การจัดการทรัพยากรมนุษย
ชัจจชนันต ธรรมจินดา1

ความนํา
ในปจจุบัน สําหรับองคกรตางๆไมวาจะเปนองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคกรที่ไมไดมุงแสวงหาผลกําไร
ปจจัยสําคัญในการบริหารงานที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งคือ บุคลากรหรือพนักงานของหนวยงาน ซึ่งหากพิจารณาถึง
เนื้อหาทางทฤษฎีที่เกี่ยวของแลว จะพบวามีคําศัพททางเทคนิคที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
หลายๆ คํา เชน การจัดการงานบุคคล (Personnel Management) การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource
Management) การจัดการทุนมนุษย (Human Capital Management) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource
Development) แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR strategy) และการนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคลไปสูการปฏิบัติ (HR strategy implementation) ซึ่งอาจสรางความสับสนใหกับผูที่เกี่ยวของหลายๆ คนวาคําศัพทแต
ละคํามีความหมาย ความเกี่ยวของและความแตกตางกันอยางไร บทความนี้จึงมุงนําเสนอภาพรวมของแนวคิดและทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในเบื้องตน เพื่อเปนการสรางความเขาใจพื้นฐาน
สําหรับผูปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยตอไป

วิวัฒนาการของแนวคิดดานการบริหารคน
1

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.
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แนวคิดดานการจัดการงานบุคคลของประเทศแถบตะวันตก มีที่มาที่สืบคนไดตั้งแตชวงหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 1 ในราวทศวรรษที่ 1940 ซึ่งยึด “แนวทางสรางสวัสดิการ (welfare tradition)” เพื่อตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน
ใหกับพนักงานขององคกร ตอมาการจัดการงานบุคคลไดมีพัฒนาการมาตามลําดับจากทศวรรษที่ 1940 ถึง 1970 ซึ่งเปน
ชวงที่ภารกิจและหนาที่ดานงานบุคคล มีสถานะและความสําคัญเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนมีการทําใหสาขาวิชาชีพมากขึ้นดวย
โดยเฉพาะในดานการแรงงานสัมพันธ (industrial relations)
แนวคิดดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
ซึ่งจัดวาเปนแนวทางใหมและเปนแนวทางเชิงกลยุทธ (strategic
approach) ในการจัดการบุคลากรนั้น มีวิวัฒนาการมาตั้งแตชวงทศวรรษที่ 1980 การวิวัฒนของการจัดการทรัพยากร
มนุษยดังกลาวไดรับอิทธิพลจากปจจัยตางๆ หลายประการไดแก ความกดดันจากการแขงขันทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น
อันเปนผลมาจากการผอนคลายกฎระเบียบ (deregulation) โลกาภิวัตน (globalization) ตลอดจนอิทธิพลทางความคิดของ
นักวิชาการในสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรที่มีชื่อเสียงหลายทาน สําหรับพัฒนาการในชวงตนทศวรรษที่21 คือ
แนวคิดดานการจัดการทุนมนุษย ซึ่งถือเปน ‘การเปลี่ยนกระบวนทัศน (paradigm shift)’ จากการจัดการทรัพยากรมนุษย
(Human Resource Management) แบบเดิม

การจัดการงานบุคคลคืออะไร
“การจัดการงานบุคคล หมายถึงชุดของกิจกรรม ซึ่งในประการแรกชวยใหผูปฏิบัติงานและองคกรผูจางงาน
สามารถทําความตกลงในเรื่องวัตถุประสงคและธรรมชาติของความสัมพันธในการจางงานและในประการที่สองชวยทํา
ใหขอตกลงขางตนไดรับการปฏิบัติ”
(ดีเรค ทอรริงตัน และลอรรา ฮอลล, 1994)

