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บทคดัย่อ 

 

 หนา้ท่ีหน่ึงของการบริหารงานบุคคล  คือ  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลท่ีมี

ทกัษะ  ความรู้  ความสามารถ  และคุณสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งท่ีวา่ง   

ซ่ึงวธีิการสรรหาสามารถดาํเนินการไดห้ลายวธีิข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละนโยบายของ

หน่วยงานท่ีกาํหนด  ทั้งน้ี  ผูศึ้กษาไดน้าํผลงานจากการดาํเนินการสรรหาโดยวธีิการ

สอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการในตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน  มาเป็น

กรณีศึกษา  ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษากระบวนการดาํเนินการ

สอบแข่งขนั  และเพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการ  ซ่ึงเป็นการศึกษา

โดยการรวบรวมขอ้มูลเอกสารทางวชิาการ  ระเบียบกฎหมายและเอกสารทางวชิาการ  

ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพือ่ทราบถึงบริบทของสถานภาพองคค์วามรู้เก่ียวกบัแนวคิดทางทฤษฎี  

ระเบียบและขั้นตอนการดาํเนินการ  แนวทางการปฏิบติังานในอดีตและสารทางวชิาการ  

และการบริหารท่ีสาํคญั  โดยมีรูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา ( descriptive  studies)  

เก่ียวกบัปรากฏการณ์เชิงประจกัษท่ี์เกิดข้ึนจากการดาํเนินการสอบแข่งขนั ฯ 

 ผลการศึกษาพบวา่  ในการดาํเนินการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้  

รับราชการในตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน  มีปัญหาและอุปสรรคในการ

ดาํเนินการดงัน้ี  1) การดาํเนินงานยงัขาดฐานขอ้มูลท่ีรองรับ  เช่น  ฐานขอ้มูลดา้นคุณวฒิุ

และสาขาวชิาเอก  ทาํใหไ้ม่สามารถประมาณการไดเ้ลยวา่จะมีผูส้มคัรสอบเป็นจาํนวน

มากนอ้ยแค่ไหน  2) การออกขอ้สอบโดยเจา้หนา้ท่ีภายในหน่วยงานยงัมีขอ้จาํกดัในการ

สร้างขอ้สอบ  เน่ืองจากการสร้างขอ้สอบท่ีดีจะตอ้งอาศยัทั้งความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบั

ขอ้สอบแบบเลือกตอบ  ขั้นตอนและแนวทางการสร้างขอ้สอบ  และการวเิคราะห์

ขอ้สอบ  3) ขาดบุคลากรในการดาํเนินการกระบวนการสรรหาท่ีเพียงพอ  กล่าวคือ   

การดาํเนินการสอบแข่งขนัในแต่ละขั้นตอนจาํเป็นตอ้งอาศยัความรอบคอบ  ระมดัระวงั  

เอาใจใส่  และตอ้งมีความโปร่งใสเป็นอยา่งมาก  ถา้การสอบมีจาํนวนผูส้มคัรสอบ  

เป็นจาํนวนมาก  หรือมีการสอบหลายตาํแหน่งในเวลาเดียวกนั  ทาํใหข้าดบุคลากรท่ีจะ

ดาํเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การทาํขอ้สอบ  การคุมสอบ  การตรวจขอ้สอบ  เป็นตน้ 
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 เพื่อใหก้ารดาํเนินการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการในสังกดั

สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นไปดว้ยความโปร่งใส  

ยติุธรรม  และเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดความผดิพลาดท่ีอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทาง

ราชการ  ควรมีการบริหารงานท่ีเก่ียวกบัการสอบแข่งขนัท่ีสาํคญั เช่น การตรวจสอบ

ตาํแหน่งวา่ง  การแต่งตั้งกรรมการตามความจาํเป็น  การกาํหนดหลกัสูตรและวธีิการ

สอบ  การเผยแพร่ประกาศรับสมคัร  การรับสมคัร  การตรวจสอบคุณสมบติัของผูส้มคัร  

การออกขอ้สอบ  การเกบ็รักษาขอ้สอบ  การกาํหนดสถานท่ีและวนัสอบ  การจดัสอบ  

การรวบรวมผลการสอบ  และการประกาศผลสอบ  เป็นตน้ 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

ผูข้อประเมินขอขอบพระคุณ  นายไกวลั  ไทยปาล  ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารกลาง   

ท่ีไดใ้หค้าํปรึกษา  แนะนาํ  และอาํนวยการ ในการดาํเนินการสอบแข่งเพื่อบรรจุบุคคล

เขา้รับราชการในตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน  รวมทั้งขอขอบพระคุณ ขา้ราชการ  

พนกังานราชการ  เจา้หนา้ท่ีของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล  สาํนกับริหารกลาง  ท่ีให้

ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดาํเนินการสอบแข่งเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ  

ในตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน  ใหส้าํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคทุ์กประการ 
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บทที่  1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 การบริหารงานจะตอ้งมีทรัพยากรในการบริหาร  4  ประการ  คือ  คน  (Man)  

เงิน  (Money)  วสัดุ  อุปกรณ์  (Material)  การบริหาร  (Management)  ทรัพยากรแต่ละ

ประเภทมีความสาํคญัทุกประการ  โดยตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั  จะขาดเสียอยา่งใด

อยา่งหน่ึงไม่ได ้ อาทิเช่น  ไม่มีเงิน  ไม่มีวสัดุ อุปกรณ์  องคก์รกไ็ม่สามารถทาํอะไรได ้ 

หรือแมจ้ะมีเงิน  มีวสัดุ อุปกรณ์  แต่ไม่มีคน  การปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดผลงาน 

จะไม่เกิดข้ึน  อยา่งไรกต็ามอาจกล่าวไดว้า่  คนเป็นทรัพยากรบริหารท่ีสาํคญัท่ีสุดเหนือ

ทรัพยากรใด ๆ เน่ืองจาก  คน  เป็นผูน้าํทรัพยากรอ่ืน ๆ ไปสู่เป้าหมายขององคก์รได ้ 

ดงันั้น  ในแต่ละองคก์ร จึงหนัมาใหค้วามสาํคญัในการบริหารคนในองคก์รเพิ่มมากข้ึน  

นอกจากน้ี  คนยงัมีบทบาทสาํคญัในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารงาน   

ซ่ึงประกอบดว้ย  การวางแผน  การจดัองคก์าร  การจดัการเก่ียวกบับุคคล   

การประสานงาน  และการควบคุมงาน  ในบรรดาองคป์ระกอบเหล่าน้ี  กระบวนการ 

จดัคนเขา้ทาํงาน  โดยเฉพาะการสรรหาและการคดัเลือกมีความสาํคญัท่ีสุด  เพราะเป็น

จุดเร่ิมตน้ของการไดค้นเขา้มาทาํงาน  (สมบูรณ์  อุปถมัภ,์ 2532 : 207)  ดงันั้น   

หากองคก์ารใดสามารถหาคนดีมีความรู้ความสามารถเขา้มาปฏิบติังาน  และใชค้วามรู้

ความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  ยอ่มมัน่ใจไดว้า่การบริหารงานในองคก์าร

นั้นจะเจริญกา้วหนา้  สามารถบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  (สมาน   

รังสิโยกฤษณ์, 2531 : 1) 

 การรับราชการนั้นถือเป็นการประกอบอาชีพแขนงหน่ึง  ซ่ึงในอดีตอาชีพ 

การรับราชการเป็นอาชีพท่ีไดรั้บความนิยมมาก  เพราะเห็นว่า  อาชีพการรับราชการ 

เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ  หรือมีเกียรติภูมิสูง  มีความมัน่คง  และมีความสุขสบายมากกวา่

อาชีพอ่ืน ๆ  แต่ในปัจจุบนัน้ี  สภาพสังคมและเศรษฐกิจไดเ้ปล่ียนแปลงไป   

ความเจริญกา้วหนา้มีมาก  รวมทั้งดา้นธุรกิจและการประกอบการในภาคเอกชน   

ซ่ึงกลายเป็นแหล่งอาชีพท่ีดึงดูดใจบุคคลมากกวา่ราชการ  ทั้งน้ี  เหตุผลประการหน่ึง 



 

2 
 

กคื็อผลประโยชนต์อบแทนสูงกวา่  สามารถทาํใหค้รองชีพอยูไ่ดด้ว้ยความสุขสบาย

มากกวา่การรับราชการ  และนอกจากนั้นแนวความคิดท่ีสังคมไทยยอมรับเกียรติภูมิ 

ของอาชีพราชการนั้นนอ้ยลงกวา่เดิม  แต่กลบัยอมรับวา่เงินเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสามารถ

แลกเปล่ียนความสุขสบายต่าง ๆ ได ้ ซ่ึงจากทศันะหรือแนวความคิดน้ีเป็นเหตุใหค้น

ปัจจุบนัไม่มุ่งหวงัท่ีจะรับราชการมากนกั  โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนท่ีดี  มีความรู้  จะไป

ทาํงานในธุรกิจต่าง ๆ มากกวา่  ส่งผลใหส่้วนราชการเกิดปัญหาการสรรหากาํลงัคน 

เพื่อมาปฏิบติังานในหน่วยราชการ  และเกิดสภาวะขาดแคลนและการสูญเสียกาํลงัคน 

ในระบบราชการ  ซ่ึงการขาดแคลนบุคลากรท่ีมารับราชการมีสาเหตุสาํคญัหลายสาเหตุ

ดว้ยกนั  เช่น  ระบบการบริหารงานขาดความคล่องตวั  มีขั้นตอนมากและซบัซอ้น   

การกาํหนดนโยบายของผูบ้ริหารไม่ชดัเจน  ผูป้ฏิบติัมีส่วนร่วมในการวางแผนและ 

ออกความคิดเห็นนอ้ยมาก  ภาวะผูน้าํทัว่ไปของผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูท่ี้แสวงหา

ผลประโยชนท์าํใหข้าดความศรัทธา  ระบบอุปถมัภย์งัแฝงอยูใ่นระบบราชการ

ค่าตอบแทนตํ่า  เม่ือเทียบกบัองคก์รภาคธุรกิจ  เป็นตน้ 

 การสรรหาบุคคลเขา้รับราชการในสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม  เป็นบทบาทหน่ึงของสาํนกับริหารกลาง  ในการจดัหากาํลงัคนท่ีมี

ความรู้ความสามารถอนัเหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานใหก้บัหน่วยงานในสังกดั

สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  โดยหลกัหรือปรัชญา 

ของการสรรหาคือ  “การยดึถือระบบคุณธรรม  อนัไดแ้ก่  ความเสมอภาค  มาตรฐาน  

ยติุธรรม  โปร่งใส  และความสามารถ  คาํนึงถึงความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยดั  และ 

ถูกหลกัวชิาการ  เพื่อใหไ้ดท้ั้งคนเก่งและคนดี” 

 การดาํเนินการสอบแข่งขนั  เป็นหน่ึงในกระบวนการสรรหาบุคลากร  

เขา้รับราชการในสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   

ซ่ึงไดก้าํหนดไวต้ามหนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ท่ี นร 1004./ว 17  ลงวนัท่ี  11  ธนัวาคม  

2556  เร่ือง  การสรรหาโดยการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 
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วตัถุประสงค์ 

 1. เพือ่ศึกษากระบวนการดาํเนินการสอบแข่งขนั ในตาํแหน่งนายช่างเทคนิค

ปฏิบติังานเพือ่บรรจุบุคคลเขา้รับราชการในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 2. เพือ่สรรหาบุคคลมาบรรจุและแต่งตั้งเขา้รับราชการในสงักดัสาํนกังาน

ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการสรรหาบุคคลเขา้รับราชการ 

โดยวธีิการสอบแข่งขนั 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ธนัวาคม 2558 – เมษายน 2559) 

 

พืน้ทีด่ําเนินการ 

 ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล  สาํนกับริหารกลาง  สาํนกังานปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

การดําเนินการในส่วนของผู้ประเมนิ 

 การดาํเนินการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ ในตาํแหน่ง 

นายช่างเทคนิคปฏิบติังาน  ผูข้อประเมินดาํเนินการร่วมกบันางสุนิตษา  เลิศลกัษณ์ปรีชา  

ตาํแหน่งนกัทรัพยากรบุคคลชาํนาญการ  โดยผูข้อประเมินมีสัดส่วนในการดาํเนินการ  

ร้อยละ  80  ดงัน้ี 
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รายละเอยีดของผลงาน 

สัดส่วนของผลงาน 

       นายสหวฒัน์ 

       มหาสวสัดิ์ 

นางสุนิตษา 

เลศิลกัษณ์ปรีชา 

1. กาํหนดปัญหาและหวัขอ้ศึกษา 20 - 

2. กาํหนดวตัถุประสงคข์องการศึกษา 20 - 

      3.   กาํหนดวธีิการศึกษาและเคร่ืองมือ               20                                        - 

      4.   เกบ็ขอ้มูลและวเิคราะห์ผลการศึกษา               20            10 

      5.   สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ               20            10 

 

ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 

 1. ในการดาํเนินการสอบแข่งขนัมีขอ้จาํกดัในเร่ืองระยะเวลาการดาํเนินงาน  

ใหแ้ลว้เสร็จเน่ืองจากมีขั้นตอนในการปฏิบติังานท่ีซบัซอ้นหลายขั้นตอน  และตอ้งใช้

งบประมาณท่ีใชใ้นการดาํเนินการมาก 

  2. ขาดบุคลากรในการดาํเนินการกระบวนการสรรหาท่ีเพียงพอ  กล่าวคือ  

การดาํเนินการสอบแข่งขนัในแต่ละขั้นตอนจาํเป็นตอ้งอาศยัความรอบคอบ  ระมดัระวงั  

เอาใจใส่  และตอ้งมีความโปร่งใสเป็นอยา่งมาก  ถา้การสอบมีจาํนวนผูส้มคัรสอบ 

เป็นจาํนวนมาก  หรือมีการสอบหลายตาํแหน่งในเวลาเดียวกนั  ทาํใหข้าดบุคลากร 

ท่ีจะดาํเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การทาํขอ้สอบ  การคุมสอบ  การตรวจขอ้สอบ  

เป็นตน้ 

 

ประโยชน์ของผลงาน 

 1. ทาํใหส้าํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดบุ้คคล

ท่ีเหมาะสมมารับราชการในสังกดั 

 2. สามารถนาํผลจากการศึกษามาปรับปรุงและแกไ้ขในขั้นตอนต่าง ๆ  

ของการสอบแข่งขนัใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทที่ 2 

แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 ในการศึกษาเร่ืองการดาํเนินการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 

ในตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน  ผูข้อประเมินไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี  และ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อนาํมากาํหนดแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 

 1. การบริหารงานบุคคล   

 2. แนวคิดเก่ียวกบัการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 

  3. การสรรหาบุคคลเพือ่บรรจุเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัโดยการสอบแข่งขนั 

  4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ 

  5. มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน 

  6. บทบาทและหนา้ท่ีของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล  สาํนกับริหารกลาง 

1. การบริหารงานบุคคล 

  การบริหารงานนั้นจุดมุ่งหมายสาํคญัอยูท่ี่ตอ้งการใหง้านบรรลุวตัถุประสงค์ 

ท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งประหยดั  มีประสิทธิภาพและพฒันาอยูเ่สมอ  ทรัพยากรพื้นฐานของ

การบริหารงาน  คือ  คน  เงิน  วสัดุส่ิงของ  และวธีิบริการจดัการ  ซ่ึงคนถือไดว้า่เป็น

ทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีสุดในกระบวนการบริหารซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีสาํคญั  5  

ประการ  คือ  การวางแผน  การจดัองคก์าร  การจดัการเก่ียวกบับุคคล  การประสานงาน

และการควบคุมงาน  ในบรรดาองคป์ระกอบเหล่าน้ี  การจดัการเก่ียวกบัการบริหารงาน

บุคคลนบัวา่เป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุด  (ศิวาพร  มณัฑุกานนท ์ และคณะ, 2539 : 1)  ซ่ึงจะ

นาํเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 1.1 ความหมายของการบริหารงานบุคคล 

  การบริหารงานบุคคลมีความเหมายท่ีตรงกบัภาษาองักฤษหลายคาํดว้ยกนั  เช่น  

คาํวา่  Personnel  Administration  หรือ   Management  of  Human  Resource  หรือ   

Personnel  Management  และ  Modern  Personnel  Management  ส่วนคาํในภาษาไทย

นั้นนอกจากจะใชค้าํวา่  การบริหารงานบุคคลแลว้  บางทีกเ็รียกว่าการบริหารงาน

เก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ีหรือการจดัการบุคคลหรือฝ่ายบุคลากรและฝ่ายจดัการบุคคล  (สมพงษ ์ 
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เกษมสิน, 2536 : 3)  ถึงแมจ้ะมีคาํเรียกไม่เหมือนกนั  แต่ความหมายท่ีนกัวชิาการและ 

นกับริหารหลายท่านไดใ้หไ้วจ้ะมีความหมายใกลเ้คียงกนั  สรุปไดด้งัน้ี 

สมพงษ ์ เกษมสิน  (2536 : 3)  ใหค้วามหมายของการบริหารงานบุคคลวา่เป็น

กระบวนการวางนโยบาย  ระเบียบและกรรมวธีิในการดาํเนินการเก่ียวกบัตวับุคคล 

ท่ีปฏิบติังานในองคก์ารโดยใหไ้ดบุ้คคลท่ีเหมาะสมและบาํรุงรักษาไว ้ ซ่ึงทรัพยากรดา้น

มนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพใหมี้ปริมาณเพยีงพอ  เพือ่ใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จตาม

เป้าหมาย 

อาํนวย  แสงสวา่ง  (2540 : 2)  ไดส้รุปความหมายของการบริหารงานบุคคลวา่  

หมายถึง  กระบวนการท่ีใชก้ลยทุธแ์ละศิลปะอยา่งมีประสิทธิภาพในการจดัการ

ทรัพยากรมนุษย ์ เพือ่ใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร 

พะยอม  วงศส์ารศรี  (2536 : 5)  ใหค้วามหมายของการบริหารงานบุคคลวา่  

หมายถึง  กระบวนการท่ีผูบ้ริหารใหศิ้ลปะและกลยทุธ์ต่าง ๆ ดาํเนินการสรรหา  คดัเลือก

และบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมใหป้ฏิบติังานในองคก์าร  พร้อมทั้งสนใจการ

