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สรุปคําบรรยายวชิารศ. 620: การบรหิารทรัพยากรมนุษย (HRM) รศ.ดร. นสิดารก  เวชยานนท 
โดยกลุมวิชาการ MPA 16 (ระหวางวนัที่ 14 - 26 สิงหาคม 2546)  

 
Daniel Goleman “People tend to be very effective at managing relationships when they can 

understand and control their own emotions and can empathize with the feelings of others” 

 การบริหารองคการ ตองบริหารคนใหดี จึงจะมุงสูความเปนเลิศ และประสบความสาํเร็จได   

บางครั้งไมจาํเปนตองเรียนดานนี้มาโดยตรง แตข้ึนอยูกับการฝกฝน (Practice) มากกวา เชน กรณีของ  

คุณบุญคลี (AIS) และคุณไพบูลย ดํารงชยัธรรม (Grammy) เนนสรางแรงจงูใจมากกวาการบงัคบั และ

วางรากฐานการเติบโตทางสายงานใหแกพนักงาน 
 

People and Behaviours 
1. Dynamics of People and Organizations 

2. Individual Differences 

3. Work – Related Attitudes 

4. Seven – Habits of highly effective people 
 

The Nature of people (ธรรมชาตขิองมนุษย) 
  Individual Differences : ความแตกตางของปจเจกบุคคล 

คนทุกคนแตกตางกนั คําวา “มนษุย” ในทางพทุธศาสนา หมายถึงคนที่ประเสริฐ ไมมีกิเลส แต

เราตองทาํงานกับ “คน” ซึ่งเปนปุถุชนทั่วไป ยังมีกิเลส ตัณหา ทาํใหเราตองบริหารคน  

มนุษยแตกตางกันหลายดาน เชน รางกาย จิตใจ อายุ เพศ การศึกษา ความสามารถ สติปญญา 

• การคัดเลือกบคุลากร มีการทดสอบ "Alpha Test" : ใชสําหรับคนที่อานออก – เขียนได  

• "Beta test": ใชสําหรับคนทีอ่านไมออก – เขียนไมได (อาจจะไมไดผานระบบการศึกษามา) เมื่อ

เรารูความถนดั – ทักษะ เราก็จะสามารถบริหารจัดการบคุลากรเหลานีไ้ดอยางเหมาะสม 

• “บุคลิกภาพ” เปนอีกสวนหนึง่ทีท่ําใหมนุษยมีความแตกตาง 
 

⎯  The Big Five Dimensions of Personality : Fundamental Traits 
1. Conscientiousness :     - Grid Management (มุงงาน – มุงคน) 

- Dependable (พึ่งพาได) 

2. Extraversion :   - Extrovert  เขากับคนงาย  ชอบสังคม 

- Introvert  เก็บตัว ชอบอยูคนเดียว 

3. Agreeableness มีความเชือ่ในฝมือของมนุษย เชื่อมโยงกับ Trust และ Empowerment  

ถามีตัวนี้ต่ําจะเปนอุปสรรคตอ Learning Organization   

4. Emotional Stability   E.Q. ตองรับรูความรูสึกของผูอ่ืน 
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5. Openness to experience  มีความคิดสรางสรรค ชอบเรียนรู เปดเผย Trust ผูอ่ืน มีจิต 

      ใจทีเ่ปดกวาง Peter Senge กลาววา "ถาใจเปดกวาง จะเหมือนกบัการเก็บใบไมไดเต็ม 

       กระเปา จะสามารถรับฟง หรือรับรูอะไรใหมๆ ไดมากกวา"  
 

       หมายเหตุ:  * องคการที่มี Best Practice จะมีการ Share และมี Network ที่ดี 

* Assessment Center = ศูนยประเมินผลสําหรับผูบริหาร เพื่อดู Potential หลายองคการมีใชแลว 
 

ปจจัยที่ทาํใหคนเรามีความแตกตางกนั มี 2 ปจจัยหลัก ไดแก 
1. ดานพันธุกรรม มีสวนทําใหคนเหมือน/ ตางกนั เชน เสียง รูปราง หนาตา 

2. ดานสิ่งแวดลอม เชน การเลี้ยงดูทีท่ําใหลูกคนโตมีบุคลิกภาพที่ตางจากลูกคนกลาง ที่จะไมคอยยึด      

     ติดงายๆ สบายๆ 
 

Work Performance 
1. Task Performance  Output 

2. Contextual Performance  Value-added, loyalty  Outcomes 

ในอดีตจะดูขอ 1 เปนหลัก เพื่อใหไดเนื้องาน แตปจจุบันตองการมากกวานัน้ เชน ความชวยเหลือ

อ่ืนๆ นอกเหนอืจากงาน เกิดเปน “ผลลัพธ” ซึ่งเปนผลงานจากบุคลิกภาพทั้ง 5 ดานที่กลาวมา 
 

  Perception   (การรับรู)     (C/O: เอกสารเลมเขียว p.5) 

Threshold 
            

Sensibility (คุณสมบัติสําคัญของผูนําคือ การไวตอการรับรู) การรับรูมี 2 แบบ คือ 
     1.   Self – perception
       1.1) Self – concept: การรับรูตัวเราวาเปนคนเชนไร ทั้งจุดด ี– จุดดอย 

        * ในกรณีที่พบจุดดอยของตัวเอง จะสรางกลไกปองกันตัวเอง (Defense Mechanism) 

                   * การรับรูตัวเรา จะสงผลตอพฤติกรรมมนษุย 

1.2) Self – esteem: ความทะเยอทะยาน อยากจะเปนแรงขับ (Drive) 

*  ดูเอกสารฯ P.7 ตาราง 2–2 เทียบระหวาง Push เชน Drives, Urges, Feelings,  Forces, 

Instincts และ Attract เชน Incentive, purposes, goals, Attitudes, Values  วฒันธรรมองคการที่ดี

ซึ่งการจงูใจของ Motives ตัวหลักนี ้ผูบริหารควรสรางขึน้มาใหพนักงานเห็นเปนรูปธรรม 

*  Motives ที่เกี่ยวของกับงาน  (P.9) 

1. Competence and Curiosity: เมื่อคนมีความสามารถ และความอยากเรียนรู ก็จะมแีรงจูงใจ ไม  

      อยากอยูเฉยๆ 

2. Achievement : การตั้งความหวงั อยากประสบความสาํเร็จ 

3. Affiliation : ความรูสึกที่ไดรับการสนับสนนุ ไมไดอยูคนเดียว มีผลตอความสาํเร็จของงาน ผูบริหาร 



 

 3

      จงึควรเปลี่ยนจาก Coach มาเปน Facilitator  Team – based (ในองคการเล็กจะชวยกนัมาก 

      กวาองคการใหญ ทําใหเกิดการลดขนาด) 

4. Equity : ระบบความเปนธรรมมีผลอยางยิง่ตอองคการ ถาคนรูสึกวางานมีคากับเขา  มกัไมคอยออก 

      จากงาน 
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• บางองคการใชวิธีนี้ในการประเมินผลบุคลากร บงัคับใหผูประเมนิแยกผลของผูถูกประเมินใหไดวา

อยูสวนไหน 5% 10% หรือ 70% มักใชในการพิจารณาปรับเงินเดือน 

         1.3) Self – presentation : การแสดงออกเพื่อใหกลุมยอมรับ ทั้งๆ ที่บางทีอาจจะรูสึกเปนอยางอืน่ 

     2.   Social Perception (การรูจักคนอื่น) โดยดูจากสถานการณตางๆ วาคนอื่นเปนคนเชนไร มอง 2  

            มิติ จากตัวเราและคนอื่น 

⊂  A whole person ผูบริหารทีป่ระสบความสาํเร็จตองมองคนทัง้ตัว อยาแยกสวน เชน คุณเกษม จา

