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การประปานครหลวง 
 

วิสัยทัศน / พันธกิจ / คานิยม 
วิสัยทัศน  
"เปนองคกรชั้นนําดานการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ใน

ระดับแนวหนาสุด ของกลุมประเทศอาเซียน ที่ใหบริการงานประปา" 
พันธกิจ  
"ใหบริการงานประปา อยางมั่นคง ทั่วถึง สะอาด และเพียงพอ ดวยมาตรฐาน

คุณภาพ และ บุคลากรมืออาชีพ เพื่อสรางความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นใหแก
ผูใชบริการ" 

คานิยม  
"มุงมั่น พัฒนาคน พัฒนางาน บริการสังคม  ดวยความโปรงใส" 

 

การจัดการองคกร 
ยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ 3 (2555 - 2559) 

             ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก 6 ดาน จําแนกเปนมุมมองตามหลักการ 
Balanced Scorecard (BSC) และแนวทางบริหารจัดการสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร 
(EVM) ดังนี้  
      1. ยุทธศาสตรดานผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Strategic)  
            ใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย หรือ Stakeholder ซึ่งคําวา"ผูมีสวนได
สวนเสีย ในที่นี้ จะหมายรวมถึงทุกภาคสวนทั้งที่เปนบุคคล หนวยงานภาครัฐ และองคกร
ธุรกิจ ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับการประปานครหลวง มุงเนนตอบสนองความ
ตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียอยางสมดุล 
      2. ยุทธศาสตรดานการเงิน (Financial Strategic)  
            สรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (EP : Economic Profit) โดยสรางรายไดให
เติบโตอยางย่ังยืน และเพิ่มประสิทธภิาพการดําเนินงาน 
               3. ยุทธศาสตรดานลูกคา (Customer Strategic)  
            ใหบริการน้ําประปาที่สะอาด อยางทั่วถงึ เพียงพอ สรางความนาเชื่อถือ และ
ไดรับการยอมรับในระดับสากล 
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               4. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน (Internal Process Strategic)  
            ผลิตและสงน้ําดวยมาตรฐานสูงอยางมั่นคง เพียงพอ และย่ังยืน โดยมุงเนน
ลูกคา การตลาด และการบริการท่ีเปนเลิศ ดวยการบริหารจัดการกระบวนการอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
     5. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร (Learning and Growth 
Strategic)  
            ยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสรางขีดความสามารถองคกร 
               6. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล (Corporate Governance Strategic)  
            ยกระดับการบริหารจัดการท่ีดี ดวยหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ประกอบดวย 
การมีสวนรวม (Participation) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ความโปรงใส 
(Transparency) ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน (Accountability) ตอตานการ
คอรรัปชั่น (Anti – Corruption) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & 
Effectiveness) เปนฐานบริหารจัดการทั้งองคกร สอดแทรกสูทุกกระบวนงาน 
 

สัญลักษณ 

 
 

พระแมธรณี สัญลักษณของการประปานครหลวง 
  
      พระแมธรณี สัญลักษณของการประปานครหลวง เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 เสด็จเปดกิจการการประปากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน พ.ศ.2457 โดยมีพระราชดํารัสกลาวเปดตอนหนึ่งความวา 
        อนึ่ง ทานทั้งหลายที่ไดชวยเราทําการอันนี้ใหสําเร็จไปได ควรรูสึกปล้ืมใจวาไดทํา
การอันประโยชนแลกุศลอยางย่ิงเพราะน้ําซึ่งใสสะอาด บริสุทธิ์ ใครๆยอมรูอยูแลวทั้งใน
โบราณแลบัดนี้วาเปนของจําเปนเพื่อประโยชนแล เพื่อความสุขสําหรับปองกันโรค
อันตรายของมนุษย น้ําใสสะอาดยอมเปนเครื่องบําบัดโรคไดดีกวาโอสถหรือเภสัชช
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ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นส่ิงไรที่นับวาเปนมลทินโทษ ทานโบราณาจารยจึงตองสอนใหใชน้ํา
เปนเครื่องชําระลาง ในที่สุดถึงแมจะกลาวเปรียบเทียบส่ิงที่เปนของชั่วราย เพื่อจะบําราบ
ส่ิงชั่วรายอันนั้นก็จะบําราบใหพายแพไดโดยอาศัยอํานาจน้ํา เปนตนวาเมื่อครั้งสมเด็จ
พระมุนินทรชินสีหประทับอยูที่ภายใตโพธิ บัลลังกพระยามาร ซึ่งสมมุติวาเปนผูคิดราย
ตอพระองคไดหวังผจญตอพระบรมศาสดา โดยเดชะอํานาจพระบารมีของพระองค
บันดาลใหนางพระธรณีมาสยายผมบีบน้ําบําราบมาร ไดดวยอิทธิฤทธิ์แหงน้ํา อันไหลมา
จากผมของนางดวยอํานาจสัจจะวาจาภาษิตนี้ ขอการประปาจงเปนผลสําเร็จสมตามพระ
ราชประสงคของสมเด็จพระชนกนารถของเรา และสมความประสงคของเราแลสมความ
ประสงคของทานทั้งหลายบรรดาที่ไดชวยทําการ อันนี้สําเร็จ ขอน้ําใสอันจะหล่ังไหลจาก
ประปานี้ จงเปนเคร่ืองประหารสรรพโรครายที่จะเบียดเบียฬใหรายแกประชาชนผูเปน 
พสกนิกรของเรา ขอน้ําอันนี้ไดรับพรแลว โดยพระสงฆไดสวดมนตแลโดยเราไดตั้งใจให
พรจงบันดาลใหเปนน้ํามนตทําให ประชาชนมีความสุขสวัสด์ิผองแผวเจริญถวนทั่วทุกตัว
คนตั้งแตวันนี้เปนตน ไป  
       ซึ่งพระราชดํารัสดังกลาว จึงเปนที่มาของตราสัญลักษณของการประปา  
(หมายเหตุ พระราชดํารัสนี้เปนภาษาที่ใชเขียนในสมัยนั้น จงึมีบางคําทีผิ่ดจากที่ใชใน
ปจจุบัน) 
 

