
มาริสา  เชาว์พฤฒพิงศ์
ที่ปรึกษา สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

13 กันยายน  2558

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ได้ทัง้ คน งาน และองค์การ
 



กุญแจส าคัญที่น าองค์กรสู่ความส าเร็จ  

Leadership

Strategic

Planning

Human 

Resource

Focus

Customer and 

Market Focus

Process

Management

Business 

Results

Information and Analysis

MalColm Baldrige / TQA 



ววิฒันาการในการบริหารทรัพยากรบุคคล

Personnel 

Administration

Personnel 

Management

Human Resource 

Management
Human Resource 

Development

Human Capital

Management

เน้นกระบวน
การท างาน

เน้นมูลค่าเพิ่มที่
ได้จาก “คน”



การบริหารทรพัยากรบุคคล (แนวเดิม)

สรรหา พฒันา รกัษาไว้ ใชป้ระโยชน์

เป็นลักษณะ Staff Function

เน้นกระบวนการจัดการ



เป้าหมาย

วิสยัทศัน ์

พนัธกิจ

พฒันา

สมรรถนะ

ของบุคลากร

HR Competency

เน้นเป้าหมาย และ ผลลพัธ์ทีต่อ้งการ

การบริหารทรพัยากรบุคคลยุคใหม่  

การบริหาร
ผลงาน   

Performance

Management

จูงใจ และ 

เกบ็รักษา
คนเก่ง
Engagement

& Talent 

Management



New HR  FUNCTIONS 

จัดโครงสร้างองค์การ
สรรหา คัดเลือกคน

อบรม & พฒันา

บริหารผลงาน

บริหารความก้าวหน้า 

บริหารค่าตอบแทน

การเกบ็รักษา
คนด ีคนเก่ง
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การจัดโครงสร้าง
องค์การ

Manning & 
Organizing



ความหมายของการจดัองค์การ
• การจัดองค์การ คอื การออกแบบงานและการจัดกลุ่มของงานทีมี่ลกัษณะ

คล้ายคลงึกนั หรือ มีความเกีย่วข้องกนั ให้เป็นหมวดหมู่ เพือ่ให้งาน
สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ

• การจัดกลุ่มงาน หรือ โครงสร้างขององค์การ อาจออกแบบในลกัษณะที่
เป็นทางการ ( Formal Organization ) หรือ องค์การอย่างไม่
เป็นทางการ ( Informal Organization )



จัดโครงสร้างองค์การ จัดโครงสร้าง
ให้สอดคล้อง
กับวสัิยทศัน์ 

พันธกิจ

ก าหนดหน้าที่ของ
หน่วยงานและ
ต าแหน่งงาน 

(J.D.)

จัดอัตราก าลัง และ วางแผนก าลังคน

Manpower Planning



ภาพจ าลองการออกแบบโครงสร้างองค์การ

Vision

Mission

Job
Description

Position Position Position

Division / Department Division/Department

Job
Description

Job
Description



1. องค์การตัง้ขึน้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุ

  ประสงค์ขององค์การ

2. องค์การจะท างานได้ดีเม่ือใช้เหตุผลมากกว่า
ความชอบส่วนบุคคล หรือ การกดดันจากภายนอก

3. การออกแบบโครงสร้างองค์การที่ดีต้องให้สอดคล้อง
กับสิ่งแวดล้อมขององค์การ (รวมถงึเป้าหมาย , 
เทคโนโลย ีและสภาพแวดล้อม)

ข้อควรค านึงในการออกแบบโครงสร้างองค์การ



4. ต้องค านึงถงึระบบความร่วมมือและการควบคุมให้เป้าหมาย
ของคนและองค์การไปในทศิทางเดียวกัน

5. THERE IS NO ONE RIGHT DESIGN

ข้อควรค านึงในการออกแบบโครงสร้างองค์การ



การวางแผนทรัพยากรบุคคล 
Human Resource Planning

• การด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้องค์การ

•    มีบุคลากรที่มีคุณสมบัตติรงตามความต้องการ 

•    ทัง้ในจ านวน และ คุณภาพที่เหมาะสม

•    ในเวลาที่องค์การต้องการ



ความจ าเป็นในการวางแผนทรพัยากรบคุคล

  คน  เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการด าเนิน   

     ธุรกิจ

  การสร้าง  คนเก่ง  ต้องใช้เวลาในการ

     เตรียมการ

  การเพิ่ม / ลด คนมีข้อจ ากัด



ประโยชน์ของแผนทรพัยากรบคุคล
• สามารถหาคนตามที่ต้องการได้ทนัเวลา 
• มีการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• มีมาตรการในการแก้ไขปัญหา คนขาด / คนเกิน
• องค์การมีทศิทางในการพัฒนาพนักงาน
• พนักงานมีทศิทางในการพัฒนาตนเอง  มีขวัญก าลังใจ
• องค์การสามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย
    โดยอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อม



