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วิชา รศ.620 การบริหารทรัพยากรมนุษย 
รศ.ดร.นิสดารก  เวชยานนท 

หมายเหตุ : เน้ือหาทั้งหมดสรุปจาก 2 สวน ประกอบดวย การบรรยายในชั้นเรียนและหนังสือประกอบ 
                การบรรยายฉบับภาษาอังกฤษ 
 
1. Human Resource Management (HRM) 
 ความสนใจในการบริหารคนเกิดขึ้นเนื่องจากความตองการเพิ่มผลผลิต ตองการผลผลติ และผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงคนเปนสิ่งที่บริหารยากที่สุดโดยเฉพาะคนในองคการ เพราะคนแตละคนในองคกรลวนมี
เปาหมายในชวีิต มีความคาดหวังตางๆ กนั ขณะเดียวกนัองคการก็มีความคาดหวงักับคน ดังน้ัน ตองทําให
คนทํางานใหเปนไปตามที่องคการคาดหวงั ขณะเดียวกนัก็ตองทําใหคนในองคการไดรับความพงึพอใจไป
พรอมๆ กันดวย 
 ดังน้ัน ผลงาน ก็คือ สวนผสมระหวาง แรงจูงใจและความสามารถ 
   Performance = Motivation x Ability 
 ทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow อาจถือไดวาเปนทฤษฎี classic ที่นํามาใชอธิบายเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
แตจริงๆ แลวอีกทฤษฎีทีใ่ชอธิบายเกี่ยวกบัแรงจูงใจเกี่ยวกับบุคคล คือ ทฤษฎีเกีย่วกับความคาดหวัง 
(Expectancy Theory) ของ Vroom โดยทฤษฎีน้ีจะบอกวา คนเปนนักตัดสินใจที่มีเหตุมีผล โดยคนจะมองวา
เม่ือทํามากตองไดมาก และจะทําในสิ่งทีส่ามารถตอบสนองความตองการของตนเอง คือ คนจะคาดการณไว
ลวงหนาวาถาทําอยางนี้แลวจะไดอะไรกลับมา ดังน้ัน คนจะถูกจูงใจจากสิ่งที่เขาคาดหวัง เชน ถาทําสิ่งน้ีจะ
ไดรางวัลที่คนตองการ อาจจะเปนเงิน สิ่งของ หรืออ่ืนๆ รางวัลที่จะมีผลตอคนจะขึ้นอยูกับ 2 ปจจัย ไดแก 

1. How much of it  สิ่งที่ไดจะมากหรือไม จํานวนมากหรือนอย รางวัลมากจึงจะจูงใจ 
2. How much the individual values   รางวัลจะขึ้นอยูกับการตีคาของแตละคน ถามีคาสําหรับเขา 

ก็จะเปนแรงจูงใจใหเขาทํางาน แตถาเขาตีคาวาไมโอเคก็จะไมจูงใจ 
 ถาสิ่งที่ยังไมได แรงจูงใจจะยังคงอยู แตถาไมสมหวังตามแรงจูงใจแลวก็จะมีความตองการในเรือ่งนี้
อีก เชน ถาตองการของรางวัลชิ้นนี้แลวไดแลว ก็จะไมอยากไดอีกแลว จะอยากไดสิ่งใหมๆ ตอไป  

ปญหาสวนใหญที่เกิดขึ้นเกีย่วกับการบรหิารคน คือ คนมีความตองการตางๆ แตองคการไมไดรู 
และไมไดถามความตองการของคนในองคการ นําไปสูขอเรียกรองตางๆ แตในขณะเดียวกันองคการก็ไม
สามารถใหได เพราะความตองการคนในองคการมีหลากหลาย องคการคิดวาคงไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของคนในองคการไดทั้งหมด 

หลักการในการบริหารคนในองคการคือ การสรางสะพานเชื่อมโยง (Line of sight) คือ การสราง
ความเชื่อมโยงระหวางผลงานกับรางวัล คือ ทําใหคนมีพฤติกรรมทีต่องการเพื่อนําไปสูผลลัพธที่องคการ
ตองการ โดยหนวยงานจะไดผลลัพธ ในขณะที่คนก็ไดรางวัลตามทีต่องการ เหลานี้เปนที่มาของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ KPI หรือการมี Balance Score Card 
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ทัศนคติกับความพึงพอใจในงาน (Attitude and Job Satisfaction) 
 ความพึงพอใจ เกิดจากที่คนเปรียบเทียบ สิ่งที่ให (contribution) เชน effort , time , loyalty , skills 
& abilities กับสิ่งที่ไดรับ (inducement) เชน pay , job security , benefits , status , career opportunities 
, promotion 

ปจจัยที่มีผลตอทัศนคติและความพึงพอใจ ไดแก 
1. Pay   หมายถึง สิ่งที่ไดรับเปนผลตอบแทนจากการทํางาน ทั้งดานปริมาณและความรูสึก

วาเปนธรรม แตความพอใจนี้จะเกิดชั่วขณะ ไมไดเกิดตลอดเวลา 
2. Job itself หมายถึง การไดทํางานที่ตนชอบ ถนัด คือการพึงพอใจในงาน ทํางานเพื่องาน งาน

วชิาชีพ (professional) มีอิสระไมควบคมุ หรืองานกลุมเล็กที ่self-autonomous ทําเองตั้งแตตนจนจบ 
3. Promotion opportunity หมายถึง โอกาสความกาวหนาจากการทํางาน 
4. Supervisor หมายถึง หัวหนางานที่ตนพอใจ ทํางานดวยแลวไมมีปญหา 
5. Co-worker หมายถึง เพ่ือนรวมงาน 
จากปจจัยทั้ง 5 ขอ จะพบวา ตัวที่ดีทีสุ่ด คือ ถาทําใหคนรูสึกวาตองการทํางานเพื่อใหไดผลงาน 

องคการก็จะไดงานที่ดีมีคุณภาพตามที่องคการตองการ ดังน้ัน องคการมีหนาที่ทําใหคนรูสึกวาการทํางานมี
ความหมายตอเขา 

มีสมการ 3 สมการที่อธิบายในเรื่องนี้ ไดแก 
1. Job satisfaction  นําไปสู Job performance ความพึงพอใจนําไปสูผลงาน 
2. Job performance  นําไปสู Job satisfaction  การเห็นผลลพัธของงานทําใหเกิดความ

พึงพอใจ แตสมการนี้จะเกิดขึ้นกับบางคน บางเวลา ไมใชกับทุกคนและทุกเวลา 
3. Job satisfaction  ไมมีความสัมพันธอะไรกับ Job performance สมการขอน้ีเกิดขึ้นในไทย คอื 

การบริหารงานแบบ common sense คนที่ไดรับความพึงพอใจ ก็ไมไดมีผลงานอะไร ในทางกลบักันบางคน
มีผลงานมาก แตก็ไมไดมีความพึงพอใจ หากจะสัมพันธกันจะเปนในเชิงลบ คือ ถาลดเงินจะไมพอใจ แตการ
ใหเงินดีก็ไมไดหมายความวาผลงานจะออกมาดีเสมอไป 

ผลการปฏิบตังิานของคนขึ้นอยูกับความสามารถ (competency หรือ Ability) มีองคประกอบดังน้ี 
1. ความรูทางสตปิญญา (cognitive) เชน ความจํา ความมีเหตุผล 
2. ความสามารถทางกายภาพ (motor) 
3. การรับรู (perceptual)  

ปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลตอความสามารถ 
1. สภาพแวดลอมในอดีต (Early Environment) หมายถึง สภาพแวดลอมที่ผานมา ทั้งการศึกษา  

กลุมเพ่ือน การศึกษา หรืออ่ืนๆ ซ่ึงจะมีสวนทําใหพัฒนาหรือทําใหแยลงได  
2. ความแตกตางของแตละบคุคล (Individual different) เชน เพศ สีผวิ เชื้อชาติ ยนี ทําใหบางคน 

มีความสามารถพิเศษบางดาน บางคนมีความจําเปนเลศิ บางคนเกงดานภาษา 
3. การฝกอบรมและการพัฒนา (Training & Development) จะชวยใหคนมีความรูมากขึ้น 
4. บุคลิกภาพของแตละบุคคล ซ่ึงมีคําอธิบายเกี่ยวกบับุคลิกภาพของคนตามทฤษฎี Big Five  

Personalities วาจะมีบุคลิกภาพในลักษณะใดสูงหรือต่ํา ประกอบดวย 



รศ.620 การบริหารทรัพยากรมนุษย : รศ.ดร.นิสดารก  เวชยานนท                                                                                หนา 3 
MPA21BK Learning Aid Team                                                                                                             Summary sheet 
 
