ขอสอบกระบวนวิชา PA 240 การบริหารทรัพยากรมนุษยในภาครัฐ

------------------------------------------------------------------------------------☞ คําสั่ง ใหนักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. การบริหารงานบุคคล (PPM) และการบริหารทรัพยากรมนุษย (HRM) แตกตางกันอยางไร
(1) PPM เนนคนเปนทรัพยากรการผลิต HRM เนนกระบวนการบริหาร
(2) PPM เนนกระบวนการบริหาร HRM เนนคนตั้งแตเกิดจนตาย
(3) PPM เนนองคกรปด HRM เนนองคกรเปด
(4) PPM เนนในองคกรของรัฐ HRM เนนในองคกรเอกชน
(5) ถูกทุกขอ
ตอบ 2 (คําบรรยาย) ความแตกตางของการบริหารงานบุคคล (PPM) กับการบริหารทรัพยากรมนุษย
(HRM) คือ PPM จะเนนกระบวนการบริหารตั้งแตเริ่มรับคนเขาสูองคการจนถึงออกจากองคการ
หรือเนนเฉพาะชวงที่เขาทํางาน (Work – Life) แต HRM นั้นจะเนนคนตั้งแตเกิดจนถึงตาย
หรือเปนการพัฒนาตลอดชีวิต (Long – Life) นั่นเอง
2. แนวคิดซึ่งเนนวามนุษยเปนทรัพยากรการผลิตที่สําคัญที่สุดเริ่มขึ้นเมื่อใด (โดยประมาณ)
(1) ค.ศ. 1800
(2) ค.ศ. 1900
(3) ค.ศ. 1910
(4) ค.ศ. 1940
(5) ค.ศ. 1970
ตอบ 5 (คําบรรยาย) ในป ค.ศ. 1970 นั้น แนวความคิดทางการบริหารเริ่มมีแนวโนมหันไปสนใจใน
ตัวบุคคลวาเปนทรัพยากรการผลิตที่สําคัญในแงที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพตอองคการได
3. แนวคิดดานการจัดการเกี่ยวกับบุคคลโดยอิงหลักเหตุผลนั้นมีจุดเริ่มตนเมื่อใด (โดยประมาณ)
(1) ค.ศ. 1800
(2) ค.ศ. 1900
(3) ค.ศ. 1910
(4) ค.ศ. 1940
(5) ค.ศ. 1970
ตอบ 2 (คําบรรยาย) ในป ค.ศ. 1900 นักบริหารไดใหความสนใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยอิง
หลักเหตุผล ซึ่งถือวาเปนวิธีที่ดีที่สุดในการบริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประหยัดได
4. แนวความคิดในเรื่องที่มีอิทธิพลมากในยุคตน ๆ ของการกอตัวของความรูดานการบริหาร
(1) Rational Model
(2) Humanistic Model
(3) Social – Psychological Model
(4) System Model
(5) Problem – Solving Approach
ตอบ 1 (คําบรรยาย) แนวความคิดของการกอตัวของความรูดานการบริหารในยุคตน ๆ นั้น จะเปน
รูปแบบที่อิงอยูกับหลักของเหตุและผล (Rational Model) ซึ่งเปนการคิดคนหาวิธีการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนั่นเอง
5. ขอใดคือชวงความแตกตางระหวางอายุเฉลี่ยของชายไทยกับหญิงไทย
(1) 2 ป
(2) 5 ป
(3) 8 ป
(4) 10 ป
(5) 12 ป
ตอบ 3 (คําบรรยาย) โดยทั่วไปอายุเฉลี่ยของชายไทยเทากับ 68 ป และอายุเฉลี่ยของหญิงไทยเทากับ
76 ป ดังนั้นอายุเฉลี่ยของชายไทยกับหญิงไทยตางกัน 8 ป
Â