พฒันาธาํรงรักษาใหส้มาชิกท่ีปฏิบติังานในองคก์ารเพิ่มพนูความรู้  ความสามารถ   

มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีในการทาํงาน  และยงัรวมถึงการแสวงหาวธีิการท่ีทาํให้

สมาชิกในองคก์ารท่ีตอ้งพน้การทาํงานดว้ยเหตุทุพพลภาพ  เกษียณอาย ุ หรือเหตุอ่ืนใด

ในงานใหส้ามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข 

นงนุช  วงษสุ์วรรณ  (ม.ป.ป. : 6)  กล่าวถึงความหมายของการบริหารงาน

บุคคลวา่  เป็นกระบวนการทางการบริหารท่ีจะสรรหาบุคคลมาปฏิบติังานอยา่งเตม็

ความสามารถดว้ยความเตม็ใจ 

ธงชยั  สันติวงษ ์ (2542 : 3)  ใหค้วามหมายการบริหารงานบุคคลว่าหมายถึง  

ภารกิจของผูบ้ริหารทุกคน  (และของผูช้าํนาญการดา้นบุคลากรโดยเฉพาะ)  ท่ีมุ่งปฏิบติั

ในกิจกรรมทั้งปวงท่ีเก่ียวกบับุคลากร  เพือ่ใหปั้จจยัดา้นบุคคลขององคก์ารเป็น

ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา  ซ่ึงจะส่งผลสาํเร็จต่อเป้าหมายของ

องคก์าร 
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ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์  (2542 : 140)  กล่าววา่  การบริหารงานบุคคล  

หมายถึง  กระบวนการดาํเนินงานท่ีผูบ้ริหารไดใ้ชศ้าสตร์และศิลป์ในการพิจารณาบุคคล

เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลท่ีมีความสามารถ  มีความเหมาะสมเขา้มาทาํงานในหน่วยงาน  

และขณะปฏิบติังานกไ็ดมี้การดาํเนินการในการจดัทาํประวติั  การพฒันา  และ

บาํรุงรักษาบุคคลเพื่อใหบุ้คคลสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ  มีขวญัและ

กาํลงัใจในการทาํงานรวมทั้งการใหผู้ท่ี้พน้จากงานสามารถดาํรงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งมี

ความสุข 

 1.2 ความสําคญัของการบริหารงานบุคคล  

   การบริหารงานนั้น  จุดมุ่งหมายสาํคญัอยูท่ี่ตอ้งการใหง้านบรรลุวตัถุประสงค์

ท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งประหยดั  มีประสิทธิภาพและพฒันาอยูเ่สมอ  ทรัพยากรพื้นฐานของ

การบริหารงาน  คือ  คน  เงิน  วสัดุส่ิงของ  และวธีิการบริหารจดัการ  ซ่ึงคนถือไดว้า่เป็น

ทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีสุดในกระบวนการบริหารซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีสาํคญั  5  

ประการ  คือ  การวางแผน  การจดัองคก์าร  การจดัการเก่ียวกบับุคคล  การประสานงาน

และการควบคุมงาน  ในบรรดาองคป์ระกอบเหล่าน้ี  การจดัการเก่ียวกบัการบริหารงาน

บุคคลนบัวา่เป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุด  (ศิวาพร  มณัฑุกานนท ์ และคณะ, 2539 : 1)  นกัวชิาการ

และนกับริหารหลายท่านไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการบริหารทรัพยากรบุคคลสรุปได้  ดงัน้ี 

   นงนุช  วงษสุ์วรรณ  (ม.ป.ป. : 9)  ไดส้รุปความสาํคญัของการบริหารงานบุคคล

ไว ้ ดงัน้ี 

   1. ช่วยใหพ้นกังานในองคก์ารไดพ้ฒันาตนเอง   นาํศกัยภาพท่ีมีออกมาใชใ้น

การปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  มีความสุขจากการทาํงาน  มีความกา้วหนา้ในการทาํงาน

พฒันางานอยา่งต่อเน่ือง  และเม่ือปฏิบติังานประสบผลสาํเร็จแลว้ทาํใหพ้นกังานรักงาน  

รักองคก์าร  ทาํใหง้านขององคก์ารในภาพรวมเกิดความมัน่คงและบรรลุเป้าหมาย 

   2. ช่วยพฒันาองคก์าร  องคก์ารประกอบดว้ยบุคลากรเม่ือระบบการบริหาร

องคก์ารเป็นไปดว้ยดี  บุคลากรกา้วหนา้  ประสบความสาํเร็จ  องคก์ารยอ่มเจริญกา้วหนา้  

มีความมัน่คงสามารถขยายงานใหก้วา้งออกไป 
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   3.  ช่วยพฒันาระบบสังคมและประเทศชาติ  ในสังคมประกอบดว้ยองคก์าร

ต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน  เม่ือองคก์ารมัน่คงกา้วหนา้กย็อ่มส่งผลต่อสังคมให้

กา้วหนา้ตามไปดว้ย  เพราะบุคคลในสังคมมีอาชีพ  มีรายได ้ จะช่วยพฒันาระบบสังคม

พื้นฐานคือครอบครัวใหม้ัน่คงและขยายไปสู่ระบบสังคมชุมชนท่ีกวา้งออกไป 

   พะยอม  วงศส์ารศรี  (2536 : 5-6)  กล่าวโดยสรุปวา่การบริหารงานบุคคลได้

ก่อใหเ้กิดความสาํคญัดงัต่อไปน้ี  ช่วยพฒันาใหอ้งคก์ารเจริญเติบโต  เพราะการ

บริหารงานบุคคลเป็นส่ือกลางในการประสานกบัแผนกต่าง ๆ  เพื่อแสวงหาวธีิการใหไ้ด้

บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ทาํงานในองคก์าร  เม่ือองคก์ารไดบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติั

ตามตอ้งการดงักล่าว  ยอ่มทาํใหอ้งคก์ารนั้นเจริญเติบโตและพฒันายิง่ข้ึน  ช่วยใหบุ้คคล

ท่ีปฏิบติังานในองคก์ารมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน  ใหเ้กิดความจงรักภกัดีต่อ

องคก์ารท่ีตนปฏิบติังานและช่วยเสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่สังคมและประเทศชาติ   

ถา้การบริหารงานบุคคลดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพแลว้  ยอ่มจะไม่ก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ระหวา่งองคก์ารและผูป้ฏิบติังาน  ซ่ึงทาํใหมี้สภาพสังคมโดยส่วนรวมมีความสุข   

ความเขา้ใจท่ีดีซ่ึงกนัและกนั 

   ธงชยั  สันติวงษ ์ (2542 : 4)  กล่าวถึงความสาํคญัในการจดัการเก่ียวกบัคน  

ของผูบ้ริหารไดว้า่  การท่ีผูบ้ริหารจะทาํงานในองคก์ารใหบ้รรลุผลสาํเร็จส้ินดว้ยดีนั้น   

ยอ่มตอ้งอาศยัคนเป็นผูป้ฏิบติังานดา้นต่าง ๆ จึงจะสาํเร็จลงได ้

   อาํนวย  แสงสวา่ง (2540 : 3)  สรุปความสาํคญัของการบริหารงานบุคคลไดว้า่  

เป็นพลงัอาํนาจใหม่  ซ่ึงเป็นส่วนประกอบโครงสร้างขององคก์ารก่อใหเ้กิดผลประโยชน์

ท่ีองคก์ารพงึไดรั้บโดยการบริหารงานบุคคลท่ีดีมีประโยชน์  ดงัน้ี  ช่วยพฒันาศกัยภาพ

และขีดความสามารถในการวางแผนงาน  เพือ่จดัหาบุคลากรท่ีดีมีคุณภาพเขา้มาเป็น

บุคลากรท่ีดีใหแ้ก่องคก์าร  ช่วยในการจดัสรรบุคลากรใหเ้หมาะสมกบัประเภทและชนิด

ของงานท่ีตอ้งทาํซ่ึงตอ้งปฏิบติังานใหต้รงกบัความรู้  ความสามารถและความถนดั  

ตลอดจนช่วยประเมินผลประสิทธิภาพการทาํงานของบุคลากร  เพื่อสร้างผลสาํเร็จใน

การดาํเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีองคก์ารกาํหนดไว ้ ช่วยพฒันา

บุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทาํงาน  โดยวธีิการฝึกอบรม

ทางดา้นวชิาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่  เพือ่ช่วยใหบุ้คลากร 
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มีความเช่ือมัน่ในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน  ช่วยสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานใหแ้ก่

บุคลากรทุกระดบัภายในองคก์ารอยา่งทัว่ถึง  โดยอาศยักลยทุธแ์ละศิลปะแห่งการจดัการ  

และช่วยพฒันาสังคมภายในองคก์ารใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานก่อใหเ้กิด

ความรัก  ความสามคัคี  ขจดัปัญหาการทะเลาะววิาทการเอารัดเอาเปรียบกนั  ความเห็น

แก่ตวัและความขดัแยง้ใหล้ดนอ้ยลง  ซ่ึงจะทาํใหอ้งคก์ารเป็นสังคมท่ีมีความสงบสุข  

บุคลากรมีคุณภาพชีวติสูงข้ึน  สามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขโดยทัว่กนั 

 จากแนวความคิดดงักล่าวขา้งตน้  สรุปไดว้า่  คนเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีสุด

ในกระบวนการบริหาร  เพราะองคก์ารจะประสบความสาํเร็จไดน้ั้นข้ึนอยูก่บักระบวนการ

บริหารงานบุคคลท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรคนท่ีเหมาะสมกบังาน  การบาํรุงรักษาบุคคลท่ีมี

ความรู้ความสามารถ  การใหข้วญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน  เพื่อใหเ้กิดความ

จงรักภกัดีต่อองคก์ารและพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถทนัต่อการเปล่ียนแปลง

ของเทคโนโลยซ่ึีงจะทาํใหบุ้คคลมีความพึงพอใจในการทาํงานและทาํงานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  ซ่ึงยอ่มเป็นผลดีต่อความสาํเร็จความเจริญเติบโตและพฒันาขององคก์ารให้

ดียิง่ข้ึนไป 

 1.3  หลกัทัว่ไปของการบริหารงานบุคคล 

   การบริหารงานบุคคลโดยทัว่ไปยดึหลกัการของระบบสาํคญั   2  ระบบดว้ยกนั 

คือ ระบบอุปถมัภ ์(Patronage  System)  และระบบคุณธรรม (Merit  System)  ระบบทั้ง

สองน้ีมีหลกัและวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลแตกต่างกนัในลกัษณะตรงขา้ม  

สาระสาํคญัของระบบทั้งสองสรุปไวด้งัน้ี 

   1.3.1 การบริหารงานบุคคลระบบอุปถมัภ์   นอกเหนือจากคาํ  Patronage  

System  แลว้อาจมีคาํอ่ืนท่ีมีความหมายในทาํนองเดียวกนั  เช่น  ระบบชุบเล้ียงหรือ

ระบบเน่าหนอนชอนไช (Spoil  System)  ระบบเล่นพวก  (Nepotism)  และระบบชอบพอ

เป็นพเิศษ (Favoritism)  เป็นตน้  ระบบอุปถมัภเ์ป็นระบบดั้งเดิมท่ีใชสื้บต่อกนัมานาน 

ทั้งในเอเชีย  ยโุรป  และอเมริกา  แหล่งกาํเนิดของระบบอุปถมัภ์  คือ  ประเทศจีนโบราณ  

ซ่ึงใชว้ธีิคดัเลือกสรรหาคนเขา้รับราชการ 3 วธีิ  คือ  ระบบสืบสายโลหิต  ระบบ

แลกเปล่ียน  และระบบชอบพอเป็นพเิศษ  การบริหารงานบุคคลท่ียดึระบบอุปถมัภ์   
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เป็นหลกัในการบริหารงานบุคคลมกัจะก่อใหเ้กิดผลสาํคญั ๆ ดงัน้ี  คือ  การพจิารณา

เลือกสรรคนเขา้ทาํงานรวมทั้งการเล่ือนขั้น  เล่ือนตาํแหน่งจะไม่คาํนึงถึงคุณวฒิุ  และ

ความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ ์ คือถูกใจมากกวา่ถูกตอ้ง  การเลือกสรรคนเขา้ทาํงาน

มกัจะไม่เปิดโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั  บุคลากรขาดสมรรถภาพ  งานไม่กา้วหนา้  เพราะเป็น

การบรรจุแต่งตั้งกนัตามความพอใจมากกวา่การเลือกสรรจากผูมี้ความรู้  ความสามารถ  

ผูป้ฏิบติังานจะมุ่งทาํงาน  เพื่อท่ีจะเอาใจหวัหนา้หรือผูท่ี้มีอาํนาจมากกวา่ปฏิบติังานตาม

หนา้ท่ี  บุคลากรขาดหลกัประกนัความมัน่คงและมกัมีอิทธิพลทางการเมือง  หรือ 

มีผลประโยชนข์องเจา้ของกิจการเขา้มาแทรกแซงการบริหารกิจการภายในหน่วยงาน 

  1.3.2 การบริหารงานบุคคลระบบคุณธรรม  ระบบคุณธรรมเป็นคาํท่ีถอดความ

มาจากคาํภาษาองักฤษวา่  Merit  System  เป็นระบบท่ีเกิดข้ึนมาจากความพยายามในการ

ขจดัขอ้บกพร่องของระบบอุปถมัภ ์ ซ่ึงเป็นระบบท่ีใชก้นัมาแต่ดั้งเดิม  ปรัญชาเมธีท่ีไดมี้

ส่วนอยา่งสาํคญัในการวางรากฐานความคิดของระบบคุณธรรม  คือ  ขงจ๊ือ   

ผูซ่ึ้งไดว้างหลกัในการเลือกสรรหาขา้ราชการโดยเนน้หลกัของความสามารถ   

ซ่ือสัตยแ์ละความเสียสละ  ประเทศจีนโบราณไดอ้าศยัหลกัการดงักล่าวจดัใหมี้การ

สอบแข่งขนัเพื่อการบรรจุ  และแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนข้ึนเป็นประเทศแรกในโลก  

ในประเทศตะวนัตก  เช่น  องักฤษ  และสหรัฐอเมริกา  เพิ่งจะนาํระบบคุณธรรมมาใชใ้น

การบริหารงานบุคคล  เม่ือประมาณปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 19  น้ี  สาํหรับประเทศไทย

แมจ้ะเร่ิมมีแนวคิดพื้นฐานในการพฒันาระบบคุณธรรม  โดยริเร่ิมตั้งแต่รัชสมยัของ

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี  5  แต่การนาํระบบคุณธรรมมาใช้

จริง ๆ เกิดข้ึนใน พ.ศ. 2471  ซ่ึงเป็นปีท่ีไดรั้บการตราพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ 

พลเรือนข้ึนเป็นฉบบัแรก  ในปัจจุบนัระบบคุณธรรมเป็นระบบท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลาย

ทัว่โลก  โดยเป็นท่ียอมรับกนัวา่เป็นระบบท่ีช่วยใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน

บุคคลมากท่ีสุด  เป้าหมายสาํคญัของระบบคุณธรรมกคื็อการขจดัระบบอุปถมัภอ์อกไป  

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในระบบบริหารงานบุคคล  โดยมุ่งใหไ้ด ้

คนดีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมตามความตอ้งการของหน่วยงานมาปฏิบติังานให้

มากท่ีสุด  การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมยดึหลกัสาํคญั  4  ประการ  คือ   

หลกัความเสมอภาค  หลกัความสามารถ  หลกัความมัน่คง  และหลกัความเป็นกลางทางการเมือง  
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การยดึระบบคุณธรรมเป็นหลกัในการบริหารงานบุคคลนั้น  หากปฏิบติัไดค้รบถว้นตาม

หลกัดงักล่าวขา้งตน้จะก่อใหเ้กิดผลดีและเป็นประโยชนต่์อการบริหารงานบุคคลในแง่

ต่างๆ  คือ  ทางดา้นหน่วยงานเม่ือไดผู้มี้ความรู้  ความสามารถเขา้ทาํงาน  กพ็ึงหวงัไดว้า่

หน่วยงานจะตอ้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย  ทางดา้นบุคลากรเม่ือมี

ความมัน่คงกา้วหนา้จากระบบคุณธรรม  กย็อ่มจะมีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี   

ทาํใหห้น่วยงานมีความเจริญกา้วหนา้  ระบบคุณธรรมส่งเสริมความเสมอภาคและความ

เป็นธรรม  ซ่ึงเป็นหลกัการสาํคญัของการปกครองระบบประชาธิปไตย  และระบบ

คุณธรรมช่วยเสริมสร้างเกียรติภูมิของอาชีพขา้ราชการ ซ่ึงก่อใหเ้กิดสัมพนัธภาพท่ีดี

ระหวา่งการเมืองกบัขา้ราชการประจาํ  ส่วนในภาคเอกชนระบบน้ีจะส่งเสริมการ

บริหารงาน  โดยมีส่วนร่วมแลว้ทาํใหเ้กิดการติดต่อส่ือสารสองทางในองคก์าร  

(บรรยงค ์ โตจินดา, 2543 : 61-64) 

2. แนวคดิเกีย่วกบัการสรรหาและเลอืกสรรบุคคล 

 2.1  ความหมายของการสรรหาและเลอืกสรรบุคคล 

   การสรรหาบุคคล (Recruitment)  หมายถึง  กระบวนการแสวงหาบุคคลท่ีมี

ความรู้ความสามารถทกัษะและคุณลกัษณะอ่ืน  ๆท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานใดงานหน่ึงมา

จาํนวนหน่ึงซ่ึงหากองคก์ารสามารถสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตรงตามความตอ้งการให้

มาสมคัรไดต้ามจาํนวนท่ีตอ้งการกจ็ะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเลือกสรรบุคคลมาก

ยิง่ข้ึน 

  การเลือกสรรบุคคล  (Selection)  หมายถึง  การพิจารณาบุคคลท่ีได ้

สรรหามาทั้งหมดและเลือกสรรเพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีเหมาะสมท่ีสุดเอาไวก้ารเลือกสรร

บุคคลจึงเป็นกระบวนการท่ีมุ่งเนน้การแยกความแตกต่างระหวา่งบุคคลในดา้นความรู้

ความสามารถทกัษะและคุณลกัษณะอ่ืนๆ ซ่ึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลน้ีเป็นส่ิงท่ี

สามารถทดสอบหรือวดัไดโ้ดยมีสมมติฐานวา่บุคคลท่ีไดรั้บการเลือกสรรใหเ้ขา้มา

ปฏิบติังานในองคก์ารจะสามารถปฏิบติังานไดดี้กวา่ผูท่ี้ไม่ไดรั้บการเลือกสรร 
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 2.2 จุดมุ่งหมายในการเลอืกสรรบุคคลเข้ารับราชการ  

   การเลือกสรรบุคคลเพือ่บรรจุเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัและแต่งตั้งให้

ดาํรงตาํแหน่งต่าง ๆ ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

ซ่ึงไดก้าํหนดใหมี้การดาํเนินการไดห้ลายวธีิ  เช่น  การอนุมติัคดัเลือกจากบญัชี 

ผูส้อบแข่งขนัได ้ เป็นตน้  สาํหรับวธีิการสอบแข่งขนัตามหนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ท่ี นร 

1004/ว 17  ลงวนัท่ี  11  ธนัวาคม  2556  เร่ือง  การสรรหาโดยการสอบแข่งขนัเพือ่บรรจุ

บุคคลเขา้รับราชการ  โดยในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขา้รับราชการเพื่อเป็น

ขา้ราชการพลเรือนสามญัในตาํแหน่งประเภททัว่ไป  ระดบัปฏิบติังาน  และตาํแหน่ง

ประเภทวชิาการ  ระดบัปฏิบติัการ  กาํหนดใหใ้ชว้ธีิการสอบ  3  ขั้นตอน  ดงัน้ี 

   1 . การสอบเพื่อวดัความรู้ความสามารถทัว่ไป 

    หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 17  ลงวนัท่ี  11  ธนัวาคม  2556  

เร่ือง  การสรรหาโดยการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ  ไดก้าํหนดให ้ก.พ. 