      4.1 Degree of Extroversion or Introversion 
           - Extroversion มีบุคลิกภาพเปดเผย เขากับคนงาย ชอบสังคม ชอบแสดงออก ไมชอบอยู
คนเดียว  
           - Introversion ชอบเก็บตัว ชอบอยูคนเดียว ไมชอบเแสดงออก 
            บุคลกิภาพแตละลกัษณะจะมีสวนในการคัดเลอืกคนเพื่อใหเหมาะกับประเภทของงาน 
เพราะถาเอาคนที่มีบุคลิกภาพแบบชอบเกบ็ตวั ไมชอบเขาสังคม ไปทาํงานแบบที่ตองพบปะผูคนยอมจะได
ผลงานออกมาไมดี เชน เอาไปเปนนักประชาสัมพันธ พนักงานขาย คนพวกนี้จะคบัของใจ ทาํงานไดไมดี 
      4.2 Emotional stability ความมั่นคงทางอารมณ คนที่มีสูงแสดงวาสามารถเก็บอารมณไดดี 
อดทน อดกลั้น บุคลิกภาพขอน้ีมีสวนในการประเมินเพ่ือพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น เพราะ
ผูบริหารควรเก็บอารมณเกง มีความมั่นคงทางอารมณสูง 
      4.3 Agreeableness การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน  
      4.4 Conscientiousness มีความรับผดิชอบสูง มุงม่ัน ทุมเท ทํางานหนัก กลาเสี่ยง (risk 
taking) มีการวางแผนในการทํางาน จัดลําดับความสาํคัญของงาน บุคลิกภาพสวนนี้มีสวนในการพิจารณาผู
ที่เหมาะสมจะเปนผูบริหาร 
       4.5 Openness to experience พรอมที่จะรับประสบการณใหมๆ เสาะแสวงหาความรู 
การบริหารทรัพยากรมนุษยในศตวรรษที่ 21 
 องคการในศตวรรษที่ 21 จะมีปจจัยที่ทําใหองคการตองเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย เพราะยุคนี้
เปนยุคของเศรษฐกิจฐานความรู คือ การใชความรูที่อยูในคนในองคการเปนทรัพยากรในการแขงขันกับ
คูแขง ซ่ึงความรูที่อยูในคนในองคการมีความหลากหลาย เปนหนาที่ที่องคการตองนํามาบูรณาการ นํา
ความคิด ความรูจากทรัพยากรมนุษยในองคการ เพ่ือสรางความไดเปรียบใหกบัองคการ และความรูที่อยูใน
คนในแตละองคการถือเปนเรื่องที่นํามาเปรียบเทียบกันไดยาก 
 ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกภิวัตน ประกอบกับ ความเปลี่ยนแปลงของบุคคล เชน ความ
คาดหวัง ความตองการ การใชชวีิต และการเปลี่ยนแปลงของขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีตางๆ เปนสิ่งที่นํามา
สูการเปลี่ยนแปลงขององคการที่ตองปรับตวัตอการเปลี่ยนแปลงที่มากระทบเพื่อทําใหองคการอยูรอด 
นําไปสูการบรหิารงานยุคใหมขององคการ เชน การลดขนาดองคการ (downsizing) โดยการปรับลดขนาด
อัตรากําลัง การจางเหมางาน (outsourcing) 
 เดิมในการบรหิารคนจะมองวาคนเปนตนทุน (cost) ในขณะที่ในยคุปจจุบันจะมองวาคนเปน
สินทรัพย (asset) 
ปญหาที่เกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 

1. ความจงรักภักดีตอองคการมีนอยลง 
2. ความไมสอดคลองกันระหวางความตองการของนายจางและแรงงานที่มีอยู เกิดการขาดแคลน  

skill employees ดังน้ัน คนในปจจุบันตองเรียนรูมากขึ้น และตองมีทกัษะที่หลากหลาย 
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สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป 

เดิม ใหม 
1. Job for life 
   มีงานทําในระยะยาว ใชอาชีพนั้นๆ เล้ียง
ชีวิตและครอบครัวได 
 
 
 
2. Single career 
   มีอาชีพเดียว มีสายการเจริญเติบโต
กาวหนาอยางเดียว 
 
 
3. Low risk 
   ความเสี่ยงนอย ไมคอยมีการตรวจสอบ ไม
เนนการประเมินผล 
 
4. Low reward 
   คาตอบแทนเปนไปตามที่องคการกําหนด 
คอนขางต่ํา 

1. Employability 
    จางระยะสั้น โดยหนวยงานจะแลกโดยการ
พัฒนาทักษะการทํางานให เพราะเมื่อหมดการ
จางสามารถจะไปทํางานที่อื่นได ทําใหมีโอกาส
ที่จะถูกจางใหม เปนการแลกเปลี่ยนกับจางระยะ
ส้ัน 
2. Portfolio career 
   ความกาวหนาขึ้นอยูกับประวัติสวนตัว 
ประวัติการทํางาน ตัวคนแตละคนเปนคน
กําหนดความกาวหนาของตนเอง ถามีประวัติดี
ก็จะไดรับโอกาสที่ดี 
3. High risk 
   มีการตรวจสอบในการทํางานมากขึ้น มีการ
ประเมินผลการทํางาน ถาทําไมดีมีผลตอ
คาตอบแทน หรือโอกาสความกาวหนา 
4. Moderate reward 
    คาตอบแทนปานกลาง ขึ้นอยูกับการเจรจา
ตอรอง 

 
แนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 เกิดจากหลายที่มาเปนระยะเวลานานแลว แตมาแพรหลายในป 1980 เน่ืองจากสาเหตุดังน้ี 

1. ภาวะความถดถอยทางเศรษฐกิจทีเ่กิดขึน้ในประเทศแถบตะวันตก 
2. ความทาทายของการแขงขันระหวางประเทศ โดยเฉพาะความสามารถของประเทศญี่ปุนทีท่ําให 

สินคายี่หอ NEC มีสวนแบงการตลาด (market share) แบบกาวกระโดดเมื่อเทียบกับสินคายีห่อ GTE ของ
ยุโรป  
 ทําใหเกิดการตระหนักถึงความสามารถของคน เกิดความคิดเกี่ยวกบัสมรรถนะหลักของบุคคล 
(core competence) ทําใหแนวคิดดานการบริหารคนแบบ Personal เปลี่ยนไปสู HRM แทน 
ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

Beer : การตดัสินใจเกี่ยวกบัการบริหารทั้งหมด และกิจกรรมซึ่งมีผลกระทบถึงความสัมพันธของ 
ระหวางองคการและพนักงาน (เดิมงานบุคคลจะเกีย่วของแตเรื่องคนคือ เลื่อน ลด ปลด ยาย) มีรายละเอียดดังน้ี 
1. Proactive system การบริหารเชงิรุก เนนความสอดคลองระหวางการบริหารคนและองคการ 
             วัฒนธรรมองคการ 
2. People capital คนเปนทรัพยากรสําคัญ ตองมีการลงทุนพัฒนา 
3. Stakeholders ตองคํานึงถึง stakeholders (shareholders  management  employee  government  

          community) 
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4. Trust and collaboration ใหความเชื่อถอืกัน เทาเทียมกัน แนวคิด partnership 
5. Communication สื่อสารหลายดาน เพ่ือใหเกิด trust และ commitment 
6. Goal orientation เนนเปาหมาย ซ่ึงสอดคลองกันของคนและองคการ 
7. Participation and informed choice เนนการมีสวนรวม 

Keenoy : วิธกีารที่จะไดผลประโยชนสูงสดุจากพนักงาน (เปนไปในเชิงธุรกิจ) โดยวิธีการบูรณาการ 
ระหวาง HR และกลยทุธขององคการ  

Armstrong : HR. คือ กลยุทธที่สอดคลองและเปนการมองแบบองครวมและการตดัสินใจแบบ 
มีเหตุผล ซ่ึงจะเกี่ยวของกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการโดยการบูรณาการเขาไป 
ในการบริหารจัดการทั้งระบบขององคการและในความเปนจริง HR คือสิ่งที่เราจับตองไมได (Ideology) 
 David Guest : เปนเรื่องของการบรรลุเปาหมาย 4 ประการ ไดแก 
  1. ทําอยางไรที่จะทําใหคนทํางานเกิดความผูกพัน (High commitment) ประกอบดวย 4 ดาน  
ดังน้ี 
      1.1 to the organization เปนแบบญ่ีปุน ผูกพันกับองคการ เม่ือองคการมีปญหาก็จะไมต ี
จาก สาเหตุเน่ืองจากองคการจางงานระยะยาว จึงมีความจงรักภักดีสูง 
      1.2 to management  เปนลักษณะตดินาย นายไปไหนไปดวย ยายตามนาย ผูกพันกับนาย 
ไมใชกับองคการ 

1.3 to work /the job  รักงาน ที่ไหนงานดีก็จะไป ไมไดผูกพันกับอะไร เนนแตเรื่องงาน 
1.4 to change เปนการบริหารแบบ HR ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีการรับเขาใหม มี 

การลาออก คนในองคการที่ประสบความสําเร็จจะเปนลักษณะนี้คือ ยอมรับความเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น ปรับ 
ตัวได  
  2. ทําอยางไรใหองคการมีคุณภาพ (High Quality) คือทําใหองคการเปน High Performance 
Organization (HPO)  
  3. ทําอยางไรใหระบบการทาํงานมีความยืดหยุน (Flexibility) 
  4. สรางการบูรณาการในเรื่องกลยุทธ (Strategic integration) มี 4 ระดับ คือ 
     4.1 Strategic HRM เปนหนาที่ของผูนํา เปนงานในระดับที่ผูนําตองเขามาพูด สื่อสาร และ 
ทําความเขาใจ โดยเฉพาะวิสัยทศันขององคการ 

4.2 Operational HRM เปนหนาที่ของทั้ง HR manager และ Line manager คือทั้งฝาย 
บริหารทรัพยากรมนุษยและหัวหนางานทุกคนทีต่องรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคนในฝายของตน ถือเปน 
หนาที่ที่ตองทาํ 
     4.3 Employee integration ทุกคนตองแบงหนาที่กัน แบงงานกัน เพ่ือนํามาสูงานที่ผานการ 
บูรณาการเพื่อมุงสูเปาหมายเดียวกันในที่สุด ผูปฏิบัตติองรับรูรวมกนัจึงจะบรรลุเปาหมาย 

