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บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหทันการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต ซึ่งนอกจากมุงสรรหาคนดี มีความรู ความสามารถเขามาทํางาน  

แลวยังตองดําเนินการฝกอบรมพนักงานเหลานี ้ใหมีความรู ความสามารถทันสมัยตอสภาพสังคมที่มี

การเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  

 เม่ือมนุษยมีความจําเปน และเปนทรัพยยากรท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในองคกรตางๆ  

รวมทั้งเปนปจจัยสําคัญในการบริหารองคกรไปสูความสําเร็จขององคกรนั้นๆไดเปนอยางดี เนื่องจาก

มนุษยมีความรู ความสามารถ  สติปญญา และสามารถพัฒนาศักยภาพไดอยางไมมีขอจํากัด และยัง

ไมมีเครื่องมือ หรือเทคโนโลยีใดที่สามารถทดแทนมนุษยไดอยางแทจริง ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัย

ที่มีคายิ่งของสังคมและประเทศชาติ องคกรใดที่ไดมีทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพสูง และสามารถ

นํามาใชใหเกิดประโยชนในทางสรางสรรคแลว องคกรนั้นก็เจริญกาวหนา มีความมั่นคั่ง และม่ันคง

ทางเศรษฐกิจ การเมืองและทางสังคม แตถาหากองคกรใดขาดทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา             

หรือไมสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนตอองคกรได องคกรนั้นพัฒนาไปไดยาก ความเจริญ หรือ

ความลาหลังขององคกรจึงข้ึนอยูกับปจจัยทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ เพราะทรัพยากรมนุษยเปน

ปจจัยหลักที่กอให เกิดการพัฒนา จึงทําใหองคกรตางๆมุ งหวังที่ จะมีทรัพยากรมนุษยที่มี

ประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ดี และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 

 ดังนั้น การท่ีองคกรจะไดทรัพยกรมนุษยที่ดี และมีศักยภาพสูงนั้น องคกรตองทําให

สภาพแวดลอมภายในองคกรมีคุณภาพที่ดี มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยในทางที่ดี มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในสภาพแวดลอมในการทํางาน เพราะปจจัยเกี่ยวเนื่อง

ตางๆเหลานี้ เปนสวนดึงเอาความสามารถของทรัพยากรมนุษยออกมาใชอยางเต็มประสิทธิภาพ           

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. 
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๑. บทนํา 

องคการทุกองคการมุงหวังท่ีจะใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  ซึ่ง

มุงหวังใชทรัพยากรทางการบริหาร คน เงิน วัสดุอุปกรณ และวิธีการบริหาร ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ดังนั้นผูเขียนไดเสนอแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

เศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งองคการจะตองไดรับผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง และเพื่อ

เตรียมการปรับปรุงพัฒนาคน หรือทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น การสรางจิตสํานึกใหผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของกับงานไดเปลี่ยนแปลงความ

ตองการวาคนเปนเพียงผูใชแรงงานเทานั้น ใหกลับกลายมาเปนการสรางพัฒนาคนที่มีในองคกรใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารใชศิลปะและกลยุทธ

ดําเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติทีเ่หมาะสมใหปฏิบัติงานในองคการ พรอม

ทั้งสนใจการพัฒนาดํารงรักษาใหสมาชิกปฏิบัติงานในองคการ เพ่ิมพูนความรู ความสามารถ มี

สุขภาพการ และสุขภาพจิตที่ดีในการทํางาน และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ทําใหสมาชิกใน

องคการที่ตองพนจากการทํางานดวยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอ่ืนใดในงานใหสามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข๑ 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหาร ผูที่มีหนาที่เก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคลากรขององคการ รวมกันใชความรู ทักษะ  และประสบการณในการสรรหา  

การคัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหเขาปฏิบัติงานในองคการ พรอมทั้งดํารง
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รักษา  และพัฒนาใหบุคลากรมีศกัยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตการทํางาน

ที่เหมาะสม ตลอดจนเสริมสรางหลักประกันใหแกสมาชิกที่ตองพนจากองคการใหสามารถดํารงชีวิต

ไดอยางมีความสุขในอนาคต๒ ปจจุบันการบริหารจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษยมีสําคัญเพ่ิม

มากขึ้นเรื่อยๆ ตอองคกรตางๆ ทั้งในภาคธุรกิจเอกชน หรือแมกระทั่งในหนวยงานภาคราชการเอง 

เพราะไมวาองคกรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางใด ยอมตองเก่ียวของกับตัวบุคคลทั้งสิ้น จึงอาจ

กลาวไดวา ตัวชี้วัดความสําเร็จอยางยั่งยืนขององคกรนั้นอยูที่ "คุณภาพของคน" ในองคกรนั้นๆ

กอนที่องคกรตางๆ จะเริ่มเห็นความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษยนั้น บุคคลเคยถูกมองเห็น

วาเปนเพียงแคปจจัยการผลิต หรือใหความสําคัญเปนแคแรงงานหรือกําลังคน แตในปจจุบัน บุคคล

ไดรับการนิยามใหมพัฒนาความสําคัญเปน "ทรัพยากรมนุษย" สวนแผนกหนวยงานที่รับผิดชอบ

เก่ียวกับบุคคลในองคกรก็กําลังเปลี่ยนบทบาทจาก "งานบริหารบุคคลและธุรการ" ไปเปน "การ

จัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ" ซึ่งเปลี่ยนจากการจัดการเฉพาะหนา ไปเปนการใชกลยุทธเขา

รุกอยางเต็มตัวและตอเนื่องไปในระยะยาว 

ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ แพรหลายอยางมากใน สาขาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยภาคปฏิบัติ (HR Practice) อยางไรก็ตามเรื่องราวตางๆ เหลานี้ยอมมีฐานความคิด