เป็นผูด้าํเนินการสอบเพื่อวดัความรู้ความสามารถทัว่ไป  โดยการสอบขอ้เขียนหรือสอบ

โดยวธีิอ่ืนในทาํนองเดียวกนัในวชิา  ดงัต่อไปน้ี 

     1) วชิาความสามารถทัว่ไปและวชิาภาษาไทย 

     2) วชิาภาษาองักฤษ 

    1.1 ใหส้าํนกังาน ก.พ. เป็นผูจ้ดัใหมี้การสอบเพื่อวดัความรู้ความสามารถ

ทัว่ไปและตรวจคาํตอบ  ผูส้อบวชิาความสามารถทัว่ไปและวชิาภาษาไทยไดค้ะแนนรวม

ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 60 หรือ ตามท่ี ก.พ. กาํหนด  ทั้งน้ี  ใหค้าํนึงถึงหลกัวชิาการวดัผล  และ

สอบวชิาภาษาองักฤษไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 หรือตามท่ี ก.พ. กาํหนดของแต่ละ

ระดบัคุณวฒิุการศึกษา  จึงจะถือวา่เป็นผูส้อบผา่นการวดัความรู้ความสามารถทัว่ไป   

ในกรณีท่ีมีเหตุผลจาํเป็น ก.พ. อาจอนุมติัใหส่้วนราชการใดเป็นผูด้าํเนินการสอบเพือ่วดั

ความรู้ความสามารถทัว่ไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลในตาํแหน่งวา่งท่ี ก.พ. ใหค้วาม

เห็นชอบไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑ ์ วธีิการ  และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในหนงัสือสาํนกังาน ก.พ. 

ท่ี นร 1004/ว 17  ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2556 
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    1.2 ผูเ้ขา้สอบเพื่อวดัความรู้ความสามารถทัว่ไปท่ีมีหลกัฐานรับรองผลการ

ทดสอบภาษาองักฤษท่ียงัไม่หมดอายกุารรับรองผลการทดสอบจาก TOEFL (ไม่รวม 

TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ TU GET และไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 

ของการทดสอบนั้น ๆ ตามรายละเอียดเง่ือนไขผลการทดสอบภาษาองักฤษใหถื้อเสมือนวา่ 

เป็นผูส้อบผา่นวชิาภาษาองักฤษในการสอบเพื่อวดัความรู้ความสามารถทัว่ไปในคร้ังนั้น 

   2. การสอบแข่งขนัเพื่อวดัความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง  

    การสอบแข่งขนัเพื่อวดัความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง  ซ่ึง 

ส่วนราชการเป็นผูด้าํเนินการสอบ  เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถท่ีใชใ้นการ

ปฏิบติังานในหนา้ท่ีโดยเลือกใชว้ธีิการสอบขอ้เขียน  การสอบปฏิบติัหรือสอบโดยวธีิ

อ่ืน  ทั้งน้ี  จะใชว้ธีิการสอบหน่ึงวธีิหรือหลายวธีิกไ็ดต้ามความเหมาะสม  เพื่อใหไ้ด้

บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ  ทกัษะ  สมรรถนะและอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับตาํแหน่ง

โดยประกาศรับสมคัรสอบของส่วนราชการจะตอ้งระบุวธีิการสอบไวอ้ยา่งชดัเจน 

  3. การสอบแข่งขนัเพื่อวดัความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 

   การสอบแข่งขนัเพื่อวดัความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  ซ่ึงดาํเนินการโดย  

ส่วนราชการ  เป็นการทดสอบเพื่อวดัความเหมาะสมกบัตาํแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง

โดยวธีิการสัมภาษณ์  หรือวธีิอ่ืนเพื่อประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  พิจารณาจาก

ประวติัส่วนตวั  ประวติัการศึกษา  ประวติัการทาํงาน  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  

อุปนิสัย  อารมณ์  ทศันคติ  การปรับตวัเขา้กบัผูร่้วมงาน  สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ปฏิภาณไหวพริบ  บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูส้อบแข่งขนั

เพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้ความสามารถ  ทกัษะ  สมรรถนะ  และ

อ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรับตาํแหน่ง 

 2.3  คุณลกัษณะของบุคคลเพือ่การเลอืกสรรบุคคล 

   คุณลกัษณะของบุคคลท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานในตาํแหน่งไดอ้ยา่งมีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งประกอบดว้ยคุณลกัษณะสาํคญั  4  ประการ  ดงัน้ี 

  2.3.1 ความรู้ (Knowledge)  หมายถึง  ความรู้ทัว่ไปและความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การปฏิบติังานในตาํแหน่ง 
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   2.3.2  ทกัษะ (Skill)  หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ยา่ง

คล่องแคล่วชาํนาญโดยเฉพาะทกัษะท่ีเกิดจากการฝึกฝนจนเกิดความชาํนาญ  เช่น   

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร์  ทกัษะทางช่าง ฯลฯ 

   2.3.3 ความสามารถ  (Ability)  หมายถึง  ความสามารถเชิงปัญญาท่ีจาํเป็น

สาํหรับการปฏิบติังานเป็นความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อการปฏิบติังาน  

เช่น  ความสามารถในการใหค้าํปรึกษาแนะนาํความสามารถในการวางแผนงาน ฯลฯ 

  2.3.4 คุณลกัษณะอ่ืน  ๆ (Other Characteristics)  หมายถึง  คุณลกัษณะอ่ืน ๆ

นอกเหนือจากความรู้ทกัษะความสามารถซ่ึงมกัเป็นคุณลกัษณะภายในจิตใจ 

ของบุคคลเช่นทศันคติแรงจูงใจค่านิยมบุคลิกภาพคุณลกัษณะทางจริยธรรมรวมทั้ง

สมรรถนะต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน 

  ทั้งน้ีคุณลกัษณะของบุคคลมีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายในการเลือกสรร

บุคคลเขา้รับราชการ  ดงัน้ี 

 

จุดมุ่งหมายในการเลอืกสรรบุคคล คุณลกัษณะของบุคคล 

ภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป 

- ศกัยภาพการเรียนรู้การฝึกฝนเพือ่การ

ปฏิบติังาน 

 ความสามารถ  (Ability) 

ภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะ

ตาํแหน่ง 

- ความรู้ความสามารถทกัษะท่ีใชใ้นการ

ปฏิบติังาน 

 ความรู้  (Knowledge) 

 ทกัษะ  (Skill) 

 ความสามารถ  (Ability) 

ภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 

- แรงจูงใจทศันคติค่านิยมบุคลิกภาพ 

คุณลกัษณะทางจริยธรรมสมรรถนะต่างๆ 

 คุณลกัษณะอ่ืน ๆ (Other  

Characteristics) 
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 2.4  รูปแบบของการวดัคุณลกัษณะของบุคคล 

   รูปแบบของการวดัคุณลกัษณะของบุคคลเพือ่การเลือกสรรบุคคล 

จะประกอบดว้ยรูปแบบการวดั  3  ดา้น  ดงัน้ี 

  2.4.1  การวดัดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  เป็นการวดัความรู้ในเน้ือหา

ต่าง ๆ ท่ีเป็นผลมาจากการเรียนรู้  หรือพฤติกรรมดา้นความคิด  อนัเป็นความสามารถ

ทางสมอง  ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนั  6  ระดบั  ดงัน้ี  6   

    (1)  ความรู้/ความจาํ (Knowledge/Memory)  เป็นความสามารถในการ

ระลึก (Recall) ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มา  หรือประสบการณ์ท่ีไดจ้ากสภาพแวดลอ้ม 

     (2)  ความเขา้ใจ  (Comprehension)  เป็นความสามารถในการ 

จบัประเดน็  อธิบายการโยงความหมายของเร่ืองราวความคิดต่าง ๆ 

    (3)  การนาํไปใช้  (Application)  เป็นการนาํความรู้หรือประสบการณ์

ไปใชใ้หเ้กิดประโยชนห์รือแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 

     (4) การวเิคราะห์ (Analysis)  เป็นความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราว

ของเหตุการณ์แลว้แตกยอ่ยเป็นรายละเอียดท่ีเห็นถึงความสัมพนัธ์  หรือสาเหตุและผลท่ี

เกิดข้ึนได ้

     (5) การสังเคราะห์ (Synthesis)  เป็นความสามารถในการผสมผสานส่ิง

ยอ่ย ๆ ของเร่ืองราวใหเ้ป็นเร่ืองเดียวกนัโดยมีการคิดริเร่ิมดดัแปลงและปรับปรุง  

     (6)  การประเมินค่า  (Evaluation)  เป็นความสามารถในการวนิิจฉยัและ

ตีค่าของเร่ืองราวเหตุการณ์อยา่งมีหลกัเกณฑ์ 

  2.4.2  การวดัดา้นทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain)  เป็นการวดัทกัษะ  

ความชาํนาญ  หรือพฤติกรรมดา้นการปฏิบติั  ซ่ึงเป็นผลจากการนาํความรู้สู่การปฏิบติั

จนเกิดความชาํนาญ  เช่น  ทกัษะทางช่าง  ทกัษะคอมพวิเตอร์  ทกัษะการใชเ้คร่ืองมือ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ 

  2.4.3  การวดัดา้นจิตพิสัย (Affective Domain)  เป็นการวดัคุณลกัษณะดา้น

ความรู้สึก  เช่น  เจตคติ  ความสนใจ  บุคลิกภาพ  คุณลกัษณะท่ีเก่ียวกบัคุณธรรมและ

จริยธรรม ฯลฯ 
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 2.5 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเลอืกสรรบุคคล  

   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเลือกสรรบุคคลมีอยูด่ว้ยกนัหลายชนิด  เช่น   

การประเมินจากใบสมคัรการทดสอบขอ้เขียนการทดสอบทางจิตวทิยา ฯลฯ สาํหรับ

เคร่ืองมือท่ีนิยมใชใ้นการเลือกสรรบุคคลเขา้รับราชการ  ไดแ้ก่  การทดสอบขอ้เขียน 

และการสัมภาษณ์โดยการทดสอบขอ้เขียนนิยมใชใ้นการทดสอบภาคความรู้

ความสามารถทัว่ไปและการทดสอบในภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง

ส่วนการสัมภาษณ์นั้นจะใชใ้นภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่งนอกจากน้ีเคร่ืองมือท่ีใช้

เพื่อการเลือกสรรบุคคลยงัสามารถจาํแนกไดห้ลายประเภทข้ึนอยูก่บัเกณฑท่ี์ใชใ้นการ

แบ่งประเภทตวัอยา่ง  เช่น 

  2.5.1  การแบ่งตามจุดมุ่งหมายของการทดสอบเช่น 

    (1) แบบทดสอบความรู้ความสามารถทัว่ไป (General Ability Test) 

    (2) แบบทดสอบวชิาเฉพาะตาํแหน่ง (Specific Knowledge Test) 

    (3) แบบทดสอบทศันคติ (Attitude Test) 

    (4) แบบทดสอบความสนใจ (Interest Test) 

     (5) แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test) 

  2.5.2  การแบ่งตามวธีิการทดสอบเช่น 

    (1) การทดสอบขอ้เขียน (Written Test) 

     (2) การทดสอบปากเปล่า (Oral Test) 

     (3) การทดสอบการปฏิบติั (Performance Test) 

  2.5.3  การแบ่งตามการดาํเนินการสอบเช่น 

     (1) การทดสอบเป็นกลุ่ม  (Assemble Test) 

     (2) การทดสอบเฉพาะกลุ่ม (Unassemble Test) 

  2.5.4  การแบ่งตามเวลาท่ีใชใ้นการทดสอบเช่น 

    (1) การทดสอบแบบจาํกดัเวลา (Speed Test) 

     (2) การทดสอบแบบไม่จาํกดัเวลา (Power Test) 
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 2.6 การกาํหนดเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเลอืกสรรบุคคล  

  การกาํหนดเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการเลือกสรรบุคคลควรกาํหนด  

โดยพจิารณาจากคุณลกัษณะของบุคคลท่ีตอ้งการวดัและประเมินเป็นหลกัทั้งน้ี 

ควรครอบคลุมขอบเขตการวดัคุณลกัษณะทั้งในดา้นพทุธิพสิยั (Cognitive Domain)  

ทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain)  และจิตพิสัย (Affective Domain)  ไม่ควรใช้

เคร่ืองมือเพือ่วดัคุณลกัษณะเฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึงเพราะจะทาํใหว้ดัไดไ้ม่ครอบคลุม

คุณลกัษณะท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานของตาํแหน่งท่ีจะเลือกสรร 

3. การสรรหาบุคคลเพือ่บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามญัโดยการสอบแข่งขนั 

 3.1  ความหมาย 

  การสรรหา (recruitment)  หมายถึง  กระบวนการกลัน่กรอง  และคดัเลือก

บุคคลท่ีมีคุณสมบติั  คุณวฒิุทางการศึกษา  มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์

ในการทาํงาน  ซ่ึงมาสมคัรานในตาํแหน่งต่าง ๆ ท่ีองคก์ารเปิดรับสมคัร 

   การบรรจุผูส้อบแข่งขนัได ้ หมายถึง  การรับบุคคลท่ีไม่ไดเ้ป็นขา้ราชการ 

พลเรือนสามญัซ่ึงเป็นผูส้อบแข่งขนัได ้เขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือน  โดยเป็นการ

ทาํใหมี้สถานภาพเป็นขา้ราชการพลเรือนตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

 3.2 แนวทางการการดําเนินการสอบแข่งขนัตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน ก.พ.  

   ก.พ. ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุ

บุคคลเขา้รับราชการ  ดงัต่อไปน้ี   

  3.2.1. การดาํเนินการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็น

ขา้ราชการพลเรือนสามญัในตาํแหน่งประเภททัว่ไประดบัปฏิบติังาน  และตาํแหน่ง

ประเภทวชิาการ  ระดบัปฏิบติัการ  ใหมี้การสอบ  3  ภาค  คือ  ภาคความรู้ความสามารถ

ทัว่ไป  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง  และภาคความเหมาะสมกบั

ตาํแหน่ง  โดยมีผูด้าํเนินการ  ดงัน้ี 

    (1) ก.พ. เป็นผูด้าํเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  ในกรณี

ท่ีมีเหตุผลความจาํเป็น ก.พ. อาจอนุมติัใหส่้วนราชการใดเป็นผูด้าํเนินการสอบเพือ่ 

วดัความรู้ความสามารถทัว่  ภายใตห้ลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในหนงัสือ

สาํนกังาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 17 ลงวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2556 
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    (2) ส่วนราชการดาํเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะ

ตาํแหน่ง  และภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  เพื่อบรรจุในตาํแหน่งใดตาํแหน่งหน่ึง  

โดยรับสมคัรจากผูส้อบผา่นภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  ของ ก.พ. ในวฒิุการศึกษา 

ท่ี ก.พ. ยงัมิไดด้าํเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  ใหส่้วนราชการ

ดาํเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไป  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะ

ตาํแหน่ง  และภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  เพื่อบรรจุในตาํแหน่งใดตาํแหน่งหน่ึง  

โดยใชข้อ้สอบภาคความรู้ความสามารถทัว่ไปของ ก.พ. 

    (3) ในกรณีท่ีเห็นสมควร ก.พ. อาจดาํเนินการสอบภาคความรู้

ความสามารถทัว่ไป  ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาํแหน่ง  และภาคความเหมาะสม

กบัตาํแหน่ง  สาํหรับตาํแหน่งใดตาํแหน่งหน่ึง หรือหลายตาํแหน่งกไ็ด ้

  3.2.2 การดาํเนินการสอบแข่งขนั  ใหด้าํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ  

ท่ี ก.พ. กาํหนด  ดงัน้ี 

    (1) ใหห้วัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ

สอบแข่งขนัข้ึนคณะหน่ึง จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ประกอบดว้ย หวัหนา้ส่วนราชการ

หรือรองหวัหนา้ส่วนราชการ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ส่วนราชการเป็น

ประธาน กรรมการอ่ืนซ่ึงแต่งตั้งจากขา้ราชการพลเรือนสามญัผูด้าํรงตาํแหน่งประเภท

บริหาร ประเภทอาํนวยการ หรือประเภทวชิาการระดบัชาํนาญการพิเศษข้ึนไป  

เป็นกรรมการ โดยมีผูแ้ทน ก.พ. ซ่ึงแต่งตั้งจากขา้ราชการพลเรือนในสาํนกังาน ก.พ.  

