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บทคัดย่อ  

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานอุตสาหกรรม จังหวัด

นครสวรรค์ ด้วยการศึกษาเชิงคุณภาพท่ีมีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และใช้วิธีการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 16 คน ศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  ระดับองค์กร  ระดับปัจเจกบุคคล และระดับ

พนักงาน โดยใช้เทคนิควิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบทและจ าแนกข้อมูล เพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นและ  

แปลความหมายเพื่อตอบปัญหาการศึกษาวิจัย ภายใต้กรอบแนวคิดท่ีหน้าท่ีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 5 หน้าท่ี คือ  

การจัดหาบุคคลเข้าท างาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลตอบแทนและผลประโยชน์ ความปลอดภัยและสุขภาพ  

และพนักงานและแรงงานสัมพันธ์  

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ระดับองคก์รได้ให้ความส าคัญในดา้นนโยบาย (HR Policies) เร่ืองการจัดบุคคลเข้าท างาน 

การพัฒนาบุคลากร ผลตอบแทนและผลประโยชน์ และพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ ในด้านการปฏิบัติ (HR Practices)

เร่ืองการจัดบุคคลเข้าท างาน การพัฒนาบุคลากร ความปลอดภัยและสุขภาพ และพนักงานและแรงงานสัมพันธ์  

ระดับปัจเจกบุคคลได้ให้ความส าคัญในด้านนโยบาย (HR Policies) เร่ืองการจัดบุคคลเข้าท างาน การพัฒนาบุคลากร 

ผลตอบแทนและผลประโยชน์ และพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ ในด้านการปฏิบัต ิ(HR Practices) ให้ความส าคัญในหนา้ท่ี

ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท้ัง 5 ด้าน และระดับพนักงานได้ให้ความส าคัญในด้านนโยบาย (HR Policies) เร่ืองการจัด

บุคคลเข้าท างาน และผลตอบแทนและผลประโยชน์ ในด้านการปฏิบัติ (HR Practices) เร่ืองการจัดบุคคลเข้าท างาน  

การพัฒนาบุคลากร ความปลอดภัยและสุขภาพ และพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถยืนยันข้อ

ค้นพบเพื่อเปรียบเทียบข้อค้นพบจากแหล่งและมุมมองท่ีต่างกัน ว่าหน้าท่ีทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดหา

บุคคลเข้าท างาน ด้านผลตอบแทนและผลประโยชน์ มีความสอดคล้องกันท้ัง 3 ระดับในด้านนโยบาย ส่วนในด้านการ

จัดหาบุคคลเข้าท างาน ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ และด้านพนักงานและแรงงาน

สัมพันธ์มีความสอดคล้องกันท้ัง 3 ระดับในดา้นการปฏบัิติ 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to 1) study the human resource management system of Nakhon Sawan 

Provincial Industry Office.  This was a qualitative research and the data was collected from semi-structured 

interviews by specific sampling of 16 samples who were from 3 work levels, namely organisation, individuals, and 

staff. The analysis was done by studying the content of the interviews in the context in order to answer the research 

questions.   

The analysis was done based on the concept of the 5 duties of human resource management, namely 

recruitment, human resource development, remuneration and benefits, safety and health, and employees and labor 

relations. 

 The results of the research showed that in the organization level, the importance was placed on HR policies 

in terms of recruitment, human resource development, remuneration and benefits, and employees and labor 

relations; and on HR practices, in terms of recruitment, human resource development, safety and health, and 

employees and labor relations.  In the individual level, the importance was placed on HR policies in terms of 

recruitment, human resource development, remuneration and benefits, and employees and labor relations; and on 

HR practices, the importance was placed on the 5 duties of human resource management. In the staff level, the 

importance was placed on HR policies interns of recruitment and remuneration and benefits; and on HR practices in 

terms of recruitment, human resource development, safety and health, and employees and labor relations.  The 

results of this research confirmed the results from different sources and perspectives that recruitment and 

remuneration and benefits complied to each other in the 3 levels of policy aspect. Also recruitment, human resource 

development, safety and health, and employees and labor relations complied to each other in the 3 levels of the 

practice aspect.       