ทางวิชาการเก้ือหนุนอยูเบื้องหลัง การจะเขาใจเรื่องเหลานี้อยางถองแท จึงจําเปนตองเขาใจหลัก

ทางความคิดดวย จากการทบทวนเอกสารทางวิชาที่เก่ียวของ กับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย

ในเบื้องตน พบวามีการพัฒนาตัวแบบ เก่ียวกับเรื่องนี้จากนักคิดนักวิจัยใน 2 กลุมประเทศสําคัญ คือ 

กลุมนักคิดในประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุมนักคิดในสหราชอาณาจักร โดยสามารถจําแนกกลุม

ทางความคิดไดดังนี ้

จากความหมาย สรุปไดวาการบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหาร

ใชศิลปะและกลยุทธดําเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให

ปฏิบัติงานในองคการ พรอมทั้งสนใจการพัฒนาดํารงรักษาใหสมาชิกปฏิบัติงานในองคการ นโยบาย

และการปฏิบัติที่เก่ียวกับบุคคลในการทํางานขององคกร ตั้งแตการหาคนที่มีคณุสมบัติทีเ่หมาะสมให

ปฏิบัติงานในองคการ การพัฒนาบํารุงรักษาใหเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ มีสุขภาพการ และ

สุขภาพจิตที่ดีในการทํางาน  และยังรวมไปถึงการทําใหพนักงานสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได

อยางมีความสุขหลังออกจากองคการพรอมทั้งดํารงรักษา  และพัฒนาใหบุคลากรมีศักยภาพที่

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเหมาะสม 
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แตเดิมนิยมเรียกการบริหารคนในองคกรวา “การบริหารบุคคล”“การพนักงาน” หรือ  “การ

เจาหนาที่” แตในชวงสิบปที่ผานมา รูปแบบของการธุรกิจการผลิต การคา เปลี่ยนแปลงไปอยาง

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

องคการไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม ซึ่งระบบราชการไดมีมติ ครม.ใหมีการยกเลิก

ระบบซีท่ีใชอยูปจจุบัน เปลี่ยนมาใชระบบแทงแทน ทําใหภาครัฐมีการปรับแผนยกระดับการบริหาร

บุคคลกันขนานใหญ อยางไรก็ตาม การบริหารดังกลาวจะประสบความสําเร็จและไดรับการยอมรับ 

คงจะตองมีการสื่อสารทําความเขาใจ กับตัวบุคคลท่ีไดรับผลกระทบ วาระบบดังกลาวมีผลดีตอ

กระบวนการทํางานในอนาคตอยางไร พรอมทั้งผูที่จะนําไปปฏิบัติตองมีความรูอยางแทจริงในการ

นําไปปฏิบัติใหเกิดผลดีตอองคการ จะทําใหการบริหารผลตอบแทนประสบความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคที่ตั้งไวได 

  

  

จะเห็นไดวา การบริหารทางภาครัฐมีการปรับตัว ในสวนของภาคเอกชนก็ไดมีวิวัฒนาการไปอีก

ระดับหนึ่ง ซึ่งเปนไปตามแนวโนมของโลกที่เปลี่ยนไปดวยเชนกัน ซึ่งผูเขียนจะขอยกประเด็น ความ

ทาทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย ในอนาคต วามีแนวคิดในการบริหารคนไปในลักษณะเชนไร 

เพ่ือที่จะใหนกับริหารทรัพยากรมนุษยไดมีความตระหนักอยูตลอดเวลาวา แนวโนมของโลกมีแนวคิด

ในการบริหารคนที่เปลี่ยนแปลงไปอยางไร  ซึ่งถาเราไมมีการปรับเปลี่ยนใหทันยุคทันสมัย การ

บริหารจัดการก็จะไมราบรื่น ไมสอดคลองกับพฤติกรรมมนุษยที่เปลี่ยนแปลงไปเชนกัน เพราะ

วิวัฒนาการของคนก็ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดทางตะวันตกอยูเปนประจํา โดยเฉพาะยุคการจัดการ

ความรูหรือโลกาภิวัตน เปนการสื่อสารที่ไรพรมแดน  การบริหารภายในองคการจึงมีความจําเปน

อยางย่ิงที่จะตองปรับตัวใหเขากับสถานการณของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

๒. การบริหารคุณภาพผานทรัพยากรมนุษย 



 คําวา คุณภาพ คือ เหตุผลที่สําคัญที่สุด ซึ่งสามารถชักจูงใหลูกคาซื้อผลิตภัณฑ หรือ

บริการ  คุณภาพ เคยเปนความพยายาม และจะเปนตอไปในสวนขององคการที่มีเจตจํานงใน

ความสามารถที่จะแขงขันได เพ่ือการสรางคุณภาพสูผลิตภัณฑ องคการตองจัดระบบ “การควบคุม

คุณภาพ” เปน  “การบริหารคุณภาพ” แรงงานตองเปนนักคิด เชน “การเรียนรูเพ่ือเฝาสังเกตความ

สูญเปลาทุกแหง”  และพยายามปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ โดยโฟกัสไปยังการกําจํากัดความสูญเปลา

ในทุกรูปแบบ  เปาหมายก็เพ่ือจัดตั้งกระบวนการที่ใหคนนํามันออกใชทุกวัน เทคนิคเก่ียวของกับ

การระบุและการกําจัดกิจกรรมที่ไมเพิ่มมูลคาในองคการ และพยายามใหมีประโยชนมากข้ึน สิ่ง

ดังกลาวเก่ียวของกับทุกคน ทั้งผูบริหาร และพนักงานดวยจุดประสงคกวางๆ ดังนี ้

   -  การปรับปรุง 

   -  เปลี่ยนแปลงเพ่ือสิ่งท่ีดีกวา 

   -  ความตอเนื่อง 

 การจัดการทรัพยากรมนุษย หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย คือ การใชกลยุทธเชิงรุก

ที่มีความสัมพันธกันอยางตอเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคณุคามากที่สุดในองคกร นั่นคือ

บุคคลที่ทํางานท้ังกรณทีี่ทํางานรวมกันและกรณีที่ทํางานคนเดียวเพ่ือบรรลุเปาหมายในการประกอบ

ธุรกิจใดๆ [1] กลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยนั้นจะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไปตามเวลาและ

สถานการณ จึงตองมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา ดวยเหตุนี้ในธุรกิจหลากหลายประเภทและ

ขนาดจึงมีแผนกหรือหนวยงานที่ทําหนาท่ีในการจัดการทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะ ซึ่งขนาดของ

แผนกหรือหนวยงานนั้น จะมากนอยก็ขึ้นอยูกับขนาดของธุรกิจเองรวมถึงความสําคัญของทรัพยากร

มนุษยดวยวาสําคัญย่ิงยวดมากนอยเพียงใด การจัดการทรัพยากรมนุษยถือเปนทั้งทฤษฎีในเชิง

วิชาการและแบบปฏิบัติในธุรกิจที่ศึกษาวิธีการบริหารแรงงานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

 ข้ันตอนแรกก็คือ การทบทวนมาตรฐานการทํางานในปจจุบัน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ในปจจุบันแลวประมาณการวา การปฏิบัตงิานยังสามารถปรับปรุงไดอยางไร และมากแคไหน 

 

มาตรการที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่ งของคุณภาพ คือ ความไววางใจของลูกคา การมี          

สวนรวมอยางเขมแข็ง ของบุคลากร คือ พื้นฐานสําหรับการปรับปรุงอยางตอเนื่องในองคการ สิ่ง

ดังกลาวหมายถึงมโนทัศนเกี่ยวกับทีม การบริหารทีม เปนเทคนิคทางทรัพยากรมนุษย และการ

บริหาร 

 การบริหารคุณภาพเปนแนวทางของการบรหิารเพ่ือความสําเร็จในการแขงขัน มนัคือการ

บริหารการเปลี่ยนแปลง และจะประสบความสําเร็จถาการสนับสนุนทางการบริหารในระดับสูง



เกิดขึ้น การสืบความหมาย และทีมงาน ระหวางผูบริหารกับคนงานมีความเปนเลิศ การนิเทศงานที่

มีประสิทธิผล และการติดตามผล ปญหาคุณภาพ มันเปนเทคนิคการบริหารลงไปขางลาง และ

ทํางานในระดับคนงาน และฝายบริหารระดับต่ํา แตพึ่งพากัน สนับสนุน และทิศทางของฝายบริหาร

ระดับสูงเปนอยางมาก เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมที่จําเปน ซึ่งทาทายคนงานใหมีความสรางสรรค  ในการ

คนหาวิธีแกปญหาสถานที่ทํางานโดยไมมุงหวังเงนิ  มันสงเสริมกรปรับปรุง 

หากปราศจากการระดมทรัพยากรมนุษยอยางเหมาะสม มันก็ไรประโยชนที่จะใหเครื่องมือคุณภาพที่

เหมาะกับการทํางานของเขา ความทาทายไมไดอยูที่การนําเครื่องมือไปใช แตอยูที่วาคนในองคการ

ใชเครื่องมือหรือไม ความพยายามเก่ียวกับคุณภาพขององคการจะไรประโยชน นอกเสียจากวา 

พนักงานใชเครื่องมือตางๆ ที่เขาไดรับฝกอบรมมา องคการที่นําระบบคุณภาพไปใชไมควรถูก

ครอบงําดวยกระบวนการปฏิบัติของเขา คุณภาพผลิตภัณฑ บัญชีรายการสั่งของคงเหลือ แตควรใช

ความพยายามเพ่ือปรับกระบวนการบริหารที่เปนอยูในองคการ การไหลของขอมูล การมอบหมาย

หนาที่รับผิดชอบ อํานาจหนาท่ี การทําหนาที่โดยยึดทีมเปนหลัก การชดเชยโดยยึดการปฏิบัติ              

เปนหลัก 

 กระบวนการคุณภาพไมอาจประสบความสําเร็จไดเลยนอกเสียจากวาพนักงานมีสวนรวม

ในกระบวนการธุรกิจตางๆ  ขององคการ  แนวทางที่ดีที่สุดเพื่อประกันถึงพันธะสัญญาก็คือ  การ

มอบหมายอํานาจใหกับพนักงานเพ่ือใหเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตอการทําหนาที่ประจําวันใน

องคการ 

 จากการศึกษาคําจํากัดความดังกลาวในเชิงวิเคราะห เราอาจสรุปไดวา คุณภาพ คือ  

คุณลักษณะทั้งหมดของผลิตภัณฑ  หรือบริการที่มีตอความสามารถของมัน  เพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการที่ระบุไว 