การบริหารจัดการภาพลักษณ 
วิสัยทัศนของแบรนด  
การประปานครหลวงเปนองคกรทีมุ่งมั่นชวยเหลือประชาชน เพื่อใหมีคณุภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน 
การวางตําแหนงแบรนด 
เหนือกวา องคกรที่ใหบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆในประเทศไทย สําหรับ

ประชาชน ที่อยูอาศัยและประกอบกิจการในเขตนครหลวงที่ตองการสินคาคุณภาพดี 
ปลอดภัยและมีปริมาณเพียงพอตอความตองการ ในราคาที่สามารถจายไดและยุติธรรม 
รวมท้ังมีบริการที่รวดเร็ว เพราะกปน.มี เทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมทันสมัยในการผลิต
สินคาที่มีคุณภาพ อีกท้ังยังมีพนักงานที่ใหบริการอยางมืออาชีพ อบอุนและเขาถึงงาย ที่
ลูกคาไววางใจ เพื่อใหทุกๆคนมีความมั่นใจวากปน.ทํางานอยางทุมเทเพื่อชวยให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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บุคลิกภาพของแบรนด     
• มีความเปนมืออาชีพ (ซือ่สัตย เปดเผย เปนผูนํา) 
• มีแนวคิดเชงิรุก (มองการณไกลกระฉับกระเฉง รวดเร็ว) 
• สรางสรรค (มีพลังสรางสรรค ชางคดิ/เปนแหลงความรู) 
• โอบออมอาร ี(มีมิตรไมตรี ชอบชวยเหลือผูคน เขาถึงงาย) (มจีิตสํานึกในการบริการ) 
• ทันสมัย (เทห/สวยงามเขากับยุคสมัย ดูสมารท) 
• นาเชื่อถือ (วางใจได พึง่พาได) 

จึงไดจัดทําตราสัญลักษณการประปานครหลวงโฉมใหม โดยมีความหมายดังนี้  
• ตราสัญลักษณของการประปานครหลวง ประกอบดวยสวนประกอบหลัก 3 

สวน ไดแก สัญลักษณพระแมธรณ ีชือ่การประปานครหลวง และเสนน้ํา  
• สัญลักษณพระแมธรณ ีมีความหมายสื่อถึงความเอื้ออารีของ กปน. และให

ความหมายถึงธุรกิจประปา  
• เสน น้ํา ที่เริ่มจากสีเขียวธรรมชาตมิาสูสีฟาใส มีความหมายถึงการนําน้ําจาก

แหลงธรรมชาติมาบําบดัใหสะอาดสูประชาชนในนครหลวง อันเปนภารกิจหลักของ กปน. 
และตอกยํ้าความสะอาดของน้ํา (น้ําประปาด่ืมได) อีกท้ังสะทอนถึงวิสัยทัศนของแบรนด 
กปน. ในการเสริมสรางคุณภาพชวีติที่ดีข้ึนใหประชาชนในนครหลวง  

• ลักษณะเสนน้ําที่เปนเสนโคง มีความหมายถึงการไมหยุดนิ่ง และการพฒันาไม
หยุดย้ังของ กปน. 

 

ตราสัญลักษณประจําองคกร 

            

         
หมายเหตุ : สามารถเลือกใชได 2 แบบ ตามความเหมาะสม และไมควรดัดแปลง/
แกไขตราสัญลักษณประจําองคกร 
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สีประจําองคกร 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติ/ภาระหนาที่ 
พระผูกอตั้งกิจการประปา  
วัน ที่ 13 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

ไดประกาศพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมศุขาภิบาลจัดการท่ีจะ
นําน้ํามาใชในพระนครตามแบบอยางที่สมควรแก ภูมิประเทศการท่ีจะตองจัดทํานั้นคือ  

• ใหตั้งทําที่น้ําขังที่คลองเชียงราก แขวงเมืองปทุมธานี อันเปนที่พนเขตน้ําเค็ม
ข้ึนถึงทุกฤดู  

• ใหขุดคลองแยกจากที่ยังน้ํานั้นเปนทางน้ําลงมาถึงคลองสามเสนฝงเหนือ ตาม
แนวทางรถไฟ  

• ตั้ง โรงสูบข้ึน ณ ที่ตําบลนั้น สูบน้ําข้ึนยังที่เกรอะกรองตามวิธีใหน้ําสะอาด
บริสุทธิ์ปราศจากส่ิงซึ่งจะเปนเชื้อโรคแลวจําหนายน้ําไปในท่ีตางๆตามควรแกทองที่ของ
เขตพระนคร  
กิจการอยางนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหเรียกตามภาษาสันสกฤต เพื่อจะให
เปนคําสั้นวา "การประปา" 
  
ตอนหน่ึงของพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ในการ
เปดกิจการประปากรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2457  
" ขอประปาจงเปนผลสําเร็จสมความพระราชประสงคของสมเด็จพระชนกนารถของเรา 
และความประสงคของเราแลความประสงคของ ทานทั้งหลาย บรรดาที่ไดชวยทําการอัน
นี้สําเร็จ ขอน้ําใสอันจะหล่ังจากประปาน้ี จงเปนเครื่องประหารสรรพโรครายที่จะ
เบียดเบียนใหรายแกประชาชนผูเปน พสกนิกรของเรา ขอน้ําอันนี้ที่ไดรับพรแลวโดย 
 