ติกวนิช จะใสใจความเปนอยูของพนักงานดวย จําไดวาคูครอง – ลูกชื่ออะไร ทําอะไร จะบริหารไดดีตอง

มองทัง้จิตใจ และครอบครัว 

⊆ Motivated Behavior พฤตกิรรมที่คนเราแสดงออกมีความสลับซับซอน (Employee’s behavior is  

     complex) 1. Behavior is caused  พฤติกรรมมักมีสาเหตุจากสิง่ใดสิ่งหนึง่ 

2. Behavior is goal – directed  พฤติกรรมตางๆ มเีปาหมายที่แฝงอยู 

       3. Behavior is measurable  หาตวัชี้วัดได เชน ความซื่อสัตย 

 4. Behavior is motivated  พฤติกรรมมีแรงจูงใจ ควรหาแรงกระตุนมากกวาบงัคับ 

∈  Desire for involvement มนุษยทุกคนมีความตองการอยากมีสวนรวม อยากเปนคนสาํคัญ 

∉  Value of the person มนุษยอยากมีศักดิ์ศรี มีคุณคา องคการจึงตองมองบุคลากรเปน Asset 
 

 The Nature of Organizations 
 

Society 

Orgns

Employee 
Employee goals 

Orgns goals 

Super-ordinate 

Goals of mutual 

Interest 

Mutual 

accomplishment 

of goals 

Ethics 

 

 

 

 

 

* ส่ิงที่ยึดโยงองคการใหอยูดวยกนัได คือ  Ethics,  Social  System,  Mutual  Interest 
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Attitudes :  ทัศนคติ เปลีย่นตามสถานการณ เปลี่ยนไดงายกวาคานยิม (Value)  

                         และ ความเชื่อ (Belief) เปนสิ่งที่เปลี่ยนไดยากที่สุด    

    มี 3 มิติ 1. Cognitive Component (what you believe) การที่ไดรับรูจากความรู 

2. Behavioral Component (how you are predisposed to act) 

       3. Evaluative Component (how you feel) รูสึก และตัดสินใจ 
 

ทัศนคติ มี 2 ตัว คือ 
1. Job Satisfaction : ความพึงพอใจในงาน 

2. Organizational Commitment : 

 Happy workers มักเปนแถบ Scandenevia, Denmark, India, Norway, USA, Ireland 

 Unhappy workers มักเปนพวกยุโรปตะวนัออก เชน Estonia 
 

Motivators of Job Satisfaction (ปจจัยทีก่ระตุนใหเกิดความพึงพอใจในงาน) 

1. Promotion Opportunities : โอกาสในการเลื่อนตําแหนง 

2. Opportunities for personal growth : โอกาสในการเติบโตสวนบุคคล 

3. Recognition : การไดรับการยอมรับ 

4. Responsibility : ความรับผิดชอบ 

5. Achievement : การประสบความสาํเร็จ 
 

Hygiene Factors of Job Dissatisfaction 
1. Quality of Supervision : คุณภาพของการควบคุมดูแล 

2. Pay : คาตอบแทน 

3. Company Policies : นโยบาย - วัตถุประสงคขององคการ 

4. Physical working conditions : สภาพแวดลอมในการทาํงาน 

5. Relations with others : ความสัมพันธกับผูอ่ืน 

6. Job security : ความมัน่คงในงาน 
 

 

 

 

 
      อยูเพราะมีความกดดัน เชน ไดรับทุนจากองคการ 

      หรือ พี่นองบนวาเปนองคการดีใครๆ ก็อยากเขา 

          (ชอบที่จะอยู  ดีที่สุด) 

          องคการสามารถพัฒนาและใชคนเหลานี้ได 

*  Normative Commitment Continue 

working for an org.n because you face 

pressure from others to remain. 

Organizational 

Commitment 

*  Continuance Commitment 
Continue working for an org.n 

because you can’t afford to leave.

  *  Affective Commitment Continue working for an org.n    

because you  agree with it & desire to remain there. 
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• องคการสมยัใหมแบบญี่ปุน จะเนนใหคนรักองคการ เลีย้งใหอยูนานๆ สรางความผูกพัน 
 
Private Victory (ดูหนังสือ 7 อุปนิสัยฯ : ทําสิ่งทีส่ําคัญกอน, P. 179) 
         ผนึกพลัง ผสานความตาง 

 

 

 
Interdependence 

        ∈ Seek first to understand,      ∉ Synergize   

                   then to be            Public Victory  

                                                      understood.                        ⊆ 

Think win/ win 

Independence 
 

⊂ 
Put right thing first 

        ⊇                         Private       ⊄ 

                          Be Proactive                            Victory   Begin with the end in mind 

∠ 
Shar-

pen 

the 

saw 

Dependence 

 

 
ลับเลื่อยใหคม 

อยูเสมอ 

 

* Paradigm Shift จะเปลี่ยนได ตอเมื่อคุณสามารถเปลี่ยนแปลง Perception ของคุณกอน 

 

• Environmental Factors affecting HRM        (C/O : Ref. Book by Mondy & Noe) 
1. Diagnostic Model for HRM 

2. What is Personnel Management? 

3. What is HRM?  

4. Trends and Challenges 

 

การบริหารงานในองคการตองเริ่มจากวิสัยทัศน – 

พันธกิจ ซึง่สมยันี้มีเกือบทกุองคการแลว แลวจึงคอย

นํามากาํหนดโครงสราง และเลือกบุคลากรที่มีความ

เหมาะสม – สอดคลองกัน 

Vision + Mission 

Structure People 
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Ν Diagnostic Model มี 2 ปจจัยหลกั คือ  

• ปจจัยภายนอก (External Environmental Influences) เชน กฎระเบยีบ, กฎหมาย, สหภาพ,  

ปจจัยที่เปนสภาพเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหวางประเทศ, การแขงขัน (คูแขงตางๆ), องค 

  ประกอบของแรงงาน  เพศ เชื้อชาติ อายุ สถานที่ตั้งขององคการ 

• ปจจัยภายใน (Internal Environmental Influences) เชน กลยุทธ, เปาหมาย, วัฒนธรรมองค 

การ, ธรรมชาติของงาน, กลุมทํางาน, ลักษณะการทํางาน และประสบการณของผูนํา 
 

Ν HR Processes ประกอบดวย 4 สวน คือ 
1. Acquiring HR :   

• Equal employment opportunity 

• HR Planning 

• Job Analysis 

• Recruitment : Domestic and International 

• Selection : Domestic and International 
2. Rewarding HR : 

• Performance Evaluation 

• Compensation รวมทั้งเงนิเดือน, Fringe Benefits ตางๆ 

• Job  Analysis & design  งานยาก  เงินมาก เปนตน 

• Benefits & Services 
3. Developing  HR : 

• Training & development  การฝกฝน และพัฒนา 

• Career planning  การวางแผนสายอาชพี 

• Discipline  การพัฒนาวนิัยในองคกร 
4. Maintaining and Protecting HR : 

• Labour relations & collective bargaining 

• Safety, health & wellness 

• Evaluation 

กระบวนการ HR ทั้งหมดเหลานี ้จะนําไปสู Desirable End Results 3 ดาน อันไดแก 

 Socially  responsible & ethical practice 

 Competitive, high quality product (s) 
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 Competitive, high quality service (s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRM System 

HRM Functions 

Employee and 

Labour Relations 
HR Development 

Safety and Health Compensation and Benefits 

HR Planning, Recruitment  

and Selection 

 

