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การบริหารงานบุคคล
อัจฉรา  สังขสุวรรณ *

บทนํ า
เปนท่ียอมรับกันในหมูนักบริหารวาทรัพยากรพ้ืนฐานของการบริหารงานทุกชนิด   ซึ่งไดแก คน 

เงิน วัสดุ อุปกรณ และการจัดการ หรือเทคนิคในการบริหารน้ัน "คน" มีความสํ าคัญมาก ดวยเหตุท่ี     
"คน" นอกจากจะมีความสํ าคัญเปนเอกในดานทรัพยากรทางการบริหารแลว  "คน"  ยังมีบทบาทสํ าคัญ
ในทุกข้ันตอนของกระบวนการบริหารงาน  ซ่ึงประกอบดวย  การวางแผน  การจัดองคการ  การจัดการ
เก่ียวกับบุคคล  การประสานงาน  และการควบคุมงาน ในข้ันตอนดังกลาว  การจัดการเก่ียวกับบุคคล
เปนสิ่งสํ าคัญมาก  กลาวไดวา  การจัดการเก่ียวกับบุคคล  หรือการบริหารงานบุคคล คือ  หัวใจของ
การบริหาร

สมพงษ  เกษมสิน (2523 : 3)  ไดใหขอสังเกตวา  "ไมวาจะเปนในลักษณะกระบวนการบริหาร 
หรือในแงทรัพยากร  การบริหาร  ทั้งในดานธุรกิจ  หรือรัฐวิสาหกิจก็ตาม  ความสํ าคัญของบุคคล  และ
การบริหารงานบุคคล  ยังเปนเพชรดวงเดนอยูเสมอ"   การบริหารงานบุคคลเปนหัวใจของการบริหาร        
ไมวาหนวยงานประเภทใด หากการบริหารงานบุคคลบกพรอง หนวยงานน้ันจะเจริญกาวหนาไดยาก 
เพราะเหตุวา  บุคคลเปนผูปฏิบัติงาน  ผลงานจะดีจะเสีย  อยูที่บุคคลที่ทํ างานน้ัน   ถาบุคคลท่ีไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติงานขวัญไมดี ไมมีกํ าลังใจ ไมมีสมรรถภาพผลงานก็จะบกพรอง แตถาการบริหาร
งานบุคคลไดรับความสํ าเร็จ บุคคลทุกฝายจะรวมมือกันปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  (ภิญโญ  สาธร 
2519 : ก)

การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการดํ าเนินงานเก่ียวกับบุคคลในหนวยงาน เพ่ือใหได
มาซึ่งบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับความตองการของหนวยงาน การบํ ารุงรักษา         
การพัฒนาตลอดจนการใหพนจากงาน  เพื่อใหหนวยงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพโดย   
ความพึงพอใจของบุคคลในหนวยงาน

ระบบการบริหารงานบุคคล
การบริหารงานบุคคลโดยทั่วไปไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐหรือเอกชน มีแนวทางปฏิบัติซ่ึงยึด

ระบบสํ าคัญ 2 ระบบ คือ

___________________________
*  อาจารยประจํ าภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกตและสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ก. ระบบอุปถัมภ  หมายถึง  ระบบที่ใชในการบริหารงานบุคคลนับตั้งแตการใหไดมา
ซ่ึงบุคคล  การบํ ารุงรักษา  การพัฒนา  การใหพนจากงาน  โดยใชความสัมพันธสวนตัว  ไมคํ านึงถึง
ความสามารถของบุคคลเปนเกณฑ

ขอดีของระบบอุปถัมภ (ภิญโญ  สาธร 2519 : 22)
1. ระบบอุปถัมภชวยเสริมระบบคุณธรรมใหสมบูรณ   เนื่องจากระบบคุณธรรมไมไดดีพรอม

