
ทรัพยากรมนุษย (Human Resource) 
รองศาสตราจารยบุญเดิม พันรอบ 

ทรัพยากรมนุษย (Human resources) หมายถึงการจัดการที่เกีย่วของ
กับความสําคัญหรือหนาที่การบริหารบุคลากร( traditionally administrative 
personnel)ที่เกี่ยวของกับการปฏบัิติงาน แรงงานสัมพันธ (Employee 
Relations)และการวางแผนดานทรัพยากร สาขาวิชาทรัพยากรมนุษยยัง
รวมถึงแนวความคิดดานการพัฒนาจิตวิทยาอตุสาหกรรม /องคการ 
ทรัพยากรมนุษยเกี่ยวของกับภาวะแวดลอมสองสาขาวิชาคือ จดุกําเนิดดาน
เศรษฐศาสตรการเมืองและเศรษฐกิจ หรือที่เรียกวาแรงงาน (Labor) ซึ่งเปน
ปจจัยการผลิต 1 ใน 4 ปจจัยคือ แรงงานหรือทรัพยากรมนุษย เงิน (Money) 
วัสดุ(Material)และการจัดการ (Management) เปนปจจัยที่ใชรวมกันในการ
บรรษัท (corporations) และธุรกจิ หมายถึงบุคลากรทีท่ํางานในบริษัท (firm) 
เปนหนวยงานหน่ึงของบริษัทที่เกี่ยวของกับการจางงาน (hiring)การปลด
หรือใหออก (firing) และประเด็นเกี่ยวกับบุคลากรอื่น ๆ  

เปาหมายของทรัพยากรมนุษยคือเพ่ือใหไดรับประโยชนจากการลงทนุ
ในองคการดานทรัพยากรมนุษยและลดความเสี่ยงดานการเงิน เปนความ
รับผิดชอบดานการจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือทํากิจกรรมดานกิจกรรม
พฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมาย มีความยุติธรรมโปรงใส
และมีความมั่นคงในองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human resource 
management) หมายถึงแนวความคิดเกี่ยวของกับปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 

1. การสรรหาหรือการคัดเลือก (recruitment or Selection ) 
2. การฝกอบรมและการพัฒนา(Training and Development ) 
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3. การประเมินการปฏิบัติงานและการจัดการ(Performance Evaluation 
and Management ) 

4. การเลื่อนตําแหนง(Promotions ) 
5. บุคลากรลนงาน (Redundancy)  
6. อุตสาหกรรมและแรงงานสัมพันธ(Industrial and Employee 

Relations)  
7. การบันทึกขอมูลทรัพยากรมนุษยทั้งหมด(Record keeping of all 

personal data. ) 
8. การชดเชยหรือทดแทน เงินบํานาญหรือเงินชวยเหลือ โบนัส และเงิน

อื่น ๆ ทีค่ลายคลึงกันน้ีที่เกี่ยวของกับบัญชีคาใชจาย (Compensation, 
pensions, bonuses etc in liaison with Payroll ) 

9. ขอแนะนําตอผูวาจางที่เกี่ยวของกบัปญหาขณะปฏิบัติงาน
(Confidential advice to internal 'customers'  in relation to 
problems at work & ) 

10. การพัฒนาวิชาชีพ(Career development ) 

 
 การจัดการทรัพยากรมนุษยเกี่ยวของกับการบรรจุแตงต้ัง  
การ
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บํารุงรักษาบุคลากร สัญญาการจางงาน รายละเอียดงาน  ความเช่ียวชาญ
เฉพาะดานของบุคลากร สุขภาพ อนามัยในสถานท่ีทํางาน ทีมงาน โครงสราง
และหนาทีข่องหนวยงาน อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ขอแนะนํา
กําหนดการทํางาน ระเบียบวินัย การขาดหรือลางาน วัฒนธรรมองคการ 
แรงจูงใจและความสนใจงาน 
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ประการที่สําคัญคือการศึกษาทางดานความตองการ
บุคลากรกรการพัฒนา การบํารุงรักษา แรงบังคับการทํางาน
ในองคการ และการใหรางวัล 

การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human resource 
management (HRM) คือการศึกษายุทธศาสตรและความ
เชื่อมโยงการจัดการในองคการที่เกี่ยวของกับทรัพยากร
มนุษยที่มีคาที่สุด บุคลากรผูทํางานเกี่ยวกับตําแหนงเฉพาะ
และงานที่มีสวนเก่ียวของกับความสําเร็จตามเปาหมายของ
องคการหรือธุรกิจ ความหมายของการจัดการทรัพยากร
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มนุษยและทรัพยากรมนุษย HR ใชแทนคําวาการบริหาร
บุคคล  (personnel management) โดยใหคําอธิบายวาเปน
กระบวนการที่เกี่ยวของกับการบริหารบุคคลในองคการ การ
จัดการทรัพยากรมนุษยเปนแนวความคิดที่พัฒนาการ
รวดเร็วมาก  การจัดการทรัพยากรมนุษยเนนความสําคัญ
ดานแนวความคิด หลักการและทฤษฎี รวมทั้งการปฏิบัติ
ทางธุรกิจที่ใชเทคนิคทางทฤษฎีและการปฏิบัติเขาจัดการใน
การทํางาน  

การจัดการทรัพยากรมนุษยคือการศึกษาดานยุทธศาสตรและสิ่งที่
เกี่ยวของกันสําหรับเพ่ือการจัดการที่มีคามีความสําคัญที่สุดในองคการ 
บุคลากรทีท่ํางานในองคการทั้งทีเ่ปนบุคลากรและตัวแทนของหนวยงานจะ
เนนความสําเร็จเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการ ความหมายของคําวาการ
จัดการทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรมนุษยบางคร้ังก็ใชแทนที่กับการจัดการ
บุคลากร(personnel management)  ประเด็นที่เกี่ยวกับการอธิบาย
กระบวนการเกี่ยวของกับการจัดการบุคลากรในองคการ การจัดการทรัพยากร
มนุษยมีวิวัฒนาการอยางรวดเร็ว การจัดการทรัพยากรมนุษยเปนทั้งทฤษฎี
ทางวิชาการและการปฏิบัติการทางธุรกิจ ตองเนนประเด็นเกี่ยวกับเทคนิควิธี
ทางทฤษฎีและการปฏบัิติสําหรับการจัดการที่เกี่ยวของกับสถานที่ทํางาน 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human resource development) 

การบรรจุและการคัดเลือก( recruitment and selection) คือ
กระบวนการที่สําคัญดวยการใชวิธีการวิเคราะหงาน( job analysis) เพ่ือ



 6

กําหนดระดับความสามารถดานทักษะ/เทคนิค ศักยภาพ ความยืดหยุนของ
คนงานลูกจาง(Employees)ที่ตองการ สาระสําคัญคือตองพิจารณาปจจัย
ภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลตอการบรรจุคนงาน ปจจัยภายนอก เชน พลัง
อํานาจขององคการรวมทั้งประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับแนวโนมปจจุบันและ
อนาคตของตลาดแรงงานดาน ทักษะ ระดบัการศึกษา การลงทุนภาครัฐบาล
ในอุตสาหกรรมตาง ๆ นอกจากน้ียังหมายรวมถึงปจจัยภายในดาน
ความสามารถที่จะควบคุม ทํานายและเครื่องเตือนลวงหนา( monitor)ดาน
รูปแบบการบริหารจัดการหรือแมแตวัฒนธรรมองคการ  

เพ่ือที่จะเขาใจส่ิงแวดลอมดานธรุกิจที่องคการประกอบการอยู 
แนวโนมสําคัญ 3 ประการจะตองพิจารณาคือ 

ประการแรก ปจจัยดานประชากร(Demographics)ลักษณะของ
ประชากรวัยแรงงานดาน อายุ เพศหรือชนชั้นทางสังคม แนวโนมน้ีอาจมี
อิทธิพลดานความสัมพันธเกี่ยวกับเงินชวยเหลือบุตร( pension offerings)
สวนประกอบเบี้ยประกัน( insurance packages)   