๓. ประโยชนของคุณภาพ 

 คณุภาพมีประโยชนหลายอยาง  ดังนี ้

 ๑. คุณภาพชวงลดคาใชจาย และเพ่ิมผลิตภาพ โดยการลดความสูญเสีย การทํางานซ้ํา  

การสงคืนผลิตภัณฑ เนื่องจากคุณภาพไมดี คาใชจายในการจัดสงใหม  ฯลฯ 

 ๒. คุณภาพชวยเพ่ิมสวนการตลาด  โดยตอบสนองตอความพอใจของลูกคาผานการจัดสง

ผลิตภัณฑ และบริการที่มีคณุภาพ 

 ๓. คุณภาพชวยปรับปรุงชื่อเสียงขององคการ โดยใหผลิตภัณฑ และบริการที่มีคุณภาพ           

สิ่งดังกลาวจะชวยองคการใหมีความมั่นคงย่ิงข้ึน และผลท่ีตามมาก็คือมีกําไรเพ่ิมขึ้น 



 ๔. คุณภาพปรับปรุงขวัญของพนักงานโดยการใหความพอใจในงานที่ไดรับจากการทํางาน

ที่สมบูรณโดยปราศจากความผิดพลาด 

 ๕. คุณภาพชวยเพิ่มประโยชนสําหรับพนักงานโดยลดคาใชจาย และเพิ่มผลิตภาพ การ

เพ่ิมสวนการตลาดสําหรับองคการ การปรับปรุงชื่อเสียงขององคการ และการใหความพอใจในงาน 

๔. บทบาทของทรัพยากรมนุษยในการบริหารคุณภาพ 

 ระบบการบริหารคุณภาพทําใหจําตอง 

  ๑.  รวบรวมวิสัยทัศนขององคการที่เก่ียวของกับความคาดหวังของลูกคา เชน ความ

เขาใน และการชี้ความคาดหวังของลูกคาใหชัดลงไป 

  ๒.  ใหคําจํากัดความทิศทางเชิงกลยุทธขององคการ 

  ๓.  ตั้งมาตรการเพ่ือจุดประสงคเชิงกลยุทธขององคการ 

  ๔.  รวบรวมขอมูลอยางตอเนื่องในมาตรการที่ตั้งข้ึน  และวิเคราะห 

  ๕.  ระบุโอกาสเพ่ือการปรับปรุง 

  ๖.  จัดตั้งการควบคุมการบริหารในการประเมินเก่ียวกับการปรับปรุงที่ทําไปอยาง

ตอเนื่อง 

  ๗.  ความเปนเจาของ 

  ๘.  การมอบอํานาจ 

  การบริหารคุณภาพโดยพ้ืนฐานแลวก็คือ  กระบวนการบริหารมนุษย  เพราะไมมี

ระบบคุณภาพใดจะมีประสิทธิผลได  โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงเบ้ืองตน  ในเจตคติของ

ทรัพยากรมนุษย  และการบริหารมันเก่ียวของกับ 

   -  ความรู 

   -  ความสรางสรรค 

   -  ภาวะผูนํา 

   -  การเรียนรู 

   -  การจูงใจ 

   -  การบริหารตัวเอง 

   -  ทีมงาน 

   -  ความมั่นคงของงาน 

   -  การบริหารการเปลี่ยนแปลง 



   -  ความพอใจในงาน 

 

  ทรัพยากรมนุษยมีบทบาทที่สําคัญในการบริหารคุณภาพในองคการ  และจะได

ประโยชนในระยะยาวดวยความสําเร็จของกระบวนการคณุภาพขององคการ 

 บทบาทที่สําคัญบางอยาง  มีดังนี ้

  ๑.  เพ่ือกอใหเกิดคุณภาพทุกแหง 

   คุณภาพไมได  หมายถึง  คุณภาพของผลิตภัณฑ  หรือบริการเทานั้น  แตเปนมโน

ทัศนกวางๆ  และรวมถึงการดูแลบาน  วินัย  ความสัมพันธระหวางบุคคล  พฤติกรรมและบริการ

ลูกคา 

  ๒.  เพ่ือกอใหเกิดความเปนเลิศ 

   พนักงานควรมองหาความเปนเลิศในงานของตัวเองอยูเสมอ 

  ๓.  เนนการปรับปรุง 

   คุณภาพเปนวิถีชีวิต  ซึ่งเปนกระบวนการตอเนื่อง  พนักงานควรมีเปาหมายการ

ปรับปรุงในใจของเขาเสมอ  และควรแสวงหาทุกโอกาสเพ่ือปรับปรุงงาน  และกระบวนการของ

ตัวเอง  สิ่งดังกลาวจะชวยลับทักษะ  และความสามารถของพนักงานใหคม  และปลูกฝงความเชื่อที่

ลึกซึ้งสูคุณภาพ 

  ๔.  ไดรับการบอกกลาวเปนอยางด ี

   เพื่อกอใหเกิดคุณภาพในงาน  พนักงานตองรูงานของเขาเปนอยางดี  และคุนเคย

กับผลิตภัณฑ  และบริการขององคการ  เขาควรแสวงหาขอมูลอยางตอเนื่องจากแหลงที่เหมาะสม

เพ่ือใหรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  และบริการมากขึ้น  ซึ่งจะสงเสริมการทําประโยชนของเขาตอการ

ปรับปรุงคณุภาพ 

  ๕.  เพ่ือเรียนรูตลอดชีวิต 

   กระบวนการเรียนรูในมนุษยไมมีที่สิ้นสุด  ดังนั้น  พนักงานจึงตองเรียนรูสิ่งใหมๆ  

และเพ่ิมความสามารถของเขาโดยไมคาํนึงถึงอายุ  ทักษะ  พื้นเพเดิม  คุณสมบัติ  ฯลฯ 

  ๖.  เพ่ือกอใหเกิดความเปนเลิศกับลูกคา 

   พนักงานควรใหบริการแกลูกคาดวยความนับถือ  กระตือรือรน  และความซ่ือสัตย  

สิ่งดังกลาวมีความสําคัญ  เพราะความพอใจของลูกคาเทานั้นท่ีจะทําใหองคการสามารถทําธุรกิจ

ตอไป 

  ๗.  เพ่ือความภาคภูมิใจในงาน 



   ไมวาพนักงานทําอะไรในองคการ  เขาควรมีความภาคภูมิใจในงานของตัวเอง  งาน

ทั้งหลายในองคการมีความสําคัญ  เพราะทุกงานมีการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  ความลมเหลวในข้ันตอน