 
สีน้ําเงิน  
C95 M70 Y15K0 หรือ PANETONE 653 C 

 
สีเขียวน้ําทะเล  
C80 M0 Y35 K0 หรือ PANETONE 325 C 

 
สีฟาใส  
C30 M0 Y0 K0 หรือ PANETONE 290 C 
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กลยุทธในการเตรียมความพรอมของ กปน.ตอประชาคมอาเซียน 
 กลยุทธ 
 กลยุทธที่ 1 รองรับการขยายตัวของอุปสงคจากประชาคมอาเซียน 
 กลยุทธที่ 2 บริหารจัดการหวงโซอุปทานรองรับการเจริญเติบโตของอุปสงคจาก
ประชาคมอาเซียน 
 กลยุทธที่ 3 เพิ่มกําลังการผลิตรองรับการเติบโตของอุปสงคจากประชาคม
อาเซียน 
 กลยุทธที่ 4 ขยายขอบเขตการใหบริการน้ําประปาสูนอกพื้นที่ 
 กลยุทธที่ 5 พัฒนาธุรกิจสินคาและบริการที่เกี่ยวเนื่องเชิงพาณิชย 
 กลยุทธที่ 6 ขยายความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในอาเซียน 
 กลยุทธที่ 7 แสวงหาโอกาสการลงทุนในประเทศเพื่อนบานอาเซียน 
 กลยุทธที่ 8 เตรียมความพรอมบุคลากรและปจจัยภายในอื่น 

ผลการดําเนินการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
กลยุทธที่ 1-4 -   โครงการปรับปรุงการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 

- โครงการขยายการใหบริการน้ําประปาอยางทั่วถึง เพียงพอและมั่นคง 
- โครงการยกระดับการบรกิารท่ีเปนเลิศ  

(Service Excellence Enhancement) 
- โครงการเตรียมความพรอม กปน. สูประชาคมอาเซียน  

กลยุทธที่ 5 -7 -   โครงการพัฒนากระบวนงานและสรางศักยภาพการพัฒนาธุรกิจเสริม 
- โครงการเตรียมความพรอมดานขอกฎหมายเพื่อรองรับการดําเนินงาน

ของ กปน. ในปจจุบันและอนาคต 
- โครงการเตรียมความพรอม กปน. สูประชาคมอาเซียน  

กลยุทธที่ 8 -    โครงการสงเสริมพนักงานท่ีมีศักยภาพ  
(High Performance and Podential Staffs : HIPPs) 

- โค ร งกา ร เพิ่ มป ร ะสิ ทธิ ภ าพโคร งสร า งพื้ น ฐ านสารสน เทศ 
(Infrastructure) 

- โครงการเตรียมความพรอม กปน. สูประชาคมอาเซียน 
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แนวขอสอบความรูทั่วไปเก่ียวกับการประปานครหลวง 
 
1. ยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง ประกอบดวยยุทธศาสตรกี่ดาน 
 ก. 3 ดาน     ข. 4 ดาน 
 ค. 5 ดาน     ง. 6 ดาน 
ตอบ ง. 6 ดาน 

ยุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวง ฉบบัที่ 3 (2555 - 2559) 
  1. ยุทธศาสตรดานผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Strategic)  
  2. ยุทธศาสตรดานการเงิน (Financial Strategic)  
         3. ยุทธศาสตรดานลูกคา (Customer Strategic)  
         4. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน (Internal Process Strategic)  
  5. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร (Learning and Growth 
Strategic)  
         6. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล (Corporate Governance Strategic)  
 
2. การยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสรางขีดความสามารถองคกรเปนยุทธศาสตรดานใดของการ
ประปานครหลวง 
 ก. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล   

ข. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร 
ค. ยุทธศาสตรดานลูกคา 
ง. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน 

ตอบ ข. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร 
     ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร (Learning and Growth 
Strategic) ยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสรางขีดความสามารถองคกร 
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3. ใหบริการน้ําประปาที่สะอาด อยางทั่วถึง เพียงพอ สรางความนาเชื่อถือ และไดรับการ
ยอมรับในระดับสากล เปนยุทธศาสตรดานใด 
 ก. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล   

ข. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร 
ค. ยุทธศาสตรดานลูกคา 
ง. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน 

ตอบ ค. ยุทธศาสตรดานลูกคา 
ยุทธศาสตรดานลูกคา (Customer Strategic) ใหบริการน้ําประปาที่สะอาด อยาง

ทั่วถึง เพียงพอ สรางความนาเชื่อถือ และไดรับการยอมรับในระดับสากล 
 
4. ผลิตและสงน้ําดวยมาตรฐานสูงอยางมั่นคง เพียงพอ และย่ังยืน โดยมุงเนนลูกคา 
การตลาด และการบริการท่ีเปนเลิศ ดวยการบริหารจัดการกระบวนการอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เปนยุทธศาสตรดานใด 
 ก. ยุทธศาสตรดานธรรมาภิบาล   

ข. ยุทธศาสตรดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร 
ค. ยุทธศาสตรดานลูกคา 
ง. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน 

ตอบ ง. ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน 
ยุทธศาสตรดานกระบวนการภายใน (Internal Process Strategic) ผลิตและสงน้ํา

ดวยมาตรฐานสูงอยางมั่นคง เพียงพอ และย่ังยืน โดยมุงเนนลูกคา การตลาด และการ
บริการที่เปนเลิศ ดวยการบริหารจัดการกระบวนการอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 
5. ขอใดไมใชสวนประกอบหลักของตราสัญลักษณการประปานครหลวง  
 ก. สัญลักษณพระแมธรณี   ข. ชื่อการประปานครหลวง 
 ค. เสนน้ํา     ง. ทองทะเล 
ตอบ ง. ทองทะเล 
  ตราสัญลักษณของการประปานครหลวง ประกอบดวยสวนประกอบหลัก 3 สวน 
ไดแก สัญลักษณพระแมธรณี ชื่อการประปานครหลวง และเสนน้ํา  
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6. สวนประกอบหลักของตราสัญลักษณการประปานครหลวงใดที่มีความหมายถึงความ
เอื้ออารีของ กปน. และใหความหมายถึงธุรกิจประปา  
 ก. สัญลักษณพระแมธรณี   ข. ชื่อการประปานครหลวง 
 ค. เสนน้ํา     ง. ทองทะเล 
ตอบ ก. สัญลักษณพระแมธรณี 
 สัญลักษณพระแมธรณ ีมีความหมายสื่อถึงความเอื้ออารีของ กปน. และให
ความหมายถึงธุรกิจประปา  
 
7. สวนประกอบหลักของตราสัญลักษณการประปานครหลวงใดที่มีความหมายถึงการไม
หยุดนิ่ง และการพัฒนาไมหยุดย้ังของ กปน. 

