
บทบาทของทรัพยากรมนุษย 
รองศาสตราจารยบุญเดิม พันรอบ 

บทบาทและความรับผิดชอบของทรัพยากรมนุษยมักจะ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ในอดีตการจัดการทรัพยากร
มนุษยอาจจะเนนเร่ืองพัฒนาการกระบวนการตาง ๆ เพื่อทํา
ใหองคการไดรับการยอมรับในระดับสูง ความตองการการ
เปลี่ยนแปลงองคการ ทําใหตองไมเนนความสําคัญของการ
จัดการทรัพยากรมนุษยดานเดียว ตองเนนแกปญหาใหม 
โครงการและนโยบายใหมเพื่อแขงขันดานการตลาดในโลกาภิ
วัตน การจัดการทรัพยากรมนุษยยังเสนอบทบาทใหมเพื่อ 
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เปนใหไดรับการยอมรับในระดับสูง บทบาทของทรัพยากร
มนุษยที่สําคัญเชน ดํารงรักษาหนาที่ของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยบนเสนทางและความสําเร็จของแนวโนม
ใหมในอุตสาหกรรม ดํารงรักษาหนาที่ดานการสนับสนุน
ชวยเหลือการจัดการอุปกรณสําหรับปรับปรุงการทํางาน 
ดํารงรักษาหนาที่เพื่อความเปนเลิศในการปฏิบัติงาน ดํารง
รักษาหนาที่ความรับผิดชอบการพัฒนาศักยภาพทุน
ทรัพยากร(The Human Capital )มนุษยในองคการ สวน
ความรับผิดชอบทรัพยากรมนุษยหมายถึงการแสดงใหเห็น
การจัดการสายงานที่มีเจตจํานงเพื่อรักษาความรับผิดชอบ
สําหรับตนทุนทรัพยากรมนุษย ดําเนินงานเพื่อการแขงขันใน
ตลาด แสดงเจตจํานงเพื่อขับเคล่ือนสรางแรงขับใน
กระบวนการทรัพยากรมนุษยเพื่อความเปนเลิศขององคการ 
ดําเนินการสนับสนุนยุทธศาสตรธุรกิจเพื่อความเปนเลิศใน
ธุรกิจน้ัน ดํารงรักษาความรับผิดชอบผลการทํางานตาม
ยุทธศาสตรธุรกิจ 
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บทบาทความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษยคือเพื่อ
บรรลุเปาหมายขององคการ เปนกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาทรัพยาการมนุษย 

สามารถสรุปไดวาทรัพยากรมนุษยมี
บทบาทความสําคัญในสังคมดังตอไปนี้ 
 1 บทบาทในองคการ ทรัพยากรมนุษยมี
ความสําคัญในองคการตาง ๆ  ทําหนาท่ีประ 



 4

 
สานงานใน 3 ระดับคือ บทบาทในฐานะเปนทรัพยากรมนุษย
ในองคการ บทบาทในฐานะทรัพยากรมนุษยดานการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม(Cultural resources) และบทบาทใน
ฐานะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) 
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ความสัมพันธของทรัพยากรมนุษยคือสามารถควบคุม
สิ่งแวดลอมภายใน มีอิทธิพลตอสิ่งแวดลอมใกลเคียง และ
ตอบสนองตอสิ่งแวดลอมที่ไกลออกไป 
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ทรัพยากรมนุษยในองคการเปนสิ่งแวดลอมภายใน 
สิ่งแวดลอมจุลภาคประกอบดวยผูผลิต ลูกคา ภาคสาธารณะ
สวนหน่ึง การแขงขันและคนกลาง (intermediaries) สิ่ง
แวดลอมมหภาคเชน เทคโนโลยี ภาคสาธารณะสวนหน่ึง 
บรรยากาศ อัตราการแลกเปลี่ยน การแขงขันตางชาติ อัตรา
ผลประโยชน วัฒนธรรมและรัฐบาล 
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บทบาทของทรัพยากรมนุษยคือ ภาพพจนองคการ การ
ปฏิบัติงาน ผลกําไร และประชาชน 
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บทบาททรัพยากรมนุษยคือ กระบวนการการแปรรูป
(transformation) วัตถุดิบหรือปจจัยนําเขาประกอบดวย
ทรัพยากร วัตถุดิบ ขาวสาร เคร่ืองอํานวยความสะดวก  แปร
รูเปนสินคาและบริการ 
ทรัพยากรมนุษยมีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับบทบาทรักษา
ภาพพจนของบริษัท สรางผลประโยชนหรือกําไร ปฏิบัติงาน
ใหกับองคการขณะเดียวกันก็เปนสมาชิกในสังคม 