4.3 Organization Design เม่ือใดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง คนก็จะมีการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรม 
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ตัวแบบของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยมี 2 ตัวแบบ ไดแก 
 1. Hard HRM หรือเรียกวา Michigan Model เนนความสําคัญของการบูรณาการนโยบาย HR  
ระบบ กิจกรรม ดวยกลยุทธทางธุรกิจใหสอดคลองกัน จะใหความสําคัญเรื่องคาใชจาย เนนเรื่องปริมาณ 
เนนการวางแผนกําลังคนวางานหนึ่งๆ จะใชคนเทาไหร เนนเรื่องของประสิทธิภาพเปนหลัก มีธุรกิจเปนตวั
ตั้ง วางแผนกลยุทธ ทําอยางไรจึงจะประสบผลสําเร็จ จะไมลงทุนใน HR มากนัก ไมมีการฝกอบรม ถาขาด
คนที่มีความรูความสามารถที่ตองการจะใชวิธไีปซ้ือตวัมา ไมมาเสียเวลาพัฒนา ถางานนอยจะลดคาใชจา
โดยการปลดคน ไมคํานึงถึงความสงบสขุของสังคม เนนการบริหารเชิงกลยุทธ 
 2. Soft HRM หรือเรียกวา Harvard Model จะมองคนเปนทรัพยากร เนนดานมนุษยสัมพันธสนใจ
กลุมตางๆ ทีมี่สวนไดสวนเสียกับองคการ (Stakeholder) บูรณาการ HR นโยบาย และเปาหมายธุรกิจ  
สนใจสถานการณแรงงานตางๆ วามีผลกระทบอะไรหรือไมกอนที่จะกําหนดนโยบาย มองพนักงานเปน
ทรัพยสินที่มีคา พัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพ่ือใหองคการมี Productivity สูงขึ้น และเกิดประโยชนสูงสุด  
มองพนักงานเปน  Proactive Input ไมใช Positive Input เนนการพัฒนา สรางการมีสวนรวม ใหพนักงาน
รับรูบทบาทการเปนผูนํา โดยจะเนนใน 3 ตัวหลัก ไดแก 
     2.1 Enablers ทําหนาที่คอยชวยเหลอืใหพนักงานบรรลุเปาหมาย 
     2.2 Empowerers เนนการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยังระดับลาง   
     2.3 Facilitators ใหความชวยเหลือและสนับสนุนแกพนักงานในดานตางๆ 
 ผลที่จะไดรับคือ 4cs’  

1. ความผูกพันของพนักงานในองคการ (commitment) 
2. ความสอดคลองตองกันของเปาหมายของพนักงานและเปาหมายขององคการ (congruence) 
3. การพัฒนาที่เหมาะสมของความสามารถ ความรู และทักษะของคนในองคการ (competence) 
4. ผลการปฏิบตังิานที่มีประสิทธิภาพตอการแขงขัน (cost-effectiveness) 
แนวคิดนี้จะคาํนึงถึงผลในระยะยาว จะลงทุนในการอบรม การพัฒนา เพ่ือสรางความจงรักภักดีให 

เกิดขึ้น แบบนี้จะทําใหองคการก็ไดจากพนักงาน และพนักงานเองก็ไดดวยเหมือนกัน 
 จริงๆ รูปแบบที่ดีคอื Soft HRM หรือ Harvard model แตที่สําคัญคือ หนวยงานนั้นๆ ตองมี
ความคิดรวมกันทั้งองคการ ตองมีมาตั้งแตหัวหนาหนวยงานลงมา คนในองคการตองมีความตัง้ใจ สนใจที่จะ
พัฒนาตนเองตลอดเวลา แตแมดีอยางไรก็ยังมีความเปนอุดมคติเสียมาก เพราะปจจัยแวดลอมจะมีสวน ใน
ความเปนจริงเวลาที่ไมมีงาน องคการตองการลดคาใชจายก็จะใชวธิปีลดออก อีกทั้งปญหาเรื่องคนแกไขยาก 
คนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริงๆ กระตือรือรนจริงๆ มีนอย การที่จะเปนองคการที่ดีตองมีทั้งระบบดี
และคนดีประกอบกัน 
ทุนมนุษย (Human Capital) 
 แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยเกิดขึ้นเนื่องจากมองวาคนเปนสนิทรัพยขององคการ ถือวาเปน
เรื่องดีตางจากแตกอนที่มองวาคนเปนเครื่องจักร เปนแคปจจัยการผลิต แตในชวงที่ผานมาที่เกิดปญหาทาง
เศรษฐกิจ (Economic crisis) ทําใหเกิดการปรับลดขนาดองคการลง ปดกิจการ ซ้ือขายกิจการ ควบรวม
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กิจการ ตลอดจนการกาวสูยคุโลกาภิวตัน ทําใหเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงไปทัว่โลก การปรับลดขนาด
องคการนําไปสูการพัฒนาคนที่ลดลง จนนําไปสูการปลดคน แสดงถึงความขัดกนักับแนวคิดดงักลาว 
 Theodore W. Schultz (1961) เปนนักเศรษฐศาสตรที่ใหคําจํากัดความของคําวา Human Capital 
วา เปนความสามารถหลายๆ อยางในตัวคน ทุนมนุษยไมใชมนุษย แตเปนองคประกอบในตวัมนุษย อาจจะ
ถายทอดมาจากยีน หรือการแสวงหามาได คุณลักษณะเหลานี้เปนสิง่ที่เพ่ิมพูนไดดวยการลงทนุที่เหมาะสม 
คือ ถาหามาเติมไวตลอด ก็จะทําใหมันเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง เชน การปรับปรุง การพัฒนา ฯลฯ 
 องคประกอบของทุนมนุษยจะมีหลายมิติ ไดแก 
 1. Individual หมายถึง ความคิดสรางสรรคที่มีอยูในตวัคน การมีสวนรวม การเขาไปชวยเหลือ 
(creativity & contribution) 
 2. Social  หมายถึง การอยูรวมกันที่นําไปสูการมีวัฒนธรรม ทุนมนุษยจะสะทอนวัฒนธรรมองคการ 
การมีวัฒนธรรมองคการแบบใดก็ตามเปนการสะทอนวามีทุนมนุษยแบบใดในองคการ (corporate & 
culture) เชน การเอาตัวรอด 
 3. Knowledge หมายถึง ขอมูล ขาวสารที่มาจากการแลกเปลีย่นระหวางกัน มาจากประสบการณ 
(information & sharing) 
 4. Relationship หมายถึง ความสัมพันธกับลูกคา การเชื่อมโยงเปนเครือขาย 
 ดังน้ัน คนตองเปลี่ยนความคิดวาคนแตละคนตองเปนนักลงทุน เพ่ือใหองคการเลอืกเขาไปทํางาน 
ถาคนไมรูจักการพัฒนาตนเองก็จะสูคนอ่ืนไมได แนวคิดนี้จึงถูกเขามาแทนที่ นําไปสูความคิดของคนที่
มุงม่ันเรียนรูเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหมากขึ้น 
สรุป   องคประกอบทุนมนุษย 
 
  ความสามารถ 

- ความรู (สติปญญา) 
- ทักษะ                     +  พฤติกรรม     x ความพยายาม x เวลา 
- ความสามารถเฉพาะตวั 

 
ดัชนีทุนมนษุย (HCI Index) ถูกนํามาใชกับบรษิัทที่เขาไปลงทุนในตลาดหลักทรพัย คือ ตอง 

เลือกบริษทัทีพั่ฒนาคนของตนเอง ถาไมลงทุนกับคนในองคการ ก็จะแสดงวาไมลงทุนกับคนอื่น โดยบริษัท
ที่มีผลประกอบการสูงจะมีจํานวนชั่วโมงอบรมพนักงานสูง 
ปจจัยที่จะทาํใหมีการลงทุนในทุนมนุษย 
 1. Commitment (ผูกพันตอองคการ) มี 3 แบบ ไดแก 
     1.1 Attitudinal commitment มีทัศนคติที่ดีตอองคการ อุทิศทุมเทใหกับองคการ ภูมิใจกับการ
เปนสมาชิกขององคการ 
     1.2 Programmatic commitment ทํางานอยูกับองคการเพราะไมมีที่ไป 
     1.3 Loyalty-based อยูกับองคการเพราะรูสึกเปนหนีบุ้ญคุณ เชน พอทํางานแลวเอาลูกหลานเขา
มาทํางานในองคการเดียวกนั 
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 2. Engagement in the job (ผูกพันตองาน) สนใจในงาน รักงานของตนเอง โดยปกติความคาดหวัง
จะมีอยู 4 ดาน ไดแก 
     2.1 ผลตอบแทนที่เกิดขึน้ภายใน (Intrinsic) คือ ความคาดหวังผลลัพธภายใน เชน ตองการ
ความหลากหลาย ความทาทาย 
     2.2 คาตอบแทนที่เปนตวัเงิน (Financial reward) 
     2.3 การยอมรับนับถือ (Recognize) 
     2.4 ความกาวหนา (Growth) โอกาสกาวหนาจากการทํางาน 
ความทาทายในการแขงขัน บริบทใหมของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 บทบาทใหมของการบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือตอบสนองตอการแขงขัน 
 1. กระแสโลกาภิวัตน  ทําให HR ตองมีการปรับตวัและปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและทันตอยุคแหงการแขงขัน 
 2. หวงโซคานิยม องคการตองรับผิดชอบและรับรูตอความตองการของลูกคาที่ตองการ
นวัตกรรมใหมๆ 
 3. การเพิ่มกําไร  เดิม HR ไมไดมีบทบาทดานนี้ ซ่ึงวิธีการในการเพิ่มกําไรคือการปรับปรุง
กระบวนการ ลดคาใชจาย ซ่ึงจะทําใหเกดิการมีประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น นําไปสูการเติบโตของธรุกิจ 
 4. การมุงเนนสมรรถนะ การมีสมรรถนะที่เพ่ิมขึ้น เชน ดานเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความ
หลากหลายของตลาด 
สิ่งทาทายที่ในการบริหารคน 
 องคการจะตองดําเนินการดังน้ี 

1. การจัดองคการเพื่อผลการปฏิบัติงานทีเ่ปนเลิศ 
2. การเลือกใชคนอยางเหมาะสม ถาองคการมีคนที่มีทุนไมมาก จะทําใหองคการไปสู HPO ยาก 
3. การจัดการสมรรถนะและศักยภาพขององคการ เพ่ือการกาวไปสู HPO 
4. การจัดการดานการเรียนรูขององคการ เชน KM LO 
5. การกําหนดพันธะสัญญาทางใจรูปแบบใหมที่เหมาะสม 

วิวัฒนาการบทบาทของงานของฝายบุคคล 
ในยุคแรกๆ มีลักษณะดังน้ี 
1. Servant (คนรับใช) รับฟงคําสั่งและทํางานตามที่ผูบรหิารสั่งใหทําเทานั้น จึงทําให Personnel   

ในสมัยกอนรูสึกขาดความพึงพอใจในงาน จะมีความรูสึกวาตนเองดอยคา ไมมีความหมาย ดังน้ันงานสวน
ใหญ คือ การจัดหาคน (Recruitment) 