ก. สัญลักษณพระแมธรณี   ข. ชื่อการประปานครหลวง 
ค. เสนน้ํา     ง. ทองทะเล 

ตอบ ค. เสนน้ํา 
 ลักษณะเสนน้ําที่เปนเสนโคง มีความหมายถึงการไมหยุดนิ่ง และการพฒันาไม
หยุดย้ังของ กปน. 
 
8. ขอใดเปนความรับผิดชอบตอสังคมของการประปานครหลวง 
 ก. การกํากับดูแลกิจการที่ดี  ข. สิทธิมนุษยชน 
 ค. สิทธิแรงงาน    ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

ความรับผิดชอบตอสังคม  
1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี 
2. สิทธิมนุษยชน 
3. สิทธิแรงงาน 
4. การดําเนินธุรกิจที่เปนธรรม 
5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
6. การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 
7. การมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและชุมชน 
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กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย  (HRM Process) 
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนกิจกรรมที่สําคัญในการจัดคนเขา

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

 System Approach  คือ  แนวความคิดแบบระบบหรือการวิเคราะหเชิง
ระบบ  เปนระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยที่สรางความมั่นใจใหแกผูบริหารวา  ไดมี
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 
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ความเที่ยงตรง  (Validity)  หรือความถูกตอง  ความสมบูรณ  คือ  การ
พิสูจนวาความสัมพันธระหวางเครื่องมือในการคัดเลือกกับเกณฑที่ใชเขากันไดดี 

ความเช่ือถือได  (Reliability)  หรือความไวใจได  คือ  ความสามารถ
ของเครื่องมือที่ใชคัดเลือกสามารถวัดส่ิงเดียวกันไดอยางสม่ําเสมอ 

กระบวนการคัดเลือกควรประกอบดวยการสัมภาษณ  การทดสอบ  และใช
ศูนยการวัดผล  เพื่อหลีกเล่ียงความไมพอใจ  และการหมุนเวียนเขาออกของคนงาน  
โดยกิจการควรใหความมั่นใจแกพนักงานใหมเพื่อใหรูจักและคุนเคยกับคนงานอื่น ๆ  ใน
องคการ 

เคร่ืองมือในการคัดเลือก  (Selection Device)  ไดแก  แบบฟอรมใบ
สมัคร,  การทดสอบขอเขียน,  การทดสอบความรูความสามารถโดยลงมือปฏิบัติจริง  
เชน  การศึกษา  ความรู  ทักษะและความชํานาญ,  การสัมภาษณ,  การตรวจสอบ
หลักฐานและขอมูลของผูสมัคร,  การตรวจรางกาย 

 4. การปฐมนิเทศ  (Orientation) 
 การปฐมนิเทศจัดทําข้ึนมาเพื่อตองการแนะนําพนักงานใหมใหรูจักและ

คุนเคยกับองคการ  โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ  เปนการลดความกระวนกระวายใจใน
เบื้องตน,  ทําใหพนักงานใหมคุนเคยกับงาน  สถานที่ทํางานและองคการ,  ทําใหคนเกา
กับคนใหมปรับตัวเขาหากัน 

 5. การฝกอบรม  (Training) 
 การฝกอบรม  เปนกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากร  ซึ่ง

จะทําใหเขาเหลานั้นมีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มข้ึน  และความสามารถของ
พนักงานท่ีทํางานในองคการจนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายนั้น  พนักงานควรไดรับการ
ฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ  สวนการพัฒนาผูบริหารวิธีที่จะใหไดผลดีควรใชวิธีการพัฒนา
และฝกอบรมอยางสม่ําเสมอและมีระบบ 

ขั้นตอนของการฝกอบรม  มีดังนี้ 
1. การหาความตองการในการฝกอบรม  
2. การออกแบบโปรแกรมการฝกอบรม 
3. การนําโปรแกรมการฝกอบรมไปใช  
4. การประเมินผลโครงการการฝกอบรม 
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กระบวนการพัฒนาผูบริหารและการฝกอบรม  มีข้ันตอนดังนี้ 
1. ความตองการขององคการ  ไดแก  จุดมุงหมายของกิจกรรม  การสรรหา

ผูบริหาร  และอัตราการหมุนเวียนเขาออก 
2. ความตองการในการดําเนินงานและงานในตัวของมันเอง  ไดแก  คํา

บรรยายลักษณะงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3. ความตองการฝกอบรมของแตละบุคคล  ไดแก  การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  การทดสอบและการสํารวจ 
4. งานในปจจุบัน  ไดแก  เปรียบเทียบการปฏิบัติงานท่ีเปนจริงและที่

ตองการ 
5. งานในข้ันตอไป  ไดแก  เปรียบเทียบความสามารถในปจจุบันกับความ

ตองการของงานในขั้นตอไป  และการเตรียมตัวอยางมีระบบสําหรับงานใหมที่จะ
ไดรับมอบหมาย 

6. ความตองการในอนาคต  ไดแก  การคาดการณความสามารถใหมที่
จะตองใชกับงานในขั้นตอไป  และการรวมกันของการวางแผนการฝกอบรม 

วิธีการพัฒนาผูบริหาร  (Manager Development)  มีดังนี้ 
1. On the Job Training  เปนการฝกอบรมในระหวางการทํางาน ไดแก  

ความกาวหนาตามที่ไดวางแผนไวการสับเปล่ียนงานการเปนผูชวยในตําแหนงงาน
หนึ่ง  การเล่ือนข้ันชั่วคราว  คณะกรรมการขั้นตนการสอนและการฝกหัด 

