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การบริหารทรัพยากรมนุษย
(Human   Resource   Management)

แนวความคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย

ทรัพยากรมนุษย  เปนทรัพยากรทางสังคม       
(Social  resource)  สวนทรัพยากรอื่นๆ เปนทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจ  (Economic  resource)

อะไรคือการบริหารทรัพยากรมนุษย

☯ การจัดหาบุคคลที่เหมาะสมเขามาทํ างาน

☯ การสรางสภาพแวดลอมใหมีความสุขในการทํ างาน

☯ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพในการทํ างาน
มากขึ้น

☯ การธํ ารงรักษาทรัพยากรมนุษยใหอยูกับองคการนานๆ

การบริหารทรัพยากรมนุษยกับการบริหารงานบุคคล
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เหมือน หรือ แตกตางกัน…
การบริหารงานบุคคล
(Traditional/Personnel

Management)
****************************************

1. เนนการควบคุม
2. เนนการแกปญหาเฉพาะหนา
3. มกีารวางแผนระยะสั้น
4. มีการกํ าหนดหนาที่เฉพาะดาน

5. มององคการแบบสมัยดั้งเดิม
6. ไมคอยสนใจสิทธิเสรีภาพ

สวนบุคคล
7. ปฏิบัติตอคนในองคการเหมือน

มีวัฒนธรรมเดียวกัน
8. มกีารเก็บบันทึกขอมูลแบบงายๆ

9. มองสภาพแวดลอมขององคการ
ไมมีการเปลี่ยนแปลง

10. มองบุคคลในองคการมีลักษณะ  
ที่เหมือนกัน

11. มีการกํ าหนดบทบาทของบุคคล
ตายตัวไมยืดหยุน

12. มองคนเปนตนทุน

13. เนนเรื่องตนทุนเปนหลัก

การบริหารทรัพยากรมนุษย
(Human  Resource  Management)

*******************************************

1. เนนใหควบคุมตนเอง
2. เนนการทํ างานแบบมีแผน
3. มกีารวางแผนระยะยาว
4. มีการกํ าหนดอํ านาจหนาที่

หลายดาน
5. มององคการแบบสมัยปจจุบัน
6. ใหความสนใจในสิทธิเสรีภาพ

สวนบุคคล
7. ปฏิบัติตอคนในองคการแตกตาง

กัน
8. มีการนํ าระบบ IT มาใชในการ

เก็บขอมูล
9. มองสภาพแวดลอมขององคการ 

มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลง
10. มองบุคคลในองคการแตกตางกัน

11. มีการกํ าหนดบทบาทของบุคคล  
ที่ยืดหยุนมากกวา

12. มองประโยชนที่จะไดรับจากบุคคล
เปนหลัก

13. มองบุคคลเปนสินทรัพย
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แนวความคิดเก่ียวกับบทบาทของผูบริหาร

โครงสรางองคการแบบดั้งเดิม

                                           ผูบริหาร

        พนักงาน

   ลูกคา

โครงสรางองคการตามแนวความคิดใหม

ลูกคา

พนักงาน

ผูบริหาร

ภารกิจหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย

 การออกแบบงานในองคการ

 กระบวนการหาคนที่เหมาะสมเขามาทํ างานในองคการ

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

 การใชประโยชนจากทรัพยากรมนุษย

 การธํ ารงรักษาพนักงาน
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กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย

1. การออกแบบงาน  (Job  design)

2. การวิเคราะหงาน  (Job  Analysis)

3. การวางแผนทรัพยากรมนุษย
(Human  Resource  Management)

4. การสรรหา  (Recruitment)

5. หารคัดเลือก  (Selection)

6. การบรรจุ  (Placement)

7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 (Human  Resource  Development)

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Performance  appraisal)

9. คาตอบแทน  (Compensation)

10.  สุขภาพและความปลอดภัย (Safety  and  grievance)

11.  วินัยและการรองทุกข  (Disciplinary  and  grievance)

12.  แรงงานสัมพันธ  (Labour  relation)

13.  การบริหารอาชีพ  (Career  management)
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บทบาทหนาที่ที่สํ าคัญของฝายบริหารทรัพยากรมนุษย

1. การออกแบบงาน และ การวิเคราะหเพื่อจัดแบงตํ าแหนงงาน

2. การวางแผนกํ าลังคน
3. การสรรหา และ การคัดเลือกพนักงาน

4. การปฐมนิเทศบรรจุพนักงาน  และ การประเมินผล      
การปฏิบัติงาน

5. การอบรมและพัฒนา

6. การจายคาตอบแทน
7. การทะนุบํ ารุงรักษาทางดานสุขภาพ

8. การใชวินัย และการควบคุม
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การวิเคราะหและการวางแผนทรัพยากรมนุษย

ทํ าไมตองวิเคราะหงาน ?

