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ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จํากัด จังหวัดเชียงใหม ่
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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระเร่ืองระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จํากัด จังหวัด

เชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและการปฏิบัต ิ

ทําการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง จากกลุ่ม

ประชากรคือบุคลากรท่ีทํางานในสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจงจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จํานวน 16 คน โดยได้แบ่งกลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับองค์กร  

2) ระดับปัจเจกบุคคล และ 3) ระดับพนักงาน ภายใต้กรอบแนวคิดท่ีหน้าท่ีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 5 หน้าท่ี คือ  

การจัดหาบุคคลเข้าทํางาน การพัฒนาบุคลากร ผลตอบแทนและผลประโยชน์ ความปลอดภัยและสุขภาพ และพนักงาน

และแรงงานสัมพันธ์ ใช้เทคนิควิเคราะห์เน้ือหาประกอบบริบทโดยการหาคําสําคัญ เพื่อจัดหมวดหมู่ตามภาระ 5 หน้าที่

ดังกล่าว 

 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ระดับองค์กรมีการดําเนินงานในด้านนโยบายและการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กันใน  

4 หน้าท่ี คือการจัดหาบุคคลเข้าทํางาน การพัฒนาบุคลากร ผลตอบแทนและผลประโยชน์ และพนักงานและแรงงาน

สัมพันธ์ ระดับปัจเจกบุคคลมีการดําเนินนโยบายและการปฏิบัติท่ีมีความสัมพันธ์กันท้ัง 5 หน้าท่ี ส่วนระดับพนักงานม ี  

การสะท้อนให้เห็นเฉพาะด้านการปฏิบัติงานท้ัง 5 หน้าท่ี และจากการศึกษามีการยืนยันข้อค้นพบ เพื่อเปรียบเทียบ       

ข้อค้นพบจากแหล่งและมุมมองท่ีต่างกันในหน้าที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีกล่าวถึงในท้ัง 3 ระดับ ซ่ึงผลการศึกษา

โดยเป็นการเปรียบเทียบข้อค้นพบในส่วนของหน้าที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์พบว่า ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

มีการกล่าวถึงทัง้ 3 ระดับ ท้ัง 5 หน้าท่ี ในสว่นของการปฏบัิติ 

ABSTRACT  

 The independent study, “ Human Resource Management System of Sanpatong Agricultural Cooperative 

Limited, Chiang Mai Province,” aimed to study the Human Resource (HR) management system and the relationship 

between HR policies and HR practices. The data of this qualitative study were collected by using semi-structured 
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interviews. The population was the people working at Sanpatong Agricultural Cooperative Limited and 16 samples 

were selected by using purposive sampling method.  The interviewees were divided into three levels:  1) 

Organizational Level 2)  Individual Level and 3)  Employee Level, under the concept of five human resource 

management functions:  Staffing, Human Resources Development, Compensation & Benefits, Safety & Health, and 

Employee & Labor relations.  Content analysis techniques were used to contextualize allied keywords into the five 

functions of human resource management.  

 The results showed that at the organization level the policies and practices have a relationship with four HR 

functions; Staffing, Human Resources Development, Compensation & Benefits, and Employee & Labor relations. At 

the individual level, the policies and practices have a relationship with five HR functions while, at the employee level, 

the results reflect only the practices of five HR functions.  In addition, this study used the triangulation method to 

compare the conclusions from different sources and perspectives on human resource management functions at the 

three levels.  It is evident from the comparisons in this study that there are five functions of the human resource 

practices in all three levels. 