2. Expandable Servant หมายถึง มีการขยายขอบเขตของงาน Personnel มากขึ้น จึงมีงาน 
เพ่ิมมากขึ้น และไดรับการยอมรับดีขึ้น ไดรับงานที่ตรงกบัตําแหนงตนเองมากขึ้น 

3. Expert Consultant (ที่ปรึกษาเฉพาะดาน) เม่ือองคกรพัฒนากลายเปนองคกรขนาดใหญ  
งานบุคคลเริ่มมีระบบมากขึน้ การสรรหาคัดเลือกก็จะมีเครื่องมือที่เหมาะสมกับตําแหนงที่ตองการมากขึ้น 
คือ เริ่มใชมิตทิี่เปนความรูมากขึ้น มีการประเมินคาพนักงาน โดยมีเครื่องมือเปนมาตรวัด ซ่ึงมีการวัดทั้ง
ความรู และทศันคติ บทบาทของ  Personnel เริ่มมีลักษณะเปนผูเชีย่วชาญ แตกย็ังไมไดทํางานบริหาร 
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4. Fellow Leader (ผูนํากลุม) เม่ือองคกรมีขนาดใหญขึ้น ก็เริ่มมี HR เขามาดังน้ันงาน   
Personnel ตองชวยในเรื่องการวางแผนกลยุทธดวย เสมือนกับการนําแนวคิด HR เขามาอยูในองคการ 
ไมไดทําแคงานวิชาการอยางเดียว 

5. Change Agent (ผูนําการเปลี่ยนแปลง) HR ตองเร่ิมเปนผูนําทางความคิด ตองมีความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค ใหมีการทํา  Knowledge Management ทาํบทบาทผูนําการเปลี่ยนแปลง เชน เสนอแนะ
ปรับเปลี่ยนองคกร 

งาน HR สวนใหญอยูในขั้นที่ 3 – 4 เทานั้น หากเปนไดถึงขั้น 5 จะดีมาก แตมีนอย 
ผลลัพธที่ไดจากการแสดงบทบาท HR ในอดีต คือ การมีกิจกรรม ไดแก การสรรหา การคัดเลือก 

การปฐมนิเทศ การอบรม และการประเมินผล 
 ในขณะทีบ่ทบาทของ HR ในปจจุบัน ทีมี่การทํางานที่หลากหลายบทบาทมากขึน้ มีสวนชวยเพิ่ม
ศักยภาพขององคการ เพ่ือนําไปสูผลลัพธที่เพ่ิมขึ้นแกองคการ 
 การสรางมูลคาเพิ่มตองคํานึงถึงผูรับมากกวาผูให  HR อยูในฐานะผูใหที่จะตองทําใหกับผูรับคือ 
พนักงาน ลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย ฯลฯ ตองคํานึงวาผูรับอยากไดอะไร ไมใชคิดวาจะใหจะใหอะไรกับเขา 
เพราะบางอยางผูรับก็ไมไดอยากได อยาคิดแควาไดใหแลว เพราะจรงิๆ แลวผูรับตองการผลลัพธสุดทาย 
โดยเฉพาะความพอใจ 
           Investor 
 
   Customers    Community 
      HR 
         Stakeholder  
 
         Employees     Line Manager 
วิธีการทําใหเกิดมูลคาเพิม่ 
 ความสามารถขององคการขึ้นอยูกับความสามารถของบุคคล ทั้งสองสวนตองบวกกนั จึงจะทําให
องคการมีมูลคาเพิ่ม อีกทั้งตองมีมิติในดานเทคนิคและสังคม 

มิติ ปจเจกบุคคล องคการ 

ดา
นเ
ทค

นิค
 Functional or Technical 

Competency 
ทําใหคนในตําแหนงตางๆ มี

ความสามารถ 

Core competencies 
ตองทําใหองคการเปนทีร่วมของความ 
สามารถที่องคการอื่นไมมี สรางจดุแข็ง 

ขององคการ 

Or
ga

niz
ati

on
 P

ers
pe

cti
ve

 

ดา
นส

ังค
ม 

Social competencies 
คนจะทํางานตําแหนงนั้นๆ ไดตองมี 
ความสามารถทางสังคมดวย เชน 
มีภาวะผูนํา รูจักการทํางานเปนทมี 

Organization Capabilities 
การมีบทบาทที่หลากหลาย ถือเปน DNA 
ขององคการที่จะสรางความไดเปรยีบ 

ในการแขงขันใหกับองคการ 
 กลาวโดยสรุปคือ HR ตองมีความรูความสามารถ ดังน้ี 
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 1. Knowing external business realities คือ การเปนผูบริหารเชิงกลยุทธ เปนการรับรู
สภาพแวดลอมภายนอกขององคการ ซ่ึงจะมีผลตอการกําหนดกลยุทธของธุรกิจ 
 2. Serving external stakeholder  ตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียใหไดรับ
ความพึงพอใจ 
 3. Creating HR practice การจะสรางวิธีปฏิบตัิดานการบริหารทรัพยากรมนุษยมีอยูทั้งหมด  
4 ระบบ ไดแก 
     3.1 การจัดการเกี่ยวกับคน (Flow of people) ซ่ึงนอกจากองคการจะสรรหา คัดเลือกเอง ยังทํา
ไดอีกหลายวธิี ไดแก 
       1) การซื้อตัว (Buy) ทําไดรวดเร็ว แตคนอาจจะขาดความจงรักภักดีตอองคการ 
       2) การสราง (Build) ตองมีการลงทุน อาจเปนระยะสั้นหรือระยะยาว เชน การสงไป
อบรม สงไปเรียน แตอาจไมแนวาจะอยูกับองคการไดตลอดไป 
       3) ขอยืมตัว (Borrow) เพ่ือหลีกเลี่ยงการเผชิญหนา เปนการรวมกันทํางาน แตอาจจะถกูลวง
ความลบัขององคการได 
          4) เอาคนออก (Bounce) เม่ือเห็นวาคนนั้นไมเหมาะกับองคการ หรือไมสามารถพัฒนาได
อีก แตตองใหมีการจากไปดวยด ี
          5) การรักษาคนดีไว (Bind) โดยการใหคาตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตวัเงิน ชวยให
พนักงานดําเนินชีวติสวนตวัและงานไปดวยกันไดดี สรางกฎเกณฑที่ยืดหยุนเพ่ือดึงคนดีคนเกงเขามาอยูใน
องคการ 
      6) การสนับสนุนสงเสรมิ (Boost) การสนับสนุนสงเสริมพนักงานใหไปสูตําแหนงที่ดีขึ้น ไม
เพียงแตเปนการวางคนใหทาํงานในตําแหนงที่ดีและเหมาะสม แตยังเปนการสรางภาพลักษณทีดี่ของ
องคการใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
     3.2 การจัดการเกี่ยวกับระบบการประเมินผล (Flow of performance management) มาจาก
หลักการที่วาคนทํางานเพือ่ใหไดผลตอบแทนบางอยาง ซ่ึงในการประเมินผลการทํางานเพื่อนํามาสู
คาตอบแทน หรือโอกาสความกาวหนาในงาน จําเปนตองทําอยางเปนระบบ มีมาตรฐานชัดเจนวาจะวัดอะไร 
อยางไร ตองสรางระบบการประเมินผลทีเ่ที่ยงตรง แนนอน และเปนธรรม 
     3.3 การจัดการเกี่ยวกับระบบขอมูล (Flow of information) ตองมีการจัดระบบขอมูลที่ดีเพราะ
การมีขอมูลที่พรอมจะนําไปสูการแกปญหาได ตลอดจนตองสรางระบบการสื่อสารที่ดีใหเกิดขึ้นกับองคการ 
คือ มีทั้ง Top-Down  Bottom-Up  Side to Side  Inside Out และ Outside in 
     3.4 การจัดการเกี่ยวกับระบบงาน (Flow of work) ตองจัดวางระบบการทํางานที่ดีและเหมาะสม 
วางคนใหถูกกับงาน มีการตรวจสอบใหมีความเที่ยงตรง ครบถวน เพ่ือใหไดผลงานที่มีประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิล งานตรงไหนตองปรับปรุง วางระบบใหมกต็องทํา (Reengineering) 
 4. Building HR Strategy and Organization การกําหนดกลยุทธของ HR และองคการตองอยูใน
ระนาบเดียวกนัทั้งหมด คือเปนไปในทศิทางเดียวกัน (Alignment) มีความกลมเกลยีว เปนไปในแนวทาง
เดียวกันทั้งองคการ 
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 5. Ensuring HR professionalism  การเปนนักบริหารทรัพยากรมนุษยตองทํางานอยางมี
มาตรฐาน มีความเปนมืออาชีพ ไมใชจะใหใครก็ไดเขามาทํางานนี้ สิ่งสําคัญคือ การมีจรรยาบรรณ เที่ยงตรง 
ตรวจสอบได (Accountability) เปนมาตรฐานเดียวกันในทุกๆ กรณี 
บทบาทหนาที่ของ HR 
 
           1 
 
  
 
     5              2 
 
 
 
 
 
                               4       3     
 
 
 
 กลาวโดยสรุปแลว นักบริหารทรัพยากรมนุษย จําเปนตองแสดงหลายบทบาท ดังน้ี 

                  มุงเนนกลยุทธ/อนาคต (ระยะยาว) 
 

                            1        4 
                                  การจัดการทรัพยากรมนุษย        การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
                       เชิงกลยุทธ 
     
  
                                                  2        3 

                 การจัดการดานปจจัยพ้ืนฐาน         การจัดการดานแรงงานสัมพันธ 
 

                มุงเนนงานประจํา (ระยะส้ัน) 
 
1. Management of Strategic HR 
    ทําหนาที่กาํหนดกลยุทธรวมกับผูบริหารในฝายอ่ืนๆ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับองคการและ
สอดคลองกับกลยุทธทางธรุกิจ สมัยกอน HR จะทําหนาที่ผูปฎิบัตแิตอยางเดียว แตปจจุบันตองขึ้นไปทํา
หนาที่ผูบริหาร โดยการยกระดับตวัเองใหไดรับการยอมรับ HR ตองเขาไปทําหนาที่ใน Management Team  
ซ่ึงนอกจากเปนผูกําหนดโครงสรางแลวยงัตองเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย ซ่ึงผูที่มีสวนรวม
จะตองมองภาพรวมขององคการไดชัดเจน คือ การแปลงกลยุทธขององคการมากําหนดเปนกลยุทธของ HR 

