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บทคัดยอ
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ หาแนวทางในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ให ทั น การ
เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต ซึ่งนอกจากมุ งสรรหาคนดี มีความรู ความสามารถเขามาทํางาน
แลวยังตองดําเนินการฝกอบรมพนักงานเหลานี้ ใหมีความรู ความสามารถทันสมัยตอสภาพสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
เมื่อมนุ ษย มีความจําเป น และเปน ทรัพย ย ากรที่มีความสําคัญ อย างยิ่ งในองคก รตา งๆ
รวมทั้งเปนปจจัยสําคัญในการบริหารองคกรไปสูความสําเร็จขององคกรนั้นๆไดเปนอยางดี เนื่องจาก
มนุษยมีความรู ความสามารถ สติปญญา และสามารถพัฒนาศักยภาพไดอยางไมมีขอจํากัด และยัง
ไมมีเครื่องมือ หรือเทคโนโลยีใดที่สามารถทดแทนมนุษยไดอยางแทจริง ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัย
ที่มีคายิ่งของสังคมและประเทศชาติ องคกรใดที่ไดมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีศักยภาพสูง และสามารถ
นํามาใชใหเกิดประโยชนในทางสรางสรรคแลว องคกรนั้นก็เจริญกาวหนา มีความมั่นคั่ง และมั่นคง
ทางเศรษฐกิ จ การเมื อ งและทางสั ง คม แต ถ า หากองค ก รใดขาดทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ มี คุ ณ ค า
หรือไมสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนตอองคกรได องคกรนั้นพัฒนาไปไดยาก ความเจริญ หรือ
ความลาหลังขององคกรจึงขึ้นอยูกับปจจัยทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ เพราะทรัพยากรมนุษยเปน
ป จ จั ย หลั ก ที่ ก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นา จึ ง ทํ า ให อ งค ก รต า งๆมุ ง หวั ง ที่ จ ะมี ท รั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ดี และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
ดังนั้ น การที่ อ งค กรจะได ท รั พ ย ก รมนุ ษ ยที่ ดี และมี ศัก ยภาพสูงนั้ น องค ก รต องทํ า ให
สภาพแวดลอมภายในองค กรมีคุ ณภาพที่ ดี มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มี การพั ฒ นาทรัพยากร
มนุ ษยในทางที่ดี มีการเพิ่มประสิทธิภาพในสภาพแวดลอมในการทํางาน เพราะปจจั ยเกี่ยวเนื่อง
ตางๆเหลานี้ เปนสวนดึงเอาความสามารถของทรัพยากรมนุษยออกมาใชอย างเต็ มประสิทธิภาพ
ทําใหเกิดความภักดี และคิดจะพัฒนาองคกรใหมีความเจริญกาวหนาตอไป
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Abstract
This article is intended to find ways to develop human resources to keep
pace with the changes of the world in the future. In addition, there are good varieties of
people, knowledge, ability to work, and then also have to continue these training
knowledge. The capabilities of modern social conditions have changed rapidly.
Acquiring knowledge via the Internet or via e – mail, including the various
technological advances in the Office are using robots and machinery replacement
workers.When humans are needed, and the resources are extremely important in the
Organization, including organizational management as a key factor to the success of the
Organization as well, because human intelligence and knowledge can develop with no
restrictions and no tools or technologies which can substitute a real human
being. Human resources is a valuable factor of the society and the nation.Organizations
which have high potential and human resources can bring benefits in a constructive way,
then the organization then move ahead with confidence and economic stability. The
political and social organization, but if the lack of human resources that are valuable or
not, can bring benefits to the organization. The organization developed a rare growth or
of an organization, therefore, depends on human resources is important because human
resources are the main factors that contributes to development, The other factor that
contributes to the development of strong economic elements. Politics, society, human
resources, from both ends. Many organizations aim to have efficient and effective human
resources management human resources and good cause the maximum benefit to the
organization.
The refore, the That is a good human being and serviceman estate
potential. The Organization must make the internal environment, good quality. There is