บทนํา  

 การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์เร่ิมมีความสําคัญมากขึ้นในทุกองค์กร เพราะมนุษย์ถือเป็น      

ตัวการขับเคล่ือนในส่วนของกระบวนการทํางานให้เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีองค์กรได้วางเอาไว้ (Guest & Conway, 

2011) ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพส่ิงสําคัญคือการนําเอาแผนไปปฏิบัติ  โดยระบบการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์มีส่วนสําคัญในการอธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับขององค์กร ซ่ึงสามารถแสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง

ความสัมพันธ์ของระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์และจําแนกกระบวนการทํางานได้เป็นอย่างดี 

 สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสหกรณ์ท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ก่อต้ัง

จนถึงปัจจุบัน สามารถช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือสมาชิกและมองเห็นถึงความสําคัญของบุคลากร โดยใช้การบริหาร

แบบธรรมาภิบาลท้ังในการดําเนินธุรกิจ การบริหารและการจัดการและการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทํางานมี

ความถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้กับสมาชิกในการดําเนินธุรกิจ จึงทําให้ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จํากัด 

มีสมาชิกท้ังหมด 6,675 คน มีทุนเรือนหุ้น 237.62 ล้านบาท ทุนสํารอง 85 ล้านบาท และมีกําไรจากการดําเนินงานใน

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 19 ล้านบาท (รายงานประจําปี 2559 ของสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จํากัด, 2560) ท้ังนี้ 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตองได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติในปี พ.ศ.2519 ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศและรางวัล

ชนะเลิศสหกรณ์ท่ีมีผลงานดีเด่นอันดับหน่ึงระดับประเทศ  และเป็นสหกรณ์ตัวอย่างในการดําเนินงานให้กับสหกรณ์       

อีกหลายแห่งมาโดยตลอด (กรมส่งเสริมสหกรณ,์ 2559) 
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แนวคิดและทฤษฎี  

ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource System) ประกอบด้วยนโยบายและการปฏิบัติท่ีมี

ความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีความต่อเน่ืองและรวดเร็ว (Armstrong, 

2011) โดยระบบเป็นตัวท่ีสามารถสะท้อนออกมาให้เห็นถึงโอกาสที่รอการปรับปรุง 

นโยบายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Policies) เป็นหลักหรือแนวทางการปฏิบัติ หรือกฎและ

ระเบียบท่ีกําหนดข้ึน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ซ่ึงมีความยืดหยุ่นและมีความเก่ียวข้องผูกพันร่วมกัน 

(เอกชัย ก่ีสุขพันธ์, 2542) เพื่อใช้ในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในการทํางาน 

การปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Practices) เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการจัดการ

บุคลากร โดยศึกษาภายใต้หน้าท่ีด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 5 หน้าท่ี คือการจัดหาบุคคลเข้าทํางาน การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ผลตอบแทนและผลประโยชน์ ความปลอดภัยและสุขภาพ และพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ (Mondy, 

Noe and Permeux, 2002) 

ท้ังนี้ แนวทางการศึกษาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีกรอบแนวคิดท่ีว่า หากนโยบายทรัพยากรมนุษย์มี

ความสัมพันธ์หรือสอดคล้องกับการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ แสดงว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ช่วยให้เป้าหมาย

ขององค์กรนั้นประสบความสําเร็จตามท่ีได้วางแผนเอาไว ้ซ่ึงสําหรับกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังนี้นํามาจัดทําได้ ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1  กรอบแนวคิดการศึกษาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จํากัด    

จังหวัดเชียงใหม่ 

ระดบัองค์กร  (Organization Level) 
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542, 

ข้อบงัคบัสหกรณ์ , ระเบียบวา่ด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางาน 

 

 

ระดบัปัจเจกบุคคล  (Individual 

Level) และระดบัพนักงาน  (Employee 

- การจดัหาบคุคลเข้าทํางาน
- การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
- ผลตอบแทนและผลประโยชน์ 
- ความปลอดภยัและสขุภาพ 
- พนกังานและแรงงานสมัพนัธ์
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. ขอบเขตการศึกษา  เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร  

ซ่ึงในท่ีน้ีจะทําการศึกษาในด้านนโยบายและการปฏิบัติ  ใช้กระบวนศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยใช้วิ ธีการในการเก็บข้อมูลทุกอย่างท่ี เก่ียวข้องกับกรณี ศึกษาท่ี มีการศึกษาแบบกรณี ตัวแทน 