เพราะพนักงาน และ งานที่ทํ าจะตองมีความสัมพันธกัน  คือ

 งานกับความรูความสามารถ

 งานกับความสนใจของพนักงาน

การวิเคราะหงานหมายถึงอะไร ?

กระบวนการหาขอมูลดังกลาวเพื่อนํ าไปใชวางแผน  และ    
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในดานตางๆ

ประโยชนของการวิเคราะหงาน

Job  analysis

Job  description Job  specification

Job  standard
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วธิกีารรวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะหงาน

1. การสังเกต (Observation method)
2. การใชแบบสอบถาม (Questionnaire  method)
3. การสัมภาษณ  (Interview  method)
4. การประชุมทางเทคนิค  (Technical  conference  method)
5. การบันทึกประจํ าวัน  (Dairy  method)
6. การเขารวมงานดวย  (Work  participation  method)

ขอสังเกต

การวิเคราะหงานที่ไดผลดี  มักจะใชการผสมผสานวิธีการ
วิเคราะหงานหลายวิธีรวมกัน

ขัน้ตอนในการวิเคราะหงาน

1. การกํ าหนดวัตถุประสงค ขอบเขต และ รายละเอียด
ของขอมูลการวิเคราะห

2. การเลือกวิธีวิเคราะหงาน
3. การรวบรวมขอมูล และ การวิเคราะหขอมูล
4. การนํ าขอมูลไปใช
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การวางแผนทรัพยากรมนุษย

เปนการเตรียมการลวงหนาเกี่ยวกับการดํ าเนินการ  เพื่อให
ไดมาซ่ึงบุคลากรที่เหมาะสม  เมื่อองคการตองการ   ในเวลาที่
ตองการ และ ในตํ าแหนงที่ตองการ

กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย

การพิจารณาแผนกลยุทธขององคการ
(Strategic   planning)

การคาดการณทรัพยากรมนุษยภายในองคการ
(Forecasting   human   resource   availability)

การคาดการณความตองการทรัพยากรมนุษย
(Forecasting   human  resource  requirements)

การคาดการณทรัพยากรมนุษย
(Forecasting   human  resource)

การกํ าหนดแผนทรัพยากรมนุษย
(Determinate   human   resource   planning)

การตรวจสอบและการปรับปรุง
(Audit  and  adjustment)
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เทคนิคในการพยากรณทรัพยากรมนุษย

1. เทคนิคการพยากรณแบบฐานศูนย
    (Zero - base  forecasting)

2. เทคนิคการพยากรณจากเบื้องลาง
    (Bottom – up   approach)

3. การจํ าลองสถานการณ  (Simulation)

4. วิธีคาดการณทางสถิติ  (Statistical  projection)

5. วิธีการคาดการณโดยผูเชี่ยวชาญ  (Delphi  technique)

6. วิธีการคาดการณโดยใชระบบขอมูล  (Data  analysis)

7. วิธีการคาดการณโดยใชมาตรฐานของงาน
    (Work   standard)

8. วิธีการคาดการณโดยงบประมาณ  (Budgetary   planning
technique)
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วิธีวิเคราะหแผนทรัพยากรมนุษย

เ พ่ือให การวางแผนเป นไปอย างสมบูรณ   แ ล ะ       
มีประสิทธิผลต อประสิทธิภาพในการผลิตขององคการ         
โดยจะตองมีการวิเคราะหแผนทรัพยากรมนุษยทั้ง 2 ดาน คือ…

 การวิเคราะหดานคุณภาพ  (quality)

 การวิเคราะหดานปริมาณ  (quantity)
• การวิเคราะหปริมาณงาน
• การวิเคราะหกํ าลังคน

            ปจจัยที่เก่ียวของกับการวางแผนทัพยากรมนุษย

1.   ความสอดคลองเขากันไดกับแผนกลยุทธของ
   องคการ

2.   ควรมีรายละเอียดความตองการเรื่องการอบรม
     และพัฒนา

3.   ของตกลงพิเศษกับพนักงาน
4.   แผนทรัพยากรมนุษยที่จัดทํ าขึ้น


