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บทคัดย่อ
การ'วิจัยครั้งนี้มี'วัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ 

(2) เพ ื่อเปรียบเทียบระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกับระบบการจ้างงานรูปแบบอื่น 
การวิจัยครั้งนี้ใซ้วิธีวิจัยเอกสาร ผลการวิจัยสรุปได้ว่า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เป็นบุคลากรของรัฐที่ไม่ใช่ข้าราชการและ 
เป็นรูปแบบการจ้างงานทางเลือกประเภทหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข โดยระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ของพนักงาน 
กระทรวงสาธารณสุฃที่สำคัญ ได้แก่ ระบบกำหนดตำแหน่ง ระบบสรรหา คัดเลือกและการจ้างงาน ระบบค่าจ้างเงินเดือน 
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน และ ระบบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล และเมื่อเปรียบเทียบระบบ 
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกับระบบการจ้างงานรูปแบบอื่นของกระทรวงสาธารณสุฃที่ไม่ใช่ 
ข้าราชการได้แก่ พนักงานราชการลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พบว่า มีระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งที่เหมือนกันและ 
แตกต่างกัน อาทิ การจ้างงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป ็นไปตามสัญญาจ้างเช่นเดียวกับพนักงานราชการ 
แต่ลูกจ้างประจำเป็นการจ้างงานจนเกษียณอายุ ส่วนลูกจ้างชั่วคราวจะเป็นการจ้างปีต่อปี เป็นต้น

คำสำคัญ: ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบการจ้างงานรูปแบบอื่น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

Abstract

The purpose of this research was (1) to study the human resources management system of 
ministry o f public health ’s employees. (2) to compare the human resources management system of 
ministry o f public health’s employees with other form o f employment system. This research use a 
documentary research method. The results o f the research concluded that ministry o f public health ’s 
employees is a state personnel that are not government officer which is one type o f employment system 
of ministry o f public health. The main system that ministry o f public health use in human resources 
management system is position classification system, recruitment system, selection and employment, 
payroll system, performance evaluation and salary adjustment system, welfare and benefit system. When 
compare the human resources management system o f ministry of public health ’s employees with other 
form o f employment system in ministry o f public health that is not government officer included 
government employees, permanent employees, temporary employees found that the human resources 
management system are both identical and different such as the employment o f ministry of public 
health ’s employees are in accordance with the contract alike government employees while permanent 
employees w ill be a life time employment and temporary employees w ill be yearly employment etc.
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1. ท่ีมาและความสำคัญ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 กำหนดให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

เป็นองค์ความรู้หลักของการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยให้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน 
องค์กรทุกด้าน จึงส่งผลให้รายวิชาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐนอกจากจะมีเนื้อหาจำนวนมากแล้ว สาระสำคัญที่อยู่ในรายวิชาจะค่อนข้างซับซ้อนเมื่อ 
เทียบกับรายวิชาด้านอื่น ประกอบกับความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีพัฒนาการแนวคิดและวิธีการปฏิบัติที่ก้าวหน้า 
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่หนังสือ ตำราและสื่อการสอนต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์มักเน้นเนื้อหา 
ไปที่หลักการทั่วไปและระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางภาคเอกซน แต่สำหรับหนังสือตำราที่เน้นกล่าวถึงระบบบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐยังมีจำกัด อีกทั่งสาระสำคัญก็จะจำกัดเฉพาะส่วนของข้าราชการพลเรือน ซึ่งแม้จะถือเป็นแกนหลัก 
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ แต่ด้วยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐยังมีการจ้างงานบุคลากรประเภทอื่น  ๆ
อีกหลายประเภท ซึ่งจากการค้นคว้าเนื้องด้นก็พบว่าองค์ความรู้ของระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรภาครัฐหลายกลุ่ม 
ยังจำกัดอยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญและนักปฏิบัติงานขององค์กรนั้น  ๆ และผู้วิจัยพบว่าในกระทรวงสาธารณสุขมีรูปแบบการจ้างงาน 
เฉพาะภายในกระทรวงสาธารณสุข คือ “ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข’’ และเป็นกลุ่มบุคลากรจำนวนมากในกระทรวง 
สาธารณสุข และจากการค้นคว้าในระบบฐานข้อมุลงาบวิจัย (ThaiUS) ระบบฐานข้อมุลห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ
ยังไม่พบผลงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นระบบหรือมีเนื้อหา 
ที่หนักแน่นเพียงพอเพื่อนำไปจัดทำเป็นองค์ความรู้ถ ่ายทอดแก่ผู้ศ ึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ดังนั้น ผู้ว ิจัยจึงเห็นควร 
ศึกษาวิจัยโดยมีคำถามการวิจัยว่า “ ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างไร” และคาดหวัง 
ว่าความรู้ที่ได้จากการวิจัยครั้งนื้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและสามารถน่าไป 
อ้างอิง สืบค้นและใช้ประโยชน์ทางการวิจัยในอนาคตได้ต่อไป

2. วัตลุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2. เพื่อเปรียบเทียบระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกับระบบการจ้างงานรูปแบบอื่นใน 

กระทรวงสาธารณสุข

3. ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องและนำไปเป็นกรอบวิเคราะห์ข้อมุลเพ่ือตอบคำถามวิจัยและวัตลุประสงค์การวิจัย 
3.1 แนวคิดระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ เมื่อทบทวนแนวคิดของ Noe et al (2014) Wilton (2016) มานิต 

ศุทธสกุล (2560) อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี (2560) สกล บุญสิน (2560) บุญอนันต์ พีนัยทรัพย์ (2560) และ จำเนียร 
ราชแพทยาคม (2561) สรุปได้ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การบริหารเกี่ยวกับบุคคลในองค์กร ครอบคลุมทั่งเรื่อง 
การสรรหา พัฒนา บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์ โดยมีระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การกำหนดตำแหน่ง 
การสรรหาคัดเสือกและการจ้างงาน การจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจ่ายค่าตอบแทน 
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ วินัยและบุคลากรสัมพันธ์ ซึ่งระบบบริหารทรัพยากร 
มนุษย์ทั่งหมดควรยึดหลักการตามระบบคุณธรรม
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