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ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)

ทรพัยากรมนุษย ์(Human Resources) หมายถงึ
บุคคลที่มคีวามพรอ้ม มคีวามจรงิใจ และสามารถทีจ่ะท างาน
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร หรือเป็นบุคคลในองค์กรที่
สามารถสร้างคุณค่าของระบบการบริหารงานให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ตามที่ต้องการได้ ดงันัน้การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์(Human Resource Management: HRM)) จงึ
หมายถึง การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรมนุษย์ขององค์กร /
ธุรกจิเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร
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ทรัพยากรมนุษย์ 
( Human resource )

•ทกัษะ ความรู ้ความสามารถ
•ความตอ้งการ แรงจงูใจ
•คา่นิยม วฒันธรรม
•ความคาดหวงัของบคุลากร
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ประโยชนท่ี์เกิดจากการจดัการทรัพยากรมนุษย์

1. เพือ่จดัหาคนทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบังาน
2. เพือ่ใชท้รพัยากรมนุษยใ์หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ
3. เพือ่พฒันาทกัษะและความสามารถของก าลงัแรงงานใหม้ี
ประสทิธภิาพสงูสดุ
4. เพือ่รกัษาพนกังาน/บุคลากรทีม่คีวามสามารถใหค้งอยูใ่ห้
นานทีส่ดุ
5. เพือ่สือ่สารนโยบายการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์หก้บั
บุคลากร/พนกังานทุกคนไดท้ราบ
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การจดัการทรัพยากรมนุษย์

เป็นกิจกรรมหนึ่งในการปฏิบตัิงานขององคก์รที่จะตอ้งมี
การปรบัตัวใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการบริหารองคก์รเชิงกล
ยทุธ ์องคก์รสมยัใหม่ท่ีประสบความส าเรจ็จะใหค้วาม-ส าคญัใน
การจดัการทรพัยากรมนษุยอ์ย่างจรงิจงั องคก์รเหลา่นีจ้ะพฒันา
ระบบการจดัการทรพัยากร-มนษุยจ์ากระบบเดิมที่เรยีกว่า “การ
บรหิารงานบคุคล”
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การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นเชิงพทุธ ?
กล่าวถึง การเลือกคนที่เหมาะกับงาน ๑ ในสหชาติของพระพุทธเจ้า กาฬุทายี

อ ามาตย ์เป็นพระสหายสนิทของเจา้ชายสทิธตัถะเมื่อครัง้ทรงพระเยาว์ เป็นบุคคลทีไ่ดร้บั
พระราชโองการจากพระเจา้สุทโธทนะใหไ้ปกราบทูลเชญิพระพุทธเจา้เสดจ็กลบัมายงัเมือง
กบลิพสัดุ ์แต่เมื่อไปถงึกไ็ดฟั้งธรรมจากพระพุทธเจา้จนไดบ้รรลุพระอรหตัผล อุปสมบทเป็น
ภิกษุแล้วจึงได้ทูลเชิญพร้อมภิกษุสงฆ์เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ ท่านได้ร ับเ อตทัคคะจาก
พระพทุธเจา้วา่ เป็นผูท้ าตระกลูให้เล่ือมใส

องคร์วมของคณะสงฆก์ารปกครองคณะสงฆส่์วนกลาง “มีมหาเถรสมาคมเป็น
ศนูยร์วมอ านาจ” ซึ่งมหาเถรสมาคมมอี านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆใ์ห้เป็นไป
ดว้ยความเรยีบรอ้ยโดยมพีระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์กฎ ระเบยีบ ค าสัง่ ประกาศ 
ขอ้บงัคบั และมติมหาเถรสมาคม เป็นแนวทางในการบรหิารงานกิจการคณะ
สงฆโ์ดยยดึพระธรรมวนิัยเป็นหลกั กล่าวคอื อายุ พรรษา สมณศกัดิ ์ สายงาน 
ผลงาน อ านาจหน้าที ่ฯลฯ (แนวคดิจากผูบ้รรยาย)
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การบริหารคน (Max Weber)
ปุคคลญฺญุตา 

