


บทที่  10
วนัิยและ
การดูแลพนักงานทีพ้่นจากการจ้างงาน



บทน า

• วินยั
กฎเกณฑใ์นการท างานร่วมกนัอยา่งสงบสุข

• การดูแลพนกังานท่ีพน้จากการจา้งงาน
สร้างความมัน่คงในชีวติหลงัการท างาน

ที่มา: https://www.vecteezy.com/

https://www.vecteezy.com/


วนัิยและการดูแลพนักงานทีพ้่นจากการจ้างงาน

• ความหมายของวินยั
• ส่วนประกอบของวินยั
• วตัถุประสงคข์องวินยั
• ระบบวินยัขององคก์าร
• ประเภทของปัญหาดา้นวินยั
• การด าเนินการทางวินยั 
• ปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาในการใชว้ินยั 
• การดูแลพนกังานท่ีพน้จากการจา้งงาน

ที่มา : https://www.freepik.com/

https://www.freepik.com/


ความหมาย
วนัิย(Discipline)

หมายถึง   ระบบการช้ีน าและควบคุมพฤตกิรรมของคน
หมู่มาก ให้เป็นไปตามแนวทางทีก่ าหนด  
โดยอาศัยเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น  การลงโทษ  
การให้รางวลั  หรือ  การให้ค าปรึกษา



ส่วนประกอบของวนัิย
1. ระบบ
- วนิยัเป็นระบบท่ีองคก์ารน ามาใชช้ี้น าและควบคุมให้
สมาชิกปฏิบติัตาม

2. พฤติกรรม
- วนิยัถูกน ามาใชค้วบคุมพฤติกรรมของบุคลากร
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ส่วนประกอบของวนัิย

3. กลุ่มคน
- วนิยัถูกน ามาใชก้บักลุ่มคนใหแ้สดงพฤติกรรม

ในแนวทางท่ีตอ้งการ
4. เคร่ืองมือ
- ระบบวนิยัตอ้งอาศยัเคร่ืองมือมาใชค้วบคุมกลุ่มคน

ใหป้ระพฤติตนตาม



วตัถุประสงค์ของวนัิย 2 ประการ

1. เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรม
- การส่งเสริมใหพ้นกังานรักษาและพฒันาพฤติกรรมนั้น
อยา่งต่อเน่ือง

2. เพ่ือป้องกนัพฤติกรรม
- โดยการลงโทษ  ตกัเตือน  หรือใหค้  าแนะน าแก่พนกังานท่ี
ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือไม่ตรงตามความตอ้งการของ
องคก์าร



ระบบวนัิยขององค์การ 3 ประเภท

1. วนัิยทางลบ (Negative Discipline) เป็นระบบวินยัท่ีใชค้วามรุนแรง
ซ่ึงใชม้าตั้งแต่อดีต โดยองคก์ารสร้างขอ้ก าหนดพร้อมบทลงโทษเป็น
ล าดบัขั้นจากนอ้ยไปมาก
หลกัการด าเนินการทางวนัิย มีดงันี้
➢ ชดัเจน
➢ เขา้ใจ
➢ ติดตามผล
➢ เสริมแรง เช่น ใหร้างวลัแก่ผูป้รับปรุง พฤติกรรม



ระบบวนัิยขององค์การ

2. วนัิยทางบวก (Positive Discipline) ม ี3 ขั้นตอน คือ
1. การเตือนด้วยวาจา บอกพนกังานถึงปัญหาและสาเหตุ เพื่อให้

พนกังานปรับปรุงใหเ้หมาะสม
2. การเตือนด้วยลายลกัษณ์อกัษร มีความเป็นทางการมากข้ึน 

อาจมีการก าหนดระยะเวลาในการแกไ้ขพฤติกรรมนั้น
3. การให้ตัดสินใจ ถา้ด าเนินการในขั้นตอนท่ีผา่นมาไม่ส าเร็จ 

ผูรั้กษาวินยัจะใหบุ้คลากรพกังาน หรือออกจากงาน



ระบบวนัิยขององค์การ(ต่อ)

3. การให้ค าปรึกษาแก่พนักงาน (Employee Counseling)
โดยผูใ้หค้  าปรึกษาและบุคลากรร่วมกนั คน้หา วเิคราะห์ และ
พยายามแกไ้ขสาเหตุของปัญหาใหห้มดไป เพ่ือมิใหเ้ป็นตน้เหตุ
ของปัญหาแก่องคก์ารและบุคลากรอีก
“ยอดของภูเขาน ้าแขง็” (Tip of the Iceberg)



ประเภทของปัญหาด้านวนัิย
ปัญหาที่เกดิขึน้บ่อยในองค์การ 4 ประการ คือ
(เดอ เซนโซและรอบบินส์, 1993)
1. การเข้างาน (Attendance)
- การขาดส านกึ - ทศันคติ
- ความหลากหลาย - ความเช่ือที่ผิด

2. พฤตกิรรมขณะปฏบิัตงิาน (On-the-job Behaviors)
3. ความไม่ซือ่สัตย ์(Dishonesty)
4. กิจกรรมภายนอกองคก์าร (Outside Activities)



การด าเนินการทางวนัิย

1. การตักเตือน (Warning) มีความรุนแรงนอ้ยท่ีสุด 3 ระดบั
- ตักเตอืนดว้ยวาจา (Verbal Warning) บอกใหบ้คุลากรทราบถงึ
ปัญหาที่เกิดขึน้ พรอ้มอธิบายสาเหต ุเพื่อใหบ้คุลากรปรบัปรุงตวั
- ตกัเตอืนดว้ยวาจาพร้อมบนัทกึข้อมูล (Written Verbal 
Warning) ลงแฟม้สว่นตวัของผูต้กัเตือนที่ไม่เก่ียวกบัฐานขอ้มลู
ดา้นบคุลากรขององคก์าร ใชเ้พื่อเป็นหลกัฐานอา้งอิง
- ตักเตอืนเป็นลายลักษณอ์ักษร (Written Warning)