หนึ่งจะกอใหเกิดความลมเหลวในกระบวนการทํางานทั้งหมด 

  ๘.  เพ่ือการมีสวนรวมอยางเขมแข็ง 

   พนักงานตองมีสวนรวมอยางเขมแข็งในโปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพขององคการ

โดยการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรคเก่ียวกับการปรับปรุงในสิ่งแวดลอม  และงาน 

  หลักฐานของความสัมพันธระหวางโปรแกรมคุณภาพที่ประสบความสําเร็จ  กับขอ

ไดเปรียบในการแขงขันมีเพ่ิมมากข้ึน  เครื่องมือและเทคนิคการบริหารคุณภาพ  ถานําออกใชอยาง

ถูกตองจะมีพลังงานในการสรางขอไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน 

  ดังนั้น  การมีคนที่เสียสละ  และมีความสามารถพิเศษ  สามารถสรางคุณภาพที่

เหนือกวาของผลิตภัณฑและบริการ  ซึ่งในทางกลับกันจะไปกอใหเกิดความพอใจและความซื่อสัตย

ของลูกคากอใหเกิดกําไรที่สูง  และความเจริญงอกงาม  และในที่สุดก็จะกอใหเกิดความพอใจของ

เจาของ 

๕. วงจรคุณภาพ 

  วงจรคุณภาพ  คือ  พนักงานกลุมยอยที่พบปะกันเปนประจําเพ่ือแกปญหาในขอบขาย

ของงาน  วงจรคณุภาพจัดการกับปญหาตอไปนี ้

   -  ลดอัตราความเสียหาย 

   -  ลดการรองทุกขของลูกคา 

   -  ปรับปรุงบริการลูกคา 

   -  ลดความสูญเปลาของวัสดุอุปกรณ 

   -  ลดความสึกกรอนของเครื่องมือ 

   -  ลดระยะเวลาของการผลิต 

   -  เพ่ิมผลผลิตทุกวัน 

   -  ลดการขาดงาน 
 

  วงจรคุณภาพรวมถึงคณะกรรมการบริหาร  ซึ่งประกอบดวยฝายบริหารระดับอาวุโส

เพ่ือใหภาวะผูนํา  เชน  การสั่งการ  สนับสนุน  ใหกําลังใจ  ชี้แนะ  และใหรางวัลโปรแกรมวงจร

คุณภาพขององคการ  ผูนําวงจร  แตละวงจรมีผูนําซึ่งก็เปนสมาชิกของวงจรเพื่อใหพนักงาน

ฝกอบรม  การนิเทศ  และอํานวยความสะดวกในวงจร  สมาชิกวงจร  ซึ่งปกติไดแกพนักงานจาก



ขอบขายของงานเดียวกัน  เพ่ือจะไดแบงปนความเขาใจและความรูในปญหา  และผูอํานวยความ

สะดวกไมใชสมาชิกของวงจร  แตเปนตัวเชื่อมระหวางวงจรกับองคการ  เขาฝกอบรม  สอนแนะและ

ใหคําแนะนําสมาชิก  และชวยเขาใหฟนฝาอุปสรรค๓ 

๖. วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 เมื่อเริ่มมีการจางงานเกิดขึ้นในสังคม ระบบการจางงานแบบแรกท่ีสุด คือ ระบบฝกงาน

กับผูมีฝมือโดยใหคนงานไดเขามาอาศัย และใหนายจางผูมีฝมือเปนผูสอนงานใหและใหคาจางดวย

พรอมกัน (guild system )ตอมาเม่ือถึงสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งเริ่มในกลางศตวรรษที่ ๑๘  

ไดมีการนําเครื่องจักรมาใชในการทํางานอยางกวางขวาง โรงงานที่ตองใชคนงานจํานวนมากมี

เพ่ิมข้ึน ทําใหมีการรับคนงานเขาทํางานตามความสามารถเฉพาะดาน แตขอบเขตของงานคอนขาง

แคบ และสภาพการทํางานไมดีเทาที่ควร แมวาจะยอมรับวาพนักงานเปนทรัพยากรที่สําคัญ แตการ

จัดแบงงานตามความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ทําใหมีความสนใจอยางจริงจังในเรื่องการออกแบบงาน  

การคัดเลือกงาน การจายคาตอบแทน และสวัสดิการ ในระยะตอมาจากการศึกษาเอกสาร พบวา  

พัฒนาการของวิชาชีพทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยไดเริ่มอยางเปนระบบในสมัยการบริหาร

แบบวิทยาศาสตร๔ 

 แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยไมมีหลักฐานแนชัดวาเริ่มตนเมื่อไหร สันนิฐานวา    

มีมานานแลวนับแตมนุษยเรียนรูที่จะอยูรวมกัน แตการศึกษาอยางเปนระบบเพ่ิงมีมาเมื่อประมาณ 

๕๐ – ๖๐  ปมานี่เอง อยางไรก็ตาม นักวิชาการที่สนใจศึกษาเก่ียวกับงานทรัพยากรมนุษยและ

ศาสตรที่เก่ียวของไดแบงชวงเวลาในการศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย

ออกเปน ๓ ยุค ดังตอไปนี ้

  ๑.  ยุคโบราณ หรือ ยุคดั้งเดิม 

    ยุคดั้งเดิมสามารถแบงได ๒ ชวงสมัย คือ 

    ๑.๑  สมัยเริ่มตน   

    ๑.๒  สมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

  ๒.  ยุคกลาง 

                                                           
๓ดร.ชาญชัย อาจินสนาจาร, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพฯ, 

2538), หนา ๒๓๗–๒๔๑. 
๔ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, “การจัดการทรัพยากรบุคคล”, (กรุงเทพ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๔๒. 



