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การพัฒนาองคกรใหดํารงอยูอยางม่ันคงตลอดไปจะตองเริ่มตนจากการสรางทุนมนุษย ซ่ึงเปนการ

วางรากฐานองคกรใหแข็งแกรงเพ่ือรองรับการเติบโตอยางแทจริงในอนาคต ปจจุบันการบริหารจัดการและการ

บริหารทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ตอองคกรตางๆ ท้ังในภาคเอกชนและหนวยงาน

ภาครัฐ เพราะวาไมวาองคกรจะปรับเปลี่ยนไปในทางใด ยอมตองเก่ียวของกับตัวบุคคลท้ังสิ้น กลาวไดวา ตัวชี้

ชัดความสําเร็จขององคกรนั้นอยูท่ีคุณภาพของคนในองคกรนั้นๆ เนื่องดวยการดําเนินกิจกรรมใดๆ ก็ตาม 

องคกรจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับความสามารถในการบริหารจัดการภาระหนาท่ี

ตางๆ ใหบรรลุเปาหมายได ไมวาจะเปนการวางแผน การจัดการองคกร การจัดคนเขาทํางาน การชี้นํา และ

การควบคุม ในกระบวนการเหลานี้ถือวาปจจัยดานคนมีบทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีจะขับเคลื่อนใหหนาท่ีตางๆ 

ดําเนินไปตามทิศทางหรือเปาหมายท่ีไดกําหนดไว โดยเฉพาะหนาท่ีของการจัดการคนเขาทํางานท่ีไดมีการ

พัฒนาข้ึนเปนศาสตรหนึ่ง ทางวิชาการเรียกวา การบริหารงานบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย ใน

ปจจุบัน 

การบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษยเปนศาสตรท่ีวาดวยการจัดสรรทรัพยากรบุคคลใหเกิด

ประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพัฒนามาจากการบริหารงานบุคคลซ่ึงเปนแนวคิดท่ีวาดวยการรับ

บุคลากรเขามาทํางาน การดูแลบุคลากรระหวางการปฏิบัติงาน แนวคิดการบริหารงานบุคคลในอดีตมอง

บุคลากรขององคกรเปนการจางงานและการทํางานตอบแทนซ่ึงกันและกันเทานั้น ไมไดครอบคลุมถึงการ

วางแผนระยะยาว (สกล บุญสิน, 2560 : 4) ปจจุบันแนวคิดเรื่องการบริหารงานบุคคลไดพัฒนามาเปนการ

จัดการทรัพยากรมนุษย ซ่ึงใชแนวคิดวา บุคลากรในองคกรเปนเสมือนทรัพยสินประเภทหนึ่งขององคกรท่ีตอง

ไดรับการดูแลเอาใจใส จายคาตอบแทน ใหรางวัลและสวัสดิการ โดยเนนการดึงและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรมาใชใหเหมาะสมกับงาน มีการพัฒนาแนวคิดไปสูการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ ท่ีมุงพัฒนา 

เสริมสรางและกระตุนใหบุคลากรเกิดความรัก ความศรัทธา และมุงม่ันทุมเททํางานใหกับองคกร สนับสนุนให

บุคลากรเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสวนรวมในการเสนอแนะแนวคิดท่ีสรางสรรค อันกอใหเกิดนวัตกรรมใหมข้ึน 

(วนิดา วาดีเจริญ, 2556 : 11) สิ่งเหลานี้จะเปนกําลังผลักดันและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกร  

สืบเนื่องจากวิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย เริ่มตั้งแตยุคแรกกอนการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม และยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซ่ึงแบงออกเปนสองชวง (วนิดา วาดีเจริญ, 2556 : 18) กลาวคือ 

ยุคเริ่มตนของการปฏิวัติอุตสาหกรรมท่ีเนนการจัดระบบในองคกร โดยนําหลักการและแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร
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เขามาชวยในการกําหนดมาตรฐานของผลผลิตในแตละวัน และพัฒนาไปยังยุคการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธซ่ึง

ใหความสําคัญกับพฤติกรรมของคนงาน อันมีผลกระทบตอผลผลิตโดยรวมขององคกร และการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยในยุคปจจุบัน อันเปนยุคท่ีมีการศึกษาคนควาเรื่องความสัมพันธระหวางบุคคลและองคกร จน

กลายมาเปนการบริหารทรัพยากรมนุษย ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแนวคิดจากการมองคนในลักษณะท่ีตองใชการ

บังคับบัญชา การจูงใจโดยใชเงินเปนสิ่งลอ และการใชบทลงโทษใหเกิดความกลัว มาเปนการสรางความ

ไววางใจใหเกิดความรับผิดชอบ สงเสริมความรวมมือและเนนการมีสวนรวม จนกลายเปนทฤษฎีตางๆ ตาม

แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษยยุคใหม ซ่ึงแนวคิดดานการบริหารทรัพยากรมนุษยจากอดีตถึงปจจุบันมี

รายละเอียด (โสภณ ภูเกาลวน และ ฐิติวรรณ สินธุนอก, 2557 : 42-59) โดยสรุปดังนี้ 

1. การบริหารงานบุคคล หรือการบริหารบุคลากร เปนแนวคิดทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสน

ศาสตร ท่ียังเขาใจกันวาการปกครองโดยการใชกฎเกณฑระเบียบขอบังคับและตัวบทกฎหมายท่ีเครงครัด

เขมงวดจะทําใหมนุษยในองคกรอยูในระเบียบวินัยและลดโอกาสการสรางความไมสงบใหแกองคกร กลาวคือ 

 1.1 เปาหมายสูงสุดในการบริหารงานบุคคลคือการรักษาสันติสุขในองคกร โดยใหเรื่อง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนเรื่องรองลงมา  

 1.2 การวางแผนกําลังคนและการกําหนดขอบเขตหนาท่ีงาน เพ่ือกําหนดคําบรรยายลักษณะ

งานมีสภาพตายตัว โดยฝายบุคคลเปนคนกําหนดวาตําแหนงนี้ควรทําหนาท่ีนั้นหนาท่ีนี้ 

 1.3 การฝกอบรมและพัฒนางานในโลกของการบริหารงานบุคคลจัดทําโดยใหหัวหนางาน

หรือผูบริหารเปนผูกําหนดวาจะใหพนักงานเขารับการ ฝกอบรมในเรื่องใดบาง 

 1.4 การแรงงานสัมพันธ  ในเชิงของนักบริหารงานบุคคลจะหมายถึงการรอบรู ใน

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ เพ่ือจะไดนํามาเอาชนะคะคานกับลูกจาง แทนความหมายท่ีแทจริงท่ีหมายถึง

การสรางความเขาใจอันดีระหวางพนักงานหรือลูกจางกับผูบริหารหรือนายจาง และระหวางพนักงานดวยกัน

เพ่ือสรางบรรยากาศท่ีเก้ือกูลตอการปฏิบัติงาน 

 1.5 การลงโทษพนักงาน ถือเปนผลงานชิ้นเอกของเจาหนาท่ีบุคคลท่ีแสดงใหเห็นวาไดจอง

จับผิดพนักงานอยางจริงจัง 

2. การบริหารทรัพยากรมนุษย เกิดจากแนวคิดท่ีวาทรัพยากรมนุษยเปนสินทรัพยท่ีมีคายิ่งของ

องคกร และทุนมนุษยเปนทุนท่ียั่งยืนท่ีสุดเทาท่ีองคกรมีอยู ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษยจึงคํานึงถึง 

 2.1 เปาหมายหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษยคือการใชทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชน

อยางมีดุลยภาพสูงสุดในองคกร ซ่ึงหมายถึงการพัฒนามนุษยใหมีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึนไปพรอมกับการ

พัฒนาองคกรอยางมีดุลยภาพ ทําใหพนักงานเติบโตและองคกรก็กาวหนาไปพรอมๆ กัน 

 2.2 การวางแผนกําลังคนและการกําหนดหนาท่ีงาน ดําเนินการโดยสํารวจขีดความสามารถ

ของบุคลากรท่ีมีอยู แลวปรับสภาพขอบเขตหนาท่ีงานตามลักษณะความรับผิดชอบของบุคลากร สามารถ

ปรับเปลี่ยนยึดหดขยายไดตามความจําเปนของภารกิจขององคกรท่ีมีลักษณะเปนพลวัต 

 2.3 การฝกอบรมและพัฒนาพนักงานในการบริหารทรัพยากรมนุษย ดําเนินการโดยนําเอา

สมรรถนะหลักและสมรรถนะในสายงานหรือสมรรถนะทางเทคนิค มารวมกันคิดระหวางผูบังคับบัญชาตน
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สังกัดกับผูบริหารระดับสูงกวา ทําการกําหนดระดับความตองการของสมรรถนะท่ีจะทําใหผูดํารงตําแหนง

สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายได จากนั้นจึงนํามาจัดทําเปนความตองการในการฝกอบรม 

 2.4 กิจกรรมพนักงานสัมพันธ เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือทําใหพนักงานรูสึกวามีคุณคาของ

ความเปนมนุษยท่ีอยูในสังคมการทํางานอยางมีความหมายและเปนทุนมนุษยท่ีเปนสินทรัพยพ้ืนฐานท่ีมีคายิ่ง

ขององคกร 

 2.5 การลงโทษพนักงานในมุมมองของการบริหารทรัพยากรมนุษยถือวาเปนสิ่งท่ีจําเปน

เพราะการลงโทษคนไมดี ทําใหคนดีมีคา และการยกยองคนดีทําใหคนดีมีราคา มาตรฐานการลงโทษทางวินัย

เพ่ือใหบรรลุผลดังกลาวจะดําเนินการอยางมีหลักการและมีเหตุผล 

วนิดา วาดีเจริญ (2556 : 12) แสดงถึงความแตกตางระหวางบริหารงานบุคคลและการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยไววา การบริหารทรัพยากรมนุษยและการบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการวาดวยการ

มอบหมายหนาท่ีตามโครงสรางขององคกรใหกับบุคลากรท่ีผานการคัดเลือก ตามข้ันตอนและนโยบายท่ีองคกร

กําหนด ในขณะท่ีการบริหารงานบุคคลหมายถึงการบริหารจัดการหรือกํากับดูแลเก่ียวกับหนาท่ีของบุคลากรท่ี

พึงปฏิบัติตามวัตถุประสงคท่ีองคกรวางไว  

ในทศวรรษท่ี 1980 เริ่มมีการใชแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยแทนท่ีการบริหารงานบุคคล ใน

อดีตองคกรมองบุคลากรวาเปนเพียงปจจัยการผลิตเทานั้น ในขณะท่ีปจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษยมี

มุมมองในดานของบุคลากรวาเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคาขององคกร ไมใชปจจัยการผลิตท่ีสามารถลด

ตนทุนได การบริหารงานบุคคลในอดีตจะเนนการเจรจาตอรอง และขอตกลงรวมในการจางงาน แตการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยจะเนนในเรื่องระบบการจัดการคุณภาพโดยรวม ซ่ึงเปนกลไกสําคัญท่ีเปดโอกาสใหบุคลากร

เขามีสวนรวมในการทํางานท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีของตน ผูบริหารจะตองดูแลและพัฒนาความสามารถของ

บุคลากรอยางเปนระบบตอไปในอนาคต 

นอกจากนี้การบริหารงานบุคคลในอดีตยังใหความสนใจในเรื่องความพึงพอใจในงานตลอดจนขวัญ

และกําลังใจในการทํางาน ในขณะท่ีปจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษยใหความสนใจเรื่องบรรยากาศการ

ทํางานในองคกร และวัฒนธรรมองคกร สวนการบริหารงานบุคคลจะใชการกําหนดงานเปนพ้ืนฐานในการสรร

หา ฝกอบรม และประเมินผลการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล ซ่ึงตางจากการบริหารงานทรัพยากรมนุษยท่ีเนน

การทํางานเปนกลุม โดยเชื่อวาการทํางานเปนกลุมจะชวยสงเสริมศักยภาพโดยรวมขององคกร อันนําไปสู

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคลจะเนนเรื่องการฝกอบรม การเรียนรูทักษะท่ีจําเปนตอการ

ทํางาน ในขณะท่ีการบริหารทรัพยากรมนุษยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลระยะยาว ดวยการฝกอบรม

และวิธีการอ่ืน เชน การหมุนเวียนงาน การสอนงาน การมอบอํานาจการตัดสินใจและการใหทุนการศึกษาตอ 

เปนตน 

กลาวโดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษยเดิมเรียกกันวาการบริหารงานบุคคล แตเม่ือโลกปจจุบันมี

ความเจริญเติบโตขยายตัวมากข้ึน กรอบแนวคิดดานงานบุคคลจึงจําเปนตองขยายและพัฒนาใหสอดคลองกับ

ความเปลี่ยนแปลง ซ่ึงนักวิชาการสวนใหญไมไดมองวาบุคลากรในองคกรเปนเพียงผูรับคําสั่งตามท่ีมอบหมาย

เทานั้น ในบทบาทใหมบุคลากรมีฐานะเปนทรัพยากรขององคกร ซ่ึงเรียกในปจจุบันวา ทุนมนุษย ท่ีมีสวนรวม
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สงเสริมและสนับสนุนใหภาระงานตางๆ ขององคกรดําเนินอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สราง

ความสําเร็จและมีความสําคัญยิ่งตอองคกร 

การบริหารทรัพยากรมนุษยมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดมาเปนระยะตั้งแตด้ังเดิมท่ีเรียกชื่อวาการ

บริหารงานบุคคล ซ่ึงจุดเนนก็มุงไปท่ีความเชี่ยวชาญในกระบวนการบริหารงานบุคคล จนปรับเปลี่ยนมาเปน

การกระจายความรับผิดชอบในการบริหารคนออกไปยังผูบริหารหรือผูท่ีเปนหัวหนางาน จุดเนนอยูท่ีตัวผลงาน  

ตารางท่ี 1 ความแตกตางระหวางการบริหารงานบุคคลกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ความแตกตาง การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย 