Ν Who performs the HRM tasks?   
1.  HR Managers  ผูรับผิดชอบโดยตรง 

2.  Shared Service Centres  ใชศูนยกลาง HR รวมกัน 

 3.  Outsourcing Firms  ตัดงานบางสวน เชน จางคน ฝกงานใหภายนอกทํา 

4.   Line Managers  ใหหัวหนาสายงาน หรือ Supervisors เปนคนดูแล 
 

Ν HR Approach 
1. Long – term investment : การลงทนุเรือ่งคนเปนมิตสํิาคัญของ HR และเปนการลงทุนระยะยาว 

ซึ่งแตกตางจากเรื่อง  Technology  

2. Economic & Social needs : แรงจูงใจในการทํางานของคนจะเนนเรื่องความตองการทางสังคม  

ตองมองคนแบบ a  whole  person 

3. Work Condition & Working condition : เปลี่ยนการ Focus ที่เร่ืองกระบวนการอยางเดียว มาดูแล

คนมากขึ้น สรางสภาพแวดลอมที่ดี  เพื่อให Productivity  สูงขึ้น 

4. Individual goal & Organizational Goal : ผลิตผลจะเกดิขึ้นไมได ถาเปาหมายของคนและองคการ

ไมไดไปดวยกัน 
 
สรุปบทความ   

 Resource มีอยู 3 อยาง คือ 1. Physical 2. Capital และ 3. HR ซึ่งสําคัญที่สุด เพราะเปนคน Run  

      ใหองคการอยูรอด 

 HRM มีรากฐานมาจากพฤติกรรมศาสตร (Behavioral Science) ซึ่งประกอบไปดวย 3 สวน คือ 

1. จิตวิทยา : การ Trust  คนทีแ่ตกตางกนัในแตละระดับ 
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2. สังคมวทิยา : คนตองการการดูแล มีสังคม - การรวมกลุม ด/ี ไมดี เกิดเปน Informal Group 

ซึ่งมีผลตอ Productivity 

3. มนุษยวทิยา : ศึกษาเรื่องวัฒนธรรม พฤติกรรมของคนในองคการ 

 อิทธิพลทีท่ําใหแนวคิดของ HR กวางขวาง (Recent Influences) คือ 

1. Technology - เปลี่ยนวิธกีารติดตอ 

2. Globalization - การแขงขันรุนแรงมากขึ้น เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจตางๆ, การ

ไดเปรียบทางการแขงขัน ทาํใหการผลิตเปลี่ยนแปลงไป 

3. Nature of work - ลักษณะงานเปลีย่น ความคาดหวังในการทาํงานของพนกังานก็จะ

เปลี่ยน  เชน คานิยม, ทศันคติ, วัฒนธรรม, ศาสนา, เชื้อชาติ 

 นิยามของ  HRM :  

1. Personnel และ HR เปนเรื่องเดียวกัน 

2. งานของ HR ก็เหมือนกับ Personnel แตขยายใหเพิ่มข้ึนเทานัน้ 

3. HR เปนแนวคดิในการบริหารคนเชิงกลยุทธ ซึ่งตองปรับเปล่ียนไปตามกลยุทธขององคการ 

 แนวคิดเกา – ใหมแตกตางกนั  เกา เนนการควบคุม, รอใหปญหาเกิดคอยแกไข, งานหนาเดยีว  

      (Limited Function)  

       ใหม เนนการจูงใจ, ปองกันกอนเกดิปญหา, ทําหลาย Function, มีแรงกดดัน และการเปลีย่น 

       แปลงเสมอ, ดูแลสิทธพินักงาน 

 บทบาทของ Personnel แบบเดิมตองเปลีย่นแปลง, จะทําเฉพาะงานประจําไมได, ตองมองคน 

      เปนสินทรพัย มิใชคาใชจาย, ดูแลแบงผลประโยชนอยางยุติธรรม, ตองเปลี่ยนปรัชญาในการมองคน  

      (การบริหาร และการปฏิบัติตองไปแบบควบคูกัน) จึงจะสามารถนําไปสูการเปลี่ยนพฤติกรรม และ 

      การเปลี่ยนแปลงที่แทจริงได   
 

The “Hard” and “Soft” versions    (C/O: Text P. 57 Chapter 3 : What is HRM? & P. 61) 

 “Hard” model เนนเรื่องความสาํคัญในการบูรณาการนโยบาย HR, ระบบ, กิจกรรม ดวยกล

ยุทธทางธุรกิจใหสอดคลองกัน มักเปนเรือ่งของปริมาณ (Quantitative), การคํานวณ (Calculative)  

ตามกรอบกลยุทธขององคการ การบรหิารคน ตองมองถงึอรรถประโยชนสูงสุดที่องคการควรจะได 

 “Soft” model เนนเรื่องการพัฒนาเชงิมนษุยนยิม บูรณาการ HR นโยบาย และเปนหมายธุรกิจ  

มองพนักงานเปนทรพัยสินทีม่ีคา พัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพือ่ใหองคการม ี Productivity สูงขึ้น 

และเกิดประโยชนสูงสุด   

  พนักงานเปน  Proactive Input ไมใช Positive Input เนนการพฒันา สรางการมีสวนรวม 

ใหพนักงานรับรูบทบาทการเปนผูนาํ 

• กลยุทธที่ดี คือ ควรใชทัง้ Hard & Soft Models รวมกนั  

Eg. กลยุทธทีน่ํามาใชบอยคือ Downsizing ซึ่งมทีัง้แบบที่ประสบความสําเร็จ และลมเหลว 
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Contradictions 

Similarities 

Differences 

ดูเพิ่ม  Text P. 68 : 27 Dimensions (ตารางมิติของ Personnel & IR และ HRM) 

Text P. 74 : Japanese Model และบทสรุป P. 86 

ϑ บทบาทของงานดานทรัพยากรมนุษย ในยุคแรกๆ มีลักษณะดังนี ้

1. Servant (คนรับใช) รับฟงคําสัง่และทํางานตามที่ผูบริหารสั่งใหทาํเทานั้น จึงทาํให 

Personnel  ในสมัยกอนรูสึกขาดความพงึพอใจในงาน จะมีความรูสึกวาตนเองดอยคา ไมมี

ความหมาย ดังนัน้งานสวนใหญ คือ การจดัหาคน (Recruitment) 

2. Expandable (ขยาย) หมายถึงมีการขยายขอบเขตของงาน Personnel มากขึ้น จึงมงีาน 

     เพิ่มมากขึน้ และไดรับการยอมรับดีข้ึน ไดรับงานทีต่รงกับตําแหนงตนเองมากขึ้น 

3. Expert Consultant (ที่ปรึกษาเฉพาะดาน) เมื่อองคกรพฒันากลายเปนองคกรขนาดใหญ  

งานบุคคลเริ่มมีระบบมากขึ้น การสรรหาคัดเลือกก็จะมเีครื่องมือที่เหมาะสมกับตําแหนงที ่

ตองการมากขึน้ คือ เร่ิมใชมติิที่เปนความรูมากขึ้น มีการประเมินคาพนกังาน โดยมีเครื่อง 

มือเปนมาตรวดั ซึ่งมกีารวัดทั้งความรู และทัศนคต ิ

บทบาทของ  Personnel เร่ิมมีลักษณะเปนผูเชี่ยวชาญ แตก็ยังไมไดทาํงานบรหิารเลย 

4. Fellow Leader (ผูนํากลุม) เมื่อองคกรมีขนาดใหญข้ึน ก็เร่ิมมี HR เขามาดงันัน้งาน   

     Personnel ตองชวยในเรื่องการวางแผนกลยทุธดวย เสมือนกับการนําแนวคิด HR เขามา 

      อยูในองคกรระดับนี ้

5. Leader (ผูนํา) HR ตองเริ่มเปนผูนาํในความคิด ตองมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใหมกีารทาํ  

Knowledge Management เชน เสนอแนะปรับเปลี่ยนองคกร 

 เทียบความสาํเร็จนี้กับทฤษฎี Maslow’s Need  ข้ัน Self-Actualization 

 งาน HR สวนใหญอยูในขัน้ที ่3 – 4 เทานั้น หากเปนไดถงึขั้น 5 จะดีมาก แตมีนอย 
(* อานบทความ P. 169 – 175 “The Business of Human Resources”) 
 

