีความรูสึกวาพวกเขา

เปนสวนหนึ่งของกันและกัน จากความเชื่อนี้จะทําใหพวกเขามีความคิดที่วา เด็กๆ ทุกคนในชุมชน

เปนลูกหลานของพวกเขา และจะนํามาซึ่งการปฏิบัติตอเด็กๆ อยางถูกตองเหมาะสม 

เปาหมายในการทํางานขององคการ คือ “การทําใหชุมชนเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน” 

งานขององคการ จึงเนนใหชุมชนมีสวนรวม เพื่อใหพวกเขาสามารถสรางความเปนเอกลักษณของ

ชุมชนของตนเองและแกไขปญหาของชุมชนดวยตนเอง 
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4.1.3.6 โครงสรางองคการ 

 

 
 

ภาพที่ 4.4  โครงสรางองคการ กรณีศึกษาที่ 3 

 

4.1.3.7 บุคลากรในองคการและอาสาสมัคร:  

เจาหนาที่ประจํา 65 คนประกอบดวย เจาหนาที่ใหบริการตรงและเจาหนาที่

สนับสนุน เจาหนาที่ใหบริการตรงมี 3 กลุม ไดแก 1) เจาหนาที่วิชาชีพ 1 คน เปนพยาบาล 2) ครู 

24 คน 3) เจาหนาที่ไมใชวิชาชีพ 28 คน เจาหนาที่สนับสนุน ไดแก แมบาน แมครัว พนักงานขับรถ 

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และนักการ 12 คน 

อาสาสมัครที่ทํางานประจํา 1 คน และ อาสาสมัครในโครงการชุมชนขององคการ

ประกอบดวย อาสาสมัครชุมชนปกปองเด็ก อาสาสมัครจิ๋ว และอาสาสมัครแมชวยแม ดังที่กลาว

มาแลวในงานชุมชน 

4.1.3.8 เงินทุนในการดําเนินงาน 

1) ทุนสนับสนุนโครงการสําคัญขององคการจากองคการสาธาร

ประโยชนตางประเทศและภาครัฐและธุรกิจเอกชนในประเทศ 

2) เงินบริจาค จากบุคคลทั่วไป 

3) เงินบริจาค จากกลองรับบริจาคกวา 500 กลองทั่วประเทศ 

4) เงินบริจาค ในโครงการอุปการะเด็ก โดยประชาชนบริจาคเจาะจง

เด็กแตละรายในความดูแลขององคการ 

5) ดอกผลจากกองทุนประมาณ 30 กองทุน 

6) รายไดอ่ืนๆ ที่มาในรูปสิ่งของบริจาคและกิจกรรมขององคการ 

 
 
 

อนุกรรมการฝายวิชาการ 

ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ 

คณะกรรมการบริหาร 

เลขาธิการ 

ผูจัดการ/รองผูจัดการ 

ฝายพัฒนาเด็กและครอบครัว ฝายสํานักงาน ฝายประชาสัมพันธ ฝายวิขาการ ฝายระดมทุน 
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4.2  ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ 
 

จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ภาพที่ 2.17 การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ

สาธารณประโยชนนั้นปฏิบัติการผานระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย 5 ระบบยอยที่สัมพันธกัน 

ไดแก ดานการจัดคนเขาทํางาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

ดานความปลอดภัยและสุขอนามัย ดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ และระบบการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย นี้สอดคลองกับบริบทที่มีอิทธิพลตอการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการ 

ไดแก สภาพแวดลอมภายในองคการและสภาพแวดลอมภายนอกองคการ ระบบการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยของกรณีศึกษา 3 กรณีศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

 

4.2.1 ดานการจัดคนเขาทํางาน (Staffing) 

การวิเคราะหงานและบทบาท การออกแบบงาน การวางแผนกําลังคน การสรรหาและการ

คัดเลือก การวางแผนการคงอยู 

4.2.1.1 กรณีศึกษาที่ 1 

การบริหารทรัพยากรมนุษยดานการจัดคนเขาทํางานในกรณีศึกษาที่ 1 ที่สําคัญ 

ไดแก การวิเคราะหงานและบทบาท การออกแบบงาน การวางแผนกําลังคน การสรรหาและการ

คัดเลือก และการวางแผนการคงอยู องคการมีการกําหนดบทบาทแบบกวางและในทางปฏิบัติคน

หนึ่งคนทําหลายบทบาท เปดโอกาสใหเจาหนาที่ริเริ่มงานภายใตบทบาทไดดวย ใหความสําคัญที่

ผลลัพธของงานที่ตองการบรรลุมากกวาการทํางานเฉพาะหนาที่ของตน งานวิชาชีพในองคการ

ทํางานเปนทีมสหวิชาชีพประสานกันทั้งในและนอกองคการ งานในสวนอื่นเนนการทํางาน

ชวยเหลือกันเปนทีมในลักษณะขอความรวมมือชวยเหลือกันทั้งในและนอกฝาย ไมยึดติดที่ระดับ

ตําแหนงหรือฝาย การชวยกันทํางานโดยมีอุดมการณรวมกัน บุคลากรในองคการสามารถทํางาน

แทนกันไดทั้งในและนอกฝาย องคการใหอิสระในการทํางานและใหโอกาสในการคนหาแนวการ

ทํางานใหมเพื่อใหไดผลลัพธที่ดีข้ึน การวางแผนกําลังคนทําโดยหัวหนาฝายประเมินความตองการ

แรงงานในฝายของตน ในทางปฏิบัติแรงงานในแตละฝายจะมีความยืดหยุนขึ้นกับปริมาณ 

นโยบายดานการจัดคนเขาทํางาน ความยากงายในการสรรหาและคัดเลือกในแตละชวงเวลา 

องคการใชแหลงในการสรรหาหลากหลายแหลงไดแก จากเจาหนาที่ภายใน จากผู

เดือดรอน จากเจาหนาที่ที่ออกไปแลวกลับเขามาสมัครใหม จากการแนะนํา หนังสือพิมพ 

อินเทอรเน็ต และจากสถานศึกษา วิธีที่ใชในการคัดเลือกไดแก การสอบวัดความรู การสัมภาษณ

กึ่งโครงสรางโดยคณะกรรมการคัดเลือกประกอบดวย หัวหนาฝายและ/หรือหัวหนางาน เจาหนาที่
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ฝายบุคคล คําถามในสัมภาษณเปนการประเมินความรู ประสบการณ ทัศนคติและขอจํากัดในการ

ทํางานของผูสมัคร รวมกับการใหขอมูลลักษณะเนื้องาน บทบาทที่ตองรับผิดชอบ คาตอบแทน 

และขอมูลอื่นๆ ที่ผูสมัครใชพิจารณาเลือกหรือไมเลือกทํางานในองคการ ผูสมัครที่ผานการ

สัมภาษณจะเขาสูข้ันทดสอบทํางานจริงเปนระยะเวลา 1-2 สัปดาห ในขั้นนี้จะมีผูสมัครจํานวน

หนึ่งไมมาทํางาน ผูสมัครที่ผานการทดสอบการทํางานจะไดรับบรรจุใหเปนเจาหนาที่ฝกงาน

ระยะเวลา 3 เดือน ผูสมัครที่ฝกงานไมผานบางรายหัวหนางานจะพิจารณาใหโอกาสขยาย

ระยะเวลาฝกงาน ผูสมัครที่ผานการฝกงานจะไดบรรจุเปนเจาหนาที่องคการ 

องคการมีการการลาออกของเจาหนาที่อายุงานนอยกวา 1 ปสูง โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในชวงทดลองงาน 3 เดือนแรก ส่ิงที่ทําใหเจาหนาที่คงอยูในองคการไดแก คาตอบแทนที่ไมใช

ตัวเงิน การบริหารที่มีความยืดหยุนสูง และคานิยมในการใหโอกาสขององคการ เหตุผลในการ

ลาออกของเจาหนาที่ไดแก ความเครียดในการทํางาน ความตองการคาตอบแทนเพิ่มขึ้น ความ

ตองการความมั่นคงในอาชีพ ความสัมพันธกับหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน กลยุทธการคงอยูของ

องคการ ไดแก การควบคุมภาวะเครียดในองคการ ดังขอมูลจากการสัมภาษณ 

1) การวิเคราะหงานและบทบาท 

หัวหนาฝายทานหนึ่งกลาวถึงการทํางานชวยเหลือกันในลักษณะมี

อุดมการณรวมกันในลักษณะเคียงบาเคียงไหลเหนื่อยดวยกันวา “...หาจุดอุดมการณรวมกับเรา 

ลงเรือลําเดียวกัน ถาเขาจะยอมแจวเรือไปดวยกันกับเรา เราก็จะแจวไปกับเขา...” 

ลักษณะบทบาทแบบกวางและในทางปฏิบัติแตละคนทําหลายบทบาท 

ดังคํากลาวของหัวหนาฝายทานหนึ่งอธิบายลักษณะงานในองคการวา “...คนหนึ่งตองชวยทํา

หลายอยาง...”  เจาหนาที่ใหบริการตรงกลาวถึงภาระงานในกะดึกตองชวยทํางานบานชวงที่เด็ก

นอนหลับ...”  “...ถาอยู 3 คนตอน นองหลับ เวลาวาง ก็ชวยกันงานบาน ซักผาออม กะดึตอง

ทํางานบานเองนะคะ ถากะเชานี่จะมีแมบาน...”  นอกจากบทบาทในงานแลวเจาหนาที่สังคม

สงเคราะหยังตองวางตัวเปนตัวแบบที่ดีใหแกเด็กและผูเดือดรอน  เจาหนาที่ใหบริการตรงทานหนึ่ง

กลาวถึงเจาหนาที่วิชาชีพชายทานหนึ่งวา ”...เคาก็จะเปนผูชายที่เปนตัวอยางไดดีมาก และก็รู

วิธีการวางตัวไดดีมาก ก็เปนตัวอยางสําหรับเด็กๆ เปนตัวอยางของเพศพอที่ดีคนนึง…” 

องคการเปดโอกาสใหเจาหนาที่ริเริ่มงานภายใตบทบาทของตนไดดวย

ตนเอง เจาหนาที่ใหบริการตรงทานหนึ่ง กลาวถึง กิจกรรมที่ริเริ่มขึ้นเพื่อสุขภาพ และกลอมเกลา

จิตใจ “...พาวิ่งออกกําลังกายทุกเย็นจะไดแข็งแรง...กลอมเกลาโดยการใหเคาสวดมนตนั่งสมาธิ

ทุกๆ วันศุกร...พาไปบําเพ็ญประโยชน ไปกวาดลานวัด ไปชวยทําความสะอาด...” 
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หัวหนาฝายทานหน่ึงแจงบทบาทในแผนกสังคมสงเคราะหใหกับผูเขา

สัมภาษณงานวา บทบาทโดยรวมคือดูแลผูเดือดรอนทุกอยาง มากกวาและหนักกวางานของนัก

สังคมสงเคราะหในหนวยงานราชการและเอกชน อาจมีงานเฉพาะหนาที่ตองทําเพิ่มข้ึนตาม

สถานการณ 

ที่นี่ทํางานหลายหนาหลายอยาง...ทําทุกอยางที่ตองทํา...ไมใชทําแคงานนักสังคม 

ตองอยูเวรกลางคืนนอนไปเงี่ยหูฟงวามีอะไรมั้ย รับโทรศัพทปรึกษาปญหา 24 

ชั่วโมง มีผูมาบริจาคเจาหนาที่ไมอยูก็ตองรีบเขียนรับบริจาค Case บาดเจ็บ

เล็กนอยตองปฐมพยาบาล Case จะคลอดแลวไมมีคนขับรถอาจตองขับรถ ถาวัน

ไหนแมครัวไมมาอาจตองเขาครัว 

 

หัวหนาฝายทานหนึ่ง กลาวถึง บทบาทของนักสังคม คือ ชวยเหลือใหผู

เดือดรอนสามารถชวยตัวเองไดในที่สุดโดยครอบคลุมทุกเร่ือง ต้ังแตแรกรับที่พักในองคการ ออก

จากองคการ จนกระทั่งสามารถหยัดยืนไดดวยตนเอง 

 

ที่นี่ Case หนักและหลากหลาย เวลาชวยเหลือของเราครบวงจรคือ ใหที่พัก ฝก

อาชีพ ใหเรียน หรือกินยา…ชวยในหลายมิติ ไมใชแคใหที่พักใหอาหารปจจัย 4…

ชวยแกปญหา...สามีทุบตีจะดําเนินคดีหรือไม...ชวยเร่ืองคดีข้ึนศาล...ต้ังครรภไม

พรอมเปนตัวกลางคุยกับพอแมคุยกับโรงเรียน...ผูไมมีบัตรประชาชนเดินเร่ืองทํา

บัตรประชาชน...ผูติดเชื้อ ก็ดูแลเร่ืองกินยา พาไปโรงพยาบาล ดูแลเร่ืองความ

สะอาดและใหความรู...หลังสงเคากลับบานแลวตองติดตาม...เยี่ยมบาน 

ประสานงานกับนักสังคมที่อ่ืน 

 

เจาหนาที่ใหบริการตรงทานหนึ่ง กลาววา ตนรับผิดชอบดูแลทุกดานให

พึ่งตนเองและดูแลตนเองได ดูแลดานความปลอดภัย ดานการเรียน ดานสุขภาพ ดานสังคม 

  

ทําหนาที่เปนแม...เราตองรับผิดชอบเด็ก เด็กจะหายไมไดแมแตคนเดียว...ดูแลทุก

อยาง ต้ังแตเช็ดอึเช็ดฉี่เด็ก...เร่ืองการเรียน เปนผูปกครอง เตรียมอุปกรณ ใหทํา

การบาน อานหนังสือ...ปฐมพยาบาล พาไปหาหมอ...ฝกใหเคารูคาของเงิน มีเงิน

เก็บ บอกเคาวาเวลาที่หนูออกไปจากที่นี่ หนูจะไดมีเงินกอนหนึ่งออกไปดวย จะได
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ไมลําบาก เพราะวาเด็กบางคนเคาไมมีพอไมมีแมแลว เคาตองรับผิดชอบตัวเอง...

ตองปกปองนอง พี่นองจะตองรักกัน ใหรูจักแบงปน ใหชวยกัน ชวยครูดูนอง...

สอนเคาจะไดเอาตัวเคารอด เลี้ยงตัวได ชวยเหลือตัวเองได ซักผารีดผาเอง เคาก็

รีดไมเรียบเราก็จะจับมารีดทับใหใหม 

 

ตัวอยางบทบาทของหัวหนาฝายงานบริหารงานบุคคลและบริหารงาน

ทั่วไป ที่ดูแลทุกเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรและงานสนับสนุนในองคการทั้งหมดรวมทั้งงานประสานงาน

ภายนอก “...ดูเรื่องของบุคลากรและงานสนับสนุนบริการทั้งหมด คือ ไมไดชวยเหลือผูเดือดรอน

โดยตรง แตสนับสนุนเรื่องบุคลากร ความเรียบรอยของพื้นที่และอาคารสถานที่ แมบาน ชาง รปภ. 

เรื่องติดตอประสานงานภายนอกทั้งหมด…” 

เจาหนาที่สนับสนุนทานหนึ่งกลาวถึงงานที่ตนรับผิดชอบวา เปนเรื่องทุก

อยางที่เกี่ยวกับการทําเอกสารและการวางแผนหลักสูตร โดยหลักสูตรที่เลือกตองอยูในความสนใจ

ของผูที่จะเรียนและสามารถนําไปประกอบอาชีพไดจริง 

 

เราทํางานแบบเปนตัวของตัวเองมาก ขอใหเรารับผิดชอบงานแคนั้น…ของพี่นี่

จิปาถะ เอกสารทุกอยางไมวาจะเปนใบสมัคร ใบปด ใบโปรชัวร หลักสูตร แผนปนี้

เราจะเปดเทาไหร หลักสูตรอะไรบาง หลักสูตรที่เราเปดเปนหลักสูตรที่เราเลือก

แลววาคนชอบและเรียนแลวเขาสามารถไปประกอบอาชีพได คือวัตถุประสงคของ

เราคือเขาตองประกอบอาชีพได เขาตองไดความรูจริงๆ 

 

2) การออกแบบงาน 

งานวิชาชีพในองคการทํางานเปนทีมสหวิชาชีพประสานกันทั้งในและ

นอกองคการ โดยทั่วไปบุคลากรในองคการมีการชวยเหลือกันเปนทีมทั้งในและนอกฝาย โดยไมยึด

ติดที่ระดับตําแหนง ฝาย บุคลากรแตละคนมีขอบเขตงานที่กวางและหลากหลาย องคการเปด

โอกาสใหบุคคลากรสามารถยายฝายและสวนงานไดเจาหนาที่หลายทานเคยทํางานในฝายตางๆ

ในองคการตั้งแต 2 ฝายขึ้นไป ทําใหเมื่อบางตําแหนงขาดกําลังคนเจาหนาที่เหลานี้สามารถเขาไป

ทํางานแทนได  

หัวหนาฝายแจงลักษณะการทํางานแบบสหวิชาชีพ กับผูสมัครตําแหนง

นักสังคมสงเคราะห ในขณะสัมภาษณเขาทํางานวา 
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ปญหาเร่ืองสุขภาพจิต เราก็จะมีนักจิต 1 คนแลวก็กําลังรับสมัครอีก 1 ซึ่งเราก็

จะตองทํางานคูกัน ประเมินคูกัน ทํางานเปนทีมเวิรค คือเราไมไดทําแคองคกรเรา

องคกรเดียว ตองเปนทีมจากองคกรอ่ืนดวย เคาเรียกวาเครือขายนะ ทํางานเปน

เครือขายทํางานเปนทีมสหวิชาชีพ 

 

หัวหนาฝายใหขอมูลลักษณะงานหลายหนาในองคการและการชวยเหลือ

งานนอกหนาที่กับผูสมัครขณะสัมภาษณเขาทํางาน 

 

ที่นี่ทํางานหลายหนา...ไมใชเปนนักสังคมแลวก็นั่งอยูกับโตะอยางของราชการ...

เราดูแลคอนขางครบ ทําหลายอยาง...ไมใชหนาที่หนู หนูไมทําอะไรอยางนี้ไมได 

เพราะเราถือวาเราเปนองคกรเดียวกันไปชวยกุลีกุจออยางคนมาบริจาค เจาหนาที่

ธุรการไมอยู เราก็ตองรีบไปรับ บางทีงานตอนรับเราก็ตองทําเพราะเราอยูดวยเงิน

บริจาค...ยกของ ที่นี่ทําหมด พี่ก็ทําหมดเหมือนกัน คือเราทํางานบริการ...ไมใช

เปนหนาที่ของฝายประชาสัมพันธอยางเดียวเราตองทําหมดทุกอยาง รับโทรศัพท 

บอกทาง มีคนโทรถามเราเบอรโทรศัพทแทน 1133…มีหลายหนา เปนแมบานรับ

บริจาค เปนนักประชาสัมพันธ เปนหมอ เปนพยาบาล เพราะดูแลนองในนี้ พี่

ลูกหนูทองเสีย เปนไข ทํายังไงจะกินยาอะไร...บางคร้ังก็ตองออกทํางานนอก

สถานที่พา Case ไปโรงพยาบาล โรงพัก ไปทําบัตรประชาชน 

 

หัวหนาฝายทานหนึ่งกลาวถึงการจัดงานระดมทุนขนาดใหญวา “…ทุก

คนก็ตองชวยกันไมใชพี่คนเดียว…” งานตุกตาการบูรของฝายการศึกษาฝกอาชีพในชวงที่มีผูส่ังซ้ือ

จํานวนมากตองขอความชวยเหลือจากนอกฝาย จากภาพถายผูวิจัยเห็นภาพหัวหนาฝายและ

เจาหนาที่ทกุระดับเขาเรียนรูวิธีการเย็บตุกตา หัวหนาฝายอ่ืนกลาววา “...ตุกตาการบูรนั้นใครอยาก

ชวยก็ไปเอามาทํา พี่ก็เอาไปทํา พี่ก็นั่งเย็บอยูที่บานชวงดูทีวี...” เจาหนาที่ในฝายกลาววา “…

สมมติวามีงานดวนเขามาเราก็ชวยกัน คนละไมคนละมือ...” 

ผูบริหารดานทรัพยากรมนุษยกลาวถึงการทํางานในฝายสังคมสังเคราะห

ที่ชวยเหลือกันทํางานวา “…เขาทําทั้งหมด ทุกคนเหมือนกับทําแชรกัน ไมใชรับผิดชอบเฉพาะ

ฉุกเฉิน...” เจาหนาที่ใหบริการตรงกลาวถึงการแบงความรับผิดชอบตามความถนัดและการ

ชวยเหลือกันทํางาน มีการสงตองานใหเพื่อนรวมงานชวยถาผูปฏิบัติมีสภาวะทางกายหรือทาง

อารมณที่ไมพรอมทํางาน เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพวา 
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การทํางานสวนใหญก็ชวยกันทํางาน ครู น.จะรับผิดชอบการเลานิทาน ของผมจะ

สอนหนังสือ ครู พ.จะทํากิจกรรมอยางอ่ืน จะชวยกันครับ...เราตองแครเพื่อน

รวมงานของเรา แมกระท่ังตองแครความรูสึกของตัวเราเอง บางคร้ังเรามีปญหา

สวนตัว เรามีปญหาครอบครัว พยายามสัมผัสความรูสึกเราจริงๆ แลวยอมรับวา

ตอนนี้เราไมพรอม เราเครียด เราจะไดบอกเพื่อนรวมงาน วาวันนี้เรายังไมพรอมที่

จะคุยกับ Case เรายังไมพรอมที่จะพา Case ไปโรงพยาบาล ถาเราซ่ือตรงและ

ยอมรับอารมณความรูสึกที่มันสอดคลองการทํางานจะไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เราจะไดสงตอใหอีกคนที่เขาพรอมมากกวา 

 

องคการเปดโอกาสใหบุคคลากรสามารถยายฝายและสวนงานได 

เจาหนาที่หลายคนเคยอยูในหลายสวนงานในฝายเดียวกัน “…เคยอยูหลายแผนกแลวในสังคม

สงเคราะห ผูชวยแมครัว เคหกิจ พี่เล้ียงเด็ก…” เจาหนาที่หลายคนเคยทํางานในฝายตางๆใน

องคการต้ังแต 2 ฝายข้ึนไป หัวหนาฝายทานหนึ่งเคยทํางานในองคการ 3 ฝาย ”...เปนเลขา

ผูบริหารและหัวหนาฝายธุรการดวย 4 ป...ยายมาทํางานเยาวชนเพราะไมมีคนดูแลทํา 4 ป...

ออกไปชวยธุรกิจนอง 3 ป... กลับมาทําบริษัทหารายได...” เจาหนาที่สนับสนุนทานหนึ่งกลาวถึง

งานที่ตนเคยทําในองคการ “…ประชาสัมพันธ...บริหารงานบุคคล...การศึกษา...” หัวหนาฝายทาน

หนึ่งกลาวถึงแผนกที่เคยทํา “…เปนคนหนึ่งที่ทํางานหลายจุด นักสังคมสงเคราะหต้ังแตหมอชิตหัว

ลําโพง...แลวไปชวยการศึกษา...ไปชวยบริษัทหารายไดงานเราไมถนัด...ขอกลับมาที่สังคม

สงเคราะห...” เจาหนาที่ใหบริการตรงทานหนึ่งเคยทํางานถึง 4 ฝาย “…เร่ิมที่แผนกสังคม

สงเคราะห 3 ป แลวก็เยาวชนนี่มาชวยประมาณ 2 ปคะไมเต็มตัวคือระหวางนั้นก็ยังชวยงานฝาย

สังคมสงเคราะหอยู ยายไปอยูที่สถาบันวิจัยอยูประมาณ 6 - 7 ป ตอนนี้ก็มาอยูประชาสัมพันธและ

หาทุน…” 

เมื่อมีคนออกจากองคการงานและบทบาทจะถูกกระจายให เจาหนาที่
ชวยกันทํา หัวหนาฝายทานหนึ่งแบงงานการคัดเลือกบุคลากรและการทําประกันสังคมมาดูแลเอง
โดยมีเจาหนาที่สนับสนุนที่มีงานนอยชวย “...รับคนเองแลวก็แจงใหเคาทราบ ดูแลเอง ไป
ประกันสังคมเอง ก็ใหนองคนที่วางอยูชวยกัน คนที่งานยังไมลนมือเทาไหร...” 

ทํางานแทนกันได เมื่อมีเจาหนาที่ออกจากงานในชวงที่องคการมี

นโยบายไมรับคนเพิ่มหรือตําแหนงยังรับคนไมได งานจะถูกแบงใหเจาหนาที่คนอ่ืนๆ ทําแทน 

เจาหนาที่วิชาชีพทานหนึ่งกลาววา “…ตอนน้ีพี่มี 20 Case อยูในมือ เพราะคนออกไง…” ดังคํา

กลาวของเจาหนาที่สนับสนุนวา “…ไมใชหนาที่โดยตรงของพี่ คนเกาออกไปแลวเคาไมไดรับคน
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เพิ่ม งานก็จะอยูที่พี่ ก็คือระดมทุนทางไปรษณีย...” เจาหนาที่ใหบริการตรงตางสวนงานทานหนึ่ง

ไดชวยอยูเวรกลางคืนแทนนักสังคมที่ไมสามารถอยูเวรกลางคืนได “...ไปชวยอยูเวรกลางคืน อยาง

บางคืนก็เหนื่อยถาเกิดมี Case เขามา…” 

เจาหนาที่ใหบริการตรงหลายทานกลาวถึงบทบาทในการประชาสัมพันธ

องคการวาเปนหนาที่ของทุกคนในองคการ คือ ทํางานใหดี ใหประชาชนผูบริจาคศรัทธาในงานที่

เราทํา และเชื่อถือไววางใจสนับสนุนองคการ “…หนาที่ของทุกคนคือจะตองมีหนาที่ประชาสัมพันธ

องคกร…เราไดพูดคุยกับแขกที่มา…ทํายังไงใหบุคคลภายนอกเคาไดรับรูถึงการทํางานวาเรา

ทํางานอยางนีๆ้  แลวทํายังไงถึงจะสามารถใหเคาเขามาชวยเหลือได...” 

3) การวางแผนกําลังคน 

การวางแผนกําลังคนทําโดยหัวหนาฝายประเมินความตองการแรงงาน

ในฝายของตน ในทางปฏิบัติแรงงานในแตละฝายจะมีความยืดหยุนขึ้นกับปริมาณ นโยบายดาน

การจัดคนเขาทํางาน ความยากงายในการสรรหาและคัดเลือกในแตละชวงเวลา การวางแผน

กําลังคนจะจัดทําโดยหัวหนาฝาย หัวหนาฝายทานหนึ่งกลาววา “…จริงๆ โครงสรางที่ขออัตราไว

ประมาณ 34 คนทั้งฝายเลย  แตตอนนี้ก็ยังไมครบ แตเราก็ไมมีความจําเปนตองใหครบหมด...” 

หัวหนาฝายอีกทานหนึ่งกลาววา “...บางอัตราที่ยังไมจําเปนตอนนี้ก็ลดลง จางผูรับเหมาขางนอก

แทนไมตองเอามาแบบมาเปนภาระ…” หัวหนาฝายบุคคล กลาวถึง การลดกําลังคนโดยไมรับเพิ่ม

ถาไมจําเปน “...เริ่มที่จะมองวาคนหนึ่งตองชวยทําหลายอยาง อยางสมมติ ที่ดูแล 24 อัตรา บาง

อัตราที่ยังไมจําเปนตอนนี้ งานชางเดิมมี 7 อัตรา เดี๋ยวนี้ลดลงเหลือ 5 งานไหนใหญที่ตองใชคน

เยอะๆ ก็จางผูรับเหมาขางนอกแทนไมตองรับมาแบบมาเปนภาระ…” 

4) การสรรหาและการคัดเลือก 

(1) การสรรหา 

องคการใชแหลงในการสรรหาหลากหลายแหลงไดแก จากเจาหนาที่

ภายใน จากผูเดือดรอน จากเจาหนาที่ที่ออกไปแลวกลับเขามาสมัครใหม จากการแนะนํา โฆษณา

ในหนังสือพิมพ ปดประกาศบริเวณแฟลตและชุมชนใกลองคการ ปดประกาศที่องคการแจงผูที่มา

ใชบริการหรือติดตอองคการทราบ และจากสถานศึกษา การคัดเลือกสําหรับเจาหนาที่วิชาชีพเชน

นักสังคมสงเคราะหมีการทดสอบความรู สําหรับผูสมัครทุกคนใชการสัมภาษณกึ่งโครงสรางโดย

คณะกรรมการคัดเลือกประกอบดวย หัวหนาฝาย หัวหนางาน และเจาหนาที่ฝายบุคคล คําถามใน

การคัดเลือกเปนการประเมินความรู ทักษะ ประสบการณ ทัศนคติและความเปนไปไดในการ

ทํางานโดยพิจารณาขอจํากัดในการทํางานของผูสมัคร รวมกับการใหขอมูลลักษณะเนื้องาน 
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บทบาทที่ตองรับผิดชอบ คาตอบแทน และขอมูลอ่ืนๆ ที่ผูสมัครใชพิจารณาเลือกหรือไมเลือก

ทํางานในองคการ ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกจะเขาสูข้ันทดสอบทํางานจริงเปนระยะเวลา 1-2 

สัปดาห ในข้ันนี้จะมีผูสมัครจํานวนหนึ่งไมมาทํางาน ผูสมัครที่ผานการทดสอบการทํางานจะไดรับ

บรรจุใหเปนเจาหนาที่ฝกงานระยะเวลา 3 เดือน หากประเมินการฝกงานไมผาน บางรายหัวหนา

งานจะพิจารณาใหโอกาสขยายระยะเวลาฝกงาน ผูสมัครที่ผานการฝกงานจะไดบรรจุเปน

เจาหนาที่องคการ  

แหลงในการสรรหาจากเจาหนาที่ภายในและจากผูเดือดรอน “...

เจาหนาที่องคกรก็จะมี 2 สวน สวนหนึ่งมาจากผูเดือดรอน สวนหนึ่งมาจากคนที่เคาเขามา...” “...

มาอยูที่นี่แลวรุงข้ึนเคาตองการคนทํางาน เลยเร่ิมทํางานต้ังแตตอนโนนมาเลย…ป 32 ไดวันละ 20 

บาท...” เราเคยเปนอาสาสมัครมากอน เรารูวาส่ิงที่ Case ตองการคืออะไร เราเคยอยูกับเขา เราก็

จะไดเปรียบตรงนี้ 

การสรรหาจากเจาหนาที่ที่ออกไปแลวกลับเขามาสมัครใหม “...เคย

ออกไปชวงหนึ่งไปทํางานสายสังคมสงเคราะหเหมือนเดิม...จบโครงการเลยโทรมาบอกอยาก

กลับมาทําที่นี่...” “...พี่เคยทําแลวพี่ออกไปปนึง...พอมีพี่เล้ียงขาด เคาก็โทรบอก คนขาดจะมา    

ทําไหม...” “...เคยออกไปทํางานที่อ่ืน ทําแลวไมไหวโทรหาฝายบุคคลเคาใหเขามาคุย...” ในทาง

กลับกันบางฝายไมมีนโยบายรับคนที่ออกไปแลวกลับเขามาทํางานอีก หัวหนาฝายทานหนึ่ง กลาว

วา “...เพราะวาเรารูวา ณ เวลาที่เราตองการคุณคุณไมชวยเราแลวเราจะไปพึ่งไดยังไงอนาคต เราก็

ตองคิดถึงองคกรเปนหลักดวย...” 

สรรหาโดยปดประกาศที่องคการแจงผูที่มาใชบริการหรือติดตอ

องคการทราบ “...ไมมีใครชวน สมัยกอนพาลูกมาวายน้ํา รูจักบางวาเคาทําอะไร...” “...มาเรียนตัด

เย็บเส้ือผาเพื่อหาเงินที่บานและเล้ียงลูกดวย พอเรียนไดเดือนนึงเคาเขียนแปะเอาไวรับพนักงาน 

รับคนเก็บกลองบริจาค...” 

สรรหาจากการแนะนํา “...นองสาวทํางานเปนเลขาที่นี่ ชวยถามวามี

ตําแหนงวางมั้ย...” “...ใชวิธีบอกตอ ก็ใหเจาหนาที่แหละบอก...”  “…เพื่อนที่เรียนดวยกันเคยมา

ฝกงานคะช่ือ...” 

จากการโฆษณาในหนังสือพิมพ “...ดูจากหนังสือพิมพ ที่นี่รับสมัคร

ประชาสัมพันธ...”  

แหลงที่ใชการสรรหาท่ีไดผลดี ในตําแหนงที่ไมใชความรูหรือทักษะ

มากนัก สามารถฝกทักษะในองคการได อาทิ พี่เล้ียงเด็ก แมบาน คนสวน รปภ. ตําแหนงเหลานี้
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สรรหาไดงายดวยการแจกใบปลิวปดประกาศบริเวณแฟลตและชุมชนใกลองคการ “...ใบปลิว 

ติดตามแฟลต แลวก็จะฝากเคาไปตามวินมอรเตอรไซดบาง...” “...ประกาศหาคนไมยาก ปดไป

แถวๆ นี้ก็มาแลว...” 

แหลงที่ใชสรรหาตําแหนงที่ใช ความรู ทักษะ และความเปนวิชาชีพ 

ซ่ึงสรรหาคอนขางยาก อาทิ นักบัญชี นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา สรรหาไดจากสถานศึกษา 

“…เวลาเรียนก็มีการกลาวถึง…” “...สงเอกสารไปตามมหาวิทยาลัยที่มีสาขานี้...” “...การหา

บุคลากรก็อยางของราม ของธรรมศาสตร อาจารยเราก็จะรูจักกันไงคะ เราก็จะแจงอาจารยวา

ตองการอยางนี้...” “...เราเปนศิษยเการามนะคะ จะติดตออาจารยชวยประกาศใหหนอย...” “…

อาจารยที่มหาวิทยาลัยแนะนํามาวาระหวางที่รอทําวิจัย ยังมีชวงเวลาที่เราสามารถทํางานไดก็ให

มาสมัคร...” จากการฝกงานและการเปนอาสาสมัครของนักศึกษา “…ตอนนั้นเรียนจิตวิทยาสังคม

ที่รามคําแหง มาเปนอาสาสมัครแลวก็ป 31 ก็บรรจุเปนเจาหนาที่รุนดึกดําบรรพ ก็จะมีเด็ก

นักศึกษารามที่จะชอบทํางานที่จะเปนอาสาสมัคร มาดูงาน มาฝกงานที่นี่…” และผานอินเทอรเน็ต 

“...เขาเน็ตแลวก็เขาไปตามที่เคารับสมัครงาน ก็จะฝากไวในบอรดนั้น ก็พอได...” 

การสรรหาดวยการฝกงานของนักศึกษา อาจทําใหองคการได

เจาหนาที่วิชาชีพผูมีอุดมการณและทํางานดวยจิตวิญญาณอยางแทจริง 

 

บางคนเขามีเนื้อแทดีอยูแลว ไมตองไปเติมไมตองไปแตง  เขาก็จะดีไป...ตอนแรก  ก็

กะจะไมรับเหมือนกันเพราะเปนผูชาย คิดวาเขาก็แคมาชิมๆ แคมาฝกงาน พอ

หลังจากนั้นเขาตองไปเปนนักจิตวิทยาที่โรงพยาบาลรามาเพื่อที่จะทําใหจบจิต

คลินิกเวนวรรคไปสี่เดือน ก็คิดวาคงจะไมมาแลว แตเขาก็กลับมาเพราะวาเขา

ชอบดวยจิตวิญญาณ ตรงนี้คือเนื้อแทของเขานะ เปนคนขยันขันแข็ง มาเร็ว    

กลับชา 

 

(2) การคัดเลือก 

องคการคัดเลือกโดยการวัดความรูจากการสอบและสัมภาษณกึ่ง

โครงสรางดวยคําถามจําลองสถานการณ การวัดทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน

พิจารณาจากคุณวุ ฒิที่จบประกอบกับการทดสอบการทํางานจริงรวมทั้งการทํางานในระยะเวลา

ทดลองงาน การพิจารณาคุณสมบัติอ่ืนเนนที่ทัศนคติและความเปนไปไดในการทํางานในองคการ 

การวัดทัศนคติพิจารณาจากคําตอบที่ไดในการสัมภาษณและการทํางานในระยะเวลาทดสอบการ

ทํางานจริงและการทดลองงาน ความเปนไปไดในการทํางานในองคการพิจารณารวมกันระหวาง
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ผูสมัครและองคการ โดยองคการใหขอมูลลักษณะเนื้องาน บทบาทที่ตองรับผิดชอบ คาตอบแทน 

และขอมูลอ่ืนๆ ที่ผูสมัครใชพิจารณา รวมทั้งการไดทํางานรวมกันระหวางเจาหนาที่ในองคการและ

ผูสมัครในระยะเวลาการทดสอบทํางานจริงและการทดลองงาน 

จากการสัมภาษณคณะกรรมการคัดเลือกและการเขาสังเกตการ

สัมภาษณเขาทํางานของเจาหนาที่วิชาชีพ 3 ทาน ไดแก นักสังคมสงเคราะห 2 ทานและ

นักจิตวิทยา 1 ทาน หัวหนาฝายทานหนึ่งกลาวถึงคุณวุฒิที่ตองการของเจาหนาที่วิชาชีพวา

ตองการผูมีความรูดานสังคมสงเคราะหหรือสาขาใกลเคียงที่มคีวามรูดานจิตวทิยา “...แตไมจําเปน

วาเปนสังคมสงเคราะหโดยตรง อาจเปนพัฒนาชุมชน ...เขาเรียนจิตวิทยามาดวย...” การวัด

ทัศนคติ “…บอกสถานการณจริงที่เจอ Case ที่เรารับมีปญหาที่หนักและซับซอนมาก ดูวาเคามี

ความรูสึกอยางไร ยอมรับไดไหม มีวิธีผองถายความเครียดอยางไร...” “...เพิ่งคุยกับนองที่มาใหม

วาเคาติด…ติดกับความเช่ือคานิยมบางอยาง…คุยแลวก็ดีข้ึน…นองจะลองทําดูกอน...” การวัด

ความเปนไปไดในการทํางาน หัวหนางานของเจาหนาที่ใหบริการตรงทานหน่ึงกลาววา “…จะคุย

ใหรูใหเขาเตรียมใจใหเขารูจริงๆ วามันเปนอยางนี้  วาเราตองเจอกับเหตุการณอยางนี้แนๆ...” การ

ทดสอบทํางานจริงและชวงทดลองงานเปนการเปดโอกาสใหผูสมัครและองคการเลือกซึ่งกันและ

กันบนพื้นฐานการทํางานในสภาพจริง “...ถาเขาไมชอบกับการทํางาน วันนี้มาทํางานแลวพรุงนี้ก็

โทรมาบอกวาไมมาแลวนะ...”  ”…ถาดูแลวเคาคงทํางานกับเราไมได ปรับแลวคุยแลวก็ไมได ก็

บอกเคาวางานที่นี่อาจจะไมเหมาะกับนอง...”  

ขอมูลจากการเขาสังเกตการสัมภาษณเขาทํางาน ของผูสมัคร

เจาหนาที่วิชาชีพ 3 ทาน มีคณะกรรมการสัมภาษณ 3 ทาน ไดแก หัวหนาฝาย หัวหนางาน 

เจาหนาที่ฝายบุคคล เวลาที่ใชในการสัมภาษณผูสมัครคนละประมาณ 1 ชั่วโมง ถามคําถามทั่วไป 

คําถามเกี่ยวกับประสบการณการทํางานและการฝกงาน และใหขอมูลองคการ ขอมูลเกี่ยวกับการ

ทํางาน มีคําถามเกี่ยวกับทัศนคติในการทํางานและความเปนไปไดในการทํางาน การสัมภาษณมี

กลุมคําถามที่ใช ดังนี้ 1) สรางความคุนเคยและสอบถามขอมูลทั่วไป 2) ใหขอมูลเวลาในการ

ทํางาน การจัดสรรวันหยุดและเวร 3) สอบถามความรู ทักษะ ประสบการณ จากการฝกงานและ

งานที่เคยทํา 4) สอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังใน ดานรายได ดานอาชีพ พรอมแจงขอจํากัดเร่ือง

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน ชี้ใหเห็นคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงินจากการทํางาน และใหขอมูลเงินเดือน

และสวัสดิการขององคการ 5) ใหขอมูลรูปแบบการทํางานเปนทีมสหวิชาชีพ ลักษณะงานหนัก 

ภาระงาน อิสระในการทํางาน และการทํางานหลายหนา 6) ต้ังคําถามเกี่ยวกับสถานการณสมมติ

จากการทํางานจริง 7) สอบถามเก่ียวกับทัศนคติตอผูรับบริการและใหขอมูลเกี่ยวกับผูรับบริการ  

8) สอบถามวิธีการดูแลตนเองเพื่อผองถายความเครียดที่เกิดจากงาน พรอมใหแนวทางปรับวิธีคิด
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โดยสังเขป 9) ใหขอมูลช่ือเสียงขององคการดานการใหบริการดานสังคมสงเคราะห 10) เปดโอกาส

ใหซักถามและชักชวนเขาทดสอบทํางานงานจริง 1-2 สัปดาห 

สรางความคุนเคยโดยเรียกช่ือเลนของผูสมัครและแทนผูสัมภาษณดวย

ชื่อเลน สอบถามขอมูลทั่วไปที่มีผลตอความเปนไปไดในการทํางาน 

  

นองชื่อเลนช่ืออะไรคะ...เปนคนสงขลา...ข้ึนมาจากใตเลยเหรอ ตอนนี้พักอยูที่ไหน

คะ...ถาไดทํางานจริงๆ จะพักที่ไหน...อยูหอ เวลาเหงาข้ึนมาใครเปนที่พึ่ง...เรามี

บานพักในนี้แตนักสังคมเราไมแนะนําใหอยู ไมอยากใหเครียด...แตงงานรึยังคะ...

มีแฟนไหมคะ...ยังไมมี อยูที่นี่ เด๋ียวจะหาไมไดเลยนะ (หัวเราะ)...เปนลูกคนท่ี

เทาไรคะ...พอกับแมหวงไหม...ทราบขอมูลไดไงคะ (เวลาเรียนก็มีการกลาวถึง 

แลวก็เพื่อนที่เรียนดวยกันเคยมาฝกงานคะ ชื่อ...กับ...) ออ พี่ไดดูแลทั้งคูนะ แลว

นองเคาเลาวาทํางานที่นี่เปนยังไงคะ...พี่ถามหนอยหนูเปนคนติดมือถือไหม ติด 

BB ไหม ติด Chat ไหม เวลาทํางานตองงดนะคะ...หนูสุขภาพแข็งแรงไหม มีโรค

ประจําตัวไหม 

 

ใหขอมูลการใหบริการขององคการไมมีวันหยุด การจัดสรรวันหยุดที่ไม

ตรงเสารอาทิตย การจัดสรรวันหยุดราชการ และการเขาเวร 
 

คนเราเดือดรอนเวลาไหนก็ได ไมมีวันหยุด...พวกพี่ที่นี่ทํางานไมมีหยุด สลับกัน

หยุดเสารอาทิตย...หยุดศุกรเสารอยางนี้ หรือหยุดอังคารพุธอยางนี้...วันสําคัญ 

จะมีลําดับ 1 2 3 4 5 อยางนี้ สมมติวาวันปยะ ลําดับที่ 1 อยู พอวันปใหมก็ลําดับ

ที่ 2, 3 อยางนี้ คิดวาไหวมั้ย...ถาเขาเวรกลางคืนก็ต้ังแตหาโมงเย็นจนถึงแปดโมง

คร่ึงก็เชา หนูก็พักไปกลางวันไมตองทํา...อาทิตยหนึ่งประมาณ 1 วันอยางนี้...

เวลาทํางานเขางานก็แปดโมงคร่ึงถึงหาโมงเย็น แตนักสังคมเคาก็จะมีกะดึก กะ

เย็นก็คือ 2 กะ 2 รอบ แลวไมไดนอนอยางเดียวคอยเฝาดูเด็กดวยวาปวดทอง

คลอดไหม แลวก็รับ Counselling ทางโทรศัพท บางคนโทรมาชวยเหลือบางคน

โทรมาระบายกลางคืน ถูกสามีตีจะทํายังไง บางทีก็เร่ืองจิตก็เยอะเวลากลางคืนก็

ไมแน 
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การสัมภาษณเกี่ยวกับความรู ทักษะและประสบการณ จํานวนภาระงาน

ที่ดูแล พรอมใหขอมูลและพิจารณาทัศนคติในการทํางานและความเปนไปไดในการทํางาน 

  

จบสังคมสงเคราะหธรรมศาสตร ทางดานสายบริหารกระบวนการยุติธรรม...ตอน

ฝกงาน 1 กับ 2 ทําที่ไหน...ทําอะไรบางคะ...ใชวิชาทางสังคมสงเคราะหอะไรบาง

คะ...ไดทํา Intervention ไหม...แลวรูสึกสนุกไหมเวลาฝกงานที่นั่น...งานตรงนั้น

กับงานตรงนี้จะคนละประเด็น แตใชหลักสังคมสงเคราะหสืบเสาะเหมือนกัน แลว

เราจะวางแผนชวยเหลือเคายังไง... เปนพนักงาน ป.วิอาญารึยัง ...รูกระบวนการ

ยุติธรรมในเร่ืองของประเด็นเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศไหม 

 

สอบถามเก่ียวกับความคาดหวังในการทํางานของผูสมัครและใหขอมูล

ขอจํากัดเร่ืองคาตอบแทนที่เปนตัวเงินกับผูสมัคร 

 

คาดหวังเงินเดือนเทาไหรคะ...เราเปน NGO เอกชนอยูดวยเงินบริจาค 

เพราะฉะนั้นเงินเดือนอาจจะนอยกวาราชการ NGO ไมมีซี มีความภาคภูมิใจใน

ชิ้นงานวาฉันทําไดแลว Case บรรลุ มีความมั่นคงในชีวิต บินไดอยางมั่นคงนะ...

ไปสอบราชการที่ไหนมาบางไหมคะ บอกกันตรงๆ พี่จะไดเตรียมทําใจ...แลวเลือก

ที่จะเรียนธรรมศาสตรอันดับแรกไหม (หนูสอบตรงคณะนี้คณะเดียวคะ พอไดแลว

ก็ไมไดสอบที่ไหนอีกเลย)...เพราะอะไรถึงชอบสังคมสงเคราะห...ไดเกียรตินิยม

ไหม กลัวความคาดหวังของนอง...ฝกงานเลือกไปเองรึเปลาคะ...คิดวาพอจะให

มาทําไหมคะ ถาเงินเดือนแค 7,300 บวกกับคาครองชีพอีก 2,000 เปน 9,000 บาท 

พอไดเงินต้ัง 23,000...อาหารกลางวันเรามีใหฟรี 

 

การใหขอมูลรูปแบบการทํางานเปนทีมสหวิชาชีพภายในองคการและ

ความรวมมือจากภายนอกองคการ ลักษณะงานหนัก ภาระงาน อิสระในการทํางาน และการ

ทํางานหลายหนา 

 

อยางเร่ืองผูหญิงที่มีปญหาเร่ืองสุขภาพจิต เราก็จะมีนักจิต 1 คนแลวก็กําลังรับ

สมัครอีก 1 ซึ่งเราก็จะตองทํางานคูกัน ประเมินคูกัน ทํางานเปนทีมเวิรค คือเรา
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ไมไดทําแคองคกรเราองคกรเดียว ตองเปนทีมจากองคกรอ่ืนดวย ทํางานเปน

เครือขายทํางานเปนทีมสหวิชาชีพ...ตองหนักเอาเบาสูไมนิ่งเฉยตองคอยปอนงาน

อยางเดียว...ที่นี่ทํางานหนักนะ หนักเร่ืองพฤติกรรมของคน Cognitive กวาจะ

ปรับวิธีคิดเคาได จะไหวไหม…ทุกคนมี Case ประมาณ 15-20 Case อยูในมือ 

ใชความคิดสรางสรรคเปนของตัวเอง...วางแผน Intervention ลงมือชวยเหลือ...

ที่นี่ทํางานหลายหนา NGO ทุกองคกรแหละ ไมใชเปนนักสังคมแลวก็นัง่อยูกบัโตะ

อยางของราชการ...กระบวนการสังคมสงเคราะหมีเยอะ แลวเราดูแลคอนขางครบ 

ทําหลายอยาง...บางคร้ังอาจจะไมใชงานของเราโดยตรงก็ตองทํา 

 

คําถามสถานการณสมมติ จากที่ตองเผชิญจริงในการทํางาน เปน

ทดสอบไหวพริบในการแกปญหาตามหลักวิชาการและเปนการแจงขอมูลใหผูรับการสัมภาษณเขา

งานทราบไปพรอมกัน 

 

ถาวันนึงเราเปน Case Manager แลวเราตองดู Case ที่ทองไมพรอม ผูหญิงอายุ

ประมาณ 30 ป บอกวาทองได 1 เดือนแลวมาหาเรา เพื่อที่จะใหทางเราชวยไปทํา

การยุติการต้ังครรภ ยังมีแมแกๆ สามีไมมี มีลูกอีกอยูตางจังหวัด ทองนี้ทองที่ 3 

แลว เงินก็จะไมมีกิน เราจะทํายังไง...อยูเวรอยูกลางคืนคนเดียว ถามีคนทะเลาะ

ตบตีกัน ทําไงดี...ถาผูหญิงข้ึนไปช้ัน 5 แลวอยากฆาตัวตายทํายังไงดี เราจะมีกล

ยุทธสอนใหอีกทีหนึ่งนะ 

 

ถามผูสัมภาษณเขางานเกี่ยวกับทัศนคติตอผูรับบริการ ใหขอมูลเกี่ยวกับ

ผูรับบริการ ในการทํางานผูใหบริการตรงจะตองไมมีทัศนคติเปนลบตอผูรับบริการ 

 

เรามีแนวคิดยังไง กับผูหญิงทองไมพรอม...ผูหญิงที่ติดเอดสกลัวไหม...มีทุก

ปญหา ทอง เอดส ความรุนแรง เด็กถูกลวงละเมิดทางเพศ...แตถาเราอยูไปเร่ือยๆ 

เด็กพวกนี้เคาก็จะเคารพวิชาชีพของพวกเรา เคาจะนารักทุกคน จะมีแผลงเปน

รายๆ เทานั้นเอง เพราะวาพฤติกรรมของเคา หรือวาเราไมตามใจเคา ไม

ตอบสนองตามที่เคาตองการทันที เพราะเด็กบางคนก็จะเอาแตใจ บาง Case ก็

ไมไดอยากอยูที่นี่...บางคนนะแคลูกไมสบายนิดหนอยจริงๆ ไมจําเปนตองหาหมอ 
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แตวาบางคร้ังเหมือนเคาขาดในเร่ืองของทางจิตใจ เคามาหาเรานิดหนอย เราก็ 

Support เคานิดหนอย แลวเด็กบางคนจะเรียกรองมาแซะหนอย พี่อยางนั้นอยาง

นี้ 2 นาที เราก็ตองถามเคานิดหนอยอยางนี้ เคาจะเรียกรองความสนใจเพราะมา

จากครอบครัวแตกแยก เราตองไปเจอหนอยไปคุยหนอย 

 

สอบถามวิธีการดูแลตนเองเพื่อผองถายความเครียดที่เกิดจากงาน พรอม

ใหแนวทางปรับวิธีคิดโดยสังเขป 

 

ถาเจอ Case หนักๆ ถูกขมขืนซ้ําซาก เด็กแบงปนให เรารูสึกเครียด เราจะมีกล

ยุทธ เคร่ืองมือดูแลตัวเราเองยังไง...มีอะไรที่ Relax เราไดบาง ชวงวันเสารอาทิตย

อยางนี้เราทําอะไร...จริงๆ ตองปรับวิธีคิดนะคะ คือทุกอยางที่เรารับรู ก็แคตองรับรู 

แตอยาไปอิน เพราะวาสุดทายก็คือชีวิตเคาอยูดีนะคะ ไมใชชีวิตเรา 

 

ใหขอมูลช่ือเสียงขององคการดานการใหบริการดานสังคมสงเคราะหซึ่งที่

เปนที่ดูงานของนักศึกษา และเปนกาวแรกที่ดีของผูรับราชการดานสังคมสงเคราะห 

 

เม่ือมีองคความรูเราก็จะแบงปนเพราะท่ีนี่จะมีนักศึกษามาดูงานเยอะ อยากดู 

Case Study แตจะสอนกอนวาพรอมเมื่อไหรถึงแบงบันได อยางตอนนี้ก็มีนอง

นักศึกษามาฝกงานอยู จากรามและก็ราชภัฏอีกตอนนี้ 7 คน จากอเมริกาเพิ่งไป...

ถาผานงานที่นี่ไปรับราชการแตละคนเนี่ยไปฉลุยทั้งนั้น พี่เคาก็ฝกงานใหไมใชให

นองทําเอง ตองมีการฝกกอนทุกคนไมงั้นคนจะเกงไดยังไง พวกพี่ก็ตองไดรับการ

ฝกมาแลวประสบการณมันก็เยอะมาหลายป เราเพิ่งจบใหมๆ มันตองเรียนรู เปน

นองใหมเปนเด็กๆ ตองเรียนรูไป เหมือนหมอกวาจะชํานาญไดก็ตองฝก 

 

เปดโอกาสใหซักถามและชักชวนเขาทดสอบทํางานงานจริง 1-2 สัปดาห 

 

(ตองอยูกี่คร้ังคะถึงจะเวรกลางคืนไดคะ) ตองฝกก็อยูแตละคน ข้ึนอยูกับแตละคน 

มันข้ึนอยูกับสถานการณวาเซลฟเคาดวย นองก็ตองมาเรียนรูอยูกับพี่กอน...ลอง

มากอนไหม ก็สอนอยูแลวละไมไดมาถึงก็ปลอยหนูเลย เหมือนเปนนักศึกษา
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ฝกงานอีกรอบหน่ึง...แค 2 วีคจนถึงส้ินเดือน...แลวตัดสินใจเอาเปลา กลับไปคิด

นะ...เหมือนกับเปนนักศึกษาฝกงานอีกรอบหนึ่ง แคชิมลาง จะไดรูวาใชหรือไมใช 

ถาไมใชก็โอเคบายบาย 

 

เจาหนาที่สนับสนุนทานหนึ่ง กลาวถึง คณะกรรมการที่สัมภาษณตนมี 4 

ทาน ไดแก หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห หัวหนานักสังคมสงเคราะห หัวหนางาน และหัวหนาฝาย

บุคคล การสัมภาษณวาจะไดรับการแจงใหทราบวาเงินเดือนนอย ลักษณะงานตองชวยเหลือ

ผูหญิงและเด็ก วา “…ตอนสัมภาษณเขาถามวาทํางานที่นีร่ายไดนอยนะไมเทากับทีท่ําที่อ่ืนมา เขา

บอกวาที่นี่เปนองคกรการกุศล ใจเราตองรักตองใหกับเด็ก ตองมีจิตเมตตา เพราะวาเราชวยเหลือ

ดานผูหญิง…” 

หัวหนาฝายอีกทานหนึ่งกลาวถึง การคัดเลือกเจาหนาที่สังคมสงเคราะห 

ดวยการทดสอบความรู การสัมภาษณ และทดสอบปฏิบัติงานจริง 

 

สังคมสงเคราะหตองการคนท่ีมีทักษะในเร่ืองพื้นฐานงานสังคมสงเคราะห มี

ขอสอบวัดความรูความสามารถกอน จากตรงนั้น Screen มาก็จะมีสัมภาษณ 

เวลาสัมภาษณเนี่ยส่ิงแรกที่เราถามเลยคือวาคุณต้ังฐานเงินเดือนไวแคไหน แลว

คุณสมัครงานไวที่อ่ืนไหมอยางนี้คะ แลวพอหลังๆ เราก็ใชวิธีการวาใหลองฝกงาน

ดูกอนสักอาทิตยหนึ่งเดือนหนึ่ง ถามันใชเราคอยมาวากันในอันดับตอไป คือบาง

คนมองวาสังคมสงเคราะหทํางานแบบสบายนั่งสัมภาษณอยางเดียวแตของเรา

ไมใช มันอยางที่บอกทุกคนทํางานแบบเบ็ดเสร็จ 

 

คณะกรรมการคัดเลือกทานหนึ่ง กลาวถึง การสัมภาษณโดยสมมติ

สถานการณและการแจงสถานการณจริงในการปฏิบัติงานเพื่อใหผูสมัครไดพิจารณา 

 

เราก็จะถามวาคุณเคยเล้ียงลูกมาคนเดียว แตที่นี่เด็ก 20 คน แลวคุณตองเล้ียง

เด็กกับพี่เล้ียงคนอ่ืนๆ ทีเดียว การอยูเวรคุณจะทํายังไง ใหขอมูลเด็กที่นี่ถูกกระทํา

ความรุนแรงมา มีพฤติกรรมกาวราว หรือวาเปนเด็กที่สมาธิส้ัน อยางนี้คุณจะมี

วิธีการยังไง ยกตัวอยางสถานการณถาเด็ก 2 คนทะเลาะกันคุณจะไปแยกคนไหน

กอน 
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หัวหนาฝายทานหนึ่งกลาวถึงคณะกรรมการคัดเลือกวาไดแก หัวหนา

งานและเจาหนาที่แผนกบุคคล “...หัวหนางานก็สัมภาษณลูกนองตัวเองจะไดเขาใจกัน การทํางาน

เปนยังไง สัมภาษณพรอมกับบุคคล...”  