จากปรากฏการณตั้งแตขอ 6. – 10. ตรงกับปจจัยสิ่งแวดลอมและปจจัยเปาหมายของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในเรื่องใด
(1) ดานเงื่อนไข
(2) ดานคานิยมของสังคม
(3) ดานกฎหมาย
(4) ดานเปาหมายขององคกร
(5) ดานเปาหมายของมนุษยในองคกร

ÂÂÂ

หมายเหตุ

ระบุหนาเอกสารหมายเลข 180

ÂÂÂ

6. การกําหนดใหบริษัทที่จางงานคนพิการจะไดรับการลดหยอนภาษีการคา
ตอบ 1 กรณีดังกลาวถือวาเปนเงื่อนไขของรัฐอยางหนึ่ง เพื่อที่จะชวยเหลือใหคนพิการมีงานทําและมี
สภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น
7. ขอเสนอของนายเสนาะ เทียนทอง ใหเพิ่มน้ําหนักการบรรทุกของรถบรรทุกไดถึง 30 ตัน เพื่อลดปญหาการรีดไถ
ตอบ 5 จากขอเสนอดังกลาวของนายเสนาะ เทียนทอง นั้น ถือวาเปนปจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย
ในดานเปาหมายของมนุษยในองคการ ซึ่งตองการที่จะพยายามผลักดันใหองคการตอบสนองตอ
เปาหมายของตนใหได แตถาองคการไมสามารถทําใหเปาหมายของเขาบรรลุผลสําเร็จ ก็อาจสราง
ความขัดแยงขึ้นมาได
8. การอพยพของแรงงานจากพมาไทยใหญเขามาในประเทศไทยอยางผิดกฎหมาย
ตอบ 3 กรณีดังกลาวทําใหเห็นไดวา กฎหมายของไทยยังขาดมาตรการที่เขมงวดเกี่ยวกับการอพยพ
แรงงานจากตางดาว จึงทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย
9. ส.ว. ทําบัญชีหางวาวให ส.ว. เฉลิม พรหมเลิศ ผูถูกกลาวหาคดีทางเพศ ลาออกจากตําแหนงวุฒิสมาชิก
ตอบ 2 กรณีดังกลาวถือเปนปจจัยสิ่งแวดลอมของการบริหารทรัพยากรมนุษยที่เกี่ยวของกับคานิยมของ
สังคม ซึ่งเห็นวาผูที่ดํารงตําแหนงวุฒิสภานั้น จะตองมีความซื่อสัตยสุจริต และมีจริยธรรมที่ดีงาม
เนื่องจากเปนตําแหนงที่สูงและมีอํานาจกลั่นกรองกฎหมายที่มาจากสภาผูแทนราษฎร ดังนั้นจึง
ควรเปนผูที่ไมมีมลทินมัวหมอง
10. อธิการบดี มร. ตั้งโรงเรียนนานาชาติตั้งแตระดับอนุบาลถึงปริญญาเอกใหบุคลากรในรามสงลูกหลานเรียนได
ตอบ 4 กรณีดังกลาวถือวาเปนเปาหมายขององคการที่ตองการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในขั้นตอนแรกจะเริ่มพัฒนาจากตัวบุคลากร
ภายในองคการกอน
Â

จากปรากฏการณตั้งแตขอ 11. – 15. ตรงกับคานิยม (Values) ซึ่งมีผลกระทบตอการจัดการงานบุคคลในขอ
ใด
(1) Democracy (2) Bureaucracy (3) Merit System (4) Efficiency (5) Education