การจัดการทรัพยากรมนุษยคืออะไร
คําศัพท “การจัดการทรัพยากรมนุษย” มีการใชกันแพรหลายใน
องคกรและสถาบันการศึกษาดานธุรกิจในสหรัฐอเมริกา ในทศวรรษที่ 1980
โดยใชแทนคําวา การบริหารงานบุคคล และการจัดการงานบุคคล
พัฒนาการของสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยตั้งอยูบนฐานคติที่วา
องคกรถือวาบุคลากรหรือพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณคา (valuable resource)
ไมใชตนทุนที่จะตองพยายามลด ตนทุนนั้นหากสามารถจัดการ
ไดอยางมีประสิทธิผลในมิติเชิงกลยุทธ ก็จะสามารถสรางประสิทธิผลขององคกร (organizational effectiveness) ซึ่งจะ
เปนการสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับองคกรไดอีกดวย
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“การจัดการทรัพยากรมนุษย (HRM) คือแนวทาง (approach) เชิงกลยุทธและมีความเกี่ยวเนื่องกันในการจัดการสินทรัพย
(asset) ที่มีคุณคามากที่สุดขององคกร ซึ่งไดแก บุคลากรขององคกร โดยทั้งในแงของปจเจกบุคคลและกลุมบุคคลหรือ
ทีมงาน มีสวนสําคัญตอความสําเร็จขององคกรในการสรางความสามารถในการแขงขัน ” (ไมเคิล อารมสตรอง, 1992)

“การจัดการทรัพยากรมนุษย (HRM) คือ ชุดของนโยบาย (ดานบุคคล) ที่กําหนดขึ้นเพื่อใหการบูรณาการของ
องคกร ความผูกพันของพนักงานตอองคกร ความยืดหยุน(ของการบริหารทรัพยากรบุคคล) และคุณภาพชีวิต อยูในระดับ
สูงสุด”
(เดวิด เกสต, 1987)

การจัดการทุนมนุษย (Human Capital Management) คืออะไร
ทุนมนุษย หมายถึง คุณลักษณะ (attributes) ดานความรู ทักษะ ประสบการณ ความคิดสรางสรรค ในภาพรวม
ของกําลังคน (workforce) (Nalbantian et al (2004) ) สวนการจัดการทุนมนุษยนั้น เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงระบบ
(systematic analysis) การวัดผล และการประเมินวานโยบายและการปฏิบัติงานตางๆดานการบริหารคนสรางคุณคาตอ
องคกรเพียงใด โดยจะกําหนดเปนมาตรวัด(metrics) ตางๆ

ความแตกตางระหวาง การจัดการงานบุคคลกับการจัดการทรัพยากรมนุษย
แมวาจะมีผูวิจารณวา “การจัดการทรัพยากรมนุษย” เปนเพียงการเปลี่ยนชื่อเรียกขานของ “การจัดการงาน
บุคคล” ขึ้นใหมโดยไมมีขอแตกตางซึ่งมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตามมีนักวิชาการที่ระบุความแตกตางระหวาง การจัดการงาน
บุคคล (Personnel Management) กับการจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) ไว ดังนี้
มาโฮนี และ เดคคอป (1986 อางใน Beaumont, 1994) ชี้ใหเห็นถึงขอแตกตางระหวางการจัดการงานบุคคลกับ
การจัดการทรัพยากรมนุษยไว ดังนี้
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1. ดานการวางแผนการจางงาน (employment planning) แตเดิมเนนเทคนิคในการทํานายความตองการ
กําลังคน แตปจจุบันใหความสนใจที่การเชื่อมโยงระหวางการวางแผนทรัพยากรบุคคลกับยุทธศาสตร
หรือกลยุทธขององคกร ตลอดจนแผนธุรกิจ (กรณีของเอกชน)