    เปนยุคที่ไดรับอิทธิพลจากนักคิดตางๆ ท่ีไดเสนอแนวความคิดท่ีมีอิทธิพลตอ

การบริหารทรัพยากรมนุษย ดังตอไปนี ้

    ๒.๑  แนวคิดดานการจัดการทางวิทยาศาสตร 

    ๒.๒  แนวคิดดานมนุษยสัมพันธ สําหรับบุกเบิกแนวคิดการบริหารงานท่ีมุงเนน

ดานมนุษยสัมพันธ 

  ๓.  ยุคปจจุบัน 

    จากการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดข้ึนในอดีตทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

เทคโนโลยี ไดสงผลตอการพัฒนางานบริหารทรัพยากรมนุษยในดานตางๆ ทั้งในดานหลักการ

วางแผนกําลังคน การนําเทคนิคเชิงปริมาณมาเปนเครือ่งมือชวยจัดการกระบวนการทํางาน และชวย

ตัดสินใจในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย๕ 
 

๗. การบริหารทรัพยากรมนุษยในยุคโลกาภิวัตน 

 โลกาภิวัตน หมายถึง การพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในการไหลของทรัพยากร ตลาดผลิตภัณฑ  

และการแขงขันทางธุรกิจทั่วโลก มันเก่ียวกับการเชื่อมระหวางกันของมนุษยที่เขาครองสัดสวนระดับ

โลกและการเปลี่ยนแปลงตัวเอง โลกาภิวัตนในฐานะพลังมนุษยอยูกับเราเสมอ ถึงแมวาเราไม

ตระหนักถึงมันจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ ตั้งแตทศวรรษของป ๑๙๘๐ รัฐบาลไทยในหลายๆประเทศไดมี

การเปลี่ยนแปลงกลยุทธการพัฒนาของตัวเองเปนอันมาก ในตอนปลายทศวรรษป ๑๙๙๐ ประเทศ

สวนใหญในโลกไดบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก ปจจุบันเศรษฐกิจไดกลายเปนระดับโลก และ

ระดับทองถ่ินมากขึ้น ในเวลาเดียวกัน  สิ่งดังกลาวหมายความวาองคการตองขับเคลื่อนคน แนวคิด  

ผลิตภัณฑ และขาวสาร ขอมูลทั่วโลกเพ่ือตอบสนองตอความตองการของทิ้งถิ่น โลกาภิวัตนเปน

อิทธิพลที่มีพลังงานมากที่สุดตอประเทศ ธุรกิจ สถานที่ทํางาน ชุมชน และชีวิต๖ 

 ความเคลื่อนไหวของแนวคิดยุคโลกไรพรมแดนไดเริ่มมาตั้งแตอดีต แตการแขงขันระดับ

นานาชิ  และการพึ่งพาซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจของบริษัทธุรกิจตางๆ เริ่มจะรุนแรง และ

เดนชัด ในช วงทศวรรษที่  ๑๙๙๐ ซึ่ งจะเห็ น ได จากการมีบริษั ทระหว างชาติ  ท่ี เรียกว า  

Multinational Corporation  หรือ MNC เพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก ซึ่งสงผลกระทบตอวิชาชีพการ

                                                           
๕คณะวิทยาการจัดการ, “การบริหารทรัพยากรมนุษย”, (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ๒๕๕๓), 

หนา ๒๗–๓๕. 
๖รศ.ดร.นงนุช วงษสุวรรณ, การบริหารทรัพยากรมนุษย, พิมพครั้งที่ ๖, (กรุงเทพฯ : จามจุร ี            

โปรดักท, 2552), หนา ๘. 



บริหารทรัพยากรมนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได  ตัวอยางแนวปฏิบัติของประเทศตางๆ ที่เปนที่ยอมรับ  

เชน  การทํางานเปนทีมก่ึงอิสระ (semiautonomous work team) ในประเทศอังกฤษ และสวีเดน  

การจัดเวลาการทํางานที่ยืดหยุน (flexitime) ในประเทศเยอรมันและยุโรป การพัฒนาคุณภาพใน

ประเทศญ่ีปุน และอเมริกาเปนตน ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร มี ๕ ประการ คือ 

๑. ชวยทําใหระบบ และวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้นมีการติดตอประสานงาน

ดีย่ิงขึ้น ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาบุคคลจะชวยเรงเราความสนใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมี

ความสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของตนใหไดผลดียิ่งขึ้น 

๒. ชวยทําใหเกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลืองของวัสดุท่ีใชในการปฏิบัติงานทั้งนี้

เพราะเมื่อบุคคลใดไดรับการพัฒนามาเปนอยางดีแลวยอมสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ชวยลด

ระยะเวลาของการเรียนรูงานใหนอยลง อีกทั้งยังเปนการชวยลดความเสียหายตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

จากการทํางานแบบลองถูกลองผิดอีกดวย 

๓. ชวยแบงเบาภาระหนาที่ของผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาหนวยงานตางๆ ในการตอบ

คําถามหรือใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาของตน  ในกรณีที่มีบุคลากรเขาทํางานใหม หรือเขารับ

ตําแหนงใหมในหนวยงาน    

๔. ชวยกระตุนบุคลากรตางๆ ใหปฏิบัติงานเพ่ือความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่ 

การงาน ท้ังนี้ เพราะโดยทั่วไปแลว เมื่อมีการพิจารณาเลื่อนตําแหนงใดๆ ในองคการก็ตาม มักจะ

คํานึงถึงความรูความสามารถที่บุคคลนั้นจะสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับการเลื่อนขึ้นได ซึ่ง