ไปทุกอยาง หากใชระบบอุปถัมภเขาชวยก็จะทํ าใหสมบูรณข้ึน
2. ระบบอุปถัมภ  ชวยการบริหารงานประจํ า เพราะการเมืองยอมเกี่ยวของกับการบริหาร
3. ระบบอุปถัมภ  ชวยแกปญหาในกรณีเรงดวน   ถาหากใชระบบคุณธรรมอาจไมทันการ

เพราะมีพิธีรีตองมาก
ขอเสียของระบบอุปถัมภ  (ภิญโญ  สาธร  2519 : 22 - 23)
1. ขาราชการหยอนสมรรถภาพ
2. ขาราชการถูกใชไปในทางสวนตัวเสียมาก
3. ขาราชการทํ างานมุงแตประโยชนสวนตัวและประจบผูมีอํ านาจ
4. ฐานะของขาราชการ ขาดหลักประกันความม่ันคง
5. บุคคลที่ไมมีพรรคพวกในวงราชการ จะไมมีโอกาสเขารับราชการหรือกาวหนา
6. ขาราชการไมไดรับความยุติธรรม
7. เปนชองทางใหนักการเมืองใชขาราชการเปนเครื่องมือ และอาจอาศัยวิถีทางการเมือง

เพ่ือแสวงหาตํ าแหนงขาราชการประจํ า
ข. ระบบคุณธรรม  หมายถึง  ระบบท่ีใชในการบริหารงานบุคคล  นับต้ังแตการใหไดมา

ซ่ึงบุคคลเขามาทํ างาน การบํ ารุงรักษา การพัฒนา การใหพนจากงาน  โดยยึดถือการสอบ   และ
มาตรฐานในเร่ืองคุณวุฒิ และความสามารถของบุคคลเปนสํ าคัญ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังน้ี

1. หลักความเสมอภาค
2. หลักความสามารถ
3. หลักความม่ันคง
4. หลักความเปนกลางทางการเมือง
การบริหารงานบุคคลดวยระบบคุณธรรม  จะเปนการบริหารงานที่มีหลักการ  มีการให

ความยุติธรรมแกบุคคลทั่วไปไมเห็นแกความสนิทสนมคุนเคยสวนตัว ทํ าใหหนวยงานท่ีมีการบริหารงาน
ดวยระบบคุณธรรม สามารถไดบุคคลที่ดี มีความรู เขามาปฏิบัติงาน
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ขอดีของระบบคุณธรรม  (ภิญโญ  สาธร  2519 : 29 - 30)
1. ไดบุคคลที่มีความรูความสามารถมาปฏิบัติงาน
2. สงเสริมระบอบประชาธิปไตย
3. บุคคลมีความม่ันคงในการทํ างาน
4. ปองกันความไมแนนอน และการแทรกแซงจากนักการเมือง
5. สงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีขวัญดี
6. เปนการสงเสริมเกียรติภูมิของวิชาชีพ
ขอเสียของระบบคุณธรรม
1. เสียคาใชจายสูง
2. ข้ันตอนการดํ าเนินการยุงยาก ทํ าใหเกิดความลาชา

ขอบขายการบริหารงานบุคคล
ในการกํ าหนดขอบขายและหนาที่ของการบริหารงานบุคคล   ผูเขียนเห็นวาสามารถจัด

หมวดหมูได 4 ประการ คือ
1. การใหไดมาซ่ึงบุคคล
2. การบํ ารุงรักษา
3. การพัฒนา
4. การใหพนจากงาน
การใหไดมาซึ่งบุคคล  หมายถึง  การไดบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีปริมาณเพียงพอที่จะทํ าให

องคการบรรลุเปาหมาย  เปนกระบวนการท่ีเร่ิมจากการวางแผนกํ าลังคน  การสรรหา  การคัดเลือก  
การนํ าเขาสูหนวยงาน จนกระท่ังการทดลองปฏิบัติงาน

