การบริหารจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ
Human Resource Management
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Human Resource Management
Important Activities:
3 Important Aspects:
Productivity, Quality and Service
1.HR Planning and Analysis
• HR planning
• Job analysis
• HR information and assessment systems
2.Equal Employment Opportunity Compliance
3.Staffing
• Recruiting
• Selection
4.Human Resource Development
• Orientation
• Training
• Employee development
• Performance appraisal
5.Compensation and Benefits
• Wage / salary administration
• Incentives
• Benefits

6.Employee and Labor / Management Relations
• Health, safety and security
• Employee rights and HR policies
• Union / management relations
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การจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ (Human Resource Management)
กล่าวนํา
่
การบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์เปรี ยบเสมือนกุญแจสําคัญอันหนึ@งซึ@งมีผลตอการ
่ ้แขงขั
่ นในองค์การและเป็ นการแสดงถึงศักยภาพทางการบริ หารมนุษย์เพื@อให้บรรลุ
ตอสู
ิ องค์การ / หนวยงาน
่
ภารกจของ
ในด้านประสิ ทธิผลขององค์กรนัR นอันได้แก่การผลิตสิ นค้า
ั
หรื อการให้บริ การที@เหมาะสมและตรงกบความต้
องการของลูกค้าซึ@งองค์การต้องการความอยู่
่ R นแกป่ ระชาชน ดังนัR น พนักงานหรื อ
รอด และในการผลิตสิ นค้าหรื อให้บริ การตางๆนั
่ ยงแตจะเป็
่ นทรัพยากรที@สาํ คัญที@สุดที@หนวยงานมี
่
ผูป้ ฏิบตั ิงานไมเพี
อยูแ่ ตยั่ งเป็ นสิ นทรัพย์ที@มี
่ ที@สุดและบางครัR งกกอให้
็ ่ เกดปั
ิ ญหามากที@สุดเชนกน
่ ั
คามาก
่
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรได้เจริ ญเติบโตขึR นอยางมากและต้
องการใช้กลยุทธ์ในการ
บริ หารในระดับที@สูงขึR น
ระบบการจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ นัGนม่ ุงเน้ นการทํางานของ
่
พนักงาน / ผู้ปฏิบัติงาน ในศักยภาพทีสV ู ง นัน@ เองเพื@อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การอยางมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลจากการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์นน@ั เอง

การบริหารจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ (Human Resource Management Definition)
ความหมาย
่ นทางการในองค์การเพื@อให้มน@ั ใจในการใช้
- เป็ นการออกแบบระบบอยางเป็
่ ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลเพื@อทํางานให้บรรลุ
ความสามารถพิเศษของมนุษย์อยางมี
เป้ าหมายขององค์การ
่
- เป็ นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ของหนวยงานให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์การ
ิ
ิ
่ อรวมใจใน
่
- เป็ นกจกรรมที
@ออกแบบเพื@อให้เกดความรวมมื