2. Internal and External Training  เปนการฝกอบรมภายในและภายนอก  
ไดแก  การฝกอบรมที่มีตอความรู สึก  โปรแกรมการจัดประชุม  โปรแกรมการ
ฝกอบรมซึ่ งจัดโดยมหาวิทยาลัย  การสอนโดยการอานโทรทัศนและวี ดีโอ  
แบบจําลองทางธุรกิจ  แบบฝกหัดท่ีทําใหเกิดความชํานาญ  และระบบผูเชี่ยวชาญ  
(Expert System : ES) 

 6. การประเมินผล  (Evaluation) 
การประเมินผลเปนสิ่ ง สําคัญอยาง ย่ิงตอการบริหารงานอยางมี

ประสิทธิภาพ  ซึ่งจากหลักฐานที่เชื่อถือได  แสดงใหเห็นความแตกตางระหวาง
จุดมุงหมายของการประเมินผลที่ไดกําหนดไวกับวิธีการท่ีใชจริง  ซึ่งความแตกตาง
เหลานี้เปนสาเหตุของความไมพอใจ 
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วินัย (Discipline) 
 ความหมาย 
 ไดมีผูใหความหมายของคําวา “วินัย” ไวหลายทาน เชน วินัยตามความหมาย
ในพจนานุกรมสําหรับนักเรียนของกรมตํารากระทรวงธรรมการ พ.ศ. 2472 คือ การ
ยอมรับในระเบียบแบบแผนและขอบังคับ แตโดยสวนใหญเขาใจวา 
 วินัย คือ การลงโทษ ซึ่งแทจริงแลวไมใช เพราะวินัยนี้จะประกอบดวยขั้นตอน
ตางๆ ในหลายๆ ระดับ รวมทั้งการใหฝกอบรม การแกไขใหถูกตอง การประเมินผล การ
ลงโทษ ตลอดจนรวมถึงการใหพนจากตําแหนง 
 วัตถุประสงค 
 วัตถุประสงคของการใหผูปฏิบัติงานบรรลุผลแหงความสําเร็จของงาน หมายถึง 
การบรรลุโดยรวมของการทํางานและองคการ ดังนั้นในแงองคการท่ีตองดูแลคนทํางานให
ปฏิบัติตามวินัย จึงควรคํานึงถึงมาตรฐานที่ควรจะเปน มาตรการที่เหมาะสมในการ
ประเมินพฤติกรรม และการลงโทษมีข้ันตอนสําหรับผูละเมิดวินัย 
 แนวทางในการปฏิบัติงานดานวินัย 
  มีหลายวิธีที่จะดําเนินงานดานวินัย ซึ่งข้ึนกับสถานการณ วิธีการของแตละ
บุคคล เชน การประนปีระนอม การถอยทีถอยอาศัย ทั้งวิธีการท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ ตามแตละหนวยงานจะมีวิธกีารแบบใด โดยรวมอาจแบงวินัยเปนเชิงลบและเชิง
บวก ดังนี ้
 

การเปรียบเทียบวนิัยในเชิงลบและวินัยในเชิงบวก 
แงมุมของวินัย เชิงลบ เชิงบวก 

เปาหมายสูงสุด การแกแคน การลงโทษ แนวแนแกไขในส่ิงผิด 
วิธีการ ทําดวยอารมณ ขูใหกลัว พร่ําสอน อธิบาย 
ผลลัพธท่ีตองการ สรางความกลัว เชือดไกใหลิงดู ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเปนคนสรางสรรคผลงาน 
ลําดับชั้นของผูตอบสนองวินัย ใหเทาท่ีจําเปน ประกาศเกียรติคุณผูทําถูกวินัยคอยกําจัดหากทํา 

ตามวินัยไมได 

 การใชวินัยในเชิงลบจะมีลักษณะเหมือนการใชอํานาจและวิธีการบริหารงานแบบ
เผด็จการ ดังนั้นผูปฏิบัติงานที่อยูในแนวทางของวินัยในแนวนี้จะทํางานไปดวยความ
หวาดกลัว จึงขาดความคิดสรางสรรค และทํางานใหไดตามเกณฑที่องคกรกําหนด
เทานั้น ตรงขามกับแนวทางในเชิงบวกที่เปนการชวยขจัดและลดปญหาขององคกรที่อาจ
เกิดข้ึนไดในอนาคตหากถูกนํามาใช เนื่องจากเปนวิธีการท่ีชวยกระตุนใหเกิดผูปฏิบัติงาน
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ที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรครูจักรับผิดชอบงาน คือ เปนแนวทางสรางวินัยในตัวเองและ
สรางความเขมแข็งในจรรยาบรรณในงานนั่นเอง 
 สาเหตุของการเกิดปญหาดานวินัย 
 ปญหาดานวินัยอาจจะมาจากหลายสาเหตุ และประเด็นสําคัญอยูที่การเขาใจถึง
สาเหตุดังกลาว เนื่องจากฝายบริหารจะไดวินิจฉัยและตัดสินใจดําเนินการดานวินัยได
อยางถูกตอง ซึ่งในบางกรณีอาจไมใชความผิดพลาดของผูปฏิบัติงานก็ได เชน การขาด
ความรูความเขาใจในการใชเครื่องจักร ฯลฯ 
 ปญหาของผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับเร่ืองวินัยในองคการอาจมีสาเหตุ
มาจาก 

1. การละเมิดกฎระเบียบที่วางไว กฎระเบียบขององคกรบางองคกรระบุไม
ละเอียด 

2. ปฏิบัติงานไดไมเปนที่พอใจจนเกิดความทอแท เสียขวัญ จนเกิดความคิด
หรือการกระทําในเชิงลบ 

3. จงใจทําผิดกฎหมาย เชน การลักขโมยของ การแกไขขอมูลในคอมพิวเตอร 
4. จากปญหาสวนตัว โดยเฉพาะเรื่องสวนตัวที่ดึงเอาเวลางานไป 
5. ความประพฤติหรือนิสัยสวนตัวที่นําไปสูการละเมิดวินัย เชน ติดสุรา 