เป็นกรรมการ และใหแ้ต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนในส่วนราชการนั้นซ่ึงทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบั

งานการเจา้หนา้ท่ีเป็นเลขานุการ 

    (2) ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนักาํหนดระเบียบเก่ียวกบั

การสอบ  กาํหนดหลกัสูตรและวธีิการสอบ  จดัทาํประกาศรับสมคัร  วางแผนการ

ดาํเนินการสอบ  จดัใหมี้การออกขอ้สอบและตรวจคาํตอบ  และดาํเนินการอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวกบัการสอบแข่งขนัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑน้ี์  ทั้งน้ี  คณะกรรมการดาํเนินการ

สอบแข่งขนัจะกาํหนดใหผู้ส้มคัรสอบแข่งขนัเพื่อวดัความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะ

ตาํแหน่งก่อน  แลว้จึงใหผู้ส้อบผา่นการวดัผลการสอบเพื่อวดัความรู้ความสามารถท่ีใช้
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เฉพาะตาํแหน่งตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดสอบแข่งขนัเพื่อวดัความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง

ต่อไปกไ็ด ้

    (3)  ประกาศรับสมคัรสอบแข่งขนั  โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี  

     (3.1) ช่ือตาํแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง  และเงินเดือนท่ีจะไดรั้บ  

     (3.2) จาํนวนตาํแหน่งวา่งในวนัประกาศรับสมคัรสอบ  

     (3.3) ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัของตาํแหน่ง  

     (3.4) คุณสมบติัทัว่ไป  ลกัษณะตอ้งหา้มของผูมี้สิทธิสมคัรสอบ  

และคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 

     (3.5) กาํหนดการและวธีิการรับสมคัรสอบ  รวมทั้งกาํหนด

ระยะเวลารับสมคัรสอบซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่  15  วนัทาํการ 

     (3.6) เอกสารและหลกัฐานท่ีใชใ้นการสมคัรสอบ  

     (3.7) หลกัสูตรและวธีิการสอบแข่งขนั  เกณฑก์ารตดัสิน   

การประกาศบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดแ้ละการยกเลิกบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้

     (3.8) เง่ือนไข  หรือขอ้ความอ่ืน ๆ ท่ีผูส้มคัรสอบควรทราบ  เช่น  

ส่วนราชการนั้น ๆ จะไม่รับโอนผูส้อบแข่งขนัได ้ เป็นตน้ 

     (3.9) กาํหนดวนั  เวลาท่ีผูส้มคัรสอบตอ้งนาํหนงัสือรับรองผลการ

สอบผา่นการวดัความรู้ความสามารถทัว่ไปของ ก.พ. มายืน่ใหส่้วนราชการ  ทั้งน้ี  ตอ้ง

เป็นวนัก่อนวนัท่ีส่วนราชการข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้

    (4) ใหห้วัหนา้ส่วนราชการประกาศรับสมคัรสอบแข่งขนัตาม 3.4   

โดยใหปิ้ดประกาศไว ้ณ ท่ีทาํการของส่วนราชการท่ีรับสมคัร  และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์

ของส่วนราชการท่ีรับสมคัรสอบ  และเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน ก.พ.  ก่อนวนัเปิดรับสมคัร

ไม่นอ้ยกวา่  5  วนัทาํการ  และเผยแพร่ทางส่ืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

     ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจาํเป็น หวัหนา้ส่วนราชการอาจขยาย

กาํหนดเวลารับสมคัรสอบไดต่้อไปอีกตามท่ีเห็นสมควรแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่  5  วนัทาํการ 

ทั้งน้ี จะตอ้งประกาศการขยายเวลาการรับสมคัรสอบดงักล่าว ก่อนวนัปิดรับสมคัรสอบ

คร้ังนั้น 
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    (5) ใหห้วัหนา้ส่วนราชการประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้สอบ  ระเบียบ

เก่ียวกบัการสอบ  กาํหนดวนั  เวลา  และสถานท่ีสอบ  ก่อนวนัสอบไม่นอ้ยกวา่  5  วนั

ทาํการ 

    (6) การสอบแข่งขนัเพื่อวดัความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง 

(คะแนนเตม็  200  คะแนน)  เป็นการทดสอบความรึความสามารถท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน

ในหนา้ท่ี  โดยวธีิการสอบขอ้เขียนการสอบปฏิบติัหรือสอบโดยวธีิอ่ืน  ทั้งน้ี  จะใช้

วธีิการสอบหน่ึงวธีิหรือหลายวธีิกไ็ดต้ามความเหมาะสม  เพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีความรู้

ความสามารถ  ทกัษะ  สมรรถนะ  และอ่ืน ๆ  ท่ีจาํเป็นสาํหรับตาํแหน่ง  โดยตอ้งระบุ

วธีิการสอบไวใ้นประกาศรับสมคัรสอบใหช้ดัเจนดว้ย 

    (7) การสอบแข่งขนัเพื่อวดัความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง (คะแนนเตม็  

100  คะแนน)  เป็นการทดสอบเพื่อวดัความเหมาะสมกบัตาํแหน่งท่ีจะบรรจุแต่งตั้ง   

โดยวธีิการสัมภาษณ์หรือวธีิอ่ืนเพื่อประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่งจากประวติั

ส่วนตวั  ประวติัการศึกษา  ประวติัการทาํงาน  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  

อารมณ์  ทศันคติ  การปรับตวัเขา้กบัผูร่้วมงาน  สังคม  และส่ิงแวดลอ้ม  ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ ปฏิภาณไหวพริบ  บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูส้อบแข่งขนั  และอ่ืน ๆ  

ท่ีจาํเป็นสาํหรับตาํแหน่ง 

    (8) ผูส้อบผา่นการสอบแข่งขนัเพื่อวดัความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะ

สาํหรับตาํแหน่งจะตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 60  และผูส้อบผา่นการสอบแข่งขนั

เพื่อวดัความเหมาะสมกบัตาํแหน่งจะตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 60  ทั้งน้ี   

โดยคาํนึงถึงหลกัวชิาการวดัผล 

    (9) ใหผู้ส้มคัรสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบเพื่อวดัความรู้ความสามารถ  

ท่ีใชเ้ฉพาะตาํแหน่งและความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  อตัราร้อยละไม่นอ้ยกวา่  200  บาท   

     ในกรณีท่ีส่วนราชการจดัใหมี้การสอบเพื่อวดัความรู้ความสามารถ

ทัว่ไปในคราวเดียวกบัการสอบแข่งขนัเพื่อวดัความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง 

ใหผู้ส้มคัรสอบท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งสอบเพื่อวดัความรู้ความสามารถทัว่ไปเสีย

ค่าธรรมเนียมสอบอตัราตาํแหน่งละไม่นอ้ยกวา่  300  บาทและไม่เกิน  500  บาท 
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     ค่าธรรมเนียมสอบเม่ือจ่ายแลว้จะไม่คืนให ้ เวน้แต่มีการยกเลิกการ

สอบคร้ังนั้นทั้งหมดเน่ืองจาก  มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตและไม่มีการจดัสอบ

ใหม่แทน  จะจ่ายคืนใหแ้ก่ผูส้มคัรสอบเฉพาะผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต 

หรือส่อไปในทางทุจริตนั้น 

    (10)  ในกรณีคณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนัเห็นวา่  ในการ

สอบแข่งขนัใดมีการทุจริตหรือมีพฤติการณ์หรือขอ้เทจ็จริงท่ีส่อใหเ้ห็นวา่มีการทุจริต  

หรือมีพฤติการณ์ใดท่ีอาจทาํใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมในการสอบแข่งขนั  ให้

คณะกรรมการดาํเนินกาสอบแข่งขนัรายงานใหห้วัหนา้ส่วนราชการพิจารณาวา่สมควร

จะยกเลิกการสอบแข่งขนัในคร้ังนั้นทั้งหมด  หรือยกเลิกการสอบตาม  6  หรือ  7  

หรือไม่ 

      หวัหนา้ส่วนราชการอาจยกเลิกการสอบแข่งขนัคร้ังนั้นทั้ง

หมดแลว้จดัใหมี้การสอบใหม่  หรือยกเลิกการสอบตาม  6  หรือ  7  แลว้จดัใหมี้การสอบ

ใหม่กไ็ด ้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนัวนิิจฉยัวา่ผูเ้ขา้สอบผูใ้ด 

มีพฤติการณ์ตามวรรคหน่ึง  ผูน้ั้นไม่มีสิทธิเขา้สอบใหม่ 

    (11)  เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนัไดด้าํเนินการ

สอบแข่งขนัเสร็จแลว้ใหร้ายงานผลการสอบแข่งขนัต่อหวัหนา้ส่วนราชการ  โดยให ้

ส่งเอกสารประกอบการพจิารณา  ดงัต่อไปน้ี 

      (11.1) หลกัสูตรและวธีิการสอบเพื่อวดัความรู้ความสามารถท่ีใช้

เฉพาะตาํแหน่ง  และความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 

      (11.2) บญัชีกรอกคะแนน  

      (11.3) รายช่ือผูส้อบแข่งขนัได ้

    (12)   ในกรณีท่ีส่วนราชการใดมีตาํแหน่งวา่งและไม่มีบญัชี 

ผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งนั้น  แต่มีเหตุผลความจาํเป็นท่ีไม่อาจจดัใหมี้ 

การสอบแข่งขนัเพื่อวดัความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตาํแหน่งและความเหมาะสม 

กบัตาํแหน่งไดเ้อง  ถา้ส่วนราชการนั้นร้องขอ ก.พ.  อาจใหส้าํนกังาน ก.พ. ดาํเนินการ

สอบแข่งขนัเพื่อวดัความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตาํแหน่งและความเหมาะสม 

กบัตาํแหน่ง  เพื่อใหไ้ดบ้ญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งนั้นเป็นบญัชีร่วมสาํหรับ 
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ใหส่้วนราชการนั้นใชบ้รรจุและแต่งตั้งผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งนั้นกไ็ด ้

  3.2.3 การข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ และการดาํเนินการเก่ียวกบับญัชีดงักล่าว  

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ  และเง่ือนไข  ดงัน้ี 

    (1) ใหข้ึ้นบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดเ้ฉพาะผูท่ี้สอบผา่นการสอบแข่งขนั

เพื่อวดัความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะสาํหรับตาํแหน่งและความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง

ท่ีไดย้ืน่หนงัสือรับรองผลการสอบผา่นการวดัความรู้ความสามารถทัว่ไปของสาํนกังาน 

ก.พ.  ตามระดบัการศึกษาท่ีกาํหนดแลว้ 

    (2) บญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้หเ้รียงตามลาํดบัคะแนนรวมของผูส้อบผา่น

การสอบแข่งขนัเพื่อวดัความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตาํแหน่งและความเหมาะสม 

กบัตาํแหน่งจากมากไปนอ้ย  ในกรณีท่ีมีคะแนนเท่ากนั  ใหผู้ท่ี้ไดค้ะแนน 

ความเหมาะสมกบัตาํแหน่งมากกวา่อยูใ่นลาํดบัท่ีดีกวา่แต่ถา้คะแนนความเหมาะสม 

กบัตาํแหน่งยงัเท่ากนัอีก  ใหเ้รียงลาํดบัตามเลขประจาํตวัสอบแข่งขนัจากนอ้ยไปมาก 

    (3) ใหห้วัหนา้ส่วนราชการประกาศบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดโ้ดย  

ปิดประกาศไว ้ ณ  ท่ีทาํการของส่วนราชการท่ีรับสมคัรสอบ  เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ 

ของส่วนราชการนั้น  และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน ก.พ. และเผยแพร่ทางส่ืออ่ืน

ตามความเหมาะสม 

    (4) ประกาศข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้หมี้รายละเอียด  ดงัน้ี  

     (4.1) บญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ ซ่ึงตอ้งมีรายช่ือผูส้อบแข่งขนัได้  

เรียงตามลาํดบัท่ีท่ีสอบแข่งขนัได ้

     (4.2) ระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดน้ี้มีผลบงัคบัใช้ 

     (4.3) เง่ือนไขหรือขอ้ความอ่ืนท่ีผูส้อบแข่งขนัไดค้วรทราบ  

    (5) บญัชีผูส้อบแข่งขนัไดต้าม 3  ใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกิน  2  ปี  นบัแต่วนั

ประกาศ  แต่ถา้ส่วนราชการนั้นไดจ้ดัใหมี้การสอบแข่งขนัในตาํแหน่งเดียวกนักบัท่ีได้

ประกาศรับสมคัรในคร้ังก่อนนั้นอีก  และไดป้ระกาศบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดใ้หม่แลว้  

บญัชีผูส้อบแข่งขนัไดค้ร้ังก่อนเป็นอนัยกเลิก 

    (6) เม่ือไดมี้ประกาศบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดแ้ลว้  ใหห้วัหนา้  
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ส่วนราชการรายงานผลการสอบแข่งขนัไปยงัสาํนกังาน ก.พ.  ตามแบบท่ีสาํนกังาน ก.พ.  

กาํหนดภายใน  5  วนัทาํการนบัแต่วนัประกาศบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้

    (7) ผูใ้ดมีช่ืออยูใ่นบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ ถา้ผูน้ั้นไดส้ละสิทธิท่ีจะ  

เขา้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตาํแหน่งท่ีสอบแข่งขนัไดต้ามบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดน้ั้น  

ใหถื้อวา่ผูน้ั้นไม่อยูใ่นลาํดบัท่ีตามท่ีปรากฏในบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดน้ั้น 

    (8) ผูใ้ดมีช่ืออยูใ่นบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ ถา้ผูน้ั้นไม่มารายงานตวั  

เพื่อบรรจุเขา้รับราชการภายในเวลาท่ีส่วนราชการกาํหนด  ใหถื้อวา่ผูน้ั้นไม่อยูใ่น 

ลาํดบัท่ีตามท่ีปรากฏในบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดน้ั้น 

     การแจง้กาํหนดเวลาใหม้ารายตวัตามวรรคหน่ึง  ใหส่้วนราชการ  

มีหนงัสือทางไปรษณียด่์วนพเิศษ (EMS)  แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  5  วนั 

นบัแต่วนัท่ีส่ง  หรือมีหนงัสือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ไม่นอ้ยกวา่  10  วนันบัแต่วนัท่ีส่ง 

     ในกรณีผูน้ั้นมีหลกัฐานแสดงวา่มีความจาํเป็นหรือมีเหตุผลท่ีทาํให้

ไม่สามารถมารายงานตวัไดภ้ายในเวลาท่ีกาํหนด  ถา้หวัหนา้ส่วนราชการเห็นวา่ 

เป็นความจาํเป็นหรือมีเหตุผลอนัสมควรและผูน้ั้นมิไดห้ลีกเล่ียงหรือเลือกโอกาส 

ในการบรรจุ  จะกาํหนดใหผู้น้ั้นกลบัมาอยูใ่นลาํดบัท่ีเดิมในบญัชีผูส้อบแข่งขนัไดก้ไ็ด้ 

    (9) ผูใ้ดมีช่ืออยูใ่นบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ แต่ไม่อาจรับการบรรจุเขา้รับ

ราชการภายในเวลาท่ีส่วนราชการกาํหนดได ้ เน่ืองจาก  อยูร่ะหวา่งรับราชการทหาร 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหารใหถื้อวา่ผูน้ั้นไม่อยูใ่นลาํดบัท่ีตามท่ีปรากฏ 

ในบญัชีผูส้อบแข่งขนัได ้ แต่ถา้ผูน้ั้นพน้จากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย   

และประสงคจ์ะเขา้รับราชการในตาํแหน่งท่ีสอบแข่งขนัได ้ ถา้บญัชีผูส้อบแข่งขนัไดน้ั้น

ยงัไม่ยกเลิก  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการกาํหนดใหผู้น้ั้นกลบัมาอยูใ่นลาํดบัท่ีเดิมในบญัชี 

ผูส้อบแข่งขนัได ้

    (10)  บญัชีผูส้อบแข่งขนัไดท่ี้เป็นบญัชีร่วม  ใหส่้วนราชการท่ีร้องขอ

นั้นใชใ้นการบรรจุและแต่งตั้งผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งนั้น  และส่วนราชการนั้น 

จะดาํเนินการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตาํแหน่งท่ีร้องขออีกไม่ไดจ้นกวา่ 

จะไดด้าํเนินการบรรจุและแต่งตั้งครบตามจาํนวนท่ีส่วนราชการร้องขอนั้น 
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4. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจ  

 4.1  ความหมายเกีย่วกบัแรงจูงใจ 

  คาํวา่  “แรงจูงใจ” มาจากคาํกริยาในภาษาละตินวา่ “Movere” ซ่ึงมีความหมาย

ตรงกบัคาํในภาษาองักฤษวา่ “to move” มีความหมายวา่ “เป็นส่ิงท่ีโนม้นา้วหรือ 

มกัชกันาํบุคคลเกิดการกระทาํหรือปฏิบติัการ (To move a person to a course of action) 

ดงันั้นแรงจูงใจจึงไดรั้บความสนใจมากในทุก ๆ วงการ(มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 

2551 : ออนไลน)์ 

  Lovell (1980 : 109) ใหค้วามหมายของแรงจูงใจวา่ “เป็นกระบวนการท่ีชกันาํ

โนม้นา้วใหบุ้คคลเกิดความมานะพยายามเพื่อท่ีจะสนองตอบความตอ้งการบางประการ

ใหบ้รรลุผลสาํเร็จ” 

  Domjan (1996 : 199) อธิบายวา่การจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการ

กระทาํกิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทาํพฤติกรรมนั้นเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ี

ตอ้งการ 

  อารี  พนัธ์มณี (2540) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจวา่  หมายถึง  ภาวะใด ๆ ก็

ตามท่ีกระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมออกมา 

 จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่  แรงจูงใจ  หมายถึง  สภาวะท่ี

กระตุน้หรือผลกัดนัใหม้นุษยแ์สดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย

ท่ีตั้งไวแ้ละจะพยายามรักษาพฤติกรรมนั้นไวต่้อไป 

 4.2 แรงจูงใจต่อพฤตกิรรมของบุคคลในแต่ละสถานการณ์  

  แรงจูงใจจะทาํใหแ้ต่ละบุคคลเลือกพฤติกรรมเพือ่ตอบสนองต่อส่ิงเร้า  

ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในแต่ละสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป พฤติกรรมท่ีเลือกแสดง 

น้ีเป็นผลจากลกัษณะในตวับุคคลสภาพแวดลอ้ม  ดงัน้ี 

  4.2.1 ถา้บุคคลมีความสนใจในส่ิงใดกจ็ะเลือกแสดงพฤติกรรม และมีความ

พอใจท่ีจะทาํกิจกรรมนั้น ๆ รวมทั้งพยายามทาํใหเ้กิดผลเร็วท่ีสุด 

  4.2.2 ความตอ้งการจะเป็นแรงกระตุน้ท่ีทาํใหท้าํกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ตอบสนอง

ความตอ้งการนั้น 
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  4.2.3 ค่านิยมท่ีเป็นคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ เช่น ค่านิยมทางเศรษฐกิจ  สังคม  

ความงาม  จริยธรรม  วชิาการ  เหล่าน้ีจะเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดแรงขบัของพฤติกรรม

ตามค่านิยมนั้น 

  4.2.4 ทศันคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงกมี็ผลต่อพฤติกรรมนั้น เช่น ถา้มีทศันคติ 

ท่ีดีต่อการทาํงาน กจ็ะทาํงานดว้ยความทุ่มเท 

  4.2.5 ความมุ่งหวงัท่ีต่างระดบักนั กเ็กิดแรงกระตุน้ท่ีต่างระดบักนัดว้ย คน

ท่ีตั้งระดบัความมุ่งหวงัไวสู้งจะพยายามมากกวา่ผูท่ี้ตั้งระดบัความมุ่งหวงัไวต้ ํ่า 

  4.2.6 การแสดงออกของความตอ้งการในแต่ละสงัคมจะแตกต่างกนัออกไป 

ตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของสังคมของตน ยิง่ไปกวา่นั้นคนในสังคม

เดียวกนั  ยงัมีพฤติกรรมในการแสดงความตอ้งการท่ีต่างกนัอีกดว้ยเพราะส่ิงเหล่าน้ี 

เกิดจากการเรียนรู้ของตน 

  4.2.7 ความตอ้งการอยา่งเดียวกนั ทาํใหบุ้คคลมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัได  ้

  4.2.8 แรงจูงใจท่ีแตกต่างกนั ทาํใหก้ารแสดงออกของพฤติกรรมท่ีเหมือนกนัได้ 

  4.2.9 พฤติกรรมอาจสนองความตอ้งการไดห้ลาย ๆ ทางและมากกวา่หน่ึง

อยา่งในเวลาเดียวกนั เช่นตั้งใจทาํงาน  เพือ่ไวข้ึ้นเงินเดือนและไดช่ื้อเสียงเกียรติยศ  

ความยกยอ่งและยอมรับจากผูอ่ื้น (สุภิญญา สุพรรณการ, 2551: ออนไลน)์ 

  ลกัษณะของแรงจูงใจแบ่งออกเป็น  2  ลกัษณะ (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ , 

2551 : ออนไลน)์  คือแรงจูงใจภายใน (Intrinsic  Motives)  และแรงจูงใจภายนอก 

(Extrinsic  Motives)  โดยแรงจูงใจภายในเป็นส่ิงผลกัดนัจากภายในตวับุคคลซ่ึงอาจจะ

เป็นเจตคติความคิดความสนใจความตั้งใจการมองเห็นคุณค่าความพอใจความตอ้งการ

ฯลฯ ส่ิงต่าง ๆ ดงักล่าวน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนขา้งถาวร เช่น คนงานท่ีเห็น

องคก์ารคือสถานท่ีใหชี้วติแก่เขาและครอบครัวเขากจ็ะจงรักภกัดีต่อองคก์ารและ

องคก์ารบางแห่งขาดทุนในการดาํเนินการกไ็ม่ไดจ่้ายค่าตอบแทนท่ีดีแต่ดว้ยความผกูพนั

พนกังานกร่็วมกนัลดค่าใชจ่้ายและช่วยกนัทาํงานอยา่งเตม็ท่ี 

   แรงจูงใจภายใน  หมายถึง  สภาวะของบุคคลท่ีมีความตอ้งการในการ 

ทาํการเรียนรู้หรือแสวงหาบางอยา่งดว้ยตนเองโดยมิตอ้งใหมี้บุคคลอ่ืนมาเก่ียวขอ้ง  เช่น 

นกัเรียนสนใจเล่าเรียนดว้ยความรู้สึกใฝ่ดีในตวัของเขาเองไม่ใช่เพราะถูกบิดามารดา
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บงัคบัหรือเพราะมีส่ิงล่อใจใด ๆ (สุภิญญา สุพรรณการ, 2551 : ออนไลน)์  การจูงใจ

ประเภทน้ี ไดแ้ก่ ความตอ้งการ (Need)  เน่ืองจากคนทุกคนมีความตอ้งการท่ีอยูภ่ายใน

อนัจะทาํใหเ้กิดแรงขบัแรงขบัน้ีจะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมต่างๆข้ึนเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย

และความพอใจ เจตคติ (Attitude)  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดท่ีดีท่ีบุคคลมีต่อส่ิงหน่ึง 

ส่ิงใดซ่ึงจะช่วยเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลทาํในพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  เช่น  เดก็นกัเรียน 

รักครูผูส้อนและพอใจวธีิการสอนทาํใหเ้ดก็มีความสนใจตั้งใจเรียนเป็นพิเศษความสนใจ

พเิศษ (Special  Interest)  การท่ีเรามีความสนใจในเร่ืองใดเป็นพิเศษกจ็ดัวา่เป็นแรงจูงใจ

ใหเ้กิดความเอาใจใส่ในส่ิงนั้น ๆ มากกวา่ปกติ 

   แรงจูงใจภายนอกเป็นส่ิงผลกัดนัภายนอกตวับุคคลท่ีมากระตุน้ใหเ้กิด

พฤติกรรมอาจจะเป็นการไดรั้บรางวลัเกียรติยศช่ือเสียงคาํชมหรือยกยอ่งแรงจูงใจน้ีไม่

คงทนถาวรบุคคลแสดงพฤติกรรมเพือ่ตอบสนองส่ิงจูงใจดงักล่าวเฉพาะกรณีท่ีตอ้งการ

ส่ิงตอบแทนเท่านั้น 

   แรงจูงใจภายนอก   หมายถึง  สภาวะของบุคคลท่ีไดรั้บแรงกระตุน้มาจาก

ภายนอกให้ มองเห็นจุดหมายปลายทางและนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงหรือการแสดง

พฤติกรรมของบุคคล  

   (สุภิญญา  สุพรรณการ, 2551 : ออนไลน)์  แรงจูงใจเหล่าน้ีไดแ้ก่เป้าหมาย

หรือความคาดหวงัของบุคคลคนท่ีมีเป้าหมายในการกระทาํใด  ๆ ยอ่มกระตุน้ใหเ้กิด

แรงจูงใจใหมี้พฤติกรรมท่ีดีและ เหมาะสมเช่นพนกังานทดลองงานมีเป้าหมายท่ีจะ

ไดรั้บการบรรจุเขา้ทาํงานจึงพยายามตั้งใจทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถความรู้

เก่ียวกบัความกา้วหนา้คนท่ีมีโอกาสทราบวา่ตนจะไดรั้บความกา้วหนา้อยา่งไร  

จากการกระทาํนั้นยอ่มจะเป็นแรงจูงใจใหต้ั้งใจและเกิดพฤติกรรมข้ึนไดบุ้คลิกภาพ

ความประทบัใจอนัเกิดจากบุคลิกภาพจะก่อใหเ้กิดแรงจูงใจใหเ้กิดพฤติกรรมข้ึนได้

ตวัอยา่ง  เช่น ครูอาจารยก์ต็อ้งมีบุคลิกภาพทางวชิาการท่ีน่าเช่ือถือนกัปกครองผูจ้ดัการ

จะตอ้งมีบุคลิกภาพของผูน้าํท่ีดีเป็นตน้นอกจากนั้นเคร่ืองล่อใจอ่ืน  ๆ มีส่ิงล่อใจ  

หลายอยา่งท่ีก่อใหเ้กิดแรง กระตุน้ใหพ้ฤติกรรมข้ึน เช่น การใหร้างวลั (Rewards)   
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อนัเป็นเคร่ืองกระตุน้ใหอ้ยากกระทาํ หรือการลงโทษ (Punishment) ซ่ึงจะกระตุน้มิให้

กระทาํในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งนอกจากน้ีการชมเชยการติเตียนการประกวดการแข่งขนัหรือ

การทดสอบกจ็ดัวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมไดท้ั้งส้ิน 

   ท่ีมาของแรงจูงใจมาจากหลายสาเหตุดว้ยกนั  เช่น  อาจจะเน่ืองมาจาก 

ความตอ้งการหรือแรงขบัหรือส่ิงเร้าหรืออาจเน่ืองมาจากการคาดหวงัหรือจากการเกบ็กด

ซ่ึงบางทีเจา้ตวักไ็ม่รู้ตวัจะเห็นไดว้า่การจูงใจใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีไม่มีกฎเกณฑแ์น่นอน

เน่ืองจากพฤติกรรมมนุษยมี์ความ ซบัซอ้นแรงจูงใจอยา่งเดียวกนัอาจทาํใหเ้กิด

พฤติกรรมท่ีต่างกนัแรงจูงใจต่างกนัอาจเกิดพฤติกรรมท่ีเหมือนกนักไ็ดโ้ดยท่ีมาของ

แรงจูงใจมีหลายประการ  ไดแ้ก่  (จกัรกฤษณ์  สนอ่วม, 2551 : ออนไลน)์ 

   ประการท่ี  1 คือ ความตอ้งการ (Need)  เป็นสภาพท่ีบุคคลขาดสมดุลทาํให้

เกิดแรงผลกัดนัใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมเพื่อสร้างสมดุลใหต้วัเองเช่นเม่ือรู้สึกวา่เหน่ือยลา้

กจ็ะนอนหรือนัง่พกั  ความตอ้งการมีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรมเป็นส่ิงกระตุน้ใหบุ้คคล

แสดงพฤติกรรมเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการนกัจิตวทิยาแต่ละท่านอธิบายเร่ืองความ

ตอ้งการในรูปแบบต่าง ๆ กนั  ซ่ึงสามารถแบ่งความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยไ์ดเ้ป็น 

2 ประเภท  ท่ีทาํใหเ้กิดแรงจูงใจ (นงลกัษณ์  ช่วยพรหม, 2551 : ออนไลน)์  คือ  ประเภทท่ี 1 

คือ  แรงจูงใจทางดา้นร่างกาย (Physical  Motivation)  เป็นความตอ้งการเก่ียวกบัอาหาร

นํ้าการพกัผอ่น  การไดรั้บความคุม้ครองความปลอดภยั  การไดรั้บความเพลิดเพลิน 

การลดความเคร่งเค รียดแรงจูงใจน้ีจะมีสูงมากในวยัเดก็ตอนตน้และวยัผูใ้หญ่ตอน

ปลายเน่ืองจากเกิด ความเส่ือมของร่างกาย  ประเภทท่ี 2  คือ  แรงจูงใจทางดา้นสงัคม 

(Social Motivation)  แรงจูงใจดา้นน้ีสลบัซบัซอ้นมากเป็นความตอ้งการท่ีมีผลมาจาก

ดา้นชีววทิยาของมนุษยใ์นความตอ้งการอยูร่่วมกนักบัครอบครัวเพือ่นฝงูในโรงเรียน 

เพื่อนร่วมงานเป็นความตอ้งการส่วนบุคคลท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากส่ิงแวดลอ้มและ

วฒันธรรมซ่ึงในบางวฒันธรรมหรือบางสังคมจะมีอิทธิพลท่ีเขม้แขง็และเหนียวแน่น

มากความแตกต่างของแรงจูงใจดา้นสงัคมและแรงจูงใจดา้นร่างกายคือแรงจูงใจ 

ดา้นสังคมเกิดจากพฤติกรรมท่ีเขาแสดงออกดว้ยความตอ้งการของตนเองมากกวา่

ผลตอบแทนจากวตัถุและส่ิงของ 
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   ประการท่ี  2 คือ แรงขบั (Drives)  เป็นแรงผลกัดนัท่ีเกิดจากความตอ้งการ

ทางกายและส่ิงเร้าจากภายในตวับุคคลความตอ้งการและแรงขบัมกัเกิดควบคู่กนั  

เม่ือเกิดความตอ้งการแลว้ความ ตอ้งการนั้นไปผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีเรียกวา่ 

เป็นแรงขบั เช่น ในการประชุมหน่ึงผูเ้ขา้ประชุมทั้งหิวทั้งเหน่ือยแทนท่ีการประชุม 

จะราบร่ืนกอ็าจจะเกิดการขดัแยง้หรือเพราะวา่ทุกคนหิวกรี็บสรุปการประชุมซ่ึงอาจจะ

ทาํใหข้าดการไตร่ตรองท่ีดีกไ็ด ้

   ประการท่ี  3 คือ ส่ิงล่อใจ  (Incentives)  เป็นส่ิงชกันาํบุคคลใหก้ระทาํการ

อยา่งใดอยา่งหน่ึง ไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวถื้อเป็นแรงจูงใจภายนอก  เช่น  ตอ้งการให้

พนกังานมาทาํงานสมํ่าเสมอกใ็ชว้ธีิยกยอ่งพนกังานท่ีไม่ขาดงาน  โดยจดัสรรรางวลัในการ

คดัเลือกพนกังานท่ีไม่ขาดงานหรือมอบโล่ใหแ้ก่ฝ่ายท่ีทาํงานดีประจาํปีส่ิงล่อใจอาจเป็น

วตัถุเป็นสัญลกัษณ์หรือคาํพดูท่ีทาํใหบุ้คคลพึงพอใจ 

    ประการท่ี 4 คือ การต่ืนตวั (Arousal)  เป็นภาวะท่ีบุคคลพร้อมท่ีจะแสดง

พฤติกรรมสมองพร้อมท่ีจะคิดกลา้มเน้ือพร้อมจะเคล่ือนไหวนกักีฬาท่ีอุ่นเคร่ืองเสร็จ

พร้อมท่ีจะแข่งขนัหรือเล่นกีฬาองคก์ารท่ีมีบุคลากรท่ีมีความต่ืนตวักย็อ่มส่งผลใหท้าํงาน

ดีการศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษยมี์ความต่ืนตวั   3  ระดบั   ระดบัแรก   คือ 

การต่ืนตวัระดบัสูงจะต่ืนตวัมากไปจนกลายเป็นต่ืนตกใจหรือ ต่ืนเตน้เกินไปขาดสมาธิ  

ระดบัท่ีสอง  คือ  การต่ืนตวัระดบักลาง คือ ระดบัต่ืนตวัท่ีดีท่ีสุด  ระดบัท่ีสาม  คือ 

การต่ืนตวัระดบัตํ่ามกัจะทาํใหท้าํงานเฉ่ือยชางานเสร็จชา้  จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีทาํ

ใหบุ้คคลต่ืนตวัมีทั้งส่ิงเร้าภายนอกและภายใน  ไดแ้ก่  ลกัษณะส่วนตวัของบุคคลแต่ละ

คนท่ีมีต่างกนั  ทั้งบุคลิกภาพนิสัยและระบบสรีระของผูน้ั้น 

 ประการท่ี  5 คือ การคาดหวงั (Expectancy)  เป็นการตั้งความปรารถนาท่ีจะ

เกิดข้ึนของบุคคลในส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น พนกังานคาดหวงัวา่เขาจะไดโ้บนสั

ประมาณ 4 - 5 เท่าของเงินเดือนในปีน้ีการคาดหวงัทาํใหพ้นกังานมีชีวติชีวาซ่ึงบางคน

อาจสมหวงับางคนอาจผดิหวงักไ็ดส่ิ้งท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงท่ีคาดหวงัมกัไม่ตรงกนัเสมอไป 

ถา้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนห่างกบัส่ิงท่ีคาดหวงัมากกอ็าจจะทาํใหพ้นกังานคบัขอ้งใจในการทาํงาน

การคาดหวงัก่อใหเ้กิดแรงผลกัดนัหรือเป็นแรงจูงใจท่ีสาํคญัต่อพฤติกรรมถา้องคก์าร
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กระตุน้ใหพ้นกังานยกระดบัผลงานตนเองไดแ้ละพจิารณาผลตอบแทนท่ีใกลเ้คียงกบัส่ิง

ท่ีพนกังานคาดหวงัวา่ควรจะไดก้จ็ะเป็นประโยชนท์ั้งองคก์ารและพนกังาน 

 ประการท่ี  6 คือ การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)  เป็นการกาํหนดทิศทาง

และจุดมุ่งหมายปลายทางของการกระทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงของบุคคลจดัเป็น

แรงจูงใจจากภายในของบุคคลผูน้ั้นในการทาํงานธุรกิจท่ีมุ่งเพิ่มปริมาณและคุณภาพ 

ควรมีการตั้งเป้าหมายในการทาํงานเพราะจะส่งผลใหก้ารทาํงานมีแผนในการดาํเนินการ

เหมือนเรือท่ีมีหางเสือเพราะมีเป้าหมายชดัเจน   

   ส่ิงจูงใจ   หมายถึง  วตัถุหรือภาวะใด ๆ ท่ีสามารถเร้าใหเ้กิดการจูงใจไดดี้

องคก์รหรือธุรกิจใด ๆ จะบรรลุวตัถุประสงคไ์ดก้ข้ึ็นอยูก่บัความร่วมมือของผูป้ฏิบติังาน