(Representative Case) การศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริงเป็นประจําในองค์กรอย่างละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด

โดยเฉพาะ (Yin, 2009) 

 2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรที่

ศึกษา มีจํานวน 108 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญจํานวน 16 คน ซึ่งพิจารณาเลือกจาก

บุคคลท่ีมีความเหมาะสม ความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ เพื่อให้สะท้อนภาพรายละเอียดของประเด็นท่ีต้องการ

ศึกษาโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร จํานวน 1 คน ระดับปัจเจกบุคคล จํานวน 2 คน และระดับพนักงาน จํานวน 

13 คน  

3. เครื่องมือที่ ใช้ ในการศึกษา ใช้การสัมภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) เป็น           

การสัมภาษณ์ท่ีประกอบด้วยคําถามต่างๆ ในแบบสอบถามแต่สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน

คําตอบจากกลุ่มที่ให้ข้อมูลสําคัญ (Key informants) โดยแบ่งวิเคราะห์เป็น 3 ส่วน คือ นโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

ลักษณะการดําเนินงานทรัพยากรมนุษย์ท้ัง 5 ด้าน ประกอบด้วย การจัดหาบุคคลเข้าทํางาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

ผลตอบแทนและผลประโยชน์ ความปลอดภัยและสุขภาพ และพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ และผลการดําเนินงาน

ทรัพยากรมนุษย์จากการนําแผนและนโยบายไปปฏิบัติในระดับพนักงาน และผลของการศึกษาจะใช้การยืนยัน          

ความน่าเช่ือถือของข้อค้นพบ (Triangulation) ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบข้อค้นพบของปรากฏการณ์ท่ีทําการศึกษาจากแหล่ง

และมุมมองท่ีต่างกันให้ได้ข้อค้นพบแล้วนําข้อค้นพบมาเปรียบเทียบกัน เพื่อข้อมูลท่ีเท่ียงตรงและนําไปวิเคราะห์ได ้     

อย่างชัดเจน (ทวีศักดิ์ นพเกสร, 2550) 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 1. ผลการศึกษาระดับองค์กร (Organization level) 

 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติตามนโยบาย ซ่ึงส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กร มีดังน้ี 

 - การจัดหาบุคคลเข้าทํางาน มีการกําหนดนโยบายและปฏิบัติตามแผนอัตรากําลัง ท่ีมีการระบุไว้ในแผนและ

งบประมาณประจําปี และจะมีการทดสอบทั้งการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคล

เข้ามาทํางาน ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ และระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ท่ีกําหนดให้

สหกรณ์ จ้างเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างตามจํานวนท่ีจําเป็นแก่การปฏิบัติงานประจําของสหกรณ์   โดยเม่ือสหกรณ์มี          

ความจําเป็นต้องจ้างเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณารับสมัครคัดเลือก 

 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีนโยบายให้พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างน้อง 1 ครั้งต่อปี ซ่ึงในการปฏิบัติได้มี

โครงการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีโดยมีแนวทางการฝึกอบรมอยู่ 3 แนวทางคือ จัดหลักสูตรขึ้นเอง จัดโดยนําหลักสูตร
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จากทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ และส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานอื่น ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ ท่ีสนันสนุน

ให้มีทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ และระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน โดยส่งเสริมให้

เจ้าหน้าท่ีท่ีประสงค์จะเขา้รับการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา การเพิ่มทักษะในการทํางาน 

 - ผลตอบแทนและผลประโยชน์ ผลตอบแทนมีการกําหนดนโยบายการปรับขึ้นเงินเดือนประจําทุกปี โดย     การ

ปฏิบัติจะใช้เกณฑ์ความดีความชอบเป็นตัวพิจารณา ส่วนผลประโยชน์จะจ่ายในรูปของโบนัสท่ีมีการกําหนดนโยบายและ