สรรหา คัดเลือกคน



ความส าคญัของการสรรหาและคดัเลอืกคน
การได้คนด ีคนเก่ง เข้ามาในองค์การ จะช่วยให้
• ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพฒันาพนักงาน

• ลดภาระของหัวหน้าหรือผู้บริหารในการสอนงานและแก้ปัญหาการ
ท างาน

• ผลงานทีไ่ด้จากการท างาน มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

• การท างานบรรลุเป้าหมายได้ง่าย

• ช่วยลดอตัราการออกจากงานของพนักงาน

• ช่วยให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วและราบร่ืน
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การสรรหา คัดเลือกคน

3.คัดเลือกคนด ีคนเก่ง

1.ก าหนด Competency

2. สรรหาและหาวธีิดงึดูดคนเก่ง



Competency

    หมายถงึ :-
ความรู้   ทกัษะ และคุณสมบตัหิรือความสามารถ
อื่นๆ ( Knowledge, Skill and Attribute ) 

ทีจ่ าเป็นในการปฏิบัตงิาน ในแต่ละต าแหน่งงาน



การก าหนด competency ของต าแหน่งงาน

1. อะไรบา้งท่ีจ าเป็นตอ้งร ู ้?

2. อะไรบา้งท่ีจ าเป็นตอ้งท าใหไ้ด ้?

3. คณุลกัษณะของบคุคลอะไรบา้งท่ีตอ้งมี/ตอ้งเป็น ?

คณุลกัษณะ

Attributes

ทกัษะ

Skills

   ความร ู้

Knowledge

•ภาวะผ ูน้ า

•จิตส านึกในการบรกิาร

•ความร ูเ้ก่ียวกบัสินคา้

• การตลาด

• ภาษาต่างประเทศ

•การสื่อสาร

•การแกปั้ญหา



การก าหนดคุณสมบัตขิองคนให้เหมาะกบังาน
•  Core Competency  =  คุณสมบตัขิองคนที่เหมาะกับประเภทธุรกจิ

• Functional Competency =  คุณสมบตัขิองคนที่เหมาะกับต าแหน่งงาน

Construction
Designer

พนักงานต้อนรับ

Artist



การสรรหา : แหล่งและวธีิการ

• ภายในองค์การ :  โอนย้าย (Rotation ) , 

เลือ่นต าแหน่ง (Promotion)

• ภายนอกองค์การ

    



วธีิการคดัเลอืกพนักงาน
1. สอบข้อเขียน

2. สอบสัมภาษณ์

2. ทดสอบภาคปฏบิัติ

เน้นวัดความรู้ หลักการ
ความสามารถในการเขียน

เน้นดูบุคลิกภาพ ทศันคติ
การควบคุมอารมณ์ 

เน้นวัดทกัษะ ความถนัด
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หลกัการคดัเลือกพนักงานในปัจจบุนั

1. มี Knowledge & Know-how 
2. English
3. Computer
4. 4 Qs

– IQ Intelligence Quotient
– EQ Emotional Intelligence Quotient
– MQ Moral Intelligence Quotient
– AQ Adaptability Quotient 



“ เราเน้นรักษาคนเก่ง ดงึคนเก่งให้อยู่กับองค์กร ที่
ผ่านมา ปูนซิเมนต์ไทยเน้นการคัดและพัฒนาคน 
บทบาทของการก้าวย่างสู่ความเป็นองค์กร
นวัตกรรม มีนโยบายหลัก 5 ประการคือ 1.ต้อง
คิดนอกกรอบ 2.ต้องรักที่จะเรียนรู้ 3.กล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดงออก 4.เปิดใจ และ 5.กล้ารับ
ความเสี่ยง…………..