การท่ีจะใหผู้ป้ฏิบติังานร่วมมือกบัเรานั้นกต็อ้งอาศยัส่ิงจูงใจการจูงใจแบ่งเป็น  2 ลกัษณะ 

(หทยัทิพยด์วงใจ, 2551 : ออนไลน)์  คือ 

   ลกัษณะท่ีหน่ึง  คือ  เคร่ืองมือจูงใจในทางกระตุน้หรือเคร่ืองมือจูงใจ 

ในทางบวก  ไดแ้ก่  ส่ิงจูงใจท่ีเป็นเงิน (Financial  Incentive)  เป็นวธีิท่ีใชก้นัมานาน 

และยงัคงเป็นวธีิท่ีจะใชต่้อไปไดอี้กนานเพราะเป็นวธีิท่ีมีลกัษณะท่ีมองเห็นไดง่้าย 

และชดัเจนสามารถนาํไปใชค่้อนขา้งไดผ้ลดีส่ิงจูงใจท่ีเป็นเงินมีผลในการจูงใจ 

ทั้งทางตรงและทางออ้ม  เช่น  การจ่ายค่าจา้งใหสู้งข้ึนในกรณีท่ีสามารถปฏิบติังานได  ้

สูงกวา่มาตรฐานท่ีกาํหนดไวโ้ดยส่ิงจูงใจท่ีเป็นเงินมีหลายประเภท  ไดแ้ก่  ประเภทแรก 

คือ  อตัราค่าจา้งและเงินเดือนเป็นวธีิการท่ีไดผ้ลและใชก้นัอยา่งแพร่หลายท่ีสุด 

จากการศึกษาเก่ียวกบัการเขา้ออกจากงานของคนส่วนมากมีสาเหตุมาจากความไม่พอใจ

อตัราค่าจา้งเงินเดือนท่ีตนไดรั้บไดมี้ผูคิ้ดวธีิการจ่ายค่าจา้งเงินเดือนเพื่อใหเ้ป็นส่ิงจูงใจ

ในการปฏิบติังานโดยวธีิการจ่ายตามผลงานเป็นการยัว่ยใุหค้นขยนัทาํงานทาํมากไดม้าก

ถือวา่เป็นวธีิท่ียติุธรรมการจ่ายตามกาํหนดเวลา  คือ  จ่ายไปตามเวลาท่ีไดใ้ชห้มดไป 

ในการปฏิบติังาน  วธีิจ่ายตามอาวโุสของงานวธีิน้ีมีผลดีในแง่ท่ีทาํใหพ้นกังานเกิดความ

จงรักภกัดีต่อองคก์ร  แต่ควรคาํนึงถึงคนรุ่นใหม่ท่ีมีฝีมือในการทาํงานดว้ยวธีิการจ่าย

ตามขีดแห่งความตอ้งการซ่ึงมีขอ้จาํกดัและยุง่ยาก  เพราะความตอ้งการของแต่ละคน 
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ไม่เหมือนกนัประเภทท่ีสองคือการจ่ายโบนสัเป็นการจูงใจท่ีนิยมกนัมาก  เพราะทาํให้

พนกังานรู้สึกเหมือนตนเองไดรั้บค่าจา้งสูงข้ึนนิยมจ่ายกนัเป็นงวด ๆ 3 เดือน 6 เดือน  

หรือ 1 ปี  ประเภทท่ีสาม  คือ  การแบ่งปันผลกาํไรเป็นการนาํเอาผลกาํไรมาเฉล่ียให้ 

กบัพนกังาน  วธีิน้ีช่วยกระตุน้ใหพ้นกังานรักษาผลประโยชนข์องบริษทัมากข้ึน  ทั้งน้ี

เพื่อหวงัผลกาํไรจากการดาํเนินงานนั้นเอง  และประเภทสุดทา้ยท่ีนิยมใชใ้นส่วนราชการ  

คือ  การใหบ้าํเหนจ็หรือบาํนาญวธีิน้ีจูงใจในแง่ของความมัน่คงเป็นส่ิงจูงใจอยา่งหน่ึง 

ท่ีทาํใหค้นนิยมเขา้ทาํงานราชการ  นอกจากส่ิงจูงใจท่ีใชเ้งินแลว้ยงัมีส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงิน 

(Nonfinancial Incentive) ส่ิงจูงใจประเภทน้ีมีผลทางดา้นจิตใจ  เช่น  การยกยอ่งชมเชย

ความมัน่คงความรักใคร่กลมเกลียวในหมู่ผูร่้วมงานเป็นตน้โดยส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เงินมี

หลายลกัษณะไดแ้ก่ลกัษณะการยกยอ่งและยอมรับนบัถือจะทาํใหผู้รั้บเกิดความสุขและ

ความพอใจอนัเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดกาํลงัใจในการทาํงานยิง่ข้ึนลกัษณะความรู้สึกวา่

ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะโดยส่ิงจูงใจแบบน้ีมีความสาํคญัมากโดยเฉพาะคนเร่ิม

เขา้ทาํงานใหม่ ๆ ลกัษณะการแข่งขนัเป็นวธีิการในการกระตุน้ใหเ้กิดความพยายามใน

การทาํงานใหดี้เด่นยิง่ข้ึน  แต่บางคร้ังอาจจะมีความอิจฉาริษยากนัในหมู่ผูร่้วมงาน  วธีิน้ี

ตอ้งคอยระวงัการขดัแยง้กนั  ลกัษณะการมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีโดยมีการมอบอาํนาจ

หนา้ท่ีใหบุ้คคลท่ีมีความสามารถอยา่งเหมาะสมจะทาํใหเ้ขาเกิดความภาคภูมิใจวา่

ผูบ้งัคบับญัชามีความไวเ้น้ือเช่ือใจลกัษณะการเขา้มีส่วนร่วมกบัองคก์รโดยการมีโอกาส

เขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นในนโยบายขององคก์ร  ลกัษณะการมีโอกาสกา้วหนา้

คือการเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง  ลกัษณะมีความยติุธรรมไม่มีความเหล่ือมลํ้าทาํให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีกาํลงัใจ  และเกิดทศันคติท่ีดีต่อผูบ้งัคบับญัชานอกจากนั้นการให้

ความสนใจอยา่งจริงจงัต่อผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาเป็นรายบุคคล  เช่น  การเอาใจใส่ทกัทาย

เยีย่มเยยีนหรือรับเชิญไปร่วมในงานพิธีต่าง ๆ เป็นลกัษณะอีกประการหน่ึงของส่ิงจูงใจ 

ท่ีไม่ใช่เงิน 

 ลกัษณะท่ีสอง  คือ  เคร่ืองมือควบคุมความประพฤติของพนกังานหรือ

เคร่ืองมือจูงใจในทางลบการท่ีคนทาํงานร่วมกนัยอ่มมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกนัอยู ่ 

ดงันั้น ในองคก์รตอ้งมีการกาํหนดเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นการควบคุมความประพฤติ 

ของพนกังานในองคก์ร  ไดแ้ก่  วนิยัและโทษทางวนิยั  โดยการกาํหนดโทษทางวนิยั 
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เพือ่ลงโทษผูป้ระพฤติผดิวนิยัขององคก์รนั้นควรกาํหนดเป็นลาํดบัขั้นจากเบาท่ีสุด

เรียงลาํดบัไปจนถึงลาํดบัขั้นหนกัท่ีสุด  ไดแ้ก่  ลาํดบัขั้นการตาํหนิดว้ยวาจา เช่น เรียกไป

สั่งสอนวา่กล่าวซ่ึงควรกระทาํเป็นการส่วนตวั  ลาํดบัขั้นการตาํหนิเป็นลายลกัษณ์อกัษร

เขียนตาํหนิและตกัเตือน  ลาํดบัขั้นการไม่ใหอ้ภิสิทธ์ิเหนือผูอ่ื้น  เช่น  ไม่ใหสิ้ทธิในการ

เลือกเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ  ไม่ใหง้านสาํคญั ๆ ทาํ  เป็นตน้  ลาํดบัขั้นการปรับ  เช่น  ถา้มี

การขาดงานโดยไม่จาํเป็นหรือหนีงานเป็นเหตุใหง้านล่าชา้อาจปรับพนกังานคนนั้น

เท่ากบัจาํนวนตน้ทุนท่ีเสียไป  ลาํดบัขั้นใหพ้กังาน  หมายถึง  การงดค่าจา้งในระหวา่งพกั

งานดว้ยและอาจทาํใหเ้สียสิทธิอ่ืน ๆ อีก  เช่น  การนบัอายกุารทาํงาน  เป็นตน้  ลาํดบัขั้น 

ลดตาํแหน่งลดขั้นหรือตดัเงินเดือนโดยวธีิน้ีควรใชต่้อเม่ือคนงานขาดคุณสมบติั

เหมาะสมกบัตาํแหน่งนั้นต่อไป  วธีิน้ีทาํใหผู้ถู้กลงโทษเสียศกัด์ิศรีมากลาํดบัขั้นสุดทา้ย  

คือ  การไล่ออกเป็นโทษร้ายแรงท่ีสุดควรใชว้ธีิน้ีต่อเม่ือไดพ้จิารณาอยา่งถ่องแทแ้ลว้วา่

ไม่อาจใชว้ธีิอ่ืนท่ีเบากวา่ไดเ้พื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพในการทาํงานสูงข้ึน

ผูบ้ริหารควรใหผ้ลประโยชนต์อบแทนเพื่อสนองความตอ้งการส่วนบุคคลของพนกังาน

ผลตอบแทนอาจมิไดห้มายความวา่เป็นตวัเงินอยา่งเดียวผูบ้ริหารอาจจะใชส่ิ้งต่าง ๆ ทั้งท่ี

เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินมาใชใ้นการจูงใจนอกจากน้ียงัข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารวา่ให้

ความสาํคญักบัทรัพยากรมนุษยแ์ค่ไหน 

 4.3 ทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจ  (Theories of Motivation) 

  4.3.1 ทฤษฎลีาํดับขั้นความต้องการของมาสโลว์  (Maslow’s Hierarchy of 

Needs Theory) 

    เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยซ่ึ์งกาํหนด

โดยนกัจิตวทิยาช่ือมาสโลว ์(Abraham Maslow) เป็นทฤษฎีการจูงใจท่ีมีการกล่าวขวญั

อยา่งแพร่หลายมาสโลว ์ มองวา่ความตอ้งการของมนุษยมี์ลกัษณะเป็นลาํดบัขั้นจาก

ระดบัตํ่าสุดไปยงัระดบัสูงสุดเม่ือความตอ้งการในระดบัหน่ึงไดรั้บกาตอบสนองแลว้

มนุษยก์จ็ะมีความตอ้งการอ่ืนในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 

     ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลวแ์บ่งความตอ้งการออกเป็น 5 

ระดบัคือ  ระดบัท่ี 1 คือ  ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความ

ตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยเ์พื่อความอยูร่อด  ไดแ้ก่  อาหาร  เคร่ืองนุ่งห่ม  ท่ีอยูอ่าศยั  
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ยารักษาโรค  อากาศ  นํ้าด่ืม  การพกัผอ่น  เป็นตน้  ระดบัท่ี  2  คือ  ความตอ้งการความ

ปลอดภยัและมัน่คง (Security or Safety Needs) เม่ือมนุษยส์ามารถตอบสนองความ

ตอ้งการทางร่างกายไดแ้ลว้มนุษยก์จ็ะเพิ่มความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป  ไดแ้ก่  

ความตอ้งการความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  ความตอ้งการความมัน่คงในชีวติและ

หนา้ท่ีการงาน  ระดบัท่ี 3 คือความตอ้งการความผกูพนัหรือ 

การยอมรับ (ความตอ้งการทางสังคม) (Affiliation or Acceptance Needs) เป็นความ

ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมซ่ึงเป็นธรรมชาติอยา่งหน่ึงของมนุษยไ์ดแ้ก่ความ

ตอ้งการใหแ้ละไดรั้บซ่ึงความรักความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะความตอ้งการ

ไดรั้บการยอมรับการตอ้งการไดรั้บความช่ืนชมจากผูอ่ื้นเป็นตน้ระดบัท่ี 4 คือ   

ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem Needs) หรือความภาคภูมิใจในตนเองเป็นความ

ตอ้งการการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือและสถานะจากสงัคมไดแ้ก่ความตอ้งการไดรั้บ 

ความเคารพนบัถือความตอ้งการมีความรู้ความสามารถ  เป็นตน้  ระดบัสุดทา้ย  คือ  

ความตอ้งการความสาํเร็จในชีวติ (Self-Actualization) เป็นความตอ้งการสูงสุดของแต่ละ

บุคคล  ไดแ้ก่  ความตอ้งการท่ีจะทาํทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้าํเร็จ  ความตอ้งการทาํทุกอยา่ง

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  เป็นตน้นอกจากนั้นทฤษฎีลาํดบัขั้นความ

ตอ้งการของมาสโลวย์งัสามารถแบ่งระดบัความตอ้งการออกไดเ้ป็น 2 ระดบั  คือ  ระดบั

แรกคือความตอ้งการในระดบัตํ่า (Lower Order Needs) ประกอบดว้ยความตอ้งการ 

ทางร่างกาย  ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง  และความตอ้งการความผกูพนัหรือ

การยอมรับ  และระดบัความตอ้งการในระดบัสูง (Higher Order Needs) ประกอบดว้ย  

ความตอ้งการการยกยอ่งและความตอ้งการความสาํเร็จในชีวติ  ตามทฤษฎีของมาสโลว์

แลว้บุคคลจะถูกจูงใจใหต้อบสนองความตอ้งการระดบัตํ่าก่อนท่ีพวกเขาจะพยายาม

ตอบสนองความตอ้งการระดบัสูงยิง่กวา่นั้นเม่ือความตอ้งการอยา่งหน่ึงถูกตอบสนอง

แลว้ความตอ้งการน้ีจะไม่เป็นส่ิงจูงใจท่ีมีพลงัต่อไปอีก 

  4.3.2 ทฤษฎกีารจูงใจ  ERG ของ Alderfer 

     เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยแ์ต่ไม่

คาํนึงถึงขั้นความตอ้งการวา่ความตอ้งการใดเกิดข้ึนก่อนหรือหลงัและความตอ้งการ

หลายๆอยา่งอาจเกิดข้ึนพร้อมกนัได ้ ความตอ้งการตามทฤษฎี ERG จะมีนอ้ยกวา่ 



 

33 
 

ความตอ้งการตามลาํดบัขั้นของมาสโลวโ์ดยแบ่งออกเป็น 3 ประการ (Alderfer, Clayton P, 

1972) โดยประการแรก  คือ  ความตอ้งการเพือ่ความอยูร่อด (Existence Needs (E))  

เป็นความตอ้งการพื้นฐานของร่างกายเพือ่ใหม้นุษยด์าํรงชีวติอยูไ่ด ้ เช่น ความตอ้งการ

อาหาร  เคร่ืองนุ่งห่ม  ท่ีอยูอ่าศยั  ยารักษาโรค  เป็นตน้  เป็นความตอ้งการในระดบัตํ่าสุด

และมีลกัษณะเป็นรูปธรรมสูงสุดประกอบดว้ยความตอ้งการทางร่างกายบวกดว้ยความ

ตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คงตามทฤษฎีของมาสโลว ์ ผูบ้ริหารสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการในดา้นน้ีไดด้ว้ยการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมมีสวสัดิการท่ีดี

มีเงินโบนสัรวมถึงทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชารู้สึกมัน่คงปลอดภยัจากการทาํงานไดรั้บความ

ยติุธรรมมีการทาํสัญญาวา่จา้งการทาํงาน  เป็นตน้  ประการท่ีสองคือความตอ้งการมี

สัมพนัธภาพ (Relatedness Needs (R)) เป็นความตอ้งการท่ีจะใหแ้ละไดรั้บไมตรีจิต 

จากบุคคลเป็นความตอ้งการท่ีมีลกัษณะเป็นรูปธรรมนอ้ยลง  ประกอบดว้ย  ความ

ตอ้งการความผกูพนัหรือการยอมรับ (ความตอ้งการทางสังคม) ตามทฤษฎีของ 

มาสโลวผ์ูบ้ริหารควรส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์ารมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัตลอดจน

สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อบุคคลภายนอกดว้ย  เช่น  การจดักิจกรรมท่ีทาํใหเ้กิด

ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํและผูต้าม  เป็นตน้  ประการท่ีสามคือความตอ้งการ 

ความเจริญกา้วหนา้(Growth Needs (G)) เป็นความตอ้งการในระดบัสูงสุดของบุคคลซ่ึง

มีความเป็นรูปธรรมตํ่าสุดประกอบดว้ยความตอ้งการการยกยอ่งบวกดว้ยความตอ้งการ

ประสบความสาํเร็จในชีวติตามทฤษฎีของมาสโลวผ์ูบ้ริหารควรสนบัสนุนใหพ้นกังาน

พฒันาตนเองใหเ้จริญกา้วหนา้ดว้ยการพจิารณาเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งหรือมอบหมายให้

รับผดิชอบต่องานกวา้งข้ึนโดยมีหนา้ท่ีการงานสูงข้ึนอนัเป็นโอกาสท่ีพนกังานจะกา้ว

ไปสู่ความสาํเร็จ 

 4.3.3 ทฤษฎแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของแมคคลแีลนด์  

   ทฤษฎีน้ีเนน้อธิบายการจูงใจของบุคคลท่ีกระทาํการเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึง

ความตอ้งการความสาํเร็จมิไดห้วงัรางวลัตอบแทนจากการกระทาํของเขาซ่ึงความ

ตอ้งการความสาํเร็จน้ีในแง่ของการทาํงาน  หมายถึง  ความตอ้งการท่ีจะทาํงานใหดี้ท่ีสุด

และทาํใหส้าํเร็จผลตามท่ีตั้งใจไวเ้ม่ือตนทาํอะไรสาํเร็จไดก้จ็ะเป็นแรงกระตุน้ใหท้าํงาน