 

หัวหนาฝายทานหนึ่งกลาวถึง การลองทํางานจริง การปรับระบบการ

คัดเลือกเจาหนาที่วิชาชีพ โดยเพิ่มการทดสอบทํางานจริงประมาณ 1-2 สัปดาห กอนเร่ิมเขาชวง

ทดลองงาน โดยการทดสอบทํางานจริงนี้เปนรูปแบบที่บานเด็กและศูนยรับเล้ียงเด็กออนได

นํามาใชคัดเลือกบุคลากรอยูกอนแลวไดผลดีคือผูสมัครจะไดเห็นสภาพจริงของการทํางานเพื่อ

ตัดสินใจวาจะทํางานที่องคการหรือไม “...นักสงคมเพิ่งเร่ิมใหลองทําสัก 2 Weeks ถาทนไดก็เขาสู

ระบบ  บานเด็กกับ Nursery มีการทดลองทํางานมานานแลว…” 

คุณสมบัติของเจาหนาที่ที่องคการตองการ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห 

มีความเห็นวา เนื่องจากงานสังคมสงเคราะหเปนงานที่มีคุณคาและมีความสําคัญจึงตองการบุคล

กรที่มีคุณภาพที่สามารถอยูในองคการไดนานและทํางานไดอยางมีความสุข “...เราอยากไดอยูได

นาน อยากไดคนทํางานไดมีความสุข  อยากไดคนคุณภาพดวย เพราะวางานเปนงานสําคัญอยาง

นี้คะ...” 

ในดานคานิยมของผูสมัครองคการตองการผูที่มีจิตวิญญาณของ

คนทํางานสังคมสงเคราะห คือ ตองการชวยเหลือเพื่อนมนุษย 

 

จิตวิญญาณของสังคมสงเคราะห คือ การชวยเหลือเพื่อนมนุษย แตที่นี่เพื่อน

มนุษยก็คือเพื่อนมนุษยที่เดือดรอน...พวกพี่เนี่ยจิตวิญญาณมา อยากเรียนสังคม

สงเคราะหนะแตวาสอบไมไดก็เลยเรียนรามคําแหง แตใจนะไปแลวเกินรอย...ใคร

ก็ไดที่มีใจรักที่จะชวยเหลือบานพักฉุกเฉินกับเด็กในบานพักที่ตองอดทนจริงๆ ที่

ตองทํางานประเด็นถูกลวงละเมิด ทองไมพรอม เอดส ความรุนแรง แลวก็ยอม

เหนื่อยกับพฤติกรรม ซึ่งสมัยนี้พฤติกรรมเด็กวัยรุนเปลี่ยนไป 

 

เม่ือจะตองเลือกระหวางคานิยมกับความรูและทักษะของเจาหนาที่

วิชาชีพ หัวหนาฝายใหความเห็นวามีแนวคิดที่จะคัดเลือกผูสมัครที่คานิยมเปนหลัก โดยมีวุฒิ

การศึกษาในสาขาใกลเคียง แลวจัดอบรมเพิ่มเติม 
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มองกันวามันไมจําเปนตองเปนสังคมสงเคราะหโดยตรง แตวาอาจจะเปน

สาขาวิชาที่เกี่ยวของที่เรียนมาพวกนี้บางเรื่องเด็กพฤติกรรม สังคมศาสตร แลวมี

ใจ มีจิตวิทยา คือมีใจรักที่จะทํางานชวยเหลือคนอื่น เหนื่อยก็ ไมทอ สู เสียสละ...

พวกพี่นี่ก็จบจิตวิทยามานะ แตวาเราก็ไปอบรมเพิ่มประสบการณเยอะๆ อบรม

เยอะๆ 

 

จากการสัมภาษณคณะกรรมการคัดเลือก คุณสมบัติอ่ืนๆ ที่ตองการ 

ไดแก “...รักงาน รักงานสังคมสงเคราะห อยากจะชวยงานผูหญิงและเด็ก อดทน เปนหัวใจหลัก

เพราะสวนมากมาหาเราก็คอนขางจะปลายทางแลว เหตุมันเกิดมานาน…” “...ที่พี่สัมภาษณ 

สังเกตตั้งแตบุคลิก แนวคิด และความรูสึกนึกคิดของเขาลึกๆ...มองเงินนําหนาหรือเปลา...Case 

ของเราที่ตองดูแล เขารูสึกรังเกียจหรือเปลา เชน มีผูปวยติดเชื้อเอซไอวี และลักษณะงานวาเขาจะ

รับไดไหมเปนอยางนี้…”   

หัวหนาฝาย กลาวถึง แนวทางในการสัมภาษณเขาทํางานที่เพิ่มขึ้นจาก

การสัมภาษณเพียงความรู ทักษะ ประสบการณ 

 

สัมภาษณเชิงลึกดวยวา เขาเปนลูกคนที่เทาไร นิสัยเปนยังไง อารมณเปนยังไง...

วิถีชีวิตเขาเปน...นิสัยใจคอเขาเปนยังไง  เปนลูกคนเดียวหรือวาเปนลูกคนสุดทอง 

... เพราะวาบางคนก็มีผล ส่ิงที่เขาเรียนมาสี่ปกับมหาวิทยาลัย เขาเรียนมาเพื่อให

แคจบ หรือเรียนมาเพื่อที่จะมีจิตวิญญาณในการทํางานตอ 

 

ปญหาการคัดเลือกที่พบ ไดแก ปญหาการขาดผูสมัครวิชาชีพเนื่องจาก

คานิยมของผูเรียนดานสังคมสงเคราะหเปลี่ยนไป การเขาเรียนเพราะ สอบได เขาใจวาเรียนงาย 

หางานงาย “...บางคนบอกเรียนเพราะสอบได ไปเรียนเพราะรุนพี่บอกวาเรียนสังคมงาย...จบไป

แลวหางานงาย…” และเนื่องจากความตองการความรูพื้นฐาน “…ถาไมจบสังคมสงเคราะห

โดยตรง ตองมีความรูจิตวิทยาบาง...ตองมีพื้นฐานในการใหคําปรึกษา...” ปญหาผูสมัครไมเลือก

ทํางานในองคการ “…มาแควันเดียวแลวหายไปเลย เราตามก็ไมไดปดเครื่องหนี…”  

5) การวางแผนการคงอยู  

องคการมีการการลาออกของเจาหนาที่อายุงานนอยกวา 1 ปสูง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงทดลองงาน 3 เดือนแรก ส่ิงที่ทําใหเจาหนาที่คงอยูในองคการไดแก 

คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน การบริหารที่มีความยืดหยุนสูง และคานิยมในการใหโอกาสขององคการ 
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เหตุผลในการลาออกของเจาหนาที่ไดแก ความเครียดในการทํางาน ความตองการคาตอบแทน

เพิ่มข้ึน ความตองการความมั่นคงในอาชีพ ความสัมพันธกับหวัหนางานและเพือ่นรวมงาน กลยุทธ

การคงอยูขององคการ ไดแก การควบคุมภาวะเครียดในองคการ โดยสรางบรรยากาศที่อบอุน ใหมี

การประชุมตอนเชาเพื่อพูดคุยชวยกันแกปญหาและผองถายความเครียดจากการทํางาน จัดระบบ

รุนพี่สอนงาน (Supervision) และการประชุมกลุมเพื่อปรึกษาปญหารายกรณี (Case Conference) 

คานิยมการรับราชการที่ทัง้ทาํงานเบากวาและมีความมัน่คงสูงกวา ทําให

ผูสมัครหลายคนเม่ือไดบรรจุเปนเจาหนาที่แลว ลาออกจากองคการเมื่อไดรับการเรียกตัวเขารับ

ราชการ หัวหนาฝายทานหนึ่งกลาววา “...เราก็อยากไดคนที่อยากมาทํางานจริงๆ อนาคตอาจจะ

ไปเปนราชการหรืออะไรก็วากันไปนะ มันอีกเร่ืองหนึ่งไมเปนไร เพราะวาทุกคนยังมีอนาคตอีกเยอะ 

สัมภาษณมา 3 คนก็สมัครราชการมาทั้งนั้น ก็ไมเปนไรก็ไมไดปดกั้น...” 

หัวหนาฝายทานหนึ่ง กลาวถึง แนวคิดไมตองการไลคนออกวาไมตองการ

ผลักภาระใหสังคมและไมตองการทํารายจิตใจใคร แตทุจริตใหออก 

 

ก็มีการขูบาง ไมอยากใหใครออกไปโดยท่ีเราไลออก เคาก็ลาออกไปเอง มีปญหา

เราก็พยายามคุยใหเคาอยู คือเรามีความรูสึกวาคนๆ หนึ่งถาไปตกงานเปนภาระ

ไมใชของเคานะเปนครอบครัว สวนใหญถาไมดีหรือเลวรายซะจนไมไหว พี่ชอบให

เคาไปเองมากกวา...มีปญหาเรียกมาคุยใหปรับปรุง คุณทําไมไดก็ละอายใจ

ออกไปเอง...ทุจริตใหออก 

 

ปญหาความเหน่ือยลาในงานพบมากในเจาหนาที่วิชาชีพ สาเหตุจาก 

เนื้องาน สภาพของแตละบุคคล และ ระบบงาน “...นักสังคม ทําไดปกวา...เร่ิมมีอาการไมดี เขาก็

ตอบวาเขาเครียด เพราะฉะนั้นเขาก็ ตองจบไป...เนื้องานที่นี่ หลาย job...เพราะเรารูแลววาบางคน

เครียดงาย...คือจาก ตัวเขาดวย เนื้องานของเราดวย ดวยระบบของเราดวย...” เจาหนาที่วิชาชีพ 

กลาวถึงวิธีผองถายความเครียดจากการทํางาน โดยไมนําเร่ืองงานไปคิดหลังเลิกงาน วา “...เปน

คนไมเอางานกลับบานคะ...ทอเหนื่อยก็หาเวลาดูแลตัวเอง ไปออกกําลังกาย ไปหาของอรอยกิน 

ไปนั่งสมาธิ เปนคนชอบนั่งสมาธิ…” 

หัวฝายทานหนึ่ง กลาวถึง การทบทวนและระบบงานเพื่อเอ้ือใหเจาหนาที่

ทํางานไดดีลดความเหนื่อยลาในงาน โดยสรางบรรยากาศที่อบอุน ใหมีการประชุมตอนเชาเพื่อ

พูดคุยชวยกันแกปญหาและผองถายความเครียดจากการทํางาน จัดระบบรุนพี่สอนงาน 

(Supervision) และการประชุมกลุมเพื่อปรึกษาปญหารายกรณี (Case Conference) 
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ก็ยอมรับไมคอยได Support นองนัก…ก็กลับมาดูลูกนองมากขึ้น จากการที่เรา

สูญเสียนองไป …พยายามสรางฐานใหอบอุนนะ  นองจะไดอยูนาน…กําลัง

ออกแบบกันใหม ก็ทํา Workshop และทํา Meeting กันตอนเชา ใหรับฟงปญหา

ของเพื่อน เมื่อวานรูสึกทุกขเรื่องอะไร คนไหนจะไดชวย…กอนปะทะกับเคส…เปน 

Supervisor 2 คนดูนองขางลาง เปนทีมสองทีม เราก็แนะเขา คอยตรวจสอบ…มี 

Case Conference ทุกเดือน 

 

โดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย ดานการจัดคนเขาทํางาน องคการใน

กรณีศึกษาที่ 1 พบวา 1) การวิเคราะหงานและบทบาท องคการมีการกําหนดบทบาทแบบกวาง

และแตละคนมีหลายบทบาท เจาหนาที่มีอิสระในการริเริ่มงานในบทบาทของตนโดยมุงเนนเพื่อให

ผลลัพธของงานที่ดีข้ึน 2) การออกแบบงาน เจาหนาที่วิชาชีพทํางานแบบทีมสหวิชาชีพรวมกับ

หนวยงานภายนอกองคการ การทํางานในองคการมีการขอความรวมมือและชวยเหลือกันทั้ง

ภายในและภายนอกฝาย บุคลากรในองคการสามารถทํางานแทนกันได บุคลากรมีการยายฝาย

เพื่อชวยงานในฝายที่ขาดกําลังคน 3) การวางแผนกําลังคนพิจารณาจากภาระงานในแตละฝาย 4) 

การสรรหาและการคัดเลือก แหลงในการสรรหาเจาหนาที่ที่ไมใชวิชาชีพที่มีประสิทธิผล ไดแก 

ใบปลิวและปดประกาศบริเวณใกลองคการ สวนการสรรหาเจาหนาที่วิชาชีพใชการสรรหาจาก

มหาวิทยาลัยผานคณะ อาจารย และการฝกงาน การคัดเลือกมีข้ันตอนดังนี้ ข้ันสอบวัดความรู ข้ัน

สัมภาษณกึ่งโครงสรางโดยคณะกรรมการเพื่อ ประเมินความรู ประสบการณ ทัศนคติและขอจํากัด

ในการทํางานของผูสมัคร รวมกับใหขอมูลเกี่ยวกับงาน ข้ันทดสอบทํางานจริง 1-2 สัปดาห และ

ข้ันทดลองงาน 3 เดือน 5) การวางแผนการคงอยูขององคการเนนที่การควบคุมภาวะเครียด 

4.2.1.2 กรณีศึกษาที่ 2 

การบริหารทรัพยากรมนุษยดานการจัดคนเขาทํางานในกรณีศึกษาที่ 2 ที่สําคัญ 

ไดแก การวิเคราะหงานและบทบาท การออกแบบงาน การวางแผนกําลังคน การสรรหาและการ

คัดเลือก และการวางแผนการคงอยู บทบาทของนักสังคมสงเคราะหในองคการประกอบดวย 2 

สวน คือ ดูแลงานในแผนกที่ตนรับผิดชอบ และหมุนเวียนรับผิดชอบงานโครงการที่มีการเปลี่ยนไป

ทุกป งานใหบริการสังคมขององคการมีความหลากหลายและซับซอนของปญหา ทาทาย ตองมี

ความรับผิดชอบสูงเจาหนาที่วิชาชีพแตละทานจะไดรับผิดชอบดูแลกลุมผูใชบริการของตนเองมี

อิสระในการตัดสินใจ มีการชวยเหลือการทํางานกันดวยเจาหนาที่ในแผนกจะรับรูขอมูลของ

ผูรับบริการของเพื่อนรวมงานสามารถชวยทํางานแทนกันได องคการมีการประเมินจํานวน
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เจาหนาที่ที่ตองการจากภาระงานที่ทําและคํานึงถึงอุปทานของเจาหนาที่วิชาชีพในตลาดแรงงาน 

ซ่ึงปจจุบันองคการยังประสบภาวะการขาดกําลังคน ในอีกมุมมองหนึ่ง องคการมีแนวคิดถึง

บทบาทการเปนโรงเรียนฝกนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพใหกับสังคม จํานวนเจาหนาที่ลดลงจํานวน

หนึ่งเนื่องจากองคการสงมอบโครงการใหรัฐหรือชุมชนไปดําเนินการตอพรอมเจาหนาที่ประจํา

โครงการ  

องคการใชการสรรหาเจาหนาที่ใหบริการตรงจากมหาวิทยาลัยที่มีสาขาที่ตองการ 

จากการแนะนํา การเขาฝกงานของนักศึกษา อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ และปายประกาศที่

องคการ สรรหาเจาหนาที่สนับสนุนผานการประกาศตามเว็บไซตหนังสือพิมพ และปายประกาศที่

องคการ องคการคัดเลือกโดย การพิจารณาความรูจากการศึกษา การกรอกใบสมัคร และเขียน

แสดงความคิดเห็นและทัศนคติ การสัมภาษณโดยคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทัศนคติและการ

แกปญหาดวยสถานการณสมมติ และการทดลองงาน 3 เดือน องคการประสบปญหาอัตราการ

ลาออกสูงพบชองวางระหวางเจาหนาที่วิชาชีพรุนเกากับเจาหนาที่รุนใหมถึง 16 ป ส่ิงที่มีผลตอการ

คงอยูของเจาหนาที่วิชาชีพในองคการ ไดแก คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน ความพึงพอใจในการ

ทํางาน ภาพลักษณขององคการ เหตุผลในการลาออก ไดแก ความเครียดในการทํางาน ไม

สามารถแกปญหาในงานได ตองการความมั่นคงในอาชีพ ตองการความกาวหนาในสายอาชีพ 

ตองการคาตอบแทนเพิ่ม ความสัมพันธกับหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน กลยุทธการคงอยูของ

องคการ ไดแก เพิ่มชองทางการสรรหาและจํานวนผูสมัคร ใหความสําคัญกับการหลอหลอมและ

การฝกงานของเจาหนาที่ใหม โดยใหหัวหนางานและผูสอนงานดูแลอยางใกลชิดในระดับที่ยังคงมี

อิสระในการทํางาน บมเพาะคานิยมจิตสาธารณะ ปรับระบบคาตอบแทนโดยเพิ่มสวัสดิการ และ

สรางความตระหนักในคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน 

1) การวิเคราะหงานและบทบาท 

องคการมีบุคลากรสวนใหญเปนเจาหนาที่วิชาชีพดานสังคมสงเคราะห

และที่เกี่ยวของ และผูบริหารก็เปนนักสังคมสงเคราะห การกําหนดบทบาทเปนบทบาทตาม

แนวทางของวิชาชีพสังคมสงเคราะห โดยมุงที่ผลลัพธที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูใชบริการเปนสําคัญ 

บทบาทของนักสังคมสงเคราะห ประกอบดวย 2 สวนคือดูแลงานใน

แผนกที่ตนรับผิดชอบ และหมุนเวียนกันรับผิดชอบงานโครงการที่มีการเปลี่ยนไปทุกป “...งานใน

แผนกคงเดิม คือ ดูแลเด็ก ไปเยี่ยมบาน พาเด็กพบแพทย แตมีโครงการอื่นๆ ที่เราตองรับผิดชอบ

แตละปตางกันไป งานในโครงการหมุนเวียนเปลี่ยนกันทํา...” 
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ตัวอยางบทบาทของ นักสังคมสงเคราะหแผนกสวัสดิการครอบครัว “...

ชวยเหลือคนที่เขาประสบปญหา ยากจน ลูกติดยา รายไดนอย ปวย ต้ังครรภไมพรอม สามีมี

ภรรยานอย...หลากหลายทุกอยางที่เปนปญหาที่ครอบครัวจะมีข้ึนได…” ตัวอยางบทบาทของนัก

สังคมสงเคราะหที่อยูในฝายสวัสดิการดานเด็กไดแก “…รับผิดชอบแผนกดูแลเด็กเขตกระโดดไม

ติดกัน คือ เขตลําลูกกา เขตทุงสีกัน เขตวังหิน เขตมีนบุรี เขตบางชัน กระโดดที่ละ 2-3 บาน ดูแล

เด็กประมาณ 17-18 คน ทุกเรื่องทุกปญหา ปญหาสุขภาพ ปญหาครอบครัว ปญหาการเรียน...” 

ตัวอยางบทบาทของ นักจิตวิทยาดูแลเด็กพิเศษ “...สมัยนั้นมีตองดูแล

เด็กพิเศษอยูกลุมหนึ่ง...เด็กกลุมนี้หาครอบครัวไมได เพราะความพิเศษของเขา...อยางไมมีนิ้ว ขา

มีขางเดียว...ตองมีจัดกิจกรรมกระตุนพัฒนาการเขา...ทํางานกับพวกพี่เลี้ยง จะกระตุนพัฒนาการ

เด็กอยางไร...” 

2) การออกแบบงาน 

งานใหบริการสังคมขององคการมีความหลากหลายและซับซอนของ

ปญหา ทาทาย ตองมีความรับผิดชอบสูง ดวยธรรมชาติของงานสังคมสงเคราะหดานเด็กและ

ครอบครัว เจาหนาที่วิชาชีพแตละทานจะไดรับผิดชอบดูแลกลุมผูใชบริการของตนเอง แตองคการก็

มีลักษณะชวยเหลือการทํางานกันดวยเจาหนาที่ในแผนกจะรับรูขอมูลของผูรับบริการของเพื่อน

รวมงานสามารถชวยทํางานแทนกันได องคการใหอิสระในการตัดสินใจกับเจาหนาที่วิชาชีพในการ

ดูและผูรับบริการในขณะที่มีการใหขอมูลยอนกลับโดยหัวหนางาน นอกจากงานในแผนกแลวยังมี

มีการหมุนเวียนกันรับผิดชอบโครงการในแตละป 

3) การวางแผนกําลังคน 

องคการมีการประเมินจํานวนเจาหนาที่ที่ตองการจากภาระงานที่ทําและ

คํานึงถึงอุปทานของเจาหนาที่วิชาชีพในตลาดแรงงาน ซ่ึงปจจุบันองคการยังประสบภาวะการขาด

กําลังคน “...ของเราคนที่ทําหนาที่สังคมสงเคราะห จริงๆ แลว บางจุดก็ยังขาด อัตราจางไมครบ 

แต หลายจุดก็ครบแลว แตดวยความที่คนสวนใหญเปนคนเพิ่งเขามา ซ่ึงไมสามารถที่จะทํางานเอง

โดยไมมีหัวหนางานคอยแนะนําได…” 

ปญหาเรื่องการขาดแคลนกําลังคน ในอีกมุมมองหนึ่ง องคการมีแนวคิด

ถึงบทบาทการเปนโรงเรียนฝกนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพใหกับสังคม “…คิดอีกแบบ...เขาผาน

สนามที่นี่แลวเขาไปเติบโตที่อ่ืนมันก็นาภูมิใจอีกแบบหนึ่ง...” “…คนตองไปงอกที่อ่ืนได...” จํานวน

เจาหนาที่ลดลงจํานวนหนึ่งเนื่องจากองคการสงมอบโครงการใหรัฐหรือชุมชนไปดําเนินการตอ

พรอมเจาหนาที่ประจําโครงการ 
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ไปคุยกับที่ปรึกษาแหลงศึกษา…แตสมมติเขาไมไดมาทํากับเราแต  4 ปที่เขาเรียน

และเขาก็ไดมีประสบการณ…คนคนนี้เปนคนที่มีคุณคา ไปปลูกตรงไหนก็งอก

งาม…ผานมาเราคอยๆ นําสงออกไป...น้ําเลี้ยงที่ลูบใจเราอยู คือ ผลิตคนเขามา

อยูกับเรา 1-2 ป ยอมใจวาเราไมสูญเสีย 

 

หลายโครงการที่องคการริเริ่มและประสบความสําร็จองคการจะสงมอบ

ใหรัฐหรือชุมชนไปดําเนินการตอพรอมเจาหนาที่ประจําโครงการ 

 

ที่นี่ริเริ่มทําอะไรไปไดเรื่อยๆ เสร็จแลวก็ใหเขาไป เชน โครงการนันทนาการเด็ก

ปวยในโรงพยาบาล มีเจาหนาที่เปนสิบคน โรงพยาบาลละ 1-2 คน พอเสร็จแลว

โรงพยาบาลเห็นผล เราก็บอกโรงพยาบาลรับทําตอ และฝากใหรับเจาหนาที่

โครงการของเราไปดวย 

 

ผูบริหารสรุปเหตุผลของการขาดกําลังคนประเด็นหลักคือ อัตราการ

ลาออกสูง และประเด็นยอยการขยายงาน 

 

จริงๆ คนขาดก็เพราะคนออกเยอะ...อีกสวน คือขาดเพราะเราขยายงาน คนที่อยู

กลางๆ อาจขึ้นไปอยูเปนผูอํานวยการที่ภาคใต หรือตองไปทํางานอื่นๆ ที่ความ

รับผิดชอบสูงขึ้น...เราเริ่มอยากจะไปทําไปบริการเด็กในครอบครัวที่จะสามารถใช

ความเชี่ยวชาญตรงนี้ของเราไดบาง ออกไปทํางานใหสถานสงเคราะหเด็กออน

ปากเกร็ด  เริ่มเขาสูการเผื่อแผ  พยายามที่จะชวยพัฒนาระบบประเทศ  ชวยทํา

ตัวอยางงานที่นาจะเกิดขึ้นใหกับหนวยงานของรัฐ 

 

4) การสรรหาและการคัดเลือก 

(1) การสรรหา 

องคการใชการสรรหาเจาหนาที่ใหบริการตรง (Direct Service Staff) 

โดยสงหนังสือไปตามมหาวิทยาลัยที่มีสาขาที่ตองการใหชวยปดประกาศ “...เขาไปติดประกาศที่

สถาบัน รับสมัครนักสังคม…” จากการแนะนํา “…รุนพี่ทําที่นี่...เคาเรียกมาชวยงานคายกอน...” 

การเขาฝกงานของนักศึกษา ”...พี่ฝกงานที่นี่ 2521…” อินเทอรเน็ต หนังสือพิมพ และ ปาย

ประกาศที่องคการ 
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สวนเจาหนาที่สนับสนุน (Supportive  Staff) สรรหาโดย ผานการ

ประกาศตาม website หนังสือพิมพ “...จากหนังสือพิมพเปนคอลัมนเล็กๆ รับสมัครพี่เลี้ยงเด็ก...” 

และ ปายประกาศที่องคการ  

(2) การคัดเลือก 

องคการใชวิธีการคัดเลือก ประกอบดวย การพิจารณาความรูจาก

การศึกษา การกรอกใบสมัคร และเขียนแสดงความคิดเห็นและทัศนคติ การสัมภาษณโดย

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาทัศนคติและการแกปญหาดวยสถานการณสมมติ และสุดทายการ

ทดลองงาน 3 เดือน “...คัดเลือกโดยการสัมภาษณ...ที่นี่เปนกรรมการ...จะเนนเรื่องแนวคิดนะคะ...

แลวมีระบบทดลองงาน 3 เดือน...” “…คณะกรรมการคัดเลือก 5 คน คือ หัวหนา 3 ฝาย ฟนฟู

สภาพครอบครัว ครอบครัวอุปการะ ครอบครัวบุญธรรม และผูอํานวการฝายสวัสดิการสังคม กับ 

หัวหนาฝายพัฒนาบุคลากร...”  

การคัดเลือกพิจารณาตามหลักสิทธิมนุษยชนใหโอกาสทุกคนที่

ตองการทํางานและมีสามารถทํางานได เจาหนาที่ใหบริการตรงทานหนึ่ง กลาววาตนไมเคยไป

สมัครงานดวยตนเองไดจะถูกปฏิเสธดวยปญหาดานกายภาพของตนเสมอ แตองคการใหโอกาส

สมัครและคัดเลือกตามกระบวนการและในที่สุดตนก็ไดทํางานในองคการอายุงานมากกวา 10 ป 

“...อยางเราเขารับมั้ย เขาบอกรับ คุณลองสมัครดู...กอนนั้นสมัครงานเหมือนถูกรังแกทางดาน

จิตใจ...สอบไดแตสอบสัมภาษณไมผาน...ราชการเขาไมใหรับคนพิการ...” 

คุณสมบัติของผูสมัครเปนนักสังคมสงเคราะหในองคการ การ

พิจารณาความรูจากวุฒิการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงตามอุปสงคและอุปทานของกลุมวิชาชีพ

สังคมสงเคราะหในตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย รวมทั้งคานิยมในการเลือกอาชีพที่

เปลี่ยนแปลงไปของผูที่เรียนจบสังคมสงเคราะหดวย โดยเมื่อเริ่มตั้งองคการจะรับเฉพาะผูที่จบ

คณะสังคมสงเคราะหศาสตรเทานั้น “…นักสังคม เรารับแตที่จบสังคมสงเคราะหโดยตรง สาขาอื่น

ไมรับ…”  ซ่ึงในสมัยนั้นแมจะมีผูจบสังคมสงเคราะหนอยแตอุปสงคของผูจบสังคมสงเคราะหมี

เพียงองคการสาธารณประโยชนและกรมประชาสงเคราะหเทานั้น “...คนจบนอย แตวงการอื่นไมใช 

มีแต NGO หรือไมก็กรมประชา...” ตอมามหาวิทยาลัยหลายแหงเปดคณะสังคมมากขึ้นและ

โรงงานอุตสาหกรรมรับนักสังคมสงเคราะหไปทํางานตําแหนงแรงงานสัมพันธจํานวนมาก อีกทั้ง

รายไดสูง “...แรงงานสัมพันธในโรงงานเงินเดือนดี...” ทําใหนักสังคมสงเคราะหที่มาสมัครที่

องคการหายากจึงปรับเปนพิจารณาผูสมัครที่จบสังคมศาสตรที่เกี่ยวพันกับงานเด็ก “…เพิ่มที่เรียน

ราชภัฏ ราชมงคล สาขาคหกรรมศาสตร เอกพัฒนาการครอบครัวและเด็ก...” ตอมาผูที่จบสังคม

สงเคราะหศาสตรมีทางเลือกการทํางานหลากหลายมากขึ้นอีกหลังจากนักสังคมสงเคราะหถูก
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รวมเขาเปนทีมสหวิชาชีพ และสาขาคหกรรมศาสตร เอกพัฒนาการครอบครัวและเด็ก เองก็มี

ทางเลือกทํางานดานอาหารเปนสวนใหญ “...เขาก็จะไปเปน Chef ครัวไทยสูครัวโลก...” ทําให

องคการตองปรับคุณสมบัติของผูสมัครอีกครั้งเปน ผูที่จบสาขาสังคมศาสตรทั่วไป ทางดานสังคม

วิทยา มานุษยวิทยา “...เราไดนองๆ ที่จบ ดานสังคมศาสตร สาขาพัฒนาชุมชน หรือ สาขาพัฒนา

สังคม…” 

เจาหนาที่ใหบริการตรง กลาวถึง การสัมภาษณถึงวิธีแกปญหาจาก

สถานการณสมมติ “...สัมภาษณวาเรียนจบอะไร... สมมติมีเด็กดื้อหรือมีเด็กทําพฤติกรรมไมดี ไม

นารัก ไมเหมาะสมจะมีวิธีจัดการยังไงกับเด็ก...ฟงความคิดเห็นของเรา การจัดการ วิธีการ

แกปญหาคะ...” 

เจาหนาที่สนับสนุน กลาวถึง การคัดเลือกอยางพิถีพิถันขององคการ 

ใบสมัครใหกรอกขอมูลและมีการเขียนบรรยายในประเด็นที่กําหนด การสัมภาษณใชเวลานานถึง 

3 ช่ัวโมง “…ใบสมัคร 5 หนา เขียนครึ่งวันเลย เยอะมาก...นี่แคมาสมัครเปนพนักงานแคพิมพดีด

นะ...เคาก็โทรใหมาสัมภาษณ...เปนหัวหนาแผนกสองคนสัมภาษณ สัมภาษณอยู 3 ช่ัวโมงคะ  

พนักงานพิมพนะคะ 3 ช่ัวโมง...นานมากเลย...เขาถามวา ทํางานที่ไหน ทําอะไร แบบนี้…” 

5) การวางแผนการคงอยู 

ในชวง 10 ปหลัง องคการประสบปญหาอัตราการลาออกสูง สรรหา

คัดเลือกไดนอย และปญหาการลาออกของผูที่มีอายุงานนอย ทําใหองคการขาดเจาหนาที่วิชาชีพ 

พบชองวางระหวางเจาหนาที่วิชาชีพรุนเกากับเจาหนาที่รุนใหมถึง 16 ป   

ส่ิงที่มีผลตอการคงอยูของเจาหนาที่วิชาชีพในองคการ ไดแก 

คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน ความพึงพอใจในการทํางาน ภาพลักษณขององคการ 

เหตุผลในการลาออก ไดแก ความเครียดในการทํางาน ไมสามารถ

แกปญหาในงานได ตองการความมั่นคงในอาชีพ ตองการความกาวหนาในสายอาชีพ ตองการ

คาตอบแทนเพิ่ม ความสัมพันธกับหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน 

กลยุทธการคงอยูขององคการ เพิ่มชองทางการสรรหาและจํานวนผูสมัคร 

ใหความสําคัญกับการหลอหลอมและการฝกงานของเจาหนาที่ใหม โดยใหหัวหนางานและผูสอน

งานดูแลอยางใกลชิดในระดับที่ยังคงมีอิสระในการทํางาน บมเพาะคานิยมจิตสาธารณะ ปรับ

ระบบคาตอบแทนโดยเพิ่มสวัสดิการ และสรางความตระหนักในคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน 

จากการสัมภาษณเหตุผลที่คิดวาจะลาออก ไดแก ความเครียดในการ

ทํางาน ไมสามารถแกปญหาในงานได ตองการความมั่นคงในอาชีพ “…สํานักงานภาคใต นัก

สังคมสงเคราะหอยูไมไดนาน ตางจังหวัดคานิยมในเรื่องของราชการคอนขางสูง เขาจะออกไปสอบ
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เขาราชการเมื่อราชการเปด…”   “…4-5 ปแรก เพื่อนๆ ที่มาดวไปสอบราชการกันหมด...”   “…คน

รุนใหมชอบคิด เปนเอ็นจีโอไมยั่งยืนเหมือนราชการ…”   ตองการความกาวหนาในสายอาชีพ 

ตองการคาตอบแทนเพิ่ม “…มีนองมาพูดบอกวาถาปนี้ถาหนูไมได 10,000 หนูออกแลวนะ พูด

ตรงๆ เลย ซึ่งก็เขาใจได...”   “...เม่ือกอนเงินเดือนปริญญาตรีเร่ิม 5 พันนิดๆ ถาไปทําราชการหรือ

วาไปเอกชนไดมากกวา...”   ความสัมพันธกับหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน “...โทรไปลาออกเลย 

หนูไมอยูแลวคะ หนูรับไมไดคําพูดแบบนี้ หนูรับไมได…” 

ปญหาความเครียดในการทํางานและความเหนื่อยลาในงาน เปนปญหา
ที่พบในเจาหนาที่วิชาชีพสังคมสงเคราะหจํานวนมาก ความเหนื่อยลาอาจจะเกิดจากความเครียด
ในการปฏิบัติงานที่ไมไดผองถายความเครียดทันเกิดความเครียดสะสม ถามีความเครียดปริมาณ
มากอาจตองเขารับการรักษาทางจิต “...อาจจะดวยงานเยอะทําไมทัน หรือบางคนเนื้อเร่ืองเนื้อหา
ของ Case ฟงแลวมันหดหู...”   “...แตละคนก็แสดงออกไมเหมือนกัน อาจจะรูสึกแย แบบไมสนใจ
งานไปเลย หรือปลีกตัวออกไปเลย...”  ผูบริหารกลาวถึงการแสดงออกของผูที่เกิดอาการเหนื่อยลา
ในงานที่เรียกรองกับองคการวา  “…เขาเหนื่อยแลวเขารูสึกพาล ทําไมมูลนิธิดูแลเราแบบนี้  เขา
ควรจะตองไดนูน  ไดนี่  ไดนั่น  ซึ่งเราอยูกันมาไมเคยมีภาวะเชนนี้  มันมีภาวะเชนนี้ตอนหลังๆ 
เรียกรองกับองคกรมากข้ึน เมื่อเกิดความเหนื่อยลาก็ถามอีก บางทีพี่พูดไมออก...” 

สาเหตุของความเหนื่อยลาอาจจะเกิดความเครียดจากภาพรวมของ
ปญหาสังคมที่ดูเหมือนแยลงและซับซอนข้ึน จากคําบอกเลาจากนักสังคมสงเคราะหอาวุโส 

 
บางทีทํางานแลวมันก็เบ่ือ เรามองไมเห็นทาง ชวยเหลือคนที่เขาประสบปญหา 
ปญหามันเดิมๆซ้ําๆ ทุกอยางมันเดิมๆ เปนวัฏจักรชีวิต แลวเราก็รูสึกวา
ความสามารถเราก็ไมมี ไมรูจะพัฒนาเขาไปยังไงเพื่อใหเขามีความสุขที่ยั่งยืนใน
ระดับเขา...เช่ือไหมวา 20 ป ปญหานี่ไมไดเปล่ียน...แถมยังเพิ่มมากข้ึนอีก
ตางหาก กลุมเปาหมายก็แยลง 
 

สอดคลองกับคําบอกเลาของผูบริหารที่ตองลาออกจากองคการไป
ชวงเวลาหนึ่ง 

 
10 ปที่แลว พี่รูสึกเหมือนมันจะอวกออกมา แลวก็มันเปนจุดที่ทําใหตองดูแล
ตัวเอง...พี่หันมาศึกษาในเร่ืองของธรรมะ...เพราะ...มาไมเคยหยุดเลย ปญหาทอง
นอกสมรส ไมเคยดีข้ึนเลย ปจจุบันนี้ก็ยังเหมือนเดิม...รูสึกวานาเบ่ือ ไมรูจะทํา
ยังไง...ตอนนั้นรูสึกวาไมเอาแลวเลิก 
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ปญหาการขาดชวงการสงตอความรูทักษะประสบการณ ในรูปการ
แนะนําหลอหลอมและสอนงานนองใหม เจาหนาที่วิชาชีพที่มีอายุงานมากไมไดสอนงานนองใหม
เนื่องดวยมีการขยายงานภายนอกองคการก็จําเปนตองออกไป จึงตองใหหัวหนางานที่มีอายุงาน
และประสบการณที่ยังไมพรอมเต็มที่ทําหนาที่สอนงาน “…พยายามที่จะชวยพัฒนาระบบประเทศ  
ชวยทําตัวอยางงานที่นาจะเกิดข้ึนใหกับหนวยงานของรัฐ…รอยตอเราทําไมคอยไดดีนัก… หัวหนา
งานที่เราสงงานใหยังไมโตเต็มที่ สวนคนเกาที่อายุงานเยอะแทนท่ีจะอยูออฟฟตเพื่อที่จะ 
Supervise นอง…” 

กลยุทธการคงอยู ขององคการ  ที่ ไดจากการสัมภาษณผูบ ริหาร

ประกอบดวย การเพิ่มชองทางการสรรหาและจํานวนผูสมัคร การใหความสําคัญกับการหลอหลอม

และการฝกงานของเจาหนาที่ใหม โดยใหหัวหนางานและผูสอนงานดูแลอยางใกลชิดในระดับที่

ยังคงมีอิสระในการทํางาน การบมเพาะคานิยมจิตสาธารณะ การปรับระบบคาตอบแทนโดยเพิ่ม

สวัสดิการ และการสรางความตระหนักในคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน “…งานที่ทําก็เปนงานที่

สวยงาม ชวยเด็กและครอบครัว…” 

การเพิ่มชองทางการสรรหาและจํานวนผูสมัคร โดยการรับนักศึกษาที่

เรียนจบในสาขาที่กวางข้ึนไมจํากัดเฉพาะสังคมสงเคราะห การทําโครงการฝกงานในองคการ

รวมกับสถานศึกษา 

การบมเพาะคานิยมจิตสาธารณะ เปนส่ิงที่องคการพยายามปลูกฝง

ใหกับเจาหนาที่ทุกคนในองคการ “…เราไมเคยนึกถึงวามูลนิธิจะใหอะไรเราเลย และเราก็ไมไดรูสึก

วาเราใหมูลนิธิ เราใหสังคมมันเปนวิธีคิดคนละชุดกัน…”  

การใหความสําคัญกับการหลอหลอมและการฝกงานของเจาหนาที่ใหม 

โดยใหหัวหนางานและผูสอนงานดูแลอยางใกลชิดในระดับที่ยังคงมีอิสระในการทํางาน องคการได

จัดโครงสรางใหนักสังคมสงเคราะหรุนเกาเขามาชวยเปนพี่เล้ียงใหหัวหนางานและชวยสอนงาน

และช้ีแนะนองใหมในกรณีทีย่าก “...พองานเยอะข้ึน ก็มี Supervisor ใหหัวหนา เพื่อเพื่อชวยเคาใน

การตัดสินใจ ในการทํางาน พี่นักสังคมรุนเกาฝายละคน แบงกันดูแล...ถา Case ที่ซับซอน เราเอา

ประโยชนของเคสเปนที่ต้ัง พี่นักสังคมรุนเกาอาจตอง Supervise ใหนองใหมดวย...” 

การปรับเพิ่มสวัสดิการ เพราะการปรับคาตอบแทนมีขอจํากัดเร่ือง

งบประมาณ และการบริหารสัดสวนของงบประมาณบริหารใหนอยกวางบประมาณบริการ 

 

1)  นอกจากประกันสังคมแลว  ยังมี อัตราเหมือนกับใหมีสวัสดิการเ ร่ือง

รักษาพยาบาลทํางานกี่ปไดวงเงินเทาไหร ยอมใหเขาใชวงเงินอันนี้ใชกับลูก คู
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สมรส พอแมที่ไมสามารถเบิกได 2) สัจจะสะสมทรัพยพนักงานทํากันเอง แตวา

ออฟฟตสนับสนุน 3) กองทุนพิเศษสําหรับพนักงานจะกู ดอกตํ่า 4) การอบรม 

การประชุมที่ตางประเทศ ถาเคาไมระบุตัว ก็พยายามใหนองๆ ไดไป 5) เงิน

ชวยเหลือคาเลาเรียนบุตร 

 

โดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย ดานการจัดคนเขาทํางาน องคการ

ในกรณีศึกษาที่ 2 พบวา 1) การวิเคราะหงานและบทบาท บทบาทของนักสังคมสงเคราะหใน

องคการ คือ ดูแลกลุมผูรับบริการที่ตนรับผิดชอบและหมุนเวียนรับผิดชอบงานโครงการ 2) การ

ออกแบบงาน งานขององคการมีความหลากหลายและซับซอนของ ทาทาย ตองการความ

รับผิดชอบสูง เจาหนาที่มีอิสระในการตัดสินใจ โดยมีการชวยเหลือกันชวยทํางานแทนกันได 3) 

การวางแผนกําลังคน องคการมีการประเมินจํานวนเจาหนาที่ที่ตองการจากภาระงานที่ทําและ

คํานึงถึงอุปทานของเจาหนาที่วิชาชีพในตลาดแรงงาน ซึ่งปจจุบันองคการยังประสบภาวะการขาด

กําลังคนจากการลาออกของเจาหนาที่เปนหลัก ในอีกมุมมองหนึ่งจํานวนเจาหนาที่ลดลงจํานวน

หนึ่งเนื่องจากองคการสงมอบโครงการใหรัฐหรือชุมชนไปดําเนินการตอพรอมเจาหนาที่ประจํา

โครงการ 4) การสรรหาและการคัดเลือก การสรรหาเจาหนาที่ใหบริการตรงจากมหาวิทยาลัยมี

ประสิทธิผลที่สุดและการสรรหาเจาหนาที่สนับสนุนผานการประกาศตาม website หนังสือพิมพ 

และปายประกาศที่องคการ องคการคัดเลือกโดย การพิจารณาความรูจากการศึกษา การกรอกใบ

สมัคร และเขียนแสดงความคิดเห็นและทัศนคติ การสัมภาษณโดยคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา

ทัศนคติและการแกปญหาดวยสถานการณสมมติ และการทดลองงาน 3 เดือน 5) การวางแผนการ

คงอยู องคการประสบปญหาอัตราการลาออกสูงพบชองวางระหวางเจาหนาที่วิชาชีพรุนเกากับ

เจาหนาที่รุนใหมถึง 16 ป ส่ิงที่มีผลตอการคงอยูของเจาหนาที่วิชาชีพในองคการที่สําคัญ ไดแก 

คาตอบแทนท่ีไมใชตัวเงิน เหตุผลในการลาออก ไดแก ความเครียดในการทํางาน ไมสามารถ

แกปญหาในงานได ตองการความมั่นคงในอาชีพ ตองการความกาวหนาในสายอาชีพ ตองการ

คาตอบแทนเพิ่ม ความสัมพันธกับหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน กลยุทธการคงอยูขององคการ 

ไดแก เพิ่มชองทางการสรรหาและจํานวนผูสมัคร ใหความสําคัญกับการหลอหลอมและการฝกงาน

ของเจาหนาที่ใหม โดยใหหัวหนางานและผูสอนงานดูแลอยางใกลชิดในระดับทีย่ังคงมีอิสระในการ

ทํางาน บมเพาะคานิยมจิตสาธารณะ ปรับระบบคาตอบแทนโดยเพิ่มสวัสดิการ และสรางความ

ตระหนักในคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน 
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4.2.1.3 กรณีศึกษาที่ 3 

การบริหารทรัพยากรมนุษยดานการจัดคนเขาทํางานในกรณีศึกษาที่ 3 ที่สําคัญ 

ไดแก การวิเคราะหงานและบทบาท การออกแบบงาน การวางแผนกําลังคน การสรรหาและการ

คัดเลือก และการวางแผนการคงอยู องคการมีแบงบทบาทที่หลากหลายใหเจาหนาที่แตละคน โดย

มุงใหครอบคลุมเปาหมายที่ตองการ สวนวิธีการในรายละเอียดจะตองมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพ

ปญหาและสถานการณที่เจาหนาที่เผชิญ งานในองคการมีขอบขายความรับผิดชอบและเนื้อหา

ของงานคอนขางมาก จัดวาเปนงานหนัก เจาหนาที่อาจไดเปลี่ยนสายงาน การทํางานมีการชวยกัน

ทํางาน การวางแผนกําลังคนขององคการพิจารณาจากความตองการแรงงานในแตละสวนงาน

ประกอบกับแหลงอุปทานซึ่งตรงกับที่องคการตองการ องคการไมมีปญหาเรื่องการขาดแคลน

กําลังคนแมบางตําแหนงจะสรรหาและคัดเลือกไดยากบาง รวมทั้งไมมีปญหากําลังคนเกิน 

องคการใชแหลงในการสรรหาหลากหลายแหลง ไดแก จากเจาหนาที่ภายใน จาก

ประชาชนในชุมชน จากการแนะนํา อินเทอรเน็ต โฆษณาในหนังสือพิมพและหนังสือสมัคร ปด

ประกาศที่องคการ จากการผูที่ไดฝกงานในองคการ องคการสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนเขามา

ทํางานในองคการ และองคการมีกฎไมรับเจาหนาที่ที่ลาออกจากองคการกลับเขามาทํางาน การ

คัดเลือกบุคลากร ดวยใบสมัคร การเขียนบรรยายในประเด็นที่กําหนด สัมภาษณโดย

คณะกรรมการสัมภาษณ ทดสอบลงพื้นที่ในชุมชน การทดสอบทํางาน และทดลองงาน 6 เดือน ส่ิง

ที่มีผลตอการคงอยูในองคการ ไดแก ความพึงพอใจในงาน และภาวะผูนํา กลยุทธในการคงอยูของ

องคการ คือ บรรยากาศความเปนพี่เปนนองในองคการ 

1) การวิเคราะหงานและบทบาท 

องคการมีแบงบทบาทที่หลากหลายใหเจาหนาที่แตละคน โดยมุงให

ครอบคลุมเปาหมายที่ตองการ สวนวิธีการในรายละเอียดจะตองมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพ

ปญหาและสถานการณที่เจาหนาที่เผชิญ 

ตัวอยาง บทบาทหัวหนาบานเด็กออน คือดูแลรับผิดชอบทุกอยางในบาน

เด็กออน ทั้งงานใหบริการในบานเด็กออนและบุคลากร จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ และตองทํา

หนาที่ลงชุมชนเหมือนเจาหนาที่ชุมชนเพื่อใหความรูเด็ก 

 

หัวหนาบานเด็กออน คือ ตองดูแลรับผิดชอบในงานบานเด็กออนทุกอยางเรื่องคน

เรื่องงานคะ คน 7 คน ครูพี่เลี้ยงและแมครัว ดูแลกิจกรรมชุมชนสัมพันธ คือ บาน

เด็กออนตองมีการทํากิจกรรมในชุมชนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง กิจกรรมชุมชน
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สัมพันธใหกับ เด็ก พอแม และคนแก ในชุมชน กิจกรรมรองเพลง เกมตางๆ 

ทําอาหารเลี้ยง เปนตน และเราตองทํางานชุมชนดวย คือ เจาหนาที่บานตอง

ทํางานเปนเจาหนาที่ชุมชนดวย เราลงใหความรูแกเด็กๆ ทํากิจกรรมกับผูปกครอง 

เชน โรคตางๆ ที่แพระระบาด ในตอนนี้ 

 

ตัวอยาง บทบาทของเจาหนาที่วิชาชีพในองคการเปรียบเทียบกับงานใน

โรงพยาบาล ตางกันคืองานในองคการมีลักษณะเนนที่การพัฒนางานใหเกิดผลดีสูงสุดกับ

กลุมเปาหมาย ทําเปนโครงการตอเนื่องไมจบภายใน 1 วัน มีใหความรูกับผูดูแลเด็กซึ่งตองใช

เทคนิค วิธีการ และประสบการณ 

 

ถางานโรงพยาบาลเราก็ทําจบไปหนึ่งวันๆ ไมตอเนื่อง แตวางานที่นี่ก็จะเปนงานที่

เนนเรื่องการพัฒนางาน ไมไดจบภายในหนึ่ง ตองทําตอไปจนกวาจะหมดโปรเจค  

เราตองคิดพัฒนางานเราไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะใหเกิดผลที่ดีที่สุดสําหรับกลุมเปาหมาย 

เราตองทํางานกับคนที่ดูแลเด็ก ความพรอมที่เขาจะรับสารหรือรับสิ่งที่เราจะให

เขาไมเทากันแลวแตสภาพปญหาของเขา เราก็ตองใชเทคนิควิธีการ ประสบการณ

ในการทํางาน  เรียนรูไปเรื่อยๆ ไมไดสําเร็จทุกครั้งเสมอไป 

 

2) การออกแบบงาน 

งานในองคการมีขอบขายความรับผิดชอบและเนื้อหาของงานคอนขางมาก 

จัดวาเปนงานหนัก “..ทํางาน หามรุงหามค่ํา…”  “...มีความรับผิดชอบตางกัน งานหนักตางกัน 

อยางประชาสัมพันธหรือโอเปอรเรเตอรเคาก็ไมไดทําอยางเดียวเคามีงานอื่น เชน งานธุรการ มี

หนาที่เขียนขาว...”  แตผูปฏิบัติหลายคนเห็นคุณคาจากการทํางาน  “...เรานาจะไดทํางานกับเด็กที่

เขาดอยโอกาสเขาขาดโอกาสในเรื่องของสุขภาพ...”  เจาหนาที่อาจไดเปลี่ยนสายงาน  “...ได

เปลี่ยนสายงาน ใหโอกาสมาดูแลโครงการ...” การทํางานมีการชวยกันทํางาน ตัวอยางงาน

โครงการ 

 

โครงการชวยเหลือเด็กที่อยูในภาวะวิกฤต ใหการดูแลในเรื่องเด็กที่มีผลกระทบ

จากครอบครัวหรือตัวเขาเอง เด็กที่มีปญหาหนักทุกๆ ปญหา ดูทุกเรื่อง สุขภาพทํา

ใหเขาไดพัฒนาเหมือนคนอื่น ติดเชื้อ ผลกระทบจากชวงแมเขาทองไมไดดูแล
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ตัวเอง ลูกจะเลี้ยงดูยาก งอแง น้ําหนักไมข้ึน เจ็บปวยบอย จะตองประสานกับทาง

โรงพยาบาล 

 

การชวยกันทํางาน จากการบอกเลาของเจาหนาที่สนับสนุนทานหนึ่งดังนี้ 

“…คือเราตองพิจารณาดูวาคนๆ นี้สามารถทํางานอะไรไดบาง ก็สลับกันไป สวนใหญก็สลับกันไป 

ไปคายก็สลับ อีกคนก็ไปชวยกันมีคนรับผิดชอบหนึ่งคน เปนผอ. เปนหัวหนาคาย สมมุติหนึ่งเดือน

มีสองคายก็สลับกัน  คือทุกคนตองชวยกัน...” และตรงกับคําบอกเลาของเจาหนาที่ใหบริการตรง

ทานหนึ่งดังนี้ 

 

เราชวยกันคิด ชวยกันวางแผนงานก็จะออกมาได หลังเลิกงานใครมีงาน...ชวงนั้น

ก็จะอยูดึกไดอยูดึกกันสี่ทุมหาทุมและก็เดินออกจากมูลนิธิ...ถางานตรงนี้ใครไม

เสร็จพี่เขาจะมาชวยงานตรงนี้ใครไมเสร็จพี่เขาจะมาชวย หรือวาเราเสร็จงาน

แลวแตวาพี่เขายังไมเสร็จก็ตองชวยกันอยางนี้ 

 

3) การวางแผนกําลังคน 

การวางแผนกําลังคนขององคการพิจารณาจากความตองการแรงงานใน

แตละสวนงานประกอบกับแหลงอุปทานซึ่งตรงกับที่องคการตองการ ซ่ึงองคการไมมีปญหาเรื่อง

การขาดแคลนกําลังคนแมบางตําแหนงจะสรรหาและคัดเลือกไดยากบาง รวมทั้งไมมีปญหา

กําลังคนเกิน 

4) การสรรหาและการคัดเลือก 

(1) การสรรหา 

องคการใชแหลงในการสรรหาหลากหลายแหลง ไดแก จากเจาหนาที่

ภายใน “…อยากยายตําแหนงก็แจงไวกอน ถาตําแหนงวางก็จะพิจารณาใหยายหรือเปลาอีกที…” 

จากประชาชนในชุมชน “…คุณครูสวนใหญเปนคนในพื้นที่…”  “…ตัวเองเปนกลุมเปาหมายใน

ชุมชนมากอนคะ เปนอาสาสมัครปกปองเด็กระยะหนึ่ง...”  “...มูลนิธิเปดในชุมชนที่ตัวเองอยู พา

ลูกไปรับบริการ พยาบาลถามอยากทํางานไหม...”  จากการแนะนํา  “...เขาแนะใหมาทํา...เพราะ

เห็นวา งานก็เปนเด็กดอยโอกาสเหมือนกัน…”  “...เพื่อนที่ทําอยูกอนไปเลาเรื่องงานใหฟง…”  “…

มาสมัครกับเพื่อนที่ฝกงานที่นี่...”  อินเทอรเน็ต  “…ทางอินเทอรเน็ต ทางเฟสบุกดวย ประกาศที่

หนามูลนิธิดวย...”  โฆษณาในหนังสือพิมพและหนังสือสมัครงาน  “...เห็นในหนังสือพิมพ…” “...

ทราบจากหนังสือรับสมัครงานคะ...”   ปดประกาศที่องคการ จากการผูที่ไดฝกงานในองคการ “...
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เปนนักศึกษาฝกงานที่นี่…” องคการสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนเขามาทํางานในองคการ “…

พยายามเอาคนในชุมชนเขามาทํางานกับเรา...” และองคการมีกฎไมรับเจาหนาที่ที่ลาออกจาก

องคการกลับเขามาทํางาน  “...แตตอนหลังเรามีระบบวาออกไปแลวไมรับกลับ…” 

(2) การคัดเลือก 

วิธีการคัดเลือกบุคลากรวา ใบสมัคร มีการเขียนบรรยายในประเด็นที่

กําหนด  สัมภาษณ ทดสอบลงพื้นที่ในชุมชน การทดสอบทํางาน อาทิ ตําแหนงเจาหนาที่

สํานักงานทดสอบการทํางานดวยคอมพิวเตอร และสุดทายคือทดลองงาน 6 เดือน ผูบริหารทาน

หนึ่งกลาววา ”…มีแบบฟอรมใหเขาเขียนเลาเรื่อง...สัมภาษณ...ภาคปฏิบัติลงพื้นที่ในชุมชน ถา

รอนทนไมไดก็แสดงวาไมตองเสียเวลากับเรา  เราก็ไมตองเสียเวลา ... สํานักงาน ไปทดลองพิมพ

คอม…” 

คณะกรรมการคัดเลือก ประกอบดวย หัวหนางาน ผูจัดการองคการ 

รองผูจัดการองคการ และเลขาธิการองคการ “...มีหัวหนา ผูจัดการ รองผูจัดการ ทานเลขาธิการ

มูลนิธิ...” 

ผูสมัครทุกตําแหนงหลังจากสงประวัติและเขียนบรรยายในประเด็นที่

กําหนด  จะไดรับการสัมภาษณเพื่อประเมินภาพกวางของความเปนไปไดในการทํางานและ

ทัศนคติในการทํางาน “...มุมมองหรือวาทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กคะ…” หลังจากนั้นทุกคน

จะไดทดสอบลงพื้นที่เพื่อพิจารณาทัศนคติตอผูใชบริการและความอดทนทางดานรางกาย ผูสมัคร

ตําแหนงสํานักงานจะมีการทดสอบการทํางานผานเครื่องคอมพิวเตอรซ่ึงเปนทักษะที่จําเปน และ

สุดทายการพิจารณาความสนใจและสามารถในการเรียนรูงานพิจารณาในชวงทดลองงาน 6 เดือน 

จากการสอนงานโดยหัวหนางาน พิจารณาการเปดรับความรูใหม ความสามารถในการเรียนรู และ

ความสนใจและตั้งใจในการเรียนรู ผูบริหารทานหนึ่งกลาววา  

 

สัมภาษณ...มองแคลักษณะภายนอกถาดูเหมาะสมกับตําแหนง...เจาหนาที่

สํานักงาน เขาตองไดคอมและสื่อสารกับคนอื่นมากมาย บุคลิกภาพดี...ผานการ

สัมภาษณแลวลงทดสอบพื้นที่ ถาผานลงพื้นที่ไดก็มาคุยกันวาวันนี้เขาลงไปเขา

เปนอยางไรบาง...บางคนก็สังเกตเห็นวารังเกียจชาวบาน ไมใหเกียรติชาวบาน ไม

พูด ไมผสมกลมกลืน ก็ไมได... ข้ันตอนตอไป เปดใจที่จะเรียนรูไหม ลงทํางานตอง

เขามาหาหัวหนางานสอนงาน เขาสนใจไหม เขาเรียนรูไดแคไหน  เขาไมรูแลวเขา

ถามหรือเปลา 
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การทดสอบลงชุมชน ระยะเวลาทดสอบเดิม 3 วันถึง 1 สัปดาห 

ปจจุบันลดลงเหลือ คร่ึงวันถึง 3 วัน “...เด๋ียวนี้ไมถึง 3 วันมั้ง สมัยกอน 3 วันถึงหนึ่งอาทิตย...” การ

ทดสอบลงชุมชนมุงพิจารณาความอดทนทางกายที่จําเปนในการทํางานชุมชน “…เขาจะเนนเร่ือง

ความอดทนคะ...” ทัศนคติตอผูใชบริการขององคการ ปฏิสัมพันธตอผูใชบริการ “...การพูดจากับ

คนในชุมชน...มนุษยสัมพันธ...” และ ทักษะการติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของ “...การติดตอกับ

หนวยงานราชการ อยางเชน สํานักงานเขต...”  โดยจะมีเจาหนาที่ขององคการปฏิบัติใหดูกอนแลว

ใหผูสมัครทดลองปฏิบัติใหดู “...พี่เขาจะทําใหเราดูเปนตัวอยางกอน แลวหลังจากนั้นใหเราเขาไป

เอง…”  การทดสอบลงชุมชนเปนการเลือกซึ่งกันและกัน ระหวางงานขององคการในบริบทจริงและ

ผูสมัคร จะมีผูสมัครหลายทานตัดสินใจไมทํางานตอ “...ไหวไหมรอนนะในชุมชน...คนที่เขาจะตอง

คุยดวยทํางานดวยก็อยางนี้ไหวไหม ลงชุมชนจะหายกันไปสวนหนึ่ง…”  “…มา 8 คน เหลือแค 2 

คน…” 

การทดลองงาน ระยะเวลา 6 เดือนโดยจะมีการประเมินทุกเดือน “...