 จะเห็นไดวาสาเหตุของปญหาดานวินัยเกิดไดหลายทาง และยากที่จะใชมุมมอง
ในดานเดียวเพื่อแกปญหาดวยการลงโทษ เนื่องจากอาจเปนเรื่องที่เกี่ยวของในเชิงระบบ
ดวย 
 ขั้นตอนและกระบวนการดานวินัย 
 ในการดําเนินการลงโทษทางวินัยควรจะลงโทษเปนลําดับชั้นจากเบาไปสูหนัก 
ตามแตความหนักเบาของความผิด ซึ่งในลําดับที่หนักที่สุดนาจะไดแก การใหพนจาก
หนาที่ แตลําดับข้ันของการลงโทษตามลําดับโดยทั่วไปมีดังนี้ 
  1. การเตือน (Verbal Warning) กระทําโดยผูบังคับบัญชาชั้นตนตอผูกระทํา
ผิด โดยแจงใหทราบถึงอะไรที่เขาทําแลว “รับไมได” โดยใหปฏิบัติตัวเสียใหม ดวยวิธีการ
บอกดวยวาจา โดยไมมีการจดบันทึกใดๆ สวนใหญจะเปนความผิดเล็กนอยที่อาจเตือน
ได เชน การกลาววาจาหยาบคาย ขมขู หรือไมเอื้อเฟอตอผูมารับบริการ 
  2. การวากลาวตักเตือนอยางเปนทางการ (Verbal Reprimand) เปน
ข้ันตอนที่ผูบังคับบัญชาระดับชั้นตนเรียกมารับฟงคําตําหนิและตักเตือน เนื่องจาก 
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การออกจากงานและการเกษียณอายุการทํางาน 
 
การออกจากงานและการเกษียณอายุการทํางาน (Termination and Retirement) 
   การออกจากองคการ 
 ในที่นี้จะพิจารณาโดยทั่วไปวาการท่ีคนออกจากการทํางานในองคการท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชนมีอยู 2 กรณี คือ 
  1. การออกจากองคการนอกกรณีการเกษียณอายุการทํางาน ไดแก 
   1) การโยกยาย (Turnover) 
   2) การออกจากงานกรณีถูกใหออก (Discharge) 
   3) ถูกปลดออกในกรณีตางๆ (Layoff) 
   4) ตาย (Death) 
  2. การออกจากงานในกรณีการเกษียณอายุการทํางาน (Retirement) 

 การออกจากงานนอกกรณีการเกษียณอายุการทํางาน 
  1. การโยกยายงาน เปนกรณีปกติที่ความตองการตลอดจนสิ่งจูงใจในงานที่
ทําอยูไดลดนอยลงไป หมดไป หรือมีส่ิงจูงใจท่ีดีกวา และผูปฏิบัติงานประสงคจะโยกยาย
งาน หรือไปทํางานยังที่ใหม การโยกยายงาน (Turnover) มักจะถือวาเปนเคร่ืองวัด
ประสิทธิผลขององคการนั้นๆ ไดทางหนึ่ง ซึ่งจะเกิดข้ึนในกรณีผูปฏิบัติงานมีขวัญและ
กําลังใจต่ํา เกิดความสับสน ตลอดจนเกิดความขัดแยงในองคการ หรือประสบกับเงื่อนไข
และลักษณะการทํางานที่ไมพึงประสงค จึงควรมีการวินิจฉัยองคกรดังกลาวอยางใกลชิด
จากผูบริหารองคการ 
  2. การออกจากงานในกรณีถูกใหออก กรณีการใหคนทํางานออกจากงาน
เนื่องจากความผิดนั้น มิใชเปนเรื่องที่ทุกฝายพอใจ จึงถือเปนวิธีการสุดทายที่จะนํามา
ปฏิบัติ เนื่องจากวิธีการดังกลาวยอมสรางความเจ็บแคนแกผูถูกใหออก จนกระทั่งในบาง
กรณีอาจสรางความรุนแรงขึ้นได ดังนั้นวิธีการนี้จึงควรตองระมัดระวังเปนพิเศษ อีกกรณี
หนึ่งคือ การใหออกเนื่องจากไรความสามารถ (Disability) ในดานรางกายของ
ผูปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานไมเปนไปตามเกณฑ วิธีการนี้จะกระทําอยางเปนขั้นตอนและ
มีเมตตาธรรม และควรหันมาพิจารณาตัวองคกรเองดวย 
  3. ถูกปลดออกในกรณีตางๆ (Layoff) ดวยเหตุผลขององคการเองบาง
ประการที่จําเปนตองปลดคนงานออก เชน เหตุผลดานการวางแผนกําลังคนในอนาคตที่
ตองการลดขนาดองคกรใหกระชับ (Downsizing) หรือมีขนาดที่เหมาะสม (Rightsizing) 