บทน า  

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เป็นกระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุก

ระดับในหน่วยงาน เพื่ อให้ เป็นทรัพยากรท่ีมีประสิท ธิภาพสูงสุด ท่ีจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์กร  

(สุนันทา เลาหนันทน์, 2542: 5) โดยเร่ิมจากการท่ีบุคลากรทุกระดับภายในองค์กรสามารถสื่อสาร ถ่ายทอดและส่งต่อ

ความเข้าใจในนโยบายท่ีองค์กรก าหนดขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสิ่งท่ีส าคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มี

ประสิทธิภาพนัน้ ส่วนหน่ึงคอืการน านโยบายและแผนไปปฏบัิตอิย่างถูกต้อง (Guest & Conway, 2011)  

ส านักงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีอยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม และสังกัดในส านักปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม โดยลักษณะเด่นของส านักงานอุตสาหกรรม คือเป็นองค์กรขนาดเล็กซึ่งมีบุคลากรค่อนข้างน้อย แต่มีการ

บริหารงานท่ีดูแลท้ังภาคอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด ซึ่งหน้าท่ีหลักส านักงานอุตสาหกรรมมีหน้าท่ีควบคุม วางแผน  
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และพัฒนาสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ (ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์, 

2559) มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย คือ มุ่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์เป็น “เมืองอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

อุตสาหกรรมอาหาร และเขตส่งเสริมพลังงานทดแทน” ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ีรวมท้ังสิ้น 29 คน 

ขณะที่พื้นท่ีรับผิดชอบมกีารบริหารงานและควบคุมดูแลด้านอุตสาหกรรมค่อนขา้งมาก เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ เนื่องด้วย

จังหวัดนครสวรรค์มีท้ังทรัพยากรการเกษตรท่ีสามารถสร้างมูลค่าและการคมนาคมท่ีหลากหลาย โดยล่าสุดในปี 2559 

จังหวัดนครสวรรค์ได้มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกิดขึน้ถึง 1,438 โรงงาน และในอนาคตมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

(สมเกียรต ิราชคมน,์ 2559: สัมภาษณ)์ 

  ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาระบบทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource System) ของส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ว่ามีกิจกรรมในการด าเนินงานอย่างไร ท่ีจะตอบสนองนโยบายทรัพยากรมนุษย ์ 

(HR Policies) ซึ่งเป็นนโยบายท่ีสอดคล้องกับนโยบายองค์กร ภายใตก้รอบหน้าท่ีด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์  (Human 

Resource Management Functions) 5 หน้าท่ี ได้แก่ การจัดหาบุคคลเข้าท างาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร

ผลตอบแทนและผลประโยชน์ การจัดการความปลอดภัยและสุขภาพ และ พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ (Mondy, Noe & 

Permeux, 2002) เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

นครสวรรค์ตอ่ไป  

แนวคดิและทฤษฎี  

ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) พยอม วงศ์สาร

ศรี (2552) ได้ให้ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง “กระบวนการท่ีผู้บริหารใช้ศิลป์และกลยุทธ์

ด าเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลท่ีมี คุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์กร พร้อมท้ังสนใจการพัฒนา

ธ ารงรักษาให้สมาชิกท่ีปฏิบัติงานในองค์กรเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีในการท างาน 

และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการท่ีท าให้สมาชิกในองค์กรท่ีต้องพน้จากการท างานด้วยเหตุทุพลภาพ เกษียณอายุ หรือ

เหตุอ่ืนใดในงานให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมอยา่งมีความสุข” 

 นโยบายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Policies) คือ สิ่งท่ีก าหนดขึ้นให้บุคลากรภายในองค์กรน ามาใช้

เป็นแนวทางปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถขับเค ลื่อนองค์กรไปสู่ เป้าหมายท่ีวางไว ้ 

(พยอม วงศส์ารศรี, 2538) 

 การปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Practices) คือ กระบวนการท่ีเกิดจากการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Armstrong, 2011) 
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วิธีการด าเนินการวจิัย   

1.ขอบเขตการศึกษา เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร  

ซึ่งในท่ีนีจ้ะท าการศกึษาโดยมเีนื้อหาเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1) นโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ี์มีในองคก์ร  

   2) การปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ การจัดหาบุคคลเข้าท างาน การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยผ์ลตอบแทนและผลประโยชน ์ความปลอดภัยและสุขภาพ พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 

   3) การวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR Policies) และการปฏิบัติ

ด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Practice) โดยแยกวิเคราะห์ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร (Organization Level) ระดับ

ปัจเจกบุคคล (Individual Level) และระดับพนักงาน (Employee Level) 

2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง องค์กรมีประชากรท้ังสิ้น 29 คน ซึ่งได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จ านวน 16 คน โดยเป็นกลุ่มท่ีเป็นผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ แบง่เป็น 3 ระดับ คือ ระดับองค์กรจ านวน 1 คน 

ระดับปัจเจกบุคคลจ านวน 2 คน และระดับพนักงานจ านวน 13 คน  

3.เครื่องมือที่ ใช้ ในการศึกษา เป็นการสัมภาษณ์  โดยใช้ เทคนิคการสัมภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้าง  

(Semi-Structure Interview) ซึ่งใช้กรอบค าถามเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นใน

ส านักงาน และพยายามให้ผู้ตอบให้ข้อมูลตามความเป็นจริงมากที่สุดและสามารถปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้

เกิดความชัดเจน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดท่ีีสุดส าหรับการศกึษาวจิัยจากกลุ่มท่ีให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ  

1. ผลการศึกษาตามระดับของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

   1.1 ผลการศึกษาระดับองค์กร (Organization Level) พบว่า ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี

ความสัมพันธ์กันระหว่างนโยบายและการปฏบัิตนิัน้ย่อมสง่ผลตอ่ความส าเร็จขององค์กร ซึ่งระดับองค์กรได้ให้ความส าคัญ

ในเร่ืองการจัดบุคคลเขา้ท างาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์และพนักงานและแรงงานสัมพันธ์   

   1.2 ผลการศกึษาระดับปัจเจกบุคคล (Individual Level) พบวา่ ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ี

มีความสัมพันธ์กันระหว่างนโยบายและการปฏิบัตินั้นย่อมส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งระดับปัจเจกบุคคลได้ให้

ความส าคัญในเร่ืองการจัดบุคคลเข้าท างาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลตอบแทนและผลประโยชน์ และพนักงานและ

แรงงานสัมพันธ์   

   1.3 ผลการศึกษาระดับพนักงาน (Employee Level) พบว่า ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี

ความสัมพันธ์กันระหว่างนโยบายและการปฏิบัตินั้นย่อมส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งระดับพนักงานได้ให้

ความส าคัญในเร่ืองการจัดบุคคลเข้าท างาน 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) 

 

Vol. 4 No. 3 (July – September 2018)   248 

 

2. ผลการศึกษาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบ่งตามหน้าที่ในทุกระดับ การศกึษาคร้ังน้ีใชก้ารยืนยัน

ความน่าเชื่อถือ โดยการเปรียบเทียบข้อค้นพบ (Triangulation) ของค าตอบท่ีท าการศึกษาจากแหล่งและมุมมองท่ีต่างกัน

ท้ัง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองคก์ร ระดับปัจเจกบุคคล และระดับพนักงาน 

จากการเปรียบเทียบปรากฏว่า หน้าท่ีทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดบุคคลเข้าท างาน การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ผลตอบแทนและผลประโยชน์ ความปลอดภัยและสุขภาพ และ พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ในท้ัง  

3 ระดับ มคีวามแตกตา่งกัน ดังนี้ 

  2.1 การจัดหาบุคคลเข้าท างาน จากการสัมภาษณ์บุคลากรท้ัง 3 ระดับ พบวา่ มคีวามสอดคล้องกัน