ปรัชญาการบริหารทรัพยากร

มนุษยขององคกร 

คนเปนลูกจางขององคกรท่ีตอง

กํากับดูแลดวยดวยระเบียบและ

ขอบังคับอยางเครงครัด 

คนเปนทรัพยากรท่ีเปนท้ังหุนสวน

ในการดําเนินการขององคกรและ

เปนทุนท่ีมีคุณคายิ่งขององคกร 

เปาหมายในการบริหารทรัพยากร

มนุษย 

รักษาสันติสุขในการทํางานของ

องคกร 

ใชทรัพยากรอยางมีคุณคาและเกิด

ประสิทธิภาพอยางมีดุลยภาพใน

องคกร 

การวางแผนกําลังคน ใชผังการบริการองคกรท่ีตายตัว  

ใชคําบรรยายลักษณะงานเดิมของ

ตําแหนงงานทุกครั้ง 

ใชผังการบริหารงานเปนกลุมงานท่ี

ยึดหยุนได  

ทบทวนคําบรรยายลักษณะงาน

ใหมทุกครั้งท่ีรับพนักงานใหม 

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ตนสังกัดเขารวมในการคัดเลือก

ครั้งสุดทาย 

ตนสังกัดเขารวมตั้งแตการกําหนด

คุณสมบัติของพนักงาน 

การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน ผูบังคับบัญชาเปนผูตอบ

แบบสอบถามความจําเปนในการ

ฝกอบรม  

จัดลําดับความเรงดวนตามความจํา

เปนของปญหา  

เปนการฝกอบรมเชิงรับ 

ผูบังคับบัญชารวมกับฝายบุคคลใน

การกําหนดแผนการฝกอบรม 

ความเรงดวนตามแผนสมรรถนะ

ของตําแหนงงาน 

เปนการอบรมเชิงรุก 

การพนักงานสัมพันธ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายเปน

หลัก 

ใชหลักแรงงานสัมพันธ 

ฝายบุคคลเปนเจาของเรื่องในการ

ดําเนินการเกือบท้ังหมด 

เพ่ือความมีคุณคาและ

ความสัมพันธท่ีดีภายในองคการ

เปนหลัก 

ใชหลักจิตวิทยาสัมพันธภาพ 

ฝายบุคคลเปนผูประสานงานโดยมี

ตนสังกัดเปนประธานคณะทํางาน 

การใหคุณใหโทษแกพนักงาน ฝายบุคคลเปนผูควบคุมกฎและ ฝายบุคคลเปนผูแนะนําและให
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ตัดสินใจ 

ลงโทษเพ่ือใหเข็ดหลาบ 

คําปรึกษาใหตนสังกัดตัดสินใจ 

ลงโทษเพ่ือใหใชเปนบทเรียนในวง

กวาง 

ท่ีมา : โสภณ ภูเกาลวน และ ฐิติวรรณ สินธุนอก (2557 : 57-58) 

 

คําจํากัดความของคําวาทรัพยากรมนุษยหมายรวมถึงองคความรูโดยรวม ทักษะ ความคิดสรางสรรค 

พรสวรรค ความถนัดของบุคลากรโดยรวมท่ีขับเคลื่อนองคกรใหเดินหนา และยังครอบคลุมไปถึงคุณคา 

ทัศนคติ วิธีการจัดการกับปญหา และความเชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีทํางานในองคกรนั้นๆ อีกดวย 

ทรัพยากรมนุษยเปนผลลัพธของความสามารถท่ีถูกถายทอดกันมา ความรูและทักษะตางๆ ท่ีสั่งสม โดยแสดง

ใหเปนผานบุคลากรท่ีมีพรสวรรคและความถนัดตางๆ ท่ีทํางานในองคกรนั้นๆ ในสวนของความหมายของการ

บริหารทรัพยากรมนุษยตามท่ีนักวิชาการใหไว มีดังนี้ 

ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2545 : 15) ใหความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยวาหมายถึง

กระบวนการท่ีผูบริหาร ผูมีหนาท่ีเก่ียวกับงานบุคลากร และหรือบุคคลท่ีตองปฏิบัติงานเก่ียวกับบุคลากรของ

องคกรรวมกันใชความรู ทักษะ และประสบการณในการสรรหา การคัดเลือก และบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมใหเขาปฏิบัติงานในองคกร พรอมท้ังดําเนินการธํารงรักษาและพัฒนาใหบุคลากรขององคกรมี

ศักยภาพท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเหมาะสม ตลอดจนเสริมสราง

หลักประกันใหแกสมาชิกท่ีตองพนจากการรวมงานกับองคกร ใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข

ในอนาคต 

สมบัติ กุสุมาวลี (2552 : 105) ไดใหคําจํากัดความของการบริหารทรัพยากรมนุษยวาเปนการสราง

ผลิตภาพดานแรงงานใหเกิดข้ึนในองคกรใหเกิดประสิทธิผลและเกิดความคุมคาในการลงทุน การพัฒนา

บุคลากรใหมีการเรียนรู ความสามารถท่ีพรอมรองรับตอการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันอยางยั่งยืน เพ่ือให

องคการมีความสามารถใชศักยภาพและขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยท่ีสงผลตอการประกอบการได

อยางเต็มท่ีดวยกิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก การบริหารคาจางและสวัสดิการ การฝกอบรมและการพัฒนา

บุคลากร การจัดการความรู การพัฒนาองคกร การพัฒนาคานิยมและวัฒนธรรมองคกร การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตในการทํางาน และการพัฒนาจิตสํานึกท่ีรับผิดชอบตอการทํางานของตนเองและตอสังคม 

พิชิต เทพวรรณ (2554 : 26) ใหนิยามการบริหารทรัพยากรมนุษยวาเปนนโยบายและวิธีการ

ปฏิบัติงานท่ีบอกถึงกิจกรรมท่ีเปนการจัดหา การใช การรักษาไวซ่ึงทรัพยากรมนุษย ผูซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานและ

สงผลตอความสําเร็จขององคกร การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนมากกวาแนวทางปฏิบัติและถือไดวาเปนกรอบ

กลยุทธใหญของการบริหารองคกรโดยภาพรวม ซ่ึงแนวความคิดการจัดการงานบุคคลแบบเกานั้นเปนการ

ปฏิบัติในกิจกรรมทุกอยางท่ีเก่ียวกับพนักงานในองคกร และเปนเพียงเครื่องมือท่ีทําใหเกิดการปฏิบัติงาน ซ่ึง

คํานึงถึงเฉพาะการวางระเบียบและแนวปฏิบัติตางๆ เปนสวนใหญ 
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สุนันทา เลาหนันท (2556 : 5) ใหนิยามของการบริหารทรัพยากรมนุษยวาเปนกระบวนการในการ

ตัดสินใจและการปฏิบัติ ท่ีเก่ียวกับบุคลากรทุกระดับในหนวยงาน เพ่ือใหเปนนักทรัพยากรบุคคลท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุดและสงผลตอความสําเร็จตอเปาหมายขององคกร กระบวนการตางๆ ท่ีสัมพันธเก่ียวของ 

ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจายคาตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูลสุขภาพและความปลอดภัย

ของพนักงาน และแรงงานสัมพันธ การพัฒนาองคการ ตลอดจนการวิจัยดานทรัพยากรมนุษย 

สุภาวดี ขุนทองจันทร (2559 : 16) ไดใหคําจํากัดความ การบริหารทรัพยากรมนุษยไววา หมายถึง 

การจัดระเบียบดูแลบุคลากรใหสามารถใชความรูและความสามารถของแตละบุคคลใหมากท่ีสุด เปนผลให

องคการอยูในฐานะไดเปรียบทางดานประสิทธิภาพ โดยไดรับผลงานมากท่ีสุดจากการสรางแรงจูงใจให

บุคลากรทุมเทในการทํางาน 

กลาวโดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง การดําเนินการดานทรัพยากรมนุษยโดยใชกล

ยุทธในการสรรหา คัดเลือก พัฒนา จัดการผลการปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน แรงงานสัมพันธ สุขภาพ