บทความ P.109-137 :  “The Changing Nature of Human Resources: A model for multiple   
    Model”  (การเปลี่ยนบทบาทของ HR โดยการทาํงานหลายๆ บทบาท) 
 การบริหารตอๆ ไปในอนาคต การจะสรางคุณคาของ HRใหเพิม่ข้ึนได เราจะตองปรับเปลี่ยน

บทบาทของ HR ใหม ดงันี ้

• Operational to strategic  เปลี่ยนบทบาทจากการปฏิบัติตามไปเปนการสรางกลยุทธ 

• Qualitative to quantitative  สามารถวัดไดทั้งความสามารถและผลงานของคน เดิมวัดเพียง

คุณภาพ ใหเปนวัดเชงิปริมาณมากขึ้น 

• Policing to partnering  เปลี่ยนจากการใชกฎระเบียบบังคับใหปฏิบัติตาม ไปเปนการเปน

หุนสวน  มีสวนรวมมากขึน้ 
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• Short – term to long term  เปลี่ยนจากการมองระยะสั้นเปนการมองระยะยาว 

• Administrative to Consultative  เปลี่ยนจากการบริหารไปเปนที่ปรึกษา HR ตองเปนผูรอบรู

มากกวาจะรูแคการเปลี่ยนยศ ปรับเปลี่ยน เลื่อน ยาย 

• Functionally oriented to business oriented  เปลี่ยนจากการทําเพียงตามหนาที่ ไปเปนการ

มองถงึธุรกิจในงานที่ตนทํา 

• Internally focused to externally and customer– focused  เปลี่ยนบทบาททีส่นใจเฉพาะคน

ภายในหนวยงาน ใหไปสนใจภายนอกดวยรวมถงึสนใจลูกคา ชวยแกไขปญหา 

• Reactive to Proactive  เปลี่ยนจากการรอรับมือ เปนการเตรียมพรอม ปองกนั และทาทายความ

เปลี่ยนแปลง 

• Activity – focused to solutions – focused  เนนการแกไขปญหามากกวาเพียงแคทํากิจกรรม 

 

(P.110) : HR Professional ตองมีบทบาททั้งในดานการปฏบิัติการและการสรางกลยทุธเพื่อสราง

มูลคาเพิม่ใหกบัธุรกิจของตนมากขึ้น  ถึงแมวาบางชวงเวลาอาจเกิดความขัดแยงขึ้น 

* Figure 2 – 1 (P. 110) HR Roles in Building a Competitive Organization 
Future / Strategic Focus 

 

                      Management of Strategic Management of Transformation 

                      Human Resources  and Change 
Process                        People 
          Management of Firm  Management of employee 

      Infrastructure   Contribution 
Day to Day / Operational Focus 

 

 

 Model นี้มีลักษณะ 2 มิติ คือ แนวตัง้ และแนวนอน 

• แนวตั้ง วิง่จาก Future  Day to day ฉะนั้นงาน HR จะตองทาํทัง้ปจจุบันและอนาคต ปจจุบนัคือ  

งาน Routine ที่ทาํประจําทกุวัน สวนอนาคต คือ งานวางแผนกลยุทธ 

• แนวนอน จาก Process  People ก็คือ การทาํเรื่องที่เปนกระบวนการบริหารทัง้หมด ซึ่งทัง้ 2 มิติ  

สรางเปนบทบาทของ HR ได 4 บทบาท คือ 

1. Management of  Firm  Infrastructure  คือ การจัดการดานพืน้ฐานงานบุคคลขององค 

 การ ก็คือ ระบบการคัดเลือก สรรหา บุคลากร เนนความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

2. Management of Strategic HR  เปนการมองทัง้ระบบในองคการในอนาคต ซึง่ตอง 

 บริหารคนใหสอดคลองกับกลยุทธขององคการ 

3. Management of Employee Contribution การทาํใหคนมีสวนรวม (Contribute) ในองค 
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 การมากที่สุด มีการพฒันาบคุลากรโดยการจัดฝกอบรม ซึ่งควรมีระยะยาว 

4. Management of Transformation and Change เปนการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ 

 องคการ ซึ่งจะทําอยางไรใหการเปลี่ยนแปลงมีการตอตานนอยที่สุด 

 เพื่อที่จะทาํใหเขาใจบทบาทของ HR มากยิ่งขึ้น เราตองพิจารณา 3 องคประกอบ คอื ผลลัพธที่

ได (Deliverables / Outcome), ชื่อกลยุทธ (Metaphor) และกิจกรรม (Activity) ซ่ึงสรุปไดในตาราง 
2–1 : Definition of HR Roles (Text : P. 111) 
 

Role/ Cell Deliverable/Outcomes Metaphor Activity 

- Management of 

Strategic HR 

Executive strategic Strategic Partner Aligning HR and 

Business Strategic : 

Organization Diagnosis 

- Management of Firm  

Infrastructure 

Building an efficient 

infrastructure 

Administrative Expert Reengineering 

Organization Process: 

Shared services 

- Management  of 

Employee Contribution 

Increasing employee 

commitment and 

capability 

Employee Champion Listening and responding 

to employees : Providing 

resources to employees 

- Management  of 

Transformation and 

change  

Creating a renewed 

organization 

Change Agent Managing Transformation 

and change : Ensuring 

capacity for change 

 
P. 112    ตัวอยาง Case ของโรงแรม Marriot กอนที่จะนาํเขาสูตลาดฮองกง ผูบริหารก็พยายาม

ศึกษาวาควรจะบริหารงาน HR อยางไร ทีจ่ะสามารถเพิม่โอกาสทางธรุกิจไดดี เพราะงานโรงแรมทีมงาน

มีความสาํคัญมาก ความสัมพันธของพนักงานจะขึ้นอยูกบัผูนํา (MD) ที่ชักชวนลกูนองเดิมเขามาทํางาน

ดวยกนั ผูบริหารรูวาจะตอง attract (ดึงดูด) และ retain (คงสภาพเดิม) คุณภาพของพนักงานที่ดีไวใหได 

รวมถึงพนักงานที่มีความสามารถ ดังนัน้แสดงวา HR ไมไดทํางานคนเดียว  แตจะตองทาํควบคูกบั Line  

Manager หลังจากที่พิจารณาหลายๆ ทางเลือกแลว ทาง Marriot จึงเสนอใหพนักงานทาํงานแค 5 วัน  

แทนที่จะทํา 6 วันเหมือนโรงแรมอื่นๆ เขาจงึสามารถแขงขันกับโรงแรมอื่นที่อยูในทองที่ได และกลายเปน

กลยุทธที่สามารถทาํให Marriot บรรลุถึง high – quality service และสามารถโฆษณาไดถงึความ

ปลอดภัย ความมั่นคง ในการทํางานของพนักงาน 

  

P. 120  Figure 2 – 3 Sample Activities Related to HR Roles at Hewlett-Packard    

     จาก Metaphor “Employee Champion” จะทําได คือ 
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1. สราง commitment โดย 

- การสรางสภาพแวดลอมที่ดใีนการทํางาน 

- สราง  Work / Life  Balanced 

- มีชีวิตครอบครัวที่ดี  พรอมกับการทํางาน 

- กิจกรรมของการพัฒนาการจัดการ (Management Development) 

- การสื่อสารกับพนักงาน : Technology ทําใหคนหางกนั ฉะนั้น HR ตองพยายามทํา

อยางไร  ใหคนเขาใกลชิดกนั รูจักกัน พบกันมากขึ้น 

- HR  ตองเปน Open-door Policy มิใช Closed-door  Policy  

- ทําในเรื่องของการประเมนิผล และวนิัยของพนักงาน 

2. สราง  Capability 

 