การทดลองทํางานเราก็จะมีการประเมินทุกเดือน 6 เดือนนะคะ เราถึงจะใหผานงานคะ...” 

เกณฑในการคัดเลือก ดานความรูแบงเปน 2 กลุม คือครูพี่เลี้ยงไม

จํากัดวุฒิ สรรหาจากแมในชุมชนแลวมาเขาการอบรม สวนเจาหนาที่โครงการรับวุฒิปริญญาตรี

จากหลายสาขา แตจบทางดานสังคมสงเคราะหหรือสาขาที่ใกลเคียงพิจารณาเปนพิเศษ ผูบริหาร

องคการทานหนึ่งกลาววา “...ครูพี่เล้ียงเราจะพยายามเลือกแมในชุมชน...คนที่ทํางานในสํานักงาน  

งานโครงการ เราจะรับปริญญาตรีก็จะจบหลากหลายสาขา แตถาจบมาทางสังคมสงเคราะหเราก็

จะสนใจกวา…” 

เกณฑการคัดเลือก ดานทัศนคติ ตองมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเล้ียง

ดูเด็ก “...ชอบเลนกับเด็ก...เปนคนชอบเด็กเพราะตัวเองเล้ียงหลานต้ังแตเล็ก…” ทัศนคติที่ดีตอ

ผูใชบริการในชุมชน “...ใหเกียรติชาวบานไหม มีอาการรังเกียจเขาไหม…ผสมกลมกลืนไหม...” “...

พูดคุยกับคนในชุมชนไดไหม…”  

เกณฑการคัดเลือก ดานอ่ืนๆ อาทิ มีความอดทน สูงาน แข็งแรง มี

มนุษยสัมพันธดี ไมมีภาระดานการเงินมากนัก หนี้สินและคาใชจาย “…ตัวเขาเองเล้ียงตัวเองอยูได

หรือเปลา อยามีภาระมาก มีหนี้สิน หรือคาใชจายมาก...สูงาน อดทน มีไฟ...”  “…หนวยกาน

แข็งแรงไหม ลงงานชุมชนไหวไหม…”   “…มนุษยสัมพันธเขากับคนไดไหม…” 

หัวหนางานทานหนึ่ง กลาวถึง เกณฑการคัดเลือก สูงาน อดทน 

บุคลิกเหมาะกับงาน การศึกษาไดตรงสาขาก็ดีแตไมจําเปนมากนัก “…รวมสัมภาษณและตัดสินใจ
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...ความตั้งใจทํางานและการเรียนรูพรอม...ตองสูงาน ตองอดทน ดูจากประสบการณ...เพราะเรา

มันลุยเกินรอย ลุยทุกอยาง รักสวยรักงามคงอยูไดแตไมนาน แต เหมาะกับสวนสํานักงาน...อาจจะ

เรียนตรงหรือมีประสบการณดานก็ยิ่งดี...” 

5) การวางแผนการคงอยู 

การลาออกในองคการจะเกิดขึ้นในเจาหนาที่อายุงานนอยกวา 2 ป “...

เหมือนองคกรทั่วไป  คือคนที่อยูยังไมถึง  2  ปเนี่ยนะคะก็คงจะเปลี่ยนงานบอย...” แตองคการไมมี

ปญหาเรื่องขาดกําลังคน ส่ิงที่มีผลตอการคงอยูในองคการ ไดแก ความพึงพอใจในงาน และภาวะ

ผูนํา กลยุทธในการคงอยูขององคการ คือ บรรยากาศความเปนพี่เปนนองในองคการ 

ภาวะผูนําที่มีความสามารถ มีความคิดสรางสรรค รวมทํางานกับเจาหนาที่ 

เปนตัวอยางที่ดี “...จะคิดกันเองดวยและมีพี่เขามาชวยคิด  เขามาชวยดูอีกทีหนึ่งวางานของเรามัน

ควรจะเปนแบบไหนอะไรอยางไร…”  

 

พี่หัวหนางาน พี่ผูบริหารที่นี่ก็ทํางานกับลูกนองตลอดเลย ทํางานรวมกัน อยางลง

ชุมชน ตอนผมมาแรกๆเลยก็ลงชุมชน ไมวางานเล็ก งานใหญ ไปลงชุมชนก็ไป

ดวยกัน ไปกิจกรรมชุมชน กิจกรรมเด็กๆ เราก็ตองไป ไปคายนี่ไปทุกคายครับ คือ

พวกเราสามารถที่จะหยุด แตผูจัดการกับรองผูจัดการนี่ตองไปคายตลอดเลย จะ

เปนคายเล็กคายนอยอะไรก็แลวแตก็ตองไปดวย 

 

กลยุทธในการคงอยูขององคการ คือ บรรยากาศความเปนพี่เปนนองใน

องคการ ”…เวลามีปญหาก็ปรึกษาและหาแนวทางชวยเหลือกัน  ทําอยางไร แกไขปญหาอยางไร  

ที่นี่ใหโอกาสคน งานตรงไหนที่ไมเหมาะกับคนนี้ ก็สามารถหางานที่เหมาะกับคนนั้นได…”  ”…

เหมือนกับที่นี่ดูแลกัน เอื้อเฟอกัน ใหอภัยกัน เหมือนพี่เหมือนนอง เหมือนครอบครัว เราก็พึ่งพี่พึ่ง

นอง คือเปนเหมือนวัฏจักรที่ทําใหเราอยูได หลายคนที่เขาสะทอนเขาก็บอกวาที่นี่อบอุน…” 

โดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย ดานการจัดคนเขาทํางาน องคการ

ในกรณีศึกษาที่ 3 พบวา 1) การวิเคราะหงานและบทบาท องคการมีแบงบทบาทที่หลากหลายมุง

ใหครอบคลุมเปาหมายที่ตองการ มีการปรับเปลี่ยนตามสภาพปญหาและสถานการณที่เจาหนาที่

เผชิญ 2) การออกแบบงาน งานในองคการมีขอบขายความรับผิดชอบและเนื้อหาของงาน

คอนขางมาก เปนงานหนัก มีการเปลี่ยนสายงาน มีการชวยกันทํางาน 3) การวางแผนกําลังคนของ

องคการพิจารณาจากความตองการแรงงานประกอบกับแหลงอุปทาน องคการไมมีปญหาเรื่องการ
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ขาดแคลนกําลังคนและไมมีปญหากําลังคนเกิน 4) การสรรหาและการคัดเลือก องคการใชแหลงใน

การสรรหาหลากหลายแหลงโดยสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนเขาทํางาน ไมรับเจาหนาที่ที่

ลาออกจากองคการกลับเขามาทํางาน การคัดเลือกบุคลากร ดวยใบสมัคร การเขียนบรรยายใน

ประเด็นที่กําหนด  สัมภาษณโดยคณะกรรมการ ทดสอบลงพื้นที่ในชุมชน การทดสอบทํางาน และ

ทดลองงาน 6 เดือน 5) การวางแผนการคงอยู ส่ิงที่มีผลตอการคงอยูในองคการ ไดแก ความพึง

พอใจในงาน และภาวะผูนํา กลยุทธในการคงอยูขององคการ คือ บรรยากาศความเปนพี่เปนนอง

ในองคการ 

 

4.2.2 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development)   

การฝกอบรม การพัฒนา การวางแผนอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองคการ และ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.2.2.1 กรณีศึกษาที่ 1 

1) การฝกอบรม 

เปนการสรางทักษะและความรูที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในปจจุบัน

ของผูปฏิบัติงาน เริ่มตนดวยการปฐมนิเทศ (Orientation) และระบบสอนงานแบบพี่เลี้ยง 

(Mentoring)  

ระบบการปฐมนิเทศ เปนการฝกเจาหนาที่ใหมโดยเริ่มที่การแนะนําให

รูจักบริบทงานทั้งหมด องคการในกรณีศึกษาที่ 1 เปนที่ฝกงานของนักศึกษาปริญญาตรีทางสังคม

สงเคราะห นักสังคมสงเคราะหอายุงาน 23 ปกลาววา 

 

ฝกนองใหม ข้ันแรกก็จะบอกบริบทของงานสังคม งานแตละสวนฝาย สวนฝาย

ไหนก็ใหเขารูจักหมดเพราะมีหลายสวนฝาย..เราก็จะมีไฟลผูเดือดรอนใหเขาหัด

อานไฟลผูเดือดรอนดูกอน ศึกษาไฟลของแตละคน หลังจากนั้นก็ใหเขาจับแตละ

คนเปนเคสเมเนเจอร แลวเราก็สอน เขาสงสัยตรงไหนเขาก็มาถาม เราก็สอนนอง

นักศึกษาฝกงาน ของเราจะเปนที่ฝกงานของนองที่เรียนปริญญาตรีทางสังคม

สงเคราะหรามคําแหง หัวเฉียว ธรรมศาสตร เกริก สถาบันราชภัฎ 

 

ระบบการสอนงานแบบหัวหนางาน (Supervisor) มีระบบพี่เลี้ยง 

(Mentoring) โดยคัดเลือกผูที่เปนตนแบบที่ดี (Role  Model) มาเปนพี่เลี้ยง เมื่อเกิดปญหา

เจาหนาที่จะปรึกษาหัวหนางานกอน แตก็มีชองทางที่จะสื่อสารกับตนโดยตรงได 
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ผูอํานวยการฝายทานหนึ่งกลาววา “…ก็พยายามจะเอาพ่ีเล้ียงที่มีความมุงมั่น ถาตนแบบ

สอนไมดี ลูกนองคนนั้นก็กลวง...แลวก็กลวงไปตลอด เติมไมคอยได  ตองต้ังแตแรกเขา  คือ

ถาตนแบบดีเชื่อมั่นจริงๆ เปนจิตวิทยา ตนแบบดีลูกนองก็จะดีตาม...” 

นักจิตวิทยาทานหนึ่ง กลาวถึง หัวหนางานที่ประทับใจวา ไมได

ปกครองโดยอํานาจแตใชความรูสึกเหมือนแมปกครองลูก การสอนงานโดยทําใหเห็นเปน

ตัวอยาง เปนตนแบบที่ดี ในเร่ืองเขางานกอนเวลา ออกงานหลังเวลา การปฏิบัติตอผู

เดือดรอน 

 

หัวหนางานไมไดเปนหัวหนางานตามอํานาจหนาที่ แตเปนผูปกครองตาม

ความรูสึกมากกวา ไมไดปกครองใชอํานาจเชิง Dominate เชิงอํานาจ แตปกครอง

ดวยความรูสึกที่เปนเหมือนกับวาแมปกครองลูก…วิธีการสอนหรือการบอก

ผูใตบังคับบัญชา บางคร้ังไมตองส่ังการหรือเปนตามระบบระเบียบอะไรมาก 

เพียงแคผูบริหาร หัวหนางานสอนดวยวิธีการทํางานลงมือทําเปนตัวอยาง การเขา

งานกอนเวลา ออกงานหลังเวลา การอยูกับเด็ก.. วิธีการพูดยังไง เราจะซึมซับเรา

จะเห็นวาเขาทาํยังไง นั้นคือการสอนโดยตรง เขาสอนดวยการกระทํา…มันก็ทําให

เราไดซึมซับตรงนั้น 

 

นักจิตวิทยาทานหนึ่ง กลาวถึงการทํางานเปนนักสังคมสงเคราะหของ

ตนเองวายังตองมีการเรียนรูจากรุนพี่   โดยเร่ิมจากเปนผูสังเกตดูรุนพี่ทํางาน เรียนรูงานประมาณ 

1-2 เดือนแลวเร่ิมทํางานดวยตนเอง จงถึงเรียนรูทุกอยางใชเวลาประมาณ 1 ป วา 

 

ในเร่ืองของนักสังคมสงเคราะห...ตองอาศัยการเรียนรูจากพี่ๆ นักสังคมสงเคราะห 

นักสังคมหลักๆ จะมีการซักประวัติ Case มีการวางแผนการชวยเหลือ การ

ประสานสถานสงเคราะหดวยกัน ไมวาจะเปนบานกึ่งวิถี บานไรที่พึ่ง...ตองเรียนรู

งานตรงนั้นตอนแรกพีเ่ขาจะไปดวย แลวใหผมเปนผู Observe ติดตอประสานงาน

ทํายังไง รางหนังสือทํายังไง สัมภาษณ Case แรกรับมาทํายังไง ตองเปนผูเรียนรู

งานกอน ประมาณ 1 ถึง 2 เดือน หลังจากนั้นจะเร่ิมทําเองได...ปกวาๆ จะเรียนรู

ทุกอยาง  
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หัวหนานักสังคมสงเคราะห กลาวถึง การจัดรุนพี่ใหเปนพี่เลี้ยงสอนงาน

ใหนองใหม สอนงานจากงายไปยาก วา “...นองนักจิต ก็จะใหนองนักจิตเกาเปนคนดูแลในงานของ

นักจิต คอยสอนงานเขาไป และก็คอยๆ อยาง Case นี่พยายามใหเขาดูแลใน Case ที่ต้ังแตงายไป

หายาก ถายากเลยจะทําใหเขารูสึกทอ…” 

ผูจัดการเคหกิจ กลาวถึง เริ่มแรกเรียนรูงานดวยตนเองตอมามีการสงไป

ฝกอบรม และหัวหนางานสอนงานซึ่งตนก็ประทับใจ 

 

พี่ Train ตัวเองมาตลอด ถาพูดถึงวาฝกไหม  เรื่องการรับแขก  คือพี่ผานตรงนี้

มาแลวการดูแลความสะอาดพี่ก็ผานมาแลว เลยเราทําเองตลอดเราคิดแตวาหอง

เราจะทํายังไงๆ แบบนี้  พอทํามาไดสักประมาณเกือบปเคาก็ออกไป Train ที่

โรงแรมคะ ผูจัดการที่นี่เคาก็จะสอน  เคาก็รูวาคือพูดดีมากเลยเวลาจะสอนงาน

ไมไดดุไมไดอะไร 

 

2) การพัฒนา 

เปนการใหความรูที่มากกวาที่ตองใชในงานปจจุบัน โดยมุงผลระยะยาว 

เปนการพัฒนาตนเอง หลอหลอมจากการทํางาน และพัฒนาองคการ เริ่มดวยผูนําองคการ

สนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง มีการสอนงานจากผูกอตั้งในเรื่องความประหยัด ซ่ึงผู

กอตั้งองคการเปนตนแบบ มีการซึมซับจิตอาสาจากรุนพี่และผูนํา 

 

ก็ทํางานกับรุนพี่ซ่ึงพี่เขาก็เปนคนที่มีจิตวิญญาณมานานแลวเหมือนกัน 5-6 ป 

แลวก็ทําดานสังคมสงเคราะห  เพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นซึมซับ และเด็กสมัยนั้น ไม

หวงเงินแตหวงงาน อยากทํางานแลวก็เปนอาสาสมัคร  อาสาสมัครวันละไมกี่บาท 

หาสิบบาทอะไรอยางนี้ แลวก็ทําไปเรื่อยๆ ก็เกิดการบรรจุ...แลวมันก็คอยเติบโต

มาเรื่อยๆ ศรัทธาในตัวคุณยาดวย เราก็ศรัทธารุนพี่ มาเรื่อยๆ มันก็ตอเชื่อมโยงมา

ดวยความรัก และเมตตาเด็ก ๆ พวกนี้ดวย 

 

นักจิตวิทยาทานหนึ่ง กลาวถึง การทํางานไดพัฒนาจิตใจของตน มีการ

เติบโตของมุมมองใหมีความคิดที่ละเอียดออนประณีตมากขึ้น วา 

 

รูสึกวามันตอบโจทยในตัวเองวาเราเรียนมาเพื่ออะไร ชีวิตที่เหลืออยู เราก็ควรจะ

ใหคนอื่นเขาบาง เพราะเรารูสึกวาเราพอแลว ยิ่งเราไดทํางานเสียสละ ยิ่งเราได
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ใกลชิดปญหาของคน สภาวะจิตใจมันยิ่งเกิดการพัฒนาเห็นอะไรชัดเจนขึ้น วาเรา

เกิดมาทุกคนมันมีความทุกขหมด การเติบโตของมุมมองของปญหามันยิ่งชัดมาก

ข้ึน เขมแข็งมากขึ้น นอกจากเราชวยเขา Case แตละ Case ก็เปนอาจารยของเรา 

เด็กทุกคนก็เปนอาจารย เขาสอนเวลาเขารองไห เขามีปญหา เขาเครียดอะไร เขา

ตองการที่จะบอกอะไร...เรื่องความคิดที่ละเอียดออนประณีตมากขึ้น 

 

3) การวางแผนอาชีพและการพัฒนาอาชีพ 

เปนกระบวนการที่ตอเนื่องจากการที่พนักงานแตละคนไดต้ังเปาหมายใน

อาชีพของตนแลว องคการตองชวยพนักงานวางแผนอาชีพและพัฒนาอาชีพใหพนักงาน  

การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพขององคการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรับ

ความรูใหมๆ จากการประชุมสัมมนานอกองคการ และอาสาสมัครที่เขามาในองคการ องคการ 

สนับสนุนใหไปฝกอบรมเพิ่มเติมความรูที่ตองใชในการทํางานดานสังคมสงเคราะห 

 

เราตองดูตัวเราดวยวาเราตองการพัฒนาหรือเปลา ถาเราไมตองการพัฒนาตัวเอง 

เขาสงเราไปอบรมก็เหมือนกับเปนการฝนใจเรา ชีวิตคนเราไมวาจะทําอาชีพอะไร

ก็ตามตองคนควาและพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ องคกรเขาตองสงเราไปอบรม  ใน

ประเด็นที่เรารับผิดชอบ  อยางเชนการใหคําปรึกษา  อบรมดานกฎหมาย  เพราะ

การศึกษา หรือวิชาความรูมันตองเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ 

 

หัวหนานักสังคมสงเคราะห กลาวถึง การทํางานวามีการประชุมกลุมยอย

เพื่อชวยกันคิดหาทางแกปญหาที่ยาก รวมทั้งการประชุมกลุมเพื่อปรึกษาปญหารายกรณี (Case 

conference) โดยมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 

 

สมมติเปน Case ที่พี่รับผิดชอบอยูรูสึกหนักใจมากเลย ก็ตองหาเพื่อนมานั่งคุย 

ใครคิดยังไงที่จะแกตรงนี้ยังไง ทํายังไงไปแนวไหนไดบางเหมือนจัด Case 

Conference วานี่ปญหาหนักอกมา เราทําคนเดียวไมรูจะแกไขตรงไหน อาจจะ

ปรึกษาคุณหมอใน Case  Conference หรือมีทีมเล็กๆ ของเราในนี้มานั่งคุยวามี

ทางไหนดีที่จะแกไขใน Case นี้ เพราะ Case แตละรายปญหาคอนขางเยอะ นัก

จิต นักสังคมสงเคราะหเราจะใหเขาไปดวยและนองใหมไปเรียนรูงาน นักศึกษา

ฝกงานไปเรียนรูงานดวย 
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4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เปนระบบเพื่อทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลหรือทีม 

ใหจุดแข็งของตนเอเพื่อชนะขอบกพรองที่พบ องคการในกรณีศึกษาที่ 1 มีการประเมินผลผานการ

ทดลองงาน ผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป กลาวถึง การประเมินผาน

ทดลองงานหรือไม อาจใหโอกาสตออีก 30-120 วัน 

  

หัวหนางานก็จะเปนคนประเมินวา คนนี้ตองปรับปรุงเรื่องอะไร อันนี้ยังไมได อันนี้

ยังไมผาน เคาก็คุยกันเองแลวก็สงตัวประเมินมาใหเราวาคนนี้เคายังไมโอเคตรงนี้ 

ขอตอไปอีกเดือนหนึ่งเปน 120 วัน ก็โอเคแลว เราก็รับทราบ คือพออยูข้ันตอนตรง

นี้ เคาจะเปนคนประเมินกลับมาเองวา คนนี้โอเคหรือไมโอเค 

 

ผูจัดการเคหกิจ กลาวถึง การประเมินวาหัวหนางานจะมีการพูดคุยทํา

ความเขาใจในสิ่งที่ประเมิน และประเมินจากสิ่งที่เห็นจริง ไมไดดูจากเอกสารที่ทํามาอยางเดียว 

“...พี่เคาเวลาประเมินเราเสร็จ  แกจะเรียกคุย เรียกคุยเสร็จแกจะประเมินวาจริงๆ ทุกอยางที่ทําอยู

นี้แกก็จะใหตามที่แกเห็น คือพี่นะไมไดอยากจะเรียกรอง แตพี่ตองการใหนายเห็น ถึงแมวาเราจะ

ทําแบบประเมินนะทําไปแคนี้ แตถานายเห็นนายก็ใหอยูแลว...” 

โดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

องคการในกรณีศึกษาที่ 1 พบวา 1) การฝกอบรม ประกอบดวย ระบบการปฐมนิเทศ  เปนการฝก

เจาหนาที่ใหมโดยเริ่มที่การแนะนําใหรูจักบริบทงานทั้งหมด ระบบการสอนงานแบบหัวหนางาน มี

ระบบพี่เลี้ยงโดยคัดเลือกผูที่เปนตนแบบที่ดีมาเปนพี่เลี้ยง มีการสอนงานโดยผูนําหรือหัวหนางาน

ทําใหเห็นเปนตัวอยาง สังเกตเรียนรูจากรุนพี่ทํางาน สอนงานจากงายไปยาก 2) ดานการหลอ

หลอมพัฒนา พบวา มีการสอนงานจากผูกอตั้งในเรื่องประหยัด ซ่ึงผูกอตั้งองคการเปนตนแบบ มี

การซึมซับจิตอาสาจากรุนพี่และผูนํา การทํางานไดพัฒนาจิตใจของผูทํางาน มีการเติบโตใหมี

ความคิดละเอียดออนประณีตมากขึ้น 3) การวางแผนอาชีพและการพัฒนาอาชีพ มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและรับความรูใหม ๆ จากการประชุมสัมมนานอกองคการ และอาสาสมัครที่เขา

มาในองคการ องคการสนับสนุนใหไปฝกอบรมเพิ่มเติมความรูสายอาชีพที่ตองใชในการทํางาน

ดานสังคมสงเคราะห การทํางานมีการประชุมกลุมยอยเพื่อชวยกันคิดหาทางแกปญหาที่ยาก 

รวมทั้งการประชุมกลุมเพื่อปรึกษาปญหารายกรณี โดยมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 4) การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลผานการทดลองงาน ถาไมผานจะมีการใหประเมินตอ
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อีก 30-120 วัน ในการประเมินผูนําจะมีการพูดคุยทําความเขาใจในสิ่งที่ประเมินกับผูทํางาน

หลังจากประเมินเสร็จสิ้น  

4.2.2.2 กรณีศึกษาที่ 2 

1) การฝกอบรม  

เริ่มตนดวยการปฐมนิเทศ และระบบพี่สอนงานนอง (Supervision) 

ระบบการปฐมนิเทศ เปนการกลาวถึงภาพรวม วิสัยทัศน พันธกิจ และงานในแตละสวนใหผูที่เขา

มาใหมฟง พรอมใหเขาดูงานและพูดคุยกับเจาหนาที่แผนกตางๆ  

รองผูอํานวยการบริหาร กลาววา “...เขาเขามา ก็จะมี Orientation…

เสร็จแลว เขาก็จะดูงาน เขาก็จะไปดูงานตามแผนกตางๆ พูดคุยกับแผนกตางๆ…เสร็จแลว พี่ให

เขาฝกงาน แลวก็สอนไปดวย เปดสอนเลย…วิธีทํางาน…” 

ระบบพี่สอนงานนอง (Supervision) เปนการใหรุนพี่หรือหัวหนางานดูแล

สอนงานรุนนอง โดยดูแลทั้งการทํางาน การปรับตัว เอื้อมถึงเรื่องสวนตัวและครอบครัวในขอบเขต

ที่เหมาะสม ที่สําคัญนอกจากเรื่องงานแลว องคการใหความสําคัญกับการดูแลดานจิตใจดวย 

คนทํางานจะเห็นผลลัพธของงานภายใน 5 ป  รองผูอํานวยการบริหารกลาววา 

 

ระบบ Supervise ...ใหโอกาสคนที่อยูขางลางมีโอกาส เวลาไปสัมมนาที่ไหนก็ให

เขาไปดวย แลวเราก็จะชี้ประเด็นใหเขาเห็นวา คุณไปแลวคุณไดอะไร คุณจะสราง

ตัวคุณไดยังไง มันเอามาเปนฐานของคุณไดยังไง คนที่ทํางานสังคมสงเคราะหเขา

จะตองรูวาถาเขาเจอกับคนอยางนี้ เขาจะ Deal ยังไง พอเขาเห็นผลงานของเขา

มันออกดอก ออกผล มันก็จะทําใหเขาอยูตอไดเรื่อยๆ มันตองเปน Step by Step 

 

ผูชวยผูอํานวยการบริหารกลาว ถึงการแบงการดูแลรุนนอง คือมีผูบริหาร

ดูภาพรวมและเปนคนสอนงานใหหัวหนางาน หัวหนางานและรุนพี่ผูสอนงาน (Supervisor) 

ขอบเขตการดูแลของรุนพี่ดูแลเรื่องการปรับตัวในชวงแรก ครอบคลุมถึงเรื่องจิตใจและความเปนอยู 

 

เวลา Supervision หรือการดูแลพี่ไมไดดูแลเขาเฉพาะเรื่องงานนะโดยสวนตัวพี่

นะ ก็คือจะดูแลทั้งสารทุกขสุขดิบ คือเหมือนเราเปดเปนที่ปรึกษากับเขาได ความ

เปนอยูความทุกขรอนบางทีเขาไดพูดคุย สุขภาพใหที่ปรึกษา ความทุกขใจมัน

ไมใชเฉพาะแตเรื่องงาน… main หลักก็คือ ตองเปนเรื่องงานกอน เขาคุยกับเรามี

คนรับฟงเขาและก็ชวยแกบาง เขาก็รูสึกวามันเปนมิตร 



159 

นักสังคมสงเคราะหอายุงาน 18 ปอีกทานหนึ่งกลาวถึง การสอนงาน การ

ดูแลและชวยเหลือจากรุนพี่ มีความเห็นที่สอดคลองกับผูชวยผูอํานวยการบริหารวา 

 

สวนใหญก็จะเปนครูรุนพี่หรือเพื่อนรวมงานรุนพี่ที่ เขาเคยทํามากอน เขาก็

ถายทอดประสบการณ ถามีอบรมที่ไหนพี่เขาก็จะสงไปอบรม มันก็คอย ๆ สะสม

ไปเร่ือยๆ...ถาเรามีปญหาก็ปรึกษาพี่เขา มีการชวยเหลือกัน ถาเปนปญหาสวนตัว

กับเพื่อน ๆ ที่อยูในแผนกเดียวกัน กระทบกับงานกคุ็ยกับพีเ่ขา พี่เขาก็เปดใจรับฟง 

แลวก็มีการยืดหยุน 

 

รองผูอํานวยการบริหารกลาวถึง การสอนงานตองมีตนแบบ (Role 

Model) ใหคนเขาใหมไดมองเห็น มีคนสอนงานเปนผูคอยชวยเหลือ 

 

คนเขาใหมตองมี Role Model …เขาก็จะไดรูวาถาเขาทําไมถูก ทําไมได ยังมี

หัวหนางานก็จะชวย มันก็จะทําใหเขาไมรูสึกโดดเด่ียว...  ในแงของทักษะ เทคนิค 

พวกพ่ีก็จะชวย อยาง Caseที่ยากมาก…เขาก็จะขอข้ึนมา แลวเราก็ใชระบบ 

Conference…ระดมคนเขามา…มันไมไดเปน Formal มีหนวย Support ทาง

วิชาการให ทางเทคนิคให ทางอะไรให มีปญหาวิ่งข้ึนมาถาม 

 

เจาหนาที่ธุรการประจําฝาย อายุงาน 20 ปกลาวถึง ความประทับใจใน

หัวหนางานที่สอนงาน ผูนําและรุนพี่เปนแบบอยางในการทํางาน หัวหนางานรับฟงปญหาที่ทํางาน

ไมได แลวคอย ๆ สอน คอย ๆ ฝกใหทําไดโดยไมรูตัว ทําใหตนเองสามารถทํางานที่ยากๆ ไดและ

สนุกกับงานที่ทํา สามารถใหคําปรึกษาไดทุกเร่ืองทั้งเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัว 

 

ประทับใจคร้ังแรกที่เจอกัน...สอนทุกอยาง  แกคอยๆ  สอนทีละข้ันตอน  มีอะไรก็

ถาม  แกก็ตอบใหหมด  เราถามซ้ําไปซํ้ามา แกก็ยังตอบเราทุกคร้ังเลยไมเคย

ปฏิเสธเลยวาฉันเบ่ือเธอจังเลยสอนไมเคยรูจักจําไมเคยพูดจากปากแกเลยสักคํา 

ถาเราต้ังใจทําเราก็ทําได  ทําไปทํามาเราก็สนุกกับงานมากๆ ...พวกพี่เขาเปน

ตัวอยางที่ดีใหเราดูไง 
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2) การพัฒนา  

องคการมีวิธีการหลอหลอมคานิยม แนวคิด แนวปฏิบัติจนทําใหบุคคลที่

เขาใหมกลายเปนสวนหนึ่งขององคการ มีเปาหมายรวมกัน ภายใตความเปนปจเจกที่หลากหลาย 

ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการดูแลอยางใกลชิดของรุนพี่ที่เปน Supervisor หัวหนางาน รุนพี่ที่สนิท  

การหลอหลอมที่นาสนใจอยางหนึ่ง คือการหลอหลอมตามธรรมชาติใน

ชีวิตการทํางานประจําวัน (Day-to-Day) ซ่ึงไมเปนทางการ ไมมีการจัดขึ้น แตก็สามารถทําใหผูมา

ใหมสามารถเขาใจและซึมซับแนวคิด แนวปฏิบัติ คานิยม ตลอดจนวัฒนธรรม รวมถึงการรับความ

เปน องคการเขามาในตนเองได ดังที่ผูวิจัยไดสัมผัสดวยตนเองจากการเขาเก็บขอมูล การหลอ

หลอมจากการทํางานในระหวางการทํางานรวมกับรุนพี่ เปนการฝกอบรมโดยใชรูปแบบพี่สอนงาน

นอง (Supervision) การทํางานโดยมีรุนพี่กํากับหางๆ หรือการทํางานโดยอิสระและขอคําปรึกษา

รุนพี่ เจาหนาที่ก็จะไดเรียนรูซึมซับวิถีและแนวทางในการทํางานไปโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้

องคการยังใชกิจกรรมจากการทํางานยึดโยงใหเจาหนาที่ฝายสนับสนุนไดมีสวนรวม ทําใหงายตอ

การมองเห็นเปาหมายหลักขององคการไดเปนจุดเดียวกัน 

รองผูอํานวยการบริหารกลาวถึงการหลอหลอมจากการทํางานทําใหตน

ทนดูดายไมได จึงเริ่มงานชวยเหลือเด็กที่บานเกิดในชวงที่หยุดพักงานจากองคการพัก 

 

พี่เปนคนทนอะไรไมได เห็นเด็กลําบากแลวทนไมไดเทานั้นเอง ...พี่รูสึกวาเห็นคน

ลําบากแลวเรามีโอกาสชวย เราก็ตองชวยเขาสิ...อาจจะเปนเพราะเราไดรับการ

หลอหลอมจากที่นี่หรือเปลา…เรามีวิธีชวยเขาใชไหม เราก็รูวิธีทํางานกับคน… 

คนยากจน คือโดยเฉพาะเด็ก เห็นเด็กลําบากแลวตัวเองอยูเฉยๆ ไมได ตองลุก

ข้ึนมาจัดการ 

 

ผูชวยนักสังคมสงเคราะห อายุงาน 35 ป กลาวถึง การพัฒนาตนเองวา

ซึมซับจากการที่เขามาอยูในองคการโดยที่ไมไดเรียนมาโดยตรง แตเรียนรู สัมผัส ซึมซับความ

เปนจริงของมนุษย และสามารถใหความชวยเหลือคนอื่นได 

 

เราใหคําปรึกษาเขาไดเพราะเราผานวิกฤตมาเยอะ ไมวาจะเปนเรื่องจาก

ครอบครัวเขา...  เราไดเรียนรูจากสังคมสงเคราะหโดยที่เราไมไดเรียน  แตเราได

ซึมซับกับการที่เปนสังคมสงเคราะห...บางครั้งเขาถามวาทําไมเราถึงทําสังคม

สงเคราะหได เราทําไดดวยจิตที่เรามี การสัมผัส และการไดเรียนรูมันทําได เราได
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ซึมซับความเปนจริงของมนุษยและสามารถใหความชวยเหลือคนอื่นเขาได 

แนะนําเขาไดในสิ่งที่ถูกที่ควร 

 

การปฏิสัมพันธที่โตะอาหาร เปนการหลอหลอมแบบไมเปนทางการมีการ

พูดคุยเรื่องแนวคิด เรื่องทั่วๆ ไป ในชีวิตประจําวันของการทํางาน เปนชองทางที่เปดใหคนทุกคนทุก

ระดับในองคการไดมีการสื่อสารถึงกัน ไมมีการแบงระดับระหวางผูบริหารและลูกนอง 

 

อยูแบบพี่นองแบบเปนกันเอง  เหมือนวาเราจะกิน   เราก็อยูดวยกันกินรวมๆ กันมี

อะไรก็  กินดวยกันทุกอยางจะแบงกันทานทุกอยาง เราทานขาวดวยกันทุกวัน ไม

วาผูบริหาร ลูกนอง หรือธุรการ หรือแมบาน เราทานดวยกันหมด  เพราะวาเราก็

อยูกันเหมือนพี่เหมือนนอง 

 

3) การวางแผนอาชีพและการพัฒนาอาชีพ 

องคการใหโอกาสในการวางแผนศึกษาตอในวิชาชีพ มีโอกาสสมัครทุน

ไปตางประเทศ มีการสงเจาหนาที่บริการสายตรงเขาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูในวิชาชีพอยูเสมอ 

รองผูอํานวยการบริหารกลาววา “...ที่นี่ใหโอกาสเยอะมาก อยูไป อยูมา

เธอไปสมัครทุน ก็สอบทุนไปญี่ปุน ก็ไดโอกาสไปญี่ปุน ก็ไปเรียนอยูญ่ีปุน จากวันแรก ถึงตรงนี้ ตัว

เรา...เปลี่ยนแปลงและเติบโต…” 

นักสังคมสงเคราะหอายุงาน 1 ป กลาววา มีความชอบในการทํางาน

รวมกับผูใชบริการ เนื่องจากไดใชความรูที่เรียนมาและเปนการสั่งสมประสบการณ โดยตนเองมี

การวางแผนวาจะเรียนตอปริญญาโทในวันเสารอาทิตย เรียนไปดวยทํางานไปดวย อีกทั้งยังมองวา

ไดพัฒนาตนเอง 

 

เราใชความรูที่เราเรียนมา มันเปนการสั่งสมประสบการณ...ก็วางแผนวาจะตอโท

ทางดานสังคมสงเคราะหเหมือนเดิม ไปเรียนชวงเสาร-อาทิตย ไมมีปญหา เราสา

มารเก็บผลตัวอยางที่นี่ไดดวย อยางที่เห็นเพื่อนที่จบมาพรอมกัน ทําราชการ สวน

ใหญมันไมไดรับ Case ทําเอกสารซึ่งมันไมไดพัฒนาองคความรูของเรา...โอเค 

เราเจอ Case แบบนี้เรารูวาควรจะทํายังไง 
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4) การพัฒนาองคการ 

เปนกระบวนการวางแผนเพื่อปรับปรุงองคการ โดยการปรับปรุง

โครงสราง ระบบและกระบวนการภายในองคการ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและบรรลุเปาหมายตามที่

องคการตองการ  

สถานการณในสภาวะวิกฤตสรางบทเรียนใหทุกคนมีความสามัคคีและ

มุงไปที่จุดเดียวกัน  เพื่อเปาหมายและความอยูรอดขององคการ ผูชวยผูอํานวยบริหารกลาวถึง

กิจกรรมหาทุนกิจกรรมแรก  หลังยุบแผนกไปในภาวะวิกฤต  ไดการเรียนรูรวมกันรุนตอรุน 

 

ตอนที่เราสัญญากันแลวลงเรือลําเดียวกัน...เราก็สรางฝายงานขึ้นมาเปนเรื่องการ

หาทุน งานแรกขายดอกไม...ทุกคนมีบทบาทตั้งแตแมบานถึงผูอํานวยการ  ไดมา

ชวยกันเพื่อจะหาทุนมาทํา เริ่มไปขายในชวงวาเลนไทน 10 บาท ไดเห็นพลังของ

ทุกคนที่เหมือนกับเราจดจอวาตองหาเงินเขามูลนิธิทุกคนจะเสียสละ...มันก็เปน

ความประทับใจ ถาถามวาชวงนั้นมันลําบากไหม มันก็มีทั้งความลําบากและ

ความสนุกนะ แตความสนุกมันอยูตรงที่เราเห็นพลังการมีสวนรวม 

 

เจาหนาที่ธุรการประจําฝาย อายุงาน 20 ปกลาวถึง ระบบชวยเหลือกัน

ทํางาน ทําใหฝายสนับสนุนมีโอกาสดูแลผูใชบริการ ทําใหมีความสุข และมุงเปาหมายองคการคือ

มุงใหสวัสดิการเด็กและครอบครัว 

 

เราภูมิใจนะถึงแมเราชวยงานไมมากไมเต็มที่  เราก็ไดบุญดวย  ทํางานตรงนี้ที่จริง

งานเหนื่อย เครียด แตเราก็คิดวาเราทําเพื่อเด็ก เราจะไมเครียด เราทําแลวไดบุญ  

แลวสบายใจ  ถาคนที่ไมมีใจรักตรงนี้พี่วาทํางานก็ลําบากนะ... เราชอบงาน  เห็น

เด็กมีความสุข เราก็มีความสุข เรามีสวนรวมเราก็ยิ่งมีความสุข  พาเด็กไปเที่ยว  

เด็กยิ้มแยมแจมใส  พี่บอกแลวพี่รักงานตรงนี้ 

 

5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ระบบการประเมินผลงานเพื่อการสะทอนงานและการพัฒนามากกวา

เพื่อการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง มีการประเมินผลงานเมื่อผานการทดลองงาน 3 เดือน ถาไมผานก็

อาจออกไปเอง หลังจากนั้นมีการประเมินผลเมื่อทํางานครบ 1 ป ผูประเมินคือ ตัวเอง เพื่อนใน-

นอกฝาย หัวหนาฝาย และผูบริหาร หัวขอที่ประเมินคือการทํางาน การทํางาน มนุษยสัมพันธ การ
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เปดรับความรูใหม โดยมีระบบในการประเมินตัวเองกอน แลวมีการพูดคุย เพื่อใหมีการปรับปรุง

และพัฒนาการทํางาน 

นักสังคมสงเคราะหอายุงาน 18 ป กลาววา ”…ถาผานงานทดลองงาน 3 

เดือนก็มีการประเมินผลก็ผานการประเมินผลก็ทําตอมาเร่ือยๆ แตวาที่นี่เขาจะมีระบบของการ

ประเมินผลปตอป พนักงานเจาหนาที่ทุกคนก็ถูกประเมินเหมือนกันหมด ปหนึ่งก็ประเมินผลเพื่อให

ไดมีการปรับปรุงในบางจุดที่เราอาจจะตองปรับ…”   นักสังคมสงเคราะหอายุงาน 1 ป กลาววา  

”...ผานประเมินงาน 3 เดือนคะ แลวก็อีกทีนึงผานการประเมิน 1 ป อายุงาน 1 ป...ตัวเองตอง

ประเมินตัวเองกอนคะ...หลังจากที่เราประเมิน เคาก็มาพูดคุยกัน…” 

หัวหนาฝายกลาววา ผูประเมินคือ ตัวเอง เพื่อนใน-นอกฝาย หัวหนาฝาย 

และผูบริหาร หัวขอที่ประเมินคือการทํางาน การทํางาน มนุษยสัมพันธ การเปดรับความรูใหม 

 

ประเมิน ในแผนกใหทุกคนมีสวนรวมโดยมาประเมิน และก็มีเพื่อนนอกแผนกวา

เขามองยังไง มองเราทํางานอาจจะไกลหรือใกล ใกลชิดในการทํางานหรือไกล ใน

สวนมุมมองเขา...เร่ืองของการประสานงาน มนุษยสัมพันธ...การเปดตัว การ

แสวงหาความรู ประเมินทุกคนในแผนกแตเปนการ เอกสารเยอะมาก...เพิ่งปแรก

ยังไมลงตัวกวาจะกรอกได...หัวหนางานประเมินลูกนองทุกคน…ประเมินตัวเอง 3 

สวน หัวหนางานเอาไปคุยใหฝายบริหารวาแตละคนเปนยังไง...เราประเมินและ

เขาประเมินตัวเอง…ฝายบริหารเขาก็ไปประชุมตอโดยไมมีหัวหนางานแลวก็มา

ประเมิน...เรียกกนักสังคมคนนั้นมา มาบอกกลาวผานประเมินแลวแตจะตองมา

คุยพรอมพี่หัวหนางานกับพี่อีกคนที่ฝายบริหารอีกคนหนึ่งพูดคุยวาเขาเปนยังไง...

เขาตองการปรับปรุงอะไร 3 ขอ 

 

 โดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

องคการในกรณีศึกษาที่ 2 พบวา 1) ดานการฝกอบรม  ประกอบดวย ระบบการปฐมนิเทศ เปนการ

กลาวถึง ภาพรวม วิสัยทัศน พันธกิจ และงานในแตละสวนใหผูที่เขามาใหมฟง  ระบบการสอนงาน

ในรูปแบบพี่สอนงานนอง เปนการใหรุนพี่หรือหัวหนางานดูแลสอนงานใหรุนนอง ครอบคลุมการ

ทํางาน การปรับตัว เร่ืองสวนตัวและครอบครัวในขอบเขตที่เหมาะสม ใหความสําคัญกับการดูแล

ดานจิตใจของพนักงานดวย การสอนงานตองมีตนแบบ (Role Model) ใหผูเขามาใหมไดมองเห็น 

2) ดานการหลอหลอมพัฒนา พบวา องคการมีวิธีการหลอหลอมคานิยม แนวคิด แนวปฏิบัติจนทํา

ใหบุคคลที่เขาใหม กลายเปนสวนหนึ่งขององคการ เปนการหลอหลอมตามธรรมชาติในชีวิตการ
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ทํางานประจําวันซึ่งไมเปนทางการ หลอหลอมจากการทํางานในระหวางการทํางานรวมกันกับรุนพี่ 

ในรูปแบบพี่สอนนอง เรียนรูซึมซับวิถีและแนวทางในการทํางานไปโดยอัตโนมัติ ใชกิจกรรมจาก

การทํางาน การปฏิสัมพันธที่โตะอาหารที่ไมมีการแบงระดับระหวางผูบริหารและลูกนอง อยูแบบพี่

นองแบบเปนกันเอง ยึดโยงใหเจาหนาที่ฝายสนับสนุนไดมีสวนรวม ทําใหงายตอการมองเห็น

เปาหมายหลักขององคการเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 3) ดานการวางแผนอาชีพและการพัฒนาอาชีพ 

พบวา องคการใหโอกาสในการวางแผนการศึกษาตอในวิชาชีพ มีโอกาสสมัครทุนไปตางประเทศ มี

การสงเจาหนาที่บริการสายตรงเขาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูในวิชาชีพอยูเสมอ 4) ดานการพัฒนา

องคการ พบวา ในสถานการณในสภาวะวิกฤตสรางบทเรียนใหทุกคนมีความสามัคคีและมุงไปที่

จุดเดียวกัน  เพื่อเปาหมายและความอยูรอดขององคการ ระบบชวยเหลือกันทํางานทําใหฝาย

สนับสนุนมีโอกาสดูแลผูใชบริการ ทําใหรูสึกไดบุญและมีความสุขในการชวยเหลือผูอ่ืน มี

เปาหมายเดียวกับองคการในการใหสวัสดิการเด็กและครอบครัว 5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พบวา มีระบบการประเมินผลงานเพื่อการสะทอนงานและการพัฒนามากกวาเพื่อการเลื่อนขั้น 

เลื่อนตําแหนง มีการประเมินผลเมื่อผานการทดลองงาน 3 เดือน และเมื่อทํางานครบ 1 ป การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป โดย ผูประเมินคือ ตัวเอง เพื่อนใน-นอกฝาย หัวหนาฝาย และ

ผูบริหาร หัวขอที่ประเมินคือการทํางาน การทํางาน มนุษยสัมพันธ การเปดรับความรูใหม โดยมี

ระบบประเมินตัวเองกอน แลวมีการพูดคุยเพื่อใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน 

4.2.2.3 กรณีศึกษาที่ 3 

1) การฝกอบรม 

เริ่มตนดวยการปฐมนิเทศ และระบบพี่สอนงานนอง (Supervision) 

ระบบการปฐมนิเทศ มีการอบรมกอนเขามาปฏิบัติงาน โดยมีการอบรมผูดูแลเด็กเล็ก และตองมี

การทดสอบวาผานหรือไม กอนใหเขามาปฏิบัติงาน ”...มูลนิธิไดอบรมเรากอนที่จะรับเขามา ในชวง

แรกเขาจะมีการอบรมผูดูแลเด็กเล็กเราตองมีการทดสอบวาผานไหม มีการกระตุนเปนระยะ ๆ 

เพื่อที่จะใหเราไมหลงลืม ไมละเลยกับปญหา ซ่ึงแตละคนก็สามารถที่จะแกปญหาเฉพาะหนาได…” 

ระบบพี่สอนงานนอง (Supervision) หัวหนางานแบงงานตามความถนัด

ของแตละคน ใหอิสระในการตัดสินใจเต็มที่ โดยมีหัวหนาและผูบริหารใหคําปรึกษา ช้ีแนะ รวมคิด 

รวมทํา และสอนงาน 

 

คือเราแบงงานกันสามสวนและแตละคนใน  1 เดือนจะตองคิดแลววาจะทําอะไร

ออกมา ก็อิสระ เต็มที่ แตสุดทายมันตองถูกคุยกันมาวางานมันจะตองออกมาใน
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รูปแบบไหน กระบวนการจะมีผูจัดการเขามามีสวนรวมสวนคิดทุกขั้นทุกตอน

อยางนี้...แตละคนก็จะมีสไตลแตกตางกัน เวลาเขาสอนงานเราเขาจะสอนผาน

การทํา  พี่จะทําใหดู แลวแกก็พยายามบอกวาเราสามารถทําได ถาเราไดทดลอง

ไดฝกและก็ไดทําเอง 

 

รองผูจัดการองคการกลาวถึงระบบการสอนงานแบบคอยเปนคอยไปและ

เอาใจใสวา 

 

เรามีทีมงาน บางครั้งเราอยาคิดวานองเขามาใหมนองจะตองรูทุกอยางเหมือนเรา    

กวาจะถึงวันนี้เราใชเวลาตั้งกี่ปแลว นองเพิ่งมาบางครั้งเราจะมารวบรัดใหนองรู

ทุกเรื่องมันเปนไปไมได บางทีนองก็เครียด เพราะเขาไมมีประสบการณ  ถาเรา

อยากใหเขาเปนทีมงาน เราก็ตองคอย ๆ สอนเขา และการสอนมันไมไดหมายถึง

มานั่งเปดตําราแลวสอน พูดใหฟง  พาไปทําดวย  ทํารวม  คิดรวม 

   

การอบรมเพิ่มความรูในการทํางานใหเจาหนาที่ มีการอบรมเพิ่มใหได ทุก

อยางไมจําเปนตองจบตรงวุฒิ มีการอบรมที่ทุกคนตองรูคือเรื่องดูแลเด็กเล็ก เพราะเปนงานหลัก

ขององคการ นอกนั้นก็อบรมตามแผนที่สอดคลองกับงานที่ทํา บางอยางก็จะใหเจาหนาที่อบรม

รวมทุกคนเพื่อใหรูจักงานในสวนอื่นดวย 

 

อบรมเยอะๆ เหมือนกัน มีอบรมของผูดูแลเด็กเล็กซึ่งที่มูลนิธิจัด ซ่ึงทุกคนจะตอง

เขารวมอบรมดวยทุกวันอาทิตย และเดือนนึงจะมี  4  อาทิตย  4  เรื่อง ใชเวลา

เปนป เพราะวาเจาหนาที่ทุกคนที่เขามาในมูลนิธิจะตองผานการอบรมตัวนี้ 

หลังจากนั้นถาในสวนของงานวิชาการ เขามีเปาหมายวาเขาจะตองอบรมใหกับ

บุคลากร  1  ปตองประมาณกี่ครั้ง เหมือนกับปนี้ตองอบรม 6  ครั้ง  6  เรื่องเปน

อยางนอย  ดูตามลักษณะของงาน ทุกคนจะตองเรียนรูงานของเพื่อนและเรียนรู

งานของตัวเองไปดวย 

 

2) การพัฒนา 

องคการมีแนวทางในการหลอหลอมพัฒนาเจาหนาที่ โดยหลอหลอมให

เปนคนที่มีจิตใจเปนมนุษยที่สมบูรณ รูจักเห็นใจผูคน สนับสนุนผูอ่ืนดีข้ึน มีการฝกการนําเสนองาน

ในที่ประชุมประจําเดือน ใหกลาคิดกลาแสดงออก ใหมีสวนรวมในองคการ ผูจัดการองคการ กลาววา 



166 

เรามาหลอหลอมใหเขาเปนคนที่มีจิตใจเปนมนุษย รักคนเปน เห็นใจคนเปน ทําให

คนอื่นดีข้ึน เจาหนาที่จะรูทุกเรื่อง ถามีคําถามเขาบอกไดทุกเรื่อง...ฝกในที่ประชุม

ประจําเดือน เขาจะตองมานําเสนองานได พูดจารูเรื่อง คอยๆ สรางคนใหเกงขึ้น 

กลาพูดมากขึ้น...ตองฝกใหเขากลาคิดกลาแสดงออก ใหเขามีสวนรวมในองคกร

...มันเหมือนกับดึงศักยภาพ ซ่ึงไมมีใครเกงที่สุด ดึงศักยภาพของคนมารวมกัน  

 

งานในตําแหนงหัวหนาจะตองเรียนรูจากการปฏิบัติงาน เปนการเรียนรู

และพัฒนางานตัวเองไปดวย องคการพัฒนาใหความรูเจาหนาที่ในเรื่องงานและการพัฒนาตนเอง

ทําใหเปนคนที่สมบูรณทั้งกายและใจ ทําใหตนเขาใจชีวิตมากขึ้น เจาหนาที่อายุงาน 7 ป ทานหนึ่ง

กลาววา 

  

ที่นี่ดีอยางหนึ่งคือ ลงทุนกับคนทํางาน เจาหนาที่ที่เขามาทุกคนตองพัฒนาตัวเอง 

เขาจะมีการพัฒนาบุคลากรอยูเรื่อยๆ เอาสิ่งที่เกี่ยวของกับงานของเรา มีวิทยากร

ทั้งภายนอก ภายในมาใหความรูกับเรา เชน ในเรื่องการพยาบาลเด็กก็จะมี

เจาหนาที่ มีคุณหมอมาใหความรูกับเรา พ.ร.บ.คุมครองเด็ก ที่เกี่ยวของกับเด็ก 

สิทธิเด็ก การดูแลหญิงตั้งครรภตองดูแลอยางไร ที่เกี่ยวของมาหมดเลยซึ่งเปน

แนวใหกับเรา เหมือนเปนเครื่องมือใหกับคนทํางานโดยตรงดี 

 

หัวหนางานอายุงาน 10 ป ถึงการพัฒนาจากภายในของตนเองเมื่อได

ทํางานวา “…มันคอยเต็มขึ้น เต็มความเปนคน...พอเจอปญหา เหมือนเราเขาใจชีวิตมากขึ้น 

ทางออกของปญหาไมเหมือนกัน ตองดูแตละคนวาพื้นฐานของคนนี้มันจะแกปญหาอะไรได...เรา

ไดเรียนรูคน เรียนรูงาน เรียนรูชีวิต เรียนรูตัวเองดวย เขาใจโลกมากขึ้น...” 

