
กับแกลมบริหารคน : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ 

ศรันยดิษฐ  เบญจพงศ* 

 ผูศึกษาองคความรูการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ ตองมีความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ซึ่งใชเปนหลักการสําหรับดําเนินการตามกรอบหนาที่บริหารทรัพยากรบุคคลต้ังแตการสรรหา 

การพัฒนา การธํารงรักษา และการใชประโยชน โดยระบบบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบดวย 3 ระบบ คือ 

ระบบอุปถัมภ ระบบคุณธรรม ระบบอาวุโส  

1. ระบบอุปถัมภ (Patronage System) เปนระบบที่ไมมีหลักเกณฑหรือระเบียบแบบแผนในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลแนนอน เชน ไมมีหลักเกณฑวัดความรูความสามารถเพ่ือคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน 

ไมมีหลักเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือใหความดีความชอบบุคลากรหรือการใหพนจากตําแหนง ฯลฯ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบอุปถัมภจะอาศัยความพอใจของผูมีอํานาจ เชน บรรจุบุคคลเขาทํางาน

โดยพิจารณาที่ความสัมพันธสวนตัว ฯลฯ (อนงคทิพย เอกแสงศรี, 2561, น. 7) ระบบอุปถัมภเปนระบบที่เคย

ดําเนินการและถือเปนเรื่องปกติในสังคมไทยสมัยโบราณ เชน การแตงต้ังผูมีเช้ือสายเจานายหรือเช้ือสาย 

ขุนนางเขารับราชการ ราษฎรถวายตัวรับใชเจานายและเมื่อเจานายพอใจก็บรรจุใหเปนขาราชการ ฯลฯ (กุลชลี 

จงเจริญ, 2561, น. 3-6) ปจจุบันระบบอุปถัมภถือเปนหลักบริหารทรัพยากรบุคคลของผูมีตําแหนงทาง

การเมือง เชน เลขานุการนายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี ฯลฯ เพราะบุคคลเหลาน้ีจะเขาออกจากราชการ

ตามระบบอุปถัมภและวิถีทางการเมือง จะไดรับการแตงต้ังจากผูมีอํานาจโดยไมไดมีหลักเกณฑวัดความรู

ความสามารถที่แนนอน แตยึดถือเหตุผลทางการเมือง เชน ความจงรักภักดี ความไวเน้ือเช้ือใจ ความมุงหวังให

กํากับดูแลนโยบาย ฯลฯ และหากผูแตงต้ังพนจากตําแหนง บุคคลเหลาน้ีก็จะพนจากตําแหนงตามไปดวย  

แมระบบอุปถัมภเปนระบบที่มีปญหาและมักถูกระบุวาเปนระบบที่ไมดี เชน เลนพรรคเลนพวก ไมได

คํานึงถึงความรู ไมเปดโอกาสที่เทาเทียมกัน ไมมีหลักประกันความมั่นคง ฯลฯ แตระบบอุปถัมภก็มุงที่จะหาคน

เขาทํางานเพ่ือหวังผลในการเรื่องประสิทธิภาพการทํางานเชนเดียวกับระบบอ่ืนเพียงแต “put the right man 

on the right job” ไดมากเพียงใดเทาน้ัน (อนงคทิพย เอกแสงศรี, 2561, น. 7) และ จําเนียร  

ราชแพทยาคม (2561, น. 10) กลาววา แมระบบอุปถัมภสงผลเสียตอการบริหาร แตเปนระบบที่ตองใชควบคู

กับระบบคุณธรรม เพราะมีลักษณะงานบางอยางที่ไมอาจเลือกสรรบุคลากรเขาทํางานโดยอาศัยระบบ

*
 อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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คุณธรรมได โดยเฉพาะตําแหนงที่ตองการความไววางใจจูง เชน ตําแหนงเลขานุการผูบริหาร งานทางการเมือง

ที่ตองมั่นใจวาสามารถดูแล กํากับ นโยบายใหบรรลุผลได ฯลฯ (อนงคทิพย เอกแสงศรี, 2561, น. 7)  

2. ระบบคุณธรรม (Merit System) เกิดขึ้นภายหลังระบบอุปถัมภและเกิดขึ้นพรอมกับการคัดเลือก

ขาราชการเขาทํางานดวยวิธีการสอบแขงขันเพราะเปนระบบที่ยึดถือความรูความสามารถเปนหลัก การนํา

ระบบคุณธรรมมาใชเพ่ือมุงสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยคัดเลือกผูที่มีความรูความสามารถเขามา

ปฏิบัติงาน เปดโอกาสใหคนดีคนเกงมีโอกาสเขามาทํางานโดยเทาเทียมกัน รวมทั้งใหไดรับความคุมครองและ

ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน (อนงคทิพย เอกแสงศรี, 2561, น. 8) และเมื่อทบทวนแนวคิดของ กุลชลี  

จงเจริญ (2561, น. 4-5) อนงคทิพย เอกแสงศรี (2561, น. 8-9) สมิหรา จิตลดากร และมนตรี กวีนัฏธยานนท 

(2562, น. 3-5) สรุปไดความวา ลักษณะเฉพาะของการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐสมัยใหมก็มักอางอิง