และความปลอดภัย และกลยุทธอ่ืนๆ เพ่ือใหทรัพยากรมนุษยสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมายขององคกร กลาวคือ การบริหารทรัพยากรมนุษยคือกระบวนการท่ีทําใหไดคนดีและคนเกงมี

ความสามารถ การใชคนและบํารุงรักษาคนท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในจํานวนท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมกับปริมาณงาน 

ตารางท่ี 2 แสดงแนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

กรอบแนวคิด เจาภาพ จุดเนน กิจกรรม 

การบริหารคนแบบเกา นักทรัพยากรบุคคล ความเชี่ยวชาญดาน

บุคคล 

กระบวนการบริหารงาน

บุคคล อันไดแก การสรร

หา การคัดเลือก การ

บรรจุ แตงตั้ง การพัฒนา 

การประเมิน เปนตน 

การบริหารคนแนวกวาง หัวหนางาน ความสัมพันธระหวาง

หัวหนาและลูกนอง 

สรางความผูกพัน ภาวะ

ผูนํา การสรางทีม 

การบริหารคนเชิงกลยุทธ ผูบริหาร คนเปนสินทรัพยและทุน

ขององคกร 

การวางแผนเชิงกลยุทธ 

การจัดการผลการ

ปฏิบัติงาน การบริหาร

ความเปลี่ยนแปลง 

ท่ีมา : นิสดารก เวชยานนท (2559 : 61) 
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จากความหมายท่ีกลาวมาทําใหเห็นวา การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการหนึ่งท่ีจะชวยให

องคกรไดบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ เขามาปฏิบัติงาน เพ่ือสรางความเจริญเติบโตกาวหนาใหแกองคกร 

และพรอมจะรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบันได ซ่ึงจะตองเก่ียวของกับบุคลากรหรือสมาชิกใน

องคกร 3 ชวงระยะเวลา กลาวคือ 

1. กอนปฏิบัติงาน ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองวางแผน สรรหา และจูงใจ บุคลากรท่ีมี

ความรู ความสามารถ และประสบการณเขามารวมปฏิบัติงาน โดยหนวยงานดานนี้จําเปนตองรูและเขาใจถึง

กลุมเปาหมายท่ีองคกรตองการ เพ่ือใหเขามารวมงานดวยความเหมาะสมตอไป 

2. ขณะปฏิบัติงาน ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยจําเปนตองธํารงรักษาใหบุคลากรขององคกรมี

คุณภาพ มีชีวิตการปฏิบัติงานท่ีดี มีความศรัทธาและจงรักภักดีตอองคกร โดยคํานึงถึงผลตอบแทนท่ีเหมาะสม

และเปนธรรม เพ่ือจะดึงดูดความสนใจบุคลากรท่ีดีเขามารวมปฏิบัติงานได 

3. หลังการปฏิบัติงาน ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยตองเอาใจใสดูแลบุคลากรหลังเกษียณอายุ 

หรือบุคลากรท่ีมีความจําเปนตองลาออกจากงานกอนเวลาดวยความจําเปนบางประการ โดยองคกรจะตอง

จัดเตรียมความพรอมใหบุคลากรไดใชชีวิตอยางมีความสุขในสังคมหลังออกจากงาน อาจจะเปนเรื่องเงิน

บําเหน็จ บํานาญ เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนในรูปอ่ืนๆ ท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการดํารงชีวิตท่ี

มีความสุขไดตอไป 

การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนงานท่ีมีความสําคัญยิ่งตอองคกร ไมวาองคกรนั้นจะเปนองคกรขนาด

เล็กหรือขนาดใหญก็ตาม ไมวาจะเปนองคกรธุรกิจเอกชนหรือหนวยงานราชการของรัฐก็ตาม ในการ

ดําเนินงานขององคกร ทุกฝายหรือทุกแผนกงานลวนแลวแตตองมีความเก่ียวของกับทรัพยากรมนุษย เพราะ

ทรัพยากรมนุษยถือไดวาเปนผูสรางสรรคงานใหกับองคกร การไดมา รักษา และพัฒนาไวซ่ึงทรัพยากรมนุษยท่ี

มีคุณภาพนั้นจะสามารถทําใหองคกรดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชนกับทุก

ฝายในองคกร ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงความความสําคัญ (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2550 : 5) ดังนี้ 

1. ชวยสรางความเจริญเติบโตม่ันคงใหแกองคกร ในฐานะท่ีงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษย

จะทําใหไดบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และมีความพรอมเขามาเพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจขององคกรไปสู

ความสําเร็จได 

2. ชวยสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เม่ือบุคลากรไดปฏิบัติงานท่ีตนเองมีความรู 

ความสามารถ และยังจะสงผลใหเกิดความทุมเท เสียสละ จงรักภักดีตอองคกรมากข้ึน 

3. ชวยกระตุนใหบุคลากรตื่นตัวท่ีจะเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของตนเอง โดยอาศัยความรู 

ความสามารถและทักษะท่ีหลากหลาย 

4. ชวยสรางความม่ันคงใหแกสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะหากมีการบริหารทรัพยากรมนุษย

ท่ีดียอมจะชวยเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพ กอใหเกิดการจางงานและภาวการณมีงานทํา สรางผลผลิตใหแก

องคกรและเพ่ิมรายไดใหกับประเทศชาติมากยิ่งข้ึน 

พิชิต เทพวรรณ (2554 : 26) แสดงถึงความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษยมีผลตอบุคลากร

ตลอดจนสังคมสวนรวมดวย โดยจําแนกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
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1. ดานพนักงาน ทําใหพนักงานในองคการสามารถใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี ชวยให

พนักงานไดมีโอกาสนําเอาความรูและความสามารถของตนเองมาใชในงานท่ีรับผิดชอบไดอยางเต็ม

ความสามารถ เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสินคาหรือบริการ พนักงานมีโอกาสและมี

ความกาวหนาในอาชีพ นําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคกร ระหวางพนักงานกับองคกรรวมกัน 

2. ดานองคกร ทําใหองคกรสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง โดยองคกรมีทิศทางหรือนโยบาย

การบริหารงานในลักษณะใดในปจจุบันและในอนาคต ความพรอมและความเพียงพอในเรื่องของจํานวน

ทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยูในองคกร จะสามารถทําใหองคกรดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับการ

ขยายหรือหดตัวขององคกร สงผลใหองคกรสามารถดําเนินงานไปไดตามทิศทางและบรรลุเปาหมายท่ีตองการ 

3. ดานสังคม การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนพ้ืนฐานองการพัฒนาระบบสังคมและเศรษฐกิจ 

เพราะหากองคกรเจริญเติบโต ก็จะสงผลตอการจางงาน ทําใหประชาชนมีงานทํา มีอาชีพ มีรายไดในการหา

เลี้ยงครอบครัว มีสวัสดิการท่ีดี อันเปนการสรางพ้ืนฐานท่ีม่ันคงใหกับสังคม และนําไปสูความเจริญกาวหนา

ดานเศรษฐกิจของประเทศตอไป 

นิสดารก เวชยานนท (2559 : 64) กลาวสรุปถึงทรัพยากรมนุษยวา ทุนมนุษยมีความสัมพันธกับการ

เพ่ิมประสิทธิผลขององคกร  การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีดีนั้นจะสงผลทําใหผลิตผลและผลการปฏิบัติงาน

ขององคกรเพ่ิมสูงข้ึน โดยท่ีทุนมนุษยจะสามารถสรางคุณคาโดยผานกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ไม