19 
 

หรือเหตุผลทางดานเศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายบางประการ เชน การถายโอนกิจการ
ขององคการ เปนตน ลักษณะดังกลาวมิไดเปนเหตุมาจากผูปฏิบัติงาน โดยท่ัวไปจึงมี
กฎหมายคุมครองแรงงานในดานนี้อยู ในกรณีที่องคการจําเปนตองใชมาตรการนี้ 
  4. ตาย (Death) มีขอพิจารณาหลังการตายของผูปฏิบัติงานคือ กรณีใดควร
ไดรับการชดเชยจากองคกรในลักษณะการตายจากการปฏิบัติหนาที่ นอกจากนี้การดูแล
ครอบครัวและผูเกี่ยวของกับผูตายโดยองคการจะมีมากนอยแคไหน 
 การออกจากงานกรณีการเกษียณอายุการทํางาน 
 คิดท้ังการใหเกษียณกอนและหลังอายุเกษียณจริง (Early or Delayed 
Retirement) ดวยเหตุผลตางๆ เชน ความตองการประหยัดคาจางในระยะยาว และ
ตองการจางงานคนหนุมสาวที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคเขามาแทน จึงจูงใจใหมีการ
เกษียณกอนเกณฑกําหนด หรือตลอดจนการขยายอายุเกษียณออกไปจากเกณฑที่
กําหนด ในกรณีที่เปนแรงงานหรือผูปฏิบัติงานบางประเภทที่ขาดแคลนในตลาดแรงงาน 
อยางไรก็ตาม การนํามาตรการดังกลาวมาใชในแตละองคการควรจะพิจารณาอยาง
รอบคอบถึงปจจัยตางๆ และผลกระทบในระยะยาว 
 มีขอพิจารณาอีกประการหน่ึงสําหรับการกําหนดเกณฑการเกษียณอายุการ
ทํางาน คือ อายุขัยของประชากร (Life Expectancy) ในแตละประเทศ ซึ่งอาจจะตางกัน 
ปจจัยดังกลาวเปนเรื่องละเอียดออนและข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม ความเจริญกาวหนา
ทางการแพทย วิถีชีวิต และความเปนอยูของคนซึ่งมีสวนในการกําหนดอายุขัยของคนใน
ประเทศ หรือชุมชนแตละแหงได จึงควรนํามาพิจารณารวมกับปจจัยอื่นๆ ที่จะนํามา
กําหนดอายุเกษียณการทํางานที่เหมาะสมในแตละองคการ 
 
   การเตรียมการสําหรับบุคคลเกษียณอายุ  
 การบริหารงานบุคคลในสวนของบุคคลที่ตองออกจากงานไป เปนเรื่องที่อยูใน
ขอบเขตหนาที่ของฝายบุคคลทั้งข้ันเตรียมการกอนที่จะมีการออก ข้ันการออกจากงาน 
และข้ันตอนหลังจากที่ออกจากงานไป รูปธรรมที่เห็นเดนชัดในราชการไทย คือ ภาระของ
รัฐตอขาราชการที่เกษียณอายุไปแลว ในแตละปรัฐตองใชจายเงินงบประมาณแผนดินป
ละมหาศาลในการดูแลในรูปบําเหน็จบํานาญ คารักษาพยาบาล และอื่นๆ การนําเอา
ระบบเล้ียงตัวเองกอนเกษียณและหลังเกษียณในรูปกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(กบข.) มาใชแทนระบบที่รัฐตองดูแลขาราชการหลังเกษียณเชนในอดีต จึงแสดงใหเห็น
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ถึงความสําคัญและผลกระทบของผูเกษียณอายุตอสังคม โดยเฉพาะในแงภาระของการใช
จายงบประมาณแผนดิน 
 ผลตอบแทนจากการรับราชการมานาน 
 ขาราชการเมื่อรับราชการมานาน หรือรับราชการจนถึงเกษียณจะไดรับ
ผลตอบแทนจากทางการดังนี้ 
  - บําเหน็จ คือ เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมา ซึ่งจายเพียงครั้ง
เดียว 
  - บํานาญ คือ เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการ ซึ่งจายเปนรายเดือน 
 บุตร สามี หรือภรรยา บิดา หรือมารดาโดยชอบ สามารถรับบําเหน็จ/บํานาญ
แทนไดในฐานะทายาท 

 

การวิเคราะหงาน 
 
 การวิเคราะหงาน (Job Analysis) 
 การวิเคราะหงานมีผูใหความหมายไวดังนี้ 
 อ.ธงชัย “การวิเคราะหงาน (Job Analysis) คือ ความพยายามที่จะคนหา
ลักษณะที่เปนสวนประกอบของงานสําคัญๆ ใหเห็นไดชัดเจนและครบถวน” 
 ศ.เพ็ญศรี “การวิเคราะหงาน (Job Analysis) คือ กระบวนการรวบรวมขอมูล
อยางเปนระบบเพื่อพิจารณาลักษณะงานแตละงานโดยละเอียด” 
 การวิเคราะหงานกอใหเกิดผล 2 ประการ คือ 
  1. Job Description คือ คําบรรยายลักษณะงาน 
  2. Job Specification คือ คุณสมบัติของคนที่จะมาทํางาน 
 ประโยชนของการวิเคราะหงาน 

1. ใชในการจัดโครงสรางขององคการ 
2. ใชในการวางแผนทรัพยากรมนุษย ซึ่งทําใหทราบวางานแตละงานมีข้ันตอน

อยางไรบาง 
3. ใชในการสรรหาบุคคลเขามาสูองคการ กลาวคือ เมื่อวิเคราะหงานแลว เรา

สามารถเลือกไดวาเราตองการคนแบบไหนเขามาทํางาน 
4. ใชในการคัดเลือกบุคคลเขามาสูองคการ 
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5. ใชในการพัฒนาคนในองคการ โดยทั่วๆ ไปองคการท่ีมีการวิเคราะหงานนั้น
มี 2 ประเภท คือ องคการใหมและองคการเกา 

6. ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. ใชในการจายเงินเดือนและคาตอบแทน 
8. ใชในการทําใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน 
9. ใชในการวิจัยการบริหารงานทรัพยากรมนุษย 
10. ใชในเรื่องแรงงานสัมพันธ 

 เคร่ืองมือของการวิเคราะหงาน 
  1. ใชแบบสอบถาม 
   แบบสอบถามมี 2 ประเภท คือ 

1) แบบสอบถามปลายปด (Closed – ended Question) เปนคําถามที่
กําหนดตัวเลือกของคําตอบมาใหผูตอบที่ตายตัว ผูตอบไมสามารถตอบตัวเลือกอื่นๆ 
เพิ่มเติมได 

2) แบบสอบถามปลายเปด (Open – ended Question) เปนคําถามที่มี
คําตอบเปนตัวเลือกกําหนดไวใหจํานวนหนึ่ง แลวอนุญาตใหผูตอบตอบเพิ่มเติมจาก
ตัวเลือกท่ีกําหนดให 
  2. ใชการสัมภาษณ ซึ่งจะถามทุกประเด็นที่เกี่ยวกับขอมูล 
  3. ใชการสังเกต 
   การสังเกตมี 2 ประเภท คือ 

1) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non – participant Observation) เปน
การสังเกตที่ผูสังเกตไมไดเขาไปรวมในกิจกรรมของผูถูกสังเกต โดยเฝาดูหรือสังเกตอยู
ภายนอกกลุม ผูถูกสังเกตจะไมทราบวามีผูเฝาสังเกตอยู 

2) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) เปนการสังเกต
ที่ผูสังเกตไดเขาไปรวมในกิจกรรมของผูถูกสังเกต 
  4. ใชการจดบันทึกรายวัน 

  คําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ประกอบดวย 
  1. ขอมูลแจงประเภทงาน (Job Identification) ไดแก 
   - ชื่องานหรือชื่อตําแหนง 
   - ชื่อหนวยงาน 
   - ตําแหนงหัวหนาที่ตองรายงานโดยตรง 
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แนวขอสอบ  
 
76.การจัดการดานสหภาพแรงงานสัมพันธ 
 ก.Personal Objectives               ข.Organizational Objectives  
 ค. Societal Objectives               ง. Functional Objectives  
ตอบ  ค. Societal Objectives  
 วัตถุประสงคดานสังคม  (Societal Objectives)  คือ  การที่องคการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือท่ีจะไดเกิดประโยชนตอสังคมโดยสวนรวมมาก
ท่ีสุด  เชน  การจัดการใหเปนไปตามกฎหมาย  การจัดการดานสหภาพแรงงานสัมพันธ  การ
จัดการทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน  เปนตน 
 
77.เนนการตอบสนองความตองการของบุคลากรอยางยุติธรรม 
 ก.Personal Objectives               ข.Organizational Objectives  
 ค. Societal Objectives               ง. Functional Objectives  
ตอบ  ก.Personal Objectives  
 วัตถุประสงคดานบุคคล  (Personal Objectives)  คือ การท่ีหนวยงานดานทรัพยากร
มนุษยจะตองมีหนาท่ีในการตอบสนองความตองการของบุคลากรในองคการอยางยุติธรรม
มากท่ีสุด  ซ่ึงกิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีวัตถุประสงคดานบุคคลน้ี  ไดแก  การ
ฝกอบรมและการพัฒนา  การประเมินคางาน  การบรรจุแตงต้ัง  การชดเชยการควบคุม  เปน
ตน 
 
78.การจัดการใหเปนไปตามกฎหมาย 
 ก.Personal Objectives               ข.Organizational Objectives  
 ค. Societal Objectives               ง. Functional Objectives  
ตอบ ค. Societal Objectives  
 
79.เนนกิจกรรม การฝกอบรม และการพัฒนา 
 ก.Personal Objectives               ข.Organizational Objectives  
 ค. Societal Objectives               ง. Functional Objectives  
ตอบ  ก.Personal Objectives 
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80.ใหความสนใจกับการพยากรณวาในอนาคตจะมีความสมดุล เกินดุล หรือขาดดุลของกําลัง
แรงงานมากนอยเพียงใด 
 ก. การวางแผนโดยการใชอัตราการเขาสูกําลังแรงงาน 
 ข. การวางแผนโดยพิจารณาอัตราสวนการเขาศึกษาตอ 
 ค. การวางแผนโดยคํานึงถึงผลตอบแทนในการลงทุน 
 ง. การวางแผนโดยการหากําลังคนที่ตองการ   
ตอบ ก. การวางแผนโดยการใชอัตราการเขาสูกําลังแรงงาน 
         การวางแผนกําลังคนโดยการใชอัตราการเขาสูกําลังแรงงาน(Labour Force 
Participation Rates)  เปนการวิเคราะหถึงกําลังแรงงานทั้งหมดในระยะใดระยะหน่ึงวามีมาก
นอยเพียงใด  แลวนําไปใชพยากรณกําลังแรงงานหรือกําลังคนในอนาคตวามีความสมดุล  
เกินดุล  หรือขาดดุลอยางไร 
 
81.ใชอัตราสวนการศึกษาตอ Enrolment Ratios มาศึกษาเพื่อการวางแผนใหเหมาะสม 
 ก. การวางแผนโดยการใชอัตราการเขาสูกําลังแรงงาน 
 ข. การวางแผนโดยพิจารณาอัตราสวนการเขาศึกษาตอ 
 ค. การวางแผนโดยคํานึงถึงผลตอบแทนในการลงทุน 
 ง. การวางแผนโดยการหากําลังคนที่ตองการ   
ตอบ  ข. การวางแผนโดยพิจารณาอัตราสวนการเขาศึกษาตอ 
 การวางแผนกําลังคนโดยพิจารณาอัตราสวนการเขาศึกษาตอ  (Enrolment Projection 
Approach)  เปนวิธีการวางแผนการศึกษาท่ีอาศัยการใชอัตราสวนของการเขาศึกษาตอ  
(Enrolment Ratio)  มาศึกษาเพื่อวางแผนใหเหมาะสม 
 
82.ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 
  ก. การบริหารงานบุคคลยุคด้ังเดิม สนใจหลักเกณฑในการบริหารมากกวาสนใจคน 
  ข. การบริหารงานบุคคลยุคด้ังเดิม ใหความสําคัญตอแนวความคิดเกี่ยวกับมนุษย
สัมพันธ 
  ค. การบริหารงานบุคคลยุคใหม ยอมรับแนวคิดของ Frederick Taylor 
  ง. การบริหารงานบุคคลสมัยใหม มีลักษณะเปนสหวิทยาการ   
 ตอบ  ง. การบริหารงานบุคคลสมัยใหม มีลักษณะเปนสหวิทยาการ 
 การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหมมีหลักการดังน้ี 
 1.  การบริหารงานบุคคลไมใชกระบวนการ  
 2.  มีลักษณะเปนสหวิทยาการมากข้ึน 
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www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 
แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่

  LINE ID :  sheetram 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 
 