 9

 

ความสําคัญของทรัพยากรมนุษยตามแนวความคิดสมัยใหม
คือ ประการแรก สนับสนุนยุทธศาสตร (Strategic 
Contribution) บริษัทสมัยใหมมีฝายทรัพยากรมนุษยมือ
อาชีพเกี่ยวของกับบริหารธุรกิจในระดับยุทธศาสตร 
วัฒนธรรมการจัดการวิชาชีพทรัพยากรมนุษยน้ีทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิง
ยุทธศาสตร (the strategic decision making) ทําใหเกิดการ
ขับเคลื่อนทางการตลาดอยางเกี่ยวเนื่องกัน ปจจัยเหลาน้ี
กอใหเกิดศักยภาพทรัพยากรมนุษยดานยุทธศาสตร  มี
ผลกระทบตอการปฏิบัติการธุรกิจมากกวาปจจัยอื่น  

ความนาเชื่อถือดานบุคลากร (Personal Credibility)วิชาชีพ
ทรัพยากรมนุษยความนาเชื่อถือเปนสิ่งที่สงเสริมและเปน
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งานในสายผูจัดการธุรกิจผูทําหนาที่บริการ จําเปนตองสราง
ความสัมพันธที่มีประสิทธิภาพกับบุคลากรผูดํารงตําแหนง
สําคัญทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ จําเปนตองใหคําม่ัน
สัญญาและเสนอผลงานรวมทั้งสรางระบบขอมูลที่นาเชื่อถือ
ได สิ่งที่จําเปนเพิ่มเติมคืองานวิชาชีพดานทรัพยากรมนุษย
ตองมีทักษะดานการสื่อสารและความสามารถในการใชภาษา
เพื่อการส่ือสาร 

ความสําคัญของทรัพยากรมนุษยในองคการ(HR Delivery) 
วิชาชีพทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญดานประเพณีและการ
ปฏิบัติการกิจกรรมตอธุรกิจในประเด็นตาง ๆ คือ  

ประการแรก พัฒนาการ การออกแบบโปรแกรมการพัฒนา
และส่ิงทาทายประสบการณทํางาน การเสนอบริการการ
ออกแบบวิชาชีพ สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
กระบวนการสื่อสาร ความพยายามเหลาน้ีรวมประเด็น
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรรวมทั้งการพัฒนาภาพรวม
ขององคการ  

ประการที่สอง โครงสรางและมาตรการวัดทรัพยากร
มนุษย  การสรางโครงสรางใหมขององคการ มาตรการ
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วัดผลกระทบปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย สิ่งที่เกี่ยวของ
กับปฏิบัติการทรัพยากรมนุษยระดับการจัดการในโลก 

ประการที่สาม คณะทํางาน(Staffing) สิ่งดึงดูดใจ การ
เลื่อนตําแหนง การรักษา การใหออก  

ประการที่สี่ การจัดการปฏิบัติการ การออกแบบมาตรการ
วัดขอมูลพื้นฐานปฏิบัติการและระบบการใหรางวัลและ
ระบบการจัดการผลประโยชนการแขงขัน  

ความรูธุรกิจ(Business Knowledge) การพัฒนาใหเปน
บุคลากรผูดํารงตําแหนงสําคัญขององคการ วิชาชีพ
ทรัพยากรมนุษยตองเขาใจธุรกิจและอุตสาหกรรมของบริษัท
ที่ทํางาน สาระสําคัญของความรูประกอบดวยการประยุกต
ความเขาใจลูกโซบูรณาการคานิยม วิธีการที่องคการบูรณา
การดานแนวราบ (Horizontally) และการเสนอแนวความคิด
(Proposition)คานิยมขององคการ วิธิการสรางความม่ังคั่งให
บริษัท 

เทคโนโลยีทรัพยากรมนุษย(HR Technology) เทคโนโลยี
เพิ่มบทบาทกลายเปนสวนหนึ่งขององคการ เปนเครื่องมือสํา
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บริการสําหรับทรัพยากรมนุษย วิชาชีพทรัพยากรมนุษยมี
ความจําเปนตองใชเทคโนโลยีที่มีพลังสําหรับการปฏิบัติงาน
และใชประโยชนเปนชองทางหาฐานขอมูลทรัพยากรมนุษย
ทางอินเตอรเนต( e-HR/web-based channels) เพื่อนําเสนอ
คุณคาสําหรับลูกคาผูใชบริการขององคการ 

 