an appropriate environment. There are human resource development, in a good
way. Have the efficiency in work environments, because these are consequential factors
section of human resources ability draws out full performance. And cause loyalty and
will develop further development. Make the organization successful, enterprise
resources, it will be the advancement and success of operations within the Organization,
as well as to promote the optimum working conditions.
Key words: Development, Human Resource Management, Globalization
๑. บทนํา
องคการทุ ก องคก ารมุงหวังที่ จะให การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวั ตถุ ป ระสงค ซึ่ ง
มุงหวังใชทรัพยากรทางการบริหาร คน เงิน วัสดุอุปกรณ และวิธีการบริหาร ใหเกิดประโยชนสูงสุด
ดังนั้นผูเขียนไดเสนอแนวคิดการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมื อง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งองคการจะตองไดรับผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง และเพื่อ
เตรียมการปรับปรุงพัฒนาคน หรือทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ
ดังนั้ น การสรา งจิ ต สํ า นึ ก ให ผู บ ริห าร หรื อ ผู ที่ เกี่ ยวขอ งกับ งานได เปลี่ ย นแปลงความ
ตองการวาคนเปนเพียงผูใชแรงงานเทานั้น ใหกลับกลายมาเปนการสรางพัฒนาคนที่มีในองคกรใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน
การบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย หมายถึ ง กระบวนการที่ ผู บ ริ ห ารใช ศิ ล ปะและกลยุ ท ธ
ดําเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติทเี่ หมาะสมใหปฏิบัติงานในองคการ พรอม
ทั้งสนใจการพั ฒ นาดํารงรักษาใหส มาชิ กปฏิ บั ติงานในองค การ เพิ่มพู นความรู ความสามารถ มี
สุขภาพการ และสุขภาพจิตที่ดีในการทํางาน และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ทําใหสมาชิกใน
องคการที่ตองพนจากการทํางานดวยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอื่นใดในงานใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข๑
การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหาร ผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคลากรขององคการ รวมกันใชความรู ทักษะ และประสบการณในการสรรหา
การคัดเลือก และบรรจุ บุคคลที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมใหเขาปฏิบัติงานในองคการ พรอมทั้งดํารง
๑
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รักษา และพัฒนาใหบุคลากรมีศกั ยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ที่เหมาะสม ตลอดจนเสริมสรางหลักประกันใหแกสมาชิกที่ตองพนจากองคการใหสามารถดํารงชีวิต
ไดอย างมีความสุขในอนาคต๒ ปจจุบันการบริหารจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษยมีสําคัญเพิ่ ม
มากขึ้นเรื่อยๆ ตอองคกรตางๆ ทั้งในภาคธุรกิจเอกชน หรือแมกระทั่งในหนวยงานภาคราชการเอง
เพราะไมวาองคกรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางใด ยอมตองเกี่ยวของกับตัวบุคคลทั้งสิ้น จึงอาจ
กลาวไดวา ตัวชี้วัดความสํ าเร็จ อยางยั่ งยื นขององคกรนั้ นอยู ที่ "คุณ ภาพของคน" ในองค กรนั้ น ๆ
กอนที่องคกรตางๆ จะเริ่มเห็นความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษยนั้น บุคคลเคยถูกมองเห็น
วาเปนเพียงแคปจจัยการผลิต หรือใหความสําคัญเปนแคแรงงานหรือกําลังคน แตในปจจุบัน บุคคล
ไดรับการนิยามใหมพัฒ นาความสําคัญ เปน "ทรัพยากรมนุษย" สวนแผนกหนวยงานที่ รับผิดชอบ
เกี่ ยวกับบุคคลในองคกรก็กําลั งเปลี่ ยนบทบาทจาก "งานบริห ารบุคคลและธุ รการ" ไปเป น "การ
จัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ" ซึ่งเปลี่ยนจากการจัดการเฉพาะหนา ไปเปนการใชกลยุทธเขา
รุกอยางเต็มตัวและตอเนื่องไปในระยะยาว
ปรากฏการณ การเปลี่ ย นแปลงที่เกิ ดขึ้น นี้ แพรห ลายอยา งมากใน สาขาการจั ดการ
ทรัพยากรมนุษยภาคปฏิบัติ (HR Practice) อยางไรก็ตามเรื่องราวตางๆ เหลานี้ยอมมีฐานความคิด
ทางวิชาการเกื้อหนุนอยูเบื้องหลัง การจะเขาใจเรื่องเหลานี้อยางถองแท จึงจําเป นตองเขาใจหลัก
ทางความคิดดวย จากการทบทวนเอกสารทางวิชาที่เกี่ยวของ กับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
ในเบื้องตน พบวามีการพัฒนาตัวแบบ เกี่ยวกับเรื่องนี้จากนักคิดนักวิจัยใน 2 กลุมประเทศสําคัญ คือ
กลุมนักคิดในประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุมนักคิดในสหราชอาณาจักร โดยสามารถจําแนกกลุม
ทางความคิดไดดังนี้
จากความหมาย สรุปไดวาการบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหาร
ใช ศิล ปะและกลยุ ท ธ ดํ าเนิ น การสรรหา คัด เลื อก และบรรจุ บุ ค คลที่มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เหมาะสมให
ปฏิบัติงานในองคการ พรอมทั้งสนใจการพัฒนาดํารงรักษาใหสมาชิกปฏิบัติงานในองคการ นโยบาย
และการปฏิบัติที่เกี่ยวกับบุคคลในการทํางานขององคกร ตั้งแตการหาคนที่มีคณ
ุ สมบัติทเี่ หมาะสมให
ปฏิบัติงานในองคการ การพัฒ นาบํารุงรักษาให เพิ่มพูน ความรู ความสามารถ มีสุ ขภาพการ และ
สุขภาพจิตที่ดีในการทํางาน และยังรวมไปถึงการทําใหพนักงานสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อย า งมีความสุข หลั งออกจากองค การพร อมทั้งดํา รงรัก ษา และพั ฒ นาให บุ ค ลากรมี ศั ก ยภาพที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่เหมาะสม
๒
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แต เดิ มนิ ย มเรี ย กการบริ ห ารคนในองค กรว า “การบริห ารบุ คคล”“การพนั กงาน” หรื อ “การ
เจาหนาที่” แตในชวงสิบป ที่ผานมา รูปแบบของการธุรกิจการผลิต การคา เปลี่ ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงในดานสังคม การเมือง และเทคโนโลยี เปนตัวเรงใหรูปแบบ และวิธีคิด
เรื่องการบริหารคนตองปรับเปลี่ยนไปอยางมาก แนวความคิดดานการบริหารงานบุคคล ไดขยายตัว
และพัฒนาขึ้นมาก จึงเห็นกันวา บุคคลในองคกร ไมไดเปนเพียงผูถูกผูบริหารใหปฏิบัติตามคําสั่งที่
ไดรับมอบหมายเทานั้น แตมีฐานะเหมือนเปนทรัพยากรขององคกรที่มีสวนริเริ่ม สงเสริม ใหองคกร
มีการเจริญเติบโต จึงไดมีการนําคําวา “การบริหารทรัพยากรบุคคล” หรือ “การบริหารทรัพยากร
มนุษย” มาใชแทนการบริหารงานบุคคลที่มีมาแตเดิม
การบริหารคนในยุคปจจุบัน ก็ยังถือวาเปนสิ่งจําเปน อันดับตนๆ ของการบริหารจัดการ
องคการไมวาจะเป นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม ซึ่งระบบราชการไดมีมติ ครม.ให มีการยกเลิ ก
ระบบซีที่ใชอยูปจจุบัน เปลี่ยนมาใชระบบแทงแทน ทําใหภาครัฐมีการปรับแผนยกระดับการบริหาร
บุคคลกันขนานใหญ อยางไรก็ตาม การบริหารดังกลาวจะประสบความสําเร็จและไดรับการยอมรับ
คงจะตองมีการสื่อสารทํ าความเขาใจ กับ ตัวบุ คคลที่ได รับ ผลกระทบ วาระบบดังกลาวมีผลดีต อ
กระบวนการทํางานในอนาคตอยางไร พรอมทั้งผูที่จะนําไปปฏิบัติตองมีความรูอยางแทจริงในการ
นํ า ไปปฏิ บั ติใ ห เกิ ดผลดี ต อ องค ก าร จะทํ า ให ก ารบริห ารผลตอบแทนประสบความสํ าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไวได

จะเห็ นไดวา การบริหารทางภาครัฐมีการปรับ ตัว ในสวนของภาคเอกชนก็ ไดมีวิ วัฒนาการไปอี ก
ระดับหนึ่ง ซึ่งเปนไปตามแนวโนมของโลกที่เปลี่ยนไปดวยเชนกัน ซึ่งผูเขียนจะขอยกประเด็น ความ
ทาทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย ในอนาคต วามีแนวคิดในการบริหารคนไปในลักษณะเชนไร
เพื่อที่จะใหนกั บริหารทรัพยากรมนุษยไดมีความตระหนักอยูตลอดเวลาวา แนวโนมของโลกมีแนวคิด
ในการบริห ารคนที่ เปลี่ยนแปลงไปอย างไร ซึ่งถาเราไม มีการปรับ เปลี่ย นให ทั น ยุ คทั น สมั ย การ
บริห ารจัด การก็จ ะไม ราบรื่น ไมสอดคล อ งกับ พฤติ กรรมมนุ ษย ที่ เปลี่ย นแปลงไปเช น กั น เพราะ
วิวัฒนาการของคนก็ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดทางตะวันตกอยูเปนประจํา โดยเฉพาะยุคการจัดการ
ความรูหรือโลกาภิวัตน เปนการสื่อสารที่ไรพรมแดน การบริหารภายในองคการจึงมีความจําเป น
อยางยิ่งที่จะตองปรับตัวใหเขากับสถานการณของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
๒. การบริหารคุณภาพผานทรัพยากรมนุษย

คําวา คุณ ภาพ คือ เหตุผลที่สําคัญ ที่ สุ ด ซึ่งสามารถชั กจู งให ลู กค าซื้ อผลิ ตภั ณ ฑ หรื อ
บริ การ คุณ ภาพ เคยเป น ความพยายาม และจะเป น ตอ ไปในสว นขององค การที่ มี เจตจํ า นงใน
ความสามารถที่จะแขงขันได เพื่อการสรางคุณภาพสูผลิตภัณฑ องคการตองจัดระบบ “การควบคุม
คุณภาพ” เปน “การบริหารคุณภาพ” แรงงานตองเปนนักคิด เชน “การเรียนรูเพื่อเฝาสังเกตความ
สูญเปลาทุกแหง” และพยายามปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ โดยโฟกัสไปยังการกําจํากัดความสูญเปลา
ในทุ กรูปแบบ เปาหมายก็เพื่อจัดตั้งกระบวนการที่ใหคนนํามันออกใชทุกวัน เทคนิคเกี่ยวของกับ
การระบุและการกําจัดกิจกรรมที่ ไมเพิ่มมูลคาในองคการ และพยายามใหมีประโยชนมากขึ้ น สิ่ง
ดังกลาวเกี่ยวของกับทุกคน ทั้งผูบริหาร และพนักงานดวยจุดประสงคกวางๆ ดังนี้
- การปรับปรุง
- เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกวา
- ความตอเนื่อง
การจัดการทรัพยากรมนุษย หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย คือ การใชกลยุทธเชิงรุก
ที่มีความสัมพันธกันอยางตอเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคณ
ุ คามากที่สุดในองคกร นั่นคือ
บุคคลที่ทํางานทั้งกรณีที่ทํางานรวมกันและกรณีที่ทํางานคนเดียวเพื่อบรรลุเปาหมายในการประกอบ
ธุรกิจใดๆ [1] กลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยนั้นจะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไปตามเวลาและ
สถานการณ จึงตองมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา ดวยเหตุนี้ในธุรกิจหลากหลายประเภทและ
ขนาดจึงมีแผนกหรือหนวยงานที่ทําหนาที่ในการจัดการทรัพยากรมนุ ษยโดยเฉพาะ ซึ่งขนาดของ
แผนกหรือหนวยงานนั้น จะมากนอยก็ขึ้นอยูกับขนาดของธุรกิจเองรวมถึงความสําคัญของทรัพยากร
มนุ ษ ยดวยวาสําคัญ ยิ่งยวดมากนอยเพี ยงใด การจัดการทรัพยากรมนุษ ย ถือ เป น ทั้ งทฤษฎี ในเชิ ง
วิชาการและแบบปฏิบัติในธุรกิจที่ศึกษาวิธีการบริหารแรงงานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ขั้นตอนแรกก็คือ การทบทวนมาตรฐานการทํางานในปจจุบัน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ในปจจุบันแลวประมาณการวา การปฏิบัตงิ านยังสามารถปรับปรุงไดอยางไร และมากแคไหน
มาตรการที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด อย า งหนึ่ ง ของคุ ณ ภาพ คื อ ความไว ว างใจของลู ก ค า การมี
สวนรวมอยางเขมแข็ง ของบุคลากร คือ พื้นฐานสําหรับการปรับปรุงอยางตอเนื่องในองคการ สิ่ ง
ดังกลาวหมายถึงมโนทัศน เกี่ยวกับที ม การบริห ารทีม เปน เทคนิคทางทรัพยากรมนุ ษย และการ
บริหาร
การบริหารคุณภาพเปนแนวทางของการบริหารเพื่อความสําเร็จในการแขงขัน มันคือการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง และจะประสบความสําเร็จถ าการสนับ สนุน ทางการบริห ารในระดับ สู ง