การทํางานจากทรัพยากร
มนุษย์ที@มีอยูใ่ นองค์การ
เป็ นหน้าที@หนึ@งขององค์การในการใช้พนักงาน/ ผูป้ ฏิบตั ิงาน ทํางานให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุ ดในการบรรลุเป้ าหมายขององค์การและเป้ าหมายเฉพาะบุคคล

วัตถประสงค์
ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ
ุ
(Human Resources Management Objectives)
ั
1. จัดหาคนที@มีคุณสมบัติเหมาะสมกบงาน
ิ
2. เพื@อใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกดประโยชน์
สูงสุ ด
ํ งแรงงานให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
3. พัฒนาทักษะและความสามารถของกาลั
4. เพื@อรักษาพนักงาน / ผูป้ ฏิบตั ิงานที@มีความสามารถให้คงอยูใ่ นองค์กรนาน
ที@สุด
ั ป้ ฏิบตั ิทุกคน
5. เพื@อสื@ อสารนโยบายการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้กบผู
ได้รับทราบ
กิจกรรมสํ าคัญการจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ
(Human Resource Management Important Activities)
หมายถึงการปฏิบตั ิและนโยบายในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ทR งั ภาครัฐและภาคเอกชน
ิ
่ อกบั
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ หรื อเป็ นกจกรรมการออกแบบเพื
@อสร้างความรวมมื
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
ิ
่มตางๆที
่ @เกยวข้
ี@ อง
การบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์นR นั ประกอบไปด้วยกจกรรมกลุ
่ พยากรมนุษย์ของตนเอง
สัมพันธ์กนั ผูบ้ ริ หารทุกคนในองค์การต้องมีความรับผิดชอบตอทรั
่
่่
โดยให้ความสนใจในสภาพแวดล้อมตางๆไมวาจะเป็
นด้านกฎหมาย การเมือง เศรษฐกจิ
่
สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนภาวะแรงกดดันของเทคโนโลยีที@เจริ ญรุ ดหน้าไปอยางรวดเร็
ว
ชนิดตามไมทั่ น
กิจกรรมสํ าคัญการจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ ได้ แก่
1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการวิเคราะห์ (Human Resource Planning and
Analysis)
่ อการเปิ ดโอกาสจ้างคนทํางานเทาเที
่ ยมกนั
2. การรวมมื
(Equal Employment Opportunity Compliance)
3. การจัดคนเข้าทํางาน (Staffing)
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

5. ผลตอบแทนและประโยชน์เกอกู
Rื ล (Compensation and Benefits)
6. การบริ หารจัดการด้านลูกจ้างและแรงงาน / ด้านแรงงานสัมพันธ์
(Employee and Labor / Management Relations)
รายละเอียดของกิจกรรมสํ าคัญการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทัGง 6 ประเด็นดังนีG
1. การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ และการวิเคราะห์
(Human Resource Planning and Analysis)
กล่าวนํา
ิ
เป็ นกจกรรมในด้
านการวางแผนและวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ซ@ ึงมีหลายด้านหลาย
ี@ อง ผูบ้ ริ หารจะต้องใช้ความพยายามที@จะลงมือกระทําการวางแผนและการ