ประการที่สอง ความหลากหลาย – การเปลีย่นแปลงภายในประชากร/
สถานที่ทํางาน การเปลี่ยนแปลงในสังคมปจจุบันทําใหสัดสวนขององคการมี
ขนาดใหญข้ึน เน่ืองจากมปีระชากรวัยเด็กหรือวัยสูงอายุเพ่ิมมากข้ึนเมื่อ
เปรียบเทียบกับเมื่อ 30 ปที่ผานมา นอกจากน้ีในสถานการณปจจบัุนองคการมี
ลักษณะหลากหลายเกีย่วกับการปฏิบัติการจางงาน เพ่ือรับมือกับจริธรรมการ
ปฏิบัติงานของคนรุนใหม อุตสาหกรรมบริการประกอบดวยแรงงานคนรุน
ใหมผุที่ตองการบรรยากาศการทํางานแบบใหม ความเชื่อแบบเกาเนนความ
หลากหลายสถานท่ีทํางาน เพียงแตเนนแรงงานลูกจางเปนพ้ืนฐาน เสมือน
เปนกระจกสะทอนใหเห็นภาพของสังคมตามลักษณะเช้ือชาติ เพศ และ
วัฒนธรรมดานเพศสภาพ  ความคิดดังกลาวน้ีเนนทฤษฎีวิศวสังคม( the 
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social engineering theory)โดยไมเขาใจความสําคัญในประเด็นที่สําคัญดาน 
ความหลากหลายของความคิดเพ่ือทําใหเกิดการพัฒนาผลผลิตและธุรกิจ การ
ขยายฐานผูบริโภคเนนการขยายกิจการและเพ่ิมกําไรกลุมที่วิตกกังวลและ
สนับสนุนทฤษฎีวิศวสังคมยกประเด็นเกี่ยวกับการเกิดความรูสึกแบงแยก 
กรณีการเลกิจางไมเปนธรรมและปญหาดานเพศสภาพและเช้ือชาติ เปนปจจัย
บงช้ีความจําเปนที่ตองมีการออกกฎหมายสําหรับความหลากหลายดังกลาว
ดวย ขณะท่ีมาตรการดังกลาวมีผลกระทบสําคัญตอองคการ มาตรการเหลาน้ี
มีผลกระทบนอยหรือไมกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงอยางแทจริงเกีย่วกับ
ความกาวหนาดานความแตกตางความคิดในสถานที่ทํางาน กฎหมายที่ตอตาน
ความรูสึกแบงแยก และกฎระเบียบเหลาน้ีเปนสิ่งที่จําเปนในธุรกิจตาง ๆ 
สําหรับการดําเนินการวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน ผลการวิเคราะหมักไดรับ
ใหนํามาใชศึกษาสําหรับการยอมรับเกี่ยวกับเพศ เช้ือชาติและความหลากหลาย
ของเพศสภาพ สําหรับเปนทางเลือกที่ไมตองเสียคาใชจายมากเมือ่ตองมีการ
ฟองรองดําเนินคดี กลาวโดยสรุป ความแตกตางหลากหลายจากพื้นฐานวิศว
สังคมทําใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานเพ่ือคนหาความเคารพยกยองและ
คานิยมความแตกตาง โดยปราศจากขอคาํนึงวาความหลากหลายจะทําใหเพ่ิม
ผลผลิตและเอกภาพของความพยายามอยางไร     

ประการที่สามทักษะและคุณภาพ (Skills and qualifications) 
เน่ืองจากอตุสาหกรรมเปลี่ยนแปลงจากแรงงานหัตถกรรมมาเปนการจัดการ
วิชาชีพมากข้ึน ดังน้ันจึงเกิดความจําเปนตองการแรงงานที่มีทักษะและมี
การศึกษาสูง ถาตลาดตึงตัวไมมีแรงงานเพียงพอสําหรับงานหนาที่ตาง ๆ 
นายจางตองแขงขันกันเพ่ือเสนอคาจาง การลงทุนในชุมชนใหกับลูกจาง  

เมื่อตองคํานึงถึงวิธีการที่บุคคลตองขานรับการเปลี่ยนแปลงตลาด 
แรงงาน จําตองเขาใจประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 



 8

1.การกระจายตัวทางภูมิศาสตร (Geographical spread) ระยะหางของ
งานกับบุคคล  ระยะทางการเดินทางไปทํางานตามเสนทางตาง ๆ องคการตอง
เสนอคาใชจาย รวมทั้งการคมนาคมขนสงและสาธารณูปโภคในพ้ืนที่ตาง ๆ 
สิ่งเหลาน้ีเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจท่ีจะสมัครงานในตําแหนง
หนาที่ตาง ๆ    

2.โครงสรางอาชีพ (Occupational structure) บรรทัดฐานและคานิยม
ของอาชีพที่แตกตางกนัภายในองคการ จากการศึกษาโครงสรางอาชีพที่
แตกตางกัน 3 ประเภทไดแก ชาง(Craft) มีความภักดีซือ่สัตยตออาชีพ   งาน
อาชีพในองคการ(organization career ) เนนการเล่ือนตําแหนงในกิจการ
บริษัท (promotion through the firm) andคนงานไมมีทักษะ(unstructured) 
คนงานระดับลางไมมีทักษะทํางานเมื่อมีความจําเปน 

3. ความแตกตางพ้ืนฐาน(Generational difference) เกี่ยวกับความ
แตกตางดานอายุของคนงาน คนงานตองมีลักษณะแตกตางกันดานพฤติกรรม
และความคาดหวังในองคการ  

ขณะท่ีวิธีการบรรจุบุคลากรมีลักษณะกวาง ๆ และแตกตางหลากหลาย
สิ่งสําคัญคือตองอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงานอยางถูกตอง ตองระบุลักษณะ
พิเศษของบุคลากรอยางชัดเจน วิธีการบรรจุบุคลากรอาจทําไดโดยผานศูนย
หางาน (job centres,) สํานักงานตัวแทน/ที่ปรึกษา( employment 
agencies/consultants ) การรับสมัครงานโดยตรง (headhunting) และ
ประกาศทางหนังสือพิมพทองถิ่น/สวนกลาง( local/national newspapers) 
สิ่งสําคัญคือการคัดเลอืกสื่อที่เหมาะสม สําหรับประกาศรับสมัครงานใหตรง
กับความตองการ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resources Development) คือ
โครงงานเพ่ือขยายตนทุนมนุษย( human capital )ภายในองคการ การพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษยคือการผสมผสานของการฝกอบรม ( Training)และ
การศึกษา เพ่ือเปนหลักประกันวาจะมีการยกระดับและความเจริญเติบโตของ
บุคลากรและองคการ อดัม สมิธ(Adam Smith)เห็นวาศักยภาพของบุคลากร
ข้ึนอยูกับการเขาถึงหรือไดรับการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปน
วิธีการผลักดันกระบวนการระหวางการฝกอบรมและการเรียนรู การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยไมไดเนนเปาหมาย แตเนนสิ่งที่เกี่ยวเน่ืองกันของ
กระบวนการองคการดวยเปาหมายการเรียนรูเฉพาะ    การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยคือโครงสรางที่พิจารณาดานพัฒนาบุคลากร ศกัยภาพ ความพึงพอใจ
เพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการ การพัฒนาบุคลากรกอใหเกิดผลประโยชนทั้ง
ระดับบุคคลและองคการ โครงงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยเห็นวาคนงาน
ลูกจางคือสิง่ที่มีคาของกิจการ ตองยกระดับคานิยมดวยการพัฒนา เปาหมาย
สําคัญตองเนินการเจริญเติบโตและพัฒนาบุคลากร เนนพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะของคนงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสามารถทําไดดวยการฝกอบรม
เปนกลุมในหองทํางาน  ทําหลักสตูรวิชาชีพหรือบริการ หรือที่ปรึกษาและฝก
ปฏิบัติพิเศษโดยคนงานอาวุโสดวยจุดหมายบรรลุเปาหมายที่ตองการเพ่ือจะ
ทําใหพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร โปรแกรมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยที่ประสบความสําเร็จจะเตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับงานระดับสูงกวา 
การจัดระบบการเรียนรูตลอดชวงเวลาหน่ึงทําใหมีโอกาสเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานได การพัฒนาทรัพยากรมนุษยคือโครงงานที่เนนศักยภาพของ
องคการ ข้ันตอนแรกคือการฝกอบรม ตอมาคือพัฒนาบุคลากรดวยการศึกษา
เพ่ือบรรลุเปาหมายความตองการขององคการระยะยาวและเปาหมายดาน
พัฒนางานของบุคลากร คานิยมของบุคลากรตอนายจางทั้งปจจุบันและ
อนาคต การพัฒนาทรัพยากรมนุษยอาจจะหมายความเฉพาะดานการพัฒนา
สวนสําคัญในองคการธุรกิจ สวนที่เกี่ยวของการทรัพยากรมนุษยเนนการให
ความรูและการยกระดับทักษะและทัศนคติของคนงานทุกระดับเพ่ือสงเสริม
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ประสิทธิภาพสูงสุดในการประกอบการ บุคลากรในองคการทุกคนคือ
ทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทัศนะของธุรกิจไมเนนเพียง
ดานการเจริญเติบโตและการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาตองเนนการยกระดับ
คานิยมขององคการไมเพียงแตเนนการพัฒนาบุคลากรเทาน้ัน การให
การศึกษาและพัฒนาบุคลากรคอืเคร่ืองมือและวิธีการเพ่ือบรรลุเปาหมาย ไม
เพียงเพ่ือเปาหมายประเด็นเดียวเทาน้ัน  

การดําเนินการทางธุรกิจ (Business practice)  

การจัดการทรัพยากรมนุษยประกอบดวยหลาย
กระบวนการเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ กระบวนการ
เหลาน้ีสามารถนําไปปฏิบัติไดในหนวยงานดานทรัพยากร
มนุษย( an HR department) บางงานสามารถปฏิบัติไดโดยผูจัดการ( 

line-managers)หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแกงาน
ดังตอไปน้ี 

1. การวางแผนกลุมงาน (Workforce planning ) 

2 การบรรจุแตงตั้ง บางคร้ังอาจไมรวมการคัดเลือก
(Recruitment ) 

3 การสอนงานและการนิเทศงาน (Induction and 
Orientation ) 
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4.  การจัดการทักษะ (Skills management ) 

5. การฝกอบรมและพัฒนาการ(Training and 
development ) 

6. การบริหารบุคลากร (Personnel administration ) 
7.  เงินชดเชยหรือทดแทนคาจางหรือเงินเดือน

(Compensation in wage or salary ) 
8. การจัดการเวลา(Time management ) 
9. การจัดการเดินทางทองเท่ียว (Travel management 

(sometimes assigned to accounting rather than HRM)  
10. บัญชีคาจางคาใชจาย(Payroll  -sometimes assigned to 
accounting rather than HRM)  
11. การบริหารผลประโยชนลูกจาง (Employee benefits 
administration  
12. การวางแผนตนทุนบุคลากร (Personnel cost planning) 
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 ปฏิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษยเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติการหรือพฤติกรรมดานยุทธศาสตรทรัพยากรมนุษย
ทางดานการบรรจุแตงตั้ง การฝกอบรม คาจาง แรงงาน
สัมพันธ การอํานวยความสะดวก ยทุธศาสตรองคการ 
วัฒนธรรม โครงสรางและขนาดองคการ ภาคสวนองคการ 
และวัฒนธรรมของชาติเปนตน 