3) การวางแผนอาชีพและการพัฒนาอาชีพ 

องคการใหการอบรมพัฒนาเจาหนาที่มากมายหลายหลักสูตร เจาหนาที่

สามารถทํางานไดแมไมไดจบในสาขาตรง แตเมื่อถามวาเมื่อขึ้นตําแหนงเปนหัวหนาแลว มีการ

อบรมหรือสอนหัวหนางานหรือไม กลับตองอาศัยทักษะสวนตัวเรียนรูดวยตนเองอยางมาก ไมมี

รายละเอียดของการวางแผนอาชีพและการพัฒนาอาชีพเฉพาะชัดเจน 

 

พอเริ่มมาเปนหัวหนาก็ตองสรุปงาน ก็เรียนรูเอง เราตองคิดเอง ปรับปรุงเอง...แลว

เรื่องของการที่เราตองรูในงานมากกวา มันเปนผลพลอยไดที่วันๆ ตองตรวจ

โครงการไมรูเทาไร ส่ิงเหลานี้คือมันอยูกับตัวเรา มันฝงอยูในตัวเรา...มันก็เรียนรู
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แลวก็พัฒนางานตัวเองไปดวย ไดเรียนรูเขาใจในสภาพความเปนไปของสังคม 

ของคนอะไรอยางนี้ 

 

4) การพัฒนาองคการ 

องคการมีแนวคิดที่ทําใหเจาหนาที่ และคนในชุมชนรูสึกเปนเจาของงาน 

คือ การใหโอกาสได คิดรวม ทํารวม รองผูจัดการองคการ กลาววา 

 

การเปนเจาของ คือการที่เขาไดคิดรวม  เขาไดทํารวม  เขามีสิทธิ์แสดงความ

คิดเห็น เขาไดมีสิทธิ์ลองผิดลองถูก เขาก็จะรูสึกหวงแหนและรักในสิ่งนั้น 

เพราะฉะนั้นพี่ใชแนวคิดนี้ในการทํางานที่นี่ พี่ตองการใหชาวบานเปนเจาของบาน

หลังนั้น เราคุยกับชาวบานวาดีไหมถาสมมติวาเรามีบานรับเลี้ยงเด็กขึ้นมาที่

ชุมชนของเรา แลวพอแม  ผูปกครองจะไดไปทํางานอยางสบาย  มูลนิธิก็มาดูแล

ลูกให แตเราจะตองชวยกันรวมกันสราง เราตองมีสวนรวม มูลนิธิอาจจะชวยให

เขาไดดําเนินการ เร็วขึ้น  พี่ใชหลักแบบนี้ในการใหเขารูสึกวาบานหลังนี้เขาสราง

มากับมือ มูลนิธิเปนแคตัวประสาน 

 

5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

องคการมีการประเมินผลงานวาทําไดตามแผนที่วางไวหรือไม ในการ

พัฒนาบุคลากรจะมีการประเมินผลการทํางานของเจาหนาที่ ในหลายดาน ตอองคการ ตอหัวหนา

งาน และตอเพื่อนรวมงาน หัวหนางานอายุงาน 10 ป กลาววา 

 

เรื่องการประเมินผลงานเราดูจากการทํางานตามเปาเพราะของเรามีแผนการ

ทํางานอยูแลว เราแบงงานเราก็แบงพื้นที่นี้  เทานี้  มีกิจกรรมก็มีอยูแลวตามแผน

ที่เราวางไว ดูวาเขาทําไดไหม มอบหมายงานใหไปเขาทําไดไหม ในเรื่องของการ

ตัดสินใจ กิจกรรมมีหลายหมวดในเรื่องการประเมิน 

 

เจาหนาที่อายุงาน 7 ป กลาวถึงความถี่ที่องคการจัดฝกอบรม 

 

มีพัฒนาบุคลากร ใหญ ๆ 2 ครั้ง ...ประมาณเดือนธันวา ก็มาทบทวนทุกปวา

บุคลากรขององคกรตองเปนคนอยางไร ตองปฏิบัติตัวอยางไร สวนหนึ่ง จะมีการ
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ประเมินผลการทํางานของเรามันก็มีประเมินหลายๆ อยาง ตอองคกร ตอหัวหนางาน 

ตอเพื่อนรวมงาน 

 

โดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยองคการใน

กรณีศึกษาที่ 3 พบวา 1) ดานการฝกอบรม ประกอบดวย ระบบปฐมนิเทศ โดยมีการอบรมกอนเขา

มาปฏิบัติงาน มีการอบรมผูดูแลเด็กเล็ก และตองมีการทดสอบวาผานหรือไม กอนใหเขามา

ปฏิบัติงาน ระบบการสอนงานในรูปแบบพี่สอนงานนอง มีระบบแบงงานตามความถนัดของแตละ

คน มีอิสระในการตัดสินใจโดยมีหัวหนาและผูบริหารใหคําปรึกษา ช้ีแนะ รวมคิด รวมทํา และสอน

งาน การอบรมเพิ่มความรูในการทํางานใหเจาหนาที่ มีการอบรมเพิ่มใหโดยไมจําเปนตองจบตรง

วุฒิ มีการอบรมที่ทุกคนตองรูคือการดูแลเด็กเล็ก เพราะเปนงานหลักขององคการ นอกจากนั้นเปน

การอบรมตามแผนที่สอดคลองกับงานที่ทํา 2) ดานการหลอหลอมพัฒนา พบวา องคการมี

แนวทางในการหลอหลอมพัฒนาเจาหนาที่ โดยหลอหลอมใหเปนคนที่มีจิตใจเปนมนุษยที่สมบูรณ 

รูจักเห็นใจผูคน สนับสนุนผูอ่ืนดีข้ึน มีการฝกใหกลาคิด กลาแสดงออก ใหมีสวนรวมในองคการ 

งานในตําแหนงหัวหนา ตองเรียนรูจากการปฏิบัติงาน เปนการเรียนรูและพัฒนาตัวเอง องคการ

พัฒนาใหความรูเจาหนาที่ในเรื่องการทํางานและการพัฒนาตนเอง ทําใหเปนคนที่สมบูรณทั้งกาย

และใจ เขาใจชีวิตมากขึ้น 3) ดานการวางแผนอาชีพและการพัฒนาอาชีพ องคการมีการใหการ

อบรมพัฒนาเจาหนาที่มากมายหลายหลักสูตร เจาหนาที่สามารถทํางานไดแมไมไดจบสาขาตรง 

เมื่อขึ้นในตําแหนงหัวหนา ไมมีการอบรมหรือสอนหัวหนางาน ตองอาศัยทักษะสวนตัวเรียนรูดวย

ตนเอง ไมมีรายละเอียดของการวางแผนอาชีพและการพัฒนาอาชีพเฉพาะชัดเจน 4) ดานการ

พัฒนาองคการ พบวา องคการมีแนวคิดที่ทําใหเจาหนาที่ และคนในชุมชนเปนเจาของงาน คือให

โอกาสไดคิดรวม และทํารวม 5) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบวา องคการมีการ

ประเมินผลงานวาทําไดตามแผนที่วางไวหรือไม มีการประเมินผลการทํางานของเจาหนาที่ใน

หลายดาน ทั้งตอองคการ ตอหัวหนางาน และตอเพื่อนรวมงาน 

 

4.2.3 ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation and Benefits)  

ไดแก คาจางหรือเงินเดือน การประเมินคางาน สวัสดิการ และคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน 

คาจางหรือเงินเดือนเปนเงินที่ไดรับจากการทํางาน การประเมินคางาน เปนระบบและ

กระบวนการในการประเมินปริมาณและคุณภาพของงาน สัมพัทธหรือเปรียบเทียบภายในองคการ 

เพื่อนํามาใชในการพิจารณาคาจางหรือคาตอบแทนที่ใหกับพนักงาน คาตอบแทนที่ไดรับสําหรับ

บุคลากรในองคการสาธารณประโยชนนั้นเปนประเด็น ที่นาสนใจในเรื่องขอจํากัดเรื่องรายรับ
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ทั้งหมดไดรับมาจากการบริจาค ดังนั้นงบประมาณโดยสวนใหญจะมุงไปที่กลุมเปาหมาย หรือผู

ลําบากเดือดรอนที่มารับบริการ ทําใหเงินที่เปนสวนบริหารมีนอย ในสวนนี้รวมถึงคาตอบแทนที่ให

เจาหนาที่ดวย  

  ระบบคาตอบแทนแบงไดเปน คาตอบแทนจากภายนอก (Extrinsic  Rewards) และ

คาตอบแทนจากภายใน (Intrinsic Reward) คาตอบแทนจากภายนอก คือ คาตอบแทนที่องคการ

มีใหจากการทํางาน ประกอบดวย เปนตัวเงิน (อาทิ เงินเดือน คาครองชีพ คารถ)และที่ไมเปนตัว

เงิน (อาทิ สวัสดิการ การไดเขารวมสัมมนาทั้งในและตางประเทศ โอกาสในการพัฒนาตนเอง) 

คาตอบแทนประเภทนี้สามารถเห็นไดอยางชัดแจง คาตอบแทนจากภายใน คือ คาตอบแทนที่เปน

ส่ิงการทํางานใหกับบุคคล มิไดเกิดจากการกระตุนจากภายนอก ตัวอยางเชน ความรูสึกสนุกและมี

ความสุขที่ไดทํางานที่ตนเองชอบ ความปลื้มใจเมื่อทํางานไดสําเร็จ ความรูสึกภูมิใจในงานที่ตนเอง

ทํา ความรูสึกอิ่มใจที่ไดจากงานชวยเหลือเพื่อนมนุษย คาตอบแทนประเภทนี้มีลักษณะไมชัดแจง 

แตเปนตัวกระตุนใหคนตั้งใจ มุงมั่น ทุมเท ทํางาน มากกวาคําบรรยายงาน และมีผลตอการคงอยู

ในองคการไดนาน โดยสรุปคาตอบแทนจากภายนอก คือเงินเดือนและสวัสดิการที่องคการมีให

เจาหนาที่ สวนคาตอบแทนจากภายในเปนคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน คือ ส่ิงที่องคการมีใหที่ไมอยู

ในรูปเงิน 

4.2.3.1 กรณีศึกษาที่ 1  

1) คาจางหรือเงินเดือน  

ในอดีตองคการในกรณีศึกษาที่ 1 ไมมีระบบคาตอบแทนในรูปเงินเดือน

ชัดเจน ปจจุบันมีระบบจัดเปนบัญชีแยกกลุมชัดเจน แตอัตรายังต่ํากวาขาราชการ คาตอบแทน

นอกเวลา (OT) มาก อดีตอัตราไมเทากันแตปจจุบัน อัตราเทากันทุกระดับ ผูอํานวยการฝาย

บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป กลาวถึงมีการปรับระบบคาตอบแทนโดยยึดคาแรงขั้นต่ํา 

และยกเลิกรูปแบบอาสาสมัครที่เปนสมาชิกโดยใหคาแรงขั้นต่ําและพึ่งตนเองได 

 

สมัยกอนองคกรไมมีเรื่องคาตอบแทนเลย ผูเดือดรอนที่มาพักอยูที่นี่ถาชวยเหลือ

ตัวเองไดแลวอยากทํางานจะรับเขามาเปนอาสาสมัคร เชน มาทําความสะอาด ให

คาแรงนอย 800-1,600... ป 41-42 ก็ปรับทุกอยาง อยางพนักงานเมื่อกอนเรา

เรียกวาพนักงานฝกงาน คือเด็กที่บานพักฉุกเฉินมาฝกงานที่นี่ ตอไปก็คือทุกคนจะ

ไดเงินเหมือนกับเปนลูกจางขององคกรหมด อัพคาแรงใหเทากับคาแรงขั้นต่ํา...

บัญชีเงินเดือนชัดเจนของแตละกลุมงาน อยางกลุมผูปฏิบัติการเริ่มตนบวกทักษะ

...ชางอยูกลุมหนึ่ง ปริญญาตรีอยูกลุมหนึ่ง และผูบริหารอยูกลุมหนึ่ง 
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คณะกรรมการสัมภาษณทานหนึ่งใหรายละเอียดคาตอบแทนของ

เจาหนาที่วิชาชีพวา 

 

ที่นี่เปนองคกรสาธารณกุศล เราอยูไดดวยเงินบริจาค เงินเดือนจะไมสูง Rate จะ

ตํ่ากวาทางราชการ คนหนึ่งตองมี Case ที่ดูแลประมาณ 10 กวาคน แลวก็มีการ

เขาเวรเปนงานกะ จะมีคาโอทีคอนขางเยอะ เปนโอทีแบบเหมากลางคืนเหมา

ราคาเดียวกันหมด คือเดิมเราจะคิดเปนตามอัตราเงินเดือน อยางพี่ก็จะเรทของพี่ 

นองจะเรทของนอง แต ณ ปจจุบันเราปรับใหเทากันหมดไมวาจะเปนอยางไร 

 

2) สวัสดิการ 

ระบบสวัสดิการนอยกวาขาราชการ มีสวัสดิการที่พักสําหรับผูหญิงโสด 

อาหารกลางวัน หลังผานการทดลองงานแลว ไดสิทธิ์ลาปวย 30 วัน/ป ลากิจ 10 วัน/ป ลาพักรอน 

10 วัน/ป สามารถสะสมวันลาพักรอนได 5 วัน/ป มีสวัสดิการเงินสะสม มีเงินกูยามฉุกเฉิน 2 เทา

ของเงินเดือน มีเงินชวยเหลือเมื่อตองนอนพักรักษาที่โรงพยาบาล 3 วันขึ้นไป ครั้งละ 1,000 บาท 

และมีเงินกอนเมื่อเกษียณ  

เจาหนาที่กลาวถึงสวัสดิการที่พักและอาหารกลางวันที่องคการมีใหดังนี้ 

 

มีสวัสดิการเจาหนาที่เฉพาะผูหญิงที่โสด จะมีอยูช้ัน 5 ของอาคารที่เปนบานพัก

ฉุกเฉินเพราะมีคนเขาเวรดวย แตวาเจาหนาที่ทุกคนมีสิทธิในบานพักสวัสดิการก็

มีอยู 10 กวาหอง มีสวัสดิการอาหารกลางวันฟรี 1 ม้ือ 

  

เจาหนาที่อีกทานกรุณาตรวจสอบคูมือและแจงสิทธิ์ในการลา และ

สวัสดิการเงินสะสม เงินกูยามฉุกเฉิน และเงินชวยเหลือเมื่อตองนอนพักรักษาที่โรงพยาบาล 

 

 “ผานทดลองทดลองงาน ไดสิทธิ์ในการลาปวย 30 วัน ลากิจ 10 วัน พักรอน 10 วัน 

สะสมวันลาพักรอนไดอีก 5 วัน...สวัสดิการเงินสะสม ออกคนละสวน ครึ่งนึงหัก

จากเงินเดือนเราคิดเปนเปอรเซ็นตแลวอีกครึ่งนึงองคกรออกเพิ่มให...เงินกูยาม

ฉุกเฉิน เชน คาเทอมบุตร กูได 2 เทาของเงินเดือน ดอกเบี้ยรอยละ 1 บาท การคืน

หักคืนจากบัญชีเงินเดือน ภายใน 1 ป…เงินเมื่อนอนโรงพยาบาล 3 วันขึ้นไป ครั้งละ 

1,000 บาท…ถาทํางานอายุงาน 10 ปข้ึนไป พออายุถึง 60 ป ก็มีเงินเกษียณ 10 

เดือน เปนกําลังใจใหเจาหนาที่ที่ทํางานมานาน”  
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3) คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน 

กรณีศึกษาที่ 1 องคการใหคาตอบแทนที่เปนตัวเงินนอย แตได

คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงินจากการทํางาน คือ มีความภาคภูมิใจในผลงานที่ชวยเหลือผูเดือดรอนได

สําเร็จ และมีความมั่นคงในชีวิต “…NGO เอกชนอยูดวยเงินบริจาค เพราะฉะนั้นเงินเดือนอาจจะ

นอยกวาราชการ NGO ไมมีซี มีความภาคภูมิใจในชิ้นงานวาฉันทําไดแลว Case บรรลุ มีความ

ม่ันคงในชีวิต บินไดอยางมั่นคงนะ Case อาจจะกลับมาอีกมีบาง Case…” 

โดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

องคการในกรณีศึกษาที่ 1 พบวา 1) ดานคาจางหรือเงินเดือน ในอดีตองคการไมมีคาตอบแทนใน

รูปแบบเงินเดือนชัดเจน ปจจุบันมีระบบบัญชีแยกกลุมชัดเจน แตอัตรายังต่ํากวาขาราชการ 

คาตอบแทนนอกเวลา (OT) มาก อดีตอัตราไมเทากัน แตปจจุบันอัตราเทากันทุกระดับมีการปรับ

ระบบคาตอบแทนโดยยึดคาแรงขั้นต่ํา และยกเลิกอาสาสมัครที่เปนสมาชิกบานพัก โดยใหมี

คาแรงขั้นต่ําและพึ่งตนเองได 2) ดานสวัสดิการ พบวา สวัสดิการนอยกวาขาราชการ มีหองพักให

เฉพาะผูหญิงโสดและผูที่บานพักอยูไกล อาหารกลางวันใหฟรี 1 ม้ือ มีสวัสดิการบานพักสําหรับ

ผูหญิงโสด อาหารกลางวัน หลังผานการทดลองงานแลว ไดสิทธิ์ลาปวย 30 วัน/ป ลากิจ 10 วัน/ป 

ลาพักรอน 10 วัน/ป สามารถสะสมวันลาพักรอนได 5 วัน/ป มีสวัสดิการเงินสะสม มีเงินกูยาม

ฉุกเฉิน 2 เทาของเงินเดือน มีเงินชวยเหลือตองนอนพักที่โรงพยาบาลครั้งละ 1,000 บาท และมีเงิน

กอนเมื่อเกษียณ 3) ดานคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน แมวาองคการใหคาตอบแทนที่เปนตัวเงินนอย 

แตไดคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงินจากการทํางาน คือ มีความภาคภูมิใจในผลงานที่ชวยเหลือผู

เดือดรอนไดสําเร็จ และมีความมั่นคงในชีวิต  

4.2.3.2 กรณีศึกษาที่ 2  

1) คาจางหรือเงินเดือน 

องคการใหคาจางหรือเงินเดือนโดยใชเงินเดือนของราชการเปนมาตรฐาน 

ผูบริหารมีปญหาดานงบประมาณในการขึ้นเงินเดือนอัตราใหมใหกับพนักงาน สวนหนึ่งของ

พนักงานพยายามชวยเหลือตัวเองโดยการประหยัด ผูกอตั้งและรองผูอํานวยการบริหาร กลาววา 

 

เงินเดือนก็ใชเงินเดือนของราชการเปนมาตรฐานแตถาขึ้นเปน 15,000 บาท เราคง

รับไมไหว ก็คงตองพูดกันตรงๆ วาเราขึ้นเงินไมไหว คิดกันยังไง ก็ดึงการมีสวนรวม

ของเขาเขามา แลวมันเปนบาน เราหาตังคไมไดจริง ๆ พี่หาเงินไมไดหนูจะวายังไง 

แตหนูมีกินมีใช มีสวัสดิการอะไรอยางนี้ ก็เปนแนวคิดในการบริหารที่พยายามทํากัน 
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ผูชวยนักสังคมสงเคราะห อายุงาน 35 ป กลาววา “ถาถามเรื่องเงินเดือน

ขอโทษทีนะ...รับดวยใจก็ธรรมดา เรามีนอยเราก็ใชนอยรูจักประหยัดรูจักการกินการอยูเราอยูได  

พอแมเราก็ไมไดเดือดรอน แตเราก็ไมไดไมใหพอแมนะ เราก็ตองแบงสรรปนสวนในการใชเงิน มี

เทาไหรเราก็แบงเทานี้ก็พอ” 

เจาหนาที่ธุรการประจําฝาย อายุงาน 20 ปกลาวอยางเขาใจเรื่อง 

เงินเดือนนอยเพราะเปนเงินที่ไดจากการบริจาค ตองใหผูเดือดรอนกอน ชวงวิกฤตฟองสบูแตกที่

มูลนิธิเจาหนาที่ลงความเห็นไมขอขึ้นเงินเดือน ไมตองเอาคนออก แมแตเงินเดือนที่ประกาศใหม 

15,000 บาท ของเจาหนาที่รัฐ เจาหนาที่ยังเขาใจและไมเรียกรองวา 

 

เงินเดือนนอยมาก...ที่ชอบคือองคกรทําจริงๆ  ทําแลวเห็นจริง...  เงินเดือนเคย

เรียกรองไหมใหก็เอาไมใหก็ไมเอา  เคาประกาศขึ้นก็ชางเคาเราไมเดือดรอน  เคา

ประกาศจะใหหัวหนาทั้งหมดเราก็เฉย ๆ  เราถือวาหนึ่งเปนองคกรที่เคาชวยการ

กุศล สวนมากเราก็ใหเด็ก ซ้ือนมใหเด็ก ทุกอยางเราก็เอาเงินของอเมริกา  นอรเว  

ชวยมาเยอะของเมืองไทยก็สวนนอย  ไดมาก็เปนคาใชจายเด็กหมด  ข้ึนเงินเดือน

เราคนละ  500,  1,000  กี่คนละเงินสวนนี้อาจชวยเด็กไดบาง แลวพอเรามีคอยมา

วากันใหม คอยขึ้นใหเราใหมก็ไมวา...เราอยูไดเราอยูประหยัด เงินเดือนไมขอขึ้น

เราแคเทานี้พอ 

  

2) สวัสดิการ 

องคการมีการตั้งกองทุนสวัสดิการใหกับพนักงาน มีระบบสวัสดิการคา

รักษาพยาบาลเพิ่มเติม นอกเหนือจากสิทธิที่เบิกไดจากรัฐ รองผูอํานวยการบริหารกลาววา 

 

อาจารยก็จะเริ่มนั่น เริ่มนี่ และตั้งกองทุนทิ้งไวใหกับพวกเรา พวกเราก็จะมีเงินทุน

หลายๆ อยางที่จะชวย อยางเชน มีพนักงานอยากจะซื้อบาน ผอนบานอยางนี้คะ 

ก็แทนที่จะไปเสียดอกเบี้ยแพงๆ ก็มาเสียดอกเบี้ยกับเราที่ถูก อะไรพวกนี้คะ พวก

สวัสดิการพวกนี้คะที่ทําอยู 

 

     นักสังคมสงเคราะหอายุงาน 1 ป กลาวถึง สวัสดิการขององคการที่

คํานึงถึงครอบครัวของเจาหนาที่เปนสําคัญและการดูแลของหัวหนางานครอบคลุมถึงเรื่อง

ครอบครัววา 
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เวลาที่พอกับแมไมสบาย  หัวหนาก็ยืมเอาเงินสวนตัวชวยกอน  ลางานได

เพราะวาพอกับแมก็สําคัญ บางทีเปนเดือนเคาก็ใหลา..เพิ่งมาใหมก็ลาได เราก็

เลยคิดวาถาเราไปตรงที่อ่ืนเคาจะสามารถใหเราลาขนาดนี้ไหม แลวเราก็ใชสิทธิ

ประกันสังคม นอกเหนือสิทธิที่จายไปมันอาจจะสูง เราก็มาเบิกจากที่นี่ได 

 

นักสังคมสงเคราะหอายุงาน 2 ป ถึงทัศนคติที่ดีตอการใหสวัสดิการของ

องคการวา 

 

สวัสดิการที่นี่โอเคนะ  เคาจะใหคาเทอมลูกดวย แตไมรูเทาไร  ถาเรามีลูกในอายุ

งานเทาไรไมทราบ ก็จะไดสวัสดิการตรงนั้น  และก็คารักษาพยาบาลอื่น ๆ  

นอกเหนือที่เบิกไดจากรัฐ  ทําฟนก็เบิกเพิ่มไดแตที่ไมใชดัดฟน  หมายถึงการรักษา  

อุดฟนอยางนี้เบิกเพิ่มเติมได  สวัสดิการก็ถือวาดีนะ 

 

3) คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน 

การทํางานในองคการทําใหเจาหนาที่ทุกคนไดเห็นวาตนไดทําประโยชน

ตอผูอ่ืน นักสังคมสงเคราะหอายุงาน 1 ป กลาวถึงโอกาสในการทําประโยชนวา   ”...ชอบแตวามัน

เปนงานที่บางทีเรารับมาอยางเดียว  เรารับมาเยอะแลว คือเราอยากใหบาง อยากเปนผูใหบาง...

มันอิสระในการตัดสินใจ คือวาเราไดชวยเคา เราชวยเหลือคน ๆ หนึ่ง เราชวยเคาไดเรารูสึกมี

กําลังใจ…” 

โดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย ดานคาตอบแทนและสวัสดิการองคการใน

กรณีศึกษาที่ 2 พบวา 1) ดานคาจางหรือเงินเดือน องคการใหคาจางหรือเงินเดือนโดยใชเงินเดือน

ของราชการเปนมาตรฐาน ผูบริหารมีปญหาดานงบประมาณในการขึ้นเงินเดือนอัตราใหมใหกับ

พนักงาน เจาหนาที่ขององคการมีความเขาใจเรื่องเงินเดือนนอย เพราะเปนเงินที่ไดจากการบริจาค 

ตองใหผูเดือดรอนกอน ชวงวิกฤตฟองสบูแตกที่มูลนิธิ เจาหนาที่ไมขอขึ้นเงินเดือน ไมเอาคนออก 

แมแตเงินเดือนที่ประกาศใหม 15,000 บาทของเจาหนาที่ภาครัฐ เจาหนาที่ยังเขาใจและไม

เรียกรอง 2) ดานสวัสดิการ พบวา มีการตั้งกองทุนสวัสดิการใหพนักงาน มีระบบสวัสดิการคา

รักษาพยาบาลเพิ่มเติม นอกเหนือจากสิทธิที่เบิกไดจากภาครัฐ มีระบบสวัสดิการใหคาเทอม

การศึกษาบุตร ในภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็นวาสวัสดิการที่ไดรับในองคการอยูในเกณฑดี 3) 

ดานคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน พบวา การทํางานในองคการทําใหเจาหนาที่ทุกคนไดเห็นวาตนได

ทําประโยชนตอผูอ่ืน  
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4.2.3.3 กรณีศึกษาที่ 3  

1) คาจางหรือเงินเดือน 

องคการใหเงินเดือนในระดับพออยูได พนักงานตองใชจายอยางประหยัด

ตามอัตภาพ เลขาธิการองคการกลาวถึง เงินเดือนขององคการอยูในระดับพออยูได จึงมีการหา

สวัสดิการเงินหลังเกษียณ เพื่อเปนรางวัลสําหรับเจาหนาที่ผูชวยเหลือคนมาทั้งชีวิต “...เราปรับปรุง

สวัสดิการของเจาหนาที่ เงินเดือนเราใหพอสมควร พอใหอยูได แตวาสวัสดิการเราอยากใหไดดี

หนอย  พอเกษียณไปทั้ง ๆ ที่ชวยเหลือคนทั้งชีวิต เราก็อยากใหมีเงินกอนที่เหมือนเปนรางวัลหนอย

...”  เจาหนาที่วิชาชีพ อายุงาน 11 ป ถึงการที่มูลนิธิพยายามใหสวัสดิการ แตเจาหนาที่มีหนาที่

ดูแลการใชจายของตนอยางเหมาะสมตามกําลังของตนวา “...ก็เราก็ใชจายตามอัตภาพตามที่

ไดมา จริง ๆ มูลนิธิเขาก็ใหสวัสดิการอื่นๆ ดวยเหมือนกัน มันสําคัญก็คือขึ้นอยูกับตัวเราวาเราจะใช

จายอยางไรมากกวา...” 

2) สวัสดิการ 

องคการมีการปรับปรุงสวัสดิการโดยมีการสอบถามความตองการของ

เจาหนาที่แบบไมเปนทางการ มีการวางระบบใหมใหธนาคารมาจัดการเรื่องกองทุนหลังเกษียณ 

นอกจากนี้ยังมีคาทําศพของเจาหนาที่และครอบครัว เลขาธิการองคการ กลาววา 

 

ปกอนนี้มีอีกระบบหนึ่งเปนเงินสะสม แตไมไดกันเอาไวเหมือนอันนี้ แลวก็นอย

กวานี้ ...เขาก็จะคุย ๆ วาอยากไดอะไรก็ทราบอยู  อยางเงินสะสมอันนี้ของเดิมไม

ดีเพราะไมไดเตรียมไมไดกันเอาไว  เราถึงไดมาเปลี่ยนเปนระบบ Provident fund 

ใหทางทหารไทยเขา manage เลย คือทุกเดือนเรากันออกไปสงใหกับทหารไทย

เปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หักจากเจาหนาที่ 5% มูลนิธิให 5% นําสงหักไปเลยทุก

เดือน นอกนั้นเปนเรื่องที่เขาจะบริหารกัน มีคณะกรรมการ เปนระเบียบของ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไป อาหารเขาก็ใหมานานแลว มีคางานศพ... ชวยเหลืองาน

ศพนี่ ใหพอแมดวย 

 

3) คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน 

เจาหนาที่มีความพึงพอใจในโอกาสในการทําประโยชนใหกับสังคม มี

ความสนุกกับงาน และการชวยเหลือผูอ่ืนทําใหตนเองมีคุณคา  

รองผูจัดการองคการ กลาวถึงชวงที่เพื่อนๆ ทีมเดียวกันลาออกหมด แต 
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ตนเองตัดสินใจอยูตอเพราะยังสนุกกับงาน ”…เรายังสนุกกับงาน แตก็คิดเหมือนกันวาคนที่เคย

ทํางานกันอยูแลวมันหายไป เราก็อาจจะตองเริ่มตนกับใครก็ไมรูที่จะมาคิดเหมือนกัน แตก็ไมไดมี

ผลวาเพื่อนไป เราตองไป เพราะรูสึกวามันไมไดมีประโยชนที่เราจะตามกันไป...” 

เจาหนาที่อายุงานประมาณ 4 ป กลาววา 

 

โอกาสในการทํางานก็เปดกวาง ไมตางจากองคกรทั่วไป คนทํางานตองแสดง

ศักยภาพของตัวเองออกมา เพื่อใหคนอื่นไดเห็นดวยวาตัวเองมีความสามารถ

อะไร ถาไมแสดงออกมาคนอื่นเคาจะมองเราไมออกวาเราทําอะไรได มันก็ไม

สามารถที่จะหางานที่เหมาะกับคน ๆ นั้นใหทําได องคกรนี้เปดกวางที่จะใหโอกาส

คนทํางานไดประสบผลสําเร็จในสิ่งที่เคาถนัด 

 

หัวหนางาน อายุงาน 22 ป กลาววา การชวยเหลือผูอ่ืนทําใหตนมีคุณคา

“...การไดชวยเหลือผูอ่ืนที่เปนสิ่งสําคัญ ก็คืออยางนอยเหมือนเรามีคุณคา...” เจาหนาที่วิชาชีพ 

อายุงาน 11 ป กลาววา “...คิดวาอยางนอยเราไดมีสวนชวยทําใหจุดนี้ของสังคมไดรับการดูแลที่ดี...” 

โดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ องคการใน

กรณีศึกษาที่ 3 พบวา 1) ดานคาจางหรือเงินเดือน องคการใหเงินเดือนในระดับพออยูได พนักงาน

ตองใชจายอยางประหยัด 2) ดานสวัสดิการ องคการมีการปรับปรุงสวัสดิการโดยมีการสอบถาม

ความตองการของเจาหนาที่แบบไมเปนทางการ มีการวางระบบใหมใหธนาคารมาจัดการเรื่อง

กองทุนหลังเกษียณ เปนรางวัลสําหรับเจาหนาที่ผูชวยเหลือคนมาทั้งชีวิต นอกจากนี้ยังมีคาทําศพ

ของเจาหนาที่และครอบครัว 3) ดานคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน พบวา เจาหนาที่มีความพึงพอใจใน

โอกาสในการทําประโยชนใหกับสังคม มีความสนุกกับงาน และเห็นการชวยเหลือผูอ่ืนทําใหตนเอง

มีคุณคา 

 

4.2.4 ดานความปลอดภัยและสุขอนามัย (Safety and Health) 

ความปลอดภัยในการทํางาน สุขอนามัย สวัสดิภาพของพนักงาน 

4.2.4.1 กรณีศึกษาที่ 1  

1) ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน 

ความปลอดภัย คือ การปองกันพนักงานจากความบาดเจ็บที่อาจจะ

เกิดขึ้นไดจากอุบัติเหตุในขณะทํางาน สุขอนามัย คือ การทําใหพนักงานปราศจากโรคทางกายและ

ทางจิตใจ คนทํางานในองคการมีปญหาทางกายและจิตใจ เมื่อเกิดอาการเหนื่อยลาในงาน 
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(Burnout) แนวทางในการรับมือเมื่อตองรับ Case ปริมาณมาก คือ ตองปรับวิธีคิด แครับรู แตไม

ตองทุกขใจมากกับปญหาที่ยังแกไขไมได มีแนวทางลดปจจัยเสี่ยงตอความเครียดสะสม และให

เวลาในการผองถายความเครียด โดยหัวหนาฝายใหคําแนะนําเจาหนาที่วิชาชีพใหพักนอกองคการ 

หัวหนาฝายบอกแนวทางรับมืออาการเหนื่อยลาในงาน (Burnout) กับผูรับการสัมภาษณเขา

ทํางาน 

 

ถาดูแล Case ต้ัง 10-20 ราย รับทุกวันคุยทุกวันขึ้นมาแลวเกิด Burnout แบบรับ 

Case ไมไหวแลว คุยกับ Case แลวฉันก็หมั่นไส ฟงเนื้อหาฉันก็นาตบมันอยางนี้ 

ตัวเองแย เรามีทางออกไหม...จริงๆ ตองปรับวิธีคิด คือทุกอยางที่เรารับรูก็ แคตอง

รับรู แตอยาไปอิน เพราะวาสุดทายก็คือชีวิตเคาอยูดี ไมใชชีวิตเรา 

 

เรื่องการลดปจจัยเสี่ยงตอความเครียดสะสมและใหเวลาในการผองถาย

ความเครียด โดยหัวหนาฝายใหคําแนะนําเจาหนาที่วิชาชีพพักนอกองคการ “...เรามีบานพักในนี้

แตนักสังคมเราไมแนะนําใหอยู ไมอยากใหเครียด จะไดอยูนานๆ งานก็ยุงแลว นอนก็ยังไดยินเสียง

ส่ันกระดิ่งตั้งแตตี 5 หรือบางคืนอาจจะเจอ Case ทะเลาะกัน ตอนพักควรไดพักไมตองคิดเรื่อง

งาน…” 

2) สวัสดิภาพของพนักงาน 

สวัสดิภาพของพนักงาน (Employee Well-Being) ขึ้นกับคุณภาพของ

ชีวิตการทํางาน หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจและเปนสุขในการทํางาน ซ่ึงเปนผลจากเนื้องานและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน (Work Environment) การบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดแก 

พฤติกรรมที่ดีของผูบริหารในการใสใจดูแลพนักงาน การสรางสมดุลของชีวิตกับงาน การบริหาร

ความเครียดในการทํางาน และการบริการดานทรัพยากรมนุษย เปนการจัดระบบการใหบริการ

พนักงานในดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

องคการมีสภาพบรรยากาศที่ดี ต้ังอยูในซอยเปนพื้นที่เงียบสงบหางไกล

ถนนใหญ ไรความวุนวายของการจราจรในเมืองหลวง เหมาะแกการพักกายพักใจ เสริมสรางพลัง

ชีวิตใหแข็งแกรง เพื่อกลับมายืนหยัดไดอีกครั้งอยางมั่นคง ดังภาพที่ 4.5 

เมื่อผานประตูทางเขา จะพบบรรยากาศที่มีตนไมและพื้นหญาอยูราย

รอบศูนยการศึกษาและฝกอาชีพ ภายในมีสวนไมจัดอยูตรงกลางเปนโถงโลงไมมีหลังคา หอง

ทํางานเรียงอยูรอบสวน มีบันไดสําหรับขึ้นชั้นที่ 2 ช้ันลางของอาคารเปนที่ทําการสํานักงานสวน

ฝายตางๆ ยกเวนฝายสังคมสงเคราะห ดานหลังศูนยการศึกษาและฝกอาชีพเปนอาคารของบริษัท
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หารายได ดานหลังตอไปเปนสวนไมจัดผสมไมยืนตนขนาดใหญรมร่ืนนําไปสูฝายสังคมสงเคราะห 

มีบานพักแยกตามกลุมผูเดือดรอนและสํานักงานของฝาย 

 

 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.5  สภาพแวดลอมในการทํางานของ กรณีศึกษาที ่1 

 

โดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย ดานความปลอดภัยและสุขอนามัย 

องคการในกรณีศึกษาที่ 1 พบวา 1) ดานความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน มีปญหา

คนทํางานในองคการมีปญหาทางกายและจิตใจ เมื่อเกิดอาการเหนื่อยลาในงาน (Burnout) 

แนวทางในการรับมือเมื่อตองรับ Case ปริมาณมาก คือ ตองปรับวิธีคิด แครับรู แตไมตองทุกขใจ 

มากกับปญหาที่ยังแกไขไมได มีแนวทางลดปจจัยเส่ียงตอความเครียดสะสม และใหเวลาในการ

ผองถายความเครียด โดยหัวหนาฝายใหคําแนะนําเจาหนาที่วิชาชีพใหพักนอกองคการ 2) ดาน

สวัสดิภาพของพนักงาน องคการมีสภาพบรรยากาศที่ดี พื้นที่เงียบสงบหางไกลถนนใหญ ไรความ
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วุนวายของการจราจรในเมืองหลวง เหมาะแกการพักกายพักใจ เสริมสรางพลังชีวิตใหแข็งแกรง 

เพื่อกลับมายืนหยัดไดอีกครั้งอยางมั่นคง 

4.2.4.2 กรณีศึกษาที่ 2 

1) ความปลอดภัยในการทํางานและสุขอนามัย 

องคการมีการลดความเครียดเวลารับ Case โดยปรับอารมณ แยกแยะ

ไมเอาเรื่องของผูเดือดรอนมาเปนเรื่องของตัวเอง นักสังคมสงเคราะหอายุงาน 1 ป กลาววา 

 

ที่นี่เคาอยูกันเหมือนครอบครัวมีอะไรก็คุยกัน หัวหนาก็ใหคําปรึกษาไดทั้งเรื่องงาน

เรื่องสวนตัว คือเคาจะดูแลดีมาก... ชีวิตความเปนอยูของเราก็ดูแลในดาน

ครอบครัว ...เรารับ Case มา อยูที่การจัดการกับอารมณของเรา บางทีเราเอาเรื่อง

ของเขามาเปนเรื่องของเรา...เราตองแยกแยะ...มันเครียดมาก พี่เคาก็มีการดูแล

มาพูดคุยกันวาเปนยังไงบาง 

 

2) สวัสดิภาพของพนักงาน 

สภาพแวดลอมในการทํางานในองคการ เอื้อตอการทํางานใหมีผล

ปฏิบัติงานสูง ใหอิสระในการทํางาน มีการดูแลดานจิตใจดวยวัฒนธรรมการอยูแบบครอบครัว มี

กิจกรรมที่ทําใหเจาหนาที่ทุกฝาย ทั้งผูบริหาร ผูใหบริการตรง และฝายสนับสนุน ไดเห็นเปาหมาย

และมีคานิยมเดียวกันในการมุงใหสวัสดิการที่ดีแกเด็กและครอบครัว รองผูอํานวยการบริหารกลาว

วา “…ก็ตองสรางให ในขณะที่เนื้องานหนัก บรรยากาศรอบตัวไมดี จะอยูทําไม ... แตถาเนื้องาน

หนัก แลวสภาพแวดลอมรอบตัวโอ.เค. ก็โอ.เค. ก็ยังชวย ถึงแมงานหนัก แตเอานะเพื่อนดี เจานาย

ดี พีๆ่ ดี…” 

นักสังคมสงเคราะหอายุงาน 2 ป กลาวถึงสิ่งที่ทําใหตนอยูที่องคการใน 

ระยะแรกรองจากเนื้องานคือสภาพแวดลอมของงาน ตอมาเมื่อทํางานนานๆ สิ่งที่ดึงดูดใหอยูใน

องคการเปลี่ยนเปนสภาพแวดลอมในองคการอันดับแรก 

 

ปจจัยรองมาก็นาจะเปนเรื่องของครอบครัว  เหมือนแบบมันจะอยูกันเหมือน

ครอบครัวแลวเคาทุกคนจะยอมรับกันได  ถามวาความขัดแยงกันมันมีมากไหม  ก็

มีเพราะวาแตละคนก็เปนตัวของตัวเองกันหมดเลย  ตอนนี้ถาถามตัวเอง ที่อยูใน

มูลนิธิ...เพราะติดใจเสนหในองคกรนะ...ยอมรับความเปนปจเจกบุคคล...ตอน

แรกจะเขามารูสึกภูมิใจกับการทํางานแลวไดผล  แตชวงนี้เราเหมือนไดผลเปน

เรื่องปกติแลว   
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นักสังคมสงเคราะหอายุงาน 18 ปอีกทานหนึ่งกลาวถึงอิสระในการ

ทํางานโดยมีรุนพี่คอยชวยเหลือวา ”…พี่วาเขาใหสิทธิ์กับการที่จะคิดหรือตัดสินใจทําอะไรได

คอนขางเยอะคือเต็มที่ ถาเราคิดวามันดีมันมีประโยชน เขาก็ใหสิทธิ์ตัดสินใจทําไปไดเลย แตถา

รูสึกวามันติดหรือวาไมแนใจก็ปรึกษาซักนิดนึง…” 

จากภาพที่ 4.6 สภาพแวดลอมในการทํางานขององคการรมร่ืน มี

ลักษณะเปนบาน 2 ชั้น กอสรางดวยปูนและไม คลายอาคารเรียนสมัยเกา ทางเขาที่ทําการช้ันลาง

เปนชองทางเดินดานซายประมาณ 1.5 เมตร ติดกันเปนบันไดไมที่สามารถข้ึนช้ัน 2 จากดานหนา

ได มีตนไมพุมเต้ียๆ ตามแนวทางเดินเขาประตูดานใน 

ดานหนา ขางบันไดไม มีโตะอาหารไมเรียบงายตัวใหญ 2 ตัว คลายโตะ

ไมในโรงอาหารสมัยเกา ขนาดประมาณ 1 x 3 เมตร มีมานั่งยาวทําจากไม และ เกาอ้ีพลาสติกหัว

ส่ีเหล่ียมประมาณ 10 ตัววางโดยรอบ  ดานขวาสุดถัดจากโตะเปน หองครัวเล็กๆ ทราบในเวลา

อาหารกลางวันวาใชสําหรับอุน-แชอาหารเทานั้น ภายในหองครัวมีตูเย็น เคร่ืองไมโครเวฟ หมอหุง

ขาว อางลางจาน ชั้นคว่ําจาน และตูลอยติดผนังเก็บของ ประตูอีกดานทะลุไปเปนลานใตหลังคา มี

เตาถานและถังขยะมีกรงเหล็กสําหรับแยกขยะ ใตบันไดไมดานหนาเปนหองเก็บของบริจาค ดู

เหมือนวาสวนหองเก็บของบริจาค หองครัวและบันไดไมเปนสวนที่ตอเติมเพิ่มจากตัวบานเดิม 

เมื่อเดินผานหองเก็บของบริจาคเขาตัวบานมีเกาอ้ีมีพนักพิง 5-6 ตัว

สําหรับนั่งรอ ดานหนามีโตะเฉลียงและหนังสือพิมพสําหรับยืนอาน ตรงกลางบาน เปดโลงไมมี

หลังคา มีสวนไมจัด ตนใหญบางเล็กบางตรงกลาง หองทํางานช้ันลางแบงเปนหองใหญๆ 2 หอง 

สําหรับเจาหนาที่สวนสวัสดิการดานเด็ก และสวัสดิการครอบครัว อีกมุมหนึ่งเปนเคานเตอรสําหรับ

เจาหนาที่รับโทรศัพท ใหขอมูลผูมาติดตอ รวมถึงนาจะทํางานเอกสารดวยเนื่องจากมีเคร่ือง

คอมพิวเตอร ลึกเขาไปเปนหองสําหรับรับคําปรึกษา (Counselling Room) เรียงกันประมาณ 4 

หอง ขนาดเล็กบางใหญบางตางกันเล็กนอย จุคนนั่งรอบโตะไดต้ังแต 3-5 คน หองมุมสุดเปนหองที่

ใหผูวิจัยใชสัมภาษณเจาหนาที่ซึ่งไดนัดไว 
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ภาพที่ 4.6  สภาพแวดลอมในการทํางานของ กรณีศึกษาที่ 2 

 

โดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย ดานความปลอดภัยและสุขอนามัย

องคการในกรณีศึกษาที่ 2 พบวา 1) ดานความปลอดภัยในการทํางานและสุขอนามัย องคการมี

การลดความเครียดเวลารับ Case โดยปรับอารมณ แยกแยะไมเอาเรื่องของผูเดือดรอนมาเปนเรื่อง

ของตัวเอง 2) ดานสวัสดิภาพของพนักงาน พบวา สภาพแวดลอมในการทํางานในองคการ เอื้อตอ

การทํางานใหมีผลปฏิบัติงานสูง ใหอิสระในการทํางาน มีการดูแลดานจิตใจดวยวัฒนธรรมการอยู
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แบบครอบครัว มีกิจกรรมที่ทําใหเจาหนาที่ทุกฝาย ทั้งผูบริหาร ผูใหบริการตรง และฝายสนับสนุน 

ไดเห็นเปาหมายและมีคานิยมเดียวกันในการมุงใหสวัสดิการที่ดีแกเด็กและครอบครัว 

4.2.4.3 กรณีศึกษาที่ 3 

1) ความปลอดภัยในการทํางานและสุขอนามัย 

องคการมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล เปนสวัสดิการประกันสังคม 

รวมกับคาครองชีพที่ปรับใหตามความเหมาะสม แมจะมีปญหาสุขภาพบาง แตก็ยังคงทํางานใน

องคการ เพราะขึ้นกับเพื่อนรวมงานดวย ”...องคกรเคาจะมีสวัสดิการใหกับบุคลากร...สวัสดิการคา

ครองชีพ แลวจะเพิ่มใหดวยความเหมาะสม  เคาจะปรับใหพออยูได แลวก็มีสวัสดิการคา

รักษาพยาบาล มีคารถ เราใชสวัสดิการประกันสังคมขององคกรและประกันสังคมดวย...” 

เจาหนาที่องคการ กลาวเรื่องปญหาดานสุขภาพในการทํางาน “...เคยมี

ปญหาในเรื่องสุขภาพของเราเองดวยเหมือนกัน มีอยูครั้งนึงปวดขา เดินทางลําบาก แลวจะ

เดินทางไมไหว แตก็ยังคิดที่จะทํา แตมันก็อยูที่เพื่อนรวมงานดวย ก็มีสวน คือเพื่อนที่อยูดวยกันมา

นานแลว ก็มีสวนในการทํางานเหมือนกัน…” 

2) สวัสดิภาพของพนักงาน 

เจาหนาที่มีความผูกพันกับองคการ มีความภูมิใจในองคการวา งานของ

องคการเนนการพัฒนาใหคนชวยเหลือตนเองไดและใหชุมชนมีสวนรวม สภาพแวดลอมในการ

ทํางานใหโอกาสคิดและอยูแบบครอบครัว องคการพัฒนาใหความรูตนในเรื่องการทํางาน มี

ความสุขที่ไดจากการทํางานและสวัสดิการที่องคการพยายามจัดให  

เจาหนาที่อายุงาน 7 ป ทานหนึ่งกลาวถึง ความภูมิใจในองคการวา งาน

ขององคการเนนการพัฒนาใหคนชวยเหลือตนเองไดและใหชุมชนมีสวนรวม 

 

สวนตัวเราเองภูมิใจในองคกร คือการทํางานไมไดสงเคราะหไปหมดทุกอยาง แต

จะเนนการพัฒนา ที่สําคัญคือเนนการใหเขาไดชวยเหลือตัวเขาเองใหมากที่สุด 

สักวันหนึ่งถาไมมีองคกรเขาก็สามารถอยูได ชวยเหลือตัวเองได คือเนนการมีสวน

รวมของเขาใหมากที่สุด เพื่อใหเขาเห็นคุณคาของการดูแลลูก ครอบครัวของเขา 

กอนที่เราจะไดไปชวยเหลือเขา เขาก็ตองรูจักการชวยเหลือตัวเองดวยสวนหนึ่ง 

มูลนิธิเนนการมีสวนรวม และเนนใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญของการดูแลเด็ก

ดวย 
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เจาหนาที่อายุงานประมาณ 4 ป กลาวถึง การที่ตนตองลาออกไปเพราะ 

ความจาํเปน และเหตุผลทีก่ลับมาทาํงานที่องคการเดิม เพราะตองการทํางานชวยเหลือชุมชน และ

สภาพแวดลอมในการทํางานใหโอกาสคิดและอยูแบบครอบครัววา 

 

เราอยากออกไปทํางานที่อ่ืนดวย และทางเลือกอ่ืนก็ไมใชกลับมาทําที่เดิมดวย 

เพราะคิดวาเราก็อยากไปทํางานในลักษณะที่มันดูใหม ๆ หาอะไรที่มันดูทาทาย ๆ 

ทํา เราอยากกลับมาทํางานที่นี่คือ เปนงานที่ตรงกับที่เราอยากทําดวย ตรงกับงาน

ที่เราอยากทํา คืองานที่ไดชวยเหลือชุมชน งานชวยเหลือสังคมแบบนี้ และอีก

อยางนึงคือเราไมตองไปเร่ิมตนอะไรใหม เพราะที่นี่ก็เปนลักษณะที่ใหเรามีโอกาส

ไดคิดไดวางแผนในการทํางาน ทํางานในลักษณะครอบครัว 

 

เจาหนาที่อายุงาน 8 ป กลาวถึงส่ิงที่ดึงดูดตนไว 

 

คงลักษณะของสังคมที่นี่คะ สังคมที่นี่จะอยูเหมือนพี่ดูแลนอง มีอะไรก็คุยกันได

ปรึกษากันได และในเร่ืองสวัสดิการที่ผูบริหารก็พยายามที่จะทําใหทีมงานอยูได 

เชนเร่ืองของคาครองชีพก็เพิ่มเขามาให เร่ืองของการปรับเงินเดือนที่มีใหสําหรับ

คนทํางานทุกๆ ป ทําใหเรารูสึกวาไมไดอยากจะไปด้ินทางอ่ืนเพราะอยูตรงนี้เราก็

มีความสุขแลว 

 

เจาหนาที่อายุงาน 7 ปอีกทานหนึ่ง กลาววา นอกจากชอบตัวเนื้องานแนว

ทางการทํางานในองคการ การดูแลจากตัวแทนองคการก็สําคัญ ถาองคกรไมไดวางแผนหรือ

วางโครงการ วางแนวทางการทํางานมา หรือวาคนที่ดูแลองคกรถาไมเขาใจคนทํางาน คนทํางานก็

อยูไมได   

เจาหนาที่อายุงาน 8 ปกลาวถึง ความสุขที่ไดจากการทํางานและสวัสดิการ

ที่องคการพยายามจัดให วา 

 

เรามีกําลังใจทุกคร้ัง เวลาเราไดไปรวมกิจกรรมคาย และเร่ืองสวัสดิการ ที่เราเห็น

ถึงการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงต้ังแตเราเขามาจนถึงปจจุบัน เห็นวาที่นี่

พยายามพัฒนาเร่ืองของสวัสดิการใหกับคนทํางาน ซึ่งทุกคนรูวาทําที่นี่เงินไมได
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มากอยางที่คิด ไมไดมากมายอะไร แตพอเราเห็นสวัสดิการที่เขาพยายามทําให

เรา อยางเชนเร่ืองคาครองชีพที่จากเม่ือกอนไมเคยมี ทุกวันนี้ก็มี และเร่ืองของ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพที่เขาเพิ่งไปทําเมื่อสองสามปที่แลว วันหนึ่งถาเราออกจาก

ที่นี่ไป มันทําใหเรามีหลักประกันที่ไมไดออกไปตัวเปลา เราเลยรูสึกวาอยูตรงน้ีก็

มั่นคงในระดับหนึ่ง 

 

บรรยากาศที่ทํางานขององคการรมร่ืนทันสมัย เปนอาคาร 5 ชั้นขนาด

ประมาณทาวนเฮาส 4 หอง มีสวนหยอมเล็กๆ ขางหนา มีสนามเด็กเลนและที่จอดรถไดประมาณ 

5-6 คัน ชั้น 1-2 เปนหองรับเล้ียงเด็ก ชั้น 3 เปนสํานักงาน ชั้น 4-5 เปนหองประชุม และหองอบรม 

ดังภาพที่ 4.7 

 

 
 

ภาพท่ี 4.7  สภาพแวดลอมในการทํางานของ กรณีศึกษาที่ 3 
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โดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย ดานความปลอดภัยและสุขอนามัย 

องคการในกรณีศึกษาที่ 3 พบวา 1) ดานความปลอดภัยและสุขอนามัย องคการมีสวัสดิการคา

รักษาพยาบาล เปนสวัสดิการประกันสังคม รวมกับคาครองชีพที่ปรับใหตามความเหมาะสม แมจะ

มีปญหาสุขภาพบาง แตก็ยังคงทํางานในองคการ เพราะขึ้นกับเพื่อนรวมงานดวย 2) ดานสวัสดิ

ภาพของพนักงาน  พบวา เจาหนาที่มีความผูกพันกับองคการ มีความภูมิใจในองคการวา งานของ

องคการเนนการพัฒนาใหคนชวยเหลือตนเองไดและใหชุมชนมีสวนรวม สภาพแวดลอมในการ

ทํางานใหโอกาสคิดและอยูแบบครอบครัว องคการพัฒนาใหความรูตนในเรื่องการทํางาน มี

ความสุขที่ไดจากการทํางานและสวัสดิการที่องคการพยายามจัดให 

  

4.2.5 ดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ (Employee and Labor Relations) 

กระบวนการพนักงานสัมพันธโดยไมมีรูปแบบ การรับฟงความเห็นจากพนักงานในรูปแบบ

ของการมีสวนรวมในการตัดสินใจและการเขารวมแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สงผลกระทบตอ

พนักงาน และการสื่อสารสองทางระหวางผูบริหารและพนักงาน 

4.2.5.1 กรณีศึกษาที่ 1 

1) พนักงานสัมพันธและการสื่อสารสองทางระหวางผูบริหารและ

พนักงาน 

องคการมีการประชุมที่เปนชองทางในการสื่อสารที่สะทอนสิ่งที่ตองการ

ได ผูชวยนักสังคมสงเคราะหทานหนึ่งกลาววา 
  

พี่เขาพยายามประชุมทุกอาทิตยทุกเดือน ถามีเวลาวางเขาก็จะมาแชรกันวามัน

เปนยังไง ใครเหนื่อยใครอยากจะพูดอะไรบาง ก็มีพูดตัวเองก็ยอมรับวาพูด อยาง

ส่ิงที่เรารูสึกวาเรื่องสิทธิ์บอกแลววามาอันดับหนึ่งก็จะพูดสะทอนออกไป ก็ยอมรับ

วาบางครั้งก็อาจจะไมพอใจก็ไมเปนไร เราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดของเรา อยางเรื่องเวลา

เราก็อยากใหเพื่อนตรงเวลาบาง ถาคุณมารับเวรชา ฉันก็เหนื่อยซิ 

 

2) การรับฟงความเห็นจากพนักงาน 

องคการมีการบริหารงานบุคคลที่เอื้อใหทํางานสะดวก มีความยืดหยุนสูง 

ใหทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องกฎระเบียบตาง ๆ หัวหนาฝายทานหนึ่ง กลาววา 

  

ที่นี่บริหารงานบุคคลไมเหมือนบริษัท บริษัทเราออกระเบียบโดยที่ทุกคนตองทํา

ตาม แตที่นี่ยืดหยุนสูงเพราะเราเปน NGO ระเบียบทุกอยางตองมาจากเคาที่เอื้อ
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ใหเคาทํางานไดสะดวก...เชน ทุกคนเห็นดีเห็นดวยไหมใสชุดฟอรม…เอื้อทุกอยาง

ใหมาจากขางลางหมด ทุกคนมีสิทธิเสนอ...ยืดหยุน มีกติกา แตทุกอยางมี

ขอยกเวน 

 

องคการใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยมีเรื่องตองตัดสินใจก็

เรียกมาประชุมกัน เชน การจัดทําตุกตาเพื่อหาทุน การทํากิจกรรมรวมกัน เจาหนาที่กลาววา “...

สมมติมีงานเขามา มีคนสั่งตุกตา 20, 000 กวาตัว จะทํากันยังไงก็จะมาประชุมกัน หรือเวลาเคามี

เฉพาะกิจเคาก็จะเรียกประชุม ...มีมนุษยสัมพันธ การคุยกัน การใหมาแบงปนกัน หรือเวลาไปไหน 

เราก็ไปกัน ทําใหเรารูสึกเรารักกัน...” 

โดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย ดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ 

องคการในกรณีศึกษาที่ 1 พบวา 1) ดานพนักงานสัมพันธและการสื่อสารสองทางระหวางผูบริหาร

และพนักงาน องคการมีการประชุมที่เปนชองทางในการสื่อสารที่สะทอนสิ่งที่ตองการได 2) ดาน

การรับฟงความคิดเห็นจากพนักงาน พบวา องคการมีการบริหารงานบุคคลที่เอื้อใหทํางานสะดวก 

มีความยืดหยุนสูง ใหทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องกฎระเบียบตาง ๆ โดยใชรูปแบบการ

ประชุม  

4.2.5.2 กรณีศึกษาที่ 2 

1) พนักงานสัมพันธและการสื่อสารสองทางระหวางผูบริหารและ

พนักงาน 

องคการมีกิจกรรมที่จัดขึ้นพิเศษ เชน ปใหม “Big  Cleaning  Day” เปน

กิจกรรมที่จัดเพื่อการสงตอคานิยมรุนตอรุน และเปนกิจกรรมนันทนาการ   เพื่อเชื่อมความสัมพันธ

ของเจาหนาที่ในองคการ 

รองผูอํานวยการบริหารกลาวถึงการสงตอคานิยม โดยใหผูกอตั้งกลาว

แนวคิดในชวงปใหม 

 

การสงตอคานิยมรุนสูรุน เขาก็วางแนวคิดอยางนี้ไวให ปใหมทีหนึ่งเราก็จะเชิญ

อาจารยมาพูด อาจารยเขาก็จะพูดอะไรอยางนี้คะ แนวคิดใหพวกเราฟง ตอนนี้เรา

ใชวิธีทําความสะอาด Big  cleaning  day ที่ไดทํารวมกันและก็พี่นองก็ลงมาทํา

เลยไมมีขีดกั้น ขัดพื้นขัดดวยกัน ซ่ึงพอเวลาขัดเราก็เห็นเขาเ ขาก็เห็นเรา บางทีขัด

ไปก็คุยอะไรกันไป เลาอะไรขําๆ 
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2) การรับฟงความเห็นจากพนักงาน 

องคการใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องของเงินเดือนวา

นอยไปหรือไม และเสนอใหองคการปรับตามกระบวนการ นักสังคมสงเคราะหอายุงาน 2 ป กลาววา 

 

เรื่องของเงินเดือนคิดวาไงนอยไปก็บอกเคาได แตถามวาเคาจะปรับหรือเปลาอยู

ในกระบวนการไง เคาไมคอยทิ้งขวางนะ เทาที่เราอยูที่นี่เคาจะไมคอยทิ้งขวางคือ

หมายความวา เคารับเรื่องไปแลวแบบวาไมไดลืม ลืมอาจจะมีนิด ๆ หนอย ๆ  ก็

ยังอยูสักพักหนึ่งเคาจําไดเคาก็มาจัดการ 

 

โดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย ดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ

องคการในกรณีศึกษาที่ 2 พบวา 1) ดานพนักงานสัมพันธและการสื่อสารสองทางระหวางผูบริหาร

และพนักงาน องคการมีกิจกรรมที่จัดขึ้นพิเศษ เชน ปใหม “Big Cleaning Day” เปนกิจกรรมที่จัด

เพื่อการสงตอคานิยมรุนตอรุน และเปนกิจกรรมนันทนาการ   เพื่อเชื่อมความสัมพันธของเจาหนาที่

ในองคการ 2) ดานการรับฟงความคิดเห็นจากพนักงาน พบวา องคการใหเจาหนาที่มีสวนรวมใน

การตัดสินใจในเรื่องของเงินเดือนวานอยไปหรือไม และเสนอใหองคการปรับตามกระบวนการ  

4.2.5.3 กรณีศึกษาที่ 3 

1) พนักงานสัมพันธและการสื่อสารสองทางระหวางผูบริหารและ

พนักงาน 

องคการมีการประชุมทุกเดือน มีชองทางหลายทางในการสื่อสารภายใน

องคการ เชน กิจกรรมทําบุญ สัมมนาบุคลากร หัวหนางานอายุงาน 10 ป กลาวถึงการสื่อสารใน

องคการวาสื่อสารไดหลายทางคอนขางบอย รวมทั้งมีกิจกรรมที่ทํารวมกันหลายรูปแบบ ทั้งทําบุญ 

กิจกรรมสรางสัมพันธ สัมมนาบุคลากร 

 

คุยสื่อสารกันแลวแตโอกาส คือเวลาเห็นพี่เขาก็จะบอกหรือบางทีก็ในวาระที่มีการ

ประชุม ในโอกาส เพราะเราจะมีกิจกรรมที่รวมอยูแลว…หมายถึงทุกสวนงานมา

รวมกันในวาระพิเศษ อยางวันทําบุญก็ปดบานแลวมารวมกัน ก็จะใชตรงนั้นเปน

โอกาสมาคุยกันอะไรกันอยางนี้...กิจกรรมสรางสัมพันธก็มีหลายอยาง ส้ินปมี

สัมมนาบุคลากร ในเดือนหนึ่งมีประชุมก็เจอกันอยูแลว 
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2) การรับฟงความเห็นจากพนักงาน 

องคการใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ ในโครงการขององคการ

เปนโครงการที่ตอเนื่องยาวนาน มีการตอยอดความคิด ขอบเขตการทํางานจากการปฏิบัติ และได

สัมผัสปญหาจริง การทําโครงการมีการรวมกันคิดหลายฝาย ทั้งฝายปฏิบัติกับคณะกรรมการที่มี

นักวิชาการ เลขาธิการองคการ กลาววา 

 

โครงการของเราตอเนื่อง ไมไดเฉพาะกิจ  ในการที่เราจะเลี้ยงเด็กตองไปดู ตองไป

พัฒนาพอแม เราก็คอย ๆ เรียนรูวาเราตองทําอะไร ที่จะทําใหเด็กมีคุณภาพชีวิตที่

ดีข้ึน พอเราเลี้ยงเด็กในบานของเราเองมันไดจํากัด มันตองออกไปในชุมชนใหมัน

เกิดบานเลี้ยงเด็กในชุมชน ใหชุมชนเขาดูแลกันเอง เปนเครือขายกัน มีหัวหนา

เครือขายก็หาสมาชิกมาเราตองการใหมันยั่งยืนใหมันอยูตอไป  และพอเราขอทุน

เมืองนอก เขามา Field  visit กับเรา เขาก็จะใหคําแนะนํา กรรมการไมไดอยูกับ

งานคงไมสามารถที่จะไปบอกใหทํานั่นทํานี่ มันก็ทําใหไปกันไดมากขึ้น มีแต

วิชาการไมมีปฏิบัติก็ไมได หรือวามีแตปฏิบัติไมมีวิชาการก็ไมได 

  

โดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย ดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ 

องคการในกรณีศึกษาที่ 3 พบวา 1) ดานพนักงานสัมพันธและการสื่อสารสองทางระหวางผูบริหาร

และพนักงาน องคการมีการประชุมทุกเดือน มีชองทางหลายทางในการสื่อสารภายในองคการ เชน 

กิจกรรมทําบุญ สัมมนาบุคลากร 2) ดานการรับฟงความคิดเห็นจากพนักงาน พบวา องคการให

เจาหนาที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ ในโครงการขององคการเปนโครงการที่ตอเนื่องยาวนาน มีการ

ตอยอดความคิด ขอบเขตการทํางานจากการปฏิบัติ และไดสัมผัสปญหาจริง การทําโครงการมีการ

รวมกันคิดหลายฝาย ทั้งฝายปฏิบัติกับคณะกรรมการที่มีนักวิชาการ 

 

4.3  บริบทท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 

จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ภาพที่ 2.17 การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ

สาธารณประโยชนนั้นปฏิบัติการผานระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย 5 ระบบยอยที่สัมพันธกัน 

และสอดคลองกับบริบทที่มีอิทธิพลตอการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการซึ่งไดแก 

สภาพแวดลอมภายในองคการ (ชนิดขององคการ ขนาดองคการ อายุขององคการ เทคโนโลยีของ

งาน ลักษณะบุคลากรในองคการ สถานภาพทางการเงินขององคการ วัฒนธรรมองคการ 
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บรรยากาศดานสังคมและบรรยากาศดานการเมืองในองคการ เปนตน) และ สภาพแวดลอม

ภายนอกองคการ (การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม การแขงขัน ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตลาดแรงงาน เหตุการณที่ไมคาดคิด เปนตน) ดังมีรายละเอียดบริบทที่มีอิทธิพลตอการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยขององคการในกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณีศึกษา ดังนี้ 

 
4.3.1 สภาพแวดลอมภายในองคการ 
สภาพแวดลอมภายในองคการที่มีอิทธิพลตอการบริหารทรัพยากรมนุษย ไดแก ชนิดของ

องคการ ขนาดองคการ อายุขององคการ เทคโนโลยีของงาน ลักษณะบุคลากรในองคการ 

สถานภาพทางการเงินขององคการ วัฒนธรรมองคการ บรรยากาศดานสังคมและบรรยากาศดาน

การเมืองในองคการ เปนตน เนื่องจากชนิดขององคการ ขนาดขององคการ เทคโนโลยีของงาน 

ลักษณะบุคลากรในองคการ และสถานภาพทางการเงินขององคการ ไดอภิปรายโดยสังเขปใน

ขอมูลทั่วไปขององคการ ในหัวขอนี้ผูวิจัยจะกลาวในเร่ือง วัฒนธรรมองคการ คานิยมขององคการ 

และบรรยากาศขององคการ 

4.3.1.1 กรณีศึกษาที่ 1 

1) วัฒนธรรมองคการ 

ประกอบดวย การอยูแบบครอบครัว และมีวัฒนธรรมภายในองคการ

แบบเอ้ืออาทร 

ผูชวยนักสังคมสงเคราะหทานหนึ่งกลาวถึงวัฒนธรรมการอยูแบบ

ครอบครัวของฝายสังคมสงเคราะหวา ”…เขาชวยดีอยู  เขาจะอยูกันเหมือนครอบครัว เปนกลุม

เดียวที่อยูกันเหมือนครอบครัว อยางตึกหนานี่เขาก็จะอีกสไตลหนึ่งตัวใครตัวมัน แลวไมคอยมีกลุม

มีกอน...” นักจิตวิทยาทานหนึ่ง กลาววา วัฒนธรรมภายในองคการวาเปนแบบเอ้ืออาทร  “วัฒนธรรม

ภายในองคกรแบบเอ้ืออาทร…” 

นักสังคมสงเคราะหอายุงาน 23 ป กลาวถึง ผูกอต้ังวามีความใสใจใน

การดูแลเจาหนาที่ วา 

 

ใครที่มีปญหาสามารถเขาหาคุณยาไดทุกเวลา แคคุณยามองตาก็รูแลววา เธอ

ทุกข เธอสุข เธอตองการปรึกษาอะไรยังไงอยางงี้ เงินทองอะไรปรึกษาไดทุกเร่ือง 

สามีครอบครัว การงานอะไร คุณยาปรึกษาไดหมด คือไมเปนเจานายที่ไมสนใจ

ลูกนอง สนใจทุกกระเบียดนิ้วของลูกนอง 
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2) คานิยมขององคการ 

ประกอบดวย ความซื่อสัตย และความประหยัด เพราะองคการเปน

องคการการกุศลและเงินไดรับมาจากการบริจาค  

ผูชวยนักสังคมสงเคราะหทานหนึ่งกลาวถึง คานิยมขององคการเรื่อง 

ความซื่อสัตยวาเปนสิ่งสําคัญ เพราะองคการเปนองคการการกุศลอยูไดดวยความศรัทธาและ

ความเชื่อถือของผูบริจาค 

 

ใหความสําคัญเรื่อง ซ่ือสัตย เพราะวาเราเปนองคกรการกุศล ถาเกิดเราไมซ่ือสัตย

ถาเกิดแขกมาบริจาคเงินในเวร เราสามารถโกงไดขาวของเราโกงได คือมันอยูที่

ความซื่อสัตยคะ ซ่ือสัตยมาก ๆ เพราะวาเราสามารถรับเงินบริจาคบางทีก็เปน

หมื่นก็มี เราก็ตองมีวินัยในตรงนั้น 

 

ผูชวยนักสังคมสงเคราะหทานหนึ่งกลาวถึง คานิยมขององคการเรื่อง 

ความประหยัดวา เงินที่รับบริจาคมาตองใชใหประหยัด 

  

...ความประหยัดปลูกฝงเรื่องน้ําเรื่องไฟ ความรักองคกร เราถึงจะอยูรอด เขาก็จะ

ปลูกฝงชวยกันปดน้ําปดไฟ คนที่อยูเวรจะตองเดินตรวจ ถาเห็นมันเปดทิ้ง 

เพราะวาเรามีคาใชจายสูง เราอยูไดดวยเงินบริจาค ถาเกิดวาคนบริจาคนอย

องคกรเราไมโปรงใสไมสะอาด องคกรเราก็จะอยูไมรอด... 

 

3) บรรยากาศดานสังคมและบรรยากาศดานการเมืองในองคการ 

กรณีศึกษาที่ 1 องคการมีบรรยากาศการอยูรวมกันแบบครอบครัว การ

ใหกําลังใจในที่ทํางาน และชวยเหลือกันเรื่องงาน 

ผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป กลาวถึง

บรรยากาศการอยูรวมกันแบบครอบครัว  “…สําหรับตัวเองเหมือนเดิม มีความรูสึกวากับคนอื่นก็

ยังมีความสัมพันธ เหมือนไมใชแคเพื่อน เหมือนตัวเองเปนหัวหนาของคนอื่น ไมเคยคิดวาเปน

หัวหนา คิดวาทุกคนเปนนองหมดก็คุยเลนหัวกันไดหมดอะไรอยางนี้ ก็ยังเหมือนเดิมสําหรับ

ตัวเอง…” 

ผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป กลาวถึง การให 
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กําลังใจกันในที่ทํางาน ”…การใหกําลังใจกัน อะไรที่มันเปนการพูดใหเคารูสึกดีข้ึน เวลาเคามีอะไร

ข้ึนมา แลวเคาคุยกับเรา การพูดกันดี ๆ เปนการสรางมิตรภาพกับเพื่อนรวมงานทุกคน…”    

หัวหนานักสังคมสงเคราะห กลาวถึง ชวยเหลือกันในการทํางานวา 

 

พี่ชํานาญเรื่องการดูแลเร่ืองเด็กที่มีปญหาเร่ืองกฎหมาย เด็กถูกละเมิดพี่ดูแลคน

เดียวเลย ทีนี้พี่จะชํานาญเร่ืองพวกนี้ อยางนองดูแลคนทองจะชํานาญเร่ืองคน

ทองมากเกี่ยวกับเร่ือง Adoption เราก็มานั่งคุยมานั่งแชรความคิดกัน พี่ไมเกงคน

ทองพี่ไมมีความชํานาญ พี่มีปญหาจะปรึกษานอง คนไหนชํานาญตรงไหนก็ชวย

ดูแลให สวน Case ใหญเจาของก็ดูแลไป ก็จะชวยๆ กันตองใชวิธีนี้ 

 

โดยสรุป สภาพแวดลอมภายในองคการของกรณีศึกษาที่ 1 พบวา 1) 

วัฒนธรรมองคการ ประกอบดวย การอยูแบบครอบครัว และมีวัฒนธรรมภายในองคการแบบเอ้ือ

อาทร ผูกอต้ังมีความใสใจในการดูแลเจาหนาที่ 2) คานิยมขององคการ ประกอบดวย ความ

ซื่อสัตย และความประหยัด เพราะองคการเปนองคการการกุศล และเงินไดรับมาจากการบริจาค 

3) บรรยากาศดานสังคมและบรรยากาศดานการเมืองในองคการ องคการมีบรรยากาศการอยู

รวมกันแบบครอบครัว การใหกําลังใจในที่ทํางาน และชวยเหลือกันเร่ืองงาน 

4.3.1.2 กรณีศึกษาที่ 2 

1) วัฒนธรรมองคการ 

ประกอบดวย การอยูแบบครอบครัว มีความเคารพอาวุโสแบบคนใน

ครอบครัว มีการเคารพในขอบเขตซึ่งกันและกัน (Boundary) ไมมีลักษณะเชิงอํานาจการบังคับ

บัญชา มีการตอนรับที่เปนมิตร และมุงผลงานหรือมุงผลประโยชนของผูใชบริการเปนหลัก  

วัฒนธรรมการทํางานขององคการ มีลักษณะการอยูแบบครอบครัว 

ระดับหัวหนาดูแลใหคําปรึกษาพนักงานไดทั้งเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัว โดยสิ่งที่สังเกตไดชัดคือ

การใชสรรพนามแทนตัว พนักงานจะใชชื่อเลนและสรรพนามของคนในครอบครัว การพูดคุยเปน

กันเองและมีความสนิทสนมมาก อาทิ  ปาอาจารย ในเวลารับประทานอาหารกลางวันองคการจะมี

สวัสดิการขาวใหสําหรับเจาหนาที่ทุกคน รับประทานรวมกันที่โตะตัวใหญหนาหองครัวดานหนา

องคการ โดยเจาหนาที่จะหอกับขาวคนละ 1 อยางมาจากบาน นั่งเปนกลุมแบงกับขาวรวมกันโดย

ใชชอนกลาง 4-5 คนตอกลุม ไมมีการแบงวาเปนผูบริหารหรือเจาหนาที่ กับขาวพรอมชอนกลางจะ

ถูกยกไปใหกลุมที่นั่งขางๆ ตักคนละ1-2 ชอน เชนเดียวกับขนมหวานขนาด 1 คนก็จะมีชอนกลาง
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ใหคนที่อยากชิมตักแบงไปชิมคนละนิดคนละหนอย ผูกอต้ังมักจะเดินเขาไปตักกับขาวกลุมนั้นบาง

กลุมนี้บางพรอมพูดคุยอยางเปนกันเอง ชวงที่เขาสัมภาษณมักมีฝนตกตลอดทั้งวันในชวงอาหาร

กลางวันผูวิจัยไมไดหอกับขาวไป ระยะทางจากองคการถึงหนาปากซอยก็ไกลพอสมควร พี่ๆ นองๆ 

รวมทั้งทานอาจารยไดชวนใหรับประทานอาหารรวมกันทุกวัน ทําใหเห็นบรรยากาศที่อบอุนและ

เปนมิตร  

จากการพูดคุยสัมภาษณรองผูอํานวยการบริหารที่โตะอาหาร ผูกอต้ัง

องคการไดกลาวถึงลักษณะการรวมกลุมกันอยางเหนียวแนน และการสรางกลุมที่มีเอกลักษณ คือ

มีพื้นฐานมาจากความเขาใจ และรักกัน คลายคนในครอบครัวเดียวกัน ในขณะที่มีความมุงงานมี

การถกเถียงกันในเร่ืองงานแตไมไดหมายความวาจะโกรธหรือเกลียดกันวา “...เธอจะไมเคย

เห็น…Group Cohesion กับ Group Development ที่ไหนเหมือนที่นี่… เปนเครือญาติไง อยูกันมา

นาน กระทั่งเกลียดกัน รักกัน…แลวมันก็อยูกันได ดวยความเขาใจ...จุดมุงอันเดียวกัน ทะเลาะ

ยังไงก็ยังจุดมุงเดิม ๆ ไง...“ 

ผูชวยผูอํานวยการบริหารกลาวถึง ความสัมพันธแบบพี่นอง การเคารพ

ในขอบเขตซ่ึงกันและกัน (Boundary) ไมมีลักษณะเชิงอํานาจการบังคับบัญชาวา “...เราก็คอนขาง

อยูกันอยางมีความสัมพันธที่แนบแนนความเปนพี่เปนนอง...เขาสอนใหเรามี Boundary การ

เคารพระบบอาวุโสคือ...เร่ืองหลักปฏิบัติการอยูรวมกันอยางมี ...ขอบเขต…”  

องคการใหความสําคัญกับผลประโยชนของผูใชบริการเปนอันดับ รวมทั้ง

ใหบริการกับเด็กทุกคนไมจํากัดเชื้อชาติศาสนา ผูชวยผูอํานวยการบริหารกลาวถึง การชวยเหลือ

เด็กพมาที่อาจเปนปญหาทางกฎหมาย และแสดงถึงการทํางานที่มุงเปาหมายเดียวกัน คือ สวัสดิ

ภาพของเด็ก 

 

หลายปกอน...พมาถูกกีดกันมากใครๆ ก็ไมชวย แลวเผอิญวาพี่รับ Case เขามา

เปนเด็กพมา แมจะยกมอบใหเขาเล้ียงไมไหว...พี่เหมือนตองแบกมูลนิธิไวแลวเม่ือ

กฎหมายมันไมเอ้ือแบบนั้น พี่ก็ตองมาถามผูใหญ...อาจารยมันจะมี Case พมา

การที่เรารับเด็กพมาเขามามูลนิธิเส่ียงหรือเปลา เราจะไมมีการขัดแยงทาง

กฎหมายกับภาครัฐเหรอ แกบอกวาเร่ืองนั้นคอยมาวากันทีหลัง 

 

2) คานิยมขององคการ 

องคการมีคานิยมขององคการที่แสดงใหเห็นผานคําขวัญจากแผนพับ

แนะนําองคการ และดวยความเปนองคการวิชาชีพทําใหมีคานิยมที่สอดคลองกับหลักการวิชาชีพ
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สังคมสงเคราะห คําขวัญจากแผนพับแนะนําองคการ เร่ือง หนาที่ในการใหส่ิงที่ดีที่สุดสําหรับเด็ก 

โดยการใหเด็กเติบโตในสภาพแวดลอมแบบครอบครัวไมใชสถานสงเคราะห และเปาหมายของการ

ชวยเหลือขององคการคือการพึ่งตนเองไดของผูใชบริการคานิยมที่สอดคลองกับวิชาชีพสังคม

สงเคราะห อันไดแก คานิยมเร่ืองความรับผิดชอบที่จะตองชวยเหลือผูเดือดรอน รองผูอํานวยการ

บริหารบริหารกลาวถึง ความรูสึกวาตองชวยเหลือผูที่ลําบากถาชวยไดวา “…พี่รูสึกวาเห็นคน

ลําบากแลวเรามีโอกาสชวย เราก็ตองชวยเขาสิ...อันหนึ่งที่พี่รูและมีมาตลอดเลยก็คือวา เห็นใคร

ลําบากแลวเรารูสึกวาเราตองลงไปดูแลเขา โดยเฉพาะเด็ก เห็นคนลําบากแลวไมชวยดูมันไรน้ําใจ

ยังไงไมรู...” 

นักสังคมสงเคราะหอายุงาน 18 ป กลาวถึงการทํางานวาเมื่อตองลงพื้นที่ 

และทราบวาบานใกลเคียงมีเด็กที่ตองการดูแลแตไมไดอยูในโครงการขององคการ ก็จะแวะเขาไปดู 

ไมสามารถนิ่งดูดายได 

 

อยางเวลาเราเขาชุมชนไปเยี่ยมเด็กในบานนี้เด็กมูลนธิิ แตพอดีเราไดไปไดยินเร่ือง

ของเด็กในชุมชนอีกบานหนึง่ เราก็ไปบานนั้นเหมือนกัน ถามวาคนอ่ืนเปนไหม คิด

วาเปน  เพราะวาแตละคนจะมีจิตใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผอยูแลว ...ไปดูหนอยวาเราจะ

ชวยอะไร  ทุกคนที่นี่เปน  มีจิตใจชวยเหลือคนอ่ืนอยูแลวไง 

  

ผูชวยผูอํานวยการบริหารกลาวถึง กรอบในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพที่

ไดถูกปลูกฝงตลอดในการทํางานแตละวันวา 
 

พวกพี่ก็ตองเติบโตมากับพวกหลักการพวกนี้ หลักการที่จะยอมรับความแตกตาง

ของมนุษยวา มนุษยทุกคนมีความแตกตาง หลักการที่จะเขาใจยอมรับคือ 1) ตอง

เคารพปจเจกบุคคลวา แตละคนเขาเปนของเขามีความสามารถเฉพาะตัวเขา 2) 

ตองยอมรับในคุณคาศักด์ิศรีความเปนมนุษย ตรงที่จะยอมรับไดก็คือใหเกียรติไม

เลือกปฏิบัติไมมี 2 มาตรฐาน มันก็จะทําใหเราเปดใจกวางอดทนที่จะฟง ไมมีอคติ 

ไมตําหนิติเตียนอะไรแบบนี้ หลักการคอยๆ กอตัวนักสังคมข้ึนมา มันจะยิ่งกอได

ชัดเจนเม่ือเราลงปฏิบัติ 

 

บรรทัดฐานเหลานี้เราสามารถมองเห็นไดจากการปฏิบัติของเจาหนาที่ใน

ชีวิตประจําวัน ดังเชน ในวันที่เขาสัมภาษณผูวิจัยมีอาการแพอากาศคอนขางมากทําใหไอมีเสมหะ
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อยูเปนระยะๆ ตลอดการสัมภาษณเจาหนาที่ทุกทาน ไมมีเจาหนาที่ทานใดแสดงออกถึงความ

รังเกียจแมแตนอย อีกทั้งยังมีแววตาแสดงความเห็นใจ ในเวลารับประทานอาหารกลางวันนัก

สังคมอาวุโสเห็นวาผูวิจัยมีอาการไออยางมากจึงไดนําน้ําอุนมาใหด่ืม 

จากการสัมภาษณเมื่อถามเร่ืองกฎระเบียบที่ยึดถือปฏิบัติ เจาหนาที่

หลายทานกลาวถึงเร่ือง องคการเนนใหเจาหนาที่ซื่อสัตยตอตนเอง เชน การลงเวลาปฏิบัติงานที่ไม

มีการตอกบัตร แตมีใบลงเวลาที่พนักงานบันทึกเวลาการเร่ิมปฏิบัติงานประจําเอง แสดงถึง ความ

รับผิดชอบของพนักงานตอองคการและความไวใจของผูบริหารตอพนักงาน โดยประเมินผลงาน

เปนหลัก 

นักสังคมสงเคราะหอายุงาน 18 ปอีกทานหนึ่งกลาวถึง วินัยและความ

ซื่อสัตยตอตนเองในการทํางานวา 

 

ฝกในเร่ืองของวินัย ความซื่อสัตยกับตนเอง คือที่นี่ก็ไมไดมีระบบวาจะตองมานั่ง

ลงเวลาทํางานหรือตอกบัตรหรือวาอะไรตรงนี้ เวลาเขางานก็รับผิดชอบที่จะมา

ทํางาน เคาไมมานั่งถามไปไหน...ไปทําไม ไปเพ่ืออะไร...เนนเร่ืองของความ

ซื่อสัตยกับตัวเอง  ...ไปเยี่ยมบานก็คือไปเยี่ยมบาน  

 

3) บรรยากาศดานสังคมและบรรยากาศดานการเมืองในองคการ 

องคการมีการชวยเหลือกันทั้งในเร่ืองครอบครัวและเร่ืองงาน ผูชวย

ผูอํานวยการบริหารกลาวถึง การชวยเหลือกันในการทํางานวา 

 

พอใกลกันทํางานแทนกันไดดวยซ้ํา อยางสมมติวาถาเขาไมอยูโอเคฝากไวแต

ปจจุบันนี้ก็ยังมีอยูเขาก็ยังทําแทนกันได ตรงน้ีดี ดีในลักษณะวาเขายังขอกัน

ระหวางผูรวมงาน ในคนทํางานถาเขาไมอยูหรือวาทุกคนติดภารกิจหมดเลยก็

ยอม คือยอมไปทําแทนใหถาเกิดคุณติด 

 

นักสังคมสงเคราะหอาวุโสกลาว ถึงการชวยเหลือกันในการทํางานโดย

ยึดประโยชนผูใชบริการเปนที่ต้ังไมคําถึงถึง ยศ ตําแหนง วา ”…มีระบบการชวยเหลือกัน…เราเอา

ประโยชนของ Case เปนที่ต้ัง… (ยกตัวอยาง Case ที่ยากมาก)..นองเพิ่งเขามาทํางาน 3 เดือน ทํา

ไมเปนแนๆ...ก็ตองดึงเอา (ผูชวยผูอํานวยการ) ลงมาชวยเปน Supervisor ใหนองใหมคนนี้ทําเคส

นี้ใหได…” 
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โดยสรุป สภาพแวดลอมภายในองคการในกรณีศึกษาที่ 2 พบวา 1) 
วัฒนธรรมองคการ ประกอบดวย การอยูแบบครอบครัว มีความเคารพอาวุโสแบบคนในครอบครัว 
มีการเคารพในขอบเขตซ่ึงกันและกัน (Boundary) ไมมีลักษณะเชิงอํานาจการบังคับบัญชา มีการ
ตอนรับที่เปนมิตร และมุงผลงานหรือมุงผลประโยชนของผูใชบริการเปนหลัก 2) คานิยมของ
องคการ ประกอบดวย ความเปนองคการวิชาชีพ ทําใหมีคานิยมที่สอดคลองกับหลักการวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห มีหนาที่ในการใหส่ิงที่ดีที่สุดสําหรับเด็ก โดยการใหเด็กเติบโตในสภาพแวดลอม
แบบครอบครัวไมใชสถานสงเคราะห และเปาหมายของการชวยเหลือขององคการคือการพึ่งตนเอง
ไดของผูใชบริการ 3) บรรยากาศดานสังคมและบรรยากาศดานการเมืองในองคการ มีการ
ชวยเหลือกันทั้งในเร่ืองครอบครัวและเร่ืองงาน 

4.3.1.3  กรณีศึกษาที่ 3 
1) วัฒนธรรมองคการ 
ประกอบดวย คําขวัญขององคการ การอยูแบบครอบครัว และการมุง

ผลประโยชนของผูรับบริการเปนหลัก คําขวัญขององคการ คือ “รักเด็ก รักองคกร เอ้ืออาทรเพื่อน
รวมงาน สรางปณิธานเพื่อชุมชน” 

องคการมีวัฒนธรรมการอยูแบบครอบครัว มีความเปนกันเอง การ
ชวยเหลือเอ้ือเฟอซ่ึงกันและกัน ทุกคนมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตัวเอง เจาหนาที่อายุงาน 7 ป 
ทานหนึ่งกลาวถึง วัฒนธรรมแบบครอบครัว วา 

 
วัฒนธรรมขององคกรก็คือ  ความเปนกันเอง ความมีอัธยาศัยของเจาหนาที่ เวลา
เจอใครก็ยิ้มกลาวทักทายอยางนี้ การชวยเหลือเอ้ือเฟอซึ่งกันและกัน เวลางานนี้มี
งานเจาหนาทีทุ่กคนก็ตองไปชวยเหลือซ่ึงกันและกันเหมือนการทําเปนทมีงาน เจอ
กลุมเปาหมายมายิ้ม เราก็ตองทักทาย ไหวเขากอนอยางนี้ 
  

เจาหนาที่อายุงานประมาณ 4 ป กลาวถึงลักษณะการทํางารนแบบ
ครอบครัววา 

 
ทํางานแบบครอบครัว...คําวาครอบครัวคือตางคนตางก็มาทํางาน มีกฎระเบียบ
ขององคกร แตวาก็สามารถยืดหยุนกันได คือทุกคนมีหนาที่ของตัวเอง เชน
คนทํางานชุมชนก็มีหนาที่ในการลงชุมชน งานวิชาการก็ตองชวยกัน พยายามให
มันอยูกลาง ๆ อะไรที่มันเปนปญหาแลวก็ชวย ๆ กัน ทุกคนตองมีความรับผิดชอบ
ในหนาที่ของตัวเอง 
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องคการมีวัฒนธรรมที่มุงงาน มุงผลประโยชนผู รับบริการเปนหลัก

เจาหนาที่อายุงาน 7 ป ทานหนึ่งกลาวถึง การลงพื้นที่ตองการใหเด็กไดรับการชวยเหลือไมวาจาก

องคการหรือจากที่อ่ืน วา 

 

เราทําไปแลวกลุมเปาหมายรูจักเรา เห็นความสําคัญของมูลนิธิ รูจักมูลนิธิ คิดวา

เปนคาตอบแทนท่ีสูงสุดแลว คือถาคนทํางานนะ ลงไปในชุมชน อยางนอยคนใน

ชุมชนก็ยังไหความสําคัญกับการสอดสองดูแลชวยเหลือเด็ก เขาชวยเหลือเด็กก็

ถือวาเปนการตอบแทนใหกับเราในการชวยเหลือเด็ก เพราะเราทํางานเกี่ยวกับ

ดานเด็ก 

 

2) คานิยมองคการ 

คานิยมขององคการ ประกอบดวย การทํางานเพื่อส่ิงที่ดีที่สุดสําหรับเด็ก 

และเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่ดีและเปนหนาที่ของพวกเราทุกคนที่จะทําใหเด็กๆ ไดรับโอกาส

นั้น ระบุไวใน Website ขององคการ 

3) บรรยากาศดานสังคมและบรรยากาศดานการเมืองในองคการ 

องคการมีบรรยากาศองคการแบบพี่นอง ชวยเหลือกัน ทํางานเปนทีม 

พัฒนาคนทํางาน ดูแลเร่ืองสวนตัว และครอบครัว  

เจาหนาที่อายุงาน 7 ป กลาววา องคการอยูแบบพี่นอง ชวยกันแกปญหา

ชวยกันทํางาน อยูทํางานดึกดวยกันจนงานเสร็จ ดูแลถึงเร่ืองสวนตัวเร่ืองครอบครัวถามีปญหาก็ขอ

คําแนะนําได “…เพื่อนรวมงานจะเปนลักษณะเปนพี่เปนนอง มีอะไรก็คุยกัน แลกเปล่ียนกัน  มี

ปญหาอะไรก็คุยกันไดทุกเร่ือง ทํางานเรามีปญหา เราชวยกันคิด ชวยกันวางแผนงานก็จะออกมา

ได  งานตรงนี้ใครไมเสร็จพี่เขาจะมาชวยงาน อยูกันแบบเอ้ืออาทรกัน...” 

เจาหนาที่อายุงาน 7 ปอีกทานหนึ่ง กลาวถึง บรรยากาศแบบพี่นองไมถือ

ยศตําแหนง ชวยเหลือกัน และพัฒนาคนทํางานวา 

 

บรรยากาศที่เหมือนพี่เหมือนนอง เปนแบบพี่แบบนองชวยเหลือกัน แตวาบาง

องคกรเขาจะเปนแบบเหมือนกับวาฉันเปนหัวหนานะ เธอเปนลูกนองเธอก็อยูไป 

แตที่นี้จะต้ังแต ยาม คุณครู  ผูปกครองเด็กหรือวากลุมเปาหมายจะอยูดวยกันได 

และชวยเหลือกัน ที่นี่เหมือนจะสอนพัฒนาคนตลอด 
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โดยสรุป สภาพแวดลอมภายในองคการในกรณีศึกษาที่ 3 พบวา 1) 

วัฒนธรรมองคการ ประกอบดวย องคการมีวัฒนธรรมการอยูแบบครอบครัว มีความเปนกันเอง 

การชวยเหลือเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน ทุกคนมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตัวเอง และมุงผลงานหรือ

มุงผลประโยชนของผูใชบริการเปนหลัก  2) คานิยมขององคการ ประกอบดวย การทํางานเพื่อสิ่งที่

ดีที่สุดสําหรับเด็ก และเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่ดีและเปนหนาที่ของพวกเราทุกคนที่จะทําให

เด็กๆ ไดรับโอกาสนั้น 3) บรรยากาศดานสังคมและบรรยากาศดานการเมืองใน องคการมี

บรรยากาศองคการแบบพี่นอง ชวยเหลือกัน ทํางานเปนทีม พัฒนาคนทํางาน ดูแลเรื่องสวนตัว 

และครอบครัว 

 

4.3.2 สภาพแวดลอมภายนอกองคการ 

สภาพแวดลอมภายนอกองคการ ไดแก การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม การแขงขัน ผู

มีสวนไดสวนเสีย ตลาดแรงงาน เหตุการณที่ไมคาดคิด เปนตน การบริหารทรัพยากรมนุษยใน

องคการสาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับสตรีและเด็ก ตองมีระบบปฏิบัติการทั้ง 5 

ระบบยอยที่สัมพันธกัน สอดคลองกับสภาพแวดลอมภายใน ซ่ึงไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอ 

4.3.1 และตองสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอกองคการ สภาพแวดลอมภายนอกองคการ 

ประกอบดวย สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีผลตอการสรรหาและการคัดเลือก และการคงอยู

ของเจาหนาที่ รวมทั้งที่มีผลตอการคงอยูขององคการ  

4.3.2.1 สภาพแวดลอมภายนอกองคการ 

1) สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีผลตอการสรรหาและการ

คัดเลือก 

กรณีศึกษาที่ 1 พบวา ผูจบสังคมสงเคราะหมีทางเลือกสายอาชีพอื่นมาก

ข้ึน และคานิยมรับราชการ  

ผูอํานวยการฝายทานหนึ่งกลาวถึง ผูจบสังคมสงเคราะหในปจจุบัน

สามารถเลือกทางเลือกอาชีพอื่นนอกจากการทํางานในองคการสาธารณประโยชนไดมากขึ้น ทําให

องคการมีอัตราการเขาออกของเจาหนาที่ใหมสูงซึ่งปรากฏการณนี้เกิดขึ้นกับทุกองคการ

สาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะห จึงแกปญหาดวยการรับสมัครวุฒิในสาขาที่ใกลเคียง 

 

สังคมสงเคราะหเขามีทางใหเลือกเยอะ ถาเกิดจบธรรมศาสตร เปนบุคคลก็ได 

เปนแอรก็ได เดี๋ยวนี้นักสังคมสงเคราะหเขาเปดกวาง ทํางานบริษัทก็ได คนที่
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ทํางานเอ็นจีโอทางดานสายสังคมสงเคราะห มันเปนแทบทุกองคกรเลย เขา ๆ 

ออก ๆ เอ็นจีโอแทบทุกที่เทรนคนใหมเสร็จแลวก็ออก เปนทุกที่  ไมใชวาบานพัก

ฉุกเฉินเจอที่เดียว  เพราะวาเด็กยุคใหมมันก็คิดอีกแบบหนึ่ง  เขาก็อาจจะบอกวา

เขายังมีเวลา ขอไปเรียนตอ 

  

คนที่มาสมัครบางคนมาทํางานในองคการ เพราะรองานราชการ รอผล

สอบบรรจุครู การทํางานในองคการเปนทางผานหาประสบการณ “..ถาเคารองานราชการ อยางนัก

สังคมเวลาเคาสอบบรรจุ ตอนนี้บานพักครอบครัวเปดทุกจังหวัดอยางนี้ เคาได ผานก็ไปแลว เคา

เหมือนกับไดเรียนรูจากงานตรงนี้ไปแลว เคาก็ไปแลวอยางนี้ อยางบางคนพวกรอสอบบรรจุครูเคา

ก็ไป…” 

2) สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีผลตอการคงอยูของเจาหนาที่

และการคงอยูขององคการ 

กรณีศึกษาที่ 1 สวนใหญเจาหนาที่ตองออกจากองคการ เพราะรายได

นอยไมเพียงพอตอภาระหนี้สิน หรือตองการรายไดเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อใชจายในครอบครัว 

องคการมีภาวะขาดงบประมาณที่ไดจากการบริจาคเปนหลัก เจาหนาที่กลาววา 

 

เคาก็บอกวาดวยภาวะหนี้สินของเคาจริงๆ แตเคาก็บอกวาเสียดายงานตรงนี้ 

เพราะวามันอยูตัวแลว...ตอนนี้หนูกําลังทําเรื่องไปเมืองนอกอยู อันนี้ที่ไปคือหนึ่ง

ทางเลือก หนึ่งรายไดเพิ่มเยอะ อนาคตขางหนาลูกหนูตองใชเงินอีกเยอะ 

เพราะวาเคาก็เรียนเอกชนทั้ง 2 คน อยากใหลูกไดดีเหมือนคนอื่นอะไรอยางนี้  

 

ผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป กลาวถึง ภาวะขาด

งบประมาณที่ไดจากการบริจาคเปนหลัก ซ่ึงมีปญหาลดลงในปจจุบันวา ”...พยายามเกลี่ยงาน 

สถานการณการเงินขององคกรเร่ิมหาเงินบริจาคไดยากขึ้น ถาอันไหนชวยกันไดก็ชวยกันทําไปกอน 

เงินเดือนอยางนี้มันเปนคาใชจายประจําอยูแลว คาน้ําคาไฟเดือนละ 100, 000 กวาบาทอยางนี้ 

เงินเดือนก็เดือนหนึ่งก็หลายตังค…” 

โดยสรุป สภาพแวดลอมภายนอกองคการในกรณีศึกษาที่ 1 พบวา 1) 

สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีผลตอการสรรหา คัดเลือก ผูจบสายวิชาชีพสังคมสงเคราะหมี

ทางเลือกในการปฏิบัติงานสายอาชีพอื่นมากขึ้น และคานิยมการรับราชการ 2) สภาพแวดลอม
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ภายนอกองคการที่มีผลตอการคงอยูของเจาหนาที่และองคการ พบวา สวนใหญเจาหนาที่ตองออก

จากองคการ เพราะรายไดนอยไมเพียงพอตอภาระหนี้สิน ตองการรายไดเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อใช

จายในครอบครัว องคการมีภาวะขาดงบประมาณที่ไดจากการบริจาคเปนหลัก  

4.3.2.2 กรณีศึกษาที่ 2 

1) สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีผลตอการสรรหาและการคัดเลือก 

กรณีศึกษาที่ 2 พบวา ภาครัฐและภาคเอกชนรับสมัครนักสังคมสงเคราะห

มากขึ้น และคานิยมรับราชการ 

รองผูอํานวยการบริหารกลาวถึง ความตองการแรงงานที่จบสังคม

สงเคราะหในองคการภาคธุรกิจเอกชน ทําใหการรับสมัครนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพขององคการ

ทําไดยากขึ้น 

 

ยุคตน ที่นี่ตองการคนที่จบสังคมสงเคราะหเลย ยุคแรกของเราเลยก็จะมีแตคนที่

จบสังคมสงเคราะห ชวงนั้นคนที่จบสังคมสงเคราะหมีนอยแตวงการอื่นๆ ก็ไมใช

คนที่จบสังคมสงเคราะห  สมัยกอนจะเขากรมประชาฯ สวนหนึ่งจะเขามาที่เอ็นจีโอ 

แตหลังจากคณะสังคมสงเคราะหเปดรับคนมากขึ้น ...ที่นี่ก็เปลี่ยนรับคนที่จบ

สังคมศาสตร แตเราก็จะรับสังคมศาสตรที่เกี่ยวพันกับงานเด็ก...เรามีสํานักงาน

ภาคใต รับนักสังคมสงเคราะหที่จบสังคมสงเคราะห แลวก็อยูไมไดนาน ยิ่งเปน

ตางจังหวัดคานิยมในเรื่องของราชการคอนขางสูง เขาก็จะออกไปสอบเขาราชการ

เมื่อราชการเปด 

 

2) สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีผลตอการคงอยูของเจาหนาที่ 

และการคงอยูขององคการ 

กรณีศึกษาที่ 2 กระแสบริโภคนิยม และวงการอุตสาหกรรมที่ใชนักสังคม

สงเคราะหไปทําหนาที่แรงงานสัมพันธในโรงงาน เพราะเงินเดือนสูงกวา องคการพบภาวะขาด

งบประมาณที่ไดจากการบริจาค รองผูอํานวยการบริหารกลาววา 

 

วงการอื่นๆ ก็ใชนักสังคมสงเคราะหเยอะขึ้น วงการแรกที่ใชสังคมสงเคราะหเลย ก็

คือ วงการอุตสาหกรรม พวกโรงงาน เขาใชไปเปนแรงงานสัมพันธ…นักสงเคราะห

ก็เริ่มหายาก เพราะวาเทียบกันไปทําแรงงานสัมพันธในโรงงานเงินเดือนมันดี เงิน

ก็เขามามีอิทธิพลสวนหนึ่ง 
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รองผูอํานวยการบริหารกลาวถึงภาวะขาดงบประมาณที่ไดจากการ

บริจาค 

 

เงินเดือนมูลนิธิอยูในสภาวะที่ย่ําแย อาจารยลงทุน หยุดไมเอาเงินเดือน ผูบริหาร

มาเองเลย  อาจารยลุกขึ้นมาบอกวาใครจะออกไปหางานที่ไหน อาจารยหางานให

ทําเพราะวาออฟฟศที่นี่อาจจะปด...เมื่อกอนเราไดรับงบประมาณ 100 % จาก 

ตางประเทศ จนกระทั่งอยูไปอยูมาเขาก็ตัดทุน เงินงบประมาณเลยลง ตอนนั้นเรา

อยูไมได ปดบริการบางสวนลง Layoff คนบางสวนออก แลวก็หาทุนในเมืองไทย 

 

โดยสรุป สภาพแวดลอมภายนอกองคการในกรณีศึกษาที่ 2 พบวา 1) 

สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีผลตอการสรรหาและการคัดเลือก พบวา ภาครัฐและ

ภาคเอกชนรับสมัครนักสังคมสงเคราะหมากขึ้น และคานิยมรับราชการ  2) สภาพแวดลอม

ภายนอกองคการที่มีผลตอการคงอยูของเจาหนาที่และการคงอยูขององคการ พบวา กระแสบริโภค

นิยม และวงการอุตสาหกรรมที่ใชนักสังคมสงเคราะหไปทําหนาที่แรงงานสัมพันธในโรงงาน เพราะ

เงินเดือนสูงกวา องคการพบภาวะขาดงบประมาณที่ไดจากการบริจาค 

4.3.2.3 กรณีศึกษาที่ 3 

1) สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีผลตอการสรรหาและการ

คัดเลือก 

กรณีศึกษาที่ 3 พบ ผูสมัครมีทางเลือกอื่น และคานิยมรับราชการ 

เนื่องจากรับราชการมีรายไดดีกวา ม่ันคงกวา “...รุนหลังพี่บอกไดเลยวานองเขามีที่เลือกอื่นนะคะ 

คือสอบไดแลวก็รอ ตอนที่สัมภาษณ เขาก็บอกวาทําได แตพอระยะหลังมานี่เขาก็อยูไดไมนาน...” 

“...มีหลายสวนคะ บางคนก็จะไปดูแลครอบครัว บางคนก็รับราชการก็มี...” 

2) สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีผลตอการคงอยูของเจาหนาที่

และการคงอยูขององคการ 

กรณีศึกษาที่ 3 พบวากระแสบริโภคนิยม เนื่องจากเจาหนาที่ตองการงาน

ใหมที่เงินเดือนสูงกวา องคการขาดงบประมาณ ซ่ึงรายรับสวนใหญมาจากเงินบริจาค “…   

องคกร NGO เงินสวนใหญไดมาจากการบริจาค ไมเหมือนองคกรธุรกิจ ถามีผลกําไรมากก็ไดมาก 

แตองคกร NGO นี่เงินทุกบาททุกสตางคไดจากการบริจาคมา Support…”  
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โดยสรุป สภาพแวดลอมภายนอกองคการในกรณีศึกษาที่ 3 พบวา 1) 

สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีผลตอการสรรหาและการคัดเลือก พบวา ผูสมัครมีทางเลือก

อ่ืน และคานิยมรับราชการ 2) สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีผลตอการคงอยูของเจาหนาที่

และการคงอยูขององคการ พบวา กระแสบริโภคนิยม เนื่องจากเจาหนาที่ตองการงานใหมท่ี

เงินเดือนสูงกวา องคการขาดงบประมาณ ซ่ึงรายรับสวนใหญมาจากเงินบริจาค 

 

4.4  สรุปการบริหารทรัพยากรมนุษยของกรณีศึกษา 
 

ผูวิจัยไดเลือกศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนดานสังคม

สงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทยที่ดําเนินการตอเนื่องเปนระยะเวลาตั้งแต 30 ปข้ึน

ไป มีเจาหนาที่ 50 คนขึ้นไป  3 กรณีศึกษา สรุปผลการศึกษาโดยสังเขปดังนี้ 

 
4.4.1 กรณีศึกษาที่ 1 

องคการเปดดําเนินการเมื่อ พ.ศ. 2523 เปนองคการสาธารณประโยชนใหความชวยเหลือ

ในรูปแบบบานพักฉุกเฉินสําหรับผูหญิงและเด็กที่ประสบวิกฤตชีวิต ผานกระบวนการฟนฟู สราง

ความเขมแข็ง ใหการศึกษาและฝกอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสถานภาพ และองคการได

ดําเนินกิจกรรมในเชิงรุกเพื่อปองกันปญหา การรณรงคเพื่อการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย 

ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย องคการในกรณีศึกษาที่ 1 แบงเปน 5 ระบบยอยไดแก 

4.4.1.1  ดานการจัดคนเขาทํางาน พบวา 1) การวิเคราะหงานและบทบาท 

เจาหนาที่มีบทบาทแบบกวางหลายบทบาท มีอิสระในการริเริ่มงาน 2) การออกแบบงาน บุคลากร

ทํางานแทนกันไดในและนอกฝาย มีการยายฝายได เจาหนาที่วิชาชีพทํางานแบบทีมสหวิชาชีพ 3) 

การวางแผนกําลังคนพิจารณาจากภาระงานในแตละฝาย 4) การสรรหาและการคัดเลือก สรรหา

เจาหนาที่ทั่วไปจากผูอาศัยใกลองคการโดยใบปลิวและปดประกาศ สรรหาเจาหนาที่วิชาชีพผาน

มหาวิทยาลัยและการฝกงาน ข้ันตอนการคัดเลือก ไดแก (1) สอบวัดความรู (2) สัมภาษณกึ่ง

โครงสราง (3) ทดสอบทํางานจริง 1-2 สัปดาห และ (4) ทดลองงาน 3 เดือน (5) การวางแผนการ

คงอยูขององคการ เนนที่การควบคุมภาวะเครียด 

4.4.1.2  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวา 1) การฝกอบรม ประกอบดวย 

ระบบการปฐมนิเทศ  เปนการฝกเจาหนาที่ใหมโดยเริ่มที่การแนะนําใหรูจักบริบทงานทั้งหมด 

ระบบการสอนงานแบบหัวหนางาน มีระบบพี่เลี้ยงโดยคัดเลือกผูที่เปนตนแบบที่ดีมาเปนพี่เลี้ยง มี

การสอนงานโดยผูนําหรือหัวหนางานทําใหเห็นเปนตัวอยาง สังเกตเรียนรูจากรุนพี่ทํางาน สอนงาน
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จากงายไปยาก 2) ดานการหลอหลอมพัฒนา พบวา มีการสอนงานจากผูกอต้ังในเร่ืองประหยัด ซึ่ง

ผูกอต้ังองคการเปนตนแบบ มีการซึมซับจิตอาสาจากรุนพี่และผูนํา การทํางานไดพัฒนาจิตใจของ

ผูทํางาน มีการเติบโตใหมีความคิดละเอียดออนประณีตมากข้ึน 3) การวางแผนอาชีพและการ

พัฒนาอาชีพ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและรับความรูใหม ๆ จากการประชุมสัมมนานอกองคการ 

และอาสาสมัครที่เขามาในองคการ องคการสนับสนุนใหไปฝกอบรมเพิ่มเติมความรูสายอาชีพที่

ตองใชในการทํางานดานสังคมสงเคราะห การทํางานมีการประชุมกลุมยอยเพ่ือชวยกันคิดหาทาง

แกปญหาที่ยาก รวมทั้งการประชุมกลุมเพื่อปรึกษาปญหารายกรณี โดยมีการประชุมเดือนละ 1 

คร้ัง 4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลผานการทดลองงาน ถาไมผานจะมีการให

ประเมินตออีก 30-120 วัน ในการประเมินผูนําจะมีการพูดคุยทําความเขาใจในส่ิงที่ประเมินกับผู

ทํางานหลังจากประเมินเสร็จส้ิน 

4.4.1.3  ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ  พบวา 1) ดานคาจางหรือเงินเดือน ใน

อดีตองคการไมมีคาตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนชัดเจน ปจจุบันมีระบบบัญชีแยกกลุมชัดเจน แต

อัตรายังตํ่ากวาขาราชการ คาตอบแทนนอกเวลา (OT) มาก อดีตอัตราไมเทากัน แตปจจุบันอัตรา

เทากันทุกระดับมีการปรับระบบคาตอบแทนโดยยึดคาแรงข้ันตํ่า และยกเลิกอาสาสมัครที่เปน

สมาชิก โดยใหมีคาแรงข้ันตํ่าและพึ่งตนเองได 2) ดานสวัสดิการ พบวา สวัสดิการนอยกวา

ขาราชการ มีสวัสดิการที่พักสําหรับผูหญิงโสด อาหารกลางวัน หลังผานการทดลองงานแลว ได

สิทธิ์ลาปวย 30 วัน/ป ลากิจ 10 วัน/ป ลาพักรอน 10 วัน/ป สามารถสะสมวันลาพักรอนได 5 วัน/ป 

มีสวัสดิการเงินสะสม มีเงินกูยามฉุกเฉิน 2 เทาของเงินเดือน มีเงินชวยเหลือเมื่อตองนอนพักรักษา

ที่โรงพยาบาล 3 วันข้ึนไปคร้ังละ 1,000 บาท และมีเงินกอนเมื่อเกษียณ 3) ดานคาตอบแทนที่ไมใช

ตัวเงิน แมวาองคการใหคาตอบแทนที่เปนตัวเงินนอย แตไดคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงินจากการ

ทํางาน คือ มีความภาคภูมิใจในผลงานที่ชวยเหลือผูเดือดรอนไดสําเร็จ และมีความมั่นคงในชีวิต  

4.4.1.4  ดานความปลอดภัยและสุขอนามัย พบวา 1) ดานความปลอดภัยและ

สุขอนามัยในการทํางาน มีปญหาคนทํางานในองคการมีปญหาทางกายและจิตใจ เม่ือเกิดอาการ

เหนื่อยลาในงาน (Burnout) แนวทางในการรับมือเมื่อตองรับ Case ปริมาณมาก คือ ตองปรับวิธี

คิด แค รับรู แตไมตองทุกขใจมากกับปญหาที่ยังแกไขไมได มีแนวทางลดปจจัยเส่ียงตอ

ความเครียดสะสม และใหเวลาในการผองถายความเครียด โดยหัวหนาฝายใหคําแนะนําเจาหนาที่

วิชาชีพใหพักนอกองคการ 2) ดานสวัสดิภาพของพนักงาน องคการมีสภาพบรรยากาศท่ีดี พื้นที่

เงียบสงบหางไกลถนนใหญ ไรความวุนวายของการจราจรในเมืองหลวง เหมาะแกการพักกายพัก

ใจ เสริมสรางพลังชีวิตใหแข็งแกรง เพื่อกลับมายืนหยัดไดอีกคร้ังอยางมั่นคง 
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4.4.1.5  ดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ พบวา 1) ดานพนักงานสัมพันธและ

การสื่อสารสองทางระหวางผูบริหารและพนักงาน องคการมีการประชุมที่เปนชองทางในการ

ส่ือสารที่สะทอนสิ่งที่ตองการได 2) ดานการรับฟงความคิดเห็นจากพนักงาน พบวา องคการมีการ

บริหารงานบุคคลที่เอื้อใหทํางานสะดวก มีความยืดหยุนสูง ใหทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ

เรื่องกฎระเบียบตาง ๆ โดยใชรูปแบบการประชุม  

บริบทที่มีอิทธิพลตอการบริหารทรัพยากรมนุษย แบงเปน สภาพแวดลอมภายใน

และสภาพแวดลอมภายนอกองคการ 

สภาพแวดลอมภายในองคการ พบวา 1) วัฒนธรรมองคการ ประกอบดวย การอยู

แบบครอบครัว และมีวัฒนธรรมภายในองคการแบบเอื้ออาทร ผูกอตั้งมีความใสใจในการดูแล

เจาหนาที่ 2) คานิยมขององคการ ประกอบดวย ความซื่อสัตย และความประหยัด เพราะองคการ

เปนองคการการกุศล และเงินไดรับมาจากการบริจาค 3) บรรยากาศดานสังคมและบรรยากาศ

ดานการเมืองในองคการ องคการมีบรรยากาศการอยูรวมกันแบบครอบครัว การใหกําลังใจในที่

ทํางาน และชวยเหลือกันเรื่องงาน 

สภาพแวดลอมภายนอกองคการ พบวา 1) สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีผล

ตอการสรรหาและการคัดเลือก ผูจบสายวิชาชีพสังคมสงเคราะหมีทางเลือกในการปฏิบัติงานสาย

อาชีพอื่นมากขึ้น และคานิยมการรับราชการ 2) สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีผลตอการคง

อยูของเจาหนาที่และองคการ พบวา สวนใหญเจาหนาที่ตองออกจากองคการ เพราะรายไดนอยไม

เพียงพอตอภาระหนี้สิน ตองการรายไดเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อใชจายในครอบครัว องคการมีภาวะ

ขาดงบประมาณที่ไดจากการบริจาคเปนหลัก 

 

4.4.2 กรณีศึกษาที่ 2 

องคการจดทะเบียนกอตั้งเปนองคการสาธารณกุศลเมื่อ พ.ศ. 2519 ใหความชวยเหลือ

ฟนฟูสภาพครอบครัวเพื่อปองกันการทอดทิ้งเด็ก ชวยเหลือเด็กกําพราที่ถูกทอดทิ้งใหไดรับการ

เลี้ยงดูในครอบครัวอุปการะเปนการชั่วคราว จัดหาครอบครัวบุญธรรม สงเสริมพัฒนาการคนไขวัย

เด็กในโรงพยาบาล ใหความชวยเหลือทางโภชนาการแกเด็กกําพราในสถานสงเคราะห  

ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย องคการในกรณีศึกษาที่ 2 แบงเปน 5 ระบบยอย ไดแก 

4.4.2.1  ดานการจัดคนเขาทํางาน พบวา 1) การวิเคราะหงานและบทบาท 

บทบาทของนักสังคมสงเคราะหในองคการคือ ดูแลกลุมผูรับบริการที่ตนรับผิดชอบและหมุนเวียน

รับผิดชอบงานโครงการ 2) การออกแบบงาน งานขององคการมีความหลากหลายและซับซอนของ 

ทาทาย ตองการความรับผิดชอบสูง เจาหนาที่มีอิสระในการตัดสินใจ โดยมีการชวยเหลือกันชวย
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ทํางานแทนกันได 3) การวางแผนกําลังคน องคการมีการประเมินจํานวนเจาหนาที่ที่ตองการจาก

ภาระงานที่ทําและคํานึงถึงอุปทานของเจาหนาที่วิชาชีพในตลาดแรงงาน ซึ่งปจจุบันองคการยัง

ประสบภาวะการขาดกําลังคนจากการลาออกของเจาหนาที่เปนหลัก ในอีกมุมมองหนึ่งจํานวน

เจาหนาที่ลดลงจํานวนหนึ่งเนื่องจากองคการสงมอบโครงการใหรัฐหรือชุมชนไปดําเนินการตอ

พรอมเจาหนาที่ประจําโครงการ 4) การสรรหาและการคัดเลือก การสรรหาเจาหนาที่ใหบริการตรง

จากมหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลที่สุดและการสรรหาเจาหนาที่สนับสนุนผานการประกาศตาม 

website หนังสือพิมพ และปายประกาศที่องคการ องคการคัดเลือกโดย การพิจารณาความรูจาก

การศึกษา การกรอกใบสมัคร และเขียนแสดงความคิดเห็นและทัศนคติ การสัมภาษณโดย

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาทัศนคติและการแกปญหาดวยสถานการณสมมติ และการทดลองงาน 

3 เดือน 5) การวางแผนการคงอยู องคการประสบปญหาอัตราการลาออกสูงพบชองวางระหวาง

เจาหนาที่วชิาชีพรุนเกากับเจาหนาที่รุนใหมถึง 16 ป ส่ิงที่มีผลตอการคงอยูของเจาหนาที่วิชาชีพใน

องคการที่สําคัญ ไดแก คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน เหตุผลในการลาออก ไดแก ความเครียดในการ

ทํางาน ไมสามารถแกปญหาในงานได ตองการความมั่นคงในอาชีพ ตองการความกาวหนาในสาย

อาชีพ ตองการคาตอบแทนเพิ่ม ความสัมพันธกับหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน กลยุทธการคงอยู

ขององคการ ไดแก เพิ่มชองทางการสรรหาและจํานวนผูสมัคร ใหความสําคัญกับการหลอหลอม

และการฝกงานของเจาหนาที่ใหม โดยใหหัวหนางานและผูสอนงานดูแลอยางใกลชิดในระดับที่

ยังคงมีอิสระในการทํางาน บมเพาะคานิยมจิตสาธารณะ ปรับระบบคาตอบแทนโดยเพิ่มสวัสดิการ 

และสรางความตระหนักในคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน 

4.4.2.2  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวา 1) ดานการฝกอบรม  ประกอบดวย 

ระบบการปฐมนิเทศ เปนการกลาวถึง ภาพรวม วิสัยทัศน พันธกิจ และงานในแตละสวนใหผูที่เขา

มาใหมฟง  ระบบการสอนงานในรูปแบบพี่สอนงานนอง เปนการใหรุนพี่หรือหัวหนางานดูแลสอน

งานใหรุนนอง ครอบคลุมการทํางาน การปรับตัว เร่ืองสวนตัวและครอบครัวในขอบเขตที่เหมาะสม 

ใหความสําคัญกับการดูแลดานจิตใจของพนักงานดวย การสอนงานตองมีตนแบบ (Role Model) 

ใหผูเขามาใหมไดมองเห็น 2) ดานการหลอหลอมพัฒนา พบวา องคการมีวิธีการหลอหลอม

คานิยม แนวคิด แนวปฏิบัติจนทําใหบุคคลที่เขาใหม กลายเปนสวนหนึ่งขององคการ เปนการหลอ

หลอมตามธรรมชาติในชีวิตการทํางานประจําวันซึ่งไมเปนทางการ หลอหลอมจากการทํางานใน

ระหวางการทํางานรวมกันกับรุนพี่ ในรูปแบบพี่สอนนอง เรียนรูซึมซับวิถีและแนวทางในการทํางาน

ไปโดยอัตโนมัติ ใชกิจกรรมจากการทํางาน การปฏิสัมพันธที่โตะอาหารที่ไมมีการแบงระดับ

ระหวางผูบริหารและลูกนอง อยูแบบพี่นองแบบเปนกันเอง ยึดโยงใหเจาหนาที่ฝายสนับสนุนไดมี

สวนรวม ทําใหงายตอการมองเห็นเปาหมายหลักขององคการเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 3) ดานการ
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วางแผนอาชีพและการพัฒนาอาชีพ พบวา องคการใหโอกาสในการวางแผนการศึกษาตอใน

วิชาชีพ มีโอกาสสมัครทุนไปตางประเทศ มีการสงเจาหนาที่บริการสายตรงเขาอบรมเพื่อเพิ่มพูน

ความรูในวิชาชีพอยูเสมอ 4) ดานการพัฒนาองคการ พบวา ในสถานการณในสภาวะวิกฤตสราง

บทเรียนใหทุกคนมีความสามัคคีและมุงไปที่จุดเดียวกัน  เพื่อเปาหมายและความอยูรอดของ

องคการ ระบบชวยเหลือกันทํางานทําใหฝายสนับสนุนมีโอกาสดูแลผูใชบริการ ทําใหรูสึกไดบุญ

และมีความสุขในการชวยเหลือผูอ่ืน มีเปาหมายเดียวกับองคืการในการใหสวัสดิการเด็กและ

ครอบครัว 5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน พบวา มีระบบการประเมินผลงานเพื่อการสะทอนงาน

และการพัฒนามากกวาเพื่อการเลื่อนข้ัน เล่ือนตําแหนง มีการประเมินผลเมื่อผานการทดลองงาน 

3 เดือน และเมื่อทํางานครบ 1 ป การประเมินผลการปฏิบัติงานทุกป โดย ผูประเมินคือ ตัวเอง 

เพื่อนใน-นอกฝาย หัวหนาฝาย และผูบริหาร หัวขอที่ประเมินคือการทํางาน การทํางาน มนุษย

สัมพันธ การเปดรับความรูใหม โดยมีระบบประเมินตัวเองกอนแลวมีการพูดคุยเพื่อใหมีการ

ปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน 

4.4.2.3  ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ พบวา 1) ดานคาจางหรือเงินเดือน 