การปฏิบัติข้ึนอยู่กับกําไรจากผลประกอบการในแต่ละปี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับสหกรณ์และระเบียบว่าด้วย

เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานให้ผู้จัดการมีอํานาจเล่ือนเงินเดือนของเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้าง และการเล่ือน

เงินเดือนของผู้จัดการเป็นอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ 

 - พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ มีการกําหนดนโยบายและปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับ

เก่ียวกับการทํางาน และมีนโยบายที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน โดยให้มีการเข้าแถวในทุกเช้าวันจันทร์

เพื่อสร้างการปลุกเร้าก่อนการทํางาน ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการ และผู้จัดการมี

อํานาจหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย และเป็นไป

ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับเก่ียวกับการทํางาน ท่ีเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ ต้องปฏิบัติตาม

ข้อบังคับ ระเบียบ คําส่ัง แบบแผนและวิธีปฏิบัติของสหกรณ์ โดยเจ้าหน้าที่ทุกระดับศึกษาระเบียบให้มีความเข้าใจเพื่อให้มี

การปฏิบัติอย่างถูกต้อง   

 2. ผลการศึกษาระดับปัจเจกบุคคล (Individual Level) 

 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติตามนโยบาย ซ่ึงส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กร มีดังน้ี 

 - การจัดหาบุคคลเข้าทํางาน มีนโยบายจัดทํากรอบอัตรากําลังโดยดูกําลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Manpower 

Inventory) เพื่อนํามาประมาณการกําลังคน จากนั้นข้อมูลแผนอัตรากําลังน้ีเสนอในที่ประชุมใหญ่ให้ทําการอนุมัติเป็น

กรอบอัตรากําลังประจําปี ซ่ึงทางคณะกรรมการจะดําเนินการประชุมพิจารณาข้อมูลร่วมกันกับฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบุคคลนําเอาข้อมูลที่รวบรวมจากแต่ละแผนกมากําหนดแผนอัตรากําลังเพื่อจะได้ทําการสรรหาเพิ่มเติมต่อไป 

 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีนโยบายการฝึกอบรมอยู่ 2 ลักษณะ คือสหกรณ์จัดอบรมขึ้นเอง และสหกรณ์ส่ง

บุคลากรไปเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานอื่นภายนอก โดยหากมีเจ้าหน้าท่ีสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกและ

ทางสหกรณ์ ก็จะอนุมัติให้เข้าร่วมอบรมดังกล่าว แต่หากจัดอบรมขึ้นภายในบริเวณสหกรณ์จะเป็นการอบรมในภาพรวมที่

ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนเข้าร่วม เน้ือหาในการอบรมจะเน้นการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและการติดต่อส่ือสาร 

การประสานงานเพื่อลดข้อบกพร่องและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

 - ผลตอบแทนและผลประโยชน์ มีนโยบายกําหนดการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนตามพื้นฐานกฎหมายแรงงาน 

การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนและให้โบนัสแก่พนักงานเป็นประจําทุกปี ซึ่งในการปฏิบัติในการจ่ายเงินเดือนจะต้องไม่ตํ่า

กว่าค่าจ้างแรงงานข้ันตํ่าตามกฎหมายแรงงาน ส่วนการปฏิบัติในการเล่ือนข้ันเงินเดือนจะใช้เกณฑ์พิจารณาความดี

ความชอบ และการให้โบนัสโดยดูจากผลประกอบการประจําปี โดยท่ีผ่านมาจะมีการจ่ายโบนัสทุกปี 

 - ความปลอดภัยและสุขภาพ มีนโยบายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากการใช้สิทธิประกันสังคมให้แก่

พนักงานท่ีมีลักษณะงานอาจจะต้องพบเจอความเสี่ยงด้านสุขภาพ อีกท้ังมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทํางาน เช่น 
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เคร่ืองแบบการแต่งกายหรือเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆขณะปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการจัดการเพ่ือความถูกต้องภายใต้ระบบ

