


การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management )



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล 
การจ่ายค่าตอบแทน และแนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์



จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษำ

1. มีความรู้ความเข้าใจความเป็นมา ความส าคัญ แนวคิดและหลักการในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์

2. เกิดทักษะการท างานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการสร้างประสิทธิภาพ
ให้แก่องค์การ

3. สามารถน าความรู้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ในการท างาน

4. ตระหนักถึงความส าคัญของงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์การสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้แก่บุคลากรในองค์การ



บทที่ 1 
ความรู้พืน้ฐาน
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

รายวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management )



บทน า : ทรัพยากรพื้นฐานในการบริหาร : 4 M

6ท่ีมา : นิตยสารตั้งตัว-tangtuamagazine



การจดัการทรัพยากรมนุษย์

ความรู้พืน้ฐานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
➢ ความหมาย
➢ วตัถุประสงค์
➢ หน้าทีข่องหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์
➢ หลกัการ แนวคดิการจัดการทรัพยากรมนุษย์
➢ พฒันาการของแนวคดิการจัดการทรัพยากรมนุษย์



ความหมาย

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 
หมายถึง  กระบวนการท่ีผูบ้ริหาร ผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับงาน

บุคลากร ร่วมกันใชค้วามรู ้ ทักษะ  และประสบการณ ์ในการสรรหา  
การคดัเลือกบคุคล ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมใหเ้ขา้ปฏิบตัิงานในองคก์าร  
พรอ้มทัง้ธ ารงรกัษาและพฒันาใหบุ้คลากรมีศกัยภาพ มีคณุภาพชีวิต
การท างานท่ีเหมาะสม  เสริมสรา้งหลกัประกันใหแ้ก่สมาชิกท่ีตอ้งพน้
จากการร่วมงานกับองคก์ารใหส้ามารถด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมี
ความสขุในอนาคต



กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบับุคคล 3 ส่วน:

1. ก่อนเข้าร่วมงาน   หน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์ต้องท าการ
วางแผน สรรหา  และจูงใจผูท่ี้มีความรู ้ ความสามารถ  และมีความเหมาะสมกบั
งาน เขา้มารว่มงานกบัองคก์าร

2.  ขณะปฏิบัติงาน  สมาชิกตอ้งมีคณุภาพชีวิตในการท างานท่ีดี  ให้
ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเหมาะสม การจัดฝึกอบรม  พัฒนา  จัดสวัสดิการท่ี
เหมาะสม

3.  ภายหลังจากการท างาน  จัดเตรียมความพรอ้มใหบุ้คลากร
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ  เช่น  การใหบ้  าเหน็จ  บ านาญ 
ทนุส ารองเลีย้งชีพ  หรอืผลตอบแทนในรูปอ่ืน



วตัถุประสงค์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1.  สังคม  สรา้งงานใหแ้ก่สมาชิกของสงัคม สง่เสรมิการใหค้า่ตอบแทน
ท่ียตุิธรรม  พฒันาบคุลากรใหมี้ความรู ้ความสามารถ

2.  องคก์าร  เพ่ือใหอ้งคก์ารสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
เจรญิเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง  

3. บุคลากร เริ่มตั้งแต่การรับเข้าท างาน การจ่ายค่าตอบแทนอย่ าง
เหมาะสมและยตุิธรรม  การฝึกอบรมและพฒันา  เลื่อนต าแหน่ง    การส่งเสริม
คณุภาพชีวิตใหดี้ขึน้



หน้าทีข่องหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์

หน้าทีเ่กีย่วกับสมาชิกขององคก์าร
1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์  เป็นแนวทางในการรองรบั
ตอ่การเปลี่ยนแปลงดา้นก าลงัคนท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ช่วยลด
ความเสี่ยง
2. การจ้างงาน  ด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ใหส้มัพนัธก์บันโยบาย
รวมขององคก์ารและความตอ้งการแรงงานของแตล่ะหน่วยงาน 
รบับคุคลท่ีเหมาะสมเขา้รว่มงาน



หน้าทีข่องหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์(ต่อ)

3. การจัดการด้านต าแหน่งงาน  วางแผนและก าหนดบคุคลใหเ้หมาะสม

กบัต าแหน่ง  หนา้ท่ี  

4. การฝึกอบรมและการพัฒนา  เพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัไดอ้ยา่ง

มีประสทิธิภาพในสถานการณท่ี์เปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเรว็

5. การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน ์ ประเมินคา่งาน 
ศกึษาเปรยีบเทียบ ก าหนดอตัราค่าจา้งใหเ้สมอภาคและยตุิธรรม



หน้าทีข่องหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์(ต่อ)