องคการใหคาจางหรือเงินเดือนโดยใชเงินเดือนของราชการเปนมาตรฐาน ผูบริหารมีปญหาดาน

งบประมาณในการขึ้นเงินเดือนอัตราใหมใหกับพนักงาน เจาหนาที่ขององคการมีความเขาใจเร่ือง

เงินเดือนนอย เพราะเปนเงินที่ไดจากการบริจาค ตองใหผูเดือดรอนกอน ชวงวิกฤตฟองสบูแตกท่ี

มูลนิธิ เจาหนาที่ไมขอข้ึนเงินเดือน ไมเอาคนออก แมแตเงินเดือนที่ประกาศใหม 15,000 บาทของ

เจาหนาที่ภาครัฐ เจาหนาที่ยังเขาใจและไมเรียกรอง 2) ดานสวัสดิการ พบวา มีการต้ังกองทุน

สวัสดิการใหพนักงาน มีระบบสวัสดิการคารักษาพยาบาลเพิ่มเติม นอกเหนือจากสิทธิที่เบิกไดจาก

ภาครัฐ มีระบบสวัสดิการใหคาเทอมการศึกษาบุตร ในภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็นวา

สวัสดิการที่ไดรับในองคการอยูในเกณฑดี 3) ดานคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน พบวา การทํางานใน

องคการทําใหเจาหนาที่ทุกคนไดเห็นวาตนไดทําประโยชนตอผูอ่ืน 

4.4.2.4  ดานความปลอดภัยและสุขอนามัย พบวา 1) ดานความปลอดภัยในการ

ทํางานและสุขอนามัย องคการมีการลดความเครียดเวลารับ Case โดยปรับอารมณ แยกแยะไม

เอาเ ร่ืองของผู เ ดือดรอนมาเปนเ ร่ืองของตัวเอง  2) ดานสวัสดิภาพของพนักงาน  พบวา 

สภาพแวดลอมในการทํางานในองคการ เอ้ือตอการทํางานใหมีผลปฏิบัติงานสูง ใหอิสระในการ

ทํางาน มีการดูแลดานจิตใจดวยวัฒนธรรมการอยูแบบครอบครัว มีกิจกรรมที่ทําใหเจาหนาที่ทุก

ฝาย ทั้งผูบริหาร ผูใหบริการตรง และฝายสนับสนุน ไดเห็นเปาหมายและมีคานิยมเดียวกันในการ

มุงใหสวัสดิการที่ดีแกเด็กและครอบครัว 
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4.4.2.5  ดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ  พบวา 1) ดานพนักงานสัมพันธและ

การสื่อสารสองทางระหวางผูบริหารและพนักงาน องคการมีกิจกรรมที่จัดขึ้นพิเศษ เชน ปใหม  

“Big Cleaning Day” เปนกิจกรรมที่จัดเพื่อการสงตอคานิยมรุนตอรุน และเปนกิจกรรม

นันทนาการ   เพื่อเชื่อมความสัมพันธของเจาหนาที่ในองคการ 2) ดานการรับฟงความคิดเห็นจาก

พนักงาน พบวา องคการใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องของเงินเดือนวานอยไป

หรือไม และเสนอใหองคการปรับตามกระบวนการ 

บริบทที่มีอิทธิพลตอการบริหารทรัพยากรมนุษย แบงเปน สภาพแวดลอมภายใน

และสภาพแวดลอมภายนอกองคการ 

สภาพแวดลอมภายในองคการ  พบวา 1) วัฒนธรรมองคการ ประกอบดวย การอยู

แบบครอบครัว มีความเคารพอาวุโสแบบคนในครอบครัว มีการเคารพในขอบเขตซึ่งกันและกัน 

(Boundary) ไมมีลักษณะเชิงอํานาจการบังคับบัญชา มีการตอนรับที่เปนมิตร และมุงผลงานหรือ

มุงผลประโยชนของผูใชบริการเปนหลัก 2) คานิยมขององคการ ประกอบดวย ความเปนองคการ

วิชาชีพ ทําใหมีคานิยมที่สอดคลองกับหลักการวิชาชีพสังคมสงเคราะห มีหนาที่ในการใหส่ิงที่ดี

ที่สุดสําหรับเด็ก โดยการใหเด็กเติบโตในสภาพแวดลอมแบบครอบครัวไมใชสถานสงเคราะห และ

เปาหมายของการชวยเหลือขององคการคือการพึ่งตนเองไดของผูใชบริการ 3) บรรยากาศดาน

สังคมและบรรยากาศดานการเมืองในองคการ มีการชวยเหลือกันทั้งในเรื่องครอบครัวและเรื่องงาน 

สภาพแวดลอมภายนอกองคการ พบวา 1) สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีผล

ตอการสรรหาและการคัดเลือก พบวา ภาครัฐและภาคเอกชนรับสมัครนักสังคมสงเคราะหมากขึ้น 

และคานิยมรับราชการ  2) สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีผลตอการคงอยูของเจาหนาที่และ

องคการ พบวา กระแสบริโภคนิยม และวงการอุตสาหกรรมที่ใชนักสังคมสงเคราะหไปทําหนาที่

แรงงานสัมพันธในโรงงาน เพราะเงินเดือนสูงกวา องคการพบภาวะขาดงบประมาณที่ไดจากการ

บริจาค 

 

4.4.3 กรณีศึกษาที่ 3 

องคการกอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2524 เพื่อเปนบานเลี้ยงเด็กออนวัยแรกเกิดถึง 5 ป ซ่ึงอาศัยใน

ชุมชนแออัดในชวงเวลากลางวัน โดยสงเสริมการเรียนรูดานตางๆ ใหเหมาะสมตามวัย ปจจุบันมี

บานเด็กออน 4 หลัง มีการใหความรูกับพอแมสงเสริมความสัมพันธในครอบครัวและใหชุมชนมี

สวนรวมในการพัฒนา อาทิ โครงการบานรวมพัฒนาเด็กโดยเปาหมายคือใหความรูและสนับสนุน

ใหผูประกอบการบานรับเลี้ยงในชุมชนเลี้ยงเด็กอยางถูกวิธีมีมาตรฐาน  
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ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย องคการในกรณีศึกษาที่ 3 แบงเปน 5 ระบบยอย ไดแก 

4.4.3.1  ดานการจัดคนเขาทํางาน พบวา 1) การวิเคราะหงานและบทบาท 

องคการมีแบงบทบาทที่หลากหลายมุงใหครอบคลุมเปาหมายที่ตองการ มีการปรับเปลี่ยนตาม

สภาพปญหาและสถานการณที่เจาหนาที่เผชิญ 2) การออกแบบงาน งานในองคการมีขอบขาย

ความรับผิดชอบและเนื้อหาของงานคอนขางมาก เปนงานหนัก มีการเปลี่ยนสายงาน มีการชวยกัน

ทํางาน 3) การวางแผนกําลังคนขององคการพิจารณาจากความตองการแรงงานประกอบกับแหลง

อุปทาน องคการไมมีปญหาเร่ืองการขาดแคลนกําลังคนและไมมีปญหากําลังคนเกิน 4) การสรรหา

และการคัดเลือก องคการใชแหลงในการสรรหาหลากหลายแหลงโดยสนับสนุนใหประชาชนใน

ชุมชนเขาทํางาน ไมรับเจาหนาที่ที่ลาออกจากองคการกลับเขามาทํางาน การคัดเลือกบุคลากร 

ดวยใบสมัคร การเขียนบรรยายในประเด็นที่กําหนด  สัมภาษณโดยคณะกรรมการ ทดสอบลงพ้ืนที่

ในชุมชน การทดสอบทํางาน และทดลองงาน 6 เดือน 5) การวางแผนการคงอยู ส่ิงที่มีผลตอการ

คงอยูในองคการ ไดแก ความพึงพอใจในงาน และภาวะผูนํา กลยุทธในการคงอยูขององคการ คือ 

บรรยากาศความเปนพี่เปนนองในองคการ 

4.4.3.2  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย พบวา 1) ดานการฝกอบรม ประกอบดวย 

ระบบปฐมนิเทศ โดยมีการอบรมกอนเขามาปฏิบัติงาน มีการอบรมผูดูแลเด็กเล็ก และตองมีการ

ทดสอบวาผานหรือไม กอนใหเขามาปฏิบัติงาน ระบบการสอนงานในรูปแบบพี่สอนงานนอง มี

ระบบแบงงานตามความถนัดของแตละคน มีอิสระในการตัดสินใจโดยมีหัวหนาและผูบริหารให

คําปรึกษา ชี้แนะ รวมคิด รวมทํา และสอนงาน การอบรมเพิ่มความรูในการทํางานใหเจาหนาที่ มี

การอบรมเพิ่มใหโดยไมจําเปนตองจบตรงวุฒิ มีการอบรมที่ทุกคนตองรูคือการดูแลเด็กเล็ก เพราะ

เปนงานหลักขององคการ นอกจากนั้นเปนการอบรมตามแผนที่สอดคลองกับงานที่ทํา 2) ดานการ

หลอหลอมพัฒนา พบวา องคการมีแนวทางในการหลอหลอมพัฒนาเจาหนาที่ โดยหลอหลอมให

เปนคนที่มีจิตใจเปนมนุษยที่สมบูรณ รูจักเห็นใจผูอ่ืน สนับสนุนใหผูอ่ืนดีข้ึน มีการฝกใหกลาคิด 

กลาแสดงออก ใหมีสวนรวมในองคการ งานในตําแหนงหัวหนา ตองเรียนรูจากการปฏิบัติงาน เปน

การเรียนรูและพัฒนาตัวเอง องคการพัฒนาใหความรูเจาหนาที่ในเร่ืองการทํางานและการพัฒนา

ตนเอง ทําใหเปนคนที่สมบูรณทั้งกายและใจ เขาใจชีวิตมากข้ึน 3) ดานการวางแผนอาชีพและการ

พัฒนาอาชีพ องคการมีการใหการอบรมพัฒนาเจาหนาที่มากมายหลายหลักสูตร เจาหนาที่

สามารถทํางานไดแมไมไดจบสาขาตรง เม่ือข้ึนในตําแหนงหัวหนา ไมมีการอบรมหรือสอนหัวหนา

งาน ตองอาศัยทักษะสวนตัวเรียนรูดวยตนเอง ไมมีรายละเอียดของการวางแผนอาชีพและการ

พัฒนาอาชีพเฉพาะชัดเจน 4) ดานการพัฒนาองคการ พบวา องคการมีแนวคิดที่ทําใหเจาหนาที่ 

และคนในชุมชนเปนเจาของงาน คือใหโอกาสไดคิดรวม และทํารวม 5) ดานการประเมินผลการ
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ปฏิบัติงาน พบวา องคการมีการประเมินผลงานวาทําไดตามแผนที่วางไวหรือไม มีการประเมินผล

การทํางานของเจาหนาที่ในหลายดาน ทั้งตอองคการ ตอหัวหนางาน และตอเพื่อนรวมงาน 

4.4.3.3  ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ พบวา 1) ดานคาจางหรือเงินเดือน 

องคการใหเงินเดือนในระดับพออยูได พนักงานตองใชจายอยางประหยัด 2) ดานสวัสดิการ 

องคการมีการปรับปรุงสวัสดิการโดยมีการสอบถามความตองการของเจาหนาที่แบบไมเปน

ทางการ มีการวางระบบใหมใหธนาคารมาจัดการเร่ืองกองทุนหลังเกษียณ เปนรางวัลสําหรับ

เจาหนาที่ผูชวยเหลือคนมาทั้งชีวิต นอกจากนี้ยังมีคาทําศพของเจาหนาที่และครอบครัว 3) ดาน

คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน พบวา เจาหนาที่มีความพึงพอใจในโอกาสในการทําประโยชนใหกับ

สังคม มีความสนุกกับงาน และเห็นการชวยเหลือผูอ่ืนทําใหตนเองมีคุณคา 

4.4.3.4  ดานความปลอดภัยและสุขอนามัย พบวา 1) ดานความปลอดภัยและ

สุขอนามัย องคการมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล เปนสวัสดิการประกันสังคม รวมกับคาครองชีพที่

ปรับใหตามความเหมาะสม แมจะมีปญหาสุขภาพบาง แตก็ยังคงทํางานในองคการ เพราะข้ึนกับ

เพื่อนรวมงานดวย 2) ดานสวัสดิภาพของพนักงาน  พบวา เจาหนาที่มีความผูกพันกับองคการ มี

ความภูมิใจในองคการวา งานขององคการเนนการพัฒนาใหคนชวยเหลือตนเองไดและใหชุมชนมี

สวนรวม สภาพแวดลอมในการทํางานใหโอกาสคิดและอยูแบบครอบครัว องคการพัฒนาให

ความรูตนในเร่ืองการทํางาน มีความสุขที่ไดจากการทํางานและสวัสดิการที่องคการพยายามจัดให 

4.4.3.5  ดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ พบวา 1) ดานพนักงานสัมพันธและ

การสื่อสารสองทางระหวางผูบริหารและพนักงาน องคการมีการประชุมทุกเดือน มีชองทางหลาย

ทางในการส่ือสารภายในองคการ เชน กิจกรรมทําบุญ สัมมนาบุคลากร 2) ดานการรับฟงความ

คิดเห็นจากพนักงาน พบวา องคการใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ ในโครงการของ

องคการเปนโครงการที่ตอเนื่องยาวนาน มีการตอยอดความคิด ขอบเขตการทํางานจากการปฏิบัติ 

และได สัมผัสปญหาจริง  การทําโครงการมีการรวมกันคิดหลายฝาย  ทั้งฝายปฏิบั ติกับ

คณะกรรมการที่มีนักวิชาการ 

บริบทที่มีอิทธิพลตอการบริหารทรัพยากรมนุษย แบงเปน สภาพแวดลอมภายใน 

และสภาพแวดลอมภายนอกองคการ 

สภาพแวดลอมภายในองคการ พบวา 1) วัฒนธรรมองคการ ประกอบดวย 

องคการมีวัฒนธรรมการอยูแบบครอบครัว มีความเปนกันเอง การชวยเหลือเอ้ือเฟอซึ่งกันและกัน 

ทุกคนมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตัวเอง และมุงผลงานหรือมุงผลประโยชนของผูใชบริการเปน

หลัก  2) คานิยมขององคการ ประกอบดวย การทํางานเพื่อส่ิงที่ดีที่สุดสําหรับเด็ก และเด็กทุกคนมี

สิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่ดีและเปนหนาที่ของพวกเราทุกคนที่จะทําใหเด็กๆ ไดรับโอกาสนั้น 3) บรรยากาศ
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ดานสังคมและบรรยากาศดานการเมืองใน องคการมีบรรยากาศองคการแบบพี่นอง ชวยเหลือกัน 

ทํางานเปนทีม พัฒนาคนทํางาน ดูแลเร่ืองสวนตัว และครอบครัว 

สภาพแวดลอมภายนอกองคการ พบวา 1) สภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการ

สรรหาและการคัดเลือก พบวา ผูสมัครมีทางเลือกอ่ืน และคานิยมรับราชการ 2) สภาพแวดลอม

ภายนอกที่มีผลตอการคงอยูของเจาหนาที่และองคการ พบวา กระแสบริโภคนิยม เนื่องจาก

เจาหนาที่ตองการงานใหมที่เงินเดือนสูงกวา องคการขาดงบประมาณ ซึ่งรายรับสวนใหญมาจาก

เงินบริจาค 

ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัย การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชน

ดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรี 3 กรณีศึกษา เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปขององคการ  ระบบ

การบริหารทรัพยากรมนุษย 5 ระบบยอย บริบทที่มีอิทธิพลตอการบริหารทรัพยากรมนุษย ในบท

ตอไปจะเปนการสรุปผลการวิจัยและนําเสนอการอภิปรายผลเพ่ือตอบคําถามการวิจัยที่วา การ

บริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีใน

ประเทศไทยมีแนวทางเปนอยางไร และขอเสนอแนะ 



 
 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

งานวิจัยเร่ือง การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนดานสังคม

สงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรี นี้มีคําถามการวิจัยที่วา การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ

สาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทยมีแนวทางเปนอยางไร 

และมีวัตถุประสงคการวิจัย  เพื่อคนหาแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ

สาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทย เพื่อตอบคําถามการ

วิจัย ผูวิจัยเร่ิมที่การศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยรวมทั้งบริบทสภาพแวดลอมภายใน

และสภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีอิทธิพลตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของกรณีศึกษา 

ดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Research) แลวจึง

ประมวลผลเพื่อตอบคําถามการวิจัยดังจะนําเสนอในบทนี้ตอไป 

ผูวิจัยไดเก็บขอมูลระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยรวมทั้งบริบทสภาพแวดลอมภายใน

และสภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีอิทธิพลตอการบริหารทรัพยากรมนุษยโดย การสัมภาษณ 

การสังเกตบรรยากาศการทํางานและปฏิสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงาน และการศึกษาเอกสาร โดย

ศึกษาองคการสาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทยท่ี

ดําเนินการตอเนื่องเปนระยะเวลาต้ังแต 30  ปข้ึนไป มีเจาหนาที่ 50 คนข้ึนไป จํานวน 3 

กรณีศึกษา คือ กรณีศึกษาที่ 1 องคการกอต้ังเมื่อ พ.ศ. 2523 เปนบานพักฉุกเฉินสําหรับผูหญิง

และเด็ก มีเจาหนาที่ประมาณ 110 คน ผูวิจัยสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่รวม 43 คน 

กรณีศึกษาท่ี 2 องคการกอต้ังเมื่อ พ.ศ. 2519 เปนองคการดานสวัสดิการครอบครัวและเด็กตาม

หลักวิชาสังคมสงเคราะห มีเจาหนาที่ประมาณ 60 คน ซึ่งผูวิจัยสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่

รวม 20 คน และกรณีศึกษาที่ 3 กอต้ังเม่ือ พ.ศ. 2524 เพื่อเปนบานเลี้ยงเด็กออนวัยแรกเกิดถึง 5 ป

ซึ่งอาศัยในชุมชนแออัดในชวงเวลากลางวันและขยายงานสูการมีสวนรวมของชุมชน ปจจุบันมี

เจาหนาที่ประมาณ 65 คน ซึ่งผูวิจัยสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่รวม 14 คน  

ในบทนี้ผูวิจัยจะไดนําเสนอผลการวิจัยและอภิปรายผล โดยเร่ิมที่สรุป ระบบการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยของกรณีศึกษา 5 ระบบยอยที่สอดคลองกับบริบทสภาพแวดลอมภายในและ
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สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีอิทธิพลตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของกรณีศึกษา ตาม

กรอบแนวคิดการวิจัย แลวจึงประมวลผลตอบคําถามการวิจัยที่วา การบริหารทรัพยากรมนุษยใน

องคการสาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทยมีแนวทางเปน

อยางไร โดยมีหัวขอดังตอไปนี้  

5.1 สรุประบบการบริหารทรัพยากรมนุษยของกรณีศึกษา 

5.2 ประมวลผลในการตอบคําถามการวิจัย 

5.3 ขอเสนอแนะ 

5.4 ขอจํากัดในการวิจัย 

 

5.1 สรุประบบการบริหารทรัพยากรมนุษยของกรณีศึกษา 
 

จากผลการวิจัยกรณีศึกษา 3 กรณีศึกษา ผูวิจัยสรุปเปรียบเทียบขอคนพบในประเด็น 

ขอมูลทั่วไปขององคการ ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย 5 ระบบยอย และบริบทที่เปน

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการที่มีอิทธิพลตอการบริหารทรัพยากรมนุษย ดังมี

รายละเอียดตอไปนี้ 

 

  5.1.1  ขอมูลทั่วไปขององคการ 

 

ตารางที่ 5.1  สรุปขอคนพบขอมูลทั่วไปจากกรณีศึกษา  

 

ขอมูล กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 กรณีศึกษาที่ 3 

อายุ (ถึง 2555) 32 36 31 

กลุมเปาหมาย ผูหญิงและเด็ก ผูประสบวิกฤต เด็กและครอบครัว ผูประสบวิกฤต เด็กออน-ครอบครัวในชุมชนแออัด 

งานบริการ บานพักฉุกเฉิน(ทุกวัย) ศูนยชวยผู

ถูกขมขืน สายดวนปรึกษา24ช.ม. 

ฝกอาชีพ งานเชิงรุก-เชิงนโยบาย 

ฟนฟูสภาพครอบครัว มารดาบิดา

นอกสมรส ครอบครัวอุปการะ 

ครอบครัวบุญธรรมเด็ก-เด็กพิเศษ 

บานรับเลี้ยง บานรวมพัฒนาเด็ก 

พัฒนาหญิงตั้งครรภ-ครอบครัว 

อาสาสมัครชุมชน-จ๋ิว-แมชวยแม 

การใหบริการ ท่ีพัก อาหาร สุขภาพ คําปรึกษา 

บําบัดทางจิต ฝกอาชีพ ทีมสห

วิชาชีพชวยผูถูกขมขืน   

คําปรึกษา ทุน อาหาร สุขภาพ  ท่ี

พัก ดูแลกอน-หลังคลอด 

ครอบครัวอุปการะ/บุญธรรม  

เยี่ยมบาน ใหคําแนะนํา ใหความรู 

อบรม กิจกรรมคาย เชน คาย

ครอบครัวเรียนรูอยางสนุกสนาน  

เวลาใหบริการ บานพัก: 24 ช่ัวโมง ไมมีวันหยุด 

ฝกอาชีพ:สนง จ.-ศ.+สอน ส.-อา. 

นักสังคม:เวลายืดหยุนตาม Case 

สนง: จ.-ศ.+ งานอาสา ส.อา 

บานรับเลี้ยง สนง: จ.-ศ. 

งานชุมชน:จ-ศ/ลงพท.เย็น+ส.อา. 

โครงสรางองคการ แผนกตามหนาที่ – 5 ฝาย วิชาชีพ (Professional) ขยาย (Divisionalized) – 4บาน 
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ตารางที่ 5.1  (ตอ) 
 

  

ขอมูล กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 กรณีศึกษาที่ 3 

จํานวนบุคลากร 110  60 65 

1) บริการตรง 24  50 53 

(1) วิชาชีพ 10  50 1 ( พยาบาล ) 

(2) พ่ีเลี้ยงเด็กออน 11 - 24 

(3) ครูพ่ีเลี้ยง 3 - - 

(4) เจาหนาที่ -   -  28 

2) สนับสนุน 86  10 12 

อาสาสมัคร ประมาณ 240-270 คน / ป 

1) นักศึกษาและผูฝกปฏิบัติงาน

2) อาสาสมัครระยะยาว 

3) อาสาสมัครระยะสั้น 

1) อสม.ครอบครัวอุปการะ200คน 

2) อสม.เด็กในสถานสงเคราะห 

3) อสม.สโมสรเด็ก 

1) อาสาสมัครประจํา 1 คน 

2) อาสาสมัครชุมชนปกปองเด็ก  

3) อาสาสมัครจิ๋ว 

4) อาสาสมัครแมชวยแม 

แหลงทุนเงิน               1) จากการบริจาคของบุคคลและองคการในและนอกประเทศ  2) กิจกรรมหารายได   3) ดอกเบี้ย 

 

จากตารางที่ 5.1 องคการในกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณีศึกษามีอายุองคการมากกวา 30 ปข้ึน

ไปจัดวาเปนองคการที่มีความสามารถในการอยูรอดสูง โดยกรณีศึกษาที่ 2 มีอายุมากที่สุดคือ 36 

ป กรณีศึกษาที่ 1 มีอายุองคการ 32 ป กรณีศึกษาที่ 3 มีอายุองคการ 31 ป  

กลยุทธขององคการ ไมไดเขียนไวชัดเจนในเว็บไซตหรือรายงานประจําป ขององคการทั้ง 3 

กรณีศึกษา แตสามารถมองจากแนวทางที่กําหนดไวขององคการได โดยใชความหมายของกลยุทธ

องคการ คือ แนวทาง (Approach) ที่ถูกเลือกเพื่อบรรลุเปาหมายในอนาคตที่จําเพาะเจาะจง 

(Armstrong, 2010: 36) 

องคการในกรณีศึกษาที่ 1 มีกลุมเปาหมายเปนกลุมผูหญิงทุกวัยและเด็ก กลยุทธของ

องคการ ผูวิจัยไดสรุปจากรายงานประจําปขององคการ วิเคราะหไดวามี 3 กลยุทธ คือ 1) การให

ความชวยเหลือผูหญิงและเด็กที่ประสบปญหาวิกฤตชีวิต โดยผานกระบวนการชวยเหลือฟนฟู 

สรางความเขมแข็ง ใหการศึกษาและฝกอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และใหยืนหยัดไดในสังคม

ไดอยางเหมาะสม 2) การดําเนินกิจกรรมเชิงรุกที่เอื้อตอการปองกันปญหาที่เกิดขึ้นกับผูหญิงและ

เด็ก 3) การรณรงคเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเพื่อเสริมสรางสถานภาพศักยภาพ สิทธิ

และโอกาสของผูหญิงในสังคม จากแนวทางที่ถูกเลือกเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ ทําให

กิจกรรมครอบคลุมครบวงจรและคอนขางหลากหลาย งานใหบริการที่เดนคืองานบานพักฉุกเฉิน

เพื่อผูประสบวิกฤตชีวิต อาทิ ถูกกระทํารุนแรง ถูกขมขืน ถูกหลอกใหคาประเวณี ต้ังครรภไมพรอม 
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ติดเช้ือเอชไอวี/เอดส เปนตน โดยใหที่พัก อาหาร บริการสุขภาพ ใหคําปรึกษา ใหการบําบัดทางจิต 

ฝกอาชีพ โดยทีมสหวิชาชีพ เพื่อใหผูเขาพักสามารถกลับไปใชชีวิตไดดวยตนเอง นอกจากนี้ยังมี

งานศูนยชวยเหลือผูถูกขมขืนซึ่งมีทีมสหวิชาชีพใหบริการที่จุดเดียวครบวงจร งานสงเสริมอาชีพกับ

ผูหญิงทั่วไป งานรณรงคเชิงรุก อาทิ ยุติปญหาความรุนแรง งานเชิงวิชาการของสถาบันวิจัยของ

องคการ และงานผลักดันเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนใหผูหญิงไดรับโอกาส ไดรับการพัฒนา ไดรับ

ความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม ฝายสังคมสงเคราะห บานพักฉุกเฉินและสายดวนให

คําปรึกษา เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมงไมมีวันหยุด ในสวนศูนยฝกอาชีพสําหรับบุคคลทั่วไปจะ

จัดหลักสูตรสอนเพิ่มเติมในวันเสารและอาทิตยบางวันนอกเหนือจากหลักสูตรวันธรรมดา งาน

สํานักในฝายอ่ืนจะทํางานวันจันทรถึงวันศุกร 

องคการในกรณีศึกษาที่ 2 มีการกําหนดวิสัยทัศน ไวชัดเจนวา เปนองคการคุณภาพ 

ทันสมัย โปรงใส ทํางานสรางเสริมกําลังใหสถาบันครอบครัวอบอุนและสังคมเขมแข็ง พันธกิจ คือ 

เชื่อมั่นและตระหนักวาสถาบันครอบครัวเปนพื้นฐานของการพัฒนาสังคมในทุกดาน การฟนฟูและ

เสริมกําลังครอบครัวใหมั่นคงเพื่อทําหนาที่ดูแลบุตรหลานของตนไดตามปกติคือภารกิจหลักของ

องคการ กลุมเปาหมาย คือ เด็กและครอบครัว ผูวิจัยวิเคราะหวา กลยุทธขององคการไดกําหนดไว

ในวัตถุประสงคของการดําเนินการ มี 7 กลยุทธ ไดแก 1) สงเสริมและดําเนินการใหเด็กทุกคนมี

ชีวิตอยูในครอบครัวของตนเองอยางมั่นคงผาสุก 2) ชวยจัดหาครอบครัวทดแทนใหกับเด็กที่ไม

อาจจะอยูกับครอบครัวของตนเองได 3) สงเสริมและจัดบริการครอบครัวบุญธรรมโดยดําเนินการ

อยางถูกตองตามกฎหมายและหลักวิชาสังคมสงเคราะห 4) สงเสริมและใหบริการดานสวัสดิการ

ครอบครัวและเด็กตามหลักวิชาการสังคมสงเคราะห 5) สงเสริมและประสานงานกับองคการตางๆ 

ที่ปฎิบัติงานดานสวัสดิการครอบครัวและเด็ก 6) สงเสริมการศึกษาวิจัยดานสวัสดิการครอบครัว

และเด็ก ทั้งนี้เปนการกระทําโดยไมมุงแสวงหากําไร หรือไมเกี่ยวของกับลัทธิการเมืองใดๆ ทั้งส้ิน 

และ 7) สงเสริมและเผยแพรความรู ความเขาใจในเร่ืองงานพัฒนาเด็กและครอบครัว  โดยผานส่ือ

ตางๆ รวมทั้งส่ือมวลชนเพื่อประโยชนสาธารณะ มีกิจกรรมการใหบริการกับเด็กและครอบครัวที่

ประสบภาวะวิกฤต อาทิ ยากจน เจ็บปวย ตกงาน ปญหาความรุนแรง ปญหาสุขภาพ ปญหา

ตั้งครรภไมพรอม บิดามารดานอกสมรส ผูติดเช้ือเอชไอวี/เอดส เด็กพิเศษ เด็กพิการซ้ําซอน เปน

ตน โดยมีแนวคิดหลักคือ “ครอบครัวคือที่ซึ่งดีที่สุดสําหรับเด็ก” และไมเห็นดวยกับการเลี้ยงเด็กใน

สถานสงเคราะห ดังนั้นจึง ฟนฟูสภาพครอบครัวใหพรอมที่จะดูแลเด็กได ใหคําปรึกษา ทุนฝกและ

ประกอบอาชีพแกผูนําครอบครัว ทุนการศึกษาของเด็ก อาหารเสริม นมผง รวมทั้งดานสุขภาพกาย

และจิต ดานการชวยเหลือมารดาและบิดานอกสมรส ใหคําปรึกษา ชวยเหลือที่พัก ดูแลกอนและ
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หลังคลอดเพื่อใหสามารถเล้ียงบุตรไดดวยตนเอง หากสุดวิสัยไมสามารถเล้ียงบุตรไดดวยตนเอง

องคการจะจัดหาครอบครัวอุปการะซ่ึงเปนอาสาสมัครดูแลเด็ก 0- 6 ป ในครอบครัวที่มีปญหาเปน

ชั่วคราวโดยองคการรับผิดชอบคาใชจายในการเล้ียงดูทุกดาน และสุดทายสําหรับเด็กกําพราที่

ปราศจากครอบครัว องคการจัดหาครอบครัวบุญธรรมที่เหมาะสมกับเด็ก ทุกกระบวนการเหลานี้

ดําเนินการตามหลักวิชาสังคมสงเคราะห เวลาทํางานของนักสังคมสงเคราะหข้ึนกับผูใชบริการที่

นักสังคมสงเคราะหดูแลไมมีเวลาที่แนนอน อาจตองออกไปเยี่ยมผูรับบริการแตเชาและกลับดึก วัน

เสารและวันอาทิตยอาจตองเดินทางไปเยี่ยมบานผูใชบริการในตางจังหวัด 

องคการในกรณีศึกษาที่ 3 มีการกําหนดวิสัยทัศนไวชัดเจนวา  มุงเปนผูนําในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กออนในชุมชนโดยการสรางจิตสํานึก และการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ไดกําหนดวัตถุประสงคขององคการ ซึ่งผูวิจัยวิเคราะหวานาจะเปนพันธกิจหรือภารกิจของ
องคการ ไดแก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กออนวัย 0 - 5 ป ในชุมชน องคการไดกําหนดความเช่ือ
ในการทํางานวา วิธีการทํางานเพื่อแกไขปญหา คือ การทําใหคนในชุมชนมีความรูสึกวาพวกเขา
เปนสวนหนึ่งของกันและกัน จากความเช่ือนี้จะทําใหพวกเขามีความคิดที่วา เด็กๆ ทุกคนในชุมชน
เปนลูกหลานของพวกเขา และจะนํามาซ่ึงการปฏิบัติตอเด็กๆ อยางถูกตองเหมาะสม เปาหมายใน
การทํางานขององคการ คือ “การทําใหชุมชนเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน” งานขององคการ จึงเนนให
ชุมชนมีสวนรวม เพื่อใหพวกเขาสามารถสรางความเปนเอกลักษณของชุมชนของตนเองและแกไข
ปญหาของชุมชนดวยตนเอง จากการกําหนดเปาหมายขององคการที่นาจะเปนเปาประสงคของ
องคการ ไดแก “เพื่อใหชุมชนเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน” กลยุทธขององคการ มี 3 ดาน โดยระบุใน 
website ขององคการ ไดแก 1) ดานการชวยเหลือเด็ก มุงเนนการทํางานดานการพัฒนาเด็กตาม
หลักของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ใหไดรับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ไดรับการปกปอง
คุมครองและการมีชีวิตในวัยเด็กที่มีความสุข 2) ดานครอบครัว ใหความสําคัญกับการพัฒนาพอ
แม ผูปกครอง เพื่อใหเด็กไดรับการดูแลที่ดีจากครอบครัว ผานกิจกรรมตาง ๆ อาทิ อบรมใหความรู 
ใหคําปรึกษา จัดกิจกรรมกลุมยอย ประกวดครอบครัวตัวอยาง และกิจกรรมคายครอบครัว  และ  
3) ดานชุมชน โดยพยายามสรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชนใหเหมือนชีวิตใน
ชนบท ผูคนที่อาศัยอยูในชุมชนมาจากหลายที่ จึงขาดความสัมพันธตอกัน กลุมเปาหมาย คือ เด็ก
และครอบครัวในชุมชนแออัด งานเดนในชวงกอต้ัง คือ บานรับเล้ียงเด็กออนชวงกลางวันใหกับ
กลุมที่ขาดการดูแลในชวงกลางวันซ่ึงทั้งพอและแมตองไปทํางานเลี้ยงปากทองโดยมี ครูดูแลดาน
การเจริญเติบโต สุขภาพ และพัฒนาการ ปลูกฝง มารยาท วินัย และคุณธรรม ควบคูกับการให
ความรู ความเขาใจ ใหตระหนักในความรับผิดชอบในการดูแลเด็กกับผูปกครอง ตอมาองคการได
ขยายความชวยเหลือไปยังเด็กในชุมชนใหกวางข้ึนโดยโครงการบานรวมพัฒนาเด็ก เปนการ
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ทํางานเชิงรุกเขาถึงเจาของบานรับเล้ียงในชุมชน เจาหนาที่เขาไปโนมนาว ชักจูง ขอความรวมมือ
สรางคุณภาพการรับเล้ียงและพัฒนาเด็ก โดยคํานึงถึงสุขอนามัย เก็บคารับเล้ียงที่เปนธรรม 
องคการไดจัดอบรมใหความรู เยี่ยมบานรับเล้ียง งานพัฒนาครอบครัวใหคําปรึกษา ลงเยี่ยมบาน 
ใหความรู จัดคายครอบครัว ปรับความคิดใหพอแมใสใจดูแลลูกทั้งดานสุขภาพและการเรียนรู 
พัฒนาหญิงต้ังครรภที่อายุนอย ใหความรูในการดูแลครรภ และสุดทายงานชุมชน ใหชุมชนมีสวน
รวมและสรางความเขมแข็งในการพัฒนาเด็กในชุมชนตัวเอง โดยมีอาสาสมัครชุมชนปกปองเด็ก 
อาสาสมัครจิ๋ว และอาสามัครแมชวยแม โดยองคการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเด็กในชุมชน เชน วัน
เด็ก วันปใหม และกิจกรรมตามประเพณี เวลาใหบริการในสวนบานรับเล้ียงและสํานักงานใน วัน
จันทร - วันศุกร สวนงานชุมชนนอกจากจะทํางานในเวลาปกติแลว อาจตองลงพื้นที่ในชวงเย็นและ
วันเสารและวันอาทิตย 

โครงสรางองคการกรณีศึกษาที่ 1 แบงเปนแผนกตามหนาที่ 5 ฝาย และอีก 2 องคการยอย 
ฝายสังคมสงเคราะห ฝายการศึกษาและฝกอาชีพ และสถาบันวิจัย เปนฝายที่ดําเนินการใน
วัตถุประสงคขององคการดานการสงเคราะห สงเสริมอาชีพ และ งานเชิงรุกของของคการ องคการ 
มีขนาดใหญมีบุคลากรทั้งหมด 110 คน เปนเจาหนาที่ใหบริการตรงและเจาหนาที่สนับสนุน 
เจาหนาที่ใหบริการตรงอยูในฝายสังคมสงเคราะห  24  คน ประกอบดวย 3 กลุม ไดแก 1) 
เจาหนาที่วิชาชีพ 10 คน 2) พี่เล้ียงเด็กออน 11 คน และ 3) ครูพี่เล้ียง 3 คน ที่เหลือเปนเจาหนาที่
สนับสนุน 86 คน ในแตละปองคการมีอาสาสมัครเขาชวยงานประมาณ 240-270 คนตอป แบงเปน 
3 กลุม ไดแก 1) ผูฝกปฏิบัติงานท่ีเปนบุคคลทั่วไปและนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมถึงปริญญา
เอกทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ มีจํานวนประมาณ 220-240 คนตอปสวนมากเปนนักศึกษา
ไทยจากสถาบันการศึกษาตางๆ อาทิ ผูเขาฝกพี่เล้ียงเด็กทารกจากบริษัทเอกชน นักเรียนมัธยม 
นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาพยาบาลจิตเวชศาสตร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรการกีฬา นักศึกษา
คณะจิตวิทยาการใหคําปรึกษา นักศึกษาคณะจิตวิทยาพัฒนาการ นักศึกษาคณะกายภาพบําบัด 
เปนตน 2) อาสาสมัครระยะยาว ไดแก ชาวไทยและชาวตางชาติที่ชวยเหลือบานพักฉุกเฉินอยาง
ตอเนื่องยาวนาน 2 - 4 เดือนข้ึนไป อาทิ อาจารยมหาวิทยาลัย นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา 
นักจิตวิทยาคลีนิก อาสาสมัครศาสนาบําบัด อาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ เปนตน 3) อาสาสมัคร
ระยะสั้น ไดแก ชาวไทยและชาวตางชาติที่ชวยงานบานพักฉุกเฉินระยะเวลานอยกวา 2 เดือน 
สวนมากเปนชาวตางประเทศ 

โครงสรางองคการในกรณีศึกษาที่ 2 เปนองคการวิชาชีพ บุคลากรทั้งหมด 60 คน เปน
เจาหนาที่วิชาชีพใหบริการตรง 50 คน เจาหนาที่สนับสนุน 10 คน และอาสาสมัครในโครงการ
ครอบครัวอุปการะ 200 คน มีอาสาสมัครในโครงการเด็กกําพราในสถานสงเคราะห และ
อาสาสมัครในโครงการสโมสรเด็ก อาสาสมัครเหลานี้ไมไดรับเงินเดือนเชนพนักงานประจํา แต
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สามารถเบิกคาใชจายในการทํากิจกรรมไดตามที่ไดจายจริง ลักษณะที่แสดงถึงการเปนองคการ

วิชาชีพอีกลักษณะหนึ่งคือ องคการมีผูบริหารทั้ง 2 รุนเปนนักสังคมสังเคราะหและโครงสราง

องคการมีฝายสวัสดิการสังคมเปนฝายขนาดใหญ แบงโครงสรางในฝายตามโครงการใหบริการ

สังคมขององคการ 

โครงสรางองคการในกรณีศึกษาที่ 3 เปนโครงสรางแบบขยาย ใหบริการรับเลี้ยงเด็กและ

งานชุมชนแบงเปนบาน 4 หลังตั้งอยูตางชุมชนกัน บานแตละหลังมีการใหบริการในพื้นที่โดยมีงาน

สวนกลางรวมกัน มีบุคลากรทั้งหมด 65 คน เปนเจาหนาที่ใหบริการตรงและเจาหนาที่สนับสนุน  

บุคลากรใหบริการตรงมี 53 คน ประกอบดวย 3 กลุม ไดแก 1) เจาหนาที่วิชาชีพ พยาบาล 1 คน  

2) ครู 24 คน และ 3) เจาหนาที่ใหบริการตรงโครงการอื่นอีก 29 คน เจาหนาที่สนับสนุนมี 12 คน 

องคการมีอาสาสมัครที่ทํางานประจํา 1 คน และ อาสาสมัครในโครงการชุมชนขององคการ 3 

โครงการ ประกอบดวย 1) อาสาสมัครชุมชนปกปองเด็ก มีหนาที่เฝาระวัง ชวยเหลือ พัฒนาเด็ก 

และรณรงคสรางกระแสในเรื่องสิทธิเด็ก 2) อาสาสมัครจิ๋วเปนกลุมเด็ก อายุ 12-18 ป โดยองคการ 

จะสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูสิทธิเด็ก การดูแลปกปองตนเอง ปฏิบัติตามแนวทางของสิทธิเด็ก เพื่อ

เปนแบบที่ดี และสอดสองดูแลเด็กอื่นๆ ในชุมชน และ 3) อาสาสมัครแมชวยแม เปนกลุม

อาสาสมัครที่มาจากหญิงตั้งครรภที่เคยไดรับการพัฒนาจากองคการ มาทําหนาที่ใหคําแนะนํา

ชวยเหลือหญิงตั้งครรภในชุมชน 

กรณีศึกษาทั้ง 3 กรณีศึกษามีแหลงทุนจาก 1) เงินบริจาคของบุคคลทั่วไปและองคการทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ 2) จากกิจกรรมหารายไดขององคการ และ 3) จากดอกเบี้ย 

 
5.1.2  ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย 

5.1.2.1  ดานการจัดคนเขาทํางาน 

 

ตารางที่ 5.2  สรุปขอคนพบระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยดานการจัดคนเขาทํางาน 

 
การจัดคนเขาทํางาน กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 กรณีศึกษาที่ 3 

วิเคราะหงานและบทบาท 

1) บทบาทกวาง มุงชวยเหลือผูเดือดรอนเปน

หลัก 

บทบาททางวิชาชีพเพื่อชวย

ผูใชบริการใหชวยเหลือตนเองได 

มุงพัฒนาและใหความรูการเลี้ยง

ดูเด็กและการพัฒนาครอบครัว 

2) หลายบทบาท เจาหนาที่ตองทํางานหลาย

หนา อาทิ ใหคําปรึกษา ปฐม

พยาบาลและประชาสัมพันธ

องคการ 

เจาหนาที่ตองทําหนาที่ชวยเหลือ

เด็กและครอบครัวที่มีปญหา

หลากหลายแตกตางกัน 

ตัวอยาง ครูพ่ีเลี้ยงทําหนาที่เลี้ยง

เด็กออนและลงพื้นที่ใหความรูเด็ก

และครอบครัวในชุมชน 

3) อิสระในงาน ++++  ++++ ++++ 
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ตารางที่ 5.2  (ตอ) 
   

การจัดคนเขาทํางาน กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 กรณีศึกษาที่ 3 

ออกแบบงาน 

1) ทําแทน-ยายได รูจักผูเดือดรอน ชวยงาน ++++ รูจักผูใชบริการ ชวยงาน ++++ ชวยงาน ++++ 

2) หมุนเวียน เมื่อขาดคน งานโครงการ (ลด workload) เมื่อขาดคน 

3) ทํางานเปนทีม +++  +++ ++++ 

4) ทีมสหวิชาชีพ ++++  ไมระบุ ไมระบุ 

5) มีขอมูลยอนกลับ ประชุม หัวหนางาน เพื่อน  ประชุม หัวหนางาน เพื่อน ประชุม หัวหนางาน เพื่อน 

สรรหา 

1) วิชาชีพ ประกาศที่มหาวิทยาลัย ฝกงาน ประกาศที่มหาวิทยาลัย ฝกงาน หนังสือพิมพ 

2) ไมใชวิชาชีพ ใบปลิว-ประกาศใกลองคการ ประกาศในหนังสือพิมพ ชักชวนกลุมเปาหมายในชุมชน 

      คัดเลือก 

3) สอบวัดความรู เฉพาะวิชาชีพ ไมระบุ ไมระบุ 

4) เขียนบรรยายใน

ประเด็นที่กําหนด 

ไมระบุ แสดงทัศนคติในประเด็นที่

กําหนด 

แสดงทัศนคติในประเด็นที่กําหนด 

5) สัมภาษณ คําถามแบบกึ่งโครงสราง คําถามแบบกึ่งโครงสราง คําถามแบบกึ่งโครงสราง 
6) ใหขอมูลงาน-

เงินเดือน 

++++ ++++ ++++ 

7) สมมติเหตุการณ ทดสอบไหวพริบในการ

แกปญหา 

ทดสอบไหวพริบในการแกปญหา ไมระบุ 

8) ถามทัศนคติ ทัศนคติตอปญหาของผู

เดือดรอน 

ทัศนคติตอปญหาของผูใชบริการ ไมระบุ 

9) ทดสอบทํางาน ผูใหบริการตรง1-2 สัปดาห ไมระบุ ลงพื้นที่ ครึ่ง-5วัน สํานักงาน-com 

10)  ทดลองงาน 3  เดือน 3 เดือน 6 เดือน ประเมินทุกเดือน 

วางแผนการคงอยู 

1) กลยุทธการคงอยู เนนควบคุมความเครียดโดย 

1) สรางบรรยากาศที่อบอุน 

2) ประชุมเชา/ Case 

Conference  

3) ระบบรุนพี่สอนงานรุนนอง 

1)ขยายรับวุฒิสังคมศาสตรท่ัวไป 

2) หลอหลอม สอนงาน ใกลชิด 

3) จัดระบบรุนพี่สอนงานรุนนอง 

4) สวัสดิการ+ช้ีคุณคาของงาน  

มีวัฒนธรรมแบบครอบครัว 

1) บรรยากาศความเปนพี่นอง 

2) ชวยเหลือกันเรื่องงาน และ 

เรื่องสวนตัว 

 

การวิเคราะหเปรียบเทียบระบบบริหารทรัพยากรมนุษยดานการจัดคนเขาทํางาน 3 

กรณีศึกษา มีรายละเอียดดังตารางที่ 5.2 ในกรณีศึกษาที่ 1 การวิเคราะหงานและบทบาทองคการ

กําหนดบทบาทใหเจาหนาที่เปนบทบาทแบบกวางมุงที่ผลลัพธเพื่อการชวยเหลือผูเดือดรอนเปน
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หลัก โดยเจาหนาที่แตละคนตองทํางานหลายหนา อาทิ เจาหนาที่สังคมสงเคราะหนอกจากทํา

ประวัติผูเดือดรอนและวางแผนการชวยเหลือแลว ยังตองใหคําปรึกษาในเร่ืองตางๆ ใหกับผู

เดือดรอน เมื่อผูเดือดรอนบาดเจ็บอาจตองปฐมพยาบาล และทําหนาที่ประชาสัมพันธใหขอมูล

องคการกับผูบริจาคที่เขามาเยี่ยมในฝาย การวิเคราะหงานและบทบาทในกรณีศึกษาที่ 2 เนื่อง

ดวยองคการเปนองคการวิชาชีพ บทบาทของบุคลากรจึงมีบทบาทเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะหแบบ

กวางๆ คือการชวยเหลือเพื่อนําไปสูการชวยเหลือตนเอง ในการชวยเหลือผูใชบริการที่มีปญหาที่

หลากหลายแตกตางกันทําใหเจาหนาที่ตองมีบทบาทที่หลากหลายในการบรรลุเปาหมาย การ

วิเคราะหงานและบทบาทในกรณีศึกษาที่ 3 เจาหนาที่ทุกคนในองคการเปนสวนหนึ่งของบทบาท

แบบกวางๆ ในการมุงพัฒนาและใหความรูในการเล้ียงดูเด็กและการพัฒนาครอบครัว โดย

เจาหนาที่แตละคนจะมีหลายบทบาท อาทิ ครูพี่เล้ียงในบานเด็กออนนอกจากทําบทบาทในงาน

บานรับเล้ียงแลวยังตองการลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อใหความรูกับครอบครัวที่อาศัยในชุมชนดวย งาน

ในองคการทั้ง 3 กรณีศึกษาใหอิสระผูปฏิบัติในการตัดสินใจและคิดสรางสรรควิธีการนําไปสู

ผลลัพธ โดยสรุป การวิเคราะหงานและบทบาทในท้ัง 3 กรณีศึกษามีลักษณะเปนการกําหนด

บทบาทที่กวางและความหลากหลายรวมทั้งมีอิสระในการทํางาน 

การออกแบบงานในทั้ง 3 กรณีศึกษา มีลักษณะสามารถทําแทนกันไดและเจาหนาที่

สามารถยายแผนกและฝายได โดยในกรณีศึกษาที่ 1และกรณีศึกษาที่ 2 ในเจาหนาที่วิชาชีพแม

เปนการดูแลผูเดือดรอนและผูใชบริการปนรายบุคคลแตเจาหนาที่มักจะรูขอมูลกลุมที่เพื่อนดูแล

ดวยและมีการชวยเหลือดูแลบางเปนบางคร้ัง ทั้ง 3 กรณีศึกษาเจาหนาที่มีการชวยกันทํางาน จึง

ทําใหสามารถทํางานแทนกันไดและยายฝายได การหมุนเวียนบุคลากรในกรณีศึกษาที่ 1 และ

กรณีศึกษาที่ 3 จะกระทําเมื่อขาดกําลังคน ในลักษณะที่ไปชวยงาน สวนกรณีศึกษาที่ 2 มีการ

หมุนเวียนกันรับผิดชอบงานโครงการเพื่อลดภาระงานของเจาหนาที่ การหมุนเวียนบุคลากรของท้ัง 

3 กรณีศึกษามีเหตุผลตามที่กลาวขางตนมิไดทําเพื่อลดความเบ่ือหนายในงานที่จําเจตามหลักการ

ของการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) โดยทั่วไป และงานในกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณีศึกษาเปนงาน

ชวยเหลือเพื่อนมนุษย เปนงานที่มีความหมาย มีความสําคัญ อาศัยทักษะที่หลากหลาย ตองการ

ความรับผิดชอบสูง มีอิสระในการทํางาน ดังนั้นจึงไมจําเปนตองขยายขอบเขตงานเพ่ิม (Job 

Enlargement) หรือเพิ่มเนื้องาน (Job Enrichment) ในทางกลับกันบางบทบาทอาจตองการลด

เนื้องานหรือลดภาระงานลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและลดความเครียดจากภาระงานท่ี

มากเกินไป อาทิ งานของนักสังคมศึกษาในกรณีศึกษาที่ 1 ที่จะตองมีการอยูเวรกลางคืน จากการ

สัมภาษณมีความเห็นจากทั้งผูบริหาร หัวหนางาน และผูปฏิบัติวาการอยูเวรทําใหเกิดบทบาทที่



218 

ขัดแยงระหวางการเปนนักสังคมสงเคราะหที่เปนผูรับฟง ใหคําปรึกษา รวมแกปญหาซ่ึงตองการ

ความไวเนื้อเชื่อใจสูงเพื่อใหผูเดือดรอนเปดใจเลาปญหาที่ตรงไปตรงมา ในขณะที่การอยูเวร

กลางคืนมีบทบาทเปนผูคุมกฎระเบียบรวมดวยซ่ึงอาศัยบทบาทเชิงอํานาจขัดแยงกับบทบาทของ

นักสังคมสงเคราะห ทั้ง 3 องคการมีการทํางานเปนทีม ในกรณีศึกษาที่ 1 มีการรวมงานในลักษณะ

ทีมสหวิชาชีพ และทั้ง 3 กรณีศึกษามีการใหขอมูลยอนกลับในการทํางานจากการประชุม จาก

หัวหนางาน และจากเพื่อนรวมงาน  

การสรรหาเจาหนาที่วิชาชีพของกรณีศึกษาท่ี 1 และกรณีศึกษาที่ 2 พบวาการประกาศ

ผานมหาวิทยาลัยและการฝกงานของนักศึกษาไดผลดีที่สุด สวนกรณีศึกษาที่ 3 พยาบาลซ่ึงเปน

เจาหนาที่วิชาชีพคนเดียวในองคการทราบขาวการรับสมัครจากหนังสือพิมพ สวนการสรรหา

เจาหนาที่ไมใชวิชาชีพในกรณีศึกษาที ่1 และกรณีศึกษาที่ 3 พบวามุงกลุมผูอาศัยใกลองคการ โดย

กรณีศึกษาที่ 1 ใชการแจกใบปลิวและปดประกาศ สวนกรณีศึกษาในกรณีศึกษาที่ 3 ใชการชักชวน

กลุมเปาหมายที่อาศัยในชุมชน การสรรหาเจาหนาที่ที่ไมใชวิชาชีพของกรณีศึกษาที่ 2 ที่มีเพียง 10 

คนใชวิธีประกาศในหนังสือพิมพ 

การคัดเลือก มีกรณีศึกษาที่ 1 องคการเดียวที่มีการทดสอบวัดความรู กรณีศึกษาที่ 2 และ

กรณีศึกษาที่ 3 มีการใหเขียนบรรยายในประเด็นที่กําหนดเพื่อดูแนวคิดทัศนคติ ทั้ง 3 กรณีศึกษา

ใชการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางและมีการใหขอมูลเกี่ยวกับการทํางานและคาตอบแทนที่ได 

กรณีศึกษาที่ 1 และ กรณีศึกษาที่ 2 มีการสมมติสถานการณที่ตองเผชิญในการทํางานจริงเพื่อ

พิจารณาไหวพริบในการแกปญหาของผูสมัครวิชาชีพ กรณีศึกษาที่ 1 มีการทดสอบการทํางานใน

สภาพจริงกับเจาหนาที่ผูใหบริการตรง 1-2 สัปดาห สวนกรณีศึกษาที่ 3 เจาหนาที่ทุกคนจะมีการ

ทดสอบการลงพื้นที่ชุมชน คร่ึงวัน ถึง 5 วัน เพื่อพิจารณาการปฏิสัมพันธกับกลุมเปาหมายในชุมชน

และการแสดงออกตอกลุมเปาหมาย สวนเจาหนาที่สํานักงานจะมีการทดสอบการทํางานดวย

คอมพิวเตอร กรณีศึกษาที่ 1และกรณีศึกษาที่ 2 มีการทดลองงาน 3 เดือน แลวจึงมีการประเมินผล 

สําหรับกรณีศึกษาที่ 1 ผูที่ไมผานการประเมินองคการอาจใหโอกาสอีก 30-120 วัน สวน

กรณีศึกษาที่ 3 มีการทดลองงาน 6 เดือนโดยมีการประเมินผลทุกเดือน 

การวางแผนการคงอยู กรณีศึกษาที่ 1 และกรณีศึกษาที่ 2 พบปญหาเร่ืองการคงอยูใน

เจาหนาที่วิชาชีพและการสรรหาคัดเลือกทําไดชาและยาก กรณีศึกษาที่ 1 กําลังเร่ิมดําเนินการใช

กลยุทธการคงอยู ดวยการควบคุมความเครียด โดยการสรางบรรยากาศที่อบอุน การรวมแกปญหา

ในการดูแลผูเดือดรอน โดยการประชุมรวมกันทุกเชาและประชุมกลุมเพื่อปรึกษาปญหารายกรณี 

(Case Conference) ทุกเดือน และไดจัดระบบรุนพี่สอนงานรุนนองใหม  
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กลยุทธการคงอยูของกรณีศึกษาที่  2 ซึ่งประสบปญหาการขาดเจาหนาที่วิชาชีพอยาง

มาก รวมทั้งปญหาอัตราการลาออกสูง และปญหาขาดผูสมัครเขามาใหคัดเลือก องคการอยูใน

ระหวางการดําเนินกลยุทธการคงอยู โดยการขยายขอบเขตคุณสมบัติของผูสมัครในการสรรหา

ดวยการระบุวุฒิที่ตองการ จากผูที่จบสังคมสงเคราะหเทานั้น เปนผูที่จบสาขาสังคมศาสตรทั่วไป 

ที่เกี่ยวของกับงานพัฒนาเด็กและครอบครัว อาทิ สาขาคหกรรมศาสตรเอกพัฒนาการครอบครัว

และเด็ก สาขาพัฒนาชุมชน สาขาพัฒนาสังคม เปนตน ประการที่ 2 องคการ ฟนฟูแนวการหลอม

หลอม การสอนงาน ระบบรุนพี่สอนงานรุนนอง และการดูแลนองใหมอยางใกลชิด โดยดูแลทุกดาน

ทั้งเร่ืองงานและเอ้ือมไปถึงเร่ืองครอบครัวและเร่ืองสวนตัวดวย ซึ่งประเด็นนี้องคการสามารถทําได

ดีมากในอดีตจากการสัมภาษณนักสังคมสงเคราะหรุนเกาพบวาทุกคนบอกวารุนพี่ดูแลรุนนองได

อบอุนและประทับใจมาก ประการที่ 3 องคการคิดคนและรวมกันหาแนวทางสวัสดิการที่เจาหนาที่

ตองการและองคการสามารถจัดหาใหได นอกจากนี้ในกระบวนการหลอหลอมจะตองปลูกฝงและ

ชี้ใหเห็นคุณคาของงานที่ทําใหกับเจาหนาที่  

กลยุทธการคงอยูของกรณีศึกษาท่ี 3 ไดแก การมีวัฒนธรรมแบบครอบครัว โดยมี

บรรยากาศความเปนพี่นองในที่ทํางาน มีการชวยเหลือเกื้อกูลกันทั้งเร่ืองงานและเร่ืองสวนตัว 

5.1.2.2  ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย วิเคราะหเปรียบเทียบระบบบริหาร

ทรัพยากรมนุษยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3 กรณีศึกษา ในประเด็น การฝกอบรม หลอ

หลอมพัฒนาตนเอง การวางแผนอาชีพและการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองคการ และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตารางที่ 5.3) 

ระบบการฝกอบรม (Training System) ในองคการสาธารณประโยชนดานสังคม

สงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรี ทั้ง 3 กรณีศึกษามีระบบการปฐมนิเทศ ซึ่งเปนการแนะนํา