2. การบริหารงานบุคคล เนนการเจรจาตอรองและขอตกลงรวมดานการจางงาน (สําหรับองคกรที่มีสหภาพ
แรงงาน) แตการจัดการทรัพยากรมนุษยสนใจเรื่องการใชการบริหารปกครอง (workforce governance)
โดยไมใชกลไกตอรองรวม (non - collective bargaining mechanism) เชน การใชวงจรคุณภาพ (quality
circle) หรือระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality Management) เปนตน ซึ่งเปนกลไก
สําคัญในการเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินในเรื่องที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ของตน
3. การบริหารงานบุคคล สนใจเรื่องความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) ของบุคลากรรายบุคคล ซึ่ง
เกี่ยวของกับขวัญและกําลังใจในการทํางาน ขณะที่การจัดการทรัพยากรมนุษยสนใจเรื่อง “บรรยากาศการ
ทํางานในองคกร (organizational climate) และตอมาใหความสนใจดาน “วัฒนธรรมองคกร
(organizational culture)” ทรัพยากรมนุษย
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4. สําหรับการบริหารงานบุคคล การตัดสินใจตางๆในเรื่องการสรรหา การฝกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการจายคาตอบแทน พิจารณาที่บทบาทของบุคลากรรายบุคคล ซึ่งปฏิบัติงานตามคํา
พรรณนาลักษณะงาน (job description) แตการจัดการทรัพยากรมนุษยเชื่อวา การทํางานเปนทีมที่มี
ประสิทธิผลคือวิถีทางที่นําไปสูประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
5. การบริหารงานบุคคลเนนการลดตนทุน โดยการลดจํานวนการลาออกและอัตราการขาดงาน การจัดการ
ทรัพยากรมนุษยมุงสรางประสิทธิผลระดับองคกร
6.
การบริหารงานบุคคลเนนการฝกอบรม และการเรียนรูทักษะที่จําเปนตอการทํางาน สําหรับบุคลากร
รายบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระยะยาว ทั้งโดยการ
ฝกอบรมและวิธีอื่นๆ เชน การหมุนเวียน การสอนงาน การเพิ่มอํานาจการตัดสินใจการใหทุนศึกษาตอ
การใหโอกาสไปทํางานในหนวยงานอื่นชั่วคราว (secondment) เปนตน

นอกจากนี้ จอหน สตอเรย (1993)ไดระบุถึงคุณลักษณะ 4 ประการของการจัดการทรัพยากรมนุษย ซึ่งแตกตาง
อยางชัดเจนจากการจัดการงานบุคคล คุณลักษณะดังกลาว ประกอบดวย
1. การจัดการทรัพยากรมนุษยมีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรหรือกลยุทธระดับองคกรอยางแจงชัด
2. การจัดการทรัพยากรมนุษยมุงใหบุคลากรมีความยึดมั่น (commitment) ตอหนาที่มากกวาการเนนให
บุคลากรยอมตาม (compliance) ขอบังคับหือแนวทางที่ผูบริหารกําหนดแตเพียงฝายเดียว
3. การที่จะทําใหบุคลากรมีความยึดมั่น (commitment) ตอพันธกิจและหนาที่นั้นการจัดการทรัพยากรมนุษย
มุงเนนที่การใชแนวทางแบบบูรณาการ (integrated approach) ในการกําหนดและดําเนินนโยบาย
ทรัพยากรมนุษย เชน การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การใหรางวัลและสิ่งจูงใจ เปนตน
4. การจัดการทรัพ ยากรมนุษยเ นนบทบาทของผูบริหารหรือผู จัดการในสายงานหลักขององคกรในการ
บริหารจัดการบุคลากรภายใตการบริหารงานของตน
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ปรัชญาของการจัดการงานบุคคลและปรัชญาของการจัดการทรัพยากรมนุษย
ปรัชญาของการจัดการงานบุคคล ยึดกําลังคนปนศูนยกลาง (workforce centred) ใหความสนใจที่การ
สรรหา การฝกอบรม การจายคาตอบแทน การอธิบายถึงความคาดหวังของฝายบริหาร การแสดงความชอบธรรมจากการ
ตัดสินใจของฝายบริหาร การตอบสนองความตองการของพนักงานเฉพาะที่เกี่ยวของกับงาน การจัดการกับปญหา
แรงงานสัมพันธ และการปรับเปลี่ยนการบริหารเพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความไมพอใจของพนักงาน
(ทอริงตันและฮอล, 1994)
ปรัชญาของการจัดการทรัพยากรมนุษย อยูบนพื้นฐานของหลักการ 4 ประการ
1. ทรัพยากรมนุษยคือสินทรัพยที่สําคัญที่สุดขององคกร และเปนปจจัยสําคัญตอประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานขององคกร
2. ความสําเร็จขององคกรมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได หากมีการเชื่อมโยงนโยบายทรัพ ยากรมนุษยกับแผน
กลยุทธขององคกร
3. วัฒนธรรมองคกร คานิยมรวม บรรยากาศการทํางานในองคกร และพฤติกรรมการบริหารจัดการ มี
ผลอยางยิ่งตอการบรรลุความเปนเลิศ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการจัดการวัฒนธรรมองคกร ซึ่งตองอาศัย
ความพยายามอยางตอเนื่อง โดยเริ่มจากผูบริหารระดับสูงตองเปนแบบอยางที่ดี เพื่อใหคานิยมรวม
เปนที่ยอมรับและไดรับการประพฤติปฏิบัติโดยสมาชิกในองคกร
4. การมีสวนรวมของบุคลากรจําเปนตองใชความพยายามอยางตอเนื่อง เพื่อใหยึดมั่นในวัตถุประสงครวม
(common purpose) ขององคกร (อารมสตรอง, 1992)