11. การกําหนดใหคณาจารยใน มร. ไปอบรม IT
ตอบ 4 กรณีดังกลาวถือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) ใหกับบุคลากรในองคการ เนื่องจากใน
ปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงตองทําการฝกอบรม
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพทันตอการเปลี่ยนแปลง
12. การพิจารณาเขาสูตําแหนงสารวัตรของขาราชการตํารวจ จะพิจารณาวาใครจบปริญญาโทจะมีโอกาสมากกวา
ผูที่ไมจบ
ตอบ 3 (คําบรรยาย) ลักษณะที่สําคัญของระบบคุณธรรม (Merit System) ในการบริหารงานบุคคลมีดังนี้
1. คุณวุฒิที่ใชสําหรับตําแหนง (Credentials) ตองมีความเหมาะสม 2. ความรับผิดชอบ
ทางการเมือง (Political Responsibility) 3. ความเปนตัวแทนทางสังคม (Social
Representative) 4. ความสามารถ (Ability) ในการทํางาน 5. ความอาวุโส (Seniority)
13. การพิจารณาวานายทหารคนไหนจะไดเขาศึกษาตอนั้น จะพิจารณาวาเคยผานหลักสูตรการอบรมขั้น
นายทหารผูบังคับบัญชาหรือเสนาธิการมากอนหรือไม

ตอบ 5 กรณีดังกลาวถือวาเปนการพิจารณาคุณสมบัติทางดานการศึกษา (Education) ของตัวบุคคล
(นายทหาร) ที่ตองการจะเขารับการศึกษาตอในขั้นที่สูงขึ้นนั่นเอง
14. ขาราชการครูรองเรียนไมยอมถูกถอนอํานาจดานบุคคลไปอยูภายใตกํากับขององคกรการปกครองทองถิ่น
หรือ อบต.
ตอบ 2 จากกรณีที่ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหมีการปฏิรูประบบการศึกษา โดย
ใหโอนสถานศึกษาของรัฐไปอยูภายใตความดูแลขององคการปกครองสวนทองถิ่นนั้น
ทําใหขาราชการครูที่ไมตองการเสียอํานาจการบังคับบัญชาตามระบบราชการ (Bureaucracy)
ออกมาเรียกรองไมใหมีการเปลี่ยนแปลง
15. กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดหามไมใหหนวยงานออกขอบังคับไมรับสมัครคนพิการหรือไมรับคนโดยมีเงื่อนไข
ดานศาสนา
ตอบ 1 กรณีดังกลาวจะเห็นไดวากฎหมายรัฐธรรมนูญไดชี้ใหเห็นถึงหลักการของประชาธิปไตย
(Democracy) ในแงของการใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชนทุกคนอยางเสมอภาคกัน ทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
Â

จากปรากฏการณตั้งแตขอ 16. – 20. สะทอนภาพของผลกระทบหรือความเกี่ยวของที่กฎหมายมีตอ
กระบวนการบริหารงานบุคคลในขอใด
(1) ขนาดขององคกร
(2) ขนาดของงบประมาณ
(3) เสนทางการพัฒนาอาชีพ
(4) มาตรฐานดานงานบุคคล
(5) มาตรฐานดานจริยธรรม

16. ขอกําหนดใหมี ส.ว. จํานวน 20 คน ลงลายมือจึงจะขอเริ่มเรื่องพิจารณาถอดถอน ส.ว.เฉลิม ได
ตอบ 5 กรณีดังกลาวถือวาเปนมาตรฐานดานจริยธรรม เนื่องจากเปนขอกําหนดที่ดี และควรกระทํา เพื่อ
ปองกันขอครหาวาดําเนินการไปโดยความคิดเห็นสวนตัวและไมมีแบบแผน
17. ขอเสนอจากสื่อมวลชนใหตุลาการรัฐธรรมนูญนายโกเมน ลาออกจากตําแหนง
ตอบ 3 การที่สื่อมวลชนเสนอใหตุลาการรัฐธรรมนูญลาออกจากตําแหนงนั้น ถือวาเปนเสนทางการพัฒนา
อาชีพอยางหนึ่ง
18. การมีองคกรการบริหารงานบุคคลในระบบบริหารราชการไทยถึง 11 องคกร
ตอบ 1 กรณีดังกลาวแสดงใหเห็นวาระบบราชการเปนองคกรที่มีขนาดใหญ มีสายการบังคับบัญชา
ที่ซับซอน จึงทําใหไมมีประสิทธิภาพ มีความสิ้นเปลืองในระบบ ไมมีความคลองตัว
19. ขอกําหนดใหตาํ แหนงที่ขาราชการลาออก/ตายใหถูกยกเลิกไป
ตอบ 4 มาตรฐานดานงานบุคคลเปนขอกําหนดที่เกี่ยวของกับเรื่องของการกําหนดลักษณะวิธีหรือการ
วิเคราะหถึงทรัพยากรบุคคลที่มีอยูเดิมในองคการวาจะใหมีจํานวนขนาดเหมาะสมมากนอย
เพียงไร
20. การเสนอโครงการใหม ๆ ของหนวยงานราชการเนนใหสามารถเลี้ยงตัวเองใหไดจึงจะไดรับการอนุมัติให
เริ่มโครงการนั้นได
ตอบ 2 กรณีดังกลาวแสดงใหเห็นวาขนาดงบประมาณของรัฐนั้นมีจํากัด เนื่องจากรัฐบาลมีภาระในดานการ
ใชจายอยางมาก ดังนั้นการอนุมัติงบประมาณใหกับโครงการใหม ๆ ตองกระทําอยางรอบคอบ
Â

