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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง “การบริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์: กรณีศึกษา บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน)” 

มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษานโยบายการบริหารและการด าเนินงานในการจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์ปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์และความเหมาะสมของการบริหารจดัการดา้นทรัพยากร

มนุษย ์รวมทั้งเพื่อศึกษาปัจจยัการเขา้ท างาน ลาออกจากงาน (Turn over rate) ของพนกังาน ท่ีมีผลหระทบ

ต่อการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ของบริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) ผูศึ้กษาใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยการวางแบบการศึกษาดว้ยการเก็บขอ้มูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Data) จากบุคคล

โดยการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Information) เป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) กบั

ผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบักลาง ของบริษทั รวมถึงการเก็บขอ้มูลจากเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง  ผลการศึกษา

พบวา่ นโยบายการบริหารและการด าเนินงาน ในการจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์ของบริษทั อสมท จ ากดั

(มหาชน) ในปัจจุบนั อาจยงัไม่มีแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน และอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามวาระ หรือนโยบายของ

คณะกรมการบริษทั แลว้จึงก าหนดให้นโยบายทางดา้นการบริหารดา้นทรัพยากรมนุษยใ์ห้สอดคลอ้งตรง

ตามเป้าหมายข่ององคก์ารท่ีวางไว ้และยงัเป็นแผนการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ค่ระยะสั้นรายปี

เท่านั้น ยงัไม่การวางแผนบริหารจดัการในระยะยาว ทั้งน้ีปัจจุบนัผูบ้ริหารได้เล็งเห็นความส าคญัในการ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์เพิ่มข้ึน เร่ิมมีการวางรูปแบบการบริหารจดัการ เส้นทางการเติบโตใน

ต าแหน่ง หรือการวางแผนพฒันารายบุคคลใหพ้นกังาน 

ปัจจยัและความเหมาะสมของการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์จะเห็นไดว้า่มีหลายปัจจยัท่ีถือ

วา่ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งเร่งแกไ้ข และบางปัญหาตอ้งใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจกบับุคคลากรทั้งองคก์าร 

จึงตอ้งวเิคราะห์ขอ้มูลรอบดา้น หาทางท่ีเม่ือน ามาปฏิบติัแลว้ เป็นผลดีมากกวา่ผลเสีย และสามารถใชอ้า้งอิง

ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล อีกทั้งยงัสามารถดูแลให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานได้ตรงตามเป้าหมายของ

องคก์ารท่ีตั้งไว ้
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ปัจจยัการเขา้ท างาน ลาออกจากงานของพนกังาน ถา้เป็นบุคคลภายนอกท่ีตอ้งการเขา้มาปฏิบติังาน

มกัมองท่ีภาพลกัษณ์ ความมัน่คง สวสัดิการและช่ือเสียงขององคก์าร แต่ส าหรับในช่วงของการลาออกจาก

งานของบุคลากร ปัจจุบนัส่วนใหญ่ไม่ไดอ้ยูใ่นต าแหน่งงานท่ีส าคญั และจะมีการเตรียมการสอนงานให้กบั

บุคลากรในหน่วยงานเพื่อทดแทนหากก าลงัคนตอ้งขาดไปอยูเ่สมอ ยกเวน้ในกรณีในต าแหน่งของกรรมการ

ผูอ้  านวยการใหญ่ ซ่ึงจะเข้ามาปฏิบติัหน้าท่ีตามวาระ และถือได้ว่าเป็นผูท่ี้มีผลกระทบโดยตรงกับการ

บริหารงาน จึงท าให้ตอ้งมีการก าหนดเป้าหมาย หลกัเกณฑ์ต่างๆในการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย์

ไวอ้ยา่งชดัเจน 

บทน า 

โครงสร้างและการด า เนินธุรกิจของบริษัท อสมท จ ากัด มหาชน ซ่ึงถือได้ว่าเป็นอง๕การ

ส่ือสารมวลชนท่ีมีส่ือครบเกือบทุกประเภท ทั้งวิทยุ โทรทศัน์และข่าว อีกทั้งหน่วยงานสนับสนุนท่ีคอย

ประสานงานเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้โดยหลักของโครงสร้างองค์การของบริษัท อสมท จ ากัด

(มหาชน) ในปัจจุบนัจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ สายงานหลกั และสายงานสนบัสนุน ซ่ึงวิธีในการ

บริหารจดัการยงัคงเป็นแนวราบ ในขณะท่ีทั้งสองสายงานมีความแตกต่างในเร่ืองของการปฏิบติังานคือสาย

วชิาชีพ และสายการบริหาร ดงันั้นจึงเกิดปัญหาในการบริหารจกัารในดา้นทรัพยากรมนุษยอ์ยูพ่อสมควร ทั้ง

ในเร่ืองนโยบาย ท่ียงัไม่มีการวางแผนการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยในระยะยาว มีเพียงแค่รับนโยบาย

มาจากคณะกรรมการบริษทัฯ ยงัไม่สามารถวเิคราะห์หรือสนบัสนุนการท างานให้กบัพนกังานไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

อีกทั้งยงัมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการาบริหารงานอยูจึ่งท าให้ยงัคงมีการโยกยา้ยผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อให้

เกิดความเหมาะสมอยูเ่สมอ การเปล่ียนแปลงตวับุคคลของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูอ้  านวยการ

ใหญ่ จึงเกิดการบริหารท่ีไม่ต่อเน่ือง ทั้ งน้ีหากมองถึงโครงสร้างการบริหารงานและอายุของผูบ้ริหาร

ระดบัสูง จะท าใหท้ราบถึงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ท่ีจะวา่งลงเป็นจ านวนมาก โดยสาเหตุหลกัเกิดจากการ

เกษียณอายุการท างาน และการท่ียงัไม่ไดเ้ตรียมการวางแผนหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (Succession Plan) การ

วางแผนการเจริญเติบโตในสายอาชีพ (Career Path)ให้กบับุคลากรในองคก์าร อีกทั้งการน าตวัช้ีวดัต่างๆมา

ใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังาน การวางแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : 

IDP) ท่ียงัคงไม่ไดใ้ชค้รอบคลุมทั้งองคก์าร และจากการสังเกตการณ์จากสถานการณ์รอบตวั ยงัคงพบอตัรา

การเขา้-ออก ของบุคลากร Turn over Rate ท่ีมีจ  านวนมากนทุกปี ซ่ึงอาจท าให้องค์การเกิดปัญหาในการ

ลงทุนกบับุคลากรและปัญหาในการด าเนินธุริกจได ้ 
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ดังนั้นผูศึ้กษาสนใจศึกษานโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท อสมท จ ากัด 

(มหาชน)  รวมทั้งปัจจยัท่ีมีต่อผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ว่ามีวิธีการบริหารจดัการ การจดั

โครงสร้าง การแบ่งงาน ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการและการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย์

รูปแบบใดท่ีจะเหมาะสมกบัรูปแบบและโครงสร้างขององค์การเพื่อให้การบริหารจดัการและการบริหาร

ดา้นทรัพยากรมนุษย ์สอดคลอ้งกบันโยบาย และตอบสนองความตอ้งการและความเหมาะสมของทุกสาย

งานในบริษทั 

วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษานโยบายการบริหารและด าเนินงานในการจดัการดา้นทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั อส

มท จ ากดั (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละความเหมาะสมของการ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั อสมท จ ากดั(มหาชน) 

3. เพื่อศึกษาปัจจยัการเขา้ท างาน –ลาออกจากงาน (Turn Over Rate)ของพนกังานท่ีมีผลกระทบ

ต่อการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั อสมท จ ากดั(มหาชน) 

 

วธีิการศึกษา 

วธีิการศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์: กรณีศึกษาบริษทั อสมท จ ากดั(มหาชน) 

เพื่อให้ทราบถึงนโยบายการบริหารจัดการและการด าเนินงานในการจดัการด้านทรัพยากรมนุษย์ของ

ผูบ้ริหาร ปัจจยัต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์และความเหมาะสมของการบริหาร

จดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์โดยผูศึ้กษาใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ) เพื่อให้ได้

ขอ้มูลเชิงลึกโดยวิธีการสังเกตและสัมภาษณ์เจาะลึก (In – Depth Interview) รวมทั้งวิเคราะห์จากเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้ง(Documentary Analysis) ระยะเวลาในการด าเนินการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนธันวาคม 2554 ถึง 

มีนาคม 2555  โดยมีประชากรท่ีเลือกศึกษาดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั อสมท จ ากดั(มหาชน) โดยเป็นผูบ้ริหาร

ตั้งแต่ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ข้ึนไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจการบริหารและ

ร่วมก าหนดนโยบายโครงสร้างองคก์ารจ านวน  3 ท่าน 

2. ผูบ้ริหารระดบักลาง โดยเป็นผูบ้ริหารระดบัฝ่าย เป็นผูรั้บนโยบายต่อจากผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อ

น ามาบริหารจดัการในหน่วยงานของตนจ านวน 4 ท่าน 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน 4 

 

ผลการศึกษาและอภิปราย 

การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคลเร่ือง “การบริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์: กรณีศึกษา 

บริษทั อสมท จ ากดั(มหาชน) เป็นการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ โดยผูศึ้กษาไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ศึกษานโยบายการบริหารการด าเนินงานในการจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ

บริหารจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละความเหมาะสมของการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์และ ศึกษา

ปัจจยัการเขา้งาน – ลากออกจากงาน (Turn Over Rate) ของพนกังานท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการ

ทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั อสมท จ ากดั(มหาชน) 

ส่วนที ่1 นโยบายการบริหารและการด าเนินงานในการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท อสมท. จ ากดั 

(มหาชน) 

จากการศึกษาพบวา่ปัจจุบนันโยบายในการบริหารงานและการด าเนินงานในการจดัการดา้น

ทรัพยากรมนุษยบ์ริษทั อสมท จ ากดั(มหาชน) ไดน้ ามาจากทิศทางและกรอบนโยบายของคณะกรรมการ

บริษทั อสมท จ ากดั(มหาชน) เพราะในปัจจุบนัมีการเปล่ียนาแปลงในอุตสาหกรรมประเภทน้ีค่อนขา้งสูง

และรวดเร็ว ในลกัษณะเดียวกนัก็ตอ้งมีการบริหารจดัการภายในองคก์ารไม่ใหเ้กิดความวุน่วาย ใหมี้ความ

เป็นธรรม ส่งเสริมบุคลากรและกระตุน้ใหเ้กิดอยากปฏิบติังานใหดี้ข้ึน ภาระหนา้ท่ีหลกัคือจะตอ้งผลกัดนั

และสนบัสนุนและเตรียมพร้อมในการท่ีองคก์ารจะไปแข่งขนักบัภายนอกไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัท่ีโจเซฟ แอล 

แมสซีและจอห์น ดกัลาส(Massie & Douglas, 1981, P.55) กล่าวถึงลกัษณะของนโยบายท่ีดีไวด้งัน้ีคือ 

1. นโยบายจะช้ีแนวทางใหก้ารปฏิบติังานขององคก์ารบรรลุเป้าหมายท่ีด าหนดไว ้

2. นโยบายจะอธิบายใหทุ้กคนในหน่วยงานทราบถึงแนวทางโดยส่วนรวมขององคก์าร 

3. นโยบายจะตอ้งเป็นขอ้ความท่ีเขา้ใจง่าย และควรเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4. นโยบายจะตอ้งเปล่ียนแปลงไดแ้ต่ถา้ไม่จ  าเป็นแลว้ นโยบายตอ้งการความมัน่คงแน่นอน 

เปล่ียนแปลงไดบ้า้งตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 

5. นโยบายจะตอ้งเป็นเหตุผล และสามารถน าไปปฏิบติัได ้

6. นโยบายจะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้น้ าไปปฏิบติัสามารถแปลความ และตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง 

7. นโยบายจะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและทบทวนเป็นระยะๆ 