การบริหารคน หรือใช้คนเหมือนค าตะวันตกที่ ว่ า               
“ การวางแผนก าลงัคน Man Power Planning คือ  
การวางแผนตอ้งการก าลังคน การวางแผนใหไ้ดม้าของคนที่
ตอ้งการและการวางแผนการใชก้ าลงัคน Put the Right 
Man in the Right Job หลกัการบรรจใุหบ้คุคลด ารง
ต าแหน่งตา่ง ๆ” 

Max Weber. (1947). The Theory of Social and Economic 
Organizations. Translated by A.M. Handerson and T. Parsons. New York 
: Free Press.
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คนกบัองคก์าร

คน

กระบวนการผลติ, 

กลยทุธ ์ขององคก์ร

โครงสรา้ง     นโยบาย

วฒันธรรม     เทคโนโลยี

ผลงาน
ผล

ประกอบการ
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ผลการท างานของคนจะดหีรอืไม่
(Performance Dimensions)

ผลการท างาน

ความสามารถ

แรงจงูใจ โอกาส
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สามประสานเพือ่การบรหิารและพฒันา HR

พนักงาน

ผูบ้รหิาร
ฝ่ายทรัพยากร

มนุษย์
วเิคราะห/์วางแผน/ให ้
ค าปรกึษา/อ านวยการ

สง่เสรมิ/สนับสนุน/
กระตุน้/รว่มวางแผน

มสีว่นรว่ม/รับผดิชอบ/เรยีนรูแ้ละ

พัฒนาดว้ยตนเอง
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ฐานะ ผู้น า 

บอก
คนได้

ใชค้น
เป็น

ดคูน
ออก
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ประสิทธิภาพองคก์าร

วฒันธรรม
องคก์าร

ความพงึ
พอใจ

ภาวะผูน้ า
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ขอบข่ายงาน HR

TIP   
ถา้เราเริม่ดว้ยเมลด็พนัธุดี์

ยอ่มมีโอกาสพบกบัความส าเรจ็
ไดเ้รว็และง่ายกวา่

หา
รกัษา
พฒันา

ใชป้ระโยชน์
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ปรัชญาองค์การ

TIP   
ถา้เราเชื่อว่าเรื่องท่ีเราก าลงัจะท าเป็นเรื่องดี

มีประโยชน์ เราก็จะมีความมุง่มั่น
มีก าลงัใจที่จะท าจนประสบความส าเรจ็

ตั่งมั่นในความเป็นธรรม

มุง่มั่นในความเป็นเลศิ

เช่ือมั่นใน“คณุคา่ของคน”

ถือมั่นในความรบัผิดชอบตอ่สงัคม
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“ เช่ือมัน่ในคุณค่าของคน
•คอืเชื่อว่า บุคลากรเป็น “สมบัตทิีม่ค่ีาทีสุ่ด”
•มองว่าบุคลากรไม่ได้เป็นแต่เพยีงคนทั่วไป แต่
เป็นคนใน “ครอบครัวของเรา”
•ความรับผิดชอบทีจ่ะท าใหท้รัพยากรบุคคลของ
บริษัทมทีัง้ “ราคา” และ “คุณค่า” ทีส่อดคล้อง
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GROWTH : เติบโต

•GROWTH ในเร่ืองค่าจ้าง
•GROWTH ในเร่ืองต าแหน่ง
•GROWTH ในเร่ืองคุณค่าของเขาทีมี่ตอ่
บริษัท/องคก์ร
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เป้าหมายการพฒันาพนักงาน

เกง่
ดี

เก่งคิด

เก่งคน

เก่งงาน

เก่งด าเนินชีวิต

เก่งเรยีน

มีน า้ใจ
มีวิรยิะอตุสาหะ
ใฝ่หาความรู ้
มีความเป็นธรรม

มีวินยั
มีทศันคติที่ดี

เห็นแก่สว่นรวม
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SKILL

KNOWLEDGE

SATTITUDE

ความรู้

วิชชา

ทกัษะ

จรณะ

ทศันคติ

สมัมาทิฏิิ

การพฒันาทรพัยากรมนษุย์

@
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แสดงกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
ขององค์กร 
(Organizational 
Hum
an Resource 
Strategy)
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สรุปง่าย ๆ กลยทุธ์ การจดัการทรัพยากรมนุษย์