จากปรากฏการณตั้งแตขอ 21. – 25. สะทอนภาพของคําวา Merit System ในขอใด
(1) ดานความรู
(2) ดานความสามารถ
(3) ดานอาวุโส
(4) ดานความศรัทธาเชื่อถือ
(5) ดานความรับผิดชอบทางการเมือง

21. ศาสตราจารย ดร.ปุระชัย เปยมสมบูรณ ไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ตอบ 1 การที่ ศ.ดร.ปุระชัย เปยมสมบูรณ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยนั้น ก็เนื่องมาจากที่เขาเปนผูที่มีความรูความชํานาญในการปฏิบัติหนาที่ซึ่ง
เหมาะสมกับตําแหนงดังกลาว
22. นางสุดารัตน เกยุราพันธ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เรงรัดดําเนินการตามนโยบายคารักษาพยาบาล
30 บาท ทุกโรค
ตอบ 5 กรณีดังกลาวถือวาเปนความรับผิดชอบทางการเมือง (Political Responsibility) ที่นางสุดารัตน
เกยุราพันธ จะตองรีบดําเนินการอยางเรงดวน เนื่องจากเปนนโยบายหนึ่งที่พรรคของตนไดใช
หาเสียงจนไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง
23. นายมารุต บุนนาค ไดทําหนาที่ประธานรัฐสภาชั่วคราวกอนการสรรหาผูดํารงตําแหนงจริง
ตอบ 3 การที่นายมารุต บุนนาค ไดทําหนาที่ประธานรัฐสภาชั่วคราวกอนการสรรหาผูดํารงตําแหนงจริง
นั้น แสดงวาเขามีความอาวุโส (Seniority) และประสบการณการทํางานมากกวาคนอื่น และเปน
ผูที่เคยทําหนาที่ดังกลาวจนไดรับการยอมรับจากหนวยงาน
24. พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ครองทั้งตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ตอบ 4 กรณีดังกลาวแสดงใหเห็นวา พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เปนบุคคลที่ไดรับความศรัทธาเชื่อถือและ
ความไววางใจจากบุคคลอื่น ๆ จึงไดดํารงทั้งตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมพรอมกัน
25. นายสุธรรม แสงประทุม ผูประสาน/ริเริ่มสรางพรรคไทยรักไทยและรับผิดชอบเขตเลือกตั้งในภาคใต
ไดตําแหนงรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย
ตอบ 2 กรณีดังกลาวแสดงใหเห็นวานายสุธรรม แสงประทุม เปนผูที่มีความสามารถ (Ability) หลาย
ดาน และมีความเหมาะสมสําหรับการครองตําแหนงรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยดวย
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จากปรากฏการณตั้งแตขอ 26. – 34. ตรงกับแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการสหประชาชาติในขอ
ใด
(1) Investment
(2) Utilization
(3) การใหมนุษยไดใชประโยชน
(4) การบํารุงรักษาทรัพยากรมนุษย
(5) การสรางความเปนธรรม

26. นโยบายคารักษาพยาบาล 30 บาท ของพรรคไทยรักไทย
ตอบ 3 (คําบรรยาย) การใหประชาชนไดใชประโยชน (Provision) คือ ทําอยางไรใหคนไดใชประโยชน
ในสิ่งที่เขาไดทาํ ไปอยางเทาเทียมกันทุกคน หรือทําอยางไรใหคนมีความมั่นคงในการทํางาน เชน
การประกันสุขภาพ การประกันสังคม การเสียภาษี เปนตน
27. นโยบายกองทุนหมูบาน ๆ ละ 1 ลานบาท
ตอบ 1 จากนโยบายดังกลาวถือวาเปนการลงทุน (Investment) ของรัฐบาลอยางหนึ่ง ที่จะชวยให
ประชาชนสามารถดํารงชีวิตอยูได และมีความอยูดีกินดีมากขึ้น เพื่อปองกันปญหาการอพยพจาก
คนชนบทเขาสูเมืองหลวง
28. นโยบายใชแรงงานคนไทยเขาไปแทนที่แรงงานคนตางดาว
ตอบ 2 ในปจจุบันพบวามีการใชประโยชน (Utilization) จากแรงงานคนไทยนอย เนื่องจากผูประกอบการ
นิยมจางแรงงานคนตางดาวเขามาทํางานเพราะคาแรงงานต่ํา แตรัฐบาลเห็นวาแรงงานคนไทยนั้นมีฝมือ
ดีกวาประเทศอื่น ๆ จึงไดกาํ หนดนโยบายใหใชแรงงานคนไทยเขาไปแทนที่แรงงานคนตางดาว

29. สํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบพบวานักเรียนไดกินนมไมครบตามกําหนด
ตอบ 5 กรณีดังกลาวถือวาเปนการสรางความเปนธรรมใหกับเด็กนักเรียนอยางหนึ่ง ที่ขาดการเอาใจใส
ดูแลจากครูในดานสุขภาพอนามัย
30. แผนงานการรวมกระทรวงดานศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา เปนกระทรวงเดียวกัน
ตอบ 4 แผนงานการรวมกระทรวงตาง ๆ เขาเปนกระทรวงเดียวกันนั้น ก็เพื่อตองการที่จะบํารุงรักษา
ทรัพยากรมนุษยใหอยูกับองคการนานที่สุดเทาที่จะนานได และใชคนในองคการนั้นใหมี
ประสิทธิภาพทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ
31. การอนุมัติใหผูพิการทางตาสามารถเขาเรียนในมหาวิทยาลัยรวมกับคนตาดีได
ตอบ 5 การสรางความเปนธรรมในสังคม เปนการเปดโอกาสใหทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกัน ทางดานสิทธิ
เสรีภาพ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เชน การอนุมัติใหผูพิการทางตาสามารถเขาเรียนใน
มหาวิทยาลัยรวมกับคนตาดีได การใหสิทธิเลือกตั้งแกคนพิการและผูมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป
32. การกําหนดใหมีกองทุนประกันสังคม
ตอบ 3 ดูคําอธิบายขอ 26. ประกอบ
33. การใหสิทธิเลือกตั้งแกคนพิการและผูมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป
ตอบ 5 ดูคําอธิบายขอ 31. ประกอบ
34. การออกกฎหมายเก็บภาษีมรดก
ตอบ 3 ดูคําอธิบายขอ 26. ประกอบ
35. ขอใดไมเปนมาตรการภายใตแผนแมบทการปฏิรูประบบราชการป 2540 – 2544
(1) การปรับลดงบประมาณคาใชจายดานบุคคลภาครัฐ
(2) การปรับลดขนาดกําลังคนภาครัฐ
(3) การปรับระบบการทํางานภาครัฐ
(4) การตั้งรางวัล Prime Minister Award ใหกับขาราชการ
(5) การปรับบทบาทและภารกิจ
ตอบ 4 (คําบรรยาย) มาตรการภายใตแผนแมบทการปฏิรูประบบราชการป 2540 – 2544 มีดังนี้
1. การปรับลดงบประมาณคาใชจายดานบุคคลภาครัฐ 2. การปรับลดขนาดกําลังคนภาครัฐ
3. การปรับระบบการทํางานภาครัฐ 4. การปรับบทบาทและภารกิจ ฯลฯ
36. การปฏิรูประบบราชการไทยมีเหตุผลความจําเปนอยางไร
(1) สังคม เศรษฐกิจประสบปญหา
(2) ความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจโลก
(3) ระบบราชการไมมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
(4) ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ (5) ถูกทุกขอ
ตอบ 5 (คําบรรยาย), หนา 66 การปฏิรูประบบราชการไทยมีสาเหตุมาจาก 1. ขนาดของขาราชการมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น 2. มีปญหาดานการใหบริการ 3. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจโลก
4. ระบบราชการไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5. ปญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
37. ตามทฤษฎีสองปจจัยแหงการจูงใจอะไรคือปจจัยจูงใจ
(1) ความสําเร็จของงาน
(2) ลักษณะงาน
(3) เงินเดือน
(4) ขอ 1 และ 2 ถูก (5) ขอ 1, 2 และ 3 ถูก
ตอบ 4 หนา 32 – 33 ปจจัยที่สรางความพึงพอใจในงานหรือปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ไดแก
ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ และความกาวหนา
สวนปจจัยที่สรางความไมพึงพอใจในงานหรือปจจัยอนามัย (Hygiene Factor) ไดแก นโยบาย
วิธีปกครองบังคับบัญชา เงินเดือน การบังคับบัญชา และสภาพการทํางาน
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ขอ 38. – 41. ใหจับคูขอที่มีความสัมพันธมากที่สุด

(1) One Best Way
(4) Theory X

(2) Theory Z
(5) Total System of Organization

(3) Type J

38. แนวความคิดในการมองภาพขององคการที่เสนอโดย Chester I. Banard
ตอบ 5 หนา 30 – 31 Chester I. Banard ไดเสนอแนวความคิดวานักบริหารควรจะมององคการ
ทั้งระบบองครวม (Total System) เพราะองคการเปนระบบของการรวมแรงรวมใจกันอยาง
มีพลังอันแรงกลาในการทํางานระหวางคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป หรือคนจะทํางานไดนั้นอยูที่ความ
รวมมือรวมใจกันทั่วทั้งองคการนั่นเอง
39. การดูแลคนดวยวิธีใช Fist and Stick
ตอบ 4 (คําบรรยาย), หนา 34 ตามทฤษฎีไมแข็ง (Theory X) ของ McGregor นั้น เห็นวา โดย
ธรรมชาติแลวคนไมชอบที่จะทํางาน พยายามที่จะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ เฉื่อยชา แตอยากมี
ความมั่นคง ดังนั้นการจูงใจหรือดูแลคนตามทฤษฎีนี้จึงตองใชวิธีการบังคับ ควบคุม สั่งการ ขู
เข็ญ ดวยการลงโทษ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา “ดูแลคนดวยวิธี Fist and Stick” นั่นเอง
40. การจางงานตลอดชีวิต (Life Time Employee)
ตอบ 3 หนา 35 – 36 การบริหารงานขององคกรแบบญี่ปุน (Type J) เนนการจางงานตลอดชีวิต (Life
Time Employment) การตัดสินใจและรับผิดชอบรวมกันทั้งหมด (Collective
Responsibility) การประเมินผลงานเลื่อนชั้นตําแหนงเปนไปลาชา ฯลฯ