 เวลาจะเลือกคนเข้า ท างาน จะมอง 5 ค่านิยม
องค์กรเป็นตัวตัง้ ทุกคนต้องผ่านคุณสมบัตแิบบนี ้
ลักษณะการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ก็จะ
ออกมาแนวนี”้

เคลด็ลบัการเลอืกคนเก่งเข้าท างาน

ที่มา : หนังสือพมิพ์ประชาชาตธุิรกิจ

กานต์ ตระกูลฮุน" กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 



การบริหารค่าตอบแทน

หลักการบริหาร
ค่าตอบแทน

งาน งาน

Equal Pay Equal Work

แข่งขันได้
จูงใจ



บริหารค่าตอบแทน

ประเมนิค่างาน

ผลประโยชน์เกือ้กูล

บริหารการขึน้เงนิเดอืน



บริหารผลงาน

การประเมนิผลการปฏบิัตงิานการพฒันาคน &งาน



การบริหารผลงาน 
( Performance Management)

แนวคดิ

• เป็นการบริหารโดยใช้กลยุทธ์ เข้าไปบริหารการ
ปฏบิัตงิานของพนักงาน โดยผู้บงัคับบญัชา

• เพื่อให้ผลการปฏบิัตงิานของพนักงานสอดคล้องกับ
เป้าหมายของหน่วยงาน และขององค์การ



กระบวนการบริหารผลงาน
วิสัยทศัน์ ภาระกิจ เป้าหมาย

ขององค์การ

เป้าหมายของหน่วยงาน

วางแผนการปฏิบตังิาน

ประเมินผลการปฏิบตังิาน

  ลงมือปฏิบัตงิาน  ทบทวนผลการปฏิบัตงิาน



กระบวนการบริหารผลงาน
วสัิยทศัน์ ภาระกจิ เป้าหมาย

ขององค์การ

เป้าหมายของหน่วยงาน

วางแผนการปฏบิัตงิาน

ประเมนิผลการปฏบิัตงิาน

  ลงมือปฏบิัตงิาน  ทบทวนผลการปฏบิัตงิาน

ผู้บงัคบับัญชาและพนักงาน
ร่วมกันทบทวนเป้าหมายที่
กระจายมาจากเป้าหมายของ
องค์การ  และก าหนดแนวทาง
การปฏบิัตงิาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย พร้อมทัง้ ตัวชีว้ัด

ผลงาน



Action Plan Action Plan Action Plan

 KPIs ของบริษทั

กลยทุธอ์งคก์าร

Action Plan

 KPIs  หน่วยงาน  KPIs  หน่วยงาน  KPIs  หน่วยงาน

 KPIs  รายบุคคล

Action Plan

 KPIs รายบุคคล

Action Plan

 KPIs  รายบุคคล

Action Plan

กระบวนการวางแผนงาน



กระบวนการบริหารผลงาน
วิสัยทศัน์ ภาระกจิ เป้าหมาย

ขององค์การ

เป้าหมายของหน่วยงาน

วางแผนการปฏบิัตงิาน

ประเมนิผลการปฏบิัตงิาน

  ลงมือปฏบิัตงิาน  ทบทวนผลการปฏบิัตงิาน

พนักงานลงมือปฏิบัตงิาน
โดยมีผู้บังคับบัญชาคอยให้
ความช่วยเหลือ ด้วยการ
จูงใจ ช่วยแก้ปัญหา และ

พัฒนาสมรรถนะ
ของพนักงาน



กระบวนการบริหารผลงาน
วิสัยทศัน์ ภาระกจิ เป้าหมาย

ขององค์การ

เป้าหมายของหน่วยงาน

วางแผนการปฏบิัตงิาน

ประเมนิผลการปฏบิัตงิาน

  ลงมือปฏบิัตงิาน  ทบทวนผลการปฏบิัตงิาน

 ผู้บังคับบัญชา ตดิตามประ
เมินผลการปฏบิัติงานของ
พนักงานเป็นระยะๆ อย่าง
 ต่อเน่ือง เพื่อผลักดันให้
งานบรรลุเป้าหมาย 



กระบวนการบริหารผลงาน
วสัิยทศัน์ ภาระกจิ เป้าหมาย

ขององค์การ

เป้าหมายของหน่วยงาน

วางแผนการปฏบิัตงิาน

ประเมนิผลการปฏบิัตงิาน

  ลงมือปฏบิัตงิาน  ทบทวนผลการปฏบิัตงิาน

 ผู้บังคับบัญชาและ
พนักงาน ทบทวนการ

ปฏบิัตงิานที่
ผ่านมา รวบรวมปัญหา 

อุปสรรค และก าหนด
แนวทางในการท างาน
ในอนาคต ร่วมกัน 



กระบวนการในการบริหารผลงานที่มปีระสิทธิภาพ

1. ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน เข้าใจกตกิาตรงกัน ( ปัจจัย, 
เป้าหมาย )