การด าเนินการทางวนัิย (ต่อ)

2. การพักงาน (Suspension) ระยะเวลาพกังานก าหนดตามความ
เหมาะสม เพื่อใหบ้คุลากรมีระยะเวลาส านกึและปรบัตวั วิธีนีไ้ม่นิยม
ใช ้เพราะสง่ผลในดา้นลบตอ่องคก์ารและบคุลากร
3. การลดขั้น (Demotion) ใชก้ารลดขัน้แทนการไลอ่อก เพราะ
บคุลากรยงัมีส าคญัตอ่องคก์าร หรอืองคก์ารไม่สามารถใชค้วามรุนแรง
ได้
4. การตดัเงนิเดอืน (Pay Out)
5. การไล่ออก(Dismissal) เช่น การไลอ่อก ปลดออก ใหล้าออก 



ปัจจัยที่ต้องพจิารณาในการใช้วนัิย (Wohlking, 1975)

1. ความรุนแรง
2. ระยะเวลา
3. ธรรมชาติของปัญหา
4. ส่ิงแวดล้อม
5. กระบวนการทางสังคม
6. การด าเนินการในอดตี
7. การสนับสนุนจากผู้บริหาร



การดูแลพนักงานทีพ้่นจากการจ้างงาน

• การจดัท าขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานเพื่อก าหนดสิทธิหนา้ท่ีระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งท่ีพึงปฏิบติัต่อกนั
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108 ใหน้ายจา้งซ่ึงมีลูกจา้งรวมกนัตั้งแต่สิบคนข้ึนไป
จดัใหมี้ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานเป็นภาษาไทย และขอ้บงัคบันั้นอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัรายการ ดงัต่อไปน้ี
✓ วนัท างาน เวลาท างานปกติ และเวลาพกั
✓วนัหยดุและหลกัเกณฑก์ารหยดุ
✓หลกัเกณฑก์ารท างานล่วงเวลาและการท างานในวนัหยดุ
✓วนัและสถานท่ีจ่ายค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยดุ และค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ
✓วนัลาและหลกัเกณฑก์ารลา
✓วนิยัและโทษทางวนิยัการร้องทุกข์
✓การเลิกจา้ง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ



การเกษียณอายุเสมือนหน่ึงการเลกิจ้าง
• กฎหมายคุม้ครองแรงงาน บญัญติัเก่ียวกบัการเกษียณอายแุละการจ่ายค่าชดเชยเร่ืองการเกษียณอายกุาร
ท างาน ดงัน้ี

▷ กรณีก าหนดการเกษียณอาย ุ"ก่อนครบ 60 ปีบริบูรณ์" ใหถื้อวา่การเกษียณอายไุปเป็นตาม
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน หรือสญัญาจา้ง หรือขอ้ตกลงระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง

▷ กรณีก าหนดการเกษียณอาย ุ"เกินกวา่ 60 ปีบริบูรณ์ หรือไม่ไดมี้การก าหนด" 
ลูกจา้งมีสิทธิขอเกษียณอายไุดเ้ม่ือมีอายคุรบ 60 ปีข้ึนไป และใหมี้ผลเม่ือครบ 30 วนั
หลงัการแสดงเจตนา

การดูแลพนักงานทีพ้่นจากการจ้างงาน(ต่อ)



การดูแลพนักงานทีพ้่นจากการจ้างงาน(ต่อ)

ลูกจ้างมีสิทธิทีจ่ะได้รับค่าชดเชย
1. ลูกจา้งท่ีท างานมาครบ 120 วนั แต่ไม่ครบ 1 ปี ไดค่้าชดเชย 30 วนั
2. ลูกจา้งหากท างานครบ 1 ปีแต่ไม่ครบ 3 ปี ไดค่้าชดเชย 90 วนั
3. ลูกจา้งท างานครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี ไดรั้บเงินชดเชย 180 วนั
4. ท างานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ไดรั้บเงินชดเชย 240 วนั
5. ลูกจา้งท างานครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ไดเ้งินชดเชย 300 วนั
6. ลูกจา้งท างานครบ 20 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงินชดเชย 400 วนั



การดูแลพนักงานทีพ้่นจากการจ้างงาน(ต่อ)

•กองทุนส ารองเลีย้งชีพ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) คือ กองทุนท่ีนายจา้งและ ลูกจา้งร่วมกนัจดัตั้งข้ึนดว้ยความ

สมคัรใจ เพ่ือใหลู้กจา้งมีเงินออมไวใ้ชจ่้ายยาม เกษียณอาย ุออกจากงาน ทุพพลภาพ หรือเป็นหลกัประกนั
ใหแ้ก่ครอบครัว กรณี ท่ีลูกจา้งเสียชีวิต



แบบฝึกหัด

1. จงอธิบายความหมายของวินยัในองคก์าร
2. วตัถุประสงคห์ลกัของการใชร้ะบบวินยัในองคก์ารคืออะไร
3. วนิยัสามารถจ าแนกออกเป็นก่ีประเภท
4. จงอธิบายความหมายและขั้นตอนในการด าเนินการของวนิยั

ทางบวก
5. ปัญหาส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนิยัสามารถจ าแนกออกเป็นก่ีชนิด 

อะไรบา้ง
6. การดูแลพนกังานท่ีพน้จากการจา้งงานท าไดอ้ยา่งไรบา้ง



Thank You
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