ของท้ัง 3 ระดับ โดยในระดับองค์กรได้ให้ความส าคัญในด้านนโยบายและการปฏิบัติ โดยการพิจารณาการคัดเลือกของ

องค์กรจะมีอยู่ 2 แนวทาง คือ ส านักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกโดยตรงในการคัดเลือก

ต าแหน่งข้าราชการและพนักงานราชการ และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเองท้ังหมดในการ

คัดเลือกต าแหน่งพนักงานลูกจ้างช่ัวคราว ซึ่งสอดคล้องกับระดับปัจเจกบุคคลและระดับพนักงานท่ีว่าในด้านนโยบายและ

การปฏิบัติเร่ืองการคัดเลือกบุคคลเข้ามาท างาน จะมีขั้นตอนการรับเข้าแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับต าแหน่งนั้นๆ เช่น 

กรณีทางส านักงานอุสาหกรรมจังหวัดมีอัตราก าลังคนไม่เพียงพอก็จะแจ้งไปยังส่วนกลางเพื่อขออัตราก าลังคนท่ีขาด  

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร แล้วท าการสอบข้อเขียน  

และสอบสัมภาษณ ์ตามล าดับ 

 2.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากการสัมภาษณบุ์คลากรท้ัง 3 ระดับ พบว่า มีความสอดคล้องกัน

ของท้ัง 3 ระดับ โดยในระดับองค์กรได้ให้ความส าคัญในด้านการปฏิบัติ โดยมีแนวทางปฏิบัติอยู่  2 แนวทาง คือ  

ให้บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนาในหัวข้อต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานโดยส านัก

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้นหรือการเรียนรู้งานจากหัวหน้างาน พนักงานภายในองค์กร และการเข้าร่วมอบรมกับ

หน่วยงานภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับระดับปัจเจกบุคคลและระดับพนักงานท่ีว่าในด้านการปฏบัิติเร่ืองการพัฒนาบุคลากร 

ผู้บริหารองค์กรจะเป็นผู้คัดเลือกพนักงานท่ีเหมาะสมให้ไปเข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะงานให้สามารถน ามา

ปรับใช้ในการท างานได้ อีกท้ังยังมีผู้ท่ีได้รับการอบรมจะต้องน าเอาข้อมูลท่ีได้มาถ่ายทอดเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่

บุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบท่ัวกัน 

2.3 ผลตอบแทนและผลประโยชน์ จากการสัมภาษณ์บุคลากรท้ัง 3 ระดับ พบวา่ มีความสอดคล้อง

กันของท้ัง 3 ระดับ โดยในระดับองค์กรได้ให้ความส าคัญในดา้นนโยบาย ซึ่งมีเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนอยู ่2 ส่วน คือใน

ส่วนของเงินเดือนและสวัสดิการ ซึ่งเงินเดือนและสวัสดิการของบุคลากรทุกต าแหน่งจะเป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนเป็นผู้ก าหนดโดยสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับของแต่ละต าแหน่งก็จะแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับระดับ

ปัจเจกบุคคลและระดับพนักงานท่ีว่าในด้านนโยบายเร่ืองผลตอบแทนและผลประโยชน์ คือมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่

พนักงานโดยในส่วนของข้าราชการก็จะขึ้นอยู่กับระเบียบของราชการ และในส่วนของพนักงานลูกจ้างจะเป็นการจ่าย

ผลตอบแทนจากงบประมาณท่ีส านักงานได้รับการจัดสรรมาโดยอิงตามเกณฑ์กฎหมายขั้ นต่ าและอายุงาน ซึ่งหลักๆ 

แล้วผลตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ของหน่วยงานจะเป็นไปตามท่ีส านักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีก าหนดขึน้จาก 

กฎของส านัก กพ.ท้ังหมด อย่างเช่น ต าแหน่งพนักงานราชการจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในเร่ืองของเงินบ าเหน็จบ านาญ
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เหมือนข้าราชการ และส่วนของต าแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการหรือลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับเงินเดือนเพียงอย่างเดียว 