 บทบาทของทรัพยากรมนุษยที่สําคัญในองคการ เชน 
การวิเคราะหงาน แรงงานสัมพันธ การอธิบายรายละเอียด
ของงาน การบรรจุแตงต้ัง การคัดเลือก การฝกอบรมและ
การพัฒนา การจัดการปฏิบัติงาน  การประเมินงาน  การ
ชดเชย การบันทึกขอมูลแรงงานและ การจัดการสวัสดิการ 
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บทบาทในองคการ ทรัพยากรมนุษยมีบทบาทสําคัญใน
องคการในฐานะท่ีเปน 3 ดานคือ 1 .องคความรูที่สําคัญใน
การพัฒนาองคการ(HRD ) ไดแกการฝกอบรมและการพัฒนา 
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การพัฒนาองคการ และการพัฒนาอาชีพ 2.การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย (HRM) ไดแกการคัดเลือกและการสราง
ทีมงาน ระบบการจัดการปฏิบัติงาน การวางแผนทรัพยากร
มนุษย และการออกแบบงานและองคการ 3.ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรมนุษย  (HR infor Systems) ไดแกการวิจัยและ
ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย  แรงงานสัมพันธและ
สหภาพแรงงาน ความชวยเหลือลูกจาง และคาชดเชยและ
ผลประโยชน เพื่อทําใหเกิดผลเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย เชน 
ทําใหเกิดเพิ่มผลิตภาพ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ความกาวหนาของบุคลากร และความพรอมสําหรับการ
เปลี่ยนแปลง 
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 การจัดการทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญเกี่ยวกับการ
คัดเลือก การบรรจุแตงต้ัง ระเบียบขอบังคับการจางงาน วินัย 
การพัฒนา การใหรางวัลสิ่งตอบแทน การฝกอบรม สหภาพ
แรงงาน ความสามารถในการผลิต และแรงจูงใจ 
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บทบาททรัพยากรมนุษยดานสํานักงานทรัพยากรมนุษยสวน
หนาเกี่ยวของกับลูกจางและผูจัดการ  สํานักงานทรัพยากร
มนุษยสวนหลัง มีความสัมพันธกับศูนยความเปนเลิศ
ทรัพยากรมนุษยดานการตลาดและผูจัดการ 
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บทบาทของทรัพยากรมนุษยดานการตัดสินใจของประชาชน 
การตัดสินใจของลูกจาง ความสําคัญของธุรกิจ มีบทบาทใน
ประเด็นตาง ๆ คือ ประการแรก ทรัพยากรมนุษยดานการ
เรียนรูและพัฒนาการ การบรรจุแตงต้ัง  ประการที่สอง 
การบริการตัวเอง  เชนการกําหนดการทํางาน ประการที่สาม 
การจัดเก็บหรือเรียกเก็บ  ประการสุดทายคือระบบเงินและ
บัญชี 
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ประการสุดทาย บทบาทของทรัพยากรมนุษยในองคการดาน
ยุทธศาสตรประชากรเกี่ยวของกับภาวะผูนํา การบรรจุ
แตงต้ังและการรักษา การใหคาชดเชยและรางวัล โครงสราง 
กระบวนการและระบบ การทํางานและการเรียนรูสิ่งแวดลอม 
ความเรียบรอยและประสิทธิภาพ 
ประการที่สอง บทบาทระหวางองคการ ทรัพยากร 
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มนุษยทําใหเกิดการประสานระหวางองคการที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรมนุษยดวยกันดวยการเสนอโครงงานทําใหเกิด การ
ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เชน สหภาพแรงงาน  
หนวยงานของภาครัฐบาล บริษัทตาง ๆ องคการการศึกษา 
สถานีตํารวจ  
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บทบาททรัพยากรมนุษยในดานความสัมพันธระหวาง
องคการคือ 1.การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการปฏิรูป 
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม 
กฎหมาย เทคโนโลยี เปนบทบาททรัพยากรมนุษยที่
สําคัญทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรวมอื่น ๆ เชน การ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการและยุทธศาสตร การ
เปลี่ยนแปลงในทรัพยากรมนุษย 2.การเปลี่ยนแปลง
เปาหมายและความตองการของแรงงานในดานเน้ือหา
ของงาน ความสําคัญของงาน และเง่ือนไขของงาน 3.
การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรมนุษยดานองคประกอบของ
คณะทํางาน การกระจายตัวองคประกอบของ
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คณะทํางานทางดานหนาที่ ตําแหนง อายุ ศักยภาพ การ
บรรจุแตงต้ัง   การแยกตัว   การลนงาน 
(redundant) 