๑.วิเคราะหปั์จจยัภายใน ภายนอก
๒.วางแผนเชิงกลยทุธ์
๓.ก าหนดกลยทุธ์
๔.ติดตามและประเมินผล
โดยผ่านกระบวนการ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม 
และการใหร้างวลับคุคล เป็นตน้
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กระบวนการจดัการคนเก่งในองคก์รชั้นน า

ค าจ ากดัความ

ชินคอรป์

กลุม่คนท่ีมีคณุคา่
สงูส  าคญัตอ่การ
บรหิารเพ่ือการ
แข่งขนัท่ีไดเ้ปรยีบ

ปนูซีเมนตไ์ทย ธนาคารกรุงไทย

กลุม่คนท่ีมีพรสรรค  

กลุม่คนท่ีมีศกัยภาพ
กลุม่คนท่ีมี
ศกัยภาพเพื่อ
เตรยีมเป็น
ผูบ้รหิารในอนาคต

7/13/2020

21



กระบวนการจดัการคนเก่งในองคก์รชั้นน า

การสรรหาและคดัเลือก
ชินคอรป์

สรรหาจากภายใน 
โดยผูบ้งัคบับญัชา
เป็นผูเ้สนอช่ือ

ปนูซีเมนตไ์ทย ธนาคารกรุงไทย
จากภายใน
-ประเมินผล

-สมัภาษณ์

จากภายนอก
-Success Story
-สอบสมัภาษณ์

จากภายใน
-หวัหนา้เสนอช่ือ

-สมคัรเอง

7/13/2020

22



กระบวนการจดัการคนเก่งในองคก์รชั้นน า

การจงูใจและคา่ตอบแทน

ชินคอรป์

ดจูากผลสมัฤทธ์ิ
ของงาน

ปนูซีเมนตไ์ทย ธนาคารกรุงไทย

บญัชีเงินเดือนคน

เก่งแยกตา่งหาก

จากพนกังาน

ทั่วไป

เนน้การพฒันา
พนกังานมากกวา่
การจงูใจดว้ย
คา่ตอบแทน
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กระบวนการจดัการคนเก่งในองคก์รชั้นน า

การรกัษาคนเก่ง

ชินคอรป์

ใหง้านท่ียากและ
ทา้ทาย

ปนูซีเมนตไ์ทย ธนาคารกรุงไทย

ตอ้งแสดงผลงาน

เพื่อใหค้นอ่ืน

ยอมรบั

กลุม่คนท่ีมี
ศกัยภาพเพื่อ
เตรยีมเป็น
ผูบ้รหิารในอนาคต
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ความเชือ่มโยงของวสิยัทศันก์บัแผนทรพัยากรบคุคล 

วสิยัทัศน์

พันธกจิ

กลยทุธ์

แผนปฏบิตั ิ

แผนทรัพยากรบคุคล(HR)

HRM HRD

Balanced 
Scorecard

ผลสมัฤทธิบ์คุลากร

ผลสมัฤทธิอ์งคก์ร

HRE
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สรรหา  คดัเลือก

ประเมินผลการปฏิบติังาน

การพฒันา & ฝึกอบรม

นโยบายดา้น
ทรัพยากรมนุษย์

การวางแผนก าลงัคน

ระบบการใหคุ้ณและโทษ

การบริหารค่าจา้ง เงินเดือน
ทะเบียนประวติั

ระบบการรายงาน

One-Page Decision
Making

ระบบการจัดการทรัพยากรบคุคล
และผลสมัฤทธิแ์บบบรูณาการ

Competency-Base Testing Systems  

(CBTS)

Competency – base Interview Systems 

(CBIS)

Personal KPIs Assessment 

Competency Assessment 

Pool Development 

Career Development  

Individual Development  

Quantity

Quality

Direct Reward

Indirect Reward

Employee details

Salary records

Job Description

Training & experience

KPIs

Competency 

Personal Assessment Record

Personal learning development plan 

Performance report

Competency report

Pool learning devolvement plan

Personal learning Development 

Plan

Employee Cluster Summary report 

update

update
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ขอขอบพระคณุท่ีอดทนฟังจนจบครบั

ท่านถาม VS ผม
ตอบ
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พระมหานิกร ฐานุตตฺโร, 
ดร.