เจาหนาที่ใหมเมื่อแรกเขาทํางานในองคการ ในเร่ืองบริบทของงาน ทั้งหมด รวมถึงภาพรวม 

วิสัยทัศน พันธกิจขององคการ ทุกองคการสําหรับเจาหนาที่ใหมจะมีการอบรมใหทํางานไดหลาย

หลักสูตรข้ึนกับงานที่ทํา อาทิ การดูแลเด็กออนของกรณีศึกษาที่ 1 พี่เล้ียงเด็กของกรณีศึกษาท่ี 3 

สอนงานรูปแบบระบบพี่เล้ียง การอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพสังคมสงเคราะหของเจาหนาที่วิชาชีพ 

อบรมการใชงานคอมพิวเตอรของเจาหนาที่สนับสนุน เปนตน และในกรณีศึกษาที่ 3 มีการอบรม

การดูแลเด็กเล็กที่เปนงานหลักขององคการผูปฏิบัติงานทุกคนที่เขาทําทางใหมในทุกฝายจะตอง

ไดรับการอบรมหลักสูตรนี้เปนพื้นฐาน 
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ตารางที่ 5.3 สรุปขอคนพบระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 
พัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 
กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 กรณีศึกษาที่ 3 

การฝกอบรม 

1) ปฐมนิเทศ บริบทงาน  อบรมกอนปฏิบัติงาน บริบทงาน  อบรมกอนปฏิบัติงาน บริบทงาน  อบรมกอนปฏิบัติงาน 

2) การสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง มีตนแบบที่ดี 

การอบรม สัมมนา 

พ่ีสอนงานนอง มีตนแบบที่ดี 

การอบรม สัมมนา 

ระบบพี่เลี้ยง มีตนแบบที่ดี 

การอบรม สัมมนา 

3) วิธีและเนื้อหา

การสอนงาน 

สอนงานจากงายไปยาก สอนการปรับตัว ใหความสําคัญ

ดานจิตใจ 

ทุกคนตองอบรมหลักสูตรดูแลเด็ก

เล็กเพราะเปนงานหลักองคการ 

หลอหลอมพัฒนา 
1) ผูกอเปนตนแบบ การชวยหลือเพื่อนมนุษยผู

เดือดรอน เสียสละ ประหยัด 

วิชาชีพนักสังคมสงเคราะห  ผูลุกขึ้นชวยเด็กในชุมชน เสียสละ 

ไมดูดาย  

2) พัฒนาตนเอง ซึมซับจิตอาสาจากรุนพี่และผูนํา 

ทํางานพัฒนาจิตใจผูทํางาน 

หลอหลอมในชีวิตประจําวัน ไม

เปนทางการ ซึมซับวิถีการทํางาน 

ใหมีจิตใจเปนมนุษย เห็นใจคน

เปน กลาคิดกลาแสดงออก 

3) การเติบโต มีความคิดละเอียดออนประณีต คานิยม เปาหมาย แนวคิด แนว

ปฏิบัติ เปนสวนหนึ่งองคการ  

พัฒนาใหความรู ทําใหเปนคน

สมบูรณท้ังกายและใจ 

วางแผนอาชีพและพัฒนาอาชีพ 

1)  ความรู สัมมนานอกองคการ ฝกอบรม

ความรูสายอาชีพที่ใชทํางาน  

วางแผนศึกษาตอในวิชาชีพ 

สมัครทุนไปตางประเทศ อบรม

เพิ่มพูนความรูในวิชาชีพเสมอ 

อบรมพัฒนาหลายหลักสูตร แม

ไมจบสาขาตรง แตไมมีอบรมหรือ

สอนหัวหนางาน ใชทักษะสวนตัว 

2)  ประชุม กลุมแกปญหารายกรณี ประชุม

แกปญหาที่ยาก เดือนละ 1 ครั้ง 

ประชุม และปฏิสัมพันธรูปแบบ

ไมเปนทางการที่โตะอาหาร  

ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และไมเปนทางการ 

การพัฒนาองคการ 

1) การมีสวนรวม   

    ของเจาหนาที่ 

มีสวนรวมในการแกปญหาที่ยาก 

ประชุมกลุมเพ่ือแกปญหารวมกัน 

สถานการณวิกฤตทุกคนสามัคคี

และมุงเพื่อการอยูรอดองคการ 

ทําใหเจาหนาที่และคนในชุมชน

เปนเจาของงาน คิดรวม ทํารวม 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1) รูปแบบ ประเมินผลทุกป โดยหัวหนาฝาย 

และตนเอง แบบประเมินกรอก

หัวของานที่ทําในแตละปเอง 

ประเมินผลทุกปโดย หัวหนาฝาย 

ผูบริหาร ตนเอง คนใน-นอก

แผนก  

ประเมินผลทุกปโดย หัวหนางานและ

ผูจัดการและรองผูจัดการ ประเมิน 

ผลวาทําไดตามแผนที่วางไวหรือไม 

2) การสะทอนกลับ พูดคุยกับผูทํางานหลังประเมิน พูดคุยหลังประเมิน 

ประเมินสะทอนงานและพัฒนา  

พูดคุยหลังประเมิน ผลการทํางาน

ตอองคการ-หัวหนางาน-เพื่อน 
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ระบบการสอนงานทั้ง 3 กรณีศึกษา ใชรูปแบบระบบพี่เล้ียง หรือรุนพี่สอนงานรุน

นองโดยคัดเลือกผูสอนงานที่เปนตนแบบที่ดี (Role Model) มาเปนผูสอนงาน วิธีการสอนงาน มี

กระบวนการสอนงานจากงายไปยาก รุนพี่จะดูแลทั้งเ ร่ืองงาน การปรับตัวในองคการ ให

ความสําคัญทางดานจิตใจ กรณีศึกษาที่ 2 และกรณีศึกษาที่ 3 เอ้ือมถึงเร่ืองครอบครัวและเร่ือง

สวนตัวที่ตองการคนชวยเหลือและแนะแนวทาง ทุกองคการสนับสนุนใหเจาหนาที่ใหไดรับการ

อบรมและสัมมนา เจาหนาที่วิชาชีพมักจะมีการอบรมเพิ่มความรูใหทันสมัย สวนเจาหนาที่

สนับสนุนมักเปนการอบรมเกี่ยวกับการใชเคร่ืองมือในการทํางาน เชน คอมพิวเตอร การจัดการ

เอกสาร 

ระบบการพัฒนา (Development System) ในองคการสาธารณประโยชนดาน

สังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรี ทั้ง 3 กรณีศึกษา ผูกอต้ังทั้ง 3 องคการมีบทบาทในการหลอ

หลอมพัฒนาใหกับบุคลากรเปนตนแบบใหแกเจาหนาที่ ผูกอต้ังในกรณีศึกษาที่ 1 เปนตนแบบของ

การชวยเหลือผูเดือดรอน จากการใชบานของตนเองเปนบานพักฉุกเฉินสําหรับผูเดือดรอน เปน

ตัวอยางเร่ืองการเสียสละและใหความสําคัญเร่ืองความประหยัด ผูกอต้ังในกรณีศึกษาที่ 2 เปน

ตนแบบของวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห ผูคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย ในกรณีศึกษาที่ 3 

ตนแบบของคนในชุมชนผูลุกข้ึนชวยเด็กในชุมชน ดวยความเสียสละและไมดูดาย 

ระบบการพัฒนาตนเองของบุคคลในองคการทั้ง 3 กรณีศึกษาโดยซึมซับจิตอาสา

จากรุนพี่และผูนํา ถายทอดโดยตรงระหวางการปฏิบัติงานและการสอนงานไปดวยกัน หลอหลอม

ในชีวิตประจําวันแบบไมเปนทางการ ซึมซับในวิถีการทํางาน ซึมซับดานจิตใจ เห็นใจเพื่อนมนุษย 

กลาคิด กลาแสดงออก ผูบริหารและผูปฏิบัติที่ใหการสัมภาษณถายทอดอารมณความรูสึกที่ไดรับ

ในการพัฒนาตนเองในฐานะสมาชิกขององคการใหผูวิจัยไดสัมผัสความรูสึกของการหลอหลอม

พัฒนาตนเอง ในดานเนื้อหาการเติบโตของตนเอง (Personal Growth) ไดแก ผูปฏิบัติมีความคิด

ละเอียดออนประณีตมากข้ึน ซึมซับคานิยม เปาหมาย แนวคิด แนวปฏิบัติที่ดีเขามาในตนเอง มี

ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ มีการพัฒนาองคความรูของตนเอง ทําใหตนเองเปนคนท่ี

สมบูรณทั้งกายและจิตใจ   

ระบบการวางแผนอาชีพและพัฒนาอาชีพ ในกรณีศึกษาที่ 1 และ 2 ซึ่งมีกลุม
วิชาชีพสังคมสงเคราะหและจิตวิทยาในองคการ มีการจัดระบบที่เอ้ือตอการพัฒนาอาชีพไดแก ให
โอกาสในการสัมมนานอกองคการ การฝกอบรมความรูสายอาชีพที่ใชในการทํางาน การวางแผน
ศึกษาตอในวิชาชีพ โอกาสในการสมัครทุนไปตางประเทศ รวมถึงการอบรมเพิ่มพูนความรูใน
วิชาชีพสม่ําเสมอ กรณีศึกษาที่ 3 ไมไดเนนรับผูที่จบวิชาชีพสังคมสงเคราะห เพราะงานในองคการ
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เกือบทุกงานสามารถฝกอบรมเพิ่มใหเจาหนาที่ได จึงใหความรูอบรมเจาหนาที่ในองคการหลาย
หลักสูตร แตพบวาเมื่อเจาหนาที่มีการเล่ือนตําแหนงมาเปนหัวหนางาน องคการไมมีการอบรม
พัฒนาสําหรับตําแหนงหัวหนางาน เจาหนาที่ตองใชทักษะสวนตัวในการพัฒนาตนเอง 

ระบบการพัฒนาองคการ เปนการมีสวนรวมของเจาหนาที่ในกระบวนการเพื่อ
ปรับปรุงองคการ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและเปาหมายตามที่องคการตองการ ในกรณีศึกษาที่ 1 มี
การประชุมกลุมแกปญหารายกรณีที่จัดการยากและซับซอนรวมกัน  กรณีศึกษาที่ 2 มีการ
แสดงออกที่ชัดเจนในสถานการณวิกฤตฟองสบูขององคการ ทุกคนสามัคคีและมุงปรับตัวเองเพื่อ
การอยูรอดขององคการ กรณีศึกษาที่ 3 มีการแสดงถึงความเปนเจาของงาน คิดรวม ทํารวม ของ
เจาหนาที่และคนในชุมชน เพื่อแกปญหากลุมเด็กและครอบครัวในชุมชนแออัด 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาที่ 1 ประเมินโดยหัวหนางานและ
ตนเอง แบบประเมินสามารถกรอกหัวของานที่ทําในแตละปดวยตนเองแลวประเมินตามเกณฑใน
แบบฟอรม กรณีศึกษาที่ 2 เพิ่งมีการปรับปรุงระบบประเมิน ผูประเมินไดแก ตนเอง เพื่อนในและ
นอกฝาย หัวหนางาน และ ผูบริหาร หัวขอประเมินไดแก การทํางาน มนุษยสัมพันธ การเปดรับ
ความรูใหม กรณีศึกษาท่ี 3 มีการประเมินผลงานวาทําไดตามแผนที่วางไวหรือไม ระบบการ
ประเมินของทั้ง 3 องคการ มีการสะทอนกลับโดยการพูดคุยรวมกันเพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบผล
หลังการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนา ในกรณีศึกษาที่ 3 ประเมินการทํางานทุกปโดยหัวหนางาน 
และผูจัดการและรองผูจัดการ มีระบบการประเมินผลการทํางานของเจาหนาที่ ตอองคการ ตอ
หัวหนางานและตอเพื่อนรวมงาน 

5.1.2.3 ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ การวิเคราะหเปรียบเทียบระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษยดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 3 กรณีศึกษา มีรายละเอียดดังตารางที่ 5.4 

           ระบบคาจางหรือเงินเดือน (Pay) เปนเงินที่ไดรับจากการทํางาน กรณีศึกษาที่ 1 
ในชวงระยะแรกของการกอต้ังองคการ อาจไมมีรูปแบบของระบบการจัดระบบคาจางหรือเงินเดือน
ชัดเจน ในสภาพปจจุบันทั้ง 3 กรณีศึกษาใชรูปแบบเงินเดือนของขาราชการเปนมาตรฐาน มีคา
ครองชีพเพิ่มเชนเดียวกับขาราชการ ในกรณีศึกษาท่ี 1 ระบุวามีระบบบัญชีในการแยกกลุมชัดเจน 
แตในดานรายละเอียดเมื่อเทียบอัตรากับขาราชการในเชิงบุคคลตามตําแหนงและวุฒิการศึกษา 
เจาหนาที่ใหสัมภาษณวายังตํ่ากวาขาราชการ รวมทั้งในกรณีที่มีการข้ึนเงินเดือนอัตราใหมตาม
นโยบายของรัฐบาล ผูบริหารใหความเห็นวาคงไมสามารถทําได ในขณะที่องคการมีปญหาในการ
รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากภายนอกลดลง ในกรณีศึกษาที่ 3 มีการระบุที่ชัดเจนวา การเร่ิมตน
เงินเดือนแรกเขาเทากับขาราชการ แตข้ันเงินเดือนที่ไดรับตํ่ากวา ประเด็นคาตอบแทนนอกเวลา 
(OT) มีการระบุในกรณีศึกษาที่ 1 วาในอดีตมีอัตราไมเทากัน ปจจุบันปรับใหเทากันทุกระดับ ยึด
หลักอัตราคาแรงข้ันตํ่าตามที่รัฐบาลประกาศ 
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ตารางที่ 5.4 สรุปขอคนพบระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 
 

คาตอบแทนและ

สวัสดิการ 

กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 กรณีศึกษาที่ 3 

ดาจางหรือเงินเดือน 
1) รูปแบบ ระบบบัญชีแยกกลุมชัดเจน ไดรับ

คาครองชีพเพิ่ม 

เงินเดือนราชการเปนมาตรฐาน เงินเดือนในระดับพออยูได  

2) อัตราเที่ยบกับ

ขาราชการ 

อัตรายังต่ํากวาขาราชการ เทากับขาราชการ แตมีปญหาใน

การขึ้นเงินเดือนอัตราใหมให

เทากับขาราชการ 

อัตราเงินเดือนอยูในระดับพออยู

ได ตํ่ากวาขาราชการ เริ่มตนเทา

ขาราชการ แตขั้นต่ํากวา  

3) คาตอบแทนนอก

เวลา (OT) 

อดีตอัตราไมเทากัน ปจจุบันอัตรา

เทากันทุกระดับ ตามคาแรงขั้นต่ํา 

ไมระบุ ไมระบุ 

สวัสดิการ 

1) ท่ีพัก เฉพาะผูหญิงโสด ไมระบุ ไมระบุ 

2) อาหาร อาหารกลางวันฟรี ใหขาวเปลา กับขาวนํามาเอง อาหารกลางวันฟรี  

3) ระบบการลา ลาปวย 30 วัน ลากิจ 10 วัน 

ลาพักรอน10 วัน 

ใหลาเมื่อมีปญหาครอบครัว มีระบบการลา แตไมชัดเจน 

4) สวัสดิการอื่น ๆ  สวัสดิการเงินสะสม 

สวัสดิการเงินสะสม 

สวัสดิการเงินกูยามฉุกเฉิน 

กองทุนสวัสดิการใหพนักงาน  ระบบใหมใหธนาคารจัดการเรื่อง

กองทุนหลังเกษียณ 

5) สิทธิเพิ่มเติม เงินชวยเหลือ 1,000 บาท เมื่อ

ตองพักรักษาที่โรงพยาบาล 

3 วันขึ้นไป 

ใหคารักษาเพิ่มเติม

นอกเหนือจากสิทธิท่ีเบิกไดและ

คาเทอมการศึกษาบุตร 

ปรับปรุงสวัสดิโดยสอบถาม

เจาหนาที่   

คาทําศพเจาหนาที่และครอบครัว 

6) ความรูสึกตอ

ระบบสวัสดิการ 

สวนใหญพอใจระบบวาดี (+++) พึงพอใจ (++++) พึงพอใจ (++++) 

คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน 
1) ภาคภูมิใจ ภาคภูมิใจในผลงานที่ชวยเหลือผู

เดือดรอน 

การทํางานในองคการทําให

เจาหนาที่ไดเห็นวาตนไดทํา

ประโยชนใหผูอื่น 

พึงพอใจในการทําประโยชนใหกับ

สังคม  

2) ม่ันคงในจิตใจ มีความมั่นคงในชีวิต  เห็นวาตนไดทําประโยชนใหผูอื่น สนุกกับงาน เห็นวาการชวยเหลือ

ผูอื่นทําใหตนเองมีคุณคา 

 

ระบบสวัสดิการ (Benefit  System) กรณีศึกษาที่ 1 มีที่พักสวัสดิการสําหรับ

เฉพาะผูหญิงโสด แตเจาหนาที่วิชาชีพองคการไมสนับสนุนใหพักในองคการเพราะจะทําใหการ
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ผองถายความเครียดทําไดยาก  มีระบบการจัดอาหารกลางวันฟรี  สําหรับผูที่อยูเวรรับการปรึกษา

จากผูเดือดรอนหรือพี่เล้ียงเด็กและครูพี่เล้ียงจะมีคาลวงเวลา หลังผานการทดลองงานแลวจะได

สิทธิ์ลาปวย 30 วัน/ป ลากิจ 10 วัน/ป ลาพักรอน 10วัน/ป สามารถสะสมวันลาพักรอนได 5 วัน/ป 

มีสวัสดิการเงินสะสม มีเงินกูยามฉุกเฉิน 2 เทาของเงินเดือน และมีเงินชวยเหลือเมื่อตองนอนพัก

รักษาที่โรงพยาบาล 3 วันข้ึนไปคร้ังละ 1,000 บาท ในภาพรวมความพึงพอใจของตอระบบ

สวัสดิการอยูในระดับดี เมื่อเทียบกับกรณีศึกษาที่ 2 กลุมเปาหมายเนนที่เด็กและครอบครัว จึงเพิ่ม

สวัสดิการการลาใหกับเจาหนาที่เมื่อมีปญหาครอบครัวสามารถลาติดตอกันไดมากกวา 1 เดือน

ตามจําเปน เชน ตองพยาบาลลูก หรือบุพการีที่ปวย  มีการเพิ่มกองทุนสวัสดิการใหพนักงาน และ

มีการเพิ่มสิทธิคารักษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิที่เบิกไดจากประกันสังคม และมีการสนับสนุน

คาเลาเรียนบุตร กรณีศึกษาที่ 3 มีระบบใหมใหธนาคารจัดการเร่ืองกองทุนหลังเกษียณ มีการ

ปรับปรุงสวัสดิการโดยการสอบถามเจาหนาที่ และมีระบบคาทําศพของเจาหนาที่และครอบครัว 

ในภาพรวมความพึงพอใจตอระบบสวัสดิการในกรณีศึกษาที่ 2 และ 3 จึงอยูในเกณฑดีกวาเมื่อ

เทียบกรณีศึกษาที่ 1 

ระบบคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน ทั้ง 3 กรณีศึกษา แมวาผูบริหารและผูปฏิบัติจะ

ยอมรับวาทั้งระบบคาจางหรือเงินเดือน และระบบสวัสดิการ ใหนอยกวาภาครัฐและเอกชน 

ในขณะที่ระบบการปฏิบัติงานพบกับความเครียดมากกวาภาครัฐและเอกชน แตมีขอดีที่ชัดเจน

กวาในระบบภาครัฐ ในเรื่องความเปนอิสระในการทํางาน  มีการออกแบบระบบงานที่สามารถทํา

แทน ชวยเหลือกัน ที่คลายกับภาคเอกชน (ตารางที่ 5.2) และมีขอดีที่ชัดเจนมากกวาภาคเอกชน 

และอาจจะมากกวาภาครัฐ ในดานทัศนคติในเร่ืองคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน เปนประเด็นความ

ภาคภูมิใจในผลงานชวยเหลือผูเดือดรอนในกรณีศึกษาที่ 1 การทํางานทําใหเจาหนาที่เห็นวาตนได

ทําประโยชนใหกับผูใชบริการในกรณีศึกษาที่ 2 มีความพึงพอใจในการทําประโยชนใหกับสังคม 

ชุมชน ในกรณีศึกษาที่ 3 เกิดความมั่นคงในจิตใจในการทํางาน เกิดความรูสึกมั่นคงในชีวิต เห็นวา

ตนเองไดทําประโยชนใหกับผูอ่ืน มีความรูสึกสนุกกับงาน และเห็นการชวยเหลือผูอ่ืนทําใหตนเองมี

คุณคา 

5.1.2.4  ดานความปลอดภัยและสุขอนามัย การวิเคราะหเปรียบเทียบระบบ

บริหารทรัพยากรมนุษยดานความปลอดภัยและสุขอนามัย  3 กรณีศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 5.5  สรุปขอคนพบระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยดานความปลอดภัยและสุขอนามัย 

 
ความปลอดภัย
และสุขอนามัย 

กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 กรณีศึกษาที่ 3 

ดวามปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน 

1) ปญหาความ

เหนื่อยลาในงาน

เฉพาะวิชาชีพ 

ปริมาณมากและตองใหบริการผู

มีปญหาวิกฤตชีวิตที่ซับซอน 

(++++) 

ปริมาณมากและตองใหบริการผู

มีปญหาวิกฤตชีวิตที่ซับซอน 

(++++) 

ปริมาณมาก แตเนื้องานใหความรู

อยางบันเทิงผอนคลายผูปฏิบัติ 

 (++) 

2) แนวทางในการ 

3) รับมือ

ความเครียด 

คิด รับรู แตไมตองทุกขใจมากกับ

ปญหาที่ยังแกไขไมได  

ลดความเครียดเวลารับcase โดย

การปรับอารมณ ไมเอามาเปน

เรื่องของตัวเอง 

ขึ้นกับเพื่อนรวมงาน 

4) แนวทางลด

ความเครียด 

ใหเวลาในการผองถาย

ความเครียด โดยเจาหนาที่

วิชาชีพใหพักนอกองคการ 

ปรับอารมณ แยกแยะไมเอาเรื่อง

ของผูใชบริการมาเปนเรื่องของ

ตัวเอง 

มีปญหาสุขภาพบาง แตคงทํางาน

ในองคการเพราะขึ้นกับเพื่อน

รวมงาน 

สวัสดิภาพของพนักงาน 

1) สภาพแวดลอม

ภายนอก 

พ้ืนที่เงียบสงบหางไกลจากถนน

ใหญ มีสวนระหวางตึก เหมาะแก

การพักกายใจ เสริมสรางพลัง

ชีวิตใหแข็งแกรง (++++) 

พ้ืนที่เปนบานไม 2 ช้ัน รมรื่น มี

สวนอยูตรงกลาง 

(++) 

พ้ืนที่เปนอาคารทันสมัย 5 ช้ัน มี

สวนและสนามเด็กขนาดเล็ก 

(++) 

2) ใหอิสระในการ

ทํางาน 

++++  ++++ ++++ 

3) การดูแลดาน

จิตใจ 

 มีระบบพี่เลี้ยงในการดูแลดาน

จิตใจ (++) 

มีระบบพี่เลี้ยงในการดูแลดาน

จิตใจ (+++) 

มีระบบพี่เลี้ยงในการดูแลดาน

จิตใจ (++++) 

4) พันธะผูกพันตอ 

5) งานเฉพาะ

วิชาชีพ 

++++  ++++ ++++ (มีวิชาชีพทานเดียว) 

6) พันธะผูกพันตอ 

7) งานเฉพาะ  

สนับสนุน 

++  ++++ ++++ 

     

จากตารางที่ 5.5 ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางาน พบวา ทั้ง 3 

กรณีศึกษามีปญหาความเหนื่อยลาในการปฏิบัติงาน (Burnout) ในเจาหนาที่วิชาชีพในกรณีศึกษาที่ 1 

และ 2 มีบริบทเหมือนกัน ไดแก ในกรณีศึกษาที่ 1 มีปริมาณของผูเดือดรอนมาก ตองเกี่ยวของกับ

ปญหาของสตรีที่ไดรับการถูกกระทํารุนแรง ถูกขมขืน ถูกหลอกใหคาประเวณี ต้ังครรภไมพรอม ติด

เชื้อเอชไอวี/เอดส เปนตน เปนปญหาวิกฤตชีวิตที่ซับซอน สวนกรณีศึกษาที่ 2 ปริมาณผูใชบริการ
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มาก เปนปญหาของเด็กและครอบครัวที่ประสบภาวะวิกฤตชีวิต ยากจน เจ็บปวย ตกงาน ปญหา

ความรุนแรงในครอบครัว ปญหาสุขภาพ การตั้งครรภไมพรอม บิดามารดานอกสมรส ผูติดเชื้อเอช

ไอวี/เอดส เด็กพิเศษ เด็กพิการซ้ําซอน เปนตน กรณีศึกษาท่ี 3 เปนการใหบริการเด็กและครอบครัว

ในชุมชนแออัด แมวามีปริมาณงานมาก แตงานเดนคือ บานรับเล้ียงเด็กออนชวงกลางวัน กับกลุม

ที่ขาดการดูแลในชวงกลางวันที่พอและแมตองไปทํางาน และงานลงชุมชน เนื้อหาของงานมีการทํา

กิจกรรมใหความรูพรอมๆ กับความบันเทิงจึงใหความผอนคลายกับผูปฏิบัติงาน เมื่อเทียบกับ

องคการที่ 1 และ 2 ความเหนื่อยลาในงานอยูในระดับนอย (++) ในขณะที่ 2 องคการแรกอยูใน

ระดับสูงสุด (++++) แนวทางในการรับมือกับความเครียดเชิงปองกัน กรณีศึกษาที่ 1 ใหชวยคิด 

รับรูปญหา แตไมตองทุกขใจมากกับปญหาที่ยังแกไขไมได กรณีศึกษาที่ 2 ใหลดความเครียดเวลา

รับ case โดยการปรับอารมณไมเอามาเปนเร่ืองของตัวเอง กรณีศึกษาที่ 3 ความเครียดนอยกวา 

เปนการชวยเหลือในการแกปญหารวมกับเพื่อนรวมงาน แนวทางในการลดความเครียด 

กรณีศึกษาที่ 1 เสนอใหผองถายความเครียดโดยไมสนับสนุนใหเจาหนาที่วิชาชีพพักในองคการ 

กรณีศึกษาที่ 2 ใหปรับอารมณ แยกแยะไมเอาเร่ืองของผูใชบริการมาเปนเร่ืองของตัวเอง 

กรณีศึกษาที่ 3 แมวาเจาหนาที่จะมีปญหาสุขภาพบาง ยังคงทํางานในองคการเพราะข้ึนกับเพื่อน

รวมงานในการชวยเหลือปฏิบัติงานในการทํางาน 

ระบบสวัสดิภาพของพนักงาน (Employee Well-Being) ในประเด็นสภาพแวดลอม

ภายนอกองคการ (Work Environment) ทางกายภาพซึ่งมีสวนชวยอยางมากในการผอนคลาย

สภาพทางกายและจิตใจในการปฏิบัติงาน พบวา ทั้ง 3 กรณีศึกษา มีพื้นที่เงียบสงบ รมร่ืน มีสวน

และสนามเด็กเลน ผูวิจัยเปรียบเทียบระดับของการชวยเหลือในการผอนคลาย พบวา กรณีศึกษาท่ี 

1 มีความเงียบสงบหางไกลจากถนนใหญ มีสวนระหวางตึกมาก เหมาะแกการพักกายใจ 

เสริมสรางพลังชีวิตใหแข็งแกรง ในภาพรวมอยูในระดับสูงสุด (++++) สวนกรณีศึกษาที่ 2 และ 3 

อยูในระดับนอย (++) ความมีอิสระในการทํางาน สรางบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานอยูในระดับ

ใกลเคียงกัน (++++) การดูแลดานจิตใจของผูปฏิบัติงานที่ประสบปญหาความเหนื่อยลาในการ

ทํางานจากความเครียด โดยทั้ง 3 กรณีศึกษาใชระบบพี่เล้ียงในการจัดการปญหา เม่ือเปรียบเทียบ

พันธะผูกพันทั้ง 3 องคการ พบวา พันธะผูกพันตองานเฉพาะวิชาชีพสูงใกลเคียงกัน แตพันธะ

ผูกพันตองานเฉพาะสนับสนุน นอยในกรณีที่ 1 แตสูงในกรณีศึกษาที่ 2 และ 3 จุดเดนของการ

สรางพันธะผูกพันตองานของเจาหนาที่สนับสนุน ในกรณีศึกษาที่ 2 คือการใหเจาหนาที่สนับสนุนมี

สวนรวมใหบริการผูใชบริการในรูปอาสาสมัครวันเสาร-วันอาทิตย หรือวันธรรมดา ชัดเจน อาทิ 

กิจกรรมพาเด็กไปทัศนศึกษาขอความรวมมือใหเจาหนาที่สนับสนุนชวยดูแลนอง ทําใหเจาหนาที่

สนับสนุนรับรูคุณคาในการทํางาน และไดรับผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) จากการ
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ทํางานชวยเหลือผูอ่ืน และมองเห็นเปาหมายในการใหบริการสาธารณะรวมกับองคการ สวน

กรณีศึกษาที่ 3 รูปแบบการชวยเหลือกันในองคการหลอหลอมใหเจาหนาที่มีสวนรวมทําให

มองเห็นเปาหมายการใหบริการรวมกัน อีกทั้งการฝกอบรมการเลี้ยงดูเด็กออน ที่เปนภารกิจ

พื้นฐานขององคการ ที่เจาหนาที่ทุกคนทั้งฝายสนับสนุนและฝายใหบริการตรงตองฝกอบรมเมื่อเริ่ม

เขาทํางาน เปนการหลอหลอมที่ดีอยางหนึ่ง 

5.1.2.5  ดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ การวิเคราะหเปรียบเทียบระบบ

บริหารทรัพยากรมนุษยดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ  3 กรณีศึกษา มีรายละเอียดดังตารางที่ 5.6 

 

ตารางที่ 5.6  สรุปขอคนพบระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ 

 
พนักงานและ

แรงงานสัมพันธ 

กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 กรณีศึกษาที่ 3 

ดานพนักงานสัมพันธและการสื่อสารสองทางระหวางผูบริหารและพนักงาน 
1) ทางการ และ  

   ไมเปนทางการ 

การประชุม+พูดคุยไมเปน

ทางการ สะทอนสิ่งที่ตองการ 

การประชุม+พูดคุยไมเปน

ทางการ สะทอนสิ่งที่ตองการ 

การประชุม+พูดคุยไมเปนทางการ 

สะทอนสิ่งที่ตองการ 

2) พนักงานสัมพันธ 

    กันเอง 

เฉพาะภายในฝาย (+++) ท่ัวทั้งองคการสัมพันธกันดีเฉพาะ

กลุมที่ทํางานรวมกัน (+++) 

ภายในบานเดียวกัน (++++) 

3) ส่ือสารสองทาง

ระหวางผูบริหาร

และพนักงาน 

++++ ++++ ++++ 

การรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน 

1) การมีสวนรวมใน

การตัดสินใจ

รวมกับผูบริหาร 

++++ ++++ ++++ 

 

ระบบพนักงานสัมพันธ เมื่อเปรียบเทียบ 3 องคการ พบวา กรณีศึกษาที่ 3 มี

ความสัมพันธภายในกลุมพนักงานภายในบานหลังเดียวกันสูงสุด (++++) กรณีศึกษาที่ 1 และ 2 

อยูในระดับปานกลาง (+++) โดยมีความสัมพันธเฉพาะในฝายเดียวกัน หรือกลุมที่ทํางานรวมกัน 

ในประเด็นการประชุมทั้ง 3 กรณีศึกษา ไดใชการประชุมและการพูดคุยแบบไมเปนทางการเปน

ชองทางในการสื่อสารสะทอนสิ่งที่ตองการของพนักงาน และสื่อสารสองทางระหวางผูบริหารและ

พนักงาน โดยพนักงานหรือเจาหนาที่ในองคการสามารถใกลชิดและเขาถึงผูบริหารไดงายใกลเคียง
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กัน ไมมีลําดับชั้นของผูบังคับบัญชาเหมือนภาครัฐและเอกชน ผูวิจัยจึงใหคะแนนในการส่ือสาร

สองทางระหวางผูบริหารและพนักงานอยูในระดับสูงทั้ง 3 กรณีศึกษา (++++) 

ระบบการรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน พบวา ทั้ง 3 กรณีศึกษา พนักงานมี

สวนรวมในการตัดสินใจในประเด็นปญหาสําคัญขององคการรวมกับผูบริหาร เชน คาจางหรือ

เงินเดือนของพนักงาน รวมทั้งสามารถเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาองคการได โดย

ผูบริหารองคการยินดีรับฟงและนําไปพัฒนาปรับปรุง 

 
  5.1.3  บริบทที่มีอิทธิพลตอการบริหารทรัพยากรมนุษย 

บริบทที่มีอิทธิพลตอการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนดานสังคม

สงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรี แบงเปน สภาพแวดลอมภายในองคการ และสภาพแวดลอม

ภายนอกองคการ มีรายละเอียดตามตารางที่ 5.7 

สภาพแวดลอมภายในองคการ ในประเด็นวัฒนธรรมองคการ ทั้ง 3 กรณีศึกษา มีอายุการ

ทํางานยาวนาน 30 ปข้ึนไป การที่สามารถอยูไดอยางยาวนาน ผูวิจัยคนพบวาทั้ง 3 กรณีศึกษา อยู

ไดดวยวัฒนธรรมแบบครอบครัว อยูกันแบบพี่นอง มีบรรยากาศขององคการในรูปแบบของการอยู

รวมกันแบบครอบครัว ใหกําลังใจในที่ทํางาน ชวยเหลือกันในเร่ืองงาน กรณีศึกษาที่ 1 ชวยเหลือ

กันเปนสวนใหญในเร่ืองงาน ทั้งงานของวิชาชีพและสนับสนุน กรณีศึกษาที่ 2 และ 3 มีการ

ชวยเหลือกันทั้งในเร่ืองครอบครัว เร่ืองสวนตัว และเร่ืองงาน ซึ่งมากกวากรณีศึกษาที่ 1 ที่

แสดงออกเร่ืองการชวยเหลือในเร่ืองครอบครัวและสวนตัวนอย ไมระบุชัดเจน ในกรณีศึกษา 2 

องคการหลัง ผูวิจัยสัมผัสไดในเร่ืองความเอ้ืออาทรดังกลาวจากการสัมภาษณผูปฏิบัติงาน ในเร่ือง

คานิยม กรณีศึกษาที่ 1 ผูกอต้ังเนนเร่ืองความซื่อสัตยและความประหยัด เพราะเปนองคการการ

กุศล และเงินไดรับมาจากการบริจาค ใหความสําคัญกับผูเดือดรอน กรณีศึกษาที่ 2 มีคานิยมที่

สอดคลองกับหลักการวิชาชีพสงเคราะห สวนกรณีศึกษาที่ 3 เนนการทํางานที่ดีที่สุดสําหรับเด็ก 

เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตที่ดี และเปนหนาที่ของทุกคนในสังคมที่จะทําใหเด็กไดรับโอกาสนั้น 
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ตารางที่ 5.7  สรุปขอคนพบสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 
บริบท กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 กรณีศึกษาที่ 3 

สภาพแวดลอมภายในองคการ 
1) วัฒนธรรม การอยูแบบครอบครัว 

(+++) 

การอยูแบบครอบครัว 

(++++) 

การอยูแบบครอบครัว 

(++++) 

2) คานิยม ซ่ือสัตยและประหยัด จากผูกอตั้ง 

เพราะเปนองคการเปนองคการ

การกุศลและเงินไดรับมาจากการ

บริจาค และใหความสําคัญกับผู

เดือดรอน 

คานิยมที่สอดคลองกับหลักการ

วิชาชีพสังคมสงเคราะห 

การทํางานเพื่อสิ่งที่ดีท่ีสุดสําหรับ

เด็ก และเด็กทุกคนมีสิทธิ์ท่ีจะมี

ชีวิตที่ดีและเปนหนาที่ของพวกเรา

ทุกคนที่จะทําใหเด็ก ๆ ไดรับ

โอกาสนั้น 

3) บรรยากาศ มีบรรยากาศการอยูรวมกันแบบ

ครอบครัว การใหกําลังใจในที่

ทํางาน และชวยเหลือกันเรื่องงาน 

(งานวิชาชีพและงานสนับสนุน) 

มีการชวยเหลือกันทั้งในเรื่อง

ครอบครัว เรื่องสวนตัว และเรื่อง

งาน (งานวิชาชีพ) 

บรรยากาศองคการแบบพี่นอง 

ชวยเหลือกันทั้งเรื่องครอบครัว 

เรื่องสวนตัว และเรื่องงาน 

สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีผลตอการสรรหาและการคัดเลือก 
1) สายวิชาชีพมี

ทางเลือกมากขึ้น 

++++ ++++ ไมเนนวิชาชีพ เวนพยาบาล 

2) คานิยมการรับ 

ราชการ 

++++ ++++ ++ 

สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีผลตอการคงอยูของเจาหนาที่ 

1) รายไดนอยเมื่อ

เทียบกับภาครัฐ

และเอกชน 

++++ ++++ ++++ 

สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีผลตอการคงอยูขององคการ 

1) ขาดงบ 

ประมาณที่ได

จากการบริจาค 

++++ ++++ ++++ 

 
สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีผลตอการสรรหา คัดเลือก พบวา กรณีศึกษาที่ 1 และ 2 

ที่ใชบุคลากรสายวิชาชีพ สังคมสงเคราะห มีปญหาสายวิชาชีพมีทางเลือกมากขึ้น โดยเฉพาะ

ภาคเอกชนมีการรับไวปฏิบัติงานในตําแหนงแรงงานสัมพันธในโรงงาน ใหอัตราเงินเดือนสูงกวา 

และคานิยมการรับราชการซึ่งมีความมั่นคงกวา ในกรณีศึกษาที่ 3 แมวาจะไมเนนวิชาชีพ มีเพียง
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คนเดียวคือพยาบาล แตก็พบปญหาบุคลากรมีคานิยมการรับราชการเชนเดียวกับกรณีศึกษาที่ 1 

และ 2 แตปญหาอยูในระดับนอยกวามาก (++) 

สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีผลตอการคงอยูของเจาหนาที่ ยังเปนปญหารายได

นอยเมื่อเทียบกับภาครัฐและเอกชน ทั้ง 3 กรณีศึกษา ในระดับสูงใกลเคียงกัน (++++)  

สภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีผลตอการคงอยูขององคการ ทั้ง 3 กรณีศึกษา พบ

ปญหาการพึ่งพางบประมาณที่ไดจากการบริจาคในระดับสูงใกลเคียงกัน (++++) 

 

5.2 ประมวลผลในการตอบคําถามการวิจัย 
 
ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการศึกษา

เฉพาะกรณี เก็บขอมูลระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนดานสังคม

สงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทย ที่มีอายุองคการ 30 ปข้ึนไป จํานวนบุคลากร 50 

คนขึ้นไป จํานวน 3 องคการ ไดสรุปขอคนพบระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยทั้ง 3 องคการ ใน

การตอบคําถามการวิจัยผูวิจัยไดสรุปกลยุทธขององคการ อภิปรายระบบการบริหารทรัพยากร

มนุษยในกรณีศึกษากับวรรณกรรมที่ทบทวนในบทที่ 2 แลวจึงตอบคําถามวิจัยที่วา การบริหาร

ทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีใน

ประเทศไทยมีแนวทางเปนอยางไร 

  กรณีศึกษาที่ 1 มี กลยุทธองคการ 3 กลยุทธ ไดแก 1) การใหความชวยเหลือผูหญิงและ

เด็กที่ประสบปญหาวิกฤตชีวิต โดยผานกระบวนการชวยเหลือฟนฟู สรางความเขมแข็ง ให

การศึกษาและฝกอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และใหยืนหยัดไดในสังคมไดอยางเหมาะสม 2) 

การดําเนินกิจกรรมเชิงรุกที่เอื้อตอการปองกันปญหาที่เกิดขึ้นกับผูหญิงและเด็ก 3) การรณรงค

เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายเพื่อเสริมสรางสถานภาพศักยภาพ สิทธิและโอกาสของ

ผูหญิงในสังคม ในการปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย ทั้ง 5 ระบบยอย ไดแก ดานการจัดคน

เขาทํางาน (Staffing) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) ดาน

คาตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation and Benefits) ดานความปลอดภัยและสุขอนามัย 

(Safety and Health) และดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ (Employee and Labor Relations) 

ตองเชื่อมโยงสัมพันธกันทั้ง 5 ดาน และยอมรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงเปนทั้ง

โอกาสและอุปสรรค ในกรณีศึกษาที่ 1 เปนโอกาสในดานเงินบริจาค แตก็เปนอุปสรรคในดานนี้เมื่อ

องคการที่ใหการสนับสนุนลดความชวยเหลือดานงบประมาณ ทําใหองคการตองปรับตัวโดยการใช
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กลยุทธดานคาตอบแทนและสวัสดิการ โดยการใชนโยบายประหยัด เพื่อเปนการลดตนทุนในการ

ดําเนินการ นอกจากนั้นตองยอมรับผลกระทบจากการแขงขันและการเปล่ียนแปลงของ

ตลาดแรงงาน เนื่องจากโรงงานตองการนักสังคมสงเคราะหไปปฏิบัติงาน และคานิยมรับราชการ

ทําใหขาดแคลนผูปฏิบัติงานวิชาชีพ ตองปรับระบบสวัสดิการภายในองคการ และเนนคาตอบแทน

ที่ไมใชตัวเงินในการดึงดูดบุคลากรเขามาภายในองคการ ในดานกลยุทธขององคการที่ไมไดเขียน

ไวชัดเจน แตจากกิจกรรมขององคการที่ครอบคลุมครบวงจรและคอนขางหลากหลาย ในการให

ความชวยเหลือผูหญิงและเด็กที่ประสบปญหาวิกฤตชีวิต โดยเนนใหชวยเหลือฟนฟูจนสามารถยืน

หยัดไดในสังคมไดอยางเหมาะสม เปนจุดที่ชัดเจนในการเปนแนวทางในการดําเนินงานในระยะ

ยาว องคการมีการเลือกและการตัดสินใจที่ชัดเจน ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อชวยเหลือผูหญิงและ

เด็กที่ประสบปญหาวิกฤตชีวิต เนนระบบการสรรหา คัดเลือกใหไดวิชาชีพที่เหมาะสมสอดคลองกับ

องคการ มีกลยุทธการคงอยู โดยเนนควบคุมความเครียดโดยสรางบรรยากาศที่อบอุน มีวัฒนธรรม

แบบครอบครัว และมีระบบพี่เล้ียงสอนงาน ชวยเหลืองานและดูแลเชิงจิตใจ  พัฒนาระบบ

สวัสดิการในการดูแลพนักงานที่แตกตางจากภาครัฐ การมีแนวทางรับมือกับความเครียด การให

อิสระในการทํางาน การมีระบบส่ือสารสองทางกับพนักงาน และการมีสวนรวมในการตัดสินใจใน

งานที่สําคัญของพนักงาน สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติของการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกล

ยุทธที่สนใจคนทุกคนในองคการ บูรณาการกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยเขากับกลยุทธองคการ 

(Integration with Corporate Strategy) ในดานการปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษยองคการไม

มีผูจัดการทรัพยากรมนุษย แตมีระบบพี่เล้ียงที่ทุกคนที่เขามาในองคการกอน มีตนแบบที่ดี ถูก

กําหนดใหเปนพีเ่ล้ียงในการสอนงานคนรุนใหม รวมทั้งผูบริหารองคการ ซึ่งทําใหโครงสรางองคการ

มีลักษณะเปนแนวราบ หรือกระจายอํานาจ ที่มีรูปแบบความใกลชิดระหวางผูบริหารและพนักงาน 

  กรณีศึกษาที่ 2 มีกลยุทธองคการ 7 กลยุทธ ไดแก  1) สงเสริมและดําเนินการใหเด็กทุกคน

มีชีวิตอยูในครอบครัวของตนเองอยางมั่นคงผาสุก 2) ชวยจัดหาครอบครัวทดแทนใหกับเด็กที่ไม

อาจจะอยูกับครอบครัวของตนเองได 3) สงเสริมและจัดบริการครอบครัวบุญธรรมโดยดําเนินการ

อยางถูกตองตามกฎหมายและหลักวิชาสังคมสงเคราะห 4) สงเสริมและใหบริการดานสวัสดิการ

ครอบครัวและเด็กตามหลักวิชาการสังคมสงเคราะห 5) สงเสริมและประสานงานกับองคการตางๆ 

ที่ปฎิบัติงานดานสวัสดิการครอบครัวและเด็ก 6) สงเสริมการศึกษาวิจัยดานสวัสดิการครอบครัว

และเด็ก ทั้งนี้เปนการกระทําโดยไมมุงแสวงหากําไร หรือไมเกี่ยวของกับลัทธิการเมืองใดๆ ทั้งส้ิน 

และ 7) สงเสริมและเผยแพรความรู ความเขาใจในเร่ืองงานพัฒนาเด็กและครอบครัว  โดยผานส่ือ

ตางๆ รวมทั้งส่ือมวลชนเพื่อประโยชนสาธารณะ แนวทางปฏิบัติของการบริหารทรัพยากรมนุษย

เชิงกลยุทธจะมีความแตกตางจากกรณีศึกษาท่ี 1 ในประเด็นบริบทของสภาพแวดลอมภายนอก
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ดานตลาดแรงงาน ของวิชาชีพจะมีความคลายกัน เพราะตองการนักสังคมสังเคราะหเขามา

ปฏิบัติงาน แตกรณีศึกษาที่ 2 ปรับตัวโดยใชนโยบายสรรหาและคัดเลือกนักสังคมศาสตรแทน ใน

สวนกลยุทธการคงอยูเนนการหลอหลอม สอนงานใกลชิด และมีระบบสวัสดิการที่แตกตางจาก

กรณีศึกษาที่ 1 มีแนวทางในการรับมือและลดความเครียดเชนเดียวกัน มีวัฒนธรรมแบบครอบครัว

และมีระบบพี่เล้ียงในการดูแลดานจิตใจเชนเดียวกัน 

  กรณีศึกษาท่ี 3 มีกลยุทธองคการ 3 กลยุทธ ไดแก 1) ดานการชวยเหลือเด็ก มุงเนนการ

ทํางานดานการพัฒนาเด็กตามหลักของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ใหไดรับการพัฒนาที่เหมาะสม

ตามวัย ไดรับการปกปองคุมครองและการมีชีวิตในวัยเด็กที่มีความสุข 2) ดานครอบครัว ให

ความสําคัญกับการพัฒนาพอแม ผูปกครอง เพื่อใหเด็กไดรับการดูแลที่ดีจากครอบครัว ผาน

กิจกรรมตาง ๆ อาทิ อบรมใหความรู ใหคําปรึกษา จัดกิจกรรมกลุมยอย ประกวดครอบครัว

ตัวอยาง และกิจกรรมคายครอบครัว  และ  3) ดานชุมชน โดยพยายามสรางความเปนน้ําหนึ่งใจ

เดียวกันของคนในชุมชนใหเหมือนชีวิตในชนบท ผูคนที่อาศัยอยูในชุมชนมาจากหลายที่ จึงขาด

ความสัมพันธตอกัน แนวทางปฏิบัติของการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธจะมีความแตกตาง

จากกรณีศึกษาท่ี 1และ 2 เนื่องจากกลยุทธองคการมีความแตกตางคอนขางมาก มี 3 ดานขางตน 

และมีดานชุมชนเขามาเกี่ยวของ ทําใหแนวทางปฏิบัติแตกตางออกไป และบริบทของงานแมวาจะ

มีปริมาณมาก แตเนื้อหางานผอนคลายตอผูปฏิบัติงานแตกตางจาก 2 องคการแรก การสรรหา

และคัดเลือกบุคลากรใชวิชาชีพนอย ใชกลุมบุคคลทั่วไปเขามาฝกอบรมในการดูแลเด็กมากกวา

วิชาชีพ มีกลยุทธการคงอยู โดยมีวัฒนธรรมองคการแบบครอบครัว มีบรรยากาศความเปนพี่นอง 

และชวยเหลือกันเร่ืองงาน เร่ืองสวนตัวและครอบครัว ไดมากกวา 2 องคการแรก เพราะองคการมี

ขนาดเล็ก บริบทงานมีความเครียดนอย ทําใหมีความใกลชิดกันไดมากกวา 

  เมื่ อ เปรี ยบเทียบภาพรวมของระบบการบ ริหารท รัพยากรมนุษย ในองคการ

สาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรี กับกรอบแนวคิดทฤษฎีสําหรับ      

กลยุทธในการบริหารทรัพยากรมนุษย (Wright and McMahan, 1992) พบวาเปนไปตามทฤษฎี 

ไดแก ในมุมมองทรัพยากรที่เปนฐานขององคการ (Resource-Based View of the Firm) 3 กลุม 

กลุมแรก ทุนมนุษย พบวา ความเชี่ยวชาญ การตัดสินใจ และปญญาของผูกอต้ัง ผูบริหารและ

พนักงานวิชาชีพในองคการเปนองคประกอบที่สําคัญในการขับเคล่ือนองคการ กลุมที่ 2 ไดแก ทุน

กายภาพองคการ ทั้ง 3 องคการมีอายุมายาวนาน สถานที่ดานกายภาพมีความรมร่ืน และมี

สภาพแวดลอมที่ดี กลุมที่ 3 เปนทุนองคการ ทั้ง 3 กรณีศึกษามีโครงสรางขององคการ เปน

ลักษณะโครงสรางแบนราบ มีการกระจายอํานาจ สายการบังคับบัญชานอย มีลักษณะใกลชิดกับ

ผูบริหาร มีการสื่อสาร 2 ทางระหวางผูบริหารและพนักงาน ตรงกับการศึกษาของ Jones and 
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Ruddy (1991 อางถึงใน Armstrong, 1992: 28-32) ที่ไดศึกษานโยบายและแนวปฏิบัติดานการ

บริหารทรัพยากรมนุษยขององคการสาธารณประโยชน 9 องคการในสหราชอาณาจักร พบวา 

องคการในภาคนี้มีการดําเนินงานโดยอาศัยแรงขับเคลื่อนจากคานิยม (Value-Driven) มากกวาใน

ภาครัฐและเอกชน โครงสรางองคการมีสายการบังคับบัญชานอยและกระจายอํานาจ แรงกดดัน

ภายในองคการทั้ง 3 กรณีศึกษา เปนไปตามความเปนสถาบัน (Institutionalism) ในวัฒนธรรม

การอยูรวมกันแบบครอบครัว และแรงกดดันภายนอกเปนไปตามทฤษฎีการพึ่งพาทรัพยากรและ

แรงดันทางการเมือง (Resource Dependence/Power Models) เพราะองคการทั้ง 3 กรณีศึกษา

พึ่งพาทรัพยากรจากการรับเงินบริจาคภายนอกองคการ (ตารางที่ 5.7) สวนใหญไดรับจาก

ตางประเทศ เมื่อปจจัยดังกลาวลดลงจากภาวะทางการเมืองของประเทศนั้น ๆ สงผลกระทบ

โดยตรงตอการปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะในระบบดานคาตอบแทนและ

สวัสดิการของพนักงาน ซึ่งสงผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การคงอยูของพนักงาน

ในสภาวะปจจุบัน และการคงอยูขององคการในอนาคต 

  เมื่อเชื่อมโยงระบบบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนดานสังคม

สงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรี พบวา ปจจัยสถานการณ ปญหาของสตรีและเด็กที่เปนผูเดือดรอน 

ปญหาเด็กและครอบครัวที่เปนผูใชบริการ  เปนประเด็นขับเคล่ือนสําคัญในการสรรหากําลังคนเชิง

วิชาชีพ อาทิ นักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ และนักจิตวิทยา รวมทั้งสรรหาบุคลากรมาอบรมในการ

เล้ียงดูเด็กออน มีระบบคาตอบแทนทั้งตัวเงินและไมใชตัวเงิน ที่มีการมีสวนรวมของพนักงาน มี

ระบบงานที่มีโครงสรางแบนราบ สายการบังคับบัญชานอย เกิดผลลัพธดานทรัพยากรมนุษยที่ดี 

คือ มีความผูกพันตอองคการ พนักงานมีสมรรถนะสอดคลองในการปฏิบัติงานในองคการ ผล

สืบเนื่องระยะยาว มีทั้งสวัสดิภาพของพนักงาน ไดแก อิสระในการทํางาน การดูแลดานจิตใจที่ดี

จากระบบพี่เล้ียง และมีพันธะผูกพันตองาน ทั้งในกลุมวิชาชีพและกลุมสนับสนุน แตพบในกลุม

วิชาชีพสูงกวา สงผลกระทบตอผลการปฏิบัติงานในระดับองคการในการชวยเพื่อนมนุษย และ

สงผลตอสวัสดิภาพสังคมในระยะยาว ปรากฏการณนี้จะสอดคลองกับตัวแบบขอบเขตการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย (Map of the HRM Territory) หรือ ตัวแบบฮารวารด (Harvard Model) เปนตัว

แบบที่จัดอยูในกลุม Soft HRM คือใสใจในความเปนมนุษยมาก เปนตัวแบบที่ไดรับอิทธิพลจาก

งานวิจัยเชิงพฤติกรรมและทฤษฎีทางมนุษยสัมพันธ (Human Relations) โดยมีจุดเนนที่เปาหมาย

เชิงจิตใจหรือดานความเปนมนุษย จูงใจใหคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การพัฒนาวัฒนธรรม

องคการที่มีพื้นฐานจากความไวใจ และการทํางานเปนทีม  

  การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชน ปฏิบัติการผานระบบการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย 5 ระบบยอย ที่สัมพันธกัน และสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
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องคการ ระบบยอย 5 ระบบ ประกอบดวย ดานการจัดคนเขาทํางาน (Staffing) ดานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

(Compensation and Benefits) ดานความปลอดภัยและสุขอนามัย (Safety and Health) และ

ดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ (Employee and Labor Relations) การปฏิบัติการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยทั้ง 5 ระบบยอย ตองดําเนินการใหสอดคลองกันทั้ง  5 ระบบ  ซึ่ง ข้ึนกับ

สภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมภายนอกที่มีอิทธิพลตอการบริหารทรัพยากรมนุษยใน

องคการสาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรี กรอบวิจัยเบ้ืองตนนี้ ผูวิจัย

ประยุกตมาจากวรรณกรรม Mondy and Noe (2005: 4-11) และเพิ่มประเด็นองคประกอบของ

ระบบยอยจาก Armstrong (2010: 12)  

การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหเกี่ยวกับ

เด็กและสตรี ทั้ง 3 กรณีศึกษา มีอายุยาวนานมากกวา 30 ป กลุมเปาหมายเหมือนกันทั้ง 3 

กรณีศึกษา คือ เด็ก แตมีจุดเนนตางกัน กรณีศึกษาที่ 1 เนนผูหญิงและเด็ก ผูประสบวิกฤต เรียก

ผูรับบริการวา ผูเดือดรอน กรณีศึกษาที่ 2 เนนเด็กและครอบครัว ผูประสบวิกฤต เรียกผูรับบริการ

วา ผูใชบริการ กรณีศึกษาท่ี 3 เนนเด็กออน และครอบครัวในชุมชนแออัด องคประกอบของ

ทรัพยากรมนุษยในองคการ แบงเปน บริการตรง และสนับสนุน ใกลเคียงกับภาครัฐและ

ภาคเอกชน องคประกอบบริการตรง ประกอบดวย สายวิชาชีพ พบในกรณีศึกษาที่ 2 มากที่สุด 

รองลงมาเปนกรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 3 มีเพียงคนเดียว กลุมเจาหนาที่บริการตรงที่ไมใช

วิชาชีพ มากที่สุดในกรณีศึกษาที่ 3 ฝายสนับสนุน ประกอบดวย กรณีศึกษาที่ 1 มีมากที่สุด 

รองลงมาเปนกรณีศึกษาที่ 3 และกรณีศึกษาที่ 2 ตามลําดับ จํานวนอาสาสมัครที่ทํางานใน

องคการมีทั้ง 3 กรณีศึกษา องคการในกรณีศึกษาที่ 1 มีมากที่สุด ทั้งอาสาสมัครทั้งระยะส้ันและ

ระยะยาว  รองลงมาเปนกรณีศึกษาที่ 2 และ3 ตามลําดับ ตรงกับการสํารวจของสํานักงานสถิติ

แหงชาติ ที่พบวาอาสาสมัครเปนจุดเดนดานทรัพยากรมนุษยขององคการสาธารณประโยชน 

อาสาสมัคร คือ เปนผูที่เต็มใจเขามาทํางานในองคการโดยไมรับเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทน

ใดๆ โดยที่องคการไมจําเปนตองรับผิดชอบจายคาแรงตามกฎหมาย อยางไรก็ตามองคการอาจให

เงิน อาหาร เคร่ืองนุงหม ที่อยู หรือประโยชนเกื้อกูลอยางอ่ืนตอบแทนแกอาสามัครที่มาชวยทํางาน

ตามแตองคการนั้นๆ เห็นสมควร (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551: 113) 

  ในภาพรวมของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนดานสังคม

สงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรี ทั้ง 3 กรณีศึกษา พบวา มีแนวทางการปฏิบัติที่ไมแตกตางภาครัฐ

และเอกชน ไดแก มีแนวทางปฏิบัติการในการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Management 
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Practices) 5 ระบบยอย ที่สัมพันธกันและสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอก

องคการ แตมีจุดเดนที่สภาพแวดลอมภายในองคการที่แตกตางในดานวัฒนธรรมการอยูแบบ

ครอบครัว คานิยมที่มีการถายทอดตอกันมาจากระดับผูกอต้ัง และผูบริหารที่ไดรับการคัดเลือก 

สรางบรรยากาศขององคการใหมีการอยูรวมกันแบบครอบครัว หรือแบบพี่นอง มีการใหกําลังใจ 

ชวยเหลือกันเร่ืองงาน ทั้งในดานงานสายวิชาชีพ และงานสนับสนุน รวมถึงเร่ืองครอบครัว และ