P. 129  Figure 2-4 HR Role in Building a Competitive Organization Shared Responsibility 
 

              Future / Strategic Focus 

 

 
    Strategic partner      Change Agent 
 

          Process      People 
 
 
    Administrative      Employee Champion 
    Expert 

Line Managers         External Consultant    3 

        5    

          Line Managers   4  

         Field HR  

             5          HR   3  

     Corporate HR     HR  2 

           5   

  

Outsource   3         Line Managers    6

    

 Information  Employees     2

 Technology   2 
 
 

           Day to Day Operational Focus 
 

1.  Strategic Partner  - คนที่ทาํ คือ Line Manager และ HR ทําเทาๆ กนัคนละครึ่ง 

2. Change Agent - คนที่ทาํหลัก คือ Line Mgr. (4 สวน) สวน HR และ External  Consultant  

3 สวนเทากัน 

3.  Employee Champion - คนที่มีสวนรวมมากที่สุดคือ Line Manager (6  สวน) รองลงมาคือ  

Employee และ HR 

4. Administrative Expert - ผูที่มีบทบาทมากที่สุด คือ Corporate HR 

 

P. 131   ความขัดแยงที่เกิดจากการมีหลายบทบาท (Paradoxes Inherent in Multiple HR Roles) 

 Strategic Partner & Employee Champion ลักษณะคือ 
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 Employee Champion ตองทาํใหเกิด Commitment  และ Capability  แต Strategic partner 

เปนการบริหารคนโดยปรับเปล่ียนตามกลยุทธขององคการ ซึ่งอาจทําให Commitment หายไปได 

  วิธีแกไข คือ ทกุฝายที่เกีย่วของ ก็คือ HR, ผูบริหาร และพนักงาน ตองรวมกันแกไขปญหา            

HR Professional ที่ดีจะตองเปนตัวแทนทั้งฝายบริหาร และพนกังาน คือตองเปนปากเสียงใหพนักงาน

พรอมกับการประสานกับฝายบริหาร ใหลงตัวมากที่สุด 

 Change  Agents & Administrative Experts 

Change Agents เปนผูมบีทบาททาํใหพนักงานมกีารเปลี่ยนแปลง สรางวัตกรรมใหมๆ แต

ในขณะที่ Administrative Expert จะตองเปนผูวางระบบ ออกแผนโครงสรางองคกรใหมๆ  

บอยๆ ระบบกจ็ะรวน เกิดความแตกแยกไดงาย 

 วิธีแกไข คือ HR จะตอง Balance การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมใหมๆ  ในองคการรวมทัง้ตองเปน

ผูคุมกฎในอดีต และชวยพฒันาวัฒนธรรมใหมๆ ในองคกรดวย 

 

 สรุป งานPersonnel จะเปนงานในวงแคบๆ เทานัน้ คือจะเกี่ยวเนือ่งกับกระบวนการคัดเลือก  

สรรหาคนเทานั้น แตมิไดมองวาเปนการปรับปรุงการบริหารงาน วาควรจะทาํในลกัษณะใดบาง ฉะนั้น

งาน Personnel จะทาํตามคําสั่งเทานั้น หากยังทําแบบนี้อยูตอไปงาน Personnel ก็จะตายไปไมมีใคร

จางใหทาํ 

 บทบาทของ Personnel ควรเปลี่ยนเปน HR ซึ่งจะกวางขวางกวา และจะมีมิติใหญๆ กลยุทธใน

การทาํ HR เพิม่ข้ึนถาทาํใหไปเกี่ยวของกับธุรกิจมากขึ้น ดังนัน้ 

 รัฐควรลดบทบาทลง  แตใหเอกชนมบีทบาทเพิ่มข้ึนแทน 

 HR ตองรูวา Core Competitive ขยายองคการคืออะไร 

 HR ควรมี 4 บทบาทที่สําคญั (ตาราง P.111) ตองเนนในอนาคต มากกวาในปจจุบัน 

 Change Agent - HR ตองมีความรู และไดรับความยอมรับในหนวยงานเพิ่มมากขึ้น 

และ HR ตองเตรียมพรอมไวเสมอ ตองมกีารทําแผนพัฒนาคนเตรียมไวกอน 

 

    HRM & Strategic Integration with Business Policy (P. 209)    

 -  Strategy (กลยุทธ) มีรากศัพทจากภาษากรีก คาํวา “Strategos” หมายความวา กองทพั ผูนาํ   

• Decision : เปนเรื่องของการตัดสินใจทางเลือก 

• Plan : เปนเรื่องของการวางแผนรูปแบบหนึง่  

• Future - Oriented : เปนเรื่องของอนาคต มากกวา ปจจุบัน 

• SWOT Analysis : เพื่อใหไดวิธีการที่ถกูตอง  

- Strength ขององคการ เชน ผูนํา, Market  Share 

- Weakness เชน ระบบการเงนิไมดี Technology ลาสมัย คนศักยภาพต่ํา 
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- Opportunity เชน Security 

- Threats เชน กฎระเบียบของรัฐบาล 

• Competitive Advantage : เร่ิมนํากลยทุธเขามาใช เมือ่มีการแขงขัน จึงเกิดความ

ไดเปรียบเชิงการแขงขัน 

• Integration : หากจะใหกลยทุธประสบความสําเร็จ หวัใจอยูที่การบูรณาการ ทุก

คนในองคการตองรับรูรวมกนั   

 * Integration by strategic apex/ Middle Manager/ Operators  

• Concentration of Resources : รูจักการนาํทรัพยากรมาใชใหเหมาะสม 

• Commitment : กลยทุธทําใหเกิดปญหากบั Commitment  ดวย หากเราสนใจคน

กลุมหนึ่งก็จะได  Commitment มา แตหากลดบทบาทของอีกกลุมลงก็จะสูญเสีย  

Commitment  ในกลุมนั้นไปได 

 
   กลยทุธแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

1) Grand  Strategic  ทิศทางของธุรกิจ/ ระดับสูงขององคกร  แบงเปน 3 กลยทุธคอื 

1.1 Growth  มุงเนนความเจรญิเติบโตขององคกร  เนนรุดไปขางหนา  ซึ่งการ

เจริญเติบโตนัน้เกิดจากปจจัยภายในและภายนอก   

- ภายใน  คือ  จุดเดน / ตลาดแนนอน 

- ภายนอก  คือ การขยายตลาด ทําไดโดย 

1. การรวมตัวในแนวนอน (Horizontal Integration) เปนการรวมธุรกจิไมเพิ่มคูแขง 

          2. การรวมตัวในแนวตั้ง (Vertical Integration) เปนการรวมกิจการกับ Supplier  

                             เพื่อลดความเสีย่งลง / การซื้อกิจการ  (Takeover) 

1.2 Stability  ตองการรักษาเสถียรภาพขององคการ ใชในองคกรธุรกิจอยูในสภาพ

ความเสีย่งสงู ตองรักษาคนเกงๆ ใหอยูในองคการนานๆ 

1.3 Retrenchment  การถดถอย ลดขนาดการดําเนนิงานลง ลด scope ของธุรกิจ

ลง  ไมเพิ่มการลงทุน ประกอบดวย 4 แบบคือ (มักจะใชในธุรกิจ มากกวารัฐ) 

- Cut  Back   - Turnaround  

- Divestment   - Liquidation (ขายกิจการ) 

 
2) Business  Strategic 

1.1 Prospector  ลักษณะของกลยทุธที่เนนการเจริญเตบิโต การสรางสิ่งใหมๆ การ

เปลี่ยนแปลง  มีคูแขงมาก 

1.2 Defender (ตั้งรับ)  ไมพยายามเปลี่ยนแปลง 
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1.3 Analyzer  ตั้งรับ / รุก 
 