วาจะเปนการสรรหาคัดเลือก การพัฒนาและการรักษา  

คุณคาของทุนมนุษยนั้นมีตั้งแตระดับต่ํา คือ สามารถสงมอบสินคาและบริการใหกับลูกคาตาม

ภารกิจในตําแหนง หรือถาองคกรมีการจัดการทุนมนุษยอยางดี ทุนมนุษยนั้นก็จะยกระดับ คือ นอกจากจะสง

มอบคุณคาแลว ยังจะเพ่ิมคุณคาและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคามากข้ึน แตถาองคกรท่ีใชการบริหารทุน

มนุษยเชิงกลยุทธ คุณคานั้นก็จะถูกยกระดับข้ึนมาเปนการสรางคุณคาใหมใหกับองคกร อาจนําไปสูการสราง

นวัตกรรมใหมซ่ึงทําใหองคกรกาวกระโดดเหนือคูแขง ทําใหองคกรเกิดความไดเปรียบในการแขงขันและนําไปสู

ความยั่งยืน ซ่ึงท้ังนี้ท้ังนั้น ตัวการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นถือวาเปนสมรรถนะท่ีสําคัญขององคกร 

กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวาการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นมีความสําคัญในแงของการบริหารจัดการ

ในรูปของทุนมนุษย กลาวคือ ชวยสรางความเจริญเติบโตม่ันคงใหแกองคกร ชวยสรางขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน ชวยกระตุนใหบุคลากรตื่นตัวท่ีจะเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของตนเอง และชวยสรางความม่ันคง

ใหแกสังคมและประเทศชาติ 

การบริหารทรัพยากรมนุษยหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย คือ การใชกลยุทธเชิงรุกท่ีมี

ความสัมพันธกันอยางตอเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีคุณคามากท่ีสุดในองค นั่นคือบุคคลท่ีทํางาน

ท้ังกรณีท่ีทํางานรวมกันและกรณีท่ีทํางานคนเดียว เพ่ือบรรลุเปาหมายในการประกอบธุรกิจหรือกิจการใดๆ 

กลยุทธในกรบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยนั้นจะมีกรเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ 

จึงตองมีการพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลา ดวยเหตุนี้ในธุรกิจและองคกรหลากหลายประเภทจึงมีแผนกหรือ

หนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะ การบริหารทรัพยากรมนุษยถือเปนท้ัง
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ทฤษฎีในเชิงวิชาการและแบบแผนการปฏิบัติในองคกรท้ังของเอกชนและภาครัฐ และกระบวนการหนึ่งท่ีสําคัญ

ยิ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังมีรายละเอียดโดยสรุป ดังตอไปนี้ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือบุคลากรมีวิธีการท่ีหลากหลาย หากองคกรสามารถเลือกใชให

เหมาะสมกับลักษณะของบุคคลและภารกิจขององคกร จะทําใหองคกรไดบุคลากรท่ีมีความรู ทักษะและ

ความสามารถในงาน เพราะบุคลากรทุกคนมีศักยภาพของตนเอง ท่ีสามารถพัฒนาใหเพ่ิมพูนข้ึนไดท้ังดาน

ความรู ทักษะและทัศนคติ ถาหากมีแรงจูงใจท่ีดีพอ (สุภาวดี ขุนทองจันทร, 2559 : 128) ดังนั้น ในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลนั้นองคกรจะตองดําเนินการทุกดานอยางบูรณาการ 

ในภาพกวาง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมุงไปท่ีมวลมนุษยชาติ ไมเลือกถ่ินฐานท่ีเกิด ท่ีอยูอาศัย 

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ลักษณะทางกายภาพหรือทางจิตใจ ตลอดจนความเชื่อถือและศรัทธาใน

ระบบความคิดท่ีใชเปนหลักดําเนินชีวิต พยายามคนหาความหมาย วิธีการ และเปาหมายของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยท่ีสามารถนํามาใชไดกับมนุษยทุกคน สภาวะท่ีมนุษยทุกคนปรารถนา ถือเปนภารกิจหลักของ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือสรางสภาวะแหงการดํารงชีวิตท่ีสามารถเขาถึงสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตของ

มนุษย สรางสภาวะแหงการเปนมนุษยท่ีสมบูรณ และสภาวะแหงการมีศักด์ิศรีแหงมนุษย ซ่ึงหมายถึงการมี

สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ หรือความเปนพ่ีเปนนองกันท่ัวโลกไดอยางแทจริง การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย มักเกิดข้ึนในองคกรหลักท้ังองคกรขนาดเล็กและใหญ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนบทบาท

หนาท่ีสําคัญซ่ึงผูกติดอยูกับความสําเร็จขององคกร เปรียบเสมือนระบบยอยท่ีมีความสําคัญอยูภายในองคกร

อีกระบบหนึ่ง (ศิรภัสสรศ วองทองดี, 2559 : 42) การใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยข้ึนอยูกับ

หลายปจจัย เชน ระดับความรู ความเขาใจ และทัศนคติของผูบริหารระดับสูงท่ีมีตอการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ข้ึนอยูกับวัฒนธรรมองคกร ความตองการของผูมีสวนไดเสีย ความตองการของลูกคา และกรอบความ

เชื่อในการคิดหรือการอางอิงของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยซ่ึงจะเปนผูดําเนินงานในทุกๆ ข้ันตอน รวมถึงองค

ความรูและเทคโนโลยีท่ีถูกนํามาใชในการทํางานอีกดวย 

พิชิต เทพวรรณ (2554 : 156) สรุปความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไววา การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธเปนการพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

โดยมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธขององคกรและกลยุทธธุรกิจ เพ่ือใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายตามท่ี

ตองการได โดยจะใหความสําคัญกับการดําเนินงานในนโยบายและการปฏิบัติดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

เพ่ือสนับสนุนใหองคกรบรรลุเปาหมายในระยะยาว 

ศิรภัสสรศ วงศทองดี (2559 : 19) สรุปความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยไววา การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ในความหมายแคบ หมายถึง การพัฒนามนุษยในระดับปจเจกบุคคล และการพัฒนามนุษยใน

ระดับองคกร นักวิชาการหลายทานไดใหคํานิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไว โดยสรุปรวมแลว การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยในความหมายแคบเปนการพัฒนาเพ่ือกอใหเกิดการเรียนรู ความรู ทักษะ ประสบการณใหมๆ 

และเปนการเพ่ิมศักยภาพของบุคคลใหเปนผูท่ีมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามท่ีตองการ เพ่ือสามารถทําให

สมการแหงความสําเร็จอันประกอบดวยผลรวมขององคกรเปนจริง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในความหมาย

กวาง หมายถึง การพัฒนามนุษยในระดับสังคม ประเทศ และสากล มีองคกรหลายระดับท่ีถูกคาดหวังให
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รวมกันรับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับมหภาค เชน กระทรวง ทบวง กรม ของรัฐบาลในทุกๆ 

ประเทศ นอกจากนี้ยังมีองคกรระหวางประเทศ โรงเรียน สถานศึกษา สถาบันทางศาสนา องคกรการกุศล 

รวมท้ังวิธีการ เปาหมาย และกระบวนการท่ีหลากหลาย 

สุภาวดี ขุนทองจันทร (2559 : 107-108) ไดใหความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนกระบวนการเรียนรูท่ีตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติของบุคคลใหมีพฤติกรรมการทํางานท่ีกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