เป็นต้น 

  2.4 ความปลอดภัยและสุขภาพ จากการสัมภาษณ์บุคลากรท้ัง 3 ระดับ พบวา่ มีความสอดคล้องกัน

ของท้ัง 3 ระดับ โดยในระดับองค์กรได้ให้ความส าคัญในด้านการปฏบัิติ โดยมแีนวทางปฏบัิตใินส่วนของการคุ้มครองจะมี

อุปกรณ์ป้องกันตา่งๆ ให้แก่พนักงานท่ีออกไปปฏิบัตงิานนอกพื้นท่ีส านักงานทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น

ในขณะปฏิบัติงานได้ และในด้านของสุขภาพก็จะมีนโยบายการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่พนักงานทุกคนภายในองค์กร 

ซึ่งสอดคล้องกับระดับปัจเจกบุคคลและระดับพนักงานท่ีว่าในด้านการปฏิบัติเร่ืองความปลอดภัยและสุขภาพ คือจะมี

อุปกรณป้์องกันขณะการปฏบัิตงิานให้แก่พนักงานและมีตรวจสุขภาพประจ าปใีห้แกพ่นักงานภายในหนว่ยงานปีละ 1 ครัง้ 

   2.5 พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ จากการสัมภาษณ์บุคลากรท้ัง 3 ระดับ พบว่า มคีวามสอดคล้อง

กันของท้ัง 3 ระดับ โดยในระดับองค์กรได้ให้ความส าคัญในด้านการปฏิบัติโดยมีแนวทางปฏิบัติท่ีมุ่งเน้นการเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรโดยผ่านทางการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันท้ังภายในและภายนอกองค์กร  

ซึ่งสอดคล้องกับระดับปัจเจกบุคคลและระดับพนักงานท่ีว่าในด้านการปฏบัิตเิร่ืองพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ โดยองค์กร

จะมีการจัดท ากิจกรรม ยกตัวอย่างเช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน 1-2 คร้ังต่อเดือน ร่วมท ากิจกรรม 5ส  ท าบุญ  

และช่วยเหลือสังคมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ท าให้บุคลากรทุกคนภายในหน่วยงานสนิทสนมกลมเกลียว  

ชว่ยลดภาวะความเครยีดจากการท างาน และท าให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันท้ังในระดับผู้บริหารและผู้ปฏบัิตงิาน 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

นครสวรรค์พบว่ามีวิสัยทัศน์และพันธกิจว่า “เมืองอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหาร และเขตส่งเสริม

พลังงานทดแทน”   โดยใช้แนวคิดหน้าท่ีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 5 หน้าท่ี และศึกษาถึงความสอดคล้องกับ นโยบาย

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551เป็นหลัก มีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภปิรายผล ได้ดังนี้ 

ด้านการจัดหาบุคคลเข้าท างาน องค์กรมีระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีอ านาจหน้าท่ีรับนโยบายจาก

ส่วนกลางน ามาปฏบัิตใิห้บังเกิดผลในระดับภูมิภาค เพื่อตอบสนองต่อแนวทางนโยบายท่ีภาครัฐส่วนกลางได้วางเป้าหมาย

ไว้ ภายใต้เงื่อนไขท่ีระบุไว้ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ

สรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และ ประกา ศ

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท า

กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ สอดคล้องกับ ธรีพงศ ์บูรณวรศลิป์ (2553) ที่ศกึษาเร่ืองผลการด าเนินงานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ตามการรับรู้ของบุคลากรส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ในด้านการสรรหา 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีจะเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์นัน้เอง โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิการสรรหา

บุคลากร แต่ยังพบปัญหา คือ ถึงแม้ว่าจะมีการด าเนินการสรรหาอย่างเป็นขั้นตอน แต่พบว่าการด าเนินการสรรหา

บุคลากร มีข้อจ ากัดในการเปิดเผยขอ้มูล ท าให้เกิดการร้องเรียนวา่การสรรหาไมโ่ปร่งใส  
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ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ให้บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม/