 
บทบาทของทรัพยากรมนุษยระหวางองคการ เชน 1.บทบาท
ที่เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางเกี่ยวของกับ
กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ 2. บทบาทเกี่ยวกับ
องคการขนาดใหญเกี่ยวของกับทักษะของทรัพยากรมนุษย 
ดานผูจัดการหนวยงานหลัก การจัดการปฏิบัติงานและ
พรสวรรค สายสัมพันธของแรงาน 3.บทบาทเกี่ยวกับการ
บริการภาคสาธารณะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงการจัดการ
และพฤติกรรมองคการและ 4.วิชาชีพทรัพยากรมนุษย
เกี่ยวของกับความหลากหลายการจัดการ  การเปลี่ยนสภาพ
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ทรัพยากรมนุษย การเรียนรูและการพัฒนา   ภาวะผูนําและ  
ปฏิบัติการจัดการ 
ประการที่สาม บทบาทความสัมพันธระหวางชุมชน เชน การ 
 

 

 
พัฒนาเด็ก การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางดานตาง ๆ คือ 1.การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 2.
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ความเชื่อม่ันในตนเอง 3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ 4.
การพัฒนาเศรษฐกิจ อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
ความสําคัญดานตาง ๆ คือ ประการแรก การมีสวนรวมของ
ประชาชน ประการที่สอง ความเชื่อมโยงทางสังคมและ 
ประการที่สาม การสรางอํานาจทางสังคม 

. 

 

 
 

ความสัมพันธระหวางองคการกับประชากรและ กลุม
ประชากรตาง ๆ ประกอบดวยความสัมพันธภายในองคการ 
เชน เครือขาย องคการ โครงการและการประชุม คําประกาศ 
ผลงาน การเงิน เอกสารเปนตน ความสัมพันธระหวาง
องคการประกอบดวยระหวางหนวยงาน การทํางานรวมกัน 
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ลูกคา และผูผลิต โครงการและการประชุม ผลงาน การเงิน 
เอกสาร เปนตน 
 
ประการที่สี่ การพัฒนาดานจิตวิทยา องคการสามารถ 

 
พัฒนาทรัพยากรมนุษยดานจิตวิทยาเกี่ยวกับแรงจูงใจของ
courtestyลูกจางในดานตาง ๆ เชน การฝกอบรม การปลูกฝง
คุณธรรมหรือจรรยาบรรณ การตอบแทนสังคม รางวัล การ
ยอมรับของแรงงาน อัธยาสัยตอลูกคา และการทําธุรกิจอยาง
โปรงใสยุติธรรม 
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บทบาทดานจิตวิทยาทรัพยากรมนุษยเกี่ยวของกับปจจัย
เกี่ยวของกับงาน  ประการแรกความสามารถทางดานความรู 
ทักษะ ประสบการณ หนังสือรับรองและคุณภาพ ประการที่
สองแรงจูงใจ ประกอบดวยความกระตือรือรน ความคิดริเร่ิม
สรางสรรค ความเชื่อม่ันในตัวเองและความสามารถในการ
ปฏิบัติวิชาชีพ ประการสุดทายคือ ความเขาใจในบทบาท ดาน
การรับรูบทบาท ความชอบสวนตัว การอภิปรายบทบาท 
ปจจัยที่เกี่ยวของกับบุคคลประกอบดวย ประการแรก
ความชอบงาน เชน นวัตกรรมและความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
การควบคุม กิจกรรมและขาวสาร ประการที่สองบุคลิกภาพ 
เชน ภาพพจนของตนเอง ความเชื่อ นิสัยและลักษณะสวนตัว 
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ประการที่สาม แผนการเปาหมายชีวิต เชน เปาหมาย 
วัตถุประสงค ดุลยภาพและการปรับปรุงแกไข จิตวิทยา
ทรัพยากรมนุษยจะนําไปสูการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
ประชากร 
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บทบาทของทรัพยากรมนุษยดานจิตวิทยาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของการจัดการทรัพยากรมนุษยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมหรือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับยุทธศาสตรการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยทางดานการบรรจุแตงต้ัง การฝกอบรม การ
จายเงิน แรงงานสัมพันธ  ความคลองตัว(flexibility) มี
ความสัมพันธกับขนาด โครงสรางและวัฒนธรรมองคการ 
เกี่ยวของกับยุทธศาสตรองคการ เกี่ยวของกับภาคสวนตาง ๆ 
ของสังคม และประการสดุทายเก่ียวของกับวัฒนธรรมของ
ชาติ กฎหมายตาง ๆ ของแตละสังคม 
 