องคกร อาจกระทําไดหลายวิธี เชน การศึกษาตอ การฝกอบรม การสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงาน และ

การศึกษาคนควาดวยตนเองหรือการพัฒนาตนเอง 

วิธีในการพัฒนาบุคคลมีหลายวิธี จะตองเลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะของบุคคลและภารกิจของ

องคกร บุคคลทุกคนมีศักยภาพของตนเองท่ีสามารถพัฒนาใหเพ่ิมพูนข้ึนไดท้ังดานความรู ทักษะและทัศนคติ 

ถาหากมีแรงจูงใจท่ีดีพอ การพัฒนาบุคคลจะตองทําทุกดาน คือ สุขภาพอนามัย ความรู ความสามารถ จิตใจ

และคุณธรรม องคกรตองคํานึงถึงความม่ันคงและความกาวหนาของบุคคลควบคูไปกับความกาวหนาของ

องคกร องคกรจะอยูไมไดถาขาดบุคคลท่ีมีกําลังกาย กําลังใจและสติปญญาท่ีทุมเทใหกับองคกร 

เนื่องจากองคกรในปจจุบัน มีความซับซอนและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ไมวา

จะเปนคูแขงท่ีมีจํานวนมากข้ึน หรือเทคโนโลยีท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งเหลานี้ลวนสงผล

กระทบใหผูบริโภคมีความตองการท่ีเปลี่ยนไป ดังนั้นผูบริหารจึงตองเตรียมความพรอมดานบุคลากรเพ่ือรองรับ

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดยการฝกอบรม ไมวาจะเปนการฝกอบรมดานการบริหารจัดการ หรือดานเทคนิค 

(วนิดา วาดีเจริญ, 2556 : 119) ท้ังนี้การฝกอบรมมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถแขงขันกับองคกรคูแขงไดในระยะยาว ซ่ึง

ในการพัฒนาคนหรือการพัฒนาทุนมนุษย ท่ีเรียกวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในองคกรนั้น วิธีคิดหรือ

ทัศนคติของผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของเปนเรื่องสําคัญ เพราะหลายองคกรมีการพัฒนาทุนมนุษยในองคกรแบบ

ตามใจผูบริหารระดับสูง โดยท่ีฝายทรัพยากรบุคคลหรือฝายฝกอบรมอาจจะไมไดใหขอมูลหรือขอคิดในดาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับผูบริหารระดับสูงอยางครบถวน สาเหตุเหลานี้ทําใหเกิดการพัฒนาทุนมนุษยใน

องคกรท่ีสูญเปลา ดังนั้น องคกรควรกําหนดแนวนโยบายในการพัฒนาทุนมนุษยในองคกรเบื้องตนไวดวยหลัก 

5 ประการ (ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, 2550 : 107-109) กลาวคือ 

1. การพัฒนาทุนมนุษยในองคกรควรจะตองมุงเนนไปท่ีเปาหมายเชิงกลยุทธขององคกรเปนหลัก 

2. ตองมีการสะสมหรือเก็บรักษาทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สรางคุณคาของทรัพยากรบุคคลใหเพ่ิมมากข้ึน และเติมเต็มในสวนท่ีขาด 

4. ธํารงรักษาทรัพยากรบุคคลอยางดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

5. สรางผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรบุคคลใหเร็วท่ีสุด 

พิชิต เทพวรรณ (2554 : 157) กลาวถึงเปาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธไววา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการสรางโอกาสใหทรัพยากรมนุษยหรือพนักงานแตละคนในการเพ่ิมทักษะ 
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ความรู ความเชี่ยวชาญ และระดับสมรรถนะใหดีข้ึน ซ่ึงเปาหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ

ขององคกร มีดังนี้ คือ 

1. เพ่ือใหองคกรมีความไดเปรียบทางการแขงขัน จากการมีทรัพยากรมนุษย ท่ีมีความรู 

ความสามารถ และมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา 

2. เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยง สอดคลอง และครอบคลุมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับกลยุทธของ

องคกร และกลยุทธการเรียนรูของแตละบุคคล 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษยขององคกร เนื่องจากทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากร

หลักท่ีจะเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน ดังนั้น การพัฒนาท้ังความรู สติปญญา และจริยธรรมของทรัพยากร

มนุษยจึงมีความสําคัญตออนาคตขององคกรเปนอยางสวน 

ศิรภัสสรศ วงศทองดี (2559 : 28-29) ไดกลาวถึงเปาหมายสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา

มีอยู 2 ประการ กลาวคือ 

ประการแรก การพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดรับการออกแบบมาเพ่ือสรางการเรียนรู ท้ังในระดับ

ปจเจกบุคคล และในระดับองคกร การเรียนรูในระดับบุคคล หมายถึง การเปลี่ยนแปลอยางถาวรเชิงสัมพัทธใน

พฤติกรรมหรือศักยภาพของมนุษย ซ่ึงมิไดเปนผลโดยตรงจากการเจริญเติบโตทางรางกาย สวนการเรียนรูของ

องคกร เปนผลรวมของการเรียนรูของสมาชิกในองคกรและอาจจะสงผลหรือผลักดันใหเกิดการพัฒนาองคกร 

ไปถึงการเปนองคกรแหงการเรียนรูท่ัวท้ังองคกรไดในท่ีสุด 

ประการท่ีสอง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยถูกออกแบบมาเพ่ือสรางผลงานท่ีดีกวาเดิมท้ังในระดับ

ปจเจกบุคคลและผลงานโดยรวมขององคกร ผลงาน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมท่ีทําใหบรรลุผลของการ

ทํางานอยางใดอยางหนึ่งจนเกิดผลลัพธตามภารกิจ ท้ังผลงานระดับปจเจกบุคคลหรือในระดับองคกร ซ่ึงตางก็

มีวัตถุประสงคเพ่ือกอใหเกิดความสําเร็จของสมาชิกทุกคนและขององคกร 

เพ่ือใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันขององคกรได จึง

ตองมีความเขาใจในหลักปรัชญาท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธท่ีเปนพ้ืนฐานของการ

กําหนดกลยุทธ (พิชิต เทพวรรณ, 2554 : 157-158) ไดแก 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธกอใหเกิดการสนับสนุน ซ่ึงนําไปสูความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคขององคกร 

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธควรจะใชในการประสานความรวมมือ และสนับสนุนถึง

ความสําเร็จในธุรกิจโดยเนนถึงประสิทธิภาพ เพ่ือควบคุมใหสามารถกําหนดและปรับปรุงลักษณะของการ

ปฏิบัติงานในดานตางๆ ไดแก การทํางานในลักษณะเปนกลุม การทํางานในลักษณะของบุคคล และควรจะมี

การสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาในทุกระดับขององคกร 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธเปนการสนับสนุนใหทรัพยากรมนุษยทุกคนในองคกรมี

โอกาสในการพัฒนาทักษะ และความสามารถใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธควรสรางหลักสูตรในการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง 

โดยมีเง่ือนไขซ่ึงจะใหความสําคัญไปท่ีการจัดการในการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และควรจะมีการสนับสนุน

โดยผูฝกสอน รวมถึงผูเชี่ยวชาญหรือท่ีปรึกษา และมีรูปแบบการฝกสอนท่ีเหมาะสม 

5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธตองมีการสนับสนุนทางดานงบประมาณในการเรียนรู

และพัฒนา โดยจะตองมีผูรับผิดชอบอยูในหนวยงาน ซ่ึงจะเปนผูท่ีสามารถใหคําแนะนําและสนับในการจัดการ 