มาตรฐานการควบคุมการผลิตต่างๆ 

 - พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ ได้ดําเนินการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานโดยในทุกเช้าวันจันทร์ของแต่

ละสัปดาห์จะมีการเขา้แถวกอ่นเข้าทํางาน โดยมีประธานและคณะกรรมการมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการแจง้ข่าวสาร 

พูดคุยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันระหว่างเจ้าหน้าท่ีและ

คณะกรรมการ 

 3. ผลการศึกษาระดับพนักงาน (Employee Level) 

 แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กร ในระดับพนักงาน

ปรากฏว่า ไม่พบความสัมพันธ์กันระหว่างนโยบายและการปฏิบัติของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท้ัง 5 หน้าที่ เน่ืองจากใน

ระดับพนักงานเป็นเพียงผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งจะได้รับทราบเพียงแผนปฏิบัติงานของตนเองจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนําไป

ปฏิบัติตามให้บรรลุเป้าหมาย 

 4. ผลการศึกษาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบ่งตามหน้าที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทุก

ระดับ 

 จากการเปรียบเทียบปรากฏว่า มีหน้าท่ีทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท้ัง 5 หน้าท่ีซ่ึงมีเฉพาะในด้านการปฏิบัต ิ

(HR Practices) เท่าน้ัน ท่ีมีการกล่าวถึงในท้ัง 3 ระดับท่ีกล่าวตรงกันหรือสอดคล้องกันจากมุมมองที่แตกต่างกัน  

ผลการศึกษามีดังน้ี 

 - หน้าที่การจัดหาบุคคลเข้าทํางาน  

  ด้านการปฏิบัติ การปฏิบัติในระดับองค์กรจะทําการวิเคราห์กรอบอัตรากําลัง เพื่อนําไปจัดทําแผน

อัตรากําลังในแผนนโยบายและงบประมาณประจําปี รวมถึงหลักเกณฑ์ในการรับสมัครร่วมกับระดับปัจเจกบุคคล ท้ังน้ีใน

ระดับปัจเจกบุคคลจะเป็นผู้พิจารณาปรับคุณสมบัติต่างๆได้ตามความเหมาะสม ส่วนพนักงานท้ังหมดจะรับรู้ในเร่ือง

วิธีการปฏิบัติเม่ือต้องการขออัตรากําลัง โดยหากมีความประสงค์ต้องการพนักงานเพิ่มจะต้องแจ้งให้ฝ่ายจัดการทราบเร่ือง

เพื่อดําเนินการเปิดรับสมัครท่ีจะต้องเป็นไปตามข้ันตอนได้กําหนดไว้ 

 - หน้าที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

  ด้านการปฏิบัติ การปฏิบัติในระดับองค์กรมีการจัดโครงการฝึกอบรมภายในองค์กรและการส่งไป

อบรมนอกสถานที่ รวมถึงการพัฒนาตนเองท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนข้อมูลการทํางานกับเพื่อนร่วมงาน และระดับปัจเจก

บุคคลดําเนินงานด้านฝึกอบรมโดยจัดหลักสูตรโครงการฝึกอบรมขึ้นเองหรือติดต่อขอรับหลักสูตรจากกรมส่งเสริม

สหกรณ์เพื่อนํามาจัดอบรมให้แก่พนักงานและคณะกรรมการ ส่วนของระดับพนักงานท้ังหมดจะรับรู้การฝึกอบรมโดย  

การเข้าร่วมอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดศึกษาดูงาน และการหมุนเวียนแผนกงานเพื่อเรียนรู้พัฒนาทักษะ

งานด้านอื่นๆ 

 

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีท่ี 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

 

Vol. 3 No. 4 (October – December 2017)   324

 

 - หน้าที่ผลตอบแทนและผลประโยชน์ 

  ด้านการปฏิบัติ การปฏิบัติในระดับองค์กรได้มีการมอบโบนัสให้แก่พนักงานเป็นประจําทุกปีโดยจะทํา