แนวทางในการจัดการทรัพยากรมนุษย (Approaches to HRM)
แนวทางในการจัดการทรัพยากรมนุษย สามารถแบงไดเปน 2 แนวทางหลักไดแก แนวทางแบบไมแข็ง (hard
approach) และแนวทางแบบไมนวม (soft approach)
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องคกรที่ใชแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษยแบบไมแข็ง ไดแกองคกรที่เนนการควบคุมการใชทรัพยากร และ
เนนการบรรลุผลของยุทธศาสตรหรือกลยุทธ ในกรณีนี้องคกรจะถือวาบุคลากรคือทรัพยากรประเภทหนึ่งซึ่งตองมีการ
บริหารจัดการเชนเดียวกับทรัพยากรประเภทอื่นๆ ในหนวยงาน ภายใตแนวทางแบบไมแข็งนี้ หนาที่ที่สําคัญยิ่งของ
ผูบริหารก็คือ การทําใหโครงสรางขององคกร (organizational structure) กับระบบทรัพยากรมนุษย (Human Resource
System) ขององคกรมีความสอดคลองกัน (alignment) เพื่อใหสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุเปาประสงคของ
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธได ตัวอยางที่เดนชัดของแนวทางนี้ คือนักวิชาการสํานักมิชิแกน (โดย ซี เจ เดวานา และคณะ)
และนิวยอรค (โดยชูเลอรและแจคสัน)ไดแก กลุมทฤษฎีจับคูกลยุทธ (strategy matching theories)
สํานักความคิดนี้ เนนที่คําวา ‘ทรัพยากร (resource)’ โดยถือวาบุคลากรคือ ทรัพยากรที่ตองสรรหามาดวย
ตนทุนที่ต่ํา ตองใชงานเทาที่จําเปน และตองบริหารจัดการเหมือนกับทรัพยากรอื่นๆขององคกรโดยตองใชประโยชนให
เต็มที่
ประเด็นสําคัญที่นักคิดสํานักนี้ใหความสนใจคือความเหมาะสมทางยุทธศาสตร (strategic fit) ไดแก
 การจัดการใหสอดคลองกับความตองการขององคกร ดานคุณภาพและประสิทธิภาพ
 การกําหนดนโยบายดานบุคคลและการกําหนดโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร
 ประสิทธิผลขององคกรขึ้นอยูกับความเหมาะสม (fit) ระหวางแผนกลยุทธขององคกรกับแผนกลยุทธดาน
ทรัพยากรมนุษย
 เนนการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยที่เหมาะสมและสอดคลองกับยุทธศาสตรองคกร
 ภายใตระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย กระบวนงานที่สําคัญไดแก การสรรหา การจัดการผลการ
ปฏิบัติงาน การใหรางวัลและสิ่งจูงใจ และการพัฒนา กระบวนงานทั้งสี่นี้จะตองมีความเกี่ยวเนื่อง
(coherent) และความสม่ําเสมอ (consistent) ตลอดจนเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรหรือแผนกลยุทธของ
องคกร
อยางไรก็ตาม มีขอโตแยงกันวา การเนนแนวทางแบบไมแข็งมากเกินไป เปนการละเลยความเปนไปไดที่จะมี
การขัดขืนไมใหความรวมมือของพนักงานและสหภาพแรงงาน ซึ่งเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของยุทธศาสตร
ขององคกร (ในกรณีของภาครัฐจะพบปญหานี้นอยกวาเพราะมีกฎระเบียบควบคุมอยางเครงครัดมากกวา )
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สําหรับองคกรที่เนนแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษยแบบไมนวม (soft HRM) จะถือวาบุคลากรคือ
สินทรัพยที่มีคุณคา (valuable asset) ขององคกร ในแงนี้เปนการเนนที่คําวา ‘มนุษย’ (human) ซึ่งหากบุคลากรมีความ
ยึดมั่นตอหนาที่และพันธกิจแลว จะมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จขององคกร องคกรที่ยึดแนวทางนี้จะมี คุณลักษณะ
ที่สําคัญ 4 ประการดังนี้