รับรู
สภาพแวดลอม 
ของธุรกิจ 

ตอบสนองตอ 
ผูมีสวนได 
สวนเสียของ 
องคการ 

 
กําหนด 
วิธีปฏิบัติ 

กําหนดกลยุทธ 
ของ HR และ 
องคการ 

 
การเปน HR 
มืออาชีพ 

บทบาทของ 
HR 

กระบวนการ กิจกรรม 
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เพ่ือใหตรงกับขององคการ เปนการทําหนาที่เปนหุนสวนเชิงธุรกิจและหุนสวนเชิงกลยุทธ (Strategic 
Partner) โดยจะตองเขาใจความตองการของธุรกิจ แลวเขาไปแนะนาํผูบริหารในการกําหนดกลยุทธตางๆ  
โดย HR จะตองแปลงกลยทุธของธุรกิจใหเปนงานลําดับแรกของ HR 
2. Management of Firm Infrastructure 
 ทําหนาที่จัดการงานดานโครงสรางพื้นฐานขององคการ การวางระบบใหมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบ 
การคัดเลือก สรรหาบุคลากร ปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดการสิ้นเปลืองตางๆ ขององคการ เปนการสราง 
ประสิทธิภาพใหกับงาน HR โดยการทํา Re-engineering บทบาทนีอ้าจเรียกไดอีกอยางวา Administrative 
Expert 
3. Management of Employee Contribution 
 บทบาทนี้เรียกวา Employee Champion เปนบทบาทที่ทําใหคนมคีวามรักในองคการและเสรมิสราง
พัฒนาศักยภาพของคน ทําใหคนมีสวนรวมกับองคการมากที่สุด วัฒนธรรมการจางงานของตะวันออกจะ
เนนการจางงานระยะยาว ซ่ึงจะทําใหคนเกิดความมั่นคงในการทํางาน ทําใหคนรักองคการ สราง 
commitment โดย HR ในฐานะนี้จะทําหนาที่ 2 บทบาท ไดแก 

4.1 Employee Advocate การพัฒนาพนักงานปจจุบัน 
4.2 Human Capital Developer เปนการมองไปยังอนาคต จะพัฒนาคนอยางไรเพื่อการรับมือกับ 

อนาคต 
4. Management of Transformation & Change 
 เปนบทบาทของผูนําการเปลี่ยนแปลง เนนการมองไปในอนาคตและใหความสําคัญกับคน สามารถ
เปนที่ปรึกษาใหกับผูบริหารได รวมทั้งการสรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกองคการ สรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับองคการ คือ การทํางาน HR ในฐานะผูนําการเปลีย่นแปลง (Change Agent) 
                          Future / Strategic Focus 
           
  Strategic Partner                         Change Agent 
 
          Process      People 
 
 
   Administrative                                      Employee Champion 
    Expert 
 
 
                       Day to Day Operational Focus 
คําอธิบายภาพ 

1.  Strategic Partner  - คนที่ทํา คือ Line Manager และ HR ทําเทาๆ กันคนละครึ่ง 
2. Change Agent - คนที่ทําหลัก คือ Line Mgr. (4 สวน) สวน HR และที่ปรึกษาภายนอกองคการ

(External  Consultant) คนละ 3 สวนเทากัน 

Line Managers         External Consultant    3 
        5    
          Line Managers   4  
         Field HR         HR   3 
       
                       Corporate           HR  2 
                         HR  5   
 Outsource   3         Line Managers    6
    
 Information  Employees     2
 Technology   2 
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3.  Employee Champion - คนที่มีสวนรวมมากที่สุดคอื Line Manager (6  สวน) รองลงมาคือ  
Employee และ HR 

4. Administrative Expert - ผูที่มีบทบาทมากที่สุด คือ Corporate HR 
บทบาทใหมของนักบริหารทรัพยากรมนุษย  

1) จากการงานประจําไปสูงานวางแผนกลยทุธ การมีสวนรวมในการวางแผนขององคการ 

2) จากการวัดผลลัพธโดยไมไดวัดที่ความพอใจ เชน ความขยัน ความซือ่สัตย  
แตวัดเปนผลงานที่ทําสําเรจ็ 

3) จากการควบคุมนโยบายไปสูการเปนหุนสวนทางกลยุทธ เดิมทําแตการสั่งคนอื่น  
แตปจจุบันเขาไปมีสวนรวมพูดคุย 

4) จากงานระยะสั้นเปนงานระยะยาว มองไปยังอนาคต 
5) จากการบริหารไปสูการเปนที่ปรึกษาใหกบัหนวยอ่ืนๆ 
6) จากมุงเนนการทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไปสูการทํางานเพื่อเปาหมายของธุรกิจ 
7) จากมุงเนนเฉพาะงานภายในไปมุงเนนการมีปฏิสัมพันธกับภายนอกและลูกคา 
8) จากการตั้งรับแกปญหาไปเปนการวางแผนไปขางหนาเพื่อปองกันปญหา 
9) จากเนนกิจกรรมแคการสรรหา คัดเลือก (เลื่อน ลด ปลด ยาย) ไปเนนการชวยแกปญหา 

การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ (Strategic HR) 
 กลยุทธตางจากแผน เน่ืองจาก แผนเปนแคสิ่งที่คิดจะทาํ ในขณะที่กลยุทธจะมีทั้งวิธีการ (means) 
และเปาหมาย (ends) คือ การกระทําอยางมีทิศทาง มีเปาหมายเพื่อความสําเร็จ 
 การบริหารทรพัยากรมนุษย เปนกระบวนการในการนํากลยุทธขององคการมาบูรณาการกับกลยุทธ
ของ HR และสอดแทรกไปในทุกๆ ระบบของการทํางานในองคการ  

การบริหารงานบุคคลกับการบริหารทรัพยากรมนุษยมีความแตกตางกันคือ การบริหารงานบุคคลจะ
ไมมีลักษณะเปนกลยทุธเพราะไมไดมีการบูรณาการแผนรวมขององคการ แตจะเปนเพียงการแกปญหา
เฉพาะหนา กลยุทธจะเปนกลยุทธไดเม่ือมีการบูรณาการความตองการปญหา ทิศทางขององคการทั้งหมด
มาเปนแผนขององคการ ดังน้ัน กลยุทธจะมีการเชื่อมโยงตั้งแต Input Output แผน คน ทรัพยากรตางๆ ใน
ทุกสวนขององคการ กลยุทธจึงเปนตวักําหนดทั้งตัวเงิน คน และรูปแบบการบริหาร 
 คําวา Strategy (กลยุทธ) มีรากศัพทจากภาษากรีก วา “Strategos” หมายความวา กองทัพ ผูนํา   

Decision : เปนเรื่องของการตัดสินใจทางเลือก 
Plan : เปนเรื่องของการวางแผนรูปแบบหนึ่ง  
Future - Oriented : เปนเรือ่งของอนาคต มากกวา ปจจุบัน 
SWOT Analysis : เพ่ือใหไดวิธีการทีถู่กตอง  
   - Strength ขององคการ เชน ผูนํา, Market  Share 
   - Weakness เชน ระบบการเงินไมดี Technology ลาสมัย คนศักยภาพต่ํา 
   - Opportunity เชน Security 
   - Threats เชน กฎระเบียบของรัฐบาล 
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Competitive Advantage : เริ่มนํากลยุทธเขามาใช เม่ือมีการแขงขัน จึงเกิดความ 
ไดเปรียบเชิงการแขงขัน 

Integration : หากจะใหกลยุทธประสบความสําเร็จ หัวใจอยูที่การบูรณาการ ทุกคนใน 
องคการตองรับรูรวมกัน  * Integration by strategic apex/ Middle Manager/ Operators  

Concentration of Resources : รูจักการนําทรัพยากรมาใชใหเหมาะสม 
Commitment : กลยุทธทําใหเกิดปญหากับ Commitment  ดวย หากเราสนใจคนกลุมหน่ึง 

ก็จะได  Commitment มา แตหากลดบทบาทของอีกกลุมลงก็จะสูญเสีย  Commitment  ในกลุมน้ันไปได 
เดิมคําวา กลยุทธจะใชในดานการทหาร โดยกลยุทธถกูนําเอามาใชเพ่ือเอาชนะคูตอสูหรือกองทัพ

ของอีกฝายหนึ่ง แตปจจุบันคูตอสูไดถูกเปลี่ยนไปเปนคูแขงขัน (competitors) ในความหมายทางการตลาด 
คําวา “strategy” ถูกนํามาใชกับการจัดสรรทรัพยากร การสรางพันธมิตรทางการคา (strategic alliance) ซ่ึง
เม่ือพูดถึงกลยุทธในการบรหิารคนจะมีองคประกอบตางๆ เหลานี้ คือ 

1. กลยุทธในการบริหารคนตองมีความสัมพันธสอดคลองกับกลยุทธในการบรหิารองคการ 
2. แผนตางๆ ในดานที่เกี่ยวกบัคนควรบูรณาการลงไปในพนักงานทุกระดับขององคการ 
3. การบริหารคนในทุกขั้นตอนตองสามารถปฏิบตัิโดยผานทางหัวหนางานทุกระดับ และยึดถือ

ปฏิบัตใินชวีิตประจําวันของการทํางาน 
ความแตกตางระหวางการบริหารคนยุคเกาและยคุใหม 

ยุคเกา  เปนเพียงแคกจิกรรมและมักเปนกิจกรรมที่มักจะไมเกี่ยวของกับงานในแผนกอื่นๆ 
ขององคการ 