อีกทั้งจอร์จ อาร์.เทอร์ร่ี(อา้งถึงใน ธงชยั สันติวงษ,์ 2531, น.53.) ไดจ้  าแนกนโยบายออกเป็น 3 

ประเภท คือ 
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1. นโยบายขั้นพื้นฐาน (Basic Policy) เป็นนโยบายท่ีก าหนดข้ึนโดยผูบ้ริหารระดบัสูง ( Top 

Executive) เป็นนโยบายท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับการก าหนดนโยบายประเภทอ่ืนๆนโยบาย

ประเภทน้ีมีลกัษณะเป็นแนวคิดกวา้งๆ 

2. นโยบายทัว่ไป (General Policy) เป็นนโยบายท่ีก าหนดข้ึนโดยผูบ้ริหารระดบัดบักลาง (Middle 

Manager) เป็นนโยบายท่ีก าหนดข้ึนตามนโยบายขั้นพื้นฐาน และท าใหน้โยบายพื้นฐานมี

ความหมายชดัเจนยิง่ข้ึน สามารถเป็นท่ีเขา้ใจและปฏิบติัไดง่้าย 

3. นโยบายเฉพาะแผนกงาน (Section Policy) เป็นนโยบายท่ีก าหนดโดยผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้

งาน (Supervisors) เป็นนโยบายท่ีมีความละเอียด ชดัเจนเฉพาะเร่ือง เฉพาะกิจการนโยบาย

ประเภทน้ีถูกก าหนดข้ึนโดยอาศยันโยบายทัว่ไป และนโยบายพื้นฐานเป็นเกณฑ์ 

ส าหรับบริษทั อสมท จ ากดั(มหาชน) ปัจจุบนัมีการแบ่งสายงานใกนารบริหารงานเป็นหน่วยงาน

หลกั (Front Office) แต่ทั้งน้ีไม่ไดมี้การบริหารจดัการท่ีแยกจากกนั ยงัคงมีการบริหารจดัการในแนวระนาบ 

จากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์พบวา่ควรท่ีจะตอ้งแยกและวางระบบเร่ืองของการบริหารบุคลากรให้เป็น

กลุ่มๆเพื่อลดปัญหาในการบริหารจดัการบุคลากรลงได ้

การด าเนินการหรือการดูแลจดัสรรใหบุ้คลากรในองก์ารสามารถด าเนินไปไดต้ามส่ิงท่ีเราวางไว ้คือ

ตอ้งมีระบบท่ีชดัเจน ตอ้งมีส่ิงจูงใจพนกังานเกิดความอยากท่ีจะปฏิบติังาน ในการด าเนินการดา้นทรัพยากร

มนุษยปั์จจุบนัอาจยงัไม่ไดมี้การสร้างระบบเขา้มาเพื่อรองรับในการบริหารจดัการท่ีมากพอ 

กล่าวโดยสรุปไดว้า่นโยบายการบริหารและการด าเนินงานในการจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์ของ

บริษทั อสมท จ ากัด(มหาชน) ปัจจุบนัอาจยงัไม่มีแนวปฏิบติัท่ีชัดเจนและอาจเปล่ียนได้ตามวาระ หรือ

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั แล้วจึงก าหนดให้ฝ่ายบริหารจดัการด้านทรัพยากรมนุษยย์ึดเป็นแนว

ปฏิบติัให้สอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์การท่ีวางไว ้ซ่ึงไม่ได้เป็นแผนระยะยาว ในอนาคตผูบ้ริหารมี

แนวทางในการวางแผนการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีเพิ่มข้ึน เร่ิมมีการวางรูปแบบการบริหาร

จดัการ การน าระบบต่างๆเขา้มาเป็นส่วนช่วยในการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์เช่นการวางแผน

เส้นทางการเติบโตในต าแหน่ง (Career Path) หรือการวางแผนพฒันารายบุคคลให้กบัพนกังาน (Individual 

Development Plan : IDP) ท่ีชดัเจนมากข้ึน 

 

ส่วนที ่2 ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และความเหมาะสมของการบริหาร

จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน) 
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ผูศึ้กษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์และความเหมาะสมของการ

บริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์ของปริษทั อสมท จ ากดั(มหาชน) มีหลายประเด็นดงัน้ี 

ประเด็นที่ 1 คือโครงสร้างการบริหารงาน ณ ปัจจุบนัของบริษทัยงัคงเป็นแบบรวมอ านาจไวท่ี้ศูนยก์ลาง 

ส าหรับในทางการบริหารนั้นมองว่ายงัคงตอ้งมีการปรับตลอดเวลา เพื่อสนับสนุนวิสัยทศัน์ขององค์การ 

ทั้งน้ีการปรับคงตอ้งศึกษาถึงความเหมาะสมขององคก์ารซ่ึงอาจวิเคราะห์เบ้ืองตน้ไดต้ามลกัษณะการจดัสาย

งานของแต่ละองค์การซ่ึงการจดัองค์กรใดๆก็ตามตอ้งประกอบด้วยองค์ประกอบดงัต่อไปน้ี(บรรยงค์ โต

จินดา, 2542, น.132-133)  

1. หนา้ท่ีการงาน (Function) 

2. การแบ่งการท างาน (Division of work) 

3. อ านาจการสั่งการมีสองรูปแบบคือ การรวมอ านาจ และการกระจายอ านาจ 

4. หน่วยงานท่ีส าคญัขององคก์าร ประกอบดว้ย หน่วยงานหลกั หน่วยงานท่ีปรึกษา และหน่วยงาน

บริการ 

5. สายการบงัคบับญัชา (Chain of command) 

6. ช่วงการบงัคบับญัชา (Span of Control) 

ประเด็นที ่2 คือการวางแผนกรอบอตัราก าลงั จากการศึกษาพบวา่ การท่ีจะทราบไดว้า่หน่วยงานนั้นๆจะตอ้ง

การอะไร ส านกัทรัพยากรมนุษยค์วรจะตอ้งเขา้ไปดูแลประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยงานนั้นเพื่อท่ีจะ

น าขอ้มูลเชิงลึกมาวเิคราะห์ไดต้ามกระบวนการวางแผนก าลงัคนซ่ึงมีองคป์ระกอบส าคญัสามดา้นคือ(ธงชยั 

สันติวงษ,์2546, น.135) 

1. ก าลงัคนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั(Manpower Inventory) 

2. การคาดการณ์ก าลงับุคคลในอนาคต(Manpower Forecast) 

3. แผนก าลงัคน (Manpower Plans) 

การวางแผนอตัราก าลงัในองคก์ร ตอ้งวเิคราะห์ใหค้รบถว้นถึงทุกปัจจยัในทุกต าแหน่งเพราะการเพิ่ม

หรือลดบุคลากร เท่ากบัตน้ทุนทางธุรกิจและประสิทธิภาพของงานท่ีออกมา ทั้งน้ี เน่ืองจากส านกั

ทรัพยากรมนุษยเ์องยงัมีอตัราก าลงัในสายงานไม่สมดุลกบัจ านวนพนกังานท่ีมีในองคก์าร ท าใหเ้กิด

ความล่าชา้ในการบริหารจดัการ 

ประเด็นท่ี 3 ปัจจยัท่ีพบคือเร่ืองวฒันธรรมองคก์ร เป็นวฒันธรรมแบบดั้งเดิมท่ีตอ้งไดรั้บการ

เปล่ียนแปลง ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นองคก์รท่ีเก่าแก่ ในสมยัอดีตถูกเรียกวา่แดนสนธยา การบริหารจดัการ
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ภายในบางคร้ังยงัมีการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงถือวา่เป็นอุปสรรคส าคญัท่ีท าให้องคก์ารด าเนินไปอยา่ง

ล่าชา้ ดงันั้นบุคลากรทั้งหมดภายในองคก์ารจึงตอ้งร่วมมือกนัเพื่อปรับใหส้อดคลอ้งกบัาภายนอกท่ีมี

การแข่งขนัสูง 

ประเด็นที ่4 เร่ืองของ Job Rotation ขณะน้ียงัไม่มีการด าเนินการในส่วนน้ีอยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งน้ีจาก

การเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหาร ไดท้ราบถึงแนวปฏิบติัท่ีจะเกิดข้ึนเพื่อใหบุ้คลากรเกิดความกระตือรือร้นใน

การท างาน และสร้างโอกาสในการท างาน ซ่ึงผูบ้ริหารเห็นวา่ในการปฏิบติังานของบุคลากรในสายงาน

เดิมเป็นเวลานาน ก็จะเกิดความเช่ียวชาญเฉาะดา้นนั้น แต่ในบางกรณีอาจท าใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายไม่

กระตือรือร้นท าใหไ้ม่เกิดการพฒันาของงาน แต่การมอบหมายใหบุ้คลากรไปปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใด หรือ

หมุนเวยีนการปฏิบติัหนา้ท่ีในหน่วยงานอ่ืน ผูบ้ริหารก็ตอ้งพิจารณาวา่บุคคลนั้นเหมาะสมกบังานท่ีจะ

ยา้ยไปหรือไม่ การหมุนเวยีนงานจะท าใหท้ราบถึงกระบวนการปฏิบติังานของหน่วยงานขา้งเคียง และ

สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงาน 

ประเด็นที ่5 เร่ืองของการพฒันาบุคลากร การวางแผนในการพฒันาพนกังานเหล่านั้นจึงเป็นภารกิจท่ี

ส าคญัขององคก์ารท่ีจะช่วยส่งเสริมใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน การอบรมและพฒันาเป็น

รูปแบบมาตรฐาน เช่น การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง พนกังานควรตอ้งไดรั้บการอบรมเร่ือง หนา้ท่ีและ

ขอบเขตความรับผดิชอบในต าแหน่งใหม่ เพื่อพฒันาความสามารถในการท างานนั้น 

ซ่ึงจากการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลกระทบสูงสุดในการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษยคื์อปัจจยัท่ี 1 

เร่ืองโครงสร้างองคก์าร ท่ีถือไดว้า่เป็นแกนหลกัในการวางโครงสร้างการบริหารงาน การแบ่งส่วนงาน 

ความรับผดิชอบในหนา้ท่ีต่างๆและการสั่งการ ดงันั้นการวเิคราะห์และก าหนดโครงสร้างการ

บริหารงานใหเ้หมาะสมจึงถือเป็นเร่ืองส าคญัเป็นอยา่งมาก 

ส่วนที ่3 ปัจจัยการเข้าท างาน –ลาออกจากงาน (Turn Over Rate ) ของพนักงาน ทีม่ีผลกระทบต่อการ

บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท อสมท จ ากดั(มหาชน) 

บุคลากรไม่ค่อยลากออกในจุดท่ีเป็นต าแหน่งส าคญัส่วนมากจะเป็นพนกังานอายุนอ้ยท่ีเป็น

พนกังานระดบัล่าง จึงไม่ค่อยมีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององคก์าร และจากขอ้มูลท่ีศึกษาพบวา่แต่

ละหน่วยงานมีวธีิบริหารจดัการเก่ียวกบับุคลากร ในการมอบหมายใหป้ฏิบติังาน โดยไม่มีการ

มอบหมายงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงใหบุ้คคลคนเดียวท า จึงท าใหเ้ม่ือมีการลากออกของบุคลากรในส่วน

งาน ยงัมีผูท่ี้สามารถปฏิบติังานแทนไดท้นัที จึงไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย ยกเวน้ในกรณีของกรรมการ
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ผูจ้ดัการใหญ่ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามวาระ ซ่ึงกลายเป็นบุคคลท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทิศทางองคก์ร

มากท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน) ควรมีการกระตุน้วฒันธรรมองคก์ารข้ึนมาใหม่ ใหบุ้คคลากรท่ีมี

ความภคัดีต่อองคก์าร (Royalty) มากข้ึน วฒันธรรมขององคก์ารถือวา่เป็นส่ิงท่ีหล่อหลอมความเป็น

องคก์ารและสร้างความสามคัคีใหเ้กิดข้ึนในการปฏิบติังาน โดยใหบุ้คคลากรทุกระดบัเขา้มามีส่วน