อ่ืนสาํเร็จต่อไปหากองคก์ารใดท่ีมีพนกังานท่ีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิจาํนวนมากกจ็ะ
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เจริญรุ่งเรืองและเติบโตเร็ว  แมคเคิลลแ์ลนดไ์ดมี้บทบาทช่วยในการพฒันาการจูงใจโดย

แบ่งการจูงใจตามความตอ้งการขั้นพื้นฐานของบุคคลเป็น  3  แบบ  คือ 

     แบบท่ี 1 ความตอ้งการความสาํเร็จ  เป็นความตอ้งการท่ีจะทาํส่ิงต่าง ๆ 

ใหเ้ตม็ท่ีและดีท่ีสุดเพื่อความสาํเร็จจากการวจิยัของ McClelland พบวา่บุคคลท่ีตอ้งการ

ความสาํเร็จสูงจะมีลกัษณะชอบการแข่งขนัชอบงานท่ีทา้ทายและตอ้งการไดรั้บขอ้มูล

ป้อนกลบัเพื่อประเมินผลงานของตนเองมีความชาํนาญในการวางแผนมีความรับผดิชอบ

สูงและกลา้ท่ีจะเผชิญกบัความลม้เหลว 

     แบบท่ี 2 ความตอ้งการความผกูพนั  เป็นความตอ้งการการยอมรับจาก

บุคคลอ่ืนตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มตอ้งการสัมพนัธภาพท่ีดีต่อบุคคลอ่ืนบุคคลท่ี

ตอ้งการความผกูพนัสูงจะชอบสถานการณ์การร่วมมือมากกวา่สถานการณ์การแข่งขนั

โดยจะพยายามสร้างและรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้น 

     แบบท่ี 3 ความตอ้งการอาํนาจ   เป็นความตอ้งการอาํนาจเพือ่มีอิทธิพล

เหนือผูอ่ื้นบุคคลท่ีมีความตอ้งการอาํนาจสูงจะแสวงหาวถีิทางเพื่อทาํใหต้นมีอิทธิพล

เหนือบุคคลอ่ืนตอ้งการใหผู้อ่ื้นยอมรับหรือยกยอ่งตอ้งการความเป็นผูน้าํตอ้งการทาํงาน

ใหเ้หนือกวา่บุคคลอ่ืนและจะกงัวลเร่ืองอาํนาจมากกวา่การทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

5. มาตรฐานกาํหนดตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏบัิติงาน 

 5.1 หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  

  1. ดา้นการปฏิบติัการ 

   (1) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบาํรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เคร่ืองจกัร 

เคร่ืองยนต ์ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ วสัดุและครุภณัฑอ่ื์น ๆ ในความรับผดิชอบ เพื่อให้

เกิดความปลอดภยัและพร้อมในการใชง้าน 

   (2) ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดดัแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง

เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต ์เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทดลองใชเ้คร่ืองจกัร 

เคร่ืองกล และส่ิงก่อสร้าง เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัวชิาและมาตรฐานงานช่าง และใหเ้กิด

ความปลอดภยั 
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  ๒ . ดา้นการบริการ 

   (1) ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ จดัทาํขอ้มูล ถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงทกัษะเฉพาะ

ดา้นและทกัษะทัว่ไปใหแ้ก่บุคลากรภายในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ หน่วยงานราชการ

เอกชน และประชาชน เพื่อใหมี้ความรู้ ความสามารถและมีทกัษะเหมาะสมแก่การ

ปฏิบติังานในหนา้ท่ี 

   (2) ติดต่อประสานกบัหน่วยงานหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใหก้าร

ดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

 5.2 คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหน่ง  

  มีคุณวฒิุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

  1. ไดรั้บประกาศนียบตัรวชิาชีพหรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืนท่ีเทียบไดใ้นระดบั

เดียวกนั  ในสาขาวชิาหรือทาง  ท่ีส่วนราชการเจา้สังกดัเห็นวา่เหมาะสมกบัหนา้ท่ี 

ความรับผดิชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

   2.  ไดรั้บประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิคหรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืนท่ีเทียบไดใ้นระดบั

เดียวกนั ในสาขาวชิาหรือทาง  ท่ีส่วนราชการเจา้สังกดัเห็นวา่เหมาะสมกบัหนา้ท่ี 

ความรับผดิชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

  3. ไดรั้บประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงหรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืนท่ีเทียบไดใ้นระดบั

เดียวกนั  ในสาขาวชิาหรือทาง  ท่ีส่วนราชการเจา้สังกดัเห็นวา่เหมาะสมกบัหนา้ท่ีความ

รับผดิชอบและลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

  4. ไดรั้บประกาศนียบตัรหรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืนท่ี ก.พ. กาํหนดวา่ใชเ้ป็น

คุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งน้ีได ้

 5.3 ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทีจ่ําเป็นสําหรับตําแหน่ง  

   1. ความรู้ความสามารถท่ีจาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานในตาํแหน่ง  

  2. ทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานในตาํแหน่ง  

  3. สมรรถนะท่ีจาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังานในตาํแหน่ง  
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6. บทบาทและหน้าทีข่องส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง 

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม  พ.ศ. 2554  ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี  30  ธนัวาคม  2554  

ในการประชุม อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ในการประชุมคร้ัง

ท่ี  1/2555  เม่ือวนัท่ี  17  มกราคม  2555  มีมติอนุมติักาํหนดหน่วยงานภายในและแบ่ง

หนา้ท่ีความรับผดิชอบในสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   

สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  มีภารกิจเก่ียวกบัการเป็น

ศนูยก์ลางการบริหารราชการของกระทรวงในการพฒันายทุธศาสตร์และแปลงนโยบาย

ของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบติังาน  จดัสรรทรัพยากรและบริหารราชการทัว่ไปของ

กระทรวงใหบ้รรลุเป้าหมายและเกิดผลสมัฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวง  โดยมีอาํนาจ

หนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 

 1. เสนอความเห็นและคาํแนะนาํในการกาํหนดนโยบาย  เป้าหมาย  และ

ผลสมัฤทธ์ิของงานในกระทรวง 

 2. พฒันายทุธศาสตร์การบริหารของกระทรวง   รวมทั้งแปลงนโยบายเป็น

แนวทางและแผนการปฏิบติังาน 

 3. จดัสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง  เพื่อใหเ้กิดการประหยดั  คุม้ค่า  

และสมประโยชน ์

 4. ประสานการปฏิบติังาน  รวมทั้งกาํกบั  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการ

ปฏิบติัราชการ   และการดาํเนินการเร่ืองราวร้องทุกขข์องหน่วยงานในสังกดักระทรวง 

 5. กาํหนดนโยบาย  ท่าที  และแนวทางความร่วมมือกบัต่างประเทศ  และองคก์ร

ระหวา่งประเทศดา้นการบริหารจดัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 6. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  และระบบขอ้มูล

สารสนเทศเพื่อใชใ้นการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกดักระทรวง 

 7. ประสานงานและสนบัสนุนราชการส่วนภูมิภาคและองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในการจดัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 8. ดาํเนินการ  รวมทั้งประสานงานและสนบัสนุนการดาํเนินการในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ี 
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 9. ดาํเนินการเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  

 10. ปฏิบติังานดา้นการบินและการส่ือสาร  เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 11. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของสาํนกังาน

ปลดักระทรวงหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 สาํนกับริหารกลาง  เป็นหน่วยงานในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  มีภารกิจและการจดัแบ่งงานภายใน  ดงัน้ี 

 1. ภารกิจ 

  1.1   ดาํเนินการเก่ียวกบังานบริหารทัว่ไป  งานสารบรรณ  งานช่วยอาํนวยการ  

และงานเลขานุการของสาํนกังานปลดักระทรวงและกระทรวง   

  1.2 ดาํเนินการเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลงานของสาํนกังาน

ปลดักระทรวงและกระทรวง 

  1.3  ดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัระบบงานและบริหารงานบุคคลของสาํนกังาน

ปลดักระทรวง 

  1.4 ดาํเนินการเก่ียวกบัการเงิน  การบญัชี  การงบประมาณ การพสัดุ  อาคาร

สถานท่ี  และยานพาหนะของสาํนกังานปลดักระทรวง 

  1.5  กลัน่กรองและเสนอความเห็นทางวชิาการเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังาน

ของผูบ้ริหารกระทรวง 

  1 .6 ดาํเนินการอ่ืนใดท่ีมิไดก้าํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของส่วนราชการใด  ใน

สาํนกังานปลดักระทรวง 

  1.7 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  2. การแบ่งงาน 

  2.1 ส่วนอาํนวยการ  

  2.2 ส่วนบริหารอตัรากาํลงัและระบบงาน  

  2.3 ส่วนบริหารงานคลงั  

  2.4  ส่วนบริหารงานพสัดุ  
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  2.5  ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล  

  2.6  ส่วนวชิาการและช่วยอาํนวยการนกับริหาร  

  2.7  ส่วนวนิยัและเสริมสร้างคุณธรรม  

  2.8  ส่วนประชาสัมพนัธ์  

 อาํนาจหน้าทีข่องส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล  มดีังนี ้

 1. ศึกษา  วเิคราะห์  วางแผน  กาํหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 2. ดาํเนินการเก่ียวกบัการสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง  การโอน  การยา้ย  การเล่ือน

ระดบั  การลาออกจากราชการ 

 3. ดาํเนินการเก่ียวกบัทะเบียนประวติั  บาํเหน็จความชอบ  และบาํเหน็จบาํนาญ  

การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  และงานเงินเดือน 

 4. ดาํเนินงานเก่ียวกบัการรักษาราชการแทน  การรักษาการในตาํแหน่ง  การช่วย

ปฏิบติัราชการ  และการปฏิบติัราชการ 

 5. ดาํเนินการประเมินงานบุคคลและผลงานวชิาการ 

 6. ดาํเนินการวนิิจฉยัและใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย 
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บทที ่3 

วธีิการศึกษา 

 

 การศึกษาเร่ืองการดาํเนินการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 

ในตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังานในคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการ

ดาํเนินการสอบแข่งขนั ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค  ในการดาํเนินการสรรหาบุคคลเขา้

รับราชการเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน  ในสังกดัสาํนกังาน

ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  โดยจะประกอบไปดว้ยประเดน็

เน้ือหาทั้งหมด  3  ประเดน็  ดงัน้ี 

1. รูปแบบการศึกษา 

 การศึกษาเร่ืองการดาํเนินการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการในตาํแหน่ง

นายช่างเทคนิคปฏิบติังานในคร้ังน้ีไดอ้าศยัรูปแบบการศึกษาหลายรูปแบบ  ดงัน้ี 

 1.1 การศึกษาเอกสาร 

  การศึกษาเอกสารทางวชิาการ  ระเบียบและหนงัสือเวยีนสาํนกังาน ก.พ. บนัทึก

ขอ้ความของสาํนกับริหารกลางในอดีต  และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

  (1) การศึกษาเอกสารทางวชิาการ  เพื่อทราบถึงสถานภาพองคค์วามรู้เก่ียวกบั

แนวคิดทางทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย  ์

  (2) การศึกษาระเบียบและหนงัสือเวยีนสาํนกังาน ก.พ.  เพือ่ทราบถึงระเบียบ

และขั้นตอนการดาํเนินการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 

  (3) การศึกษาบนัทึกขอ้ความของสาํนกับริหารกลางในอดีต  เพื่อทราบถึงแนว

ทางการปฏิบติังานของสาํนกับริหารกลางในอดีตเก่ียวกบัการดาํเนินการสอบแข่งขนัเพือ่

บรรจุบุคคลเขา้รบราชการ 

  (4) การศึกษาบทความท่ีเก่ียวขอ้ง  เพือ่ทราบถึงสาระทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะ

สามารถสนบัสนุนใหก้ารศึกษาในคร้ังน้ีเป็นไปอยา่งลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด 
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 1.2 การศึกษาเชิงพรรณนา  

  การศึกษาเร่ืองการดาํเนินการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการใน

ตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังานในคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาท่ีมีวตัถุประสงคส์าํคญัคือเพื่อ

ศึกษากระบวนการดาํเนินการสอบแข่งขนั ฯ โดยจะมีรูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา 

(descriptive studies) เก่ียวกบัปรากฏการณ์เชิงประจกัษท่ี์เกิดข้ึนจากการดาํเนินการ

สอบแข่งขนั ฯ (สุจิตรา  บุณยรัตธุ,์ 2552, หนา้ 17) 

2. วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจะเป็นการเกบ็ขอ้มลูทั้ง (1) ขอ้มูลทุติยภูมิ และ (2) ขอ้มูล

ปฐมภูมิท่ีเป็นเชิงคุณภาพ  โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 2.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ  

  ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทุติยภูมิ  ผูศึ้กษาจะทาํการศึกษารวบรวมขอ้มลูเอกสาร

ทางวชิาการ  ระเบียบและหนงัสือเวยีนสาํนกังาน ก.พ. บนัทึกขอ้ความของสาํนกับริหาร

กลางในอดีต  และบทความท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อทราบถึงบริบทของสถานภาพองคค์วามรู้

เก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งระเบียบและขั้นตอนการดาํเนินงาน  แนวทางการ

ปฏิบติังานในอดีตและสาระทางวชิาการท่ีสาํคญั 

 2.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ  

  ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูปฐมภูมิจะเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตวัผูศึ้กษาเอง

ผา่นการมีส่วนร่วมในกระบวนการและสังเกตการณ์ (participant asobserver) โดยเป็น

การสงัเกตการณ์แบบกาํหนดกรอบไวล่้วงหนา้ (structured observation) และอยา่งเป็น

ระบบ  กล่าวคือ  เนน้สังเกตการณ์เฉพาะท่ีจะสนบัสนุนต่อวตัถุประสงคข์องการศึกษาท่ี

กาํหนดข้ึน  มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบในลกัษณะของขั้นตอนการดาํเนินการ

สอบแข่งขนั ฯ ตามระเบียบท่ีสาํนกังาน ก.พ. ไดก้าํหนดข้ึน  มีการบนัทึกขอ้มูลจาก

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต  และสามารถตรวจสอบเอกสารยอ้นหลงัไดเ้พื่อความ

แม่นตรงและความน่าเช่ือถือ (สุจิตรา  บุณยรัตธุ,์ 2552, หนา้ 184 - 190) 
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3. วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีคือการวเิคราะห์เชิงตรรกะ 

(analytic induction) เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นลกัษณะของการศึกษาเอกสารและ

การสังเกตการณ์  จึงมีความจาํเป็นตอ้งมีการจดัการขอ้มูลเชิงพรรณนาท่ีมีอยูม่าก  ซ่ึงต่าง

จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเชิงปริมาณ  จึงควรใชห้ลกัการมีส่วนร่วมและการหา

ความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลในการวเิคราะห์ขอ้มูล  ซ่ึงเป็นแนวทางของวธีิการวเิคราะห์

ในรูปแบบดงักล่าว (สุจิตรา  บุณยรัตธุ,์ 2552, หนา้ 164 - 222) 

 การวเิคราะห์เชิงตรรกะเป็นการวเิคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลเพื่อหา

ความสัมพนัธ์อยา่งเป็นรูปธรรมของกระบวนการต่าง ๆ และเป็นการสังเคราะห์ขอ้มูลเชิง

คุณภาพ  ทั้งขอ้มูลทุติยภูมิ  และขอ้มูลปฐมภูมิ (สุจิตรา  บุณยรัตธุ,์ 2552, หนา้ 222) 
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บทที ่ 4 

ผลการศึกษา 

 

 จากการดาํเนินการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการในตาํแหน่ง  

นายช่างเทคนิคปฏิบติังานในคร้ังน้ี  ปรากฏผลการดาํเนินการและพบปัญหาในการ

ดาํเนินการสอบแข่งขนั  ดงัน้ี 

  ก. งานทางดา้นวชิาการ 

   1. ตรวจสอบระเบียบกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการสอบแข่งขนั   

เพื่อทาํการศึกษาเอกสารเหล่าน้ีใหถ่้องแท ้ เพื่อเป็นการป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน  

ตามเอกสาร  ดงัน้ี 

    1.1 หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 17  ลงวนัท่ี  11  ธนัวาคม  

2556  เร่ือง  การสรรหาโดยการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ 

    1.2 คู่มือการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขา้รับราชการ 

    1.3 ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจ่ายเงินตอบแทนการสอบ  

พ.ศ. 2549 

  ข. งานดา้นบริหารและธุรการ  

   1. วางแผนการดาํเนินการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการ  

ตามจาํนวนตาํแหน่งท่ีวา่งท่ีสามารถบรรจุไดใ้นคร้ังแรก  จาํนวน  5  ตาํแหน่ง   

แยกรายละเอียดไดด้งัน้ี 

    1.1 ตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน  จาํนวน  3  ตาํแหน่ง 

    1.2 ตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน (สาํนกัการบินอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ)  จาํนวน  2  ตาํแหน่ง 

   2. ดาํเนินการเสนอคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนั   

ตามสาํนกังาน ก.พ. ท่ี นร 1004./ว 17  ลงวนัท่ี  11  ธนัวาคม  2556  โดยมีองคป์ระกอบ

ของคณะกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่  5  คน  ประกอบดว้ย  หวัหนา้ส่วนราชการหรือ 

รองหวัหนา้ส่วนราชการ  หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ส่วนราชการเป็นประธาน  

กรรมการอ่ืนซ่ึงแต่งตั้งจากขา้ราชการพลเรือนสามญัผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทบริหาร   
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ประเภทอาํนวยการ  หรือประเภทวชิาการระดบัชาํนาญการพิเศษข้ึนไป  เป็นกรรมการ  

โดยมีผูแ้ทน ก.พ.  ซ่ึงแต่งตั้งจากขา้ราชการพลเรือนในสาํนกังาน ก.พ. เป็นกรรมการ  

และใหแ้ต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนในส่วนราชการนั้นซ่ึงทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเจา้หนา้ท่ี

เป็นเลขานุการ 

   3. จดัเตรียมเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการประชุมคณะกรรมการฯ  ไดแ้ก่  1) 