สัมมนาในหัวข้อตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะงานให้สามารถน ามาปรับใช้ในการท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังมีการการพัฒนาในด้านของการน าเอาข้อมูลท่ีได้จากการเข้าร่วมอบรมมาถ่ายทอดเพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ ศุภณัฐ ปัญญาแก้ว (2557) ที่ศกึษาเร่ืองปัญหาและแนว

ทางการแก้ไขการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์กรมหาชน)  ผลการศึกษาพบว่า  

ปัญหาการจัดการทรัพยากรในด้านการพัฒนาบุคลากรนัน้ การก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมควรให้ทุกกลุ่มมสี่วนร่วมใน

การเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าป ีและควรมกีารประเมินความรู้ก่อนและหลัง

ในการพัฒนาบุคลากร  

 ด้านผลตอบแทนและผลประโยชน์ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการด าเนินงานในด้านของ

การให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีเป็นไปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และประกาศ 

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สอดคล้องกับ ธีรพงศ์ บูรณวรศิลป์ (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองผลการด าเนินงานการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามการรับรู้ของบุคลากรส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า เป็นไปตาม

ระเบียบราชการซึ่งจ าเป็นต้องรับรู้ แตบุ่คลากรมีความคิดเห็นวา่ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการถ้าหากได้รับอย่างเหมาะสม

ย่อมสร้างแรงจูงใจในการท างานได้ดียิ่งขึ้น และยังสอดคล้องกับ พิมพ์ลิขิต ทองรอด (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์เชงิสร้างสรรค์:กรณีศึกษา บริษัทอนิเด็กซ์ครเีอทีฟวิลเลจ ผลการศกึษาพบวา่ การท่ีรู้สึกว่าผลตอบแทนท่ี

ได้รับเหมาะสมกับผลงาน ย่อมท าให้บุคลากรพร้อมท่ีจะอยู่กับองคก์รในระยะยาว  

ด้านความปลอดภัยและสุขภาพ  ส่วนใหญ่แล้วจะมีการคุ้มครองในด้านของการมีอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ  

ให้แก่พนักงานท่ีออกไปปฏิบัติงานนอกพื้นท่ีส านักงานทุกคร้ัง เพื่อป้องกันความเสี่ยง ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานได้ 

และในด้านของสุขภาพก็จะมีนโยบายการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่พนักงานทุกคนภายในองค์กร สอดคล้องกับ ธีรพงศ ์

บูรณวรศิลป์ (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองผลการด าเนินงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามการรับรู้ของบุคลากรส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ถึงผู้บริหารจะให้ความส าคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยแก่บุคลากร

เพื่อให้ปฏบัิติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามควรพิจารณาถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน

การท างาน 

ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ องคก์รใชก้ารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหวา่งบุคลากรภายในองค์กรโดยผ่าน

ทางการท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันท้ังภายในและภายนอกองค์กร โดยการท ากิจกรรมต่างๆ เป็นการสร้างการเรียนรู้ท่ี

เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานท่ีหลากหลายขึ้น ซึ่งการร่วมกิจกรรมท าให้ลดภาวะความเครียดจากการท างาน และท าให้เกิด

การยอมรับซึ่งกันและกันท้ังในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ ศุภณัฐ  ปัญญาแก้ว (2557) พบข้อมูลว่า  

มนีโยบายด้านแรงงานสัมพันธ์ท่ีชัดเจนและเปิดเผย โดยการใชร้ะบบการปรึกษาหารือ เน้นการท างานเป็นทีม ซึ่งจะส่งผล

ให้บุคลากรมีความผูกพันแก่องค์กร และยังสอดคล้องกับ กฤติยา จินตเศรณี (2557) ที่ศึกษาเร่ือง การบริหารทรัพยากร

มนุษย์เชิงกลยุทธ์ของสายสนับสนุนวิชาการเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษา
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พบว่า การธ ารงรักษาไว้ควรมีการก าหนด Job description ของแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน เพื่อสร้างความก้าวหน้าในการ