3) Competition Strategic  (Michael E.  Porter) 

3.1 Differentiation – เนนความแตกตาง  สรางนวัตกรรม และ ผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่ม 

3.2 Cost  Leadership – เนนราคา เปนตัวนาํ “Keep cost low but maintain quality” 

3.3 Focus – เลือกตลาดใดตลาดหนึง่  คือมตีลาด / กลุมเปาหมายเฉพาะ 

  

ϑ การกาํหนดกลยุทธของ  HR (Principle related to Strategic HRM) ควรคํานึงถงึ 

1. Philosophy  value  and  commitment  of  top  Management : กลยุทธของ HR สะทอน

ถึงปรัชญา คานิยม และ commitment ของผูบริหารสงูสดุ           

2. Corporate  Strategic  จําเปนตองสอดคลองกับกลยุทธขององคการดวย  เมื่อกลยทุธของ

องคการเปลี่ยน  กลยทุธของ HR ก็ตองเปลี่ยนตาม 

3. Corporate  Culture : กลยุทธของ  HR  ตองสอดคลองกับวัฒนธรรมขององคการ 

4. Line  Manager : ผูนํากลยทุธไปใชก็คือ  Line  Manager 

 

ϑ ลักษณะกลยุทธของ  HR  (Characteristic of HRM) 
1. Long – Term focus  กลยุทธของคนเปนกลยทุธระยะยาว เชน การเปลี่ยนทัศนคติ พฤต ิ

      กรรม พฒันาคนลดแรงตอตาน 

2. Two  way  linkages : Strategy implementation  ผูนาํไปปฏิบัติ หมายถึงในสมัยกอน 

HR เปนแคคนนาํไปใชปฏิบัติเทานั้น  แตปจจุบันตองเปนแบบ Strategy  formulation ดวย 

คือ ผูนําไปใช และกําหนดกลยุทธเอง 

3. เราใชกลยทุธ  โดยผานกระบวนการของ  HRM  เชน  Performance  measurement 

- Operation  design    ระบบงานสามารถแกไขไดหรือไม 

- Learning  process   กระบวนการสรางการเรียนรูองคการ 

4. Line  Manager    คนนาํไปใชคือ  Line  Manager 

 

ϑMatching  Strategy & HRM  (P. 217)    

 เปนทาํการบูรณาการสิ่งเปนนามธรรม ใหเปนรูปธรรมมากขึ้น 

 Normative  Model  HR Policy ตองสอดคลองเหมาะสมกับ 

1. Stage  of  Development : ข้ันการพฒันาการขององคการ 

2. Strategic  Orientation : ข้ันการเลือกการใชกลยุทธใดในการบริหาร 

จากตาราง  P. 218  กลยทุธขององคการตองเหมาะสมกบั 
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1. Organization life cycles  วงจรชวีิตขององคการ มี 4 ข้ัน  ตามตาราง 

2. Stage  of  Development 

 

β HRD : Human Resources Development 
 แตวิชานี้ชื่อ HRM (Human Resources Management) ซึ่งประกอบดวย training และ  

Development จะมีทฤษฎี 2 ใหญๆ คือ 

• Unbalance  Growth    มุงเนนการพฒันาลงไปใน  Sector ใด sectorหนึ่ง   

เลือกกลยทุธในการพัฒนา จึงมักเนนการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจ ซึง่ประเทศไทยใช

แบบนี้อยู  สังเกตจากตามแผนพัฒนาของเรา  ตวัชี้วัดของการพัฒนาคือ  GDP 

• Balance  Growth  พัฒนาทุกๆ  ดานไปพรอมกัน  จึงตองมีเงนิมากๆ 

 เมื่อเกิด Globalization ดังนัน้การพัฒนาคนมีความสาํคัญมาก ในอดีตเรามักจะสนใจแตการ

พัฒนาเรื่อง เศรษฐกิจโดยละเลยเรื่องคน ตัวชี้วัดของการพัฒนา คือ การพัฒนาสงัคมซึ่งถกูเปลี่ยนมาให

มีความสนใจมากขึ้นในปจจุบัน 

 จากตัวเลขสภาพัฒนฯ ชี้ใหเหน็วา การศึกษาของคนไทยเรามีพืน้ความรูไมสูง ในขณะที่โลก

กําลังกาวสูการพัฒนา แตการศึกษาของเราก็ยังต่าํอยู ขาดการสนใจ 

- ในประเทศไทยมี DR. จบทางคํานวณ แค 8 คน   

- โครงสราง  IT ต่ํากวา Singapore ถึง 8 เทา (งานวิจยัของ World  Bank แสดงถึง IT มี

คุณภาพนอย ไมสอดคลองกับความเปลีย่นแปลงขององคกรในอนาคต) 

 
 องคการในอนาคตมีลักษณะ ดังนี ้

1. ขนาดจะเลก็ลง  (Size)  จะมี Sense of agency (เรงดวน) ซึ่งจําเปนทีต่องใช  IT เขามาชวย  

คนก็ตองใช  Techno   ใหมๆ   ได 

2. HPO (High Performance Work Organization) เนนดานคุณภาพ (Quality Oriented) 

3. Empowerment  เมื่อองคการขนาดเล็กลง  จึงจําเปนตองมีการมอบอาํนาจใหทกุคนสามารถ

ทํางานไดทุกอยาง  ดงันัน้เรือ่งความชํานาญเฉพาะดาน ( Specialized)  จึงไมจําเปนเทาไร 

4. Core  Competencies   จะแขงขันไดตองมีองคความรูทีด่ี  ซึ่งตองใช   

- Knowledge  Based / Unique / Hard  to  imitate  (ยากที่จะเลียนแบบ) 

5. Temporary / Contract  worker  งานใดทีไ่มใชงานหลกัจะจาง  contractor  มาทําแทน  จะ

ไมจางลูกจางประจํามาทาํ 

6.   No  more  Subordinates   ไมมีคําวา  ผูใตบังคับบัญชา 

7.   Knowledge  worker  งานใดที่ไมใชความรูก็จะใช  Technology เขามาแทนที ่
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 สาเหตุหลักทีต่องการการพัฒนาคน กค็ือ ความเปลีย่นแปลงทั้งภายในและ ภายนอกองคการ 

 ภายใน  เมื่อวัตถุประสงคขององคกรเปลี่ยน ความตองการพนกังานก็จะเปลี่ยน จงึตองพฒันา 

 คนใหเขาตลาดงานใหมได (HRD จึงมีความจําเปนมากขึน้เพื่อใหพนักงานเกิด Employability  

 คือ มีการถกูจางมากขึ้น) 

องคการ 
ความลมเหลวของ  

การทํางาน 

ความตองการ       

ของพนักงาน 

วัตถุประสงค  

 

 

 

 

คุณภาพชีวิตใน        

การทํางาน 

 

 

  
   HRD  แบงเปน  4  ยุค  คือ 

1.     Employee  Skillfulness  เนนการพฒันาทักษะ  ความชํานาญของแรงงาน  ซึ่ง 

- ลักษณะขององคการแบบ Entrepreneurial Organization ที่มีขนาดเล็ก เนนการบงัคับ

บัญชา ทําใหการพัฒนาขององคการปรับเปลี่ยนไปตามความสามารถของพนกังาน 

- Guilds  (สมาคมวิชาชพี)  เนนพนกังาน 

- Infernal  การเรียนรูไมมีรูปแบบแนนอน  ตองใชความสัมพันธสวนตัว 

- Imitate  เลียนแบบทําคนชํานาญ  ศึกษาจากสิ่งที่เกิดขึน้แลวจริง  ไมคิดเองใหม 

2.     Employee  Efficiency    Bureaucratic  Organization ซึ่งเปนองคกรขนาดใหญ  เนน

การผลิตสินคามากขึ้นเพื่อให cost ต่ําลง มีลักษณะเปน Factory school แตก็ยังเนนทักษะ