มุมมองที@เกยวข้
่ ทัR งภายในและ
วิเคราะห์ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แรงกดดันของสภาพแวดล้อมตางๆ
่
่
ภายนอกองค์การซึ@ งมีอิทธิ พลอยางมาก
โดยเริ@ มตัR งแตความต้
องการคนและการจัดหาคนเข้า
่
มาทํางานเลย เพราะฉะนัR นการวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์นR ีจึงต้องมีขอ้ มูลที@สาํ คัญตางๆ
เชน่
่ @ อสารซึ@งมี
การวิเคราะห์งาน
ระบบการประเมินทรัพยากรมนุษย์
ระบบการติดตอสื
่
ิ
ความสําคัญอยางมากที
@จะต้องใช้ในการประสานงานของกจกรรมสํ
าคัญการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
1.1 การวางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ (Human Resource Planning) เป็ น
กระบวนการสํารวจความต้องการทรัพยากรมนุษย์ เพื@อให้ได้จาํ นวนพนักงาน/ ผูป้ ฏิบตั ิ
งานที@มีทกั ษะตามที@ตอ้ งการและสามารถจัดหาได้เมื@อจําเป็ นต้องใช้ ประกอบด้วยขัR นตอนดังนีR
1.1.1 การพยากรณ์ความต้องการของพนักงาน / ผูป้ ฏิบตั ิงานใน
อนาคตที@มีคุณสมบัติต่างๆ
ั ํ งแรงงานในปั จจุบนั
1.1.2 การเปรี ยบเทียบความต้องการกบกาลั
ํ
1.1.3 การกาหนดจํ
านวนและคุณสมบัติของพนักงาน / ผูป้ ฏิบตั ิงาน ที@
จะสรรหาเข้ามา หรื อจํานวนที@ตอ้ งออกจากงาน
็
1.2 การวิเคราะห์ งาน (Job Analysis) เป็ นกระบวนการเกบรวบรวมข้
อมูลใน
ี@ ั
ํ
การวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลเกยวกบงาน
เป็ นกระบวนการที@มีระบบในการกาหนดทั
กษะ
หน้าที@และความรู ้ที@ตอ้ งการสําหรับงานใดงานหนึ@งขององค์การ

1.3 ระบบสารสนเทศด้ านทรัพยากรมนษย์
ุ และระบบการประเมิน
(Human Resource Information System & Assessment System)
- หมายถึงแนวทางการจัดเกบ็ รวบรวม วิเคราะห์ด้านทรัพยากรมนุษย์และ
่ นระบบ ทําให้สามารถนําข้อมูลกลับมาใช้ได้อยางถู
่ กต้องทันเวลา
การติดตอ่สื@ อสารอยางเป็
เพื@อใช้ขอ้ มูลเป็ นรากฐานการตัดสิ นใจด้านทรัพยากรมนุษย์ หรื อ
- หมายถึงระบบฐานข้อมูล ซึ@งปัจจุบนั ข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์ที@ตอ้ งการใช้
่ านวยความสะดวกสําหรับการดูแลรักษาและเข้าถึงข้อมูลเหลานั
่ R น ดังนัR น
ทัR งหมดและจัดสงอํ
ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์จึงควรถูกออกแบบให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ทนั ทีเมื@อ
ต้องการ
ระบบสารสนเทศด้ านทรัพยากรมนษย์
ุ ทมีV ปี ระสิ ทธิภาพคือ
- ทันเวลา (Timely)
- ถูกต้อง (Accurate)
- สัR น/ กระชับ (Concise)
- ตรงประเด็น (Relevant)
- ครบถ้วนสมบูรณ์ (Complete)
2. การร่ วมมือในการเปิ ดโอกาสการจ้ างคนเข้ าทํางานเท่ าเทียมกัน
(Equal Employment Opportunity Compliance)
ิ
เป็ นกจกรรมที
@จะทําให้การบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ประสบผลสําเร็จ โดยจัด
่ ่ ยงพอ ซึ@งจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน ยกตัวอยางเชน
่ ่
บุคลากรเข้าสู่ ตาํ แหนงอยางเพี
ิ