2. ตกลงกตกิา ตัง้แต่ต้นปีการประเมิน
3. มีมาตรฐานในการประเมิน
4. การประเมินผลงานสามารถท าได้ตลอดเวลา และต่อเน่ือง                        

( เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ)
5. ผู้ถูกประเมินควรมีโอกาสได้รับการแจ้งผลการประเมิน เพื่อ

การแก้ไข ปรับปรุงตนเอง
6. การประเมินผลควรมุ่งเพื่อการพัฒนา ไม่ใช่มุ่งเพื่อขึน้เงนิเดอืน



การพฒันาบุคลากร
Training

On-the-job Training

Knowledge Management



บริหารความก้าวหน้าในอาชีพ 

ออกแบบCareer Paths

วางแผนอาชีพพนักงาน
(Career Planning)

วางแผนพัฒนาแต่ละสายอาชีพ

วางแผนพัฒนารายบุคคล
IDP



เส้นทางอาชีพ    ( Career path )

• เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานใน
องค์การ

• รูปแบบของเส้นทางอาชีพ
– แนวตัง้ (Vertical / Typical  Career Paths )

– แนวราบ ( Horizontal Career Paths )

– Dual Career

– Multiple Career 



ตัวอย่าง Vertical / Typical Career Path

Engineer (Trainee)

Asst. Section Head

Asst. Div. Mgr.

Section Head

Division Manager

Asst. Dep. Director

Plant Manager

Department 
Director

VP

Engineer
Supervisor



ตัวอย่าง : เส้นทางอาชีพแนวตัง้ Typical Career Path

ความก้าวหน้าในอาชีพสายตรงของต าแหน่งวิศวกร

                    วศิวกรฝึกหดั

                วศิวกร
               วิศวกรอาวุโส

     หวัหน้างาน

ปีที่ 1

ปีที่ 2/3

ปีที่ 3/4

ปีที่ 4/5

แผนกวศิวกรรม

ผู้ช่วยหวัหน้าแผนก ปีที่ 5/6

หวัหน้าแผนก ปีที่ 6/7



ตัวอย่าง : เส้นทางอาชีพแนวราบHorizontal Career Path

ปีที่ 
3/4

ปีที่ 4/5

ปีที่ 
1

ปีที่ 
2/3

ฝ่ายวศิวกรรมฝ่ายผลิต

   วศิวกรฝึกหดั

วศิวกร 

 หวัหน้างาน

 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก

  ผู้จัดการแผนก

   วศิวกรฝึกหดั

วศิวกร

 หวัหน้างาน

 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก

  ผู้จัดการแผนก ปีที่ 5/6



ตัวอย่าง Dual Career Path

Level 6

VP

Level 6

Chief Engineer Officer

Level 5

Department Manager

Level 5

Senior Engineering Specialist

Level 4

Section Head

Level 4

Engineering Specialist

Level 3 Senior Engineer                                    

Level 2  Engineer

Level 1  Engineer Trainee



สรา้งความรกั ความผกูพนั

การผูกใจพนักงาน
Employee Engagement



อะไร คอื ปจัจยัทีผ่กูพนัคนท างาน ไวก้บัองคก์าร?



Maslow’s Hierarchy of Needs

PHYSIOLOGICAL OR SURVIVAL NEEDS

SAFETY NEEDS

LOVE, AFFECTION, AND
BELONGINGNESS NEEDS

ESTEEM NEEDS

SELF-
ACTUALIZATION

Abraham Maslow
(1908-1970)



Herzberg's  Dual-factor Theory 
(1923-2000)



Maslow’s 
Hierarchy of Needs

PHYSIOLOGICAL OR SURVIVAL NEEDS

SAFETY NEEDS

LOVE, AFFECTION, AND
BELONGINGNESS NEEDS

ESTEEM NEEDS

SELF-
ACTUALIZATION

Herzberg's  
Dual-factor Theory



Happy   8



ปัญหาชวนคดิ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง Function ต่างๆ ของงาน HR ?

จัดโครงสร้างองค์การ สรรหา คัดเลือกคน

อบรม & พฒันา

บริหารผลงาน

บริหารความก้าวหน้า 

บริหารค่าตอบแทน

การเกบ็รักษา
คนด ีคนเก่ง



Thank you

Marisa Chaopruttipong

khun.marisa1@gmail.com

092-692-8825