ในการพัฒนา 

- Skill – Based 

- Taylor  one best – way ทําจนเกดิความชํานาญ ซึ่งเปนองคกรแบบ Machine 

Organization 

- มีการ Training คือ มีการฝกอบรม  กอนเขาทํางาน  (Early  Training) 

3.     Employee  Satisfaction 

- Hawthorn ซึ่งศึกษาความแตกตางดานทักษะของผูนาํ ซึ่งมีความสาํคัญตอการพฒันา

องคการ 

- เกิด Management Training เปนการอบรมดานการบริหาร  เกิดการสอนทางไปรษณีย  

ชวยปดชองวางแรงงานที่ขาดทักษะ 

- Correspondence  School   เกิดโรงเรียนลักษณะนี ้
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- พอชวงสงครามครั้งที่ 2  คนถูกเกณฑทหาร ทําใหเกดิปญหาวกิฤต ิ  การขาดแคลน

แรงงานทีม่ีทักษะ จงึคิดฝกผูหญิงแทน จึงเริ่มเกิด HRD ซึ่ง Concept คือ Adult  

Education 

4.     Employee  Enhancement  (หลังสงครามโลกครั้งที่ 2) 

• HRD  ไดรับการยอมรับมากขึ้น  อบรมหญิงใหมทํางานมากขึ้น 

• ปลายป  1960  HRD  ถูกขยาย  ใหแพรหลายมากขึ้นโดยนักวิชาการชือ่  Leonard  

Nadler  ซึ่งกลาววา  HRD  มีมิตทิี่กวางขึน้  โดยควรมีลักษณะดังนี ้

- Training  เนน  Present  job 

- Education  ตองใหการศึกษาดวย  ซึง่เนน  Future  job 

- Development  พัฒนากจิกรรมที่ไมไดเนนตัวงาน  แตมาเนนที่องคการมากขึน้ 

(Organization Oriented) 

• ป 1980 –1990 Gilley & Eggland ซึ่งเปนชวงทีเ่กิดGlobalization จึงเสนอ HRD  

ใน  3  มิติ 

1. Individual  Development  มี  3  ดานคือ 

1.1 การพัฒนาคนเพื่อใหเรียนรูงานของตนเอง และร ูจักการแกไขปญหาในงาน  

ซึ่งทาํไดโดยการฝกอบรม + การศึกษา  (Training  &  Education) 

1.2  พัฒนาคนเพือ่ใหเรียนรูวฒันธรรมขององคการ  เพื่อให  Goal  ของคน

และองคการ  เปน  Mutual  Goal  (เปาหมายเดียวกนั) และยังชวยลด 

Conflict  ในการทํางานดวย 

1.3 พัฒนาคนใหมีความคิดริเร่ิม  พฒันางานใหดีข้ึน  การ  Training  ก็ตองมี

ความยากขึน้ตองใชการใหการศึกษา (Educate) เทานั้น 

2. Career  Development  หมายถงึการพฒันาอาชีพ  ซึง่ตองพฒันาทีต่ําแหนงงาน  

     (อ. ทวีศักด์ิ เปนผูสอน) 

- Career Planning  เปนสวนหนึง่ที่ตองจูงใจคนใหอยูในองคการตอไป 

- Career Management เปนสวนหนึง่ที่ตองจูงใจคนใหอยูในองคการตอไป 

3. Organization  Development  เปนการพัฒนาโครงสราง (Structure), งาน (Job) 

และ  Work Process   

 ป 1990  Woolner & Peter Senge ไดกลาววา “การพฒันาคนอยางเดียวยงั

ไมดีเทากับทําใหองคการเปนองคการที่มชีีวิต” 

 Learning  Organization เปนลักษณะองคการที่มกีารเรียนรูเปน Life  Long 

Learning  ซึ่งตองมีทัง้ในระดับบุคคล  (Individual)  ทีม  (Team) 

 Organization Learning    knowledge  Management  
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 Transformational  Leader ตรงกนัขามกบั Transaction Leader 

 

   Facilitator  Mentor    Director Controller 

  α Fifth Discipline by Senge 
1. Personal Mastery (สําคัญที่สุด) ก็คือ Individual  Development  (การพฒันา

ตนเอง) การเปนนายตวัเอง ควบคุมชะตาชีวิตตนเอง จะไดคนแบบนี้มาจากากร recruitment / 

selective 

   -  Working  Environment  ก็ตองมีการปรับเปลี่ยน  เพื่อใหคนเกิดการคิดดวยตนเอง 

2. Mental  Model  กรอบความคิดของคนมีหลายกรอบ  แตละคนมี  perception  

ตางกนั หามเอา perception  ของตนมาตัดสินคนอื่น 

3. Team  Building / Learning  คือการทํางานเปนทีม  ซึ่งจะดีกวา  Individual Base 

ทุกคนมีความสามารถที่จะ share กันได  ดังนัน้ตองเปน Openness to Experiences 

4. Shared Vision แบงปนความคิด  วิสัยทัศน  ซึ่งมกัเกิดจากผูนาํ  แต  LO หรือ 

Learning  Organization  เกิดไดกับทุกระดับในองคการ  ซึง่ตองม ี Trust  +  Empowerment 

5. System Thinking (ยากที่สดุ) พัฒนาจิตใจ  (perception / attitude) 

 

 มุมมองตะวันออก 
-   นิกายเซน็  ศาสนาพทุธ  เนนระเบียบวินยัเครงครัด 

-   ขงจื้อ  ศ. 26  ญี่ปุน  สงเสรมิ  Royalty  ที่มีตอเจานาย  ผูอาวุโส  เนนความขยนั 

-    การพัฒนา  HR  ของญี่ปุน  เนน  4  ประการ  คือ 

1. มนุษยสัมพนัธ  เคารพนอบนอมตอ  เจานาย  ผูอาวุโส 

2. ทกัษะ + ความรู ใหมีความรูหลายๆ ดาน ความรูจากการอบรม คือเปนสินทรัพย

ของบริษัท ดงันั้นคนที่ผานการฝกอบรมแลวตองมาเผยแพรใหกับคนอ่ืนในองคการ 

3. ฝกอบรมตอเนือ่ง ไมยึดติดกบั skill  ใดๆ 

4. มีวัตถุประสงคหลากหลาย  ใชการพัฒนาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคที่หลากหลาย 
 

*อานบทความวินัยชาวพทุธ  P. 300 – 307 / P. 309 
 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  (Performance Appraisal)  PA 
  ในกระบวนการการบริหาร  จะตองมีการประเมินผลหลังจากการปฏิบัติงานเสร็จ 

1. PA  คือ  “กิจกรรมของการบริหารบุคคล  ทีว่ัดผลของการปฏิบัติงาน  วาแตละคนสามารถ

ปฏิบัติไดบรรลุเปาหมาย  มปีระสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดย Ivancevich,1998 
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    “Performance appraisal is the HRM activity that is used to determine the extent to 

which and employee is performing the job effectively” 

- ประเมิน  =  เปรียบเทียบ  :  ผลการปฏิบัตงิาน  &  มาตรฐานของงาน 

-  มาตรฐานของงานไดมาจากการวเิคราะหงาน  (Job  Analysis)  ดูวาแตละงานมีขอบเขต

และกระบวนการในการทํางานอยางไร 

2. PA กระบวนการที่ตองทาํตลอดเวลา (Ongoing Process)ไมใชรอใหงานเสร็จแลวจึงจะ

ประเมินผลตองประเมนิทัง้พฤติกรรมและผลลัพธของงาน 

    “PA is the ongoing process of evaluation and managing both the behavior and  

outcomes in the workplace (Carrell, Elbert  &  Hartfield,  1995)” 