เกิดขึ้น การสืบความหมาย และทีมงาน ระหวางผูบริหารกับคนงานมีความเปนเลิศ การนิเทศงานที่
มีป ระสิทธิผล และการติ ดตามผล ปญ หาคุณ ภาพ มัน เปนเทคนิคการบริห ารลงไปข างลาง และ
ทํางานในระดับคนงาน และฝายบริหารระดับต่ํา แตพึ่งพากัน สนับสนุน และทิศทางของฝายบริหาร
ระดับสูงเปนอยางมาก เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมที่จําเปน ซึ่งทาทายคนงานใหมีความสรางสรรค ในการ
คนหาวิธีแกปญหาสถานที่ทํางานโดยไมมุงหวังเงิน มันสงเสริมกรปรับปรุง
หากปราศจากการระดมทรัพยากรมนุษยอยางเหมาะสม มันก็ไรประโยชนที่จะใหเครื่องมือคุณภาพที่
เหมาะกับการทํางานของเขา ความทาทายไมไดอยูที่การนําเครื่องมือไปใช แตอยูที่วาคนในองคการ
ใชเครื่องมือหรือ ไม ความพยายามเกี่ ยวกับ คุณ ภาพขององคการจะไรป ระโยชน นอกเสี ยจากว า
พนั ก งานใชเครื่อ งมื อ ต า งๆ ที่ เขาได รับ ฝก อบรมมา องค ก ารที่ นํ า ระบบคุ ณ ภาพไปใช ไม ค วรถู ก
ครอบงําดวยกระบวนการปฏิบัติของเขา คุณภาพผลิตภัณฑ บัญชีรายการสั่งของคงเหลือ แตควรใช
ความพยายามเพื่อปรับกระบวนการบริหารที่เปนอยูในองคการ การไหลของขอมูล การมอบหมาย
หน าที่รับ ผิดชอบ อํ านาจหน าที่ การทํ าหน าที่โดยยึดทีมเปน หลัก การชดเชยโดยยึ ดการปฏิ บั ติ
เปนหลัก
กระบวนการคุณภาพไมอาจประสบความสําเร็จไดเลยนอกเสียจากวาพนักงานมีสวนรวม
ในกระบวนการธุรกิจตางๆ ขององคการ แนวทางที่ดีที่สุดเพื่อประกันถึงพัน ธะสัญญาก็คือ การ
มอบหมายอํานาจใหกับพนักงานเพื่อใหเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตอการทําหนาที่ประจําวันใน
องคการ
จากการศึ กษาคําจํ ากั ดความดั งกล าวในเชิ งวิ เคราะห เราอาจสรุ ป ได ว า คุ ณ ภาพ คื อ
คุณลักษณะทั้งหมดของผลิตภัณฑ หรือบริการที่มีตอความสามารถของมัน เพื่อตอบสนองตอความ
ตองการที่ระบุไว
๓. ประโยชนของคุณภาพ
คุณภาพมีประโยชนหลายอยาง ดังนี้
๑. คุณภาพชวงลดคาใชจาย และเพิ่มผลิตภาพ โดยการลดความสูญเสีย การทํางานซ้ํา
การสงคืนผลิตภัณฑ เนื่องจากคุณภาพไมดี คาใชจายในการจัดสงใหม ฯลฯ
๒. คุณภาพชวยเพิ่มสวนการตลาด โดยตอบสนองตอความพอใจของลูกคาผานการจัดสง
ผลิตภัณฑ และบริการที่มีคณ
ุ ภาพ
๓. คุณภาพชวยปรับปรุงชื่อเสียงขององคการ โดยใหผลิตภัณฑ และบริการที่มีคุณภาพ
สิ่งดังกลาวจะชวยองคการใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้น และผลที่ตามมาก็คือมีกําไรเพิ่มขึ้น

๔. คุณภาพปรับปรุงขวัญของพนักงานโดยการใหความพอใจในงานที่ไดรับจากการทํางาน
ที่สมบูรณโดยปราศจากความผิดพลาด
๕. คุณภาพชวยเพิ่มประโยชนสําหรับพนักงานโดยลดคาใชจาย และเพิ่มผลิตภาพ การ
เพิ่มสวนการตลาดสําหรับองคการ การปรับปรุงชื่อเสียงขององคการ และการใหความพอใจในงาน
๔. บทบาทของทรัพยากรมนุษยในการบริหารคุณภาพ
ระบบการบริหารคุณภาพทําใหจําตอง
๑. รวบรวมวิสัยทัศนขององคการที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของลูกคา เชน ความ
เขาใน และการชี้ความคาดหวังของลูกคาใหชัดลงไป
๒. ใหคําจํากัดความทิศทางเชิงกลยุทธขององคการ
๓. ตั้งมาตรการเพื่อจุดประสงคเชิงกลยุทธขององคการ
๔. รวบรวมขอมูลอยางตอเนื่องในมาตรการที่ตั้งขึ้น และวิเคราะห
๕. ระบุโอกาสเพื่อการปรับปรุง
๖. จั ดตั้งการควบคุมการบริหารในการประเมินเกี่ ยวกั บการปรับปรุงที่ ทําไปอยาง
ตอเนื่อง
๗. ความเปนเจาของ
๘. การมอบอํานาจ
การบริห ารคุ ณ ภาพโดยพื้ น ฐานแล วก็คื อ กระบวนการบริห ารมนุ ษ ย เพราะไม มี
ระบบคุณ ภาพใดจะมี ป ระสิท ธิผ ลได โดยปราศจากการเปลี่ย นแปลงเบื้ อ งต น ในเจตคติ ข อง
ทรัพยากรมนุษย และการบริหารมันเกี่ยวของกับ
- ความรู
- ความสรางสรรค
- ภาวะผูนํา
- การเรียนรู
- การจูงใจ
- การบริหารตัวเอง
- ทีมงาน
- ความมั่นคงของงาน
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง

- ความพอใจในงาน
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย มี บ ทบาทที่ สํ า คั ญ ในการบริ ห ารคุ ณ ภาพในองค ก าร และจะได
ประโยชนในระยะยาวดวยความสําเร็จของกระบวนการคุณภาพขององคการ
บทบาทที่สําคัญบางอยาง มีดังนี้
๑. เพื่อกอใหเกิดคุณภาพทุกแหง
คุณภาพไมได หมายถึง คุณภาพของผลิตภัณฑ หรือบริการเทานั้น แตเปนมโน
ทัศนกวางๆ และรวมถึงการดูแลบาน วินัย ความสัมพัน ธระหวางบุคคล พฤติกรรมและบริการ
ลูกคา
๒. เพื่อกอใหเกิดความเปนเลิศ
พนักงานควรมองหาความเปนเลิศในงานของตัวเองอยูเสมอ
๓. เนนการปรับปรุง
คุณภาพเปนวิถีชีวิต ซึ่งเปนกระบวนการตอเนื่อง พนักงานควรมีเปาหมายการ
ปรับปรุงในใจของเขาเสมอ และควรแสวงหาทุ กโอกาสเพื่อปรับปรุงงาน และกระบวนการของ
ตัวเอง สิ่งดังกลาวจะชวยลับทักษะ และความสามารถของพนักงานใหคม และปลูกฝงความเชื่อที่
ลึกซึ้งสูคุณภาพ
๔. ไดรับการบอกกลาวเปนอยางดี
เพื่อกอใหเกิดคุณภาพในงาน พนักงานตองรูงานของเขาเปนอยางดี และคุนเคย
กับผลิตภัณฑ และบริการขององคการ เขาควรแสวงหาขอมูลอยางตอเนื่องจากแหลงที่เหมาะสม
เพื่ อ ให รูเกี่ย วกั บ ผลิ ตภัณ ฑ และบริการมากขึ้น ซึ่งจะสงเสริ มการทําประโยชน ของเขาต อการ
ปรับปรุงคุณภาพ
๕. เพื่อเรียนรูตลอดชีวิต
กระบวนการเรียนรูในมนุษยไมมีที่สิ้นสุด ดังนั้น พนักงานจึงตองเรียนรูสิ่งใหมๆ
และเพิ่มความสามารถของเขาโดยไมคาํ นึงถึงอายุ ทักษะ พื้นเพเดิม คุณสมบัติ ฯลฯ
๖. เพื่อกอใหเกิดความเปนเลิศกับลูกคา
พนักงานควรใหบริการแกลูกคาดวยความนับถือ กระตือรือรน และความซื่อสัตย
สิ่งดังกลาวมีความสําคัญ เพราะความพอใจของลู กคาเทานั้นที่จะทําใหองคการสามารถทํ าธุรกิจ
ตอไป
๗. เพื่อความภาคภูมิใจในงาน

ไมวาพนักงานทําอะไรในองคการ เขาควรมีความภาคภูมิใจในงานของตัวเอง งาน
ทั้งหลายในองคการมีความสําคัญ เพราะทุกงานมีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ความลมเหลวในขั้นตอน
หนึ่งจะกอใหเกิดความลมเหลวในกระบวนการทํางานทั้งหมด
๘. เพื่อการมีสวนรวมอยางเขมแข็ง
พนักงานตองมีสวนรวมอยางเขมแข็งในโปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพขององคการ
โดยการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรคเกี่ยวกับการปรับปรุงในสิ่งแวดลอม และงาน
หลั กฐานของความสัมพันธระหวางโปรแกรมคุณภาพที่ประสบความสําเร็จ กับ ขอ
ไดเปรียบในการแขงขันมีเพิ่มมากขึ้น เครื่องมือและเทคนิคการบริหารคุณภาพ ถานําออกใชอยาง
ถูกตองจะมีพลังงานในการสรางขอไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน
ดั งนั้ น การมี ค นที่ เสี ย สละ และมี ค วามสามารถพิ เศษ สามารถสร างคุ ณ ภาพที่
เหนือกวาของผลิตภัณฑและบริการ ซึ่งในทางกลับกันจะไปกอใหเกิดความพอใจและความซื่อสัตย
ของลูกคากอใหเกิดกําไรที่สูง และความเจริญงอกงาม และในที่สุดก็จะกอใหเกิดความพอใจของ
เจาของ
๕. วงจรคุณภาพ
วงจรคุณภาพ คือ พนักงานกลุมยอยที่พบปะกันเปนประจําเพื่อแกปญหาในขอบขาย
ของงาน วงจรคุณภาพจัดการกับปญหาตอไปนี้
- ลดอัตราความเสียหาย
- ลดการรองทุกขของลูกคา
- ปรับปรุงบริการลูกคา
- ลดความสูญเปลาของวัสดุอุปกรณ
- ลดความสึกกรอนของเครื่องมือ
- ลดระยะเวลาของการผลิต
- เพิ่มผลผลิตทุกวัน
- ลดการขาดงาน
วงจรคุณภาพรวมถึงคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบดวยฝายบริหารระดับอาวุโส
เพื่อใหภาวะผูนํา เชน การสั่งการ สนับสนุน ใหกําลังใจ ชี้แนะ และให รางวัลโปรแกรมวงจร
คุ ณ ภาพขององค ก าร ผูนํ า วงจร แต ล ะวงจรมีผูนํ า ซึ่ งก็ เป น สมาชิ ก ของวงจรเพื่ อ ให พ นั ก งาน
ฝกอบรม การนิเทศ และอํานวยความสะดวกในวงจร สมาชิกวงจร ซึ่งปกติไดแกพนั กงานจาก

ขอบขายของงานเดียวกัน เพื่อจะไดแบงปนความเขาใจและความรูในปญหา และผูอํานวยความ
สะดวกไมใชสมาชิกของวงจร แตเปนตัวเชื่อมระหวางวงจรกับองคการ เขาฝกอบรม สอนแนะและ
ใหคําแนะนําสมาชิก และชวยเขาใหฟนฝาอุปสรรค๓
๖. วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย
เมื่อเริ่มมีการจางงานเกิดขึ้นในสังคม ระบบการจางงานแบบแรกที่สุด คือ ระบบฝกงาน
กับผูมีฝมือโดยใหคนงานไดเขามาอาศัย และใหนายจางผูมีฝมือเปนผูสอนงานใหและใหคาจางดวย
พรอมกัน (guild system )ตอมาเมื่อถึงสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งเริ่มในกลางศตวรรษที่ ๑๘
ได มี ก ารนํ าเครื่องจักรมาใช ในการทํ างานอยา งกวา งขวาง โรงงานที่ ตองใช คนงานจํ านวนมากมี
เพิ่มขึ้น ทําใหมีการรับคนงานเขาทํางานตามความสามารถเฉพาะดาน แตขอบเขตของงานคอนขาง
แคบ และสภาพการทํางานไมดีเทาที่ควร แมวาจะยอมรับวาพนักงานเปนทรัพยากรที่สําคัญ แตการ
จัดแบงงานตามความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ทําใหมีความสนใจอยางจริงจังในเรื่องการออกแบบงาน
การคัดเลือกงาน การจายคาตอบแทน และสวัสดิการ ในระยะตอมาจากการศึกษาเอกสาร พบวา
พัฒนาการของวิชาชีพทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยไดเริ่มอยางเปนระบบในสมัยการบริหาร
แบบวิทยาศาสตร๔
แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ไมมีหลักฐานแนชัดวาเริ่มตนเมื่อไหร สันนิฐานว า
มีมานานแลวนับแตมนุษยเรียนรูที่จะอยูรวมกัน แตการศึกษาอยางเปนระบบเพิ่งมีมาเมื่อประมาณ
๕๐ – ๖๐ ป มานี่เอง อย างไรก็ตาม นักวิ ชาการที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับ งานทรัพยากรมนุ ษ ยและ
ศาสตรที่เกี่ยวของไดแบงชวงเวลาในการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย
ออกเปน ๓ ยุค ดังตอไปนี้
๑. ยุคโบราณ หรือ ยุคดั้งเดิม
ยุคดั้งเดิมสามารถแบงได ๒ ชวงสมัย คือ
๑.๑ สมัยเริ่มตน
๑.๒ สมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม
๒. ยุคกลาง
๓