นิสดารก เวชยานนท (2559 : 409-410) กลาวถึงปรัชญาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไววา การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงขององคกร ผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและ

ภายนอกองคกร โดยผานกระบวนการวางแผนการเรียนรูอยางเปนระบบเพ่ือใหองคกรมีสมรรถนะและ

ศักยภาพในอนาคต กลาวคือ เปนกระบวนการ การแนะนํา การจํากัด การดัดแปลง การปรับเปลี่ยน การ

แนะนําท่ีจะทําใหแตละคน ทีม มีทักษะ ความรู ความสามารถและสมรรถนะ ท่ีตองใชในการทํางานในปจจุบัน

และอนาคต ซ่ึงปรัชญาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  มี 6 ประการดังตอไปนี้ 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทําใหวัตถุประสงคขององคกรบรรลุและเปนประโยชนตอผูท่ีมีสวน

ไดเสียทุกกลุมขององคกร 

2. แผนและโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ควรท่ีจะบูรณาการเขากับความสําเร็จของ

องคกรและกลยุทธทางดานทรัพยากรมนุษย 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรออกแบบใหเกิดการปรับปรุงผลการทํางานท้ังในระดับของ

องคกร ทีม และบุคคล และใหเกิดประโยชนโดยรวม 

4. ทุกคนในองคกรควรไดรับโอกาส และการสนับสนุนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะ และความรูให

เต็มความสามารถ 

5. กรอบแนวคิดของการพัฒนาบุคคลมีอยูในแผนพัฒนาบุคคล ซ่ึงเนนท่ีการเรียนรูดวยตนเอง 

และการมีครูฝก พ่ีเลี้ยง และการอบรมอยางเปนทางการ 

6. องคกรตองลงทุน มอบโอกาส และอํานวยความสะดวกตอการเรียนรู ท่ีเหมาะสม โดยให

พนักงานรับผิดชอบตอการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 

หากองคกรมีการพัฒนาทุนมนุษยในองคกรอยางเหมาะและตอเนื่อง ในท่ีสุดก็จะทําใหทุนมนุษยใน

องคกรนั้นเกิดทุนทางปญญาข้ึนมา ซ่ึงถึงแมวาตัวพนักงานแตละคนจะเปนเจาของทุนปญญาก็จริง แตตราบใด

ท่ียังเปนพนักงานในองคกรอยูก็มีคาเปรียบเสมือนวาองคกรก็เปนเจาของทุนทางปญญาท่ีองคกรสรางข้ึนมา

ดวยเชนกัน องคกรมีวิธีการสรางหรือพัฒนาคนในองคกรท่ีมีความแตกตางและไมเหมือนอยางไรใหเหมาะสม

กับศักยภาพของแตละคน เพ่ือทําใหคนซ่ึงก็คือทุนมนุษยนั้นเกิดมูลคาเพ่ิมใหกับองคกรอยางคุมคากับการลงทุน

ไป ซ่ึงการพัฒนาคนไมใชเรื่องของการฝกอบรมเพียงอยางเดียว แตยังมีเครื่องไมเครื่องมือหรือวิธีการในการ

พัฒนาคนอีกมากมาย (ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, 2550 : 118-119) เชน การสอนงาน ระบบพ่ีเลี้ยง การ

สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การใหทําโครงการพิเศษ การฝกใหตัดสินใจโดยมีการดูแลใกลชิด การเรียนรูทางไกล 

การจัดองคความรูในองคกร การพัฒนาสายความกาวหนาในงาน การจัดอบรมภายในองคกร การสงไปอบรม

ภายนอกองคกร เปนตน 
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นิสดารก เวชยานนท (2559 : 411) แสดงใหเห็นถึงโมเดลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธไว

วา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ จะมีรูปแบบท่ีคลายคลึงกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย

เชิงกลยุทธ ซ่ึงจะประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังนี้ คือ 

ข้ันตอนแรก กําหนดวัตถุประสงคท่ีตองการในการพัฒนา กลาวคือ การวิเคราะหถึงความจําเปนใน

การพัฒนา เปาหมายท่ีองคกรตองการจะบรรลุ ซ่ึงเปาหมายนั้นมักจะมาจากพันธกิจขององคกร การกําหนด

วัตถุประสงคท่ีอาจใชวิธีของการสรางภาพฝนความสําเร็จขององคกรท่ีจะเกิดข้ึน เปนการกําหนดจุดหมาย

รวมกันในอนาคต ในการกําหนดภาพฝนความสําเร็จขององคกรนั้นผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับองคกรควรท่ีจะ

รวบรวมขอมูลเก่ียวกับวิสัยทัศน ความคาดหวังมาตรฐาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เกณฑในการ

ปฏิบัติงาน หรือรูปแบบการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุดเอามาประมวล 

ข้ันตอนท่ีสอง ประเมินสภาพปจจุบันขององคกร การวิเคราะหสภาพปจจุบันเปนจุดเริ่มตนท่ีจําเปน

และสําคัญท่ีสุดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ โดยการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับระดับ

ผลของการปฏิบัติงานในปจจุบัน 

ข้ันตอนท่ีสาม สํารวจตรวจสอบสภาพแวดลอมภายนอกท้ังปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

วัฒนธรรม รวมท้ังเทคโนโลยี สภาพภูมิศาสตร 

ข้ันตอนท่ีสี่ เปรียบเทียบสิ่งท่ีองคกรเปนอยู และสภาพเปาหมายท่ีองคกรอยากจะบรรลุ และระบุถึง

ชองวางความแตกตาง 

ข้ันตอนท่ีหา กําหนดเปนกลยุทธในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระยะยาว 

ข้ันตอนท่ีหก การนําเอากลยุทธไปปฏิบัติ 

ข้ันตอนท่ีเจ็ด การประเมินความสําเร็จของกลยุทธ 

พิชิต เทพวรรณ (2554 : 158) กลาวถึงองคประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธไววา 

ทุกองคกรตางพยายามท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคและกลยุทธขององคกร ท้ังในดานการเปนผูนํา

ตลาด การขยายสวนแบงการตลาด การมีสินคาหรือบริการท่ีมีความแตกตางจากคูแขงขัน การท่ีองคกรจะ

บรรลุซ่ึงเปาหมายเหลานั้นไดองคกรจะตองมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็ม

ศักยภาพ และการท่ีองคกรจะมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวนั้น องคกรจะตองมีองคประกอบท่ีสําคัญ

ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ ซ่ึงประกอบไปดวย 

1. การเรียนรู  คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดแบบถาวร ท่ีมีผลตอการปฏิบัติหรือ

ประสบการณ 

2. การฝกอบรม เปนแผนการและระบบการปรับปรุงพฤติกรรมซ่ึงผานการเรียนรู หรือเปน

โปรแกรมหรือรายการท่ีบุคคลสามารถพัฒนาไปในแตละระดับความรู ทักษะ และสมรรถนะ ซ่ึงถือวาเปน

สิ่งจําเปนท่ีจะพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

3. การพัฒนา เปนการเจริญเติบโตหรือการตระหนักถึงความสามารถและศักยภาพท่ีมีอยูของแต

ละบุคคล โดยผานการเรียนรูและไดประสบการณจากการเรียนรู 
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4. การศึกษา เปนการพัฒนาการของการเรียนรูท่ีเปนความนิยม และความเขาใจท่ีเปนความ