 
 Performance 

1. Task  performance จะเกิด output 

2. Contextual  performance  เปนการทําเหนืองาน  เกินความคาดหมาย  คาดหวัง  ซึ่งจะทํา

ใหเกิด  Value-Added  (Outcomes)  

 -การประเมนิผลการปฏิบัติงานมีความสมัพันธกับ Recruitment/ Selection/Training & Development/ 

Compensation  Management/ Labors Relations ซึ่งผลงานจะสงผลถึงกระบวนการเหลานี ้

- Training needs เกิดจาก gap ในการทาํงานบางอยาง เชน มี Sign บอกวางานนีผิ้ดบอย ผลออกมา

ไมดี  ซึ่งสะทอนถึงผลการปฏิบัติงาน  จงึตองมีการอบรมเพื่อการพัฒนา 
  การใหคาตอบแทน มี 2 แบบ  คือ 
1. Job Based Pay จายตามตาํแหนงงาน  ไมวาคนนัน้จะมีทักษะเปลี่ยนแปลงไปดีมากนอยเพยีงไร 

2. Competence based Pay จายตามความสามารถของบุคคลนั้น ชวยใหคนกระตือรือรนในการ 

         ทํางาน 

•  P (Performance) =  A x S x E 

    A = ability    input 

    S = support    process  ซึ่งทาํใหเกิด  leadership Role 

    E = effort   Motivation     

  หมายเหตุ  ถาตัวใดตัวหนึ่งเปนศูนย P จะเทากับศูนยดวย ดังนั้น จะเห็นไดวาการพัฒนาองคการตองมาจาก

หลายสวน จึงจําเปนตองสรางแรงงานสัมพันธที่ดีในองคการ 

 
 กระบวนการในการประเมินผล (Performance  Appraisal Process) 

1. ตองทําการวเิคราะหงาน  ใหได  Performance Standards 

2. สรางระบบ  (P.A  System)  ในการประเมิน   การออกแบบดําเนนิการประเมนิตองมีกล

ยุทธเลือกใช  โดยตอง 
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- ตัดสินใจวานําไปใชเพื่อวัตถปุระสงคอะไร  (วัตถุประสงคไมควรเกิน  2  ขอ  เพื่อใหทกุ

คนทําได) เชน การใหรางวัล  สรางหลักสูตรในการฝกอบรม 

- จะใหน้าํหนกัของ Formal & informal มากนอยเพยีงไร (Formal & informal  

Methods) 

- ตองคิดวาจะใหเปน  Objectivity  หรือ  Subjectivity (Level of Objectivity & 

Subjectivity) 

(Subjectivity หมายถงึ การที่ผูบริหารประเมินลูกนอง จะทําใหเกิด spoil ตอลูกนองได เอาใจลูกนอง 

สวน Objectivity หมายถึง การประเมินทุกอยาง รูสึกวาผูบริหารไมมีความสาํคัญเทาไร) 

    -  จะใชบอยครั้งเพียงไร  (Frequency of performance appraisal) 

- ใครจะเปนผูประเมิน (who conducts the performance appraisal) เปนการประเมิน

แบบ Single หรือ Multiple 

   Multiple หมายถงึ การประเมินมากกวาหนึ่ง อาจจะมีเพื่อน/ ลูกคา หวัหนาประเมิน 

   ดวย สวน Single ก็คือการประเมินโดยผูบังคับบัญชาคนเดียว 
 

 360° Feedback หมายถงึการประเมนิจากคนเกี่ยวของทุกฝาย เชน เพื่อน ลูกนอง ลูกคา เจานาย 
Alternative Sources of Appraisal Information (360 degree) 

 

 

☺             ☺ 
 
☺  Team  ☺ 

Superior 

☺ 

Self 
Peers 

☺☺ 

 

     

 
Customers, 

Clients☺☺☺ 
 

 

 

 

Subordinate 

☺☺☺ 

 
 
 
ขอดี   1.    เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มากกวาการประเมินโดยคนๆ เดียว (Behavioral Change) 

 2.   บทบาทของผูบริหาร เปนโคช  แทนทีจ่ะเปนผูชีเ้ปนชี้ตายใหพนกังาน (Coach) 

 3.   เห็นพฤติกรรมการทํางานของพนักงานในทุกแงทุกมุม  (All around Perspective) 

    4.   ความนาเชื่อถือสูงกวา  ประเมินคนเดียว  (Reliability) 

  5.   มีความเปนธรรม (Fairness) 

  6.   ประเมินไดทุกวนั (Daily Contact) 
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*   ที่สําคัญตองดูถึงวัฒนธรรมขององคการนั้นดวย ควรเปนแบบเปด และคอยๆ เร่ิมทํา เพื่อไมใหเกิด 

    การตอตาน 

 Performance Appraisal Method 
1. Rating  Scales   ใชมากทีสุ่ด  ประเมนิงาน / คน  ใช  Likert’s Scale 

2. Critical  Incidents  จดบันทึกเฉพาะเหตกุารณสําคัญที่เกี่ยวของกบังาน  และตอง

สําคัญทั้งในทางบวก / ลบ  เร่ืองเล็กๆ  นอยๆ  ไมควรจด 

3. Essay เขียนบรรยายสรรพคุณของพนักงาน ซึง่มีความเปน Subjective มาก จะเขียน

อยางไรก็ได ไมมีเกณฑแนชดั 

4. Work Standards  ชวยกําหนดตัวชี้วัดไดดี  

5. Ranking  จัดลําดับ  เปรียบเทียบ  เหมาะสําหรับองคการที่มีคนนอย 

6. Forced  Distribution นําคนจับใส curve ปกติแตก็ตองมีการเปรียบเทียบอยูดี  แต

มักจะขัดแยงความเปนจริงอาจจะไมม ี C+  เลยก็ได 

7. Forced – choice  บังคับเลอืก  มีมิติ งาน/ คน ซึง่ไมคอยมีใครใช 

8. Behavioral  Anchored  Rating  scale  (BARS) 

BARS  ประเมินโดยใช MBO (ตกลงรวมกนัระหวางผูประเมิน/ ถูกประเมิน ใน 

เร่ืองของ Job Dimension (มีกี่มิต)ิ           critical incidents            rating scales   

     9.    Objective oriented Approach กําหนดเปาหมายรวมกนั 
 

 MBO  (Management by Objective)   
   - Specific      - Measurement            - Agreed  upon  - Realistic - Time  Frame 

 เมื่อไดผลออกมาแลวผูบริหารตองทํา  Performance Review โดย 

1. Tell and Sell Approach บอกขอดีขอเสีย 

2. Tell and Listen Approach บอกผลการประเมินแลวตองฟง 

3. Developmental – Plan  open – ended  ตองใชคําถามเปด 

4. Bias ที่เกิดจากการประเมนิ คือ 

4.1 Lack of Objectivity 

4.2 Halo Error เหน็ขอดีบางอยางก็คิดวาเขาดีทุกเรื่อง 

4.3 Leniency / Strictness  ปญหาเกิดจากความไมมีมาตรฐาน 

4.4 Central  Tendency  เกดิจากการใช Likert’s Scale ซึ่งตรงสวนกลาง

ไมไดใกลชิดลูกนอง 

4.5 Recent Behavior Bias ดูจากพฤติกรรมลาสุดที่พึง่ผานไป มักเปนพวกมา

ตีนปลาย 
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4.6 Personal  Bias ความลําเอยีงสวนตัว  เชน  รูจักคนเปนญาติ  

4.7 Judgement Role of Evaluator  หากผูประเมินไมมีวิจารณญาณ 
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