ยุคใหม  จะเชื่อมโยงกลยุทธการบรหิารคนเขากับกลยุทธตางๆ ขององคการทั้งระบบ โดยมี
หลักการวาตองเชื่อมโยงซึ่งกันและกันทางแนวราบ โดยผานกระบวนการวางแผนอยางเปนระบบ โดย
เชื่อมโยงกับเปาหมายขององคการในภาพรวม  
 การบริหารทรพัยากรมนุษยเชิงกลยุทธจะแตกตางจากการบริหารโดยทั่วไป เพราะเปนการวเิคราะห
จุดแข็ง จุดออน เพ่ือตัดสินใจเลือกและจัดลําดับความสําคัญ (priority) วาอันไหนสําคัญกวา อันใดควรทํา
กอนทําหลัง ผลลพัธที่ไดจากการวางแผนกลยุทธจะมีทั้งผูเสียและผูได เพราะจะมีการเพิ่มในบางสวนและลด
ในบางสวน เสริมจุดแข็ง ปดจุดออน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้จะนําไปสูการตอตานได ตองตระหนักวา การ
บริหารคือการทําใหเทาๆ กนั รักษาสมดุล รักษาสถานภาพ (Status quo) กลยุทธจึงเปนความทาทาย 
ในขณะที่การบริหารทั่วไปเปนแคการบรหิารงานแบบ routine ในขณะที่การบริหารเชิงกลยุทธตองเปน
ลักษณะกระทาํอยางตอเน่ือง บูรณาการในทุกขั้นตอนของการทํางาน ตองใหเห็นพองตองกันทั้งองคการ 
สาเหตุที่ตองมีการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยทุธ 
 1. เพ่ือใหสามารถทราบถึงจุดเดน จุดดอย ปญหาอุปสรรคตางๆ เพ่ือที่จะบรรลเุปาหมาย 
 2. เปนการระดมสมอง ความคิดใหมๆ มาพัฒนาองคการ และตองใหพนักงานทุกๆระดับในองคการ
มีความเขาใจเปนรูปแบบเดยีวกัน 
 3. ผูบริหารจะตองมี Commit ในกลยุทธขององคการ เชน ผูบริหารตั้งเปาไววา บรษิัทจะเปนบรษิัท
ชั้นนําอันดับ 1 ใน 5 ปขางหนา และจะพัฒนาคุณภาพชีวติของพนักงานใหดีขึ้นเม่ือมีการตั้งเปาไว ผูบริหาร
จะตองทําตามนั้น การมีกลยุทธจึงเปนขอผูกมัดผูบริหาร 
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 4. เปนการเรียงลําดับความสําคัญของงาน ใหทราบวางานใดตองทํากอนหลัง 
ความสําคัญระหวางกลยทุธขององคการและกลยทุธของฝาย HR 
 ผลการศึกษาที่ดําเนินการโดย Price Waterhouse –Coopers (PWC) ไดขอบงชีว้าองคการที่นํากล
ยุทธของฝาย HR มาขับเคลือ่น ไดทําใหกําไรเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 35 ทําใหคนหันมาตระหนักมากขึ้นวา ถา
บริหารงานแบบเดิมๆ จะไมสามารถทําใหองคการอยูรอดได 
 ความสําคัญระหวางกลยทุธขององคการและกลยทุธของ HR จะมีอยู 5 รูปแบบ ไดแก 
 
   
แบบ A           Separation 
 
 แบบ A  เปนรูปแบบที่แยกกัน กลยุทธทางธุรกิจและกลยุทธฝาย HR จะไมมีความสัมพันธ เปนรูป
ของตัวแทนทีเ่กิดกับองคการเมื่อ 20 ปที่แลว แตกย็ังคงมีอยูในปจจุบัน โดยเฉพาะในองคการขนาดเล็ก 
ความสามารถของคนและสิ่งที่องคการตองการจะตางทิศทางกัน การรับคนเขาทํางานเปนไปอยางไมมีระบบ 
ไมมีความสัมพันธกับงาน ผลที่เห็นชัดคอื หนวยงานราชการ 
 
 แบบ B 
          Fit       Fit 
 

แบบ B  เปนแบบที่กลยุทธองคการเปนตวัตั้ง แลวนํามากําหนดกลยุทธ HR ใหเปนไปตามที่
องคการตองการ ถือเปนรูปแบบที่เหมาะสม องคการที่มีเปาหมายทางธุรกิจจากทีมผูจัดการอาวุโสผาน
หนาที่ ผานแผนก ผานทีมงานและอ่ืน ๆ  เชน ผูมีหนาที่ตางๆ ตองนําเสนอกลยทุธเกี่ยวกับหนาที่ที่สามารถ
ทําใหกลยทุธองคการประสบความสําเร็จ ในสวนของแผนกก็ตองนําเสนอกลยุทธซ่ึงทําใหกลยทุธเกี่ยวกับ
หนาที่ประสบความสําเร็จและอ่ืน ๆ อีก  ดวยวธิีน้ี การปฏิบัติงานเกีย่วกับทรัพยากรมนุษย  (รวมทั้งอ่ืน ๆ 
ดวย)  ตองการการตอบสนองตอกลยุทธขององคการ โดยการกําหนดกลยุทธที่ตรงกันกับความตองการของ
องคการ 
 
แบบ C                 Dialogue 
 
 
 แบบ C  เปนแบบที่องคการและฝาย HR มีความสัมพันธเพ่ิมขึ้นมากกวาแบบ B อีกหนึ่งขั้น เปน
การสื่อสารแบบสองทาง ซ่ึงอาจมีขอจํากัดอยูบางเพราะตางฝายตางมีจุดประสงคตางกันแตตองนํามา
สนทนากันเพ่ือเชื่อมโยงจุดประสงคกัน โดยผลการอภิปรายโตแยงจะจบลงที่กลุมที่มีความเขมแข็งกวาจะ
เปนทีมจัดการ และมีความเปนไปไดวาวสิัยทัศนน้ันจะประสบความสําเร็จ 
 

Organizational 
strategy 

 
HR 

strategy 

 
Organizational 

strategy 

  
 HR 

  strategy 

 
Organizational 

strategy 

 
  HR 

 strategy 
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แบบ D                 Holistic 
 
 
 แบบ D  แสดงใหเห็นวาผูคนในองคการไดรับการยอมรับวามีความสําคัญในการชวงชิงความ
ไดเปรียบจากการแขงขัน มากกวาที่จะมองวาเปนเพียงวิธีการของการประสบความสําเร็จในกลยุทธเกี่ยวกบั
องคการ  โดยมองวากลยุทธไมสามารถเปนกลยุทธไดหากปราศจากซึ่งกลยุทธของ HR  กลยุทธทางธรุกิจ
จึงแวดลอมไปดวยกลยทุธอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย และรวมไปถึงการจัดการทรัพยากรมนุษยดวย เขาอธิบายวา
กลยุทธเหลานี้เปนชิ้นสวนตางๆ ของจ๊ิกซอว   
 
แบบ E 
 
               HR driven 
 
 
 แบบ E  เปนการนํากลยุทธฝาย HR เปนตัวตั้ง มองวาถาคนเปนสิ่งสําคัญในการชิงความไดเปรียบ
จากการแขงขัน ก็ตองสรางความเขมแข็งใหกับคน น่ันคือ การเพิ่มศักยภาพใหกับลูกจางในองคการ รูปแบบ
น้ีเปนการยกระดับจากทรัพยากรมนุษยทีเ่ปนเสมือนองคประกอบของกลยุทธ ไปเปนทรัพยากรมนุษยที่จะ
เปนผูขับเคลื่อนในระบบของกลยุทธ รูปแบบน้ีเปนการสะทอนมุมมองกลยุทธทรัพยากรพื้นฐานของ HRM 
และเปนการใหความสําคัญกับ “ทุนมนุษย”  ซ่ึงเปนรูปแบบทีค่ํานงึถึงธรรมชาตแิละคุณภาพของคนใน
องคกรที่มีประสิทธิภาพในยุคของการแขงขันในอนาคต   

แบบ D และแบบ E มาจากทฤษฎีด้ังเดิม คือ Resource Based View  คือ เปนทฤษฎีที่พูดถึง
องคการในลักษณะที่เปนทรพัยากรที่จะทาํใหเกิดความไดเปรียบในเชิงแขงขัน และแสดงถึงความเกี่ยวของที่
ใกลชิดกันมากขึ้นระหวางกลยุทธองคการและกลยทุธฝาย HR 
แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยทุธ 
 1. Universalist Approach  ไดรับแนวคิดมาจากการบริหารทรัพยากรมนุษยในลักษณะ Best 
practice คือ การบริหารทีท่ําใหประสบความสําเร็จจะมีวิธีการเดียว ซ่ึงวิธีการทีว่าคือ ถาทําตามวิธีการที่เคย
ทํามาก็จะประสบความสําเรจ็ เปนรูปแบบที่พนักงานมีสํานึกตอองคการสูง ซ่ึงมีความสัมพันธตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานที่สูงขึ้นขององคการในทุกดาน มักจะดูตนแบบจากองคการที่ประสบความสําเร็จ 
แลวพยายามทําตามแบบ ลักษณะสําคญัมีทั้งสิ้น 10 ประการ ไดแก 
  -  มีการจัดการตนเอง  สรางองคการของตนเอง  วางหลักเกณฑของตนเอง 
  -  ใหความสําคัญตั้งแตหนาฉากถึงหลังฉากสําหรับกระบวนการหลัก 
  -  มีการจัดการเปาหมายการผลิต 
  -  มีทักษะที่หลากหลาย   
  -  มีการแบงปนทักษะ  ความรู  ประสบการณ และปญหา 