ดร.ชาญชัย อาจินสนาจาร, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพฯ,
2538), หนา ๒๓๗–๒๔๑.
๔
ณั ฏ ฐพั นธ เขจรนั น ทน, “การจัดการทรัพ ยากรบุคคล”, (กรุงเทพ : โรงพิม พ แหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๔๒.

เปนยุ คที่ได รับอิทธิ พลจากนักคิดตางๆ ที่ไดเสนอแนวความคิดที่ มีอิทธิพลตอ
การบริหารทรัพยากรมนุษย ดังตอไปนี้
๒.๑ แนวคิดดานการจัดการทางวิทยาศาสตร
๒.๒ แนวคิดดานมนุษยสัมพันธ สําหรับบุกเบิกแนวคิดการบริหารงานที่มุงเนน
ดานมนุษยสัมพันธ
๓. ยุคปจจุบัน
จากการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น ในอดี ต ทั้ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และ
เทคโนโลยี ได สง ผลต อการพั ฒ นางานบริห ารทรัพ ยากรมนุษ ย ในดา นตางๆ ทั้ งในด านหลั ก การ
วางแผนกําลังคน การนําเทคนิคเชิงปริมาณมาเปนเครือ่ งมือชวยจัดการกระบวนการทํางาน และชวย
ตัดสินใจในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย๕
๗. การบริหารทรัพยากรมนุษยในยุคโลกาภิวัตน
โลกาภิวัตน หมายถึง การพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในการไหลของทรัพยากร ตลาดผลิตภัณฑ
และการแขงขันทางธุรกิจทั่วโลก มันเกี่ยวกับการเชื่อมระหวางกันของมนุษยที่เขาครองสัดสวนระดับ
โลกและการเปลี่ ย นแปลงตั วเอง โลกาภิวั ต น ในฐานะพลังมนุ ษ ย อยูกั บ เราเสมอ ถึ งแม ว าเราไม
ตระหนักถึงมันจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ ตั้งแตทศวรรษของป ๑๙๘๐ รัฐบาลไทยในหลายๆประเทศไดมี
การเปลี่ยนแปลงกลยุทธการพัฒนาของตัวเองเปนอันมาก ในตอนปลายทศวรรษป ๑๙๙๐ ประเทศ
ส วนใหญในโลกไดบู รณาการเข ากับเศรษฐกิจโลก ป จจุบัน เศรษฐกิจได กลายเป น ระดับ โลก และ
ระดับทองถิ่นมากขึ้น ในเวลาเดียวกัน สิ่งดังกลาวหมายความวาองคการตองขับเคลื่อนคน แนวคิด
ผลิตภัณฑ และขาวสาร ขอมูลทั่วโลกเพื่ อตอบสนองตอความตองการของทิ้งถิ่น โลกาภิ วัตนเป น
อิทธิพลที่มีพลังงานมากที่สุดตอประเทศ ธุรกิจ สถานที่ทํางาน ชุมชน และชีวิต๖
ความเคลื่อนไหวของแนวคิดยุคโลกไรพรมแดนไดเริ่มมาตั้งแตอดีต แตการแขงขันระดับ
นานาชิ และการพึ่ งพาซึ่งกัน และกั น ในทางเศรษฐกิจของบริษัทธุรกิจตางๆ เริ่มจะรุน แรง และ
เด น ชั ด ในช ว งทศวรรษที่ ๑๙ ๙๐ ซึ่ ง จะเห็ น ได จ ากการมี บ ริ ษั ท ระหว า งชาติ ที่ เ รี ย กว า
Multinational Corporation หรือ MNC เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ซึ่งสงผลกระทบตอวิชาชีพการ
๕

หนา ๒๗–๓๕.
๖

คณะวิทยาการจัดการ, “การบริหารทรัพยากรมนุษย”, (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ๒๕๕๓),

รศ.ดร.นงนุ ช วงษ สุวรรณ, การบริห ารทรั พยากรมนุ ษย , พิ มพ ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพฯ : จามจุ รี
โปรดักท, 2552), หนา ๘.

บริหารทรัพยากรมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได ตัวอยางแนวปฏิบัติของประเทศตางๆ ที่เปนที่ยอมรับ
เชน การทํางานเปนทีมกึ่งอิสระ (semiautonomous work team) ในประเทศอังกฤษ และสวีเดน
การจัดเวลาการทํางานที่ยืดหยุน (flexitime) ในประเทศเยอรมันและยุโรป การพัฒนาคุณภาพใน
ประเทศญี่ปุน และอเมริกาเปนตน ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร มี ๕ ประการ คือ
๑. ชวยทําใหระบบ และวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้นมีการติดตอประสานงาน
ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาบุคคลจะชวยเรงเราความสนใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรให มี
ความสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของตนใหไดผลดียิ่งขึ้น
๒. ชวยทําใหเกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุ ที่ใชในการปฏิ บัติงานทั้งนี้
เพราะเมื่อบุคคลใดไดรับการพัฒนามาเปนอยางดีแลวยอมสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ชวยลด
ระยะเวลาของการเรียนรูงานใหนอยลง อีกทั้งยังเปนการชวยลดความเสียหายตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการทํางานแบบลองถูกลองผิดอีกดวย
๓. ชวยแบงเบาภาระหนาที่ของผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาหนวยงานตางๆ ในการตอบ
คําถามหรือใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาของตน ในกรณีที่มีบุคลากรเขาทํางานใหม หรือเขารับ
ตําแหนงใหมในหนวยงาน
๔. ชวยกระตุนบุคลากรตางๆ ใหปฏิบัติงานเพื่อความเจริญ กาวหน าในตําแหนงหนาที่
การงาน ทั้งนี้ เพราะโดยทั่วไปแลว เมื่อมีการพิจารณาเลื่อนตําแหนงใดๆ ในองคการก็ตาม มักจะ
คํานึงถึงความรูความสามารถที่บุคคลนั้นจะสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับการเลื่อนขึ้นได ซึ่ง
ผูที่ไดรับการพัฒนาแลว ยอมมีโอกาสมากกวาผูที่มิไดเขารับการพัฒนา
๕. ชวยทําใหบุคคลนั้นๆ มีโอกาสไดรับความรู ความคิดใหมๆ ทําใหเปนคนทันสมัยทัน
ตอความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ
นอกจากนี้การแขงขันดานคุณภาพสงผลใหมีการปรับกระบวนการผลิตจากเดิมไปสูการ
ผลิตที่ใชทุน และเทคโนโลยีชั้นสูง ตลาดแรงงานตองการพนักงานที่มีฝมือ และทั กษะหลากหลาย
และหลายรูปแบบ คุณสมบัติของแรงงานที่ตองการจึงเปลี่ยนไปจากเดิม๗
๘. คุณภาพชีวิตในการทํางาน
หลุย เดวิส (Louis Davis) เปนผูนําคําวา “คุณภาพชีวิตการทํางาน” มาใชในป ๑๙๗๒
โดยพยายามจัดตั้งการปฏิบัติงานใหเชื่อมกับการมีสวนรวมและความพอใจของพนักงานในสถานที่
๗

บรรยงค โตจินดา,“การบริหารงานบุคคล”, (กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ, ๒๕๔๙), หนา ๔๓

ทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางานคือ คุณภาพทั้งหมดของประสบการณมนุษยในสถานที่ทํางาน มันวัด
แนวทางที่ผูเขารวมในระบบตอบสนองตอลักษณะทางสังคมเทคนิคของระบบนั้น
คุ ณ ภาพงานมี ค วามสํ า คั ญ สํ า หรั บ ป จ เจกบุ ค คล ความเจริ ญ งอกงาม การทํ า งาน
เศรษฐกิจที่ยั่งยื น และแขงขันไดดวยเชนเดียวกัน ดังนั้น องคการตองสรางชี วิตการทํางานให กับ
พนักงาน ซึ่งมีความยั่งยืนในระยะยาว และสรางงานใหมากขึ้นและดีกวา ทุกคนตองมีความเปนไปได
ที่จะทํางานในระยะยาวนานกวาทุกวันนี้ สภาพการทํางานตองกอใหเกิดสิ่งดังกลาวซึ่งเกี่ยวของกับ
การใหความสนใจไมเพียงแตสิ่งแวดลอมของการทํางานเทานั้น แตรวมถึงการพัฒนาความสามารถ
การเรียนรูตลอดชีวิจและความเสมอภาคดวย
การริเริ่มคุณภาพการทํางานถู กออกแบบมาเพื่อใหโปรแกรมบริห าร และการแนะแนว
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สงเสริมประสบการณ การทํางานในเชิงบวก สรางสรรค และมีประโยชน
ตองรวมความยืดหยุนกับความมั่นคง อิทธิพล การเลื่อนฐานะทางสังคม ความปลอดภัย และการ
เรียนรูในที่ทํางาน พนักงานตองสามารถสรางอิทธิพลตองาน เวลาทํางาน การจัดระเบียบงาน และ
เนื้อหางานของเขาเอง ปญหาสิ่งแวดลอมการทํางานในทางจิตวิทยา เชน ความเครียด และความ
เหนื่อยลามีมากขึ้น ขณะที่ปญ หาสิ่งแวดลอมของการทํางานแบบเกาๆ ยังคงมีอยู การปองกันตอง
ดีขึ้น คาใชจายของสุขภาพที่ไมดีมีมหาศาล ทําใหสังคม องคการ และปจเจกบุคคลตองเสียคาใชจาย
อยางหนัก
ปญหาขององคการไมใชการขาดทรัพยากร หรือเจตจํานงเสมอไป แตเปนการหาเครื่องมือ
และวิธีการที่เหมาะสมไมได คุณ ภาพงานตองถูก มองว าเปนกําไรระยะยาวของทุกคน ในอนาคต
จําเปนตองจูงใจองคการใหมีความรับผิดชอบมากขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
๙. คําจํากัดความ
๑. คุณ ภาพชีวิ ตการทํางาน หมายถึง โปรแกรมที่ออกแบบเพื่อสรางสถานที่ ทํ างานที่
สงเสริมความผาสุกของพนักงาน (โธมัส เอส เบทแมน และสกอต เอ สเนลล)
๒. คุณภาพชีวิตการทํางานเนนการปรับปรุงมิติดานมนุษยของการทํางาน ทรัพยากร
มนุ ษ ยควรปรับ ปรุงคุณ ภาพชี วิตการทํ างาน โดยการแนะนําการแกป ญ หาแบบมี ส วนรวม จั ด
โครงการใหม นําระบบการใหรางวัลแบบใหมๆมาใช และปรับปรุงสิ่งแวดลอมของการทํางาน (วี
เลน และฮังเกอร)
๓. คุณภาพชีวิตการทํางานเปนกระบวนการที่องคการตอบสนองตอความตองการของ
พนักงานในการพัฒนากลไกเพื่อใหเขาไดมีสวนรวมอยางเต็มที่ในการจัดสินใจที่ออกแบบชีวิตของเคา
ในที่ทํางาน (อาร อี วอลตัน)