การบํ ารุงรักษา  หมายถึง  กิจกรรมตางๆ  ที่จัดขึ้นเพื่อใหบุคลากรมีความพึงพอใจ มีทัศนคติ
ท่ีดีตอองคกร ตลอดจนจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผล ไดแก การจูงใจ  
การใหคาตอบแทน  การมอบหมายงาน  การจัดสภาพการทํ างาน  การนิเทศ  การหมุนเวียนตํ าแหนง 
การสรางความสัมพันธในองคการ ความกาวหนา วินัย การประเมินผลการปฏิบัติงาน ขาวสาร ขวัญ

การพัฒนา  หมายถึง  กระบวนการสงเสริมบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูแลว ใหไดเพิ่มความรู
ความชํ านาญ  ความสามารถ  ทักษะ  ทัศนคติ  อุปนิสัย  เพื่อใหปฏิบัติงานไดถูกตอง  มีประสิทธิภาพ 
โดยการใหการศึกษา ฝกอบรม ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สงเสริมความรู ความสามารถ ความถนัด และ
ทักษะแกบุคลากร
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กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ไดแก
1. การปฐมนิเทศ
2. การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ
3. การวิจัย
4. การสัมมนาทางวิชาการ
5. การฝกอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
6. การเผยแพรขาวสารทางวิชาการ
7. การจัดสัปดาหแหงความกาวหนาทางวิชาการ
8. การสับเปล่ียนหนาท่ีการงาน

การใหพนจากงาน  หมายถึง  การท่ีพนักงาน เจาหนาที่ พนจากหนาท่ีการงาน และหมดสิทธิ
ที่จะไดรับเงินเดือนของหนวยงานตลอดไป (ภิญโญ  สาธร  25.9 : 453)

สาเหตุของการใหพนจากงาน  มีดังนี้  (นพพงษ  บุญจติราดุลย  2527 : 23 1 25)
1. การยายการโอน
2. การลาออก
3. การพนจากงานเพราะเจ็บปวย
4. การใหออกช่ัวคราว
5. การไลออก
6. การเกษียณอายุ
7. การพนจากงานเนื่องจากตาย
นักวิชาการบริหารงานบุคคลสวนใหญ  มีแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลคลายคลึงกัน 

คือ ความสํ าเร็จขององคการข้ึนอยูกับบุคลากรในองคการ  ดังน้ันการไดมาซ่ึงบุคลากรท่ีดี  การบํ ารุง
รักษาใหบุคลากรน้ันอยูกับหนวยงานนานๆ   การพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเปนหัวใจสํ าคัญ       
ท่ีผูบริหารทุกคนจะตองคํ านึงถึงเพื่อความเจริญกาวหนาสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และประหยัด ปญหาก็คือ  "จะทํ าอยางไร"



5

เอกสารอางอิง
นพพงษ  บุญจิตราดุลย.  หลักการบริหารการศึกษา  กรุงเทพมหานคร : อนงคศิลปการพิมพ, 2527.
ประทิน  ศรีพรหม.  "การบริหารงานบุคลากรของหัวหนาสวนการศึกษา องคการบริหารสวนจังหวัด".

วิทยานิพนธระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2520.

ภิญโญ  สาธร.  การบริหารงานบุคคล.  กรุงเทพมหานคร : สํ านักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํ ากัด, 2519.
สมพงษ  เกษมสิน. การบริหารงานบุคคลแผนใหม.  กรุงเทพมหานคร : สํ านักพิมพไทยวัฒนาพานิช

จํ ากัด, 2523.
Beach, Dale S. Personnel : The Management of People at Work.  New York : The Macmillan

Publishing Co., 1970.
Flippo, Edwin B. Principles of Personnel Management. New York : McGraw - Hill Book Co.,

1971.
Jucius, Michael J. Personel Manage4ment.  Homewood, Ill : Richard D. Irwin, 1971.
Likert, Rensis. New Patterns of Management. New York : McGraw - Hill Book, 1961.