ผูที่ไดรับการพัฒนาแลว ยอมมีโอกาสมากกวาผูที่มิไดเขารับการพัฒนา 

๕. ชวยทําใหบุคคลนั้นๆ มีโอกาสไดรับความรู ความคิดใหมๆ ทําใหเปนคนทันสมัยทัน

ตอความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ  

 นอกจากนี้การแขงขันดานคุณภาพสงผลใหมีการปรับกระบวนการผลิตจากเดิมไปสูการ

ผลิตที่ใชทุน และเทคโนโลยีชั้นสูง ตลาดแรงงานตองการพนักงานที่มีฝมือ และทักษะหลากหลาย  

และหลายรูปแบบ คุณสมบัติของแรงงานที่ตองการจึงเปลี่ยนไปจากเดิม๗ 

 

๘. คุณภาพชีวิตในการทํางาน 

 หลุย เดวิส (Louis Davis) เปนผูนําคําวา “คุณภาพชีวิตการทํางาน” มาใชในป ๑๙๗๒ 

โดยพยายามจัดตั้งการปฏิบัติงานใหเชื่อมกับการมีสวนรวมและความพอใจของพนักงานในสถานที่

                                                           
๗บรรยงค  โตจินดา,“การบริหารงานบุคคล”, (กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ, ๒๕๔๙), หนา ๔๓ 



ทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางานคือ คุณภาพทั้งหมดของประสบการณมนุษยในสถานที่ทํางาน มันวัด

แนวทางที่ผูเขารวมในระบบตอบสนองตอลักษณะทางสังคมเทคนิคของระบบนั้น 

 คุณภาพงานมีความสําคัญสําหรับปจเจกบุคคล ความเจริญงอกงาม การทํางาน  

เศรษฐกิจที่ย่ังยืน และแขงขันไดดวยเชนเดียวกัน ดังนั้น องคการตองสรางชีวิตการทํางานใหกับ

พนักงาน ซึ่งมีความยั่งยืนในระยะยาว และสรางงานใหมากขึ้นและดีกวา ทุกคนตองมีความเปนไปได

ที่จะทํางานในระยะยาวนานกวาทุกวันนี้ สภาพการทํางานตองกอใหเกิดสิ่งดังกลาวซึ่งเก่ียวของกับ

การใหความสนใจไมเพียงแตสิ่งแวดลอมของการทํางานเทานั้น  แตรวมถึงการพัฒนาความสามารถ 

การเรียนรูตลอดชีวิจและความเสมอภาคดวย 

 การริเริ่มคุณภาพการทํางานถูกออกแบบมาเพื่อใหโปรแกรมบริหาร และการแนะแนว

เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่สงเสริมประสบการณการทํางานในเชิงบวก สรางสรรค และมีประโยชน  

ตองรวมความยืดหยุนกับความมั่นคง อิทธิพล การเลื่อนฐานะทางสังคม ความปลอดภัย และการ

เรียนรูในที่ทํางาน พนักงานตองสามารถสรางอิทธิพลตองาน เวลาทํางาน การจัดระเบียบงาน และ

เนื้อหางานของเขาเอง ปญหาสิ่งแวดลอมการทํางานในทางจิตวิทยา เชน ความเครียด และความ

เหนื่อยลามีมากขึ้น ขณะท่ีปญหาสิ่งแวดลอมของการทํางานแบบเกาๆ ยังคงมีอยู การปองกันตอง            

ดีขึ้น คาใชจายของสุขภาพที่ไมดีมีมหาศาล ทําใหสังคม องคการ และปจเจกบุคคลตองเสียคาใชจาย

อยางหนัก 

 ปญหาขององคการไมใชการขาดทรัพยากร หรือเจตจํานงเสมอไป แตเปนการหาเครื่องมือ  

และวิธีการที่เหมาะสมไมได คุณภาพงานตองถูกมองวาเปนกําไรระยะยาวของทุกคน ในอนาคต 

จําเปนตองจูงใจองคการใหมีความรับผิดชอบมากขึ้นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

๙. คําจํากัดความ 

 ๑.  คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง โปรแกรมที่ออกแบบเพ่ือสรางสถานที่ทํางานที่

สงเสริมความผาสุกของพนักงาน  (โธมัส เอส เบทแมน และสกอต เอ สเนลล) 

 ๒.  คุณภาพชีวิตการทํางานเนนการปรับปรุงมิติดานมนุษยของการทํางาน  ทรัพยากร

มนุษยควรปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน  โดยการแนะนําการแกปญหาแบบมีสวนรวม  จัด

โครงการใหม  นําระบบการใหรางวัลแบบใหมๆมาใช  และปรับปรุงสิ่งแวดลอมของการทํางาน  (วี

เลน  และฮังเกอร) 

 ๓.  คุณภาพชีวิตการทํางานเปนกระบวนการท่ีองคการตอบสนองตอความตองการของ

พนักงานในการพัฒนากลไกเพื่อใหเขาไดมีสวนรวมอยางเต็มที่ในการจัดสินใจที่ออกแบบชีวิตของเคา

ในที่ทํางาน  (อาร  อี  วอลตัน) 



 ๔.  คุณภาพชีวิตการทํางาน  คือ  แนวทางที่ผูเขารวมในระบบตอบสนองตอลักษณะทาง

สังคมเทคนิคของระบบขั้นที่เปนมาตรฐานหรือลักษณะที่สําคัญในความสามารถขององคการตอการ

ปฏิบัติ  (ซิงค) 

 จากการศึกษาเชิงวิเคราะหในคาํจํากัดความขางตน  เราอาจสรุปไดวา 

 คณุภาพชีวิตการทํางาน  คือ  กระบวนการที่สมาชิกทั้งหมดขององคการมีสิทธิแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบงานของเรา  โดยเฉพาะ  และสิ่งแวดลอมการทํางานโดยทั่วๆไป  โดย