๔. คุณภาพชีวิตการทํางาน คือ แนวทางที่ผูเขารวมในระบบตอบสนองตอลักษณะทาง
สังคมเทคนิคของระบบขั้นที่เปนมาตรฐานหรือลักษณะที่สําคัญในความสามารถขององคการตอการ
ปฏิบัติ (ซิงค)
จากการศึกษาเชิงวิเคราะหในคําจํากัดความขางตน เราอาจสรุปไดวา
คุณภาพชีวิตการทํางาน คือ กระบวนการที่สมาชิกทั้งหมดขององคการมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบงานของเรา โดยเฉพาะ และสิ่งแวดลอมการทํางานโดยทั่วๆไป โดย
ผานชองการสื่อความหมายที่เหมาะสม
ความพยายามในคุณภาพชีวิจการทํางานสันนิษฐานวา พนักงานจะเพิ่มความสําเร็จใหกับ
องค ก ารถ า เขารู สึ ก ว า การทํ า ประโยชน ข องเขามี ค วามหมายและความสํ า คั ญ องค ก ารที่ มี
ประสิ ท ธิ ผ ลได รั บ การมี ส ว นร ว มของพนั ก งานผ า นการสื่ อ ความหมายที่ ไ ด รั บ การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลสะทอนกลับของการสํารวจอยางตอเนื่อง ระบบการเสนอแนะ การสรางทีม และ
วงจรคุณภาพ องคการมีความแตกตางกันเปนอันมากในความสนใจตอคุฯภาพของชีวิตการทํางาน
เราอาจใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน ดังนี้
เพื่อสรางคุณภาพชีวิตการทํางานที่เหมาะสม จะตองมีความสมดุลระหวางภาวะผูนําของ
องคการ โครงสรางองคการ และพนักงานแตละคน ดังภาพขางลาง
ภาวะผูนํา
การศึกษาแสดงใหเห็นวา ความพอใจในงานและคุณภาพชีวิตการทํางานที่สัมพันธกับ
๑. ปญหาทางกายและอารมณ
ปญ หาทางการและอารมณตางๆ เชน ความพอใจในชี วิตต่ํา เปน ผลในกระเพาะ
โรคหัว ใจ ความเหนื่อยลา ชวงชีวิตสั้นลง ปญ หาสุขภาพจิต ความรูสึกเกี่ยวกั บความผาสุกต่ํา
ฯลฯ ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานต่ํา
๒. ปญหาของพนักงาน
ป ญ หาต างๆของพนั ก งาน เช น การร องทุก ข การลาออก ข าวลื อ การมาสาย
หยุดพักนานขึ้น ฯลฯ ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานต่ํา
๓. ปญหาการผลิต
ปญ หาตางๆเกี่ยวกับระบบการผลิต เชน ผลผลิต เครื่องมือ / เครื่องอํานวยความ
สะดวก การทํางานทรัพยสิน การลักขโมย ฯลฯ ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานต่ํา
๑๐. จุดประสงคของคุณภาพชีวิตการทํางาน

จุดประสงคที่สําคัญคือ
๑. เพื่อดึงดูดและรักษาไวซึ่งคนที่มีความสามารถพิเศษ
๒. เพื่อปองกันความเครียดและความเหนื่อยลาระดับสูงของพนักงาน
๓. เพื่อชวยใหเกิดบูรณาการของงานกับชีวิตสวนตัวอยางมีประสิทธิผล
๔. เพื่อสงเสริมใหเกิดความพอใจในงาน การมีสวนรวม และการคงไวซึ่งพนักงาน
มากขึ้น โดยเฉพาะบุคลากรที่สําคัญ และมืออาชีพที่ดีที่สุด
๕. เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลิตภาพผานความพอใจในงานที่สูง
๖. เพื่อสรางความสมดุลระหวางสวนตัว / ครอบครัว กับความตองการที่สัมพันธกับ
งานในตัวพนักงานแตละคนเพื่อรักษาประสิทธิผลสวนบุคคลในระดับที่ไดรับประโยชนสูงสุด
๑๑. ความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน
ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในโครงสรางครอบครัว และแนวโนมที่ เพิ่มขึ้นของ
ความเปนปจเจกชนนิยม แตครองครัวยังคงเปนสาเหตุหลักของสังคมสมัยใหม การตัดสินใจของ
องคการควรเปนสวนหนึ่งของงาน ปจจุบัน ดวยพนักงานเองทํางานบางสวนที่เดิมทีฝายบริหารเปน
ผูทํางานดังกลาวมีความคุมคาที่จะทํามากขึ้น เนื่องจากงานของคนมีองคประกอบของความเจริญ
งอกงามและการเรีย นรูมากขึ้น องค การที่ แสวงหาความไดเปรียบในการแข งขั น ผ านทรัพยากร
มนุษยมีเงื่อนไขวา เขาไมตองการพนักงานที่ทําตามกฎหมาย แตเขาตองการคนที่จะตั้งกฎหมาย
ของตัวเอง
นักทฤษฎีเสียงสวนใหญเชื่อวา เทาที่การจัดระเบียบของงานมีสวนเกี่ยวของ ไมมีความ
ขัดแยงเบื้องตนในผลประโยชนระหวางผูบริหารกับพนักงาน สิ่งดังกลาวแดงนัยวา การสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานคือดานทั้งสองของเหรียญเดียวกั น ใน
การศึกษาที่ยืดอุดมการณเปนหลัก ขอสมมติฐานดังกลาวพบไดงาย อยางไรก็ตาม การใชแรงงาน
มนุ ษยอยางจํากัดไดละทิ้งศักยภาพที่สําคัญ ในผลิตภาพ งานรอบตัวไมเกี่ยวของกับอัน ตรายใดๆ
เพียงแตโอกาส คุณสมบัติ และความอิสระทางวิชาการ คือ พลังของการผลิตที่ตองใชใหถี่ยิ่งขึ้น
ปจจุ บัน การเรียนรูอย างกวางขวางและลึกซึ่งมีความจํ าเป นเพราะองคการถู กจั ดโครงสรางเพื่ อ
สงเสริมความเปนไปไดของการเรียนรูที่เปนประโยชนในหมูสมาชิก และสรางสรรคความสัมพัน ธ
ของความเสอมภาคขึ้น๘

๘

อางแลว, หนา ๒๒๖ – ๒๒๙.
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