ถึงระบบคุณธรรมเปนหลักการพ้ืนฐานและระบุวาระบบคุณธรรมประกอบดวย (1) หลักความเสมอภาค 

(Equality) คือ การใหโอกาสเทาเทียมแกคนทุกคน อยางนอยเรื่องการสมัครเขาทํางาน การรับคาตอบแทน 

และการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ โดยไมคํานึงถึงความแตกตางทางเช้ือชาติ ศักด์ิตระกูล ศาสนา และไมมี

การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือกีดกันบุคคลบางคนหรือบางกลุมในเรื่องเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  

(2) หลักความสามารถ (Competence) คือ การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะการคัดเลือกใหบุคคล

ทํางานในตําแหนงหน่ึง ตองพิจารณาที่ความรูความสามารถและคัดเลือกใหไดบุคคลที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งใน 

วงราชการจะแสดงออกในรูปการสอบแขงขันโดยผูที่สอบไดลําดับสูงกวายอมมีโอกาสบรรจุแตงต้ังกอนผูอ่ืน 

(3) หลักความม่ันคง (Security) คือ การรับราชการตองไดรับความคุมครองตามกฎหมาย การทํางานสามารถ

ยึดถือเปนอาชีพ จะไมถูกกลั่นแกลง ลงโทษ ดวยเหตุผลทางการเมือง (4) หลักความเปนกลางทางการเมือง 

(Political neutrality) คือ มุงหมายใหขาราชการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลอยางเต็ม

ความสามารถ โดยไมคํานึงถึงความเช่ือทางการเมือง และขาราชการตองไมงดหรือเลี่ยงการปฏิบัติหนาที่เพราะ

เหตุผลไมชอบพรรคการเมืองหรือนโยบายพรรคการเมืองหน่ึง  

3. ระบบอาวุโส (Seniority System) ระบบอาวุโสมีความเช่ือวาผูที่มีอาวุโสกวายอมมีความรู

ความสามารถมากกวาผูอาวุโสนอยกวา จึงใหสิทธิและประโยชนตาง ๆ ในทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่

ดีกวาแกผูอาวุโส เชน การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง ฯลฯ ระบบอาวุโสมักยึดถือระยะเวลาการปฏิบัติงานหรืออายุ

ราชการ ถือวาผูใดเขาทํางานในองคการน้ันกอนหรือในสายวิชาชีพกอนก็จะเปนผูมีอาวุโสมากกวา แตใน 

วงราชการยังนับอาวุโสจากปจจัยอ่ืนอีก เชน ระดับเงินเดือน ตําแหนงสําคัญที่เคยปฏิบัติงาน รุนที่ผานการ

ฝกอบรม ฯลฯ และเมื่อทบทวนหลักการจัดลําดับอาวุโสของขาราชการพลเรือน สํานักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม (กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2560) ขาราชการครูและบุคลากร
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ทางการศึกษา (สํานักงาน ก.ค.ศ., 2555) และ ขาราชการศาลยุติธรรม (สํานักคณะกรรมการขาราชการศาล

ยุติธรรม, 2553) สรุปหลักการจัดลําดับอาวุโสในวงราชการโดยจะตองยึดหลักพิจารณาตามลําดับ ไดแก (1) 

ยึดตําแหนง ระดับตําแหนง ช้ันยศ หรือ วิทยฐานะ สูงกวาถือวาผูน้ันอาวุโสกวา หากระดับตําแหนงเทากัน 

ผูใดไดรับแตงต้ังกอนก็จะอาวุโสกวา (2) ยึดเงินเดือน ผูใดเงินเดือนมากกวาผูน้ันอาวุโสกวา (3) ยึดอายุ

ราชการ ผูใดมีอายุราชการมากกวาหรือบรรจุเขารับราชการกอนถือวาผูน้ันอาวุโสกวา (4) ยึดการรับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ ผู ใดไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ช้ันสูงกวาถือวาอาวุโสกวา แตหากไดรับ

เครื่องราชอิสริยาภรณช้ันเดียวกัน ผูใดไดรับกอนถือวาอาวุโสกวา (5) ยึดอายุตัว ผูใดอายุมากกวาผูน้ันอาวุโส

กวา เห็นไดวาในวงราชการการนับอาวุโสใหความสําคัญกับระดับตําแหนงที่สุด สวนเรื่องอายุตัวใหความสําคัญ

เปนลําดับสุดทาย 

 สรุป ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ ประกอบดวย คือ ระบบอุปถัมภ ระบบคุณธรรม ระบบ

อาวุโส ระบบอุปถัมภเปนระบบที่ไมมีหลักเกณฑแนนอนในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพราะขึ้นอยูกับความ

พอใจของผูมีอํานาจ สําหรับระบบคุณธรรมเปนระบบที่ยึดถือความรูความสามารถเปนหลักและมีหลักการ

สําคัญ 4 ประการ คือ หลักความเสมอภาค หลักความสามารถ หลักความมั่นคง และหลักความเปนกลาง

ทางการเมือง สวนระบบอาวุโสเปนระบบที่เช่ือวาผูอาวุโสกวายอมมีความรูความสามารถมากกวาผูอาวุโสนอย 

โดยมีปจจัยจัดลําดับอาวุโสบุคลากร เชน ระดับตําแหนง เงินเดือน อายุงาน อายุตัว ฯลฯ ในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐในปจจุบันใชระบบบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งสามระบบประกอบกัน  
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