กลยุทธ์การวางแผนการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์จะต้องให้เกดความมั
น@ ใจวา่ ได้ เปิ ด
่ @จะมีการสอบ
โอกาสให้ บุคคลทีมV คี วามหลากหลายโดยเข้ามาสมัคร
(Recruiting)กอนที
ํ
คัดเลือก (Selection) ตามกระบวนการที@กาหนดและประเมิ
นผลจนได้คนดีมีความสามารถ
่
่ R น (Training) ผูบ้ ริ หารทุกคนต้องรับทราบกจกรรมสํ
ิ
ตอจากนั
าคัญ
R นจึงฝึ กอบรมบุคคลเหลานั
นีR ดว้ ย

3. การจัดคนเข้ าทํางาน (Staffing)
วัตถุประสงค์ของการจัดคนเข้าทํางานเพื@อจะเข้ามาในปริ มาณที@เหมาะสมและเป็ น
่ @ขาดอยูใ่ นหนวยงาน
่
บุคคลที@มีคุณสมบัติมาทํางานในตําแหนงที
การวิเคราะห์งานนับเป็ น
ํ
รากฐานสําคัญในการจัดหาคนเข้าทํางาน จากข้อมูลของการวิเคราะห์งานจะมีการกาหนดการ
ํ
พรรณนางาน (Job description) และกาหนดคุ
ณสมบัติของผูท้ ี@จะทํางาน (Job specification)
่ ํ
เชนกาหนดวุ
ฒิการศึกษา เป็ นต้น จะต้องมีการเตรี ยมการในขัR นตอนการรับสมัครบุคคล
่
็ นกระบวนการสรรหา (Selection) เพื@อคัดเลือกบคคลที
(Recruit applicants) ตอจากนั
มV ี
ุ
R นกเป็
่
คณสมบั
ติมากทีสV ุ ด เข้าไปทํางานในหนวยงาน
ุ
3.1 การสรรหาบคลากร
(Recruiting)
ุ
ิ
การสรรหาบุคลากร (Recruiting) เป็ นกลุ่มกจกรรมขององค์
กรซึ@งจูงใจให้
่
่
ผูส้ มัครที@มีความสามารถและมีทศั นคติที@หนวยงานต้
องการมาสมัครในตําแหนงงานที
@
เหมาะสม เพื@อมาทํางานในองค์การบรรลุวตั ถุประสงค์
3.2 การคัดเลือกคนเข้ าทํางาน (Selection)
เป็ นกระบวนการคัดเลือกบุคคลที@เหมาะสมที@สุดสําหรับองค์การและ
ั าแหนงที
่ @ตอ้ งการโดยคัดเลือกจากกลุ่มผูม้ าสมัคร
เหมาะสมกบตํ
3.3 การสั มภาษณ์ (Interview)
เป็ นกระบวนการที@ออกแบบมาเพื@อรวบรวมข้อมูลจากบุคคลโดยผูส้ ัมภาษณ์ใช้
คําพูดในการถามและผูเ้ ข้ารับการสัมภาษณ์ตอบคําถามด้วยคําพูด
4. การพัฒนาทรัพยากรมนษย์
ุ (Human Resource Development)
เป็ นการจัดหาความรู ้ การทําให้พนักงานมีความรู ้ มีการพัฒนาในการปฏิบตั ิงานเพื@อ
นําไปใช้ในปัจจุบนั และในอนาคต
4.1 การปฐมนิเทศ (Orientation)
ิ
่
เป็ นกจกรรมการแนะนํ
าพนักงาน/ ผูป้ ฏิบตั ิงาน ให้รู้จกั หนวยงาน
ลักษณะ
่
งานที@ทาํ รู ้จกั ผูบ้ งั คับบัญชาและกลุ่มงาน เพื@อชวยเหลื
อพนักงานใหม่/ ผูเ้ ข้ามาปฏิบตั ิงานใหม่
ั
ให้สามารถปรับตัวเข้ากบงานในองค์
การและกลุ่มบุคคลที@ทาํ งานโดยให้ขอ้ มูลพืRนฐาน
ี@ ั ่
่
่ อาคารสถานที@ ชวยลด
่
เกยวกบหนวยงาน
ข้อมูลจําเป็ นตอการปฏิ
บตั ิงาน กฎระเบียบตางๆ
ั
ความสับสนและวิตกกงวลเป็
นวันแรกของการทํางาน

ี@ ั
่ ผลประโยชน์ที@ได้รับ
ควรมีคู่มือหรื อสิ@ งพิมพ์เกยวกบการปฐมนิ
เทศเชน่ การลาตางๆ
ี@ ั
นโยบายด้านบุคลากร งานประจํา เรื@ องราวเกยวกบองค์
การ การดําเนินงาน ด้านความ
ํ
่ ตลอดจนสิ ทธิโดยชอบธรรม (Employee right) เป็ นต้น
ปลอดภัย ข้อกาหนดตางๆ
4.2 การให้ ความรู้ และการฝึ กอบรม (Education and Training)
เป็ นหลักพืRนฐานในเรื@ องการพัฒนาบุคลากรนัR นคือการให้ความรู ้และการ
่ ความสําคัญอยางยิ