ร่วม ตั้งแต่พนกังานระดบัปฏิบติัการข้ึนไปจนถึงผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงท่ีผา่นมาขาดการจดัการ

กิจกรรมท่ีท าใหบุ้คคลทั้งหมดมีส่วนร่วมระหวา่งกนัอยา่งต่อเน่ือง 

2. ผูบ้ริหารควรมีนโยบาย หลกัเกษฑท์างดา้นการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษยท่ี์ชดัเจนมากข้ึน 

เช่น มีการวางหลกัเกณฑข์องการวางแผนหาผูสื้บทอดต าแหน่ง (Succession Planning) ใหเ้ป็น

รูปธรรม และสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง เน่ืองจากในอนาคตจะมีผูบ้ริหารระดบัสูงจ านวนมาก

ทยอยเกษียณอายกุารท างานออกไป บริษทั   อสมท จ ากดั (มหาชน) จึงตอ้งมีการวางแผนการเตรียม

บุคลากรท่ีจะข้ึนมาด ารงต าแหน่งท่ีวา่งลง, การวางแผนการเจริญเติบโตในสายอาชีพ (Career Path) 

ใหก้บับุคลากรในองคก์าร อีกทั้งการน าตวัช้ีวดัต่างๆ ในการใชป้ระเมินผลการปฏิบติังาน, การวาง

แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) และการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของบุคลากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัในทุกระดบัชั้น ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา่ บริษทั 

อสมท จ ากดั(มหาชน) ยงัไม่มีการน าระบบต่างๆเ หล่าน้ีมาใชใ้นการจดัการดา้นบุคลากร จึงท าใหมี้

หลายมาตรฐานในการบริหารจดัการ และม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงในระดบักรรมการผูอ้  านวยการ

ใหญ่ หรือคณะกรรมการบริษทัฯ การท่ียงัไม่มีหลกัเกณฑท่ี์แน่ชดัจึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงโยก

ยอ้ยในลกัษณะของการเมืองภายในอยูบ่่อยคร้ัง 

3. บริษทั อสมท จ ากดั(มหาชน) ควรมีการแกไ้ขระเบียบขอ้บงัคบับางประเด็น ซ่ึงในระเบียบขอ้บงัคบั

บางขอ้ไดถู้กก าหนดข้ึนมาตั้งแต่คร้ังเม่ือยงัเป็นองคก์ารส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย และควร

ปรับเปล่ียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังานในยคุปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัสูง 

4. จากขั้นตอนการปฏิบติังานจ านวนมาก ควรมีการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้เพื่อช่วยใน

การบริหารจดัการขอ้มูล หรือจดัการงานท่ีเป็นงานประจ า (Routine) เพื่อลดขั้นตอนงานดงักล่าวลง 

ระบบสารสนเทศต่างๆ จึงเป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงเพื่อในการบริหารจดัการเน่ืองจากปัจจุบนัระบบท่ี
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ใชง้านอยูใ่นองคก์ารยงัคงเป็นระบบท่ีไม่มีการเช่ือมต่อกนั ท าใหเ้กิดความซ ้ าซอ้น ล่าชา้ ไม่

คล่องตวั และเบ่ือหน่ายในการท างาน 

5. ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการท างานใหม้ากข้ึน อาทิ เช่น อตัราค่าตอบแทนสวสัดิการ รางวลัต่างๆ 

หรือแมแ้ต่การปรับปรุงขอ้สัญญาประเภทของการจา้งงาน ถึงแมจ้ากผลการศึกษาพบวา่อตัราการ

ลาออกจากงาน (Turn over rate) จะไม่มีผลกระทบใดๆกบัการปฏิบติังานในหน่วยงาน แต่หากยงัคง

มีอตัราการลาออกจากงานท่ีสูงอยูจ่ะท าใหอ้งคก์ารตอ้งสูญเสียงบประมาณในการสรรหาคดัเลือก 

หรือกรพฒันาบุคลากรและยงัไม่สามารถใชบุ้คลากรนั้นไดอ้ยา่งคุม้ค่ากบัการลงทุนในการพฒันา

บุคคลนั้น 
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