เร่ืองสวนตัว ซึ่งมีระดับของความชวยเหลือและความสัมพันธแตกตางกันไปตามชนิดและขนาด

ขององคการ ถาเปนองคการขนาดใหญ ปริมาณงานมาก มีปญหาความเหน่ือยลาจากงานมาก ก็

จะดูแลดานจิตใจกันไดนอย ดังเชนกรณีศึกษาที่ 1 ปญหานี้ลดลงบางในกรณีศึกษาที่ 2 แตปญหา

กลับนอยในกรณีที่ 3 เพราะขนาดขององคการเล็กลง และเนื้อหาของงานสัมผัสกับเด็กออน เปน

การผอนคลายผูปฏิบัติงาน  แมวาจะมีความเหนื่อยลาจากงานมาก แตกลับพบวา เจาหนาที่

วิชาชีพมีพันธะผูกพันตองานในระดับสูง เจาหนาที่สนับสนุนมีพันธะผูกพันตองานตํ่ากวา ใน

กรณีศึกษาที่ 1 แตก็ยังอยูในระดับสูงในกรณีศึกษาที่ 2 และ 3 ซึ่งมีผลตอเนื่องตอพันธะผูกพันตอ

องคการรวมไปดวย (ตารางที่ 5.5)  ในประเด็นนี้ตรงกับที่ Armstrong (1992: 28-32) กลาววา ใน

ภาพรวมของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ทั้งในมุมมองดานพื้นฐานกระบวนการในการ

บริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Processes) และปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย 

(Human Management Practices) ในองคการสาธารณประโยชนไมตางจากภาครัฐและเอกชน 

คงมีกระบวนการ สรรหา คัดเลือก การพัฒนา การใหคาตอบแทน และการประเมินผลงาน

เชนเดียวกัน แตส่ิงที่แตกตางอยางมากคือความยากในการบริหารชุดของคานิยมซึ่งยากกวาการ

บริหารในภาคธุรกิจเอกชนทั่วไป HRM ขององคการสาธารณประโยชนตางจากภาครัฐและเอกชน 

คือ ใหความใสใจที่คนมาก บุคลากรมีความมุงมั่นทุมเทตองานสูงจึงไมจําเปนตองกังวลเร่ืองการ

สรางความผูกพันตองานมากนัก ในกรณีศึกษาทั้ง 3 แสดงใหเห็นวาผูกอต้ังและผูบริหารที่ไดรับ

การคัดเลือกมีผลอยางมากในการบริหารคานิยมขององคการใหยั่งยืนมาจนถึงปจจุบัน  

  ในประเด็นการคงอยูของพนักงานในองคการสาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะห

เกี่ยวกับเด็กและสตรี พบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคงอยู เปนความพึงพอใจในการทํางาน แมวา

คาตอบแทนที่เปนเงินเดือนนอยกวาภาครัฐและเอกชน แตมีระบบสวัสดิการที่แตกตางจากภาครัฐ

ที่ต้ังข้ึนโดยการมีสวนรวมจากพนักงาน และคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน ไดแก ความภาคภูมิใจใน

ผลงานที่ชวยผูรับบริการ พึงพอใจในการทําประโยชนใหกับผู อ่ืนและสังคม (ตารางที่ 5.4) 

ปรากฏการณนี้สอดคลองกับทฤษฎีสองปจจัย (Two-Factor Theory) ของ Herzberg, Mausner 

and Snyderman (1959) กลาววา ปจจัย 2 กลุมสงผลตอความพึงพอใจในงาน ไดแก 1) ปจจัย
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ภายในงาน (Intrinsic Motivators) เชน ความสําเร็จ การยกยอง เนื้องาน และความรับผิดชอบ 

และ 2) ปจจัยภายนอก (Extrinsic Motivators) หรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factor) เชน 

รางวัล สภาพงาน (ตารางที่ 2.3) แมวาปจจัยนี้จะเปนส่ิงจําเปนที่จะรักษาบุคลากรไว แตไมเปน

ส่ิงจูงใจใหบุคลากรทํางานอยางทุมเทใหกับองคการ ในองคการสาธารณประโยชน พบวา ปจจัย

ความพึงพอใจภายในงาน ที่เปนคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน  แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในผลงาน

ที่ชวยผูรับบริการ เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการคงอยูของบุคลากร อยางไรก็ตามสภาพงานที่

มีภาวะเครียด และเกิดปญหาความเหนื่อยลาในงานมีอิทธิพลตอการลาออกของบุคลากร การลด

ภาวะความเครียดจึงเปนกลยุทธการคงอยูที่สําคัญในองคการ โดยเนนควบคุมความเครียดโดยการ

สรางบรรยากาศที่อบอุน การใชระบบรุนพี่สอนงานใกลชิด และการชวยเหลือกันทั้งในเร่ืองงาน 

เร่ืองสวนตัวและเร่ืองครอบครัว (ตารางที่ 5.2)  

นอกจากอภิปรายโดยละเอียดในภาพรวมของการบริหารทรัพยากรมนุษยแลว ผูวิจัยขอ

กลาวโดยละเอียดในระบบยอยทั้ง 5 ดาน ดังนี้ 

1)  การบริหารทรัพยากรมนุษย ดานการจัดคนเขาทํางาน 

ในกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณีศึกษา พบวา  พนักงานมีบทบาทแบบกวางและ

หลากหลาย มุงผลลัพธเพื่อชวยเหลือผูรับบริการเปนหลัก มีอิสระในการทํางาน จุดเดนการ

ออกแบบงานมีลักษณะใหผูปฏิบัติงานสามารถทําแทนกันและชวยงานกันได ในกรณีเจาหนาที่

วิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห และนักจิตวิทยา ในกรณีศึกษาที่ 1 และกรณีศึกษาท่ี 2 ก็สามารถ

ปฏิบัติงานแทนกันไดเนื่องจากเจาหนาที่รูจักผูเดือดรอนหรือผูใชบริการของเพื่อนเจาหนาที่ 

งานในกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณีศึกษาเปนงานชวยเหลือเพื่อนมนุษย เปนงานที่มี

ความหมาย มีความสําคัญ อาศัยทักษะที่หลากหลาย ตองการความรับผิดชอบสูง มีอิสระในการ

ทํางาน ดังนั้นจึงไมจําเปนตองขยายขอบเขตงานเพิ่ม (Job Enlargement) หรือเพิ่มเนื้องาน (Job 

Enrichment) ในทางกลับกันบางบทบาทอาจตองการลดเนื้องานหรือลดภาระงานลง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางานและลดความเครียดจากภาระงานที่มากเกินไป อาทิ งานของเจาหนาที่

วิชาชีพ ในกรณีศึกษาที่ 1 ที่จะตองมีการอยูเวรกลางคืน จากการสัมภาษณมีความเห็นจากท้ัง

ผูบริหาร หัวหนางาน และผูปฏิบัติวาการอยูเวรทําใหเกิดบทบาทที่ขัดแยงระหวางการเปนนักสังคม

สงเคราะหที่เปนผูรับฟง ใหคําปรึกษา รวมแกปญหา ตองการความไวเนื้อเชื่อใจสูงเพื่อใหผู

เดือดรอนเปดใจเลาปญหาที่ตรงไปตรงมา ในขณะที่การอยูเวรกลางคืนมีบทบาทเปนผูคุม

กฎระเบียบรวมดวยซ่ึงอาศัยบทบาทเชิงอํานาจขัดแยงกับบทบาทของนักสังคมสงเคราะห สวนงาน

ของเจาหนาที่สวนอ่ืนพบปญหาภาระงานมากในบางจุด ในกรณีศึกษาที่ 2 นอกจากเจาหนาที่
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วิชาชีพจะตองรับภาระบทบาทที่หลากหลายจากการดูแลปญหาของผูใชบริการแลวพบวาภาระ

งานก็มากดวย สวนเจาหนาที่สนับสนุนพบปญหาภาะงานมาก และในกรณีศึกษาท่ี 3 พบปญหา

ภาระงานมาก 

การหมุนเวียนบุคลากรในกรณีศึกษาที่ 1 และกรณีศึกษาท่ี 3 จะกระทําเม่ือขาด

กําลังคน ในลักษณะที่ไปชวยงาน สวนกรณีศึกษาที่ 2 มีการหมุนเวียนกันรับผิดชอบงานโครงการ

เพื่อลดภาระงานของเจาหนาที่ การหมุนเวียนบุคลากรของทั้ง 3 กรณีศึกษามีเหตุผลตามที่กลาว

ขางตนมิไดทําเพื่อลดความเบ่ือหนายในงานที่จําเจตามหลักการของการหมุนเวียนงาน (Job 

Rotation) โดยทั่วไป 

การสรรหาเจาหนาที่วิชาชีพ พบวา การประกาศผานมหาวิทยาลัยและการฝกงาน

ของนักศึกษาไดผลดีที่สุด สอดคลองคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพดานความรูตามแนวคิดบุคคล

สอดคลองกับงาน (Person-Job Fit) ของ Heneman and Heneman (1994) ซึ่งการทบทวน

วรรณกรรมการสรรหาจากสถานศึกษามีขอไดเปรียบในดานสะดวก ไดผูสมัครมีความรูดีและมี

คุณสมบัติเหมาะเพื่อการพัฒนาที่ตรงกับงานที่ตองใหบริการ แตมีขอเสียเปรียบที่จะไดเฉพาะผู

ฝกงานใหม ที่ขาดความชํานาญ (Armstrong, 2010: 193-194) แตเนื่องดวยคาตอบแทนเร่ิมตน

นอยและองคการมักไมมีคาประสบการณใหหรือมีใหนอยและเนื้องานที่คอนขางหนัก การเลือก

เจาหนาที่วิชาชีพสรรหานักศึกษาท่ีเพิ่งจบและตองการประสบการณการเลือกก็เปนทางเลือกที่เอ้ือ

ซึ่งกันและกัน องคการไดแรงงานที่ยินดีรับคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินตามที่องคการจายใหไดใน

ขณะที่ผูสมัครที่อยูในวัยที่ยังมีไฟในการทํางานตองการแสวงหาประสบการณและสามารถปลูกฝง

คานิยม วัฒนธรรมตางๆไดงายกวาผูทีเ่คยผานงานในองคการที่ไมใชองคการสาธารณประโยชนมา 

สอดคลองกับหลักการดึงดูดซ่ึงกันและกัน (Mutual Attraction) ของ Wanous (1992 อางถึงใน  

นิสดารก เวชยานนท, 2543)  

การสรรหาเจาหนาที่ที่ไมใชวิชาชีพ มีเจาหนาที่หลายทานซึ่งทราบขาวการรับ

สมัครงานผานทางหนังสือพิมพ หนังสือสมัครงาน อินเทอรเน็ต มีผูที่รูจักแนะนํามา และเปน

เจาหนาที่ในองคการที่ตองการเปลี่ยนตําแหนงงาน ก็เปนชองทางการกระจายขาวสารที่ทําใหได

จํานวนผูสมัครที่เพิ่มข้ึนที่ตรงกลุมผูสมัคร ตามระยะเวลาท่ีตองการ และในงบประมาณท่ีกําหนด 

(CIPD, 2009)การสรรหาเจาหนาที่ที่ไมใชวิชาชีพ ในกรณีศึกษาท่ี 1 เนนผูที่อาศัยอยูใกลองคการ

เหตุผลอยางหนึ่งคือสอดคลองกับคาตอบแทนที่เปนตัวเงินที่องคการใหไดเพราะเจาหนาที่ไมตอง

เสียคาเดินทางเพิ่มข้ึน และกรณีศึกษาที่ 3 โดยกรณีศึกษาที่ 3 สนับสนุนกลุมเปาหมายในชุมชนใน

การเขามาทํางานในองคการเพื่อเปนไปตามหลักการใหชุมชนมีสวนรวมขององคการ ตามแนวคิด
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บุคคลสอดคลองกับองคการ (Person-Organization Fit) ของ Wanous (1992) และ Kristof 

(1996) ดานคาตอบแทนที่องคการใหไดและในดานเปาหมายขององคการสอดคลองกับเปาหมาย

ของบุคคลคือพัฒนาชุมชนของตนเอง 

  ดานการคัดเลือก ทุกกรณีศึกษาใชการสัมภาษณกึ่งโครงสราง สําหรับเจาหนาที่

วิชาชีพในกรณีศึกษาที่ 1 และ กรณีศึกษาที่ 2 มีคําถามถึงแนวทางการแกปญหาโดยสมมติ

เหตุการณเพื่อทดสอบไหวพริบในการแกปญหาวิกฤตของผูเดือดรอนและผูใชบริการ กรณีศึกษาท่ี 

2 และกรณีศึกษาที่ 3 มีการเขียนบรรยายในหัวขอที่กําหนดเพื่อทดสอบทัศนคติผูสมัคร ใน

กรณีศึกษาที่ 1 และกรณีศึกษาที่ 3 มีการทดสอบการทํางานในสภาพจริงกับผูสมัครในตําแหนง

เจาหนาที่ผูใหบริการตรง เปนการทดสอบความสามารถในการทํางานจริง พิจารณาทัศนคติในการ

ทํางาน สําหรับกรณีศึกษาที่ 1 ซึ่งมีระยะเวลาทดสอบ 1-2 สัปดาห จะสามารถพิจารณาการ

ปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมงานและสภาพแวดลอมในการทํางานในองคการได สอดคลองกับ

การศึกษาการสรรหาและคัดเลือกของ Terpstra (1996) วิธีการคัดเลือกที่สามารถทํานายผลการ

ทํางานของพนักงานไดอันดับสูง คือการทดสอบโดยใหทํางานเปนตัวอยาง การใชผูอางอิงหรือผู

แนะนํา การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง การสัมภาษณแบบมีโครงสราง และการใชเทคนิคศูนย

การประเมิน ตามลําดับ และ เปรียบเทียบกับการศึกษาความตรงในการพยากรณของวิธีคัดเลือก

แบบตางๆ ของ Schmidt and Hunter (1998) พบวาทั้ง 3 กรณีศึกษามีการประเมินหลายวิธี เชน 

สัมภาษณกึ่งโครงสราง ประเมินทัศนคติ ประเมินไหวพริบ เขียนบรรยายในประเด็นที่กําหนด 

ทดสอบทํางานตัวอยาง ทดสอบทํางานจริงระยะหน่ึง และทดลองงาน ทําใหมีความตรงเชิง

พยากรณสูงกวาการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางหรือการสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพียงอยาง

เดียว ที่มีความตรงในการพยากรณ 0.38 และ 0.51 ตามลําดับ กระบวนการคัดเลือกจะสิ้นสุดลง

เมื่อประเมินผานการทดลองงานในกรณีศึกษาที่ 1และ กรณีศึกษาที่ 2 เปนระยะเวลา 3 เดือน และ

ในกรณีศึกษาที่ 3 เปนเวลา 6 เดือน ประเมินทุกเดือน  การคัดเลือก โดยสัมภาษณกึ่งโครงสราง ให

ขอมูลรูปแบบการทํางานและคาตอบแทน พิจารณาทัศนคติ พิจารณาไหวพริบในการแกปญหา  

การทดสอบทํางานจริงหรือการทดสอบทํางานตัวอยาง กระบวนการการคัดเลือกข้ันสุดทายจะ

ส้ินสุดที่ระยะฝกงาน (ดรักเกอร, 2544: 134) จากการณีศึกษาไดแก หลักจากการประเมินการ

ทดลองงาน 3- 6 เดือนส้ินสุดลง กรณีศึกษาทั้ง 3 กรณีศึกษาใชทั้งหลักการความสอดคลอง

ระหวางบุคคลกับงาน (Person-Job Fit) ของ Heneman and Heneman (1994) และ ความ

สอดคลองระหวางบุคคลกับองคการ (Person-Organization Fit) ของ Wanous (1992) และ 

Kristof (1996) 
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  ทั้ง 3 กรณีศึกษามีกลยุทธการคงอยูของพนักงาน ซึ่งใชระบบพี่เล้ียง และ

บรรยากาศการชวยเหลือกันทํางาน รุนพี่หรือหัวหนางานดูแลสุขทุกขของรุนนองผูปฏิบัติงาน 

กรณีศึกษาที่ 2 และกรณีศึกษาที่ 3 เนนใหการดูแลทุกเร่ืองเอ่ือมไปถึงเร่ืองครอบครัวและเร่ือง

สวนตัว กรณึศึกษาที่1 และ 2 อยูในชวงการปรับปรุงระบบพี่เล้ียงของเจาหนาที่วิชาชีพแกปญหา

การลาออก การสรรหาและการคัดเลือกไดยาก และการขาดแรงงานในเจาหนาที่วิชาชีพเนื่องจาก

ความเครียดและปญหาความเหนื่อยลาในงาน ตรงกับ Armstrong (1992: 28-32) ที่กลาววา 

คานิยมขององคการ จะขับเคลื่อนองคการในการนําบุคคลเขามารวมเปนสมาชิกในองคการ ใน

กระบวนสรรหาและการคัดเลือก 

2)  การบริหารทรัพยากรมนุษย ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ในองคการสาธารณประโยชน ทั้ง 3 กรณีศึกษามีจุดเดนอยางมาก ในเร่ืองของ

การฝกอบรมโดยเนนระบบพ่ีเล้ียง ที่มีตนแบบที่ดี ทําใหมีการถายทอดแบบตัวตอตัว แบบความรู

โดยนัย (Tacit Knowledge) มากกวาการเรียนรูตามตํารา (Explicit Knowledge) ระบบการหลอ

หลอมพัฒนาตนเองโดยการซึมซับจิตอาสาจากรุนพี่ และผูบริหาร สูการพัฒนาจิตใจผูปฏิบัติงาน 

เกิดการเติบโตดานความคิด เปนคนที่สมบูรณทั้งกายใจ มีการวางแผนอาชีพและพัฒนาอาชีพใน

กรณีศึกษาที่ 1-2 และมีการอบรมพัฒนาในหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กที่ตองใชในงานบริการหลัก

ขององคการในกรณีศึกษาท่ี 3 การพัฒนาองคการพบการมีสวนรวมในการแกปญหาที่ยากและใน

สถานการณวิกฤตรวมกัน การประเมินผลการปฏิบัติงานมีการสะทอนกลับโดยการพูดคุยผลการ

ประเมินกับพนักงานเพื่อการปรับปรุงพัฒนา (ตารางที่ 5.3) การฝกอบรมโดยเนนระบบพี่เล้ียง

สอดคลองกับ แนวคิดการเรียนรูในที่ทํางาน (Workplace Learning) ที่พบวา การฝกอบรมอยาง

เปนทางการ (Formal Training) เปนวิธีการที่นิยมปฏิบัติ แตหลังฝกอบรมส้ินสุดลงผูผานการอบรม

ไมมีความสามารถในการประยุกตใชในสถานการณการทํางานจริง จึงเปนที่มาของการเรียนรูในที่

ทํางาน (Armstrong, 1992: 28-32) และสอดคลองกับการสัมภาษณพระอภิบาลที่ประสบ

ความสําเร็จในการอบรมผูนําอาสาสมัครทานหน่ึงที่มีแนวการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดย 1) ใช

ระบบพี่เล้ียงเพื่อแนะแนวทาง 2) ใชครูเพื่อพัฒนาทักษะ 3) ใชผูทําหนาที่ตัดสินเพื่อประเมิน

ความกาวหนา และ 4) ผูมีตําแหนงสูงสุดในองคการเปนผูทําหนาที่คอยใหกําลังใจดวยตนเอง 

(ดรักเกอร, 2544: 136) 

 3)  การบริหารทรัพยากรมนุษย ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ  

 ระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ พบวา คาจางหรือเงินเดือน มีอัตราท่ีนอยกวา
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีผลตอการคงอยูของพนักงาน แตองคการไดพัฒนาระบบสวัสดิการที่มี
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ความแตกตางจากภาครัฐ เชน ในกรณีศึกษาที่ 1 มีที่พักสวัสดิการสําหรับเฉพาะผูหญิงโสด อาหาร
กลางวันฟรี  สิทธิ์ลาปวย 30 วัน/ป ลากิจ 10 วัน/ป ลาพักรอน 10วัน/ป มีเงินกูยามฉุกเฉิน มีเงิน
ชวยเหลือเมื่อพักรักษาที่โรงพยาบาล ในกรณีศึกษาที่ 2 มีกองทุนสวัสดิการ และในกรณีศึกษาที่ 3 
มีกองทุนหลังเกษียณ คาตอบแทนท่ีไมใชตัวเงิน ไดแก ความภาคภูมิใจในผลงานที่ชวยเหลือผูอ่ืน 
และความมั่นคงในจิตใจ ที่เห็นวาตนเองไดทําประโยชนใหผูอ่ืน สนุกกับงาน และเห็นวาการ
ชวยเหลือผูอ่ืนทําใหตนเองมีคุณคา (ตารางท่ี 5.4) ในประเด็นของปจจัยคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน 
นาจะเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการคงอยูของพนักงาน และปจจัยระบบสวัสดิการเพิ่มเติมที่
แตกตางจากภาครัฐ นาจะเปนปจจัยเสริมที่มีผลตอการคงอยูของพนักงาน ปรากฏการณนี้
สอดคลองกับทฤษฎีสองปจจัย (Two-Factor Theory) ของ Herzberg et al.(1959) 

4)  การบริหารทรัพยากรมนุษย ดานความปลอดภัยและสุขอนามัย  
ระบบดานความปลอดภัยและสุขอนามัย พบวา ปญหาความเหนื่อยลาในงาน

และความเครียดจากปริมาณผูรับบริการมาก และตองใหบริการผูมีปญหาวิกฤตชีวิตที่ซับซอน 
พบวา กรณีศึกษาที่ 1 มีแนวทางในการรับมือความเครียด และการลดความเครียด โดยใชเทคนิค
การปรับอารมณไมเอามาเปนเ ร่ืองของตัวเอง และใชระบบพี่ เ ล้ียงในการดูแลดานจิตใจ 
สภาพแวดลอมภายนอกที่รมร่ืนและเงียบสงบเปนส่ิงที่ชวยในการลดความเครียด ใหเกิดการผอน
คลาย รวมทั้งการใหอิสระในการทํางานมีสวนชวยทําใหพนักงานเกิดพันธะผูกพันในงาน โดยเกิด
ในกลุมวิชาชีพมากกวาสนับสนุน และมีพันธะผูกพันตอองคการ (ตารางท่ี 5.5) ระบบการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย แตละดานตองมีความสอดคลองแตละระบบ และสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอก ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดแก มีอิสระในการทํางาน มีการพัฒนา
สายอาชีพ ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ไดแก คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน และไมใชตัวเงิน ดาน
ความปลอดภัยและสุขอนามัย ไดแก มีความสวัสดิภาพของพนักงาน ในดานสภาพแวดลอม
ภายนอก และความสมดุลของชีวิตกับงาน และดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ มีบรรยากาศใน
การทํางานเปนทีม  มีการสื่อสารสองทางระหวางผูบริหารกับพนักงาน ปจจัยตาง ๆ เหลานี้นําไปสู 
ทัศนคติและพันธะผูกพันตองานของพนักงาน พอใจและยอมรับคาตอบแทน มีสวนรวมและรูสึกวา
ไดรับการพัฒนา และมีความผูกพัน สงผลตอเนื่องถึงผลการปฏิบัติงาน ปรากฏการณของ
กรณีศึกษา 3 องคการ ตามที่กลาวมาเปนไปตามโมเดลนโยบายคาตอบแทนที่มีอิทธิพลตอผลการ
ปฏิบัติงานผานพันธะผูกพันตองาน (ภาพที่ 2.4) (Armstrong, 2010: 163) 

5)  การบริหารทรัพยากรมนุษย ดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ 

ระบบพนักงานและแรงงานสัมพันธ พบวา พนักงานมีความสัมพันธกันเอง

คอนขางสูง มีระบบส่ือสารสองทางระหวางผูบริหารและพนักงาน มีการประชุมและพูดคุยแบบไม

เปนทางการที่ใกลชิดระหวางผูบริหารและพนักงาน มีการรับฟงความคิดเห็นพนักงาน และ



241 

พนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกับผูบริหารทั้ง 3 กรณีศึกษา (ตารางที่ 5.6) สอดคลองกับ 

Jones and Ruddy (1991 quoted in Armstrong, 1992: 32) ในการศึกษานโยบายและแนว

ปฏิบัติดานการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการสาธารณประโยชน 9 องคการในสหราช

อาณาจักร พบวา การส่ือสารในองคการเปนแบบสามารถส่ือสารกันไดทุกระดับในองคการ 

สามารถติดตอโดยตรงกับผูบริหารระดับสูงไดงายมาก 

จากการอภิปรายระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยของกรณีศึกษา 5 ระบบยอยที่

สอดคลองกับบริบทซึ่งเปนสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกองคการที่มีอิทธิพล

ตอการบริหารทรัพยากรมนุษยของกรณีศึกษา ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ผูวิจัยจะประมวลผล

ตอบคําถามการวิจัยที่วา การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณประโยชนดานสังคม

สงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทยมีแนวทางเปนอยางไร ดังนี้ 

แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยไดมีนักวิชาการจําแนกไวไดหลายรูปแบบ ใน

ที่นี้ผูวิจัยเลือกใชการจําแนก 2 รูปแบบ ดวยกันไดแก 1) จําแนกตามรูปแบบการบริหารบุคลากร 

โดยแบงเปน 2 แนวทางไดแก แนวทาง Hard HRM และแนวทาง Soft HRM (Foot and Hook, 

1999)  2) จําแนกตามการเลือกใชวิธีปฏิบัติ โดยแบงเปน 3 แนวทาง ไดแก แนวทางวิธีปฏิบัติที่ดี

ที่สุด (Best-Practice Approach) แนวทางสอดคลองที่สุด (Best-Fit Approach)  และ แนว

ทางการรวมกลุมวิธีปฏิบัติ (Bundling Approach) 

 
5.2.1  แนวทางจําแนกตามรูปแบบการบริหารบุคลากร 
สําหรับการจําแนกแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยตามรูปแบบการบริหารบุคลากรซึ่ง

แบงเปน2 แนวทางไดแก แนวทาง Hard HRM และแนวทาง Soft HRM นั้น แนวทางการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยขององคการในกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณีศึกษาเปน แนวทาง Soft HRM คือ นอกจาก

จะใหความสําคัญกับเปาหมายขององคการแลวยังคํานึงถึงความตองการของเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานโดยมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเรียกรองจากเจาหนาที่ กรณีศึกษาทั้ง 3 กรณีมี

การพัฒนาเจาหนาที่ทุกระดับใหมีศักยภาพในการทํางานในหลักสูตรและวิธีการที่เหมาะกับ

ตําแหนงที่ รับผิดชอบ การจัดหลักสูตรมุงทั้งการพัฒนาความรูทักษะในการปฏิบัติงานและ

พฤติกรรมในการทํางาน รวมทั้งมีการฝกอบรมกลอมเกลาดานจิตใจดวย รูปแบบการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยมีความยืดหยุนโดยพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปนเปนรายบุคคล อาทิ ใน

กรณีศึกษาที่ 1 การจัดกะที่คํานึงถึงความจําเปนในการดูแลครอบครัวของเจาหนาที่แตละคนรวม

ดวย ในกรณีศึกษาที่ 2 องคการใหสิทธิ์การลาเพื่อดูแลคนในครอบครัวที่ปวยมากกวา 1 เดือน ใน
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กรณีศึกษาที่ 3 องคการชวยเหลืออุปกรณการแพทยและเครื่องอุปโภคบริโภคใหกับเจาหนาที่ผูตอง

ดูแลคนในครอบครัวที่เจ็บปวย นอกจากผลลัพธเชิงปริมาณแลวองคการยังใหความสําคัญกับ

ผลลัพธเชิงคุณภาพคือสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงานอีกดวย ดังตารางที่ 5.8 

 

ตารางที่ 5.8 แนวทาง Soft HRM ในการบริหารทรัพยากรมนุษยของกรณีศึกษา 

 
แนวทาง กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 กรณีศึกษาที่ 3 

แนวทาง Soft HRM      

1) คํานึงทั้งเปาหมายองคการ

และความตองการของ

พนักงาน 

++++ ++++ ++++ 

2) พัฒนาศักยภาพใหทุกคน หลักสูตรที่เหมาะกับตําแหนง หลักสูตรที่เหมาะกับตําแหนง หลักสูตรที่เหมาะกับตําแหนง 

3) หลักสูตรความรูและ

พฤติกรรม 

ระบบพี่เลี้ยงสอนงาน อบรม 

สัมมนา ประชุม สะทอนงาน 

ระบบพี่เลี้ยงสอนงาน อบรม 

สัมมนา ประชุม สะทอนงาน 

ระบบพี่เลี้ยงสอนงาน เรียนรู

รวมกับทีมงาน อบรม สัมมนา

ประชุม สะทอนงาน 

4) ยืดหยุน ++++  ++++ ++++ 

5) เนนผลลัพธเชิงคุณภาพ สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิต

ของผูปฏิบัติงาน 

สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิต

ของผูปฏิบัติงาน 

สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิต

ของผูปฏิบัติงาน 

 

5.2.2  แนวทางจําแนกตามการเลือกใชวิธีปฏิบัติ  

สําหรับการจําแนกแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยจําแนกตามการเลือกใชวิธีปฏิบัติ

ซ่ึงแบงเปน 3 แนวทาง ไดแก แนวทางวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best-Practice  Approach) แนวทาง

สอดคลองที่สุด (Best-Fit  Approach)  และ แนวทางการรวมกลุมวิธีปฏิบัติ (Bundling 

Approach) นั้น แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการในกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณีศึกษา

เปนแนวทางการรวมกลุมวิธีปฏิบัติ (Bundling  Approach) กลาวคือ เปนการบูรณาการใน

แนวราบ (Horizontal Integration) หรือ ความสอดคลองภายใน (Internal Fit) โดยการรวมกลุมวิธี

ปฏิบัติทรัพยากรมนุษยที่สัมพันธกัน เติมเต็มและเสริมแรงกัน กลุมวิธีปฏิบัติที่จัดอยูในแนวทางนี้ 

ไดแก วิธีปฏิบัติที่สรางผลงานสูง (High-Performance Practices) วิธีปฏิบัติที่สรางความผูกพันสูง 

(High-Commitment Practices) และวิธีปฏิบัติที่มีสวนรวมสูง (High-Involvement Practices) ซ่ึง

กรณีศึกษาทั้ง 3 กรณีศึกษามีใชแนวทางผสมผสานกันในกลุมวิธีปฏิบัติทั้ง 3 กลุม ดังนี้ (ตารางที่ 5.9) 

วิธีปฏิบัติที่สรางผลงานสูง (High-Performance Practices) ทั้ง 3 กรณีศึกษาใชแนวทางนี้

กลาวคือ ใชการสรรหาและการคัดเลือกที่เขมงวด มีการสัมภาษณกึ่งโครงสราง การทดสอบการ
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ทํางานจริง และการทดลองงาน เพื่อใหมั่นใจวาไดบุคลากรตามที่องคการตองการ ดานการพัฒนา

และการอบรมมีอยางตอเนื่องโดยเฉพาะกลุมวิชาชีพในกรณีศึกษาที่ 1 และกรณีศึกษาที่ 2 รวมทั้ง

เจาหนาที่ทุกคนในกรณีศึกษาที่ 3 เพื่อรับความรูใหมในการรับมือกับปญหาที่เปล่ียนแปลงไป สวน

เจาหนาที่ที่ไมใชวิชาชีพในกรณีศึกษาที่ 1 เมื่อทํางานไดแลวมักมีการฝกอบรมในการทํางานเพิ่ม

บางตามจําเปน มีการจัดอบรมเกี่ยวกับพัฒนาตนเองใหเจาหนาที่ทุกคนอยูเสมอ อาทิ การทํางาน

ใหมีสุข อบรมเร่ืองการใชจายเงิน ดานคาตอบแทนกรณีศึกษาทั้ง 3 มีขอจํากัดดานการให

คาตอบแทนที่เปนตัวเงินแตชดเชยดวยสวัสดิการและผลตอบแทนภายใน (Intrinsic Rewards) ที่

ไดจากการทํางานใหความชวยเหลือผูอ่ืน และทั้ง 3 กรณีศึกษามีการบริหารผลการปฏิบัติงานดีมาก 

วิธีปฏิบัติที่สรางความผูกพันสูง (High-Commitment Practices) ทั้ง 3 กรณีศึกษาใช

แนวทางนี้เชนกัน ไดแก ใหความมั่นคงในการจางงานองคการใหโอกาสพัฒนาและไมมีนโยบายใน

การปลดเจาหนาที่ออกแมในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจก็มีการประชุมและเห็นรวมกันวาจะไมรับ

เงินเดือนข้ึนโดยไมมีการปลดคนออก การใหคาตอบแทนตามผลงาน ไมมีกําแพงสถานภาพมี

ความใกลชิดกันระหวาเจาหนาที่และผูบริหารทุกระดับทั้ง 3 กรณีศึกษา การดูแลเจาหนาที่ของ

องคการเนนสรางความผูกพันและดานจิตใจเปนหลัก องคการเนนใหทุกคนมีการพัฒนาตนเองให

มีการเรียนรูพัฒนาเพิ่มเติมอยูเสมอ การทํางานมีความยืดหยุนสูง มีอิสระในการทํางาน และมีการ

ทํางานเปนทีมและรวมแกปญหาเปนทีม โดยเจาหนาที่วิชาชีพแตละคนในกรณีศึกษาที่ 1 และ 

กรณีศึกษาที่ 2 มีหนาที่รับผิดชอบเต็มตอผูรับบริการ มีการใหใหขอมูลอยางทั่วถึง การออกแบบ

งานและตัวเนื้องานทําใหผูปฏิบัติไดสัมผัสความพึงพอใจภายใน ในกรณีเจาหนาที่สนับสนุนของ

กรณีศึกษาที่ 1 การรับรูในดานนี้ของเจาหนาที่บางทานยังไมทั่วถึงเนื่องจากงานยังไมมีโอกาสได

สัมผัสกับผูรับบริการโดยตรง สวนเจาหนาที่สนับสนุนในกรณีศึกษาที่ 2 ไดรับทราบความพึงพอใจ

ภายในทั่วถึงทุกคน เชนเดียวกับกรณีศึกษาที่ 3 และเจาหนาที่ทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบในการ

บริหารคุณภาพของงานที่ตนรับผิดชอบ 

วิธีปฏิบัติที่มีสวนรวมสูง (High-Involvement Practices) ทุกกรณีศึกษาใชแนวทางนี้ 

กลาวคือ ใหเจาหนาที่ทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ องคการใหอํานาจและใหสามารถเขาถึง

ขอมูลได 
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ตารางที่ 5.9 แนวทางการรวมกลุมวิธีปฏิบัติ (Bundling Approach) ในการบริหารทรัพยากร

มนุษยของกรณีศึกษา 

 
แนวทาง กรณีศึกษาที่ 1 กรณีศึกษาที่ 2 กรณีศึกษาที่ 3 

แนวทางการรวมกลุมวิธีปฏิบัติ (Bundling Approach) 
1. วิธีปฏิบัติที่สรางผลงานสูง (High-Performance Practices) 

1) สรรหาคัดเลือกที่เขมงวด ++++  ++++ ++++ 

2) อบรมพัฒนาอยางตอเนื่อง 1) วิชาชีพ ++++ 

2)  ไมใชวิชาชีพ +++ 

++++ ++++ 

3) คาตอบแทนที่จูงใจ 1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ++ 

2) ผลตอบแทนภายใน ++++ 

3) สวัสดิการ ++++  

1)คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ++ 

2) ผลตอบแทนภายใน ++++ 

3) สวัสดิการ ++++  

1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ++ 

2) ผลตอบแทนภายใน ++++ 

3)  สวัสดิการ ++++  

4) บริหารผลการปฏิบัติงาน ++++  ++++ ++++ 

2. วิธีปฏิบัติที่สรางความผูกพันสูง (High-Commitment Practices) 

1) ม่ันคงในการจาง ++++  ++++ ++++ 

2) คาตอบแทนตามผลงาน ++++  ++++ ++++ 

3) ลดกําแพงสถานภาพ ++++  ++++ ++++ 

4) เนนความผูกพัน ++++  ++++ ++++ 

5) เนนความสามารถเรียนรู ++++  ++++ ++++ 

6) ยืดหยุนในงานสูง ++++ ++++ ++++ 

7) ทํางานเปนทีม +++  +++ ++++ 

8) แกปญหาเปนทีม ++++ ++++ ++++ 

9) ใหขอมูลอยางทั่วถึง ++++  ++++ ++++ 

10)งานทําใหพึงพอใจภายใน 1) ใหบริการตรง ++++ 

2) สนับสนุน ++ 

1)ใหบริการตรง ++++ 

2) สนับสนุน  ++++ 

++++ 

11)มีสวนรวมบริหารคุณภาพ ++++  ++++ ++++ 

3. วิธีปฏิบัติที่มีสวนรวมสูง (High-Involvement Practices) 

1) รวมตัดสินใจ ++++  ++++ ++++ 

2) ใหอํานาจ ++++  ++++ ++++ 

3) เขาถึงขอมูล ++++  ++++ ++++ 

 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะตอ การบริหารทรัพยากรมนุษย ในองคการสาธารณประโยชนดานสังคม

สงเคราะหเกี่ยวกับเด็กและสตรีในประเทศไทยมีดังนี้ 



245 

5.3.1 การบริหารทรัพยากรมนุษยดานการจัดคนเขาทํางาน 

การบริหารทรัพยากรมนุษยดานการจัดคนเขาทํางาน การสรรหากลุมเจาหนาที่วิชาชีพ

สังคมสงเคราะหเปนกลุมที่สรรหาไดยากและตองการความรูจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย  

องคการควรมีกลยุทธในการสรรหาและการคัดเลือกเชิงรุก ดวยการสรางความสัมพันธตอนักศึกษา

และมหาวิทยาลัยที่มีคณะที่ตองการ ชักชวนนักศึกษาในคณะดังกลาวเขารวมกิจกรรมขององคการ

ต้ังแตเริ่มเขามหาวิทยาลัยและมีระบบดูแลพรอมทาบทามนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมใหมา

ชวยงานในองคการเปนการหลอหลอมไปในตัว สําหรับกลยุทธในการคงอยูประเด็นเรื่อง

ความเครียดจากการทํางานเปนประเด็นสําคัญหนึ่ง องคการควรมีกลยุทธในการชวยผองถาย

ความเครียด ระบบการชวยเหลือใหคําแนะนําในการทํางาน ระบบการทํางานที่ลดความเครียดจาก

งานใหเจาหนาที่ และการสรางบรรยากาศทางกายภาพและดานจิตใจในการทํางานที่อบอุนเกื้อกูล

และเปนมิตรอยางจริงใจ 

 

5.3.2 การบริหารทรัพยากรมนุษยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 การบริหารทรัพยากรมนุษยดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย องคการควรหลอหลอม สอน

งาน และดูแลเจาหนาที่ใหมอยางใกลชิดดวยระบบพี่เลี้ยง (Mentor) ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 

ทั้งในเรื่องการทํางานและเอื้อมถึงเรื่องครอบครัวและสวนตัว ทั้งสําหรับเจาหนาที่ใหม และที่สําคัญ

ควรมีระบบพี่เลี้ยงสําหรับหัวหนางานทุกระดับดวยเพื่อเปนการสืบทอดความรูดานการบริหาร

ภายใตบริบทของงานในองคการ รวมทั้งปลูกฝงคานิยมจิตสํานึกในการชวยเหลือผูอ่ืน เสียสละ 

และเคารพคุณคาในความเปนมนุษยของคนทุกคน ควรปลูกฝงใหมีความตระหนักในคุณคาของ

งานใหบริการสาธารณะและมีกิจกรรมที่ทําใหเจาหนาที่ใหมรับรูคาตอบแทนที่ไมใชตัวเงินที่ไดรับ

จากงานอยางแทจริงสําหรับเจาหนาที่ใหบริการตรงและโดยเฉพาะเจาหนาที่สนับสนุนเพื่อใหรับรู

คุณคาของงานใหบริการสาธารณะขององคการและมุงผลลัพธรวมกัน 

 

5.3.3 การบริหารทรัพยากรมนุษยดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

การบริหารทรัพยากรมนุษยดานคาตอบแทนและสวัสดิการ องคการควรมีนวัตกรรมดาน

สวัสดิการที่เอื้อใหเจาหนาที่สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพชีวิต โดยการระดมความเห็น

จากเจาหนาที่ในองคการชวยกันคิดสรางสรรคสวัสดิการเพื่อตนเอง และรวมรับรูและหาทางออก

ภายใตขอจํากัดเรื่องงบประมาณขององคการ 
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5.3.4 การบริหารทรัพยากรมนุษยดานความปลอดภัยและสุขอนามัย 

การบริหารทรัพยากรมนุษยดานความปลอดภัยและสุขอนามัย นอกเหนือจากสถานที่

ทํางานทางกายภาพที่นาทํางาน องคการควรมีการจัดระบบงาน ระบบพี้เลี้ยง (Mentor) และระบบ

เพื่อนชวยเพื่อน เพื่อดูแลสวัสดิภาพทางดานจิตใจใหกับเจาหนาที่ เพื่อลดความเหนื่อยลาในงาน 

รับมือกับความเครียด และลดความเครียดที่เกิดจากการทํางาน 

 

5.3.5 การบริหารทรัพยากรมนุษยดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ 

การบริหารทรัพยากรมนุษยดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ องคการควรจัดใหพนักงาน

ทุกระดับไดมีกิจกรรมรวมกันเพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ดีในกลุมผูทํางานในฝายและตาง

ฝายในทุกระดับ และรับฟงความคิดเห็นรวมทั้งตอบสนองและสื่อสารตอผูใหความคิดเห็นนั้น  

 

5.3.6 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

5.3.6.1 ควรมีการทําวิจัยเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ

สาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะห ในตางกลุมเปาหมาย ตางขนาด ตางอายุองคการ 

5.3.6.2 ควรมีการทําวิจัยเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษนยในองคการ

สาธารณประโยชนดานสังคมสงเคราะหเจาะลึกในแตละดาน 

 

5.4  ขอจํากัดในการวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณและการสังเกตเปนหลัก แมวาผูวิจัยจะ

พยายามทําความเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้นใหไดใกลเคียงความเปนจริงใหมากที่สุดเพียงใดก็มี

ความเปนไปไดสูงที่จะไดขอมูลไมครบถวนจนสามารถเขาใจกระบวนการทั้งหมดได 

ขอจํากัดอีกประการที่สําคัญ คือการถายทอดสิ่งที่รับรูดวยประสาทสัมผัสทางกายและ

จิตใจของผูใหสัมภาษณออกมาเปนคําบรรยายทางคําพูดใหผูวิจัยและสิ่งที่ผูวิจัยรับรูเรียบเรียง

ออกมาเปนตัวอักษรยอมมีขอจํากัดเรื่องการถายทอดเขาใจไดเหมือนที่ผูใหสัมภาษณรับรู 
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กวาดวย 

 

ภายใตบริบทของงานดังที่กลาวแลวขางตนจึงเกิดคําถามวา “ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยใน

องคการเปนอยางไร” โดยมีประเด็นคําถามยอยไดแก 

1. ดานกําลังคน 

2. ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

3. ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

4. ดานตวามปลอดภัยและสุขอนามัย 

5. ดานพนักงานและแรงงานสัมพันธ 

 

กลุมคนที่ขอสัมภาษณ 
-อายุงาน มากกวา 10 ป 

-เนนที่เจาหนาที่รับผิดชอบงานที่มีลักษณะพิเศษ (ตัวแทนของงาน NGOs) อาทิ 

   - ทํางานหลายหนา   - งานมากกวาทั่วไป   - งานที่ตองใชความอดทน หรือศักยภาพสวนตัวสูง  

   - งานที่ตองการความทุมเท มุงมั่นสูง   - งานที่ตองทักษะการจัดการกับความเครียด  

   - ตองการทักษะหลายทักษะ 
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ขอความอนุเคราะห ขอสัมภาษณประมาณ 16 ทาน 

(จํานวนปรับไดตามเหมาะสมคะ เพราะองคการอาจมีกลุมงานที่ตางจากที่ประเมินไว)   

1. ผูบริหาร หัวหนางาน                                                                 3 ทาน                                  

2. ผูที่มีหนาที่ สรรหาคัดเลือก บุคลากร                                           3 ทาน 

3. เจาหนาที่วิชาชีพ (นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา เปนตน)       7 ทาน      

4. เจาหนาที่สนับสนุน เจาหนาที่ธุรการ                                                3 ทาน       

5. เจาหนาที่อายุงานนอยกวา 10 ป                                                 3 ทาน 

 

 

ดวยความนับถือและขอบพระคุณอยางสูง 

กรภัทร   จารุกําเนิดกนก 

Tel: 08-1580-4848 

       Email:  korapatch@gmail.com  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายชื่อผูใหสัมภาษณ 
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รายชื่อผูใหสัมภาษณ: สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

 

รายชื่อ ตําแหนง เริ่มงาน 

(พ.ศ.) 

วันที่ใหสัมภาษณ ระยะเวลาสัมภาษณ 

 (ช่ัวโมง:นาที) 

1. ดร.สุธีรา วิจิตรานนท ท่ีปรึกษาสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและ

การพัฒนา 

รวมกอตั้ง

สมาคม 

2 กันยายน 2554  1:38 

2. ดร.เมทินี  พงษเวช ผูอํานวยการสมาคม 2542  7  กันยายน 2554  1:24 

ฝายสังคมสงเคราะห   

3. คุณกรวิณท วรสุข ผูอํานวยการฝายสังคมสงเคราะห 2533  2  กันยายน 2554  1:21 

4. คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ หัวหนานักสังคมสงเคราะห 2533  25  สิงหาคม 2554  2:26 

5. คุณพัธญสิตา มายอด นักสังคมสงเคราะห 2531  24  สิงหาคม 2554  0:49 

6. คุณปรียาภรณ บุญแกว นักสังคมสงเคราะห 2544  25  สิงหาคม 2554  1:42 

7. คุณมิ่งขวัญ     เมงชวย นักสังคมสงเคราะห 2554  29  สิงหาคม 2554 0:33 

8. คุณศิรินทิพย น่ิมแสง นักจิตวิทยา 2537  2  กันยายน 2554  1:07 

9. คุณคัญฑนิกม   นิโรธร นักจิตวิทยาคลีนิค 2551  6  กันยายน 2554  0:48 

10. คุณจิตนา มะสมโพธิ์ นักจิตวิทยาคลีนิค 2554  29  สิงหาคม 2554  0:25 

11. คุณศรีไทย อ่ําสุวรรณ ผูชวยนักสังคมสงเคราะห 2553  25  สิงหาคม 2554  1:28 

12. คุณนวมัย นาคธน หัวหนาบานเด็ก 2534  19  สิงหาคม 2554 2:09 

13. คุณสมพร แสงสุวรรณ ครูพ่ีเลี้ยงบานเด็ก 2546  18  สิงหาคม 2554  0:57 

14. คุณธาริ ณี สะสมทรัพย ครูพ่ีเลี้ยงบานเด็ก 2552  19  สิงหาคม 2554  1:08 
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รายชื่อผูใหสัมภาษณ:  (ตอ) 

 

รายชื่อ ตําแหนง เริ่มงาน 

(พ.ศ.) 

วันที่ใหสัมภาษณ ระยะเวลาสัมภาษณ 

 (ช่ัวโมง:นาที) 

ฝายสังคมสงเคราะห (ตอ)    

15. คุณวีรยา แลคไธสง หัวหนาศูนยเลี้ยงเด็กออน 2538  26  สิงหาคม 2554  0:56 

16. คุณบุษบา จันทรทอง พ่ีเลี้ยงศูนยเลี้ยงเด็กออน 2546  23  สิงหาคม 2554  0:46 

17. คุณสมจิตร เกิดสวัสดิ์ พ่ีเลี้ยงศูนยเลี้ยงเด็กออน 2547  26  สิงหาคม 2554  0:41 

18. คุณอนันต ดิษพงษา พ่ีเลี้ยงศูนยเลี้ยงเด็กออน 2547  30  สิงหาคม 2554  0:46 

19. คุณแตงออน นอยเกษม พ่ีเลี้ยงศูนยเลี้ยงเด็กออน 2550  23  สิงหาคม 2554  1:26 

20. คุณศิริรัตน บํารุงวงศ พ่ีเลี้ยงศูนยเลี้ยงเด็กออน 2550  23  สิงหาคม 2554  0:43 

21. คุณเพชร บัวกลาง พ่ีเลี้ยงศูนยเลี้ยงเด็กออน 2554  23  สิงหาคม 2554  0:23 

22. คุณสุชีรา คําสินธุ พ่ีเลี้ยงศูนยเลี้ยงเด็กออน 2553  30  สิงหาคม 2554  1:35 

23. คุณกฤษณา สงสุข แมบานศูนยเลี้ยงเด็กออน 2546  23  สิงหาคม 2554 0:48 

24. คุณจิตรา นวลละออง เจาหนาที่ฐานขอมูล 2544  1  กันยายน 2554  0:53 

25. คุณสมจิตร วงศอนันท ผูจัดการเคหกิจ 2532  26  สิงหาคม 2554  1:24 

26. คุณกาญจนา โสภณภักดิ์ นักโภชนาการ 2547  29  สิงหาคม 2554  0:57 

27. คุณนารถติยา ปดสาโย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 2532  26  สิงหาคม 2554  0:58 

28. คุณนิตยา ญาณศุภวงศ เจาหนาที่การเงิน 2546  24  สิงหาคม 2554  0:36 
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รายชื่อผูใหสัมภาษณ:  (ตอ) 
 

รายชื่อ ตําแหนง เริ่มงาน 

(พ.ศ.) 

วันที่ใหสัมภาษณ ระยะเวลาสัมภาษณ 

 (ช่ัวโมง:นาที) 

ฝายการศึกษาและฝกอาชีพ   

29. คุณจริยา สําลีออน ผูอํานวยการฝายการศึกษาและฝกอาชีพ 2532  30  สิงหาคม 2554  1:41 

30. คุณประเทือง อาจหินกอง เจาหนาที่ฝกอบรม 2533  31  สิงหาคม 2554  0:52 

31. คุณโบว อาจปรุ เจาหนาที่ฝกอบรม 2533  1  กันยายน 2554  1:01 

32. คุณสุภาภรณ สองหอง เจาหนาที่ฝกอบรม 2540  22  สิงหาคม 2554  1:50 

33. คุณวลี บรรลือเสียง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 2537  22  สิงหาคม 2554  2:07 

สวนประชาสัมพันธและหาทุน   

34. คุณวิไลภรณ เพียงกระโทก หัวหนาสวนประชาสัมพันธและหาทุน 2540  17  สิงหาคม 2554  1:07 

35. คุณธิติมา ใยเจริญ เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 2537  18  สิงหาคม 2554  0:47 

36. คุณสมพิศ แกววิเศษ เจาหนาที่งานกลองรับบริจาค 2547  24  สิงหาคม 2554  1:21 

อ่ืนๆ   

37. คุณอมรา อรามศรี ผูประสานงานมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย 2536  6  กันยายน 2554  1:22 

38. คุณธาราทิพย นิยมคา ผูจัดการบริษัทวีเทรนอินเตอรเนชั่นแนลเฮาส 2536  5  กันยายน 2554 2:24 

39. คุณศุลีพร เลขะพันธุ รักษาการณหัวหนาสวนพัฒนาเยาวชน 2537  1  กันยายน 2554  0:36 

40. คุณทิพวัลย มารศรี ผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป 2539  17  สิงหาคม 2554 2:15 

41. คุณรัจนา ศุภเมธิน เลขานุการผูอํานวยการสมาคมและหัวหนางานบริหารงานทั่วไป 2540  2  กันยายน 2554  0:39 

42. คุณศรีแกวฟา อัลภาชน ผูประสานงานโครงการตางประเทศ 2542  6  กันยายน 2554  1:49 

43. คุณดลฤดี ศรีทองสุข เจาหนาที่สารสนเทศ 2547  6  กันยายน 2554 1:24 
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รายชื่อผูใหสัมภาษณ: สหทัยมูลนิธิ 

 

รายชื่อ ตําแหนง เริ่มงาน 

(พ.ศ.) 

วันที่ใหสัมภาษณ ระยะเวลาสัมภาษณ 

 (ช่ัวโมง:นาที) 

1. คุณจินตนา  นนทะเปารยะ ผูอํานวยการบริหาร 2519  27  กันยายน 2554  1:03 

2. คุณศุภอาภา องคสกุล รองผูอํานวยการบริหาร 2522  21  กันยายน 2554  2:50 

3. คุณบุญลอม กานตศักดิ์สราญ ผูชวยผูอํานวยการบริหาร 2524  22  กันยายน 2554  2:24 

4. คุณมาลี ฉัตรกันภัย ผูอํานวยการฝายสวัสดิการสังคม 2524  30  กันยายน 2554  2:35 

5. คุณพัชรีวรรณ เอมะศิริ หัวหนาโครงการครอบครัวบุญธรรม 2522  30  กันยายน 2554  1:30 

6. คุณกรณิศ สุดมี ผูชวยผูอํานวยการฝายสวัสดิการสังคม/หัวหนาโครงการ

พิเศษ 

2531  30  กันยายน 2554  0:21 

7. คุณศิริจันทร เหลาภักดี หัวหนาโครงการครอบครัวอุปถัมภ 2532  30  กันยายน 2554  2:08 

8. คุณกอบกาญจน ตระกูลวารี หัวหนาฝายพัฒนาบุคลากร 2532  22  กันยายน 2554  1:01 

9. คุณสุดธิดา พรเจริญ นักสังคมสงเคราะหอาวุโส 2532  21  กันยายน 2554 

1 ตุลาคม 2554 

1:44 

0:20 

10. คุณนารินทร เลิศมงคล นังสังคมสงเคราะหอาวุโสประจําโครงการครอบครัวอุปถัมภ 2533  22  กันยายน 2554 0:40 

11. คุณศศพร มลิวัลย นักสังคมสงเคราะห 2536  21  กันยายน 2554  1:07 

12. คุณฝนหยก โพธิ์ไพงาม นักสังคมสงเคราะห 2536  21  กันยายน 2554  0:56 

13. คุณมณีฉาย เลาสินวัฒนา นักสังคมสงเคราะห 2552  21  กันยายน 2554  0:24 

14. คุณพัชชา เจิงกลิ่นจันทร นักสังคมสงเคราะห 2552  27  กันยายน 2554  0:30 
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 รายชื่อผูใหสัมภาษณ:  (ตอ) 

 

รายชื่อ ตําแหนง เริ่มงาน 

(พ.ศ.) 

วันที่ใหสัมภาษณ ระยะเวลาสัมภาษณ 

 (ช่ัวโมง:นาที) 

15. คุณปยะรัตน เทียงปา นักสังคมสงเคราะห 2553  27  กันยายน 2554  0:27 

16. คุณประชิตร อัคนิบุตร ผูชวยนักสังคมสงเคราะห 2520  30  กันยายน 2554  0:45 

17. คุณอรุณศรี สายพิมพ ผูชวยนักสังคมสงเคราะห 2535  21  กันยายน 2554  1:02 

18. คุณกรดา อนันนับ รองหัวหนางานบัญชีและการเงิน 2541  21  กันยายน 2554  0:25 

19. คุณศิริพร ทองเนื้องาม พนักงานธุรการประจําฝาย 2534  22  กันยายน 2554  0:50 

20. คุณสุธิดา ทรงมงคล พนักงานธุรการประจําฝาย 2538  21  กันยายน 2554  0:43 

 

 

รายชื่อผูใหสัมภาษณ: มูลนิธิเด็กออนในสลัม ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

 

รายชื่อ ตําแหนง เริ่มงาน 

(พ.ศ.) 

วันที่ใหสัมภาษณ ระยะเวลาสัมภาษณ 

 (ช่ัวโมง:นาที) 

1. คุณจิตราภา หิมะทองคํา เลขาธิการมูลนิธิ 2536  5  ตุลาคม 2554 2:04 

2. คุณศีลดา รังสิกรรพุม ผูจัดการมูลนิธิ 2532  3  ตุลาคม 2554 1:17 

3. คุณลัดดา ทองแสงแกว รองผูจัดการมูลนิธิ 2533  3  ตุลาคม 2554 2:12 

4. คุณสมจิตร พรายทอง หัวหนาบานเด็กออนสมวัย 2532  24  กันยายน 2554  0:27 
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รายชื่อผูใหสัมภาษณ:  (ตอ) 

   

รายชื่อ ตําแหนง เริ่มงาน 

(พ.ศ.) 

วันที่ใหสัมภาษณ ระยะเวลาสัมภาษณ 

 (ช่ัวโมง:นาที) 

5. คุณสมจิต ยุทธรรม หัวหนาบานเด็กออนเสือใหญ 2549  25  กันยายน 2554  1:08 

6. คุณสําราญ ตาลหอม หัวหนาบานรวมพัฒนาเด็ก 2543  26  กันยายน 2554  1:39 

7. คุณเพ็ชรรัตน มาลาม หัวหนางานชุมชน 2543  26  กันยายน 2554  1:12 

8. คุณเทพประดิษฐ ภักดีสุวรรณ หัวหนางานกระบวนการเลน 2546  28  กันยายน 2554  2:29 

9. คุณธารทิพย บุญสิงห พยาบาล 2543  3  ตุลาคม 2554 0:31 

10. คุณอุบล เพียรการุณ เจาหนาที่งานบานเด็กออน 2544  24  กันยายน 2554  0:50 

11. คุณกาญจนา แพงตุย เจาหนาที่งานกระบวนการเลน 2546  25  กันยายน 2554 0:42 

12. คุณสุคนธทิพย เทียนทอง เจาหนาที่งานกระบวนการเลน 2547  28  กันยายน 2554  1:27 

13. คุณดรุ ณี บุสยาตรัส เจาหนาที่งานชุมชน 2547  28  กันยายน 2554  0:50 

14. คุณกฤษณธร วัฒนา เจาหนาที่วิชาการ/เก็บขอมูล 2548  28  กันยายน 2554  0:35 
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