่ ง@ ยวดและมีผลตอคุ
่ ณภาพของทรัพยากรมนุษย์
ฝึ กอบรม
ซึ@งพบวามี
่
ผูบ้ ริ หารจะต้องมีความรับผิดชอบอยางมากโดยจะต้
องเน้นยํRาในการปรับปรุ งการให้ความรู
ิ กษะในงานที@ทาํ อยูข่ องพนักงานหรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยจะต้อง
และการฝึ กอบรม เพื@อให้เกดทั
่ ่ @อง
ปฏิบตั ิอยางตอเนื
หลักสํ าคัญในการฝึ กอบรมมีแนวทางการปฏิบัติดังนีG
1. หาหรื อคิดค้นวิธีการฝึ กอบรมแบบใหมๆ่ เชน่ การฝึ กอบรมโดยใช้
่
คอมพิวเตอร์ หรื อการดูวีดีโอ เป็ นสิ@ งจําเป็ นอยางมาก
2. การฝึ กอบรมและการเสริ มทักษะเพื@อการทํางานในอนาคตจะต้องจัด
่ เพียงพอสําหรับพนักงาน/ ผูป้ ฏิบตั ิงาน ในทุกระดับด้วย ไมใชมุ
่ ่ ่งแตจะพั
่ ฒนา
ให้มีอยาง
่ Rน
เฉพาะผูบ้ ริ หารเทานั
่ าในการทํางาน เพื@อให้พนักงาน
3. การประเมินผลด้านทักษะความแมนยํ
่ เกดภาวะวิ
ิ
สามารถปฏิบตั ิงานได้ดี ไมให้
กฤติหรื อความผิดพลาดในการทํางาน มีความจําเป็ น
ที@จะต้องคัดกรองพนักงาน/ ผูป้ ฏิบตั ิงาน ที@ตอ้ งใช้ทกั ษะเฉพาะในการทํางาน
4. การฝึ กอบรมด้านการเรี ยนรู ้หนังสื อ (ความรู ้ทางภาษา) ยังมีความ
่ กงานหรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน
จําเป็ นที@ผบู ้ ริ หารจะต้องจัดให้แกพนั
4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)
เป็ นกระบวนการประเมินพฤติกรรมการทํางานของพนักงานหรื อ
ั
ํ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยจัดและเปรี ยบเทียบกบมาตรฐานที
@กาหนดไว้
เชน่ การบันทึกผลลัพธ์และ
่ @ อสารกลับไปยังพนักงาน/ ผูป้ ฏิบตั ิงาน เป็ นกจกรรมระหวางผู
ิ
่ บ้ ริ หารและ
การติดตอสื
ผูป้ ฏิบตั ิงานโดยตรง ในประเทศสหรัฐอเมริ กามีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามระบบและ
่ ่
ํ
ตามข้อเท็จจริ ง ถ้าผลการประเมินไมผานเกณฑ์
มาตรฐานที@กาหนด
ผูบ้ ริ หารจะให้พนักงาน
่ ่ ่
่
่
ได้ลงนามรับทราบวาไมผานเพราะบกพรองในสวนใดบ้
าง พนักงาน / ผูป้ ฏิบตั ิงานกมี็ สิทธิp ที@

่ ่
่
จะร้องทุกข์ขR ึนมายังฝ่ ายบริ หารหากผลการประเมินไมโปรงใสหรื
อไมตรงตามที
@ตน
ปฏิบตั ิงานจริ ง
5. ผลตอบแทนและประโยชน์ เกือG กลู (Compensation and benefits)
ความหมาย
ผลตอบแทน (Compensation) เป็ นรางวัลทัR งหมดที@พนักงาน/ ผูป้ ฏิบตั ิงานได้รับในการ
ั
่ าง เงินเดือน โบนัส สิ@ งจูงใจและผลประโยชน์อื@นๆ
แลกเปลี@ยนกบงาน
ประกอบด้วย คาจ้
ความหมาย
่
5.1.1 ค่ าจ้ าง (Wage) เป็ นคาตอบแทนซึ
@ งคํานวณจากอัตรารายชัว@ โมง
่
่ นรายเดือนหรื อรายปี
5.1.2 เงินเดือน (Salary) เป็ นคาตอบแทนซึ
@ งจายเป็
่ างหรื อ
5.1.3 สิV งจงใจ
ู (Incentives) เป็ นรางวัลที@นาํ เสนอเพิ@มเติมจากคาจ้
ี@ องกบการทํ
ั
่ กายหรื อ
เงินเดือน โดยทัว@ ไปจะเกยวข้
างานหรื อเป็ นสิ@ งกระตุน้ จากภายในราง
ิ
่
่ @ ง เชน่ โบนัส หรื อการ
สิ@ งจูงใจจากสิ@ งแวดล้อมภายนอกให้เกดความต้
องการอยางใดอยางหนึ
ํ (ขายมากกได้
็ กาไรมากพนั
ํ
็ ส่ วนแบงมาก