การพิจารณาตัดสินใจจากข้อมูลกําไรของผลประกอบการในแต่ละปี และในระดับปัจเจกบุคคลจะเป็นผู้ดําเนินการจัดสรร

โบนัสจากกําไรตามอัตราส่วนแบ่งระหว่างคณะกรรมการร้อยละ 60 และเจ้าหน้าที่ร้อยละ 40 และในระดับพนักงาน

ท้ังหมดรับรู้ในเร่ืองของการได้รับเงินโบนัสเป็นประจําทุกปี 

 - หน้าที่ความปลอดภัยและสุขภาพ 

  ด้านการปฏิบัติ การปฏิบัติในระดับองค์กรดําเนินการในการติดตาม รวบรวมและจัดทําส่งรายงานเร่ือง

ความปลอดภัยในสถานประกอบการให้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเป็นประจําทุกปี ส่วนระดับปัจเจกบุคคลดําเนินการปฏิบัติตาม

ในเร่ืองการตรวจสุขภาพ การรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม อุปกรณ์และเคร่ืองแต่งกายให้แก่พนักงานใน     

การปฏิบัติงาน และระดับพนักงานจะรับรู้ว่ามีการตรวจสุขภาพประจําปีให้เพิ่มเติมในแผนกท่ีมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

และจะต้องมีการปฏิบัติตามระเบยีบเพื่อความปลอดภัยในการทํางานอย่างสมํ่าเสมอ 

 - หน้าที่พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 

  ด้านการปฏิบัติ การปฏิบัติในระดับองค์กรมีการดําเนินงานท่ีต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของ

สหกรณ์ และสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน โดยทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับพนักงานทุกคนจะต้องมีการรับรู้และ

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

การอภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาเรื่อง ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จํากัด จังหวัด

เชียงใหม่ โดยศึกษาแนวทางในการนํานโยบายไปปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ ท่ีได้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  ข้อบังคับสหกรณ์และระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเก่ียวกับการทํางาน  

โดยใช้แนวคิดหน้าท่ีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน 5 หน้าท่ี พบว่ามีประเด็นท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

 1. หน้าที่การจัดหาบุคคลเข้าทํางาน  

 จากการศึกษาพบว่า มีการกําหนดกรอบอัตรากําลังของเจ้าหน้าที่ไว้ โดยมีการวางแผนอัตรากําลังจากการนําเอา

ข้อมูลกําลังคนในแต่ละแผนกมาวิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการ ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ ข้อบังคับ

สหกรณ์ ท่ีระบุว่า สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีอ่ืนตามความจําเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ตามระเบียบของ

สหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินงานเป็นผู้กําหนด และยังสอดคล้องกับ ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเก่ียวกับ

การทํางาน ท่ีกําหนดไว้ว่าให้สหกรณ์จ้างเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างตามจํานวนที่จําเป็นแก่การปฏิบัติงานประจําของสหกรณ ์

โดยให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพจิารณารับสมัครคัดเลือก  

 2. หน้าที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จํากัด มีการส่งเสริมให้

คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีได้รับการอบรม ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ ข้อบังคับสหกรณ์ ที่กําหนดให้ม ี     

การจัดทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ และยังสอดคล้องกับ ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับเก่ียวกับ         
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การทํางานท่ีกําหนดไว้ว่า อนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา การเพิ่มทักษะ   

ในการทํางาน โดยสหกรณ์จะพิจารณาให้ลาได้โดยไม่เสียหายต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและงานของสหกรณ์ 

 3. หน้าที่ผลตอบแทนและผลประโยชน์ 

 จากการศึกษาพบว่า เงินเดือนและค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเป็นหลัก มีการปรับขึ้นเงินเดือนทุกป ี 

โดยมีการพิจารณาข้ันเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ตามสายอํานาจของผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ ท้ังน้ีจะพิจารณาข้อมูลอ่ืน

เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และขอ้บังคับเกี่ยวกับการทํางาน

ท่ีระบุว่า การเล่ือนเงินเดือนหรือค่าจ้างของเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างให้พิจารณาถึงความสามารถ ความรับผิดชอบ คุณภาพ

และปริมาณงานในหน้าท่ี โดยผู้จัดการมีอํานาจเล่ือนเงินเดือนของเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้าง และการเล่ือนเงินเดือนของ

ผู้จัดการเป็นอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ และมีการให้โบนัสเป็นประจําทุกปี รวมถึงมีสวัสดิการอื่นๆ  

ซ่ึงผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ ข้อบังคับของสหกรณ์ และระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน 

ท่ีระบุให้มีการจัดสรรกําไรเพ่ือนํามาเป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ และเป็นทุนสวัสดิการหรือ    

การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  

 4. หน้าที่ความปลอดภัยและสุขภาพ 

 จากการศึกษาพบว่า ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานก็จะมีการดูแลในเร่ืองของเคร่ืองจักร อุปกรณ์ และเคร่ือง

แต่งกายให้มีความเรียบร้อยและสะอาด และต้องส่งรายงานให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นประจําทุกปี ซ่ึงผลการศึกษามี

ความสอดคล้องกับข้อบังคับสหกรณ์ท่ีระบุว่า ผู้จัดการจะต้องเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของสหกรณ์ รวมถึงเสนอรายงานของ

สหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาท่ีทางราชการกําหนด และสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและ

ข้อบังคับเก่ียวกับการทํางาน ท่ีกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างต้องปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยในการทํางาน  

และต้องดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การทํางานให้อยู่ในสภาพดีเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 5. หน้าที่พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 

 จากการศึกษาพบว่า ในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีแต่ละแผนกก็จะมหีัวหน้างาน หัวหน้าแผนกกํากับดูแลเจ้าหน้าที่

และลูกจ้างในแต่ละแผนกอยู่เสมอ ซ่ึงผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ ข้อบังคับของสหกรณ์ และระเบียบว่าด้วย

เจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ท่ีกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ 

คําส่ัง แบบแผนและวิธีปฏิบัติของสหกรณ์  โดยเจ้าหน้าท่ีระดับบังคับบัญชาและคณะกรรมการดําเนินการจะเป็น 

ผู้ควบคุมดูแลให้เจา้หน้าที่ระดับปฏิบัติการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเคร่งครัด 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเรื่อง ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่จะสามารถนําไปใช้ปรับปรุงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังต่อไปน้ี 

 1. ในหน้าท่ีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้มีการให้ความสําคัญในการอบรมแก่พนักงานในทุกระดับ โดยพนักงาน

ทุกระดับมีการรับรู้ท้ังด้านนโยบายและการปฏิบัติ ซ่ึงในหลักสูตรการอบรมหากมีการจัดอบรมท่ีมีความหลากหลายมาก
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ย่ิงขึ้น เช่น การอบรมทางด้านภาษาต่างชาติให้แก่เจ้าหน้าท่ีทุกระดับเพื่อเพิ่มความรู้ให้พร้อมบริการแก่ชาวต่างชาติที่มาใช้

บริการ เป็นต้น จะสามารถช่วยพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานทุกระดับได้ดยีิ่งข้ึน 

 2. ในระดับพนักงานมีการรับรู้ข้อมูลท้ังด้านนโยบายและปฏิบัติในหน้าที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ  

การจัดหาบุคคลเข้าทํางาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลตอบแทนและผลประโยชน์ และพนักงานและแรงงานสัมพันธ ์

แต่ไม่ได้รับรู้นโยบายในหน้าท่ีความปลอดภัยและสุขภาพ ดังนั้น เพื่อให้ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้นจึงควรให้การสนับสนุนข้อมูลด้านนโยบายและการปฏิบัติด้านความปลอดภัยและสุขภาพเพิ่มมากขึ้น 
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