แผนการดาํเนินการสอบ  2) รายละเอียดแผนการปฏิบติังานสอบแข่งขนั  3) ร่างประกาศ

รับสมคัรสอบแข่งขนั 

   4. ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนัฯ  ตามสาํนกังาน ก.พ. ท่ี 

นร 1004./ว 17  ลงวนัท่ี  11  ธนัวาคม  2556  เพื่อวางแผน  กาํหนดหลกัสูตร  และวธีิการสอบ  

เร่ืองท่ีกาํหนดในประกาศรับสมคัร  วนั  เวลา  สถานท่ีสอบ  ระเบียบเก่ียวกบัการสอบ  

คดัเลือกคณะกรรมการออกขอ้สอบ  จาํนวนขอ้สอบ  ก่อนท่ีจะประกาศรับสมคัร 

ผลการดาํเนินการ 

  1. จากการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสอบแข่งขนัฯ  และไดมี้การ

วเิคราะห์ลกัษณะงานและหนา้ท่ีความรับผดิชอบในตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน 

ท่ีปฏิบติังานทั้งราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค  จึงมีมติให้

ดาํเนินการสอบแข่งขนัในตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน  จาํนวน  2  ดา้น  ดงัน้ี 

   1.1  ตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน   โดยรับสมคัรจากผูไ้ดรั้บ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงหรือคุณวฒิุอยา่งอ่ืนท่ีเทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั 

ในสาขาวชิาเคร่ืองกล  สาขาวชิาการก่อสร้าง  สาขาวชิาโยธา  หรือสาขาวชิาเทคโนโลยี

คอมพวิเตอร์ 

   1. 2 ตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน (สาํนกัการบินอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ)  โดยรับสมคัรจากผูไ้ดรั้บประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงหรือคุณวฒิุ

อยา่งอ่ืนท่ีเทียบไดใ้นระดบัเดียวกนัในสาขาวชิาเคร่ืองกล  หรือสาขาอิเลก็ทรอนิกส์ 

  2 . จดัทาํประกาศรับสมคัรสอบ  เผยแพร่ข่าวการรับสมคัรสอบทางเวบ็ไซต์

สาํนกังาน ก.พ.  และสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   

โดยดาํเนินการรับสมคัรสอบแข่งขนัทางเวบ็ไซต ์ http://www.mnre.go.th  หวัขอ้1   

“การสอบบรรจุเขา้รับราชการในตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน”  และท่ี
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เวบ็ไซต ์ http://job.mnre.go.th  ใน1

  3. ดาํเนินการประกาศรายช่ือผูส้มคัรสอบแข่งขนั  และกาํหนดวนั  เวลา  

สถานท่ีสอบและระเบียบเก่ียวกบัการสอบแข่งขนั  ซ่ึงในการสอบแข่งขนัคร้ังน้ี  ได้

กาํหนดใหมี้การสอบขอ้เขียนเพื่อวดัความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตาํแหน่งในวนั

อาทิตยท่ี์ 28 กมุภาพนัธ์ 2559  เวลา  09.00 - -12.00 น.  ณ  หอ้งประชุมศกัด์ิสิทธ์ิตรีเดช  

ชั้น 2  อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  โดยมีผูส้มคัรสอบแข่งขนั

ในตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน  ดงัน้ี 

ระหวา่งวนัท่ี 11 มกราคม 2559  ถึงวนัท่ี 29 มกราคม 

2559  ตลอด  24  ชัว่โมง  ไม่เวน้วนัหยดุราชการ  โดยผูส้มคัรจะตอ้งดาํเนินการตาม

ขั้นตอนท่ีกาํหนด  และไปชาํระเงินผา่นเคานเ์ตอร์  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  จาํนวน 280 

บาท  ซ่ึงประกอบดว้ย  1) ค่าธรรมเนียมสอบ  จาํนวน  250  บาท  2) ค่าธรรมเนียม

ธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต  จาํนวน  30  บาท  โดยผูส้มคัรท่ีชาํระ

ค่าธรรมเนียมสอบแลว้  จึงจะไดรั้บเลขประจาํตวัสอบ  โดยจะกาํหนดเลขประจาํตวัสอบ  

ตามลาํดบัของการชาํระค่าธรรมเนียมสอบ 

   3.1 ตาํแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบติังาน  จาํนวน  70  ราย 

   3.2 ตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน (สาํนกัการบินอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ)  จาํนวน  56  ราย  

  4.  ดาํเนินการจดัทาํคาํสั่งแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน  จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์  

ต่าง ๆ และงบประมาณ  โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

   4.1 จดัทาํคาํสั่งแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีจดัเตรียมขอ้สอบ  คาํสั่งแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี

ปฏิบติังานกรอกและรวมคะแนน  และคาํส่ังแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการสอบ  ซ่ึง

ประกอบดว้ย  1) หวัหนา้หอ้งสอบ  2) เจา้หนา้ท่ีกองกลาง  3) เจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์  4) 

เจา้หนา้ท่ีโสตทศันศึกษา  5) หวัหนา้หอ้งสอบและเจา้หนา้ท่ีคุมสอบ 

   4.2 จดัเตรียมวสัดุ  อุปกรณ์  ไดแ้ก่  แผนผงัหอ้งสอบ  แผนผงัท่ีนัง่สอบ  

อุปกรณ์การเขียนกระดาษ  ซองขอ้สอบ  ซองกระดาษคาํตอบ  เป็นตน้ 

   4.3 จดัเตรียมงบประมาณในการดาํเนินการสอบขอ้เขียน  ประกอบดว้ย  

ค่าใชจ่้ายสถานท่ีสอบ  ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในการดาํเนินการสอบขอ้เขียน 
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  5. ดาํเนินการจดัเตรียมขอ้สอบ  โดยมีคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกขอ้สอบ  

และใหค้ณะกรรมการออกขอ้สอบส่งขอ้สอบส่งขอ้สอบใหป้ระธานคณะกรรมการ

ดาํเนินการสอบแข่งขนัฯ  เพื่อคดัเลือกขอ้สอบท่ีจะใช ้ และมอบใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัเตรียม

ขอ้สอบ  จดัพมิพ ์ โรเนียว  ซ่ึงในขั้นตอนน้ีตอ้งมีการกกัตวัผูด้าํเนินการจดัทาํขอ้สอบโดย

ไม่ใหติ้ดต่อกบับุคคลภายนอกและปิดเคร่ืองมือส่ือสารจนกวา่การดาํเนินการจะแลว้เสร็จ 

  6. ดาํเนินการสอบขอ้เขียน  ในวนั อาทิตยท่ี์ 28 กมุภาพนัธ์ 2559  เวลา  09.00 - -

12.00 น.  ณ  หอ้งประชุมศกัด์ิสิทธ์ิตรีเดช  ชั้น 2  อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม  โดยมีผูส้มคัรสอบแข่งขนัฯ  เขา้สอบขอ้เขียนในแต่ละตาํแหน่ง  ดงัน้ี 

   6.1 ตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน  จาํนวน  41  ราย 

   6.2 ตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน (สาํนกัการบินอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ)  จาํนวน  21  ราย 

  7. ดาํเนินการประมวลผลจากการสอบขอ้เขียน  โดยจดัส่งกระดาษให้

คณะกรรมการตรวจขอ้สอบ  ใหค้ะแนน  และประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการประเมิน

ความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  โดยระบุ  ช่ือ  สกลุ  เลขประจาํตวัสอบ  ของผูผ้า่นการสอบ

ขอ้เขียน  และแจง้วนั  เวลา  สถานท่ี  ในการประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  ในแต่ละ

ตาํแหน่ง  ดงัน้ี 

   7.1 ตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน  จาํนวน  19  ราย 

   7.2 ตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน (สาํนกัการบินอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ)  จาํนวน  5  ราย 

  8. ดาํเนินการกรอกและรวบรวมคะแนนขั้นสุดทา้ย  เพื่อรวมคะแนนสอบขอ้เขียน

และคะแนนประเมินความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง  ตรวจสอบเอกสาร  และตรวจสอบ

คุณสมบติัผูส้มคัร  หากปรากฏวา่คุณวฒิุการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมคัรหรือ

ใกลเ้คียงกบัคุณวฒิุท่ีประกาศรับสมคัรสอบ  ใหร้วบรวมหลกัฐานการศึกษา  และส่งไป

ตรวจสอบท่ีกลุ่มงานรับรองคุณวฒิุ  ศนูยส์รรหาและเลือกสรร  สาํนกังาน ก.พ. 

  9. ในการดาํเนินการสอบแข่งขนัฯ ในคร้ังน้ี  ไดป้ระกาศข้ึนบญัชีผูส้อบแข่งขนั

ไดใ้นตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน  ดงัน้ี 
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   9.1  ตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน  จาํนวน  18  ราย 

   9.2 ตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน (สาํนกัการบินอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ)  จาํนวน  4  ราย 

  10 สามารถบรรจุและแต่งตั้งผูส้อบแข่งขนัไดใ้นตาํแหน่งนายช่างเทคนิค

ปฏิบติังาน  สงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ดงัน้ี 

   10.1  ตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน  จาํนวน  3  ราย 

   10.2  ตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน (สาํนกัการบินอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ)  จาํนวน  2  ราย 

ปัญหาในการดําเนินการสอบแข่งขนั 

  1. การดาํเนินงานยงัขาดฐานขอ้มูลท่ีรองรับ  เช่น  ฐานขอ้มูลดา้นคุณวฒิุและ

สาขาวชิาเอก  ทาํใหไ้ม่สามารถประมาณการไดเ้ลยวา่จะมีผูส้มคัรสอบเป็นจาํนวนมาก

นอ้ยแค่ไหน 

  2.  การออกขอ้สอบโดยเจา้หนา้ท่ีภายในหน่วยงานยงัมีขอ้จาํกดัในการสร้าง

ขอ้สอบ  เน่ืองจากการสร้างขอ้สอบท่ีดีจะตอ้งอาศยัทั้งความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบั

ขอ้สอบแบบเลือกตอบ  ขั้นตอนและแนวทางการสร้างขอ้สอบ  และการวเิคราะห์

ขอ้สอบ  เป็นตน้ 

  3. ขาดบุคลากรในการดาํเนินการกระบวนการสรรหาท่ีเพียงพอ  กล่าวคือ   

การดาํเนินการสอบแข่งขนัในแต่ละขั้นตอนจาํเป็นตอ้งอาศยัความรอบคอบ  ระมดัระวงั  

เอาใจใส่  และตอ้งมีความโปร่งใสเป็นอยา่งมาก  ถา้การสอบมีจาํนวนผูส้มคัรสอบเป็น

จาํนวนมาก  หรือมีการสอบหลายตาํแหน่งในเวลาเดียวกนั  ทาํใหข้าดบุคลากรท่ีจะ

ดาํเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การทาํขอ้สอบ  การคุมสอบ  การตรวจขอ้สอบ  เป็นตน้ 

  4. การเบิกจ่ายเงินในการดาํเนินการสอบแข่งขนั  เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั

การดาํเนินการสอบแข่งขนัจาํนวนมาก  ไดแ้ก่  ค่าตอบแทนกรรมการออกขอ้สอบและ

ตรวจกระดาษคาํตอบ  ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการสอบ  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าเช่า

สถานท่ีสอบขอ้เขียน  เป็นตน้  จึงทาํใหมี้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายจาํนวนมาก   

จึงทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการเบิกจ่าย 
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บทที ่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

 ในการดาํเนินการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการในตาํแหน่งนายช่าง

เทคนิคปฏิบติังาน  ในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม  ในคร้ังน้ี  สามารถนาํมาสรุปผล  และขอ้เสนอแนะไดด้งัต่อไปน้ี 

 

สรุปผลการศึกษา 

 1. ในการรับสมคัรสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการในตาํแหน่งนายช่าง

เทคนิคปฏิบติังาน  โดยการรับสมคัรสอบทางอินเตอร์เน็ต  เป็นการอาํนวยความสะดวก

แก่ผูส้มคัรสอบ  อาทิเช่น  สามารถสมคัรสอบไดต้ลอดเวลาทุกวนั  ประหยดัเวลาและ

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางมาสมคัรสอบ  เป็นตน้  แต่กมี็ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกคื็อคุณวฒิุ

การศึกษาของผูส้มคัรสอบไม่สามารถตรวจสอบไดว้า่ผูส้มคัรมีคุณวฒิุการศึกษาตรงตาม

มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง 

 2. การรับสมคัรสอบแข่งขนัแบ่งออกเป็น  2  ดา้น  คือ  นายช่างเทคนิคปฏิบติังาน  

และนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน (สาํนกัการบินอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ)  ทาํให้

สามารถสรรหาบุคคลเพือ่มาบรรจุแต่งตั้งไดต้รงกบัภารกิจของตาํแหน่งนายช่างเทคนิค

ปฏิบติังาน  ซ่ึงตอ้งปฏิบติังานแตกต่างกนัในแต่ละหน่วยงาน    

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากท่ีไดท้าํการศึกษาการดาํเนินการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการใน

ตาํแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบติังาน  ในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ผูข้อประเมินขอแสดงความคิดเห็นในการให้

ขอ้เสนอแนะบางประการอนัอาจจะทาํใหก้ารบริหารงานบุคคลสามารถดาํเนินไปสู่

เป้าหมายท่ีองคก์รกาํหนดไว ้ ดงัน้ี 
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  1. การกาํหนดหลกัสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะตาํแหน่ง

ควรมีการทดสอบหลาย ๆ วธีิ  เช่น  การทดสอบปฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ท่ีท่ีตอ้งใช้

ทกัษะ  เพื่อใหส้ามารถเขา้ปฏิบติังานไดท้นัที 

  2. การกาํหนดคุณวฒิุการศึกษาของผูส้มคัรสอบควรกาํหนดใหต้รงกบัลกัษณะ

งานท่ีตอ้งปฏิบติัจริงตามคาํบรรยายลกัษณะงานของแต่ละตาํแหน่ง  และระบุรายละเอียด

ใหช้ดัเจนเพือ่ความสะดวกในการตรวจสอบคุณวฒิุการศึกษา 

  3. ก่อนการดาํเนินการสรรหาบุคลากรโดยการสอบแข่งขนัหน่วยงานควรมี

การวเิคราะห์งาน  วา่งานนั้น  ตอ้งทาํอะไร  มีภารกิจอะไรบา้ง  ผูด้าํรงตาํแหน่งตอ้งมี

คุณสมบติัอยา่งไร  (ความรู้  ความสามารถ  ทกัษะ  และสมรรถนะ)  เพือ่จะทาํให้

สามารถทาํงานไดป้ระสบความสาํเร็จ  

  4. ผูป้ฏิบติังานควรศึกษาระเบียบเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินในการดาํเนินการ

สอบแข่งขนั  ค่าตอบแทนในการปฏิบติังาน  ใหล้ะเอียด  และจดัเตรียมเอกสารท่ีตอ้งใช้

ในการเบิกจ่ายใหค้รบถว้น  เพือ่ความถูกตอ้งและรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงิน 
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   ปีการศึกษา พ.ศ. 2555  

ตาํแหน่งหนา้ท่ี  นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบติัการ  

การทาํงานปัจจุบนั 1. ดาํเนินการเก่ียวกบัการบรรจุและแต่งตั้งผูส้อบแข่งขนัได้

       ในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

       ส่ิงแวดลอ้ม  

   2. ดาํเนินการเก่ียวกบัการคดัเลือกเพือ่บรรจุและแต่งตั้งบุคคล

     เขา้รับราชการในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวง 

     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

  3. ดาํเนินการเก่ียวกบัการยา้ยขา้ราชการ  

  4. ดาํเนินการเก่ียวกบัการยา้ย โอน เล่ือนระดบั และเปล่ียน

     ตาํแหน่งลูกจา้งประจาํ  

  5. ดาํเนินการเก่ียวกบัการใหข้า้ราชการ และลูกจา้งประจาํ 

     ช่วยปฏิบติัราชการ  
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ประวตัิผู้เขยีน (ต่อ) 

 

การทาํงานปัจจุบนั 6. ดาํเนินการเก่ียวกบัการมอบหมายใหข้า้ราชการ   

(ต่อ)       ลูกจา้งประจาํ และพนกังานราชการ ไปปฏิบติัราชการ 

   7. ดาํเนินการเก่ียวกบัการใหโ้อน รับโอน และบรรจุกลบั

       ขา้ราชการพลเรือนสามญั ตาํแหน่งประเภททัว่ไป  

       ระดบัปฏิบติังาน ชาํนาญงาน และอาวโุส และตาํแหน่ง

       ประเภทวชิาการ ระดบัปฏิบติัการ ชาํนาญการ และ  

       ชาํนาญการพิเศษ ในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวง 

       ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

  8. ดาํเนินการเก่ียวกบัการแต่งตั้ง/ยา้ย/โอน/เล่ือน ขา้ราชการ

     พลเรือนสามญัใหด้าํรงตาํแหน่งประเภททัว่ไป  

     ระดบัอาวโุส และประเภทอาํนวยการระดบัตน้ ในสังกดั

     สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

     ส่ิงแวดลอ้ม 

  9. ดาํเนินการเก่ียวกบัการแต่งตั้ง/ยา้ย/โอน/เล่ือน ขา้ราชการ

     พลเรือนสามญัใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ 

     ระดบัสูง และตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง ในสังกดั

     สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

     ส่ิงแวดลอ้ม  

  10. ดาํเนินการเก่ียวกบัการแต่งตั้ง/ยา้ย/โอน/เล่ือน ขา้ราชการ

       พลเรือนสามญัใหด้าํรงตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัตน้ 

       ในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

       และส่ิงแวดลอ้ม  

 11. เป็นผูช่้วยเลขานุการ/เลขานุการ/คณะกรรมการ และ 

        คณะทาํงานต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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คาํรับรองผู้บังคบับัญชา 

 

ขอรับรองวา่  ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเอกสารผลงานวชิาการ 

ฉบบัน้ีแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม  และเป็นผลงานของผูข้อประเมินโดยแทจ้ริง  

 

    ลงช่ือ.............................................  

                 ( นายไกวลั  ไทยปาล) 

        ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารกลาง 

               ............/............/............ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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