ปฏบัิตงิานสร้างองค์กรแห่งความสุข  

ข้อค้นพบ 

1. การสรรหามาจากการสรรหาโดยส่วนกลางหรือโดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์จัดขึ้นเอง  

ซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ทั้งนี้การสรรหาบางต าแหน่งงานโดยระบุคุณสมบัติ

ของผู้สมัครไวก้ว้างๆ อาจส่งผลให้การปฏบัิตงิานในต าแหนง่งานนัน้สอดคล้องกับลักษณะงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาบุคลากร เน้นการอบรมมาจากส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งทางส่วนกลางจะมี

นโยบายท่ีให้พนักงานเข้าร่วมอบรมท่ีทางส่วนกลาง หรือทางหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องจัดอบรมขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะความรู้

ให้แก่พนักงานได้น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเน้นให้ความรู้ในรูปแบบทฤษฎีเชงิวชิาการท่ีมเีนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานท่ี

ท าเท่านัน้ ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนารายบุคคลของส านักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

3. ด้านของความปลอดภัยและสุขภาพภายในองค์กร มีการสื่อสารนโยบายและข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจไม่

ท่ัวถึงบุคลากรทุกคน เนื่องจากมีขีดจ ากัดในการสื่อสาร จากลักษณะงานของพนักงานท่ีมีพนักงานบางส่วนท่ีได้ออกไป

ปฏิบัติงานภายนอกส านักงานเป็นคร้ังคราว จึงท าให้การสื่อสารไม่ท่ัวถึงพนักงานทุกคนและส่งผลต่อการรับรู้นโยบาย

ดังกล่าว 

4. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีนโยบายท่ีมาจากผู้บริหารองค์กรเองท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองของการ

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหวา่งบุคลากรภายในองค์กร ด้วยลักษณะองค์กรมีบุคลากรค่อนข้างน้อยจึงเปรียบเสมือนการอยู่

รวมกันแบบครอบครัว และทุกคนมีส่วนร่วมในการเข้ารว่มกิจกรรมเป็นอยา่งดี  

ข้อเสนอแนะ 

1. การสรรหาพนักงาน ควรระบุลักษณะงานและคุณสมบัตขิองคนท่ีต้องการไว้อย่างชัดเจน  

 2. ในการจัดฝึกอบรม จากการศึกษา พนักงานส่วนมากเห็นว่าควรต้องเพิ่มรูปแบบการจัดอบรมท้ังในเชิงทฤษฎี

ควบคู่ไปกับเชงิปฏิบัติ เช่น มีการจัดอบรมแบบ workshop หรือในรูปแบบอื่นๆท่ีเน้นการปฏบัิตจิริง หรือมกีารจัดอบรมเพื่อ

พัฒนาทักษะด้านอื่นๆ ท่ีจ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับสายงานโดยตรงแต่สามารถน ามาปรับใช้ในการท างานได้ จะช่วยให้

บุคลากรสามารถสง่ผ่านงานของแตล่ะฝ่ายให้สามารถเรียนรู้แลกเปลี่ยนขา้มฝ่ายกันได้  

 3. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ควรสนับสนุนให้มีการสื่อสารข้อมูลด้านคุ้มครองความปลอดภัย

และสุขภาพให้แก่พนักงานภายในให้ ท่ัวถึง และเพิ่มการรับรู้ในด้านความปลอดภัยและสุขภาพให้ชัดเจนเช่น  

การใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วยสื่อสาร หรอืมีการคุยกัน รับฟังกัน ชี้แจงกัน และมีการกระตุน้ให้พนักงานทุกระดับ ต้องสื่อสาร

กันมากขึ้น 

 4. ส่วนใหญ่องค์กรจะมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมด้านนันทนาการต่างๆ หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (CSR)  

ซึ่งถ้าหากเพ่ิมการรับรู้ทางด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรควบคู่ไปกับการท ากิจกรรมต่างๆ ก็จะชว่ยให้องค์กร

มปีระสิทธิภาพมากขึ้นจนน าไปสู่การบริการของพนักงานที่มคีุณภาพและมคีวามสุขในการท างานภายในองคก์ร 
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