ตองการในการดําเนินชีวิต ซ่ึงจะตางกับความรูและทักษะท่ีมีความสัมพันธโดยตรงกับกิจกรรมในการดําเนิน

ชีวิตเพียงอยางเดียว 

ศิรภัสสรศ วงศทองดี (2559 : 144-145) ไดศึกษาตัวแบบ กรอบแนวคิด และขอบเขตเนื้อหาของ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจากนักวิชาการหลายทาน แลวแสดงถึงรูปแบบของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยท่ีเหมาะสมกับเปาหมายหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรไว ดังนี้ 

1. การพัฒนางาน หมายถึง งานในปจจุบันท่ีบุคลากรทําอยู การพัฒนางานถูกจัดไวคูกับกิจกรรม

การฝกอบรม ซ่ึงเปนกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบตางๆ เพ่ือพัฒนาผูปฏิบัติงานใหมีความพรอมในการทํางาน 

ดวยวิธีการฝกอบรมภาคทฤษฎีในหองบรรยาย การฝกปฏิบัติจริงในท่ีทํางาน หรือดวยการฝกอบรมทางไกล 

ท้ังนี้เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ทักษะ ทัศนคติ และประสบการณท่ีเอ้ือตอการทํางานในปจจุบันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาปจเจกบุคคล การศึกษา คือการสรางการเรียนรูเพ่ืองานในอนาคตท่ีเปนไปตาม

เปาหมาย เสนทางการเติบโตในตําแหนงหนาท่ี เพ่ือเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมในการไปทํางานหรือดํารง

ตําแหนงในอนาคต 

3. การพัฒนาองคกร การพัฒนา หมายถึง การทําใหดียิ่งข้ึน การทําใหเติบโตอยางยั่งยืน การ

พัฒนาเนนไปท่ีองคกร เพ่ือใหองคกรปรับตัวไดในทุกสถานการณ  

กลาวโดยสรุป การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนศาสตรและวิชาชีพท่ีเกิดจากการบูรณาการความคิด

อยางเปนองครวม อยางตั้งใจ และอยางกาวหนา เพ่ือสรางการเรียนรูและพัฒนาความรูในงาน ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการทํางานท่ีเหมาะสมใหกับสมาชิกขององคกร โดยการใชกลยุทธและวิธีการตางๆ เพ่ือใหบุคคล 

กลุม และองคกรเกิดการเรียนรู และเพ่ือดึงเอาพลังศักยภาพของบุคลากรออกมาใชประโยชนใหไดเต็มท่ีสูงสุด

ในชวงเวลาท่ีเหมาะสม อันจะนําไปสูประสิทธิผลท่ีตองการในระดับตางๆ นําไปสูเปาหมายสูงสุดของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยซ่ึงมิไดเกิดข้ึนโดยบังเอิญ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรเพ่ือสรางใหพนักงานเปนผูมีความรู และสามารถประยุกตใช

ความรูในการทํางาน มีท้ังการสงเสริมการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน การอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่องและเปน

ระบบ จะสงผลใหมีกระบวนการเสริมสรางแรงจูงใจใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรเกิด

ความพึงพอใจ สะทอนออกมาในรูปของการสรางสรรคผลงาน กอเกิดเปนนวัตกรรมท่ีดีใหแกองคกร ผลลัพธ

สุดทายคือสังคมใหการยอมรับองคกรในสถานะท่ีเปนสวนหนึ่งของสังคมท่ีมีภาพลักษณและชื่อเสียงดี 

องครวมและองคประกอบภายในหรือรายละเอียดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซ่ึงอาจจะมีความ

แตกตางกันไปตามแนวคิดของนักวิชาการแตละทาน แตสิ่งท่ีเปนแกนหรือเปนสวนสําคัญของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยท่ีนักวิชาการเห็นรวมกันคือการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมประสบการณการเรียนรู และการจัด

กิจกรรมตางๆ เพ่ือนําไปปรับปรุงผลงาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ืองานในปจจุบันและอนาคต เพ่ือ

พัฒนากระบวนการและระบบการทํางานในทุกระดับ และเพ่ือพัฒนาองคกรตลอดจนปจจัยท่ีเก่ียวของอยาง

ครบถวนเปนองครวมอยางยั่งยืน 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการเรียนรูในท่ีทํางานจัดไดวาเปนการลงทุนท่ีสําคัญ หากไมมีการ

พัฒนาคนและการเรียนรู องคกรจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงผลการดําเนินงานและสรางนวัตกรรม การ

พัฒนาและการเรียนรูเปนพ้ืนฐานสําหรับการเปลี่ยนแปลงท้ังในสวนของพนักงานและองคกร นอกจากนี้การ

พัฒนาและการเรียนรูจะมีประสิทธิผลตอเม่ือมีการนําเอามาใชหรือเชื่อมโยงตอบริบทของงาน 

การใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยข้ึนอยูกับหลายปจจัย เชน ระดับความรู ความ

เขาใจ และทัศนคติของผูบริหารระดับสูงท่ีมีตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ข้ึนอยูกับวัฒนธรรมองคกร ความ

ตองการของผูมีสวนไดเสีย ความตองการของลูกคา และกรอบความเชื่อในการคิดหรือการอางอิงของนักพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยซ่ึงจะเปนผูดําเนินงานในทุกๆ ข้ันตอน รวมถึงองคความรูและเทคโนโลยีท่ีถูกนํามาใชในการ

ทํางาน 

การบริหารเรื่องท่ีเก่ียวกับมนุษยจําเปนตองศึกษาทําความเขาใจอยางรอบดานและลึกซ้ึงเก่ียวกับ

มนุษยในทุกๆ มิติ การจัดการกับความหลากหลายนับวามีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการบริหารองคกรและ

การบริหารทรัพยากรมนุษย การคํานึงถึงความหลากหลายในระดับองคกรทําใหเกิดกระบวนการท่ีเปนรูปธรรม 

เชน มีการกําหนดนโยบาย การสรางแผนปฏิบัติงาน การจัดการฝกอบรมใหแกบุคลากรทุกคน การติดตาม

ความกาวหนา การทบทวนกระบวนการทํางาน การสรางตัวชี้วัดหรือเกณฑท่ีวัดได การสํารวจทบทวน

ภาพลักษณขององคกร การปรับวิธีการทํางานใหมีความยึดหยุนมากข้ึน และการพัฒนาความสัมพันธกับ

หนวยงานภายนอกเพ่ือเปดรับมุมมองและวิธีการทํางานท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน อันจะทําใหเกิดความคิด

สรางสรรคและนวัตกรรมใหมๆ ได ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ 

องคกรท่ีประสบความสําเร็จตองสามารถเชื่อมโยงการพัฒนาพนักงานเขากับกลยุทธขององคกร 

เริ่มตนจากการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นอกจากนั้นตองเปลี่ยนจากการอบรมมาเปนการเรียนรู เปนองคกร

แหงการเรียนรู รวมถึงกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงเปนแผนงานและกิจกรรมท่ีสรางข้ึนเพ่ือใหองคกร

มีความพรอมในทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสามารถและความชํานาญ อันจะสงเสริมขีดความสามารถและสราง

ความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกร โดยสรางโอกาสใหทรัพยากรมนุษยในการเพ่ิมทักษะ ความรู ความ

เชี่ยวชาญ และระดับสมรรถนะไดดีข้ึน ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการนําไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เชิงกลยุทธ ทําใหองคกรสามารถดําเนินกิจการทามกลางการแขงขันไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไปอยาง
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