1) มุงการบูรณาการ (integration) นโยบายทรัพยากรมนุษย (HR policies) เขากับกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธขององคกร
2) เพื่อใหบุคลากรมีความยึดมั่น (commitment) ตอหนาที่ตามพันธกิจอยางเต็มใจ
3) เพื่อใหเกิดความยืดหยุน (flexibility) ในการทํางาน โดยพยายามไมยึดกรอบโครงสรางแบบระบบราชการ
ที่มีความแข็งทื่อ (rigid bureaucration structure) และ
4) เพื่อเพิ่มคุณภาพ (quality) ของผลการปฏิบัติงาน
ตัวแบบภายใตแนวทางแบบไมนวม ซึ่งเปนที่รูจักอยางแพรหลายไดแกตัวแบบของสํานักฮารวารด (Harvard
Model of HRM) (โดยไมเคิล เบียรและคณะ) ไดแก กลุมทฤษฎีผูมีสวนไดเสียหลายฝาย (multiple stakeholder theory) ตัว
แบบนี้มีรากฐานที่มาจากทฤษฎีมนุษยสัมพันธ (Human Relations Theory) คุณลักษณะสําคัญของตัวแบบนี้ ไดแก
 ถือวาแผนยุทธศาสตรหรือแผนกลยุทธคือปจจัยเชิงสถานการณ (situational factor) ประการหนึ่งที่มี
อิทธิพลตอแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย
 ระบุถึงปจจัยเชิงสถานการณอื่นๆ ที่มีผลตอทางเลือกในการกําหนดและดําเนินนโยบายทรัพยากรมนุษย
(HR policies) ไดแก ปรัชญาการบริหารจัดการที่องคกรยึดถือ กฎหมาย กฎระเบียบ และคานิยมของสังคม
 ใหความสําคัญกับกลุมผูมีสวนไดเสีย เชน รัฐบาล ฝายบริหารขององคกร สหภาพแรงงาน ประชาชน
ผูรับบริการ ลูกคา เปนตน ซึ่งลวนแตมีอิทธิพลกับทางเลือกในการกําหนดนโยบายดานทรัพยากรมนุษย เพราะหากกลุมผู
มีสวนไดเสียที่สําคัญไมไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดานทรัพยากรมนุษย ก็หมายความวาองคกรไมมีโอกาส
ตอบสนองความตองการของกลุมผูมีสวนไดเสียที่สําคัญกลุมนั้นๆ
และในที่สุดจะมีผลกระทบเชิงลบตอการบรรลุ
เปาประสงคขององคกร
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กระบวนงานตางๆของการจัดการทรัพยากรมนุษยมีอะไรบาง
การจัดการทรัพยากรมนุษย เปนพัฒนาการที่สําคัญดานการบริหารจัดการคน (management of people) โดย
อาศัยพื้นฐานของ หนาที่ (functions) การจัดการงานบุคคล และองคความรูดานมนุษยสัมพันธ (human relations) ทั้งนี้จะ
เนนประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. วัฒนธรรมองคกร
2 กลยุทธ
3 การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง
4 การใหรางวัลและสิ่งจูงใจ
5 การจัดการผลการปฏิบัติงาน
6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

หัวใจสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษยอยูที่การบูรณาการ
หากพิจารณาประเด็นในตัวแบบตางๆดานการจัดการทรัพยากรมนุษย จะพบวา หัวใจสําคัญของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยคือการบูรณาการ (integration) ซึ่ง เดวิด เกสต (1987) ชี้วาการบูรณาการของการจัดการทรัพยากรมนุษย
ซึ่งจะชวยใหองคกรมีผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมมี 3 ระดับ ไดแก

1. การบูรณาการนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษยเขากับแผนยุทธศาสตรหรือแผนกลยุทธขององคกร
(ความเหมาะสมภายนอก หรือ external fit)
2. การบูรณาการระหวางประเด็นตางๆภายใตนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย (ความเหมาะสมภายใน
หรือ internal fit)
3. การบูรณาการการจัดการทรัพยากรมนุษยเขากับภาระหนาที่ของผูบริหารในสายงานหลักขององคกร
*****************