ผานชองการสื่อความหมายที่เหมาะสม 

 ความพยายามในคุณภาพชีวิจการทํางานสันนิษฐานวา  พนักงานจะเพ่ิมความสําเร็จใหกับ

องคการถาเขารูสึกวาการทําประโยชนของเขามีความหมายและความสําคัญ  องคการที่ มี

ประสิทธิผลไดรับการมีสวนรวมของพนักงานผานการสื่อความหมายที่ ไดรับการปรับปรุง  

กระบวนการผลสะทอนกลับของการสํารวจอยางตอเนื่อง  ระบบการเสนอแนะ  การสรางทีม  และ

วงจรคุณภาพ  องคการมีความแตกตางกันเปนอันมากในความสนใจตอคุฯภาพของชีวิตการทํางาน 

 เราอาจใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน  ดังนี้ 

 เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตการทํางานที่เหมาะสม  จะตองมีความสมดุลระหวางภาวะผูนําของ

องคการ  โครงสรางองคการ  และพนักงานแตละคน  ดังภาพขางลาง 

ภาวะผูนํา 

 การศึกษาแสดงใหเห็นวา  ความพอใจในงานและคุณภาพชีวิตการทํางานที่สัมพันธกับ 

 ๑.  ปญหาทางกายและอารมณ 

  ปญหาทางการและอารมณตางๆ  เชน  ความพอใจในชีวิตต่ํา  เปนผลในกระเพาะ  

โรคหัวใจ  ความเหนื่อยลา  ชวงชีวิตสั้นลง  ปญหาสุขภาพจิต  ความรูสึกเก่ียวกับความผาสุกต่ํา  

ฯลฯ  ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานต่ํา 

 ๒.  ปญหาของพนักงาน 

  ปญหาตางๆของพนักงาน  เชน  การรองทุกข  การลาออก  ขาวลือ  การมาสาย  

หยุดพักนานขึ้น ฯลฯ  ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานต่ํา 

 ๓.  ปญหาการผลิต 

  ปญหาตางๆเก่ียวกับระบบการผลิต  เชน  ผลผลิต  เครื่องมือ / เครื่องอํานวยความ

สะดวก  การทํางานทรัพยสิน  การลักขโมย  ฯลฯ  ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานต่ํา 

 

๑๐. จุดประสงคของคุณภาพชีวิตการทํางาน 



 จุดประสงคที่สําคัญคือ 

  ๑.  เพ่ือดึงดูดและรักษาไวซึ่งคนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

  ๒.  เพ่ือปองกันความเครียดและความเหนื่อยลาระดับสูงของพนักงาน 

  ๓.  เพ่ือชวยใหเกิดบูรณาการของงานกับชีวิตสวนตัวอยางมีประสิทธิผล 

  ๔.  เพื่อสงเสริมใหเกิดความพอใจในงาน  การมีสวนรวม  และการคงไวซึ่งพนักงาน

มากขึ้น  โดยเฉพาะบุคลากรที่สําคัญ  และมืออาชีพที่ดีที่สุด 

  ๕.  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและผลิตภาพผานความพอใจในงานท่ีสูง 

  ๖.  เพ่ือสรางความสมดุลระหวางสวนตัว / ครอบครัว  กับความตองการที่สัมพันธกับ

งานในตัวพนักงานแตละคนเพ่ือรักษาประสิทธิผลสวนบุคคลในระดับที่ไดรับประโยชนสูงสุด 

๑๑. ความสําคัญของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในโครงสรางครอบครัว  และแนวโนมที่เพ่ิมข้ึนของ

ความเปนปจเจกชนนิยม  แตครองครัวยังคงเปนสาเหตุหลักของสังคมสมัยใหม  การตัดสินใจของ

องคการควรเปนสวนหนึ่งของงาน  ปจจุบัน  ดวยพนักงานเองทํางานบางสวนที่เดิมทีฝายบริหารเปน

ผูทํางานดังกลาวมีความคุมคาที่จะทํามากขึ้น  เนื่องจากงานของคนมีองคประกอบของความเจริญ

งอกงามและการเรียนรูมากขึ้น  องคการที่แสวงหาความไดเปรียบในการแขงขันผานทรัพยากร

มนุษยมีเงื่อนไขวา  เขาไมตองการพนักงานที่ทําตามกฎหมาย  แตเขาตองการคนที่จะตั้งกฎหมาย

ของตัวเอง 

 นักทฤษฎีเสียงสวนใหญเชื่อวา  เทาท่ีการจัดระเบียบของงานมีสวนเก่ียวของ  ไมมีความ

ขัดแยงเบื้องตนในผลประโยชนระหวางผูบริหารกับพนักงาน  สิ่งดังกลาวแดงนัยวา  การสนับสนุน

การปฏิบัติงาน  และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานคือดานทั้งสองของเหรียญเดียวกัน  ใน

การศึกษาท่ียืดอุดมการณเปนหลัก  ขอสมมติฐานดังกลาวพบไดงาย  อยางไรก็ตาม  การใชแรงงาน

มนุษยอยางจํากัดไดละทิ้งศักยภาพที่สําคัญในผลิตภาพ  งานรอบตัวไมเกี่ยวของกับอันตรายใดๆ  

เพียงแตโอกาส  คุณสมบัติ  และความอิสระทางวิชาการ  คือ  พลังของการผลิตที่ตองใชใหถ่ียิ่งขึ้น  

ปจจุบัน  การเรียนรูอยางกวางขวางและลึกซึ่งมีความจําเปนเพราะองคการถูกจัดโครงสรางเพ่ือ

สงเสริมความเปนไปไดของการเรียนรูที่เปนประโยชนในหมูสมาชิก  และสรางสรรคความสัมพันธ

ของความเสอมภาคข้ึน๘ 

 

                                                           
๘อางแลว, หนา ๒๒๖ – ๒๒๙.   
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