Organizational 
strategy 

   HR 
  strategy 

 
   Organizational 

    strategy 

HR 
strategy 
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  -  มีระบบการจายที่อยูบนพ้ืนฐานของทักษะ 
  -  มีการคัดเลือกกลุมเพ่ือนรวมงาน  การทบทวนเพื่อนรวมงาน 
  -  มีการวางแผนงานแบบเปด  การสื่อสารในระบบเปด 
  -  มีการสนับสนุนทีมงานในแตละจุด 
  -  มีสํานึกตอองคการที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพในการทํางานในระดับสูง 
 2. Fit or Contingency Approach  เปนแนวทางการดําเนินการตามความเหมาะสม  หรือ  
การดําเนินการตามสถานการณ การออกแบบจะขึ้นอยูกับระบบและกลยุทธขององคการ โดยคํานึงถึงความ
สอดคลองกันซึ่งมีอยูกับ 2 ดาน ไดแก 
     2.1 ความเหมาะสมภายนอก (External Fit) อาจเรียกวา การรวมกันในแนวดิ่ง (Vertical 
Integration) ซ่ึงหมายถึงกลยุทธของ HR ที่จะตองสอดคลองกับกลยุทธของธุรกจิ 
     2.2 ความเหมาะสมภายใน (Internal Fit) หรือการรวมกันในแนวราบ (Horizontal 
Integration) หมายถึง นโยบายและกิจกรรมดาน HR ทั้งหมดจะตองมีความสอดคลองเก่ียวของกัน  มี
ความสัมพันธกันอยางเหนียวแนน  
    จุดเดนของโมเดลนี้อยูที่การแบงกรอบการทํางานอยางงายๆ  ที่แสดงใหเห็นถึงการ
คัดเลือก การประเมินคา การพัฒนา และการใหรางวัล  ที่จะชวยใหเกิดประสิทธิภาพของพนักงานตาม
เปาประสงค ตัวอยางเชน หากองคการตองการความรวมมือของทีมงานที่มีการแบงปนขอมูลขาวสารกัน  มี
การชวยเหลือกัน องคการก็ควรที่จะตองดําเนินการดังน้ี 
      - การคัดเลือกพนักงาน  ควรคัดเลือกคนที่ชอบการทํางานรวมกับคนอื่น  มี
ประสบการณในการทํางานเปนทีมมากกวาผูที่มีความคิดอิสระ หรือชอบทํางานคนเดียว 
      - การประเมินคาพนักงาน  ควรตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการสนับสนนุทีมงาน  การ
ชวยเหลือสงเสริมเกื้อกูลกัน มากกวาการที่จะมีประสทิธิภาพเฉพาะบุคคล 
      - การใหรางวัล ก็ควรอยูบนพ้ืนฐานของประสิทธิภาพทีมงานและการชวยเหลือกัน 
มากกวาประสทิธิภาพของแตละบุคคล 
 3. Resource-based Approach  มุงเนนไปที่ความไดเปรียบจากการแขงขันอยางยั่งยืน 
ผานการพัฒนาทุนมนุษย (Human Capital) มากกวาการจัดการทรัพยากรมนุษยใหตรงกันกับเปาหมาย 
กลยุทธเพียงเทานั้น โดยแนวทางนี้มองวามีองคประกอบที่จะทําใหธุรกิจมีความไดเปรียบอยางยั่งยืน 
ในการแขงขันจํานวน 4 องคประกอบ ไดแก 
 1. คุณคา (valuable) ธุรกิจที่ตางกันยอมตองการแรงงานที่มีศักยภาพตางกัน จึงตองสราง 
คุณคาโดยทําใหศักยภาพของบุคคลมีความสอดคลองกับความตองการของธุรกิจ  
 2. เปนสิ่งที่หายาก (rarity) ซ่ึงสอดคลองกับประการแรก คือ สิ่งที่หายากยอมมีคุณคา
เสมอ ฐานคตน้ีิคือการสรางศักยภาพที่สําคัญใหแกพนักงานใหมีความสามารถในกระบวนการรบัรูที่
เหมาะสมสําหรับอนาคตทีต่องการการปรับตวั และมีความยืดหยุนในการทํางาน ความสามารถในการรับรูน้ี
ควรสรางใหแพรหลายในหมูพนักงาน ซ่ึงเปนความสามารถในระดับสูงที่หาไดยาก  
 3. ไมสามารถลอกเลียนแบบได (inimitable) บริษัทคูแขงขันไมสามารถที่จะจําลองหรือ
ลอกเลียนแบบทรัพยากรของบริษัทตนแบบได สิ่งที่ผานมาจะเปนสิ่งสําคัญที่จะมีผลตอพฤติกรรมของ HR 
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ทั้งหมด ที่เปนการพัฒนาธรรมเนียมปฏิบัติหรือวัฒนธรรมองคการที่มีลักษณะเฉพาะ ปจจัย 2 ประการที่ทํา
ใหการลอกเลยีนแบบเกิดขึน้ไดยากก็คือ ความหมายทีค่ลุมเครือ คือแยกแยะประสิทธิภาพในการทํางานของ
บริษัทตางๆ ไมไดวามีสาเหตุมาจากสิ่งใดบาง และดานความซับซอนทางสังคม ซ่ึงเปนความซับซอนของ
ความสัมพันธและเครือขายที่ถูกพัฒนา สงผลใหยากตอการวิเคราะห 
 4. ไมสามารถหาสิ่งทดแทนได (non –substitution) ในระยะสั้น HR อาจถูกทดแทน
ดวยสิ่งอ่ืนได เชน เทคโนโลยี แตในระยะยาวแลว HR จะมีความแตกตาง ไมลาสมัยเหมือนเทคโนโลยี และ
สามารถที่จะแปรเปลี่ยนไปสูผลผลติอ่ืนๆ ได 
 
2. Human Resource Development (HRD) 
การเรียนรูในองคการ (Learning in Organization) 
ความแตกตางระหวาง Training กับ Learning 

Learning จะกอใหเกิด การเปลี่ยนแปลงอยางถาวร (Permanent Change) ซ่ึงจะอยูในตวับุคคล  
จะเกิดขึ้นเม่ือการทํางานมีปญหาและจําเปนตองแกปญหา มักจะไมเกิดกับการทํางานแบบ routine 
แต Training ไมใช และองคการใดก็ตามที่ยึดอยูกับลักษณะ Formal Training ก็จะไมสามารถแขงขันไดและ 
ยากที่จะเปนองคการแหงการเรียนรู เพราะคนในองคการมีลักษณะทีต่องปอนความรูใหตลอดเวลาไมสามารถ 
หาความรูไดเองเพราะไมใฝรู แตองคการปจจุบันเราตองการคนที่ใฝรู และสามารถหาวิธีการไดดวยตนเอง  
แตองคการที่ใชลักษณะของการ Training จะไมสามารถทําเองได หรือแมกระทั่งการใชการฝกอบรมอยาง 
เปนระบบ (Systematic Training Model) ก็ยังไมเหมาะกับโลกปจจุบัน เพราะชาเกินไปที่องคการจะ 
ตอบสนองตอสถานการณ (เพราะการใชการฝกอบรมอยางเปนระบบน้ันองคการตองไปปรับเปลี่ยน 
วัฒนธรรมองคการ และตองนําระบบ Competencies มาใช) ดังน้ัน องคการสมัยใหมตองปลูกฝงคานิยม 
แหงการใฝรูวาเปนหนาที่ของพนักงาน แทนที่จะใหรอการฝกอบรมเหมือนองคการแบบเกา 
สาเหตุที่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการเรียนรู 
 ในทุกๆ ศตวรรษมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ก็จริง แตในศตวรรษที่ 21 มีการแขงขันกันสูงขึ้น เน่ืองจาก 
เปนยุคของการแขงขันกันดวยความรู หรือเรียกวา ยุคเศรษฐกิจฐานความรู และการเรียนรูจะตองเปนแบบ 
ตลอดเวลา (Life time learning) เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขนัใหมากขึ้น ดังน้ัน ความรูที่อยูในทุน 
มนุษยจึงเปนเรื่องจําเปน ในปจจุบันการเรียนรูดวยตนเองแบบ E-Learning มีบทบาทมากขึ้น ในขณะที่การ 
เรยีนรูแบบเผชิญหนา (face to face) ลดบทบาทลงไปมากโดยเฉพาะในตางประเทศ 
ความจําเปนในการเรียนรูระดับบุคคล (Individual  Learning) 

1. เพ่ือเพ่ิมทักษะใหมๆ ใหกับพนักงานแตละคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
2. เพ่ือสรางจิตสํานึกในการทํางานที่ปราศจากการบังคับบญัชา พนักงานจะกําหนดเปาหมายของ 

ตนเอง รับผิดชอบในผลงานของตนเอง 
 3. เพ่ือยกระดับความรูความสามารถของพนักงานใหสูงขึ้น เชน ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ 
 4. เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ  
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ความจําเปนในการเรียนรูระดับองคการ (Organization  Learning) 

1. เพ่ือสรรหาคนที่มีศักยภาพสาํหรับการนําองคการเขาสูการแขงขัน 
2. สรางโอกาสการเรียนรูใหเกดิขึ้นในองคการ 
3. สรางโอกาสความกาวหนาในงานและการสับเปลีย่นหมุนเวียนงานใหเกิดขึ้นในองคการ 
4. เพ่ือปรับเปลีย่นระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. เพ่ือธํารงรักษาพนักงานที่ดีมีคุณภาพเอาไวกับองคการ 

 
Individual learning           Team learning             Org. learning           Learning Organization 
 Learning Organization  เกิดจากการนําความรูของคนในองคการใหไปเปนขององคการ ไปสูการ
เปน competence คอืเปนองคการที่มีการพัฒนาสมรรถนะตลอดเวลา หรือเรียกวาเปนองคการที่ไมตาย 
(living company) โดยพนักงานทุกคนจะตองรูสึกเปนเจาขององคการ 
อุปสรรคที่มีผลตอการเรียนรู 

1. ความสามารถในการรับรู  (Perceptual) กอนจะมีการเปลี่ยนแปลงคนมองเห็นวามันเปนปญหา 
หรือไม ถาเห็นวาปญหาก็ยอมจะยอมรับตอการเปลี่ยนแปลง และการที่จะใหคนรบัรูเหมือนกันองคการตอง
พยายามใชการสื่อสารใหเกิดประโยชนเพ่ือใหรับรูรับทราบทัว่กัน ถารับรูไมเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงจะทํา
ไดชา 
 2. วัฒนธรรม (cultural) วัฒนธรรมองคการจะมีผลตอการเรียนรูวาจะเกิดประสิทธิผลหรือไม 
 3. อารมณ (Emotional) หากคนในองคการรูสึกกลัวตอการเปลี่ยนแปลงหรือรูสึกวาไมม่ันคงเกดิขึ้น 
จะทําใหการเรียนรูเปนไปไดยาก 
 4. แรงจูงใจ (Motivational) คนในองคการขาดความเตม็ใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 5. ความรูความเขาใจของบคุคล (Cognitive) ประสบการณการเรียนรูในอดีตที่อาจจะเปนอุปสรรค
ตอการเรียนรูสิ่งใหมๆ 
 6. สติปญญา (Intellectual) มีระดับสติปญญาจํากัด ไมชอบการเรียนรู ขาดทักษะทีจํ่าเปน 
 7. การปฏิสัมพันธ (Expressive) ขาดทักษะการสื่อสารที่ดีและเหมาะสม 
 8. สถานการณ (Situation) ขาดโอกาสในการเรียนรู 
 9. สภาพทางกายภาพ (Physical)  ขอจํากัดดานเวลา หรือสถานที่ 
 10. สภาพแวดลอมเฉพาะ (Specific environment)  เชน หัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน 
การเรียนรูของทรัพยากรมนุษยในองคการ 
 คนในองคการสามารถแบงได 3 กลุม ดังน้ี 
 1. Adult learners  มีลักษณะดังน้ี 

   1.1 ตองการทราบถึงความสําคัญของการเรียนรูทักษะใหม ๆ  
       1.2 เปนผูที่มีความเคารพในตนเองและรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทํา 
     1.3 ชอบการเรียนจากประสบการณของผูเรียนดวยกนั 
    1.4 เรียนรูโดยใชงานหรือปญหาเปนศูนยกลาง หรือการมองเห็นวาจะทําใหตวัเองมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น แตไมไดเรียนเพราะเห็นประโยชนของการเรียนรู 
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    1.5 สิ่งที่กระตุนใหเรียนรูจะมาจากความตองการภายนอก เชน การเลื่อนตําแหนง ความกาวหนา 
การขึ้นเงินเดือน การใหรางวัล  และความตองการภายใน เชน ความพึงพอใจในงาน ความนิยมยกยอง 
คุณภาพชีวิต 
 2. Older workers  คนกลุมน้ีเม่ือทํางานไประยะหนึ่งจะถือเปนพนักงานระดับสามัญ คือ ไมมีทักษะ
การเรียนรู และขาดความสามารถทางกายภาพ ไมมีความยืดหยุน ไมสามารถเรียนรูวิธีการใหมๆ การ
ปฏิบัติงานในปจจุบนัเปนผลมาจากประสบการณและทกัษะตามชวงอายุ การพัฒนาทักษะในปแรกๆ จะมี
สวนสนับสนุนตอการปรับใชในชวงตอๆ ไป แมการเรียนรูอาจจะชา แตเรื่องของอายุไมมีผลตอการเรียนรู 
โดยเฉพาะถาเรื่องนั้นๆ เปนเรื่องที่ไดเคยเรียนรูมาแลวขึ้นอยูกับวิธกีารที่เหมาะสม 
 3. Young workers พนักงานทั่วไปที่ยงัมีความกระตอืรือรนตอการเรียนรูสิ่งใหมๆ 
ผลลัพธที่ไดจากการเรียนรู 

1. ทักษะที่เพ่ิมมากขึ้น (Skill) 
2. มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น ประกอบดวย แรงขับ ความรู คุณลักษณะ (Competence) 
3. เกิดความรูติดตัว (Tacit knowledge) 
4. การเขาสูลักษณะงานใหมๆ ตําแหนงงานใหม ตลาดงานของตนเองกวางขวางขึ้น (Employability) 
5. เขาสูลําดับชั้นของการพัฒนา/ของการรับรู (Hierarchies of cognitive and other skills) 
 
จํา            เขาใจ            นําไปใช            วิเคราะห              สังเคราะห           ประเมินผล 

 
การบริหารผลการปฏิบัตงิาน (Performance Management) 
 แตเดิมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) จะนํามาซึ่งรางวัล องคการกําหนด 
ขึ้นมาเพื่อใหพนักงานทํางานใหสําเร็จและตอบแทนพนักงานดวยรางวัล เชน การไดเงินเพ่ิม ไดขั้นเพ่ิม แต
จริงๆ แลวไมไดเกิดผลลัพธที่จะนําไปสูการพัฒนาองคการ การประเมินผลที่ผานมาจึงเปนการประเมินการ
ทํางานที่ผานมาในอดีต สภาพแวดลอมทีเ่ปลี่ยนแปลงไปทําใหไมสามารถใชการประเมินแบบในอดีตตอไป
ได เพราะไมสามารถตอบคาํถามไดวาคนในองคการไดทาํอะไรตอบสนองตอกลยุทธที่องคการกําหนด หรือ
เพ่ือเพ่ิม productivity 
สาเหตุที่ผลการปฏิบัติงานไมดี 

1. พนักงานขาดแรงจูงใจ 
2. พนักงานขาดทักษะ 
3. ผูนําขาดภาวะผูนํา ขาดการสื่อสารที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา 
4. สภาพแวดลอมการทํางานไมดี 

ฯลฯ 
 เหตุผลตางๆ ดังกลาวนํามาซึ่งผลการปฏบิัติงานที่ไมดี (poor performance) แนวคิดดานการจัดการ
ผลการปฏิบตังิานจึงเปนเรื่องสําคัญ ในมุมมองของญี่ปุน จะเปนการจางงานระยะยาว เปนการสรางความ
ม่ันใจใหกับผูปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีการสับเปลีย่นหมุนเวียนงาน (job rotation) โดยไมจําเปนตองมีการ
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กําหนดรายละเอียดหนาที่ของงาน (job description) แตผลการปฏบิัติงานก็ยังคงออกมาดี แตใน
ขณะเดียวกัน USA จะมีทั้ง job description และ job specification  โดยการจางงานเปนสัญญา จางระยะ
สั้น สถานะของพนักงานดูจะไมม่ันคง แตผลการปฏิบตังิานก็ยังคงออกมาดี สิ่งที่เกิดขึ้นน้ีแสดงใหเห็นวา
ระบบการบรหิารผลการปฏิบัติงานดี รูปแบบจึงไมมีความสําคัญ ดังน้ัน จึงนํามาสูการกําหนดกลยุทธที่
สอดคลองกัน (HRM and the strategy literature) 
 ความสําคัญคอื ตองหาคําตอบใหไดวา ผลที่ออกมาตองการใหเปนแคผลงาน (output) หรือ 
ผลงาน+ผลลพัธ+ผลกระทบ (output + outcome + impact) และกระบวนการบรหิารเอ้ือใหเกิดผลเชนนั้น
หรือไม เชน การสรางถนน ตองการใหมีแคถนน หรือตองการใหเปนถนนที่มีคนเดิน และมีเสียงสะทอนกลับ
จากผูใชถนนวาดีหรือไมดีอยางไร 
รูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 1. Universalist Approach  เปนลักษณะ Best practice นําการบริหารที่ประสบความสําเรจ็มาใช  
          2. Fit Approach  เปนการนําการบริหารที่มีอยูแลวมาปรบัใชใหเหมาะสมกับองคการ เชน การนํา 
BSC มาใชโดยปรับมุมมองใหเขากันกับขององคการ 
ขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

1. ทําความตกลงเรื่องเปาหมายขององคการ (Definition of business role) เพ่ือนําไปสูผลการ 
ปฏิบัติงานทีส่อดคลองไปกับเปาหมายของพนักงานแตละบุคคลดวย 

2. วางแผนผลการปฏิบัติงาน (Planning performance) โดยพิจารณาจากเปาหมายระดับบุคคล 
และวางแผนการพัฒนา โดยการใชหลัก SMART คือ 

2.1 มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) 
2.2 สามารถวัดผลได (Measurable) 
2.3 มีความเหมาะสม (Appropriate) 
2.4 มีความเกี่ยวของกับงาน (Relevant) 
2.5 มีกําหนดเวลาแลวเสร็จ (Timed) 

3. การสงมอบและติดตามผลการปฏิบตังิาน (Delivering and monitoring) 
   3.1 ขับเคลือ่นและผลักดนัโดยผูบริหารตองใหความสําคัญ  
   3.2 ติดตามและพัฒนาปรบัปรุงทบทวน  
4. การประเมินผลการปฏิบตัิงานและการใหรางวัล (Formal assessment and reward) 
   4.1 รายป  
   4.2 เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน นําไปพิจารณาการใหรางวัลหรือคาตอบแทน ซ่ึงในการบริหาร

ผลการปฏิบตังิานตองเปลี่ยนระบบการจายคาตอบแทนจาก Pay for reward เปน Pay for performance 
เพ่ือนํามาสูการกําหนดตัวชีว้ัด 
องคประกอบในการควบคุมการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 มีทั้งสิ้น 4 ประการ ไดแก 

1. วัตถุประสงคที่เปนไปแนวทางเดียวกัน  
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   วัตถุประสงคของลูกจาง แผนก และคณะทํางานเปนไปในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงคของ
องคการ เพ่ือบรรลวุัตถุประสงคขององคการอยางมีประสิทธิผล ซ่ึงวัตถุประสงคจะตองมีการทบทวนอยาง
สมํ่าเสมอ และหัวหนางานตองสามารถอธิบายไดชัดเจน ตรงประเดน็ และตองสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการความเสี่ยง การสรางสรรคพัฒนางานใหมๆ 

2. สรางความรับผิดชอบรวมกัน  
    ระหวางพนักงาน นายจาง ผูจัดการ และผูบรหิาร 
3. การรวมปรึกษาหารืออยางเปดเผย 
   การพูดจากันตองเปนแบบเปดกวาง ตรงไปตรงมา ระหวางพนักงาน ผูจัดการ และผูบริหาร

ระดับสูงใหทกุคนเขาใจเหมือนๆกัน การปรึกษาหารอืกันตองทําอยางสม่ําเสมอ ชัดเจน ตรงไปตรงมา 
4. พิจารณาและใหรางวลัผลการปฏิบตัิงาน  
   ตองใหทุกคนเขาใจเรื่องความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานกบัการใหรางวัล 

 
 

 
 Any comment direct to : noolek_ou@yahoo.com 

 
 