่ ) การมีส่ วนรวม
่
มีส่ วนร่ วมในผลกาไร
กงานขายกได้
ในผลประโยชน์ (ลดต้นทุนการผลิต) อาจมีการให้ผลประโยชน์ตามชิRนงาน
เป็ นต้น
ความหมาย
่ @มที@พนักงาน/ ผูป้ ฏิบตั ิงาน
5.2 ประโยชน์ เกือG กลู (Benefits) เป็ นรางวัลหรื อสวนเพิ
่
ั วติ และ
ได้รับ ซึ@งเป็ นผลจากการจ้างงานและตําแหนงภายในองค์
การ เชน่ การประกนชี
่ @ยว คารั
่ กษาพยาบาล การแบงกาไร
่ ํ แผนการศึกษา
สุ ขภาพ การทองเที
ั วติ (Life insurance) เชนพนั
่ กงาน / ผูป้ ฏิบตั ิงาน ทํางาน
5.2.1 การประกนชี
่ นตรายมากๆ
เสี@ ยงตออั
่ @ยว (Traveling) เชนการมี
่
5.2.2 การทองเที
ยอดขายทะลุเป้ า กมี็ งบไปเที@ยว
่ โดยบริ ษทั ออกคาใช้
่ จ่าย
พักผอน
่ กษาพยาบาล (Health insurance) ในการเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถเบิก
5.2.3 คารั
่ กษาพยาบาลได้
คารั

่ ํ (Profit sharing) เมื@อถึงสิR นปี คํานวณกาไรสุ
ํ ทธิที@บริ ษทั
5.2.4 การแบงกาไร
็ ่
ํ
ั กงาน / ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ได้ กแบงผลกาไรให้
กบพนั
5.2.5 แผนการศึกษา (Education plan) คนที@ตR งั ใจทํางาน สติปัญญาดี อาจ
่
่
่
่ จ่าย เมื@อเรี ยนจบกกลั
็ บมา
สงไปเรี
ยนตอโดยหนวยงานเป็
นผูอ้ อกคาใช้
ั ษทั
ทํางานให้กบบริ
6. การบริหารจัดการด้ านลกจ้
ู างและแรงงาน / การจัดการด้ านความสั มพันธ์
ความสั มพันธ์ (Employee and Labor / Management Relations)
่ บ้ ริ หารและพนักงาน / ผูป้ ฏิบตั ิงาน จะต้องดําเนินไปอยางมี
่
ความสัมพันธ์ระหวางผู
ิ
ั
ประสิ ทธิภาพเกดความเข้
าใจกนและความสั
มพันธ์อนั ดียง@ิ ทําให้การดําเนินงานในองค์การไม่
่ ิ ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ทัR งยังทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความสุ ขในการทํางาน มีทศั นคติที@
เพียงแตจะเกด
ดีต่อองค์การและฝ่ ายบริ หาร อาจมีการจัดตัR ง สหภาพแรงงาน (Labor union) ซึ@งทําหน้าที@
่
่
ั ายบริ หารเมื@อมีความขัดแย้งด้าน
ชวยเหลื
อปกป้ องผลประโยชน์
เจรจาตอรองกบฝ่
่
ผลประโยชน์ การถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากหนวยงาน
ฯลฯ นอกจากนีR
ิ
่ @เกยวข้
ี@ องกบพนั
ั กงาน/ ผูป้ ฏิบตั ิงาน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพ (Health) ความ
กจกรรมตางๆที
่
ปลอดภัย (Safety) และความมัน@ คง (Security) สิ@ งสําคัญดังกลาวจะต้
องจัดให้มีขR ึนในทุก
่
ั กงาน/
องค์การ
หนวยงานจะต้
องอํานวยความสะดวกในด้านความสัมพันธ์อนั ดีกบพนั
่ ทธิโดยชอบธรรมของพนักงาน (Employee right) เป็ นสิ@ งสําคัญที@จะต้อง
ผูป้ ฏิบตั ิงาน เชนสิ
ไมปิ่ ดกนR ั กดขี@ หรื อใช้อาํ นาจแฝงกดดัน นอกจากนีR ส@ิ งสําคัญอื@นๆที@จะต้องพัฒนาคือ ด้านการ
่ กงานทันสมัย ทันเหตุการณ์เสมอ เชน่ นโยบาย
่ @ อสาร มีการให้ขอ้ มูลขาวสารแกพนั
่
ติดตอสื
่ บ้ ริ หาร หัวหน้างาน และ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ กฎระเบียบข้อบังคับที@จะต้องปฏิบตั ิระหวางผู
่