6. การธ ารงรักษา  ตอ้งธ ารงรกัษาบคุลากรใหส้ามารถปฏิบตัิงาน
รว่มกบัองคก์ารอยา่งเตม็ใจ เตม็ความสามารถ สรา้งขวญัและ  

ก าลงัใจใหก้บับคุลากร 

7. ระเบยีบวินัย รกัษากฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัขององคก์าร   
ใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนด  เช่น  การเขา้ท างาน  การเลกิงาน  การลา

8. แรงงานสัมพันธ ์ เสรมิสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งองคก์าร 
พนกังาน และสิ่งแวดลอ้ม



หลักการ แนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

หลักการ แนวคิดด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1. มุ่งสร้างประสิทธิภาพของบุคลากร
2. มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณค่า
3. เน้นการจัดการองค์การให้อยู่ในฐานะศูนย์กลาง

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ที่มา: https://th.depositphotos.com/

https://th.depositphotos.com/


พฒันาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์

การพฒันาการแบ่งเป็น  4 ช่วงเวลา  ดังนี้
1.  ช่วงระยะก่อนเร่ิมแรก ไมไ่ดมี้การก าหนดและจ าแนก HRM
เป็นระบบ และเตม็รูปแบบอยา่งชดัเจน แนวคิดการดแูลรกัษาบคุลากร

1.1  โรเบริต์ โอเวน (Robert Owen)  ใหค้วามสนใจกบัสภาพการท างาน
และความเป็นอยูข่องคนงาน

1.2  ชารล์ส์ แบบบาจ (Charles Babbage) เป็นบิดาของการค านวณ

สมยัใหม ่เป็นผูร้เิริม่ “ระบบการให้รางวัล โดยใช้แผนการแบ่งก าไร”

(Profit-sharing Plan) : โบนัส, ค่าจ้างขึน้กับก าไร



2. ช่วงระยะเร่ิมแรก  
บคุคลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน
2.1  เฟรเดอริค ดบัเบลิยู  เทเลอร์ (Frederick W. Taylor)
เป็นบดิาของการจดัการเชิงวิทยาศาสตร ์ เขาคน้พบวา่ “คนงาน
มกัท างานไมเ่ต็มก าลงัความสามารถของตน” เทเลอรพ์ยายาม
ศกึษา“วิธีการท่ีดีท่ีสดุ” ในการปฏิบตัิงาน  และสนบัสนนุใหใ้ช ้
“คา่จา้งแบบจงูใจ”

พฒันาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)



3.  ช่วงแนวความคดิด้านมนุษยสัมพนัธ์
3.1   ฮวิโก  มันสเ์ทอรเ์บริก์ (Hugo Munsterberg) 

สภาพแวดลอ้มท่ีสง่เสรมิใหก้ารท างานท่ีดีท่ีสดุของแตล่ะ
บคุคล หาวิธีการท่ีจะใหค้นงานปฏิบตัิตามท่ีฝ่ายบรหิาร
ตอ้งการ

3.2   แมร่ี  พารก์เกอร์ โฟลเลตต์ (Mary Parker Follett) 
พลวตัของกลุม่  การแบง่อ านาจ  การแกไ้ขความขดัแยง้
และบรูณาการของระบบองคก์าร

พฒันาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)



3.3  อับบราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow)
ธรรมชาติและพฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์าร ความตอ้งการของมนุษย ์เป็น 
5 ล าดบัขัน้ ดงันี ้
1. ทางกายภาพ  
2. ความมั่นคงและปลอดภยั
3. สว่นรว่มในสงัคม  
4. การยอมรบันบัถือ  
5. บรรลสุิ่งท่ีตัง้ใจ

พฒันาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)



พฒันาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)

4. ช่วงระยะเวลาปัจจุบัน   
การเปลี่ยนแปลงแนวความคดิจากท่ีวา่บคุลากรเป็นเพียงปัจจยั
การผลติอย่างหนึ่งขององคก์าร มาเป็น 

“บุคลากร ทรัพยากรทีส่ าคัญทีสุ่ดในองคก์าร”



แบบฝึกหัดบทท่ี  1

1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์  หมายถึงอะไร

2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกขององค์การ 

ได้แก่อะไรบ้าง

3. อับบราฮัม มาสโลว์ ได้แบ่งล าดับความต้องการของมนุษย์ออกเป็น

กี่ล าดับขั้น  ได้แก่อะไรบ้าง

4. พัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสมัยปัจจุบันแบ่งออกเป็น

กี่ช่วงเวลา  ได้แก่อะไรบ้าง

5. จงสรุปพัฒนาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในช่วงระยะเวลาปัจจุบัน 



Thank you
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