
กับแกลมบริหารคน : ระบบกําหนดตําแหนงในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ 

ศรันยดิษฐ  เบญจพงศ0* 

 นอกจากระบบบริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงผูเขียนไดเผยแพรในบทความ “กับแกลมบริหารคน : ระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ” (ศรันยดิษฐ เบญจพงศ, 2563) จะถูกนํามาใชเปนแกนในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ยังมีแนวคิดเรื่องระบบกําหนดตําแหนงก็ถูกนํามาใชเปนแกนกลางในการบริหารทรัพยากร

บุคคลของภาครัฐเชนเดียวกัน ซ่ึงชวยใหการกําหนดตําแหนงและการวางแผนกําลังคน รวมท้ังการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในดานอ่ืน ๆ ดําเนินการอยางเปนแบบแผนและเปนระบบ 

 มานิต ศุทธสกุล (2560, น. 38-41) อธิบายวา ตําแหนงคือ ภารกิจ งาน และกลุมของหนาท่ีความ

รับผิดชอบท่ีเก่ียวของสัมพันธกัน และมีปริมาณท่ีเพียงพอจะมอบหมายใหคนหนึ่งรับไปปฏิบัติ โดยการกําหนด

ตําแหนงเปนการกําหนดโครงสรางองคการใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในรูปของการวางแผนกําลังคน 

ท้ังในสวนของจํานวนตําแหนงและระดับตําแหนงใหสอดคลองกับปริมาณงานท่ีมีอยูขององคการ รวมท้ังบริบท

การบริหารงานขององคการใหสามารถปรับตัวสอดคลองกับภารกิจและนโยบายได (สุนิสา ชอแกว, 2563, น. 

118) ซ่ึงในเรื่องการกําหนดตําแหนงจะมีแนวคิดและแนวทางกําหนดตําแหนงสําคัญ 2 แนวคิด คือ (1) แนวคิด

ท่ียึดคนเปนหลัก (Rank in Person) เปนแนวคิดพ้ืนฐานของวิธีการกําหนดตําแหนงแบบชั้นยศ (Rank 

Classification : R.C.) และระบบวิทยฐานะ (Academic Rank Classification : A.R.C.) (2) แนวคิดท่ียึดงาน

เปนหลัก (Rank in Job) เปนแนวคิดพ้ืนฐานของวิธีการกําหนดตําแหนงแบบจําแนกตําแหนง (Position 

Classification : P.C.) นอกจากนี้ยังมีการนําแนวคิดท่ียึดคนและแนวคิดท่ียึดงานผสานประกอบกันเปนระบบ

บอรดแบรนดหรือเรียกกันวาระบบแทง (Broadbanding) 

 ในเรื่องนี้มักเริ่มตนอธิบายระบบกําหนดตําแหนงท่ีเกาแกท่ีสุดคือระบบชั้นยศ (R.C.) ท่ีใหชั้นยศแสดง

ฐานะของบุคคล มีการกําหนดชั้นและยศของบุคคลตั้งแตแรกบรรจุเขาทํางาน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหรือ

คุณวุฒิการศึกษาของแตละบุคคลเปนหลัก และจะมีการเลื่อนข้ันหรือเลื่อนตําแหนงและเลื่อนเงินเดือนจะสูงข้ึน

ตามชั้นและยศ รวมท้ังความอาวุโสของตําแหนงท่ีเปนอยู แตละงานไมไดกําหนดรายละเอียดของงานไวอยาง

ชัดเจน แตจะมีเพียงบอกหนาท่ีความรับผิดชอบอยางกวาง ๆ เอาไว ระบบนี้จะปรากฏในวงการทหารและ

ตํารวจซ่ึงจะมีการกําหนดชั้น อาทิ ชั้นประทวน ชั้นสัญญาบัตร และกําหนดใหบุคคลมียศแตกตางกัน อาทิ  

สิบตรี รอยตรี ดาบตํารวจ พันตํารวจเอก เปนตน อีกท้ังชั้นและยศดังกลาวจะติดตัวบุคคลไปแมจะเกษียณหรือ

                                                           
* อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 
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ออกจากราชการก็ตาม ระบบตอมาท่ีมีแนวคิดพ้ืนฐานใกลเคียงกับระบบชั้นยศ (R.C.) คือ ระบบวิทยฐานะ 

(A.R.C.) เปนระบบท่ีกําหนดตําแหนงวิทยฐานะของบุคคลนับตั้งแตแรกบรรจุเชนเดียวกัน แตจะใหความสําคัญ

กับคุณวุฒิและประสบการณการทํางานมากกวา มักถูกนํามาใช กับบุคคลในวงการศึกษา ไดแก ครู 

ศึกษานิเทศก อาจารยมหาวิทยาลัย ระบบกําหนดตําแหนงลําดับตอมาคือระบบจําแนกตําแหนง (P.C.) เปน

ระบบท่ียึดถืองานหรือหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละตําแหนงกับคุณสมบัติท่ีจําเปนตอการทํางานนั้นเปน

หลัก ตําแหนงงานจะถูกกําหนดจากคุณภาพงานและความยากงายของงาน การใหบุคคลมาดํารงตําแหนงใดจะ

พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ท่ีเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (Class Specification) 

และการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกดานจะคํานึงถึงหนาท่ีความรับผิดชอบและเง่ือนไขของแตละตําแหนง 

(มานิต ศุทธสกุล, 2560, น. 41-43 ; สุนิสา ชอแกว, 2563, น. 119-121) ระบบนี้เคยเปนระบบท่ีเคยถูก

นํามาใชเปนระบบกําหนดตําแหนงและบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญในอดีต คือ ระบบ

ท่ีใช “ซี” (Common Level) 11 ระดับ (สถาบันท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ, 2553, น. 23) 

 ในการดําเนินการท่ีผานมา พบวา แนวคิดยึดคน (Rank in Person) และแนวคิดยึดถืองาน (Rank in 

Job) มีขอจํากัดและเกิดปญหาในการบริหารงาน ปจจุบันจึงมีการผสานสองแนวคิดดังกลาวและพัฒนาเปน

ระบบการกําหนดตําแหนงแบบแทง (Broadbanding) ท่ีมุงขยายขอบขายหนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงาน 

และความยุงยากของงานของตําแหนงงานและลดจํานวนระดับตําแหนงใหเหลือนอยลง (มานิต ศุทธสกุล, 

2560, น. 44) รวมท้ังรวบตําแหนงงานท่ีเฉพาะเจาะจงใหเปนสายงานเดียวกันพรอมกําหนดกลุมอาชีพให

ชัดเจน ท่ีสําคัญเปนระบบท่ีใหความสําคัญกับความสามารถของผูปฏิบัติงานท่ีอาจปฏิบัติงานท่ียากเกินกวา

หนาท่ีความรับผิดชอบของตน เปดโอกาสใหการกาวหนาในอาชีพใหข้ึนอยูกับผลการปฏิบัติงาน ไมตองไปยึด

ติดกับโครงสรางระดับตําแหนงแบบเดิม และยังกําหนดชวงกวางของบัญชีเงินเดือนของแตละระดับตําแหนงให

กวางมากข้ึนอีกดวย (สุนิสา ชอแกว, 2563, น. 126-127) ระบบนี้ถูกนํามาใชครั้งแรกในประเทศไทยในสวน

ของขาราชการพลเรือนสามัญ โดยเอากลุมงานท่ีแตกตางกันมาจัดใหเปนระดับแทงหรือกระบอกใหครอบคลุม

ตําแหนงงานท่ีมีความยากงายหรือตองการทักษะความรู ท่ีแตกตางกัน (สถาบันท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพในราชการ, 2553, น. 29) แบงตําแหนงขาราชการเปน 4 ประเภท ไดแก ประเภทท่ัวไป วิชาการ 

อํานวยการ บริหาร และแตละประเภทจะมีระดับตําแหนงแตกตางกันไป ตอมารูปแบบดังกลาวไดขยายแนวคิด

ไปสูการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการกลุมอ่ืน ๆ อาทิ การบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการสวน

ทองถ่ิน (สถาบันท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ, 2558) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ขาราชการฝายรัฐสภา (จเร พันธุเปรื่อง, 2562) เปนตน   
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 สรุประบบการกําหนดตําแหนงเปนเรื่องของแนวคิดและแนวทางในการกําหนดตําแหนงสําหรับการ

บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ โดยระบบกําหนดตําแหนงท่ีสําคัญ ไดแก ระบบชั้นยศ (R.C.) ระบบวิทยฐานะ 

(A.R.C.) ระบบจําแนกตําแหนง (P.C.) ระบบแทง (Broadbanding) และระบบท้ังหมดถูกนําไปประยุกตใชใน

การกําหนดตําแหนงและใชเปนแกนกลางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐในหลายวงการและหลาย

องคการ ชวยใหโครงสรางองคการสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีจํานวนตําแหนงและระดับตําแหนง

สอดคลองกับนโยบายและบริบทการบริหารงานของแตละองคการท่ีแตกตางกัน 
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