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ความรูเก่ียวกับไปรษณยี 
 
ประวัติกิจการไปรษณียไทย 

ยุคที่ 1 : กอปรการสื่อสารแหงราชธานี 

จุดเริ่มตนของการสื่อสารในสมัยกอนนั้น เกิดจากการสรางเสนทางคมนาคมและ
เสนทางการคา โดยมีการติดตอขาวสารกันอยางงาย ทั้งผานทางพอคา ใชมาเร็ว จนถึง
การจัดตั้งคนเร็วไวตามเมืองสําคัญ ก็ถือเปนพัฒนาการทางการสงขาวสารอยางงายอีก
ชองทางหนึ่งและเปนเชนนี้ เรื่อยมาจนถึงยุคสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

จนมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระมหากษัตริย
ไทยพระองคแรก ที่สนพระทัยในการเขียนจดหมายโตตอบเปนภาษาอังกฤษ และทรงใช 
การไปรษณียในการติดตอกับประมุขและบุคคลท้ังภายในและภายนอกประเทศ นับเปน
กุศโลบายอันเฉียบแหลมในการเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศ 

จนสามารถนํารัฐนาวาสยามฝาฟนวกิฤต ไมตกเปนเมืองข้ึนของเหลาประเทศ
มหาอํานาจในสมัยนั้นดวยเหตุนี้ "กิจการไปรษณียไทย" จึงถือกําเนิดในรูปแบบตางๆ 
การจัดทําตั๋วแสตมปสําหรับการสงหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยครั้งแรก ซึ่งถือเปนการ
เริ่มตนกิจการไปรษณียภายในกรุงเทพฯ นับแตนัน้เปนตนมา 

ดวยความสาํคัญ และประโยชนของการสงขาวสารนี้เอง ที่ทําใหรัฐบาลสยาม 
เตรียมการจดัตั้งกิจการไปรษณียในกรุงเทพฯ นับเปนการเขาสูยุคของการไปรษณียอยาง
แทจริง 

ยุคที่ 2 : สืบศักดิ์ศิวิไลซในสากล 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ถือเปนยุคแรกของ การ
ไปรษณียไทย ดวยการจัดตั้งกรมไปรษณียในประเทศไทย และการผลิต "แสตมปชุด
โสฬส" แสตมปชุดแรกของประเทศ รวมไปถึงจัดพิมพไปรษณียบัตรครั้งแรก เพื่อรองรับ
กิจการไปรษณียที่เกิดข้ึนในขณะนั้นอีกดวย 
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วิสัยทัศน  
เปนผูนําในธุรกิจไปรษณยี ดวยเครือขายที่มีคุณภาพ กวางไกล ใกลชิดคนไทย 

และเชื่อถือไดมากที่สุด 
 

พันธกิจ 
1 ) ยกระดับความสามารถในการสรางผลกําไรและใชประโยชนจากสินทรัพยที่มี

อยูให เกิดมูลคาเพิ่มสูงสุด โดยมุงเนนการรักษาฐานรายไดจากบริการไปรษณียด้ังเดิม
และเพิ่มมูลคาราย ไดจากฐานบริการใหมที่มีอยูในปจจุบันและที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
พรอมทั้งวางแนวทางการปรับโครงสรางคาใชจายใหเกิดความคลองตัวในการ บริหาร
จัดการ รวมถึงการนําสินทรัพยที่ ปณท มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2 ) ตอบสนองความตองการที่เปล่ียนไปของลูกคาดวยการขยายขอบเขตบริการ
และแสวงหา โอกาสในการดําเนินธุรกิจ โดยมุงเนนการขยายฐานการใหบริการไปสูกลุม
ธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงใน อนาคต โดยนําศักยภาพดานการใหบริการท่ี ปณท มีอยูมา
ปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมทั้งสรางกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสม กับกิจการไปรษณียและสามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดในอนาคต  

3 ) ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานดานตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันของ ปณท โดยมุงเนนการปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติการที่มีอยูให
สามารถรองรับการ ใหบริการรูปแบบใหมในอนาคต พรอมทั้งสามารถยกระดับคุณภาพ
ของการใหบริการเดิมที่มีอยูใหเปนไปตาม มาตรฐานที่เหมาะสม รวมถึงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและเพิ่มความ คลองตัวในการดําเนินกิจการ 

4 ) พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและสรางองคกร
แหง การเรียนรู (Learning Organization) อยางตอเนื่อง โดยมุงเนนใหเกิดผลตอบสนอง
ตอการยกระดับการบริหารจัดการองคกรใหมี ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน พรอมทั้งสนับสนุน
ใหเกิดการสรางนวัตกรรมในการทํางานและการพัฒนาบริการใหม เพื่อตอบสนองตอการ
ดําเนินกิจการในอนาคตตอไป 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีเจตนารมณที่จะสงเสริมใหบริษัท 

ไปรษณียไทย จํากัด มีการบริหารจัดการที่ดีและยึดมั่นตามหลักการและแนวทางการ
กํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจซึ่งกําหนดโดยกระทรวงการคลัง จึงไดกําหนดนโยบายการ  
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สรุปพระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2519 
 

  “พระราชบญัญัติการส่ือสารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2519” พระราชบญัญตัิ
ไปรษณีย พทุธศักราช 2477 พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท พุทธศักราช 2477 
และบรรดากฎและขอบังคับที่ไดออกตามพระราชบัญญัตินั้นในสวนที่วาดวยการไปรษณีย
และการโทรคมนาคม ใหคงใชบังคบัตอไป ผูรับสนองพระบรมราชโองการ คือ หมอม
ราชวงศเสนีย ปราโมช โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร* รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ 
 
เหตุผลในการประกาศใช 

สมควรปรบัปรุงระบบการบริหารงานไปรษณียและโทรเลขใหมีประสิทธภิาพ
ย่ิงข้ึน สามารถขยายงานและสนองความตองการของผูใชบริการไดทันทวงทีโดยแยกงาน
ในสวนที่วาดวยการใหบริการและการปฏิบัติการดานไปรษณียและโทรคมนาคมมาจัดตั้ง
เปนการส่ือสารแหงประเทศไทยมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ข้ึน 
 
ความหมาย 

 “การสื่อสารแหงประเทศไทย” หมายความวา การส่ือสารแหงประเทศไทยที่
จัดตั้งข้ึนตามพระราชบญัญัตินี ้

“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางการส่ือสารแหงประเทศไทย 
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานการสื่อสารแหงประเทศไทย 
“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการการส่ือสารแหงประเทศไทย 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการส่ือสารแหงประเทศไทย 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 
การจัดตั้ง ทุน และเงินสํารอง 

ใหจัดตั้งการส่ือสารข้ึน เรียกวา “การส่ือสารแหงประเทศไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อ
ดําเนินการและนาํมาซึ่งความเจรญิของกิจการไปรษณียและโทรคมนาคม เพื่อประโยชน
แหงรัฐและประชาชน และดําเนินธุรกิจอันเกี่ยวกบักิจการไปรษณียและโทรคมนาคมและ
ธุรกิจอื่นทีต่อเนื่องใกลเคียงกัน หรือซึ่งเปนประโยชนแกกิจการไปรษณยีและ
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โทรคมนาคมท้ังนี ้เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของนิติบุคคลอื่น
โดยเฉพาะ มีสภาพเปนนิติบุคคล 

 
การกํากับ การควบคุม และการจัดการ 

รัฐมนตรีมอีาํนาจและหนาที่ควบคมุดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของการสื่อสารแหง 
ประเทศไทย และเพื่อประโยชนในการนี้ รัฐมนตรมีีอํานาจเรียกประธานกรรมการรอง
ประธานกรรมการ กรรมการ ผูวาการ พนักงาน หรือลูกจาง มาชี้แจงขอเท็จจริง แสดง
ความคิดเห็นหรือใหทํารายงานเสนอ 

ใหมีคณะกรรมการของการสื่อสารแหงประเทศไทยคณะหนึ่งเรียกวา 
“คณะกรรมการการสื่อสารแหงประเทศไทย” ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน 
รองประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอกีไมนอยกวาหาคน แตไมเกินเจ็ดคน 
รวมทั้งผูวาการซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง 
กรรมการตองเปนผูมีความรูและความชํานาญเกีย่วกับการไปรษณียหนึ่งคน การ
โทรคมนาคมหนึ่งคน การเศรษฐกิจหนึ่งคน กฎหมายหนึ่งคน และการบริหารธุรกิจหนึ่ง
คน 

ผูวาการมีอํานาจ 
(1) บรรจ ุแตงตั้ง ถอดถอน เล่ือนขั้นเงินเดือน ตดัเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน 

ตลอดจนลงโทษทางวินัยแกพนักงาน และลูกจาง ทั้งนี ้ตองเปนไปตามขอบังคบัที่
คณะกรรมการกําหนด 

(2) วางระเบยีบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของการสื่อสารแหงประเทศไทย โดยไมขัด
หรือแยงตอระเบียบขอบังคับที่คณะกรรมการวางไว 

ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูวาการเปนผูกระทําการในนามของ
การส่ือสารแหงประเทศไทย และเปนตัวแทนของการสื่อสารแหงประเทศไทย และเพื่อ
การนี้ผูวาการอาจมอบอาํนาจใหตัวแทนของการสื่อสารแหงประเทศไทยที่ไดตั้งข้ึน หรือ
บุคคลใด ๆ ปฏิบัติกิจการเฉพาะอยางแทนได แตทั้งนี้ ตองเปนไปตามระเบียบหรือ
ขอบังคับทีค่ณะกรรมการกําหนด 

ผูใดแตงเครื่องแบบ หรือประดับเครือ่งหมายพนักงานโดยไมมีสิทธิเพื่อใหบุคคล
อื่นเชื่อวาตนมีสิทธ ิหรือแตงเลียนเครื่องแบบ เครื่องหมายของพนักงาน เพื่อใหบุคคลอื่น
หลงเชื่อวาตนเปนพนักงาน มีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
สองพันบาทหรือทั้งจําทัง้ปรับ 
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แนวขอสอบไปรษณีย  
 

1.ยุคพระมหากษัตริยพระองคใดที่มกีารเริ่มตนการโตตอบจดหมายเปนครั้งแรก 
 ก. พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว   ข. พระจอมเกลาเจาอยูหัว 
 ค. พระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว    ง. พระปกเกลาเจาอยูหัว 
 ตอบ ก. พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
 สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระมหากษัตริยไทยพระองค
แรก ที่สนพระทัยในการเขียนจดหมายโตตอบเปนภาษาอังกฤษ และทรงใช การ
ไปรษณียในการติดตอกบัประมุขและบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศ นับเปนกุศโล
บายอันเฉียบแหลมในการเจริญสัมพันธไมตรกีบัมิตรประเทศ 
 
2.ยุคแรกของ การไปรษณียไทย เกิดข้ึนสมัยใด 
 ก. พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว   ข. พระจอมเกลาเจาอยูหัว 
 ค. พระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว    ง. พระปกเกลาเจาอยูหัว 
 ตอบ ก. พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว ถือเปนยุคแรกของ การ
ไปรษณียไทย ดวยการจัดตั้งกรมไปรษณียในประเทศไทย และการผลิต "แสตมปชุด
โสฬส" แสตมปชุดแรกของประเทศ รวมไปถึงจดัพิมพไปรษณียบัตรครั้งแรก เพื่อรองรับ
กิจการไปรษณียที่เกิดข้ึนในขณะนั้นอีกดวย 
 
3. สแตมปชดุแรกของประเทศชื่อชุด 
 ก. แสตมปชดุสยาม    ข. แสตมปชดุโสฬส 
 ค. แสตมปชดุเอก    ง. แสตมปชดุกําเนิด 
 ตอบ ข. แสตมปชุดโสฬส 
 
4. ยุคอภิวัฒนาการไปรษณียไทย อยูภายใตการดูแลของหนวยงานใด 
 ก. กระทรวงคมนาคม    ข. กระทรวงโยธาธิการ 
 ค. กระทรวงมหาดไทย   ง. กระทรวงกลาโหม 
 ตอบ ข. กระทรวงโยธาธิการ 
 ยุคท่ี 3 : อภิวัฒนาการไปรษณียไทย 
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 จากการมีสวนรวมในการประชมุองคการสากลระหวางประเทศหลายครั้ง ทําใหมี
การปรับเปล่ียนงานดานองคกรและดานบริการอยางตอเนื่อง โดยกระทรวงโยธาธิการ 
ประกาศใหรวมกรมไปรษณียและกรมโทรเลขเขาดวยกัน เรียกวา 
"กรมไปรษณียโทรเลข" เพื่อใหการบริหารราชการดําเนินไปอยางสะดวกข้ึน  
 การพัฒนางานไปรษณียในยุคนั้น อยูภายใตการควบคมุของกระทรวงโยธาธิการ 
ซึ่งไดดําเนินการทําหนังสือสัญญาเสนขนสงถุงไปรษณียครอบคลุมทุกเสนทาง คมนาคม 
เปน การรองรับความสะดวก และรวดเร็วของการสงไปรษณยีภัณฑไดอยางทั่วถึง 
 
5.กรมไปรษณียโทรเลข มีการจัดตั้งเปนรัฐวิสาหกิจเมื่อปพ.ศ.ใด 
 ก. พ.ศ. 2510     ข. พ.ศ. 2517 
 ค. พ.ศ. 2519     ง. พ.ศ. 2529 
 ตอบ ค. พ.ศ. 2519 
 มีการประกาศใชพระราชบัญญตัิการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2519 เพื่อแยก
งานระดับปฏิบัติการออกไป และจัดตั้งเปนรัฐวิสาหกิจ นบัเปนจุดเริ่มตนของการเปน
รัฐวิสาหกิจตั้งแตนั้นเปนตนมา 
 
6.คําขวัญของ ไปรษณยีโทรเลขในยุคท่ี 4 
 ก. เครือขายทั่วไทย โยงใยทั่วโลก  ข. พัฒนาและกาวไปอยางไมหยุดย้ัง 
 ค. ตอบสนองทุกความตองการ   ง. เชื่อมโยงเครือขาย เชือ่มโยงทั่วโลก 
 ตอบ ก. เครือขายทั่วไทย โยงใยทัว่โลก 
 การส่ือสารแหงประเทศไทย ภายใตสังกัดกระทรวงคมนาคม กสท. ไมเคยหยุดนิ่ง
ตอการพฒันาความกาวหนาทางเทคโนโลยี สรางระบบเชือ่มโยงเครือขาย พัฒนา
คุณภาพบรกิารส่ือสารทั้งดานไปรษณียและโทรคมนาคม ดังคําขวัญที่วา "เครือขายทั่ว
ไทย โยงใยท่ัวโลก" และเพื่อรองรับความกาวหนาที่พัฒนาอยางไมหยุดย้ัง จึงเกิดอาคาร
สํานักงานใหญที่ ถนนแจงวัฒนะ หลักส่ี นับตั้งแตป พ.ศ. 2529 
 
7. ปจจุบัน บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด และ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
เปนองคกรรฐัวิสาหกิจภายใตหนวยงานใด 
 ก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ข. กระทรวงคมนาคม 
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การจัดการทรพัยากรมนุษย 
 

 ความแตกตางของการบริหารงานบุคคล (Public Personnel Management) กับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย (HRM) คือ 

 การบริหารงานบุคคลจะเริ่มตั้งแตการสรรหา (Recruitment) → การพนจาก

งาน (Retirement) เทานั้น แตการบริหารทรัพยากรมนุษยจะเริ่มตั้งแตเกิด → 

Recruitment → Retirement → ตาย 
 

ความหมายและความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) คือ การ
วางแผน การจัดองคการ การอํานวยการ การส่ังการ เกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือก การ
พัฒนา การบํารุงรักษา การจายคาตอบแทน การบูรณาการ การออกจากงาน เพื่อสนอง
ความตองการของสังคม องคการ และบุคคล 
 HRM มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 
  1. เพื่อใหไดคนดีที่มีความสามารถมากที่สุดเขาสูองคการ 
  2. พัฒนาคนดีนี้ใหดีย่ิงๆ ข้ึน 
  3. รักษาคนดีใหอยูกับองคการใหนานที่สุด 
 ปจจัยในการประกอบกิจการทุกวันนี้ เงินเปนส่ิงสําคัญมากท่ีสุด แตถาไมมีขอมูล
ขาวสารที่ดีก็ไมสามารถแขงขันกับคนอื่นได ดังนั้นในปจจุบันจึงมีการซื้อขอมูลขาวสาร 
(Information) เพิ่มมากขึ้น เพื่อใชเปนเครื่องมือในการแขงขัน นอกจากนี้คุณภาพของคน
ก็เปนส่ิงสําคัญ ศักยภาพของคนจึงเปนหัวใจของการแขงขันตอสูกับคนอื่นได ซึ่งใน
บรรดาทรัพยากรการบริหาร 4 อยาง ซึ่งไดแก คน เงิน วัสดุ ส่ิงของ และการจัดการนั้น
คนเปนทรัพยากรการบริหารท่ีสําคัญที่สุด ทั้งนี้เพราะคนสามารถเปนปจจัยสําคัญที่
กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารกิจการตางๆ ดังนั้นการพัฒนา
คุณภาพของคนใหมีประสิทธิภาพจึงเปนส่ิงสําคัญมากสวนหนึ่งของ PPM 
 เมื่อปจจัยดานคนมีความสําคัญแกหนวยงานเปนอยางย่ิง ระบบการบริหารงาน
บุคคลจึงตองเปนระบบที่สามารถดึงดูดและบํารุงรักษาคนที่มีความสามารถไวใน
หนวยงานใหมากที่สุดและนานที่สุดเทาที่หนวยงานตองการ 
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ภารกิจและหนาที่ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย 
 
 หนาที่องคกรรับผิดชอบและหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 หนวยงานหรือองคการที่กําหนดนโยบายเก่ียวกับคน คือ  
  1. คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
  2. องคการกลางบริหารงานบุคคล (ก. ตางๆ) เชน คณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.), คณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) 
 แนวทางการบริหารที่เปนหลักทั่วไปในการจัดการทรัพยากรมนุษย มี
ดังนี้ 
  1. Planning คือ การวางแผนในการบริหารงานบุคคล 
  2. Organizing คือ การจัดองคการ/การจัดหนวยงาน เพื่อมอบหมายความ
รับผิดชอบและหนาที่ใหหนวยงานตางๆ 
  3. Staffing คือ การจัดกําลังคนหรือกระบวนการในการบริหารงานบุคคล ซึ่ง
เริ่มตั้งแตการสรรหา (Recruitmentป ไปถึงการออกจากงาน (Retirement) 
  4. Directing เปนการชี้แนะหรือแนะนํา ซึ่งวิธีการหลายๆ วิธีที่จะชี้แนะให
คนทํางานแลวไดงานที่มีประสิทธิภาพ 
  5. Controlling ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับคนตองมีการตั้งกฎกติกาและวินัย 
(Discipline) ถาเปนผลิตภัณฑ (Product) ตองมีมาตรฐาน (Standard) เพื่อใหไดผลงาน
ตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไว การทําคูมือคือ การทําเอกสารข้ึนมาเพื่อทําตามทุก
ข้ันตอนในการผลิต ซึ่งถือเปนการ Control อยางหนึ่งที่ควบคุมทุกๆ ข้ันตอนในการผลิต 
  6. Rewarding เปนกระบวนการจูงใจคนใหทํางานและทําผลงานนั้นออกมา
ใหดีที่สุด 
 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) 
 ตามแนวคิดขององคการสหประชาชาติ (UN) เนนความเสมอภาค ความเทา
เทียมกัน และตองไมเลือกปฏิบัติ โดยการใช Utility คือการเขาไปสูผลประโยชนได
เหมือนกัน เชน การเขาโรงพยาบาลฟรี ใชสาธารณปูโภคเทากัน 
 แนวความคิดที่เก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดแก 

1. แนวคิดหลักเหตุผล เชน การขยายโอกาสทางการศึกษา 
2. แนวคิดในแงประวัติศาสตร 
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3. แนวคิดในแงระบบราชการ 
4. แนวคิดในเชิงประชาธิปไตย 
5. แนวคิดในเรื่องคุณธรรม 
6. แนวคิดในเรื่องประสิทธิภาพ 

 กระบวนการบริหารงานบุคคล ประกอบดวย 
  1. การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) การวางแผนกําลังคนจัด
วาเปนงานขั้นตนที่สุดในการบริหารงานบุคคล ซึ่งประกอบไปดวยการจัดหาและเตรียม
หาคน และการใชคนใหเหมาะสมกับงาน 
  2. การสรรหา (Recruitment) การสรรหาบุคคลเขาทํางานจะมีจุดเริ่มตน
ตั้งแตการจัดแสวงหาคนตามคุณลักษณะของตําแหนงที่ตองการใหเขาทํางาน โดยวิธีการ
ประกาศรับสมัคร ชักจูง สืบเสาะคนที่มีคุณสมบัติครบถวนใหมาสมัครมากที่สุดเทาที่จะ
ทําได 
  3. การคัดเลือก (Selection) เปนกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ตอเนื่อง
จากการสรรหาโดยทั่วไปการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน นิยมใชวิธีการสอบแบบตางๆ 
เพื่อใหไดบุคคลที่เหมาะสมท่ีสุดเขามาดํารงตําแหนงที่ตองการ 
  4. การบรรจุแตงตั้ง (Placement or Appointment) การบรรจุแตงตั้งเปน
ข้ันตอนที่จะตองการดําเนินการหลังจากที่ไดมีการสรรหาและคัดเลือกคนดีไวแลวใหเขา
มาปฏิบัติหนาที่ 
  5. การจําแนกตําแหนง (Position Classification) การจําแนกตําแหนงและ
การกําหนดคาตอบแทน เปนส่ิงที่ตองกระทําใหประสานสอดคลองกัน เชน การจัด
แบงกลุมงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ 
  6. คาตอบแทน (Compensation) คาตอบแทนในการปฏิบัติงาน 
หมายความรวมถึง คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน และผลประโยชนเกื้อกูลตางๆ ในรูป
สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ ซึ่งการคิดคาตอบแทนในอดีตภาครัฐจะใหคาตอบแทน
โดยอิงหลักเกณฑของคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา แตในอนาคตการใหเงินเดือนจะวัดท่ี
ความสามารถ 
  7. การพัฒนาบุคคล (Personnel Development) การพัฒนาบุคคลเปนการ
พัฒนาดานความรู ความสามารถ ความชํานาญ ความประพฤติ ซึ่งวิธีการสําคัญคือ การ
ฝกอบรม (Training) กลาวคือ เมื่อผูเขาปฏิบัติงานใหมไดทํางานไประยะหนึ่งแลว จะมี
การจัดฝกอบรมเพื่อใหมีความสามารถเหมาะสมในที่ทํางาน (On The Job Training) 
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เพื่อที่จะนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนง 
(Promotion) เพื่อโยกยาย (Transfer) เพื่อการหมุนเวียน (Rotation) ตอไปตามความ
เหมาะสม 
  8. วินัยในการปฏิบัติงาน (Discipline) องคการท่ีตองดูแลคนทํางานให
ปฏิบัติตามวินัย จึงควรคํานึงถึงมาตรฐานที่ควรจะเปนมาตรการที่เหมาะสมในการ
ประเมินพฤติกรรมและการลงโทษอยางมีข้ันตอนสําหรับผูละเมิดวินัย 
  9. การจูงใจในการปฏิบัติงาน (Motivation) การจูงใจเปนปจจัยสําคัญที่ทํา
ใหบุคคลในองคการแสดงพฤติกรรม ในสวนของความสามารถอยางเต็มที่ หรือทํางาน
ดวยจิตใจและตอบสนองวัตถุประสงคขององคการ เชน การใหรางวัล 
  10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation) การประเมินผลเปน
กระบวนการตัดสินใจวาส่ิงใดมีคุณคาและประโยชนมากนอยเพียงใด เมื่อเทียบกับเกณฑ
ที่กําหนดเพื่อวัตถุประสงคตางๆ 
  11. การพนจากงาน  (Reterement) 
 กลาวโดยสรุป กระบวนการบริหารงานบุคคล (PPM) ประกอบดวย 
  1. Recruitment 
  2. Selection 
  3. Position 
  4. Motivation 
  5. Development 
 การรวมกลุมของพนักงานของรัฐในรูปแบบของสหภาพ (Union) หรือองคกร
ของพนักงาน สําหรับในประเทศไทยไมอนุญาตใหจัดตั้งสหภาพในองคกรของรัฐ แตก็มี
รูปแบบอื่น เชน ในมหาวิทยาลัยจะมีสภาอาจารย แตถาเปนองคกรเอกชนหรือ
รัฐวิสาหกิจจะเรียกวา สภาผูใชแรงงาน หรือสมาคมพนักงานในภาครัฐ สําหรับในภาครัฐ
ก็มี แตมีขอกําหนดวาไมใหพนักงานหยุดงานหรือประทวง สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา 
หนวยงานที่รัฐไมใหหยุดงาน คือ 
 
  1. ตํารวจ 
  2. พนักงานดับเพลิงของรัฐ 
  3. ครู 
 การพัฒนาความรูในการบริหารงานบุคคลของภาครัฐ มี 2 แนวทาง คือ 
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  1. เนนการนําหลักเหตุผลมาใช ซึ่งที่นิยมกันมากคือ หลัก One Best Way 
คือ หลักวิธีการหนึ่งเดียวเทานั้น ระเบียบวิธีการของศาสตร (Science Methodology) มา
แกปญหาระหวางลูกจางกับนายจาง 
   ในที่นี้เหตุผลมี 3 ความหมาย คือ 
   - Rational คือ การใชเหตุผล 
   - Non Rational คือ ไมมีเหตุผล 
   - Irrational คือ มีเหตุผลแตเปนเหตุผลที่ผิด เชน เอาความพอใจของ
ตัวเองเปนเกณฑ 
   แตสําหรับ Science Method เปนขอเท็จจริงที่ไมสามารถปฏิเสธได 
เนื่องจากมีวิธีการรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลมาวิเคราะหวาคาจางเทาใดจึงจะเพียงพอ
ตอการดํารงชีพของมนุษย ดังนั้นจึงนําวิธีการนี้มาเปนแนวทางในการกําหนดคาจาง 
   การบริหาร จะอยูบนหลักของเหตุผลที่เปนความจริงตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร 
   การเมือง จะอยูบนหลักของความพึงพอใจ ความชอบ ซึ่งไมมีความ
แนนอน 
   การบริหารแยกออกจากการเมือง เพราะหลักขอเท็จจริง (Fact) และ
คานิยม (Value) 
   มนุษยมีความตองการความแนนอนในชีวิต จึงนําหลักเหตุผลมาใชในการ
แกไขปญหา 
  2. แนวทางในการแกไขที่ตัวปญหา (Problem Solving Approach) เริ่มตน
จากการวิเคราะหวาตัวปญหาที่แทจริงคืออะไร บางคร้ังสภาพของปญหาในแงบุคคล
อาจจะมีสาเหตุของปญหาที่มีความซับซอนหรือแอบแฝงอยู เชน งานลาชาอาจไมไดอยู
ที่วา Step ของงาน แตอาจจะอยูที่เจาหนาที่สองคนไมถูกกัน 
 

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย  (HRM Process) 
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนกิจกรรมที่สําคัญในการจัดคนเขา

ทํางาน  และดํารงไวซึ่งผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับสูง  โดยมี  8  ข้ันตอน คือ 
 1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย  (Human Resource Planning) 

 System Approach  คือ  แนวความคิดแบบระบบหรือการวิเคราะหเชิง
ระบบ  เปนระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยที่สรางความมั่นใจใหแกผูบริหารวา  ไดมี
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บุคคลที่มีความสามารถในการทํางานใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  โดยมีการ
วางแผนดานกําลังคน  การฝกอบรม  การพัฒนา  และเนนในดานแรงงานสัมพันธ 

 2. การสรรหาบุคคล(Recruitment)และการลดกําลังคน  (Decruitment) 
 การสรรหา  (Recruitment) เปนกระบวนการของการกําหนดพื้นที่หลัก

แหลง  และดึงดูดความสามารถของบุคคลใหมาสมัครงาน  เพราะผูบริหารจําเปนตองสรร
หาบุคคลเขาทํางาน  ซึ่งเปนหลักการแรกของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 การลดกําลังคน  (Decruitment)  เปนเทคนิคในการลดอุปทานดาน
แรงงานภายในองคการ  ซึ่งประกอบดวย  การไลออก  ปลดออก  ลดเวลาทํางาน  
เกษียณอายุกอนเวลา และการจัดแบงงานกันทํา  โดยความจําเปนในการลดกําลังคนอาจ
เกิดข้ึนไดทุกขณะเพื่อความเหมาะสมและตามความตองการของฝายบริหาร  เชน  
ในขณะที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก  ทําใหธุรกิจตองลดกําลังคนทํางานลง  จึงจะ
ทําใหธุรกิจผานพนวิกฤติไปได 

 3. การคัดเลือก  (Selection) 
 การคัดเลือก  (Selection)  เปนกระบวนการในการกลั่นกรองผูที่มาสมัคร

งาน  เพื่อใหไดคนที่เหมาะสมท่ีสุดมาทํางาน  และยังเปนการวางแผนความตองการเพื่อ
การบริหารงานอยางละเอียดลึกซึ้ง  เปนพื้นฐานที่สําคัญตามความตองการของตําแหนง
งาน 

การคัดเลือกถือเปนการพยากรณหรือการคาดการณอยางหนึ่ง  ซึ่งจะมีผล
ออกมา 4 ประการ คือ การตัดสินใจที่ถูกตอง  (การปฏิเสธคนไมดี),  การยอมรับ
ขอผิดพลาด,  การปฏิเสธขอผิดพลาด  และการตัดสินใจท่ีถูกตอง  (การยอมรับคนดี) 

ขอผิดพลาดในการคัดเลือกสามารถชักนําไปสูความเปนจริงตามหลักการ
ของ  Peter ซึ่งกลาววาผูบริหารมีแนวโนมที่จะไดรับการสงเสริมใหไปอยูในระดับ
ความสามารถของตัว  ถึงแมวาจะมีขอแนะนําจากหลาย ๆ ฝายวา  การตัดสินใจคัดเลือก
ควรขึ้นอยูกับผูบังคับบัญชาที่ตําแหนงนั้นสังกัดอยู 

ความเที่ยงตรง  (Validity)  หรือความถูกตอง  ความสมบูรณ  คือ  การ
พิสูจนวาความสัมพันธระหวางเครื่องมือในการคัดเลือกกับเกณฑที่ใชเขากันไดดี 

ความเช่ือถือได  (Reliability)  หรือความไวใจได  คือ  ความสามารถ
ของเครื่องมือที่ใชคัดเลือกสามารถวัดส่ิงเดียวกันไดอยางสม่ําเสมอ 

กระบวนการคัดเลือกควรประกอบดวยการสัมภาษณ  การทดสอบ  และใช
ศูนยการวัดผล  เพื่อหลีกเล่ียงความไมพอใจ  และการหมุนเวียนเขาออกของคนงาน   
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แนวขอสอบ  
 
12.ขอใดไมไดใชกระดาษตราครุฑ 
 ก. หนังสือประทับตรา    ข. หนังสือภายใน 
 ค. หนังสือภายนอก    ง. หนังสือส่ังการ 
 ตอบ ข. หนังสือภายใน 
  หนังสือภายนอกใชกระดาษตราครุฑ 
  หนังสือภายในใชกระดาษบันทึก 
  หนังสือประทับตราใชกระดาษบันทึก 
  หนังสือส่ังการ ใชกระดาษตราครุฑ 
 

13."หนังสือส่ังการ" มีกี่ชนิด มีอะไรบาง 
 ก. 2 ชนิด, คําส่ัง ระเบียบ   ข. 2 ชนิด, คําส่ัง ขอบังคับ 
 ค. 3 ชนิด, คําส่ัง ระเบียบและขอบังคับ  ง. 3 ชนิด, คําส่ัง ระเบียบ และกฎ 
 ตอบ ค. 3 ชนิด, คําสั่ง ระเบียบและขอบังคับ 
  หนังสือส่ังการมี 3 ชนิด  ไดแก คําส่ัง ระเบียบ และขอบังคับ 

(ขอ 15 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 

14.บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย หมายถึงหนังสือส่ัง 
การประเภทใด 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ขอบังคับ     ง. กฎ 
 ตอบ ก. คําสั่ง 

คําส่ัง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย ใหใช
กระดาษตราครุฑ (ขอ 16 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
15.บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจไดวางไวโดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมายหรือไมก็ได  เพ่ือถือ 
เปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา เรียกวา 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ขอบังคับ     ง. กฎ 
 ตอบ ข. ระเบียบ 

ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาท่ีไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของ
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กฎหมายหรือไมก็ได  เพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ  (ขอ 17 
ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
16.บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาท่ีใหใชโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายท่ีบัญญัติใหกระทําได 
เรียกวา  
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ขอบังคับ     ง. กฎ 
 ตอบ ค. ขอบังคับ 

ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาท่ีกําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายท่ีบัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ (ขอ 18 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
17.หนังสือประชาสัมพันธ มีกี่ชนิดอะไรบาง 
 ก. 2 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ   
 ข. 3 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ และขาว 
 ค. 3 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ และขาว  
 ง. 4 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ แถลงการณ และขาว 
 ตอบ ข. 3 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ และขาว 

หนังสือประชาสัมพันธมี 3 ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว (ขอ 19 ระเบียบ
ฯ งานสารบรรณ) 

 
18.บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติน้ัน 
เรียกวาหนังสือประชาสัมพันธชนิดใด 
 ก. ประกาศ     ข. แถลงการณ 
 ค. ขาว      ง. ประชาสัมพันธ 
 ตอบ ก. ประกาศ 

ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหทราบ หรือแนะ
แนวทางปฏิบัติ ใชกระดาษตราครุฑ (ขอ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
19.ในการประกาศนั้น ถากฎหมายกําหนดใหเปนการแจงความใหเปลี่ยนคําวา "ประกาศ" เปน
คําใด 
 ก. คําส่ัง     ข. แจงความ 
 ค. ประกาศแจงความ    ง. แถลงการณ 
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 ตอบ ข. แจงความ 

ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความ ใหเปลี่ยนคําวา ประกาศ เปน แจง
ความ (ขอ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
20.บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทางราชการหรือ 
เหตุการณหรือกรณีใดๆ  ใหทราบโดยท่ัวกัน หมายถึงหนังสือประชาสัมพันธชนิดใด 
 ก. คําส่ัง     ข. แจงความ 
 ค. ประกาศแจงความ    ง. แถลงการณ 
 ตอบ ง. แถลงการณ 

แถลงการณ คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของ
ทางราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใดๆ  ใหทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน ใชกระดาษตราครุฑ (ขอ 
20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
21.บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบน้ันเปนหนังสือประชาสัมพันธ 

ชนิดใด 
 ก. คําส่ัง     ข. แจงความ 
 ค. ขาว      ง. แถลงการณ 
 ตอบ ค. ขาว    

ขาว คือ บรรดาขอความท่ีทางราชกรเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ (ขอ 22 ระเบียบ 
งานสารบรรณ) 

 
22.หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ หมายถึงหนังสือใด 
 ก. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม , บันทึก , ขาว 
 ข. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก, หนังสืออื่น 
 ค. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก, แถลงการณ 
 ง. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก, ประกาศ 
 ตอบ ข. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก, หนังสืออื่น 

หนังสือท่ีราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรอง 
รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น (ขอ 23 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
23.หนังสือรับรอง คือ หนังสือท่ีสวนราชการออกใหเพ่ือรับรองแกบุคคลใด 
 ก. บุคคลท่ัวไป     ข. นิติบุคคล 
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การแปลภาษาอังกฤษ 
 
การแปลคําเช่ือมและสรรพนามตาง ๆ 
  อานขอความหรือประโยคเพื่อใหเขาใจความหมายตาง ๆ กอนจะลงมือแปลให
แบงขอความนั้นเปนตอน ๆ หรือแบงประโยคเปนชวงสั้น ๆ และวิเคราะหโครงสรางของ
ขอความหรือประโยควาสวนใดเปนประธาน  สวนใดเปนกริยาหลัก  กรรมและสวน
ขยาย    

ตัวอยาง 
As a schoolboy / he chose to take the bus to school / instead of being 

driven there in the family’s limousine. /Later, he won a King’s Scholarship / to 
study engineering in the United States, / but halfway through that, / he decided to 
give it up / and returned to Thailand / to study medicine instead. /      
 จะสังเกตวา ขอความนี้มีคําเชื่อมอยู 5 คําดวยกัน คือ as ที่ทําหนาที่บอกเวลา 
but,  instead และ instead of ทําหนาที่บอกความแยง และ and ทําหนาที่บอกความ
เพิ่มเติม  สวนเคร่ืองหมาย / แบงชวงขอความที่จะแปล  
    เม่ือเปนเด็กนักเรียน เขาเลือกท่ีจะนั่งรถเมลไปโรงเรียนแทนที่จะนั่งรถที่บานไป  
ตอมาเขาไดทุนเลาเรียนหลวงไปศึกษาวิชาวิศวกรรมศาสตรยังประเทศสหรัฐอเมริกา แต
เมื่อเรียนไปไดครึ่งทาง เขาตัดสินใจยกเลิก และกลับมาเมืองไทยเพื่อเรียนแพทยแทน    
ตัวอยาง   
If you want to change the world, change the man in the mirror.  
ถาเธอตองการจะเปล่ียนแปลงโลกละก็  จงเปล่ียนคนที่คุณเห็นในกระจก  
 
I hear you are enjoying your new job; on the contrary, I think it’s dull.  
ฉันไดยินวาคุณสนุกกับงานใหมของคุณ  ตรงกันขามทีเดียวฉันคิดวานาเบื่อ  
   
การแปลคําสรรพนาม  
 สรรพนามเหลานี้ คือ สรรพนามที่ไมเจาะจง หรือ Indefinite pronouns เชน 
one, some, someone, somebody, everyone, everybody, other, others, 
another เปนตน  สรรพนามเหลานี้มักจะกอปญหาเสมอในการแปล เพราะวาสรรพ  
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การแปลประโยคที่ขึ้นตนดวยสรรพนาม “it”  
 ในภาษาไทยเรามักจะแปล  “it” วา “มัน” ในกรณีที่เราหมายถึงสัตวหรือเด็ก
เล็กๆ เชน  
 My dog is in the mat.   It has blue eyes.  
 หมาฉันนั่งอยูบนเสื่อ   มันมีนัยนตาสีฟา  
  เราจะไมนิยมแปล “it”วา“มัน”พร่ําเพรื่อ การละสรรพนามไวในฐานที่เขาใจเปน
ลักษณะหนึ่งของภาษาไทย  เชน  
 My bicycle is an old car.   It runs very slowly.  
 รถจักรยานของฉันเกา   วิ่งชา   
 คําสรรพนาม “it” ที่กอใหเปดปญหาในการแปลที่ ไมไดแทนคนหรือสัตว    
 It was evening…  
 ค่ําแลว  
 ประโยคที่มีใจความเกี่ยวกับเวลาก็ดี  แสดงอารมณความ รูสึกก็ดี หรือบอกราคา
ก็ดี มักจะขึ้นตนประโยคดวยประธานท่ีไรความหมาย “it”  ในประโยคลักษณะนี้เราไม
นิยมแปลสรรพนาม “it” วา “มัน” หลักในการแปลประโยคที่ข้ึนตนดวย “it” คือ ไมตอง
แปล “it” ใหแปลประโยคไปเลย  ดังตัวอยางตอไปนี้  
 It’s impossible to get there, it’s just that it’s rather late to start now.  

จะไปที่นั่นก็ยอมได  เพียงแตวาคอนขางดึกไปหนอยที่จะออกเดินทางตอนนี้  
It was simply you that I was dreaming of.  
มีเพียงคุณเทานั้นที่ฉันฝนหา 
It is very expensive; it costs almost 700 baht per kilo. 
แพงมาก  กิโลละเกือบ 700 บาท 

 

คําศัพทเก่ียวกับทรัพยากรบุคคล 
part-time (n)   = ทํางานเพียงบางชวงของวันทํางาน ทํางานไมเต็มเวลา  
pay (n)   = คาจาง  
pay claim (n)  = คําขอข้ึนคาจางของพนักงาน 
pay packet (n)  = คาแรงที่มกัจายเปนรูปเงินสด ซองเงินเดือน 
pay restraint (n)  = ขอตกลงของคนงานทีจ่ะไมขอขึ้นคาจางมาก ๆ 
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payroll (n)   = พนักงานที่บริษัทจางไวทั้งหมด บัญชคีาจางของบริษัท 
penalize (v)   = ทําโทษ 
pension (n)   = บํานาญ 
pep talk (n)   = การพูดใหกําลังใจพนักงานเพื่อใหปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน  
perform (v)   = ทํางาน ปฏิบัติงาน 
performance analysis (n) = การวิเคราะหการทํางานของพนักงานวาแตกตางจากเปา 

หมายที่วางไวมากนอยเพียงใด เพื่อเปนฐานในการกําหนดความ
จําเปนในการฝกอบรม 

performance appraisal (n) = วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
performance standard (n) = มาตรฐานการทํางานในระดับที่ตองการ 
perk (n)    = ผลประโยชนตอบแทนอื่น 
person specification (n)  = คําระบุคณุสมบัติและประสบการณที่ตองการสําหรับงาน 

   แตละตําแหนง 
personality (n)   = บุคลิกลักษณะ 
personnel (n)   = บุคลากร คนที่บริษัทจางไว  
personnel policies (n)  = นโยบายดานบุคคลหรือเกี่ยวกับพนักงาน 
personnel record (n)  = เอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งดานสวนตัวและการ 

   ทํางานของพนักงานแตละคน 
phase (n)    = เลิกหรือยุติเมื่อถึงเวลาที่กําหนด 
 
picket (n)    = คนงานที่ยืนขวางประตูเพื่อกันไมใหคนอื่นเขาทํางานใน 
        ระหวางการนัดหยุดงาน 
piecework (n)   = ระบบการจายคาจางที่คํานวณจากจํานวนชิ้นของงานที่
ทําได 
potential (n)   = ศักยภาพ ความสมารถที่มีมาแตกาํเนิดซึ่งนํามาพัฒนาได
probation (n)   =ระยะทดลองงาน  
profit (n)    = กําไร 
profit sharing (n)   = ระบบที่ใหพนักงานไดรับสวนแบงของผลกําไรจากการ 

   ประกอบการดวย 
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promote (n)    =เล่ือนตําแหนง 
protege (n)    =บุคคลที่เลือกมาทํางานพิเศษอยางใดอยางหนึ่ง โดยจะ 

  ไดรับการชวยเหลือชี้แนะในการทํางานดวย 
appointment     =การนัดหมาย 
assignment    =งานที่มอบหมาย 
employee     =ลูกจาง 
to earn     =หาเล้ียง 
to compare     =เปรียบเทียบ 
to negotiate    =เจรจาตอรอง 
salary     =เงินเดือน 
survey     =การสํารวจ 
survival     =การอยูรอด 
tax       =ภาษี 
factory     =โรงงาน 
turnover     =ยอดขาย, การเขา – ออกของพนกังาน 
venture      =การเส่ียง, การลงทุนในธุรกิจ 
expenses     =คาใชจาย 
recruitment     =การรับพนกังานใหม 
Job       =งาน 
Job based pay     =ระบบคาตอบแทนที่เนนงาน 
Job class       =ชิ้นของงาน 
Job evaluation     =การประเมินคางาน 
 
ตัวอยาง 
         การแปลรูปแบบของคําที่เหมาะสมจากรายการคํา เพื่อสรางคําที่ตองใชคูกันที่
สามารถยอมรับไดโดยการใชตัวนําที่ใหมา 
  1. salary negotiations   (การเจรจาตอรองเกี่ยวกับเงินเดือน) 
  2. annual turnover  (ยอดขายประจําป) 
  3. to earn a living  (หาเล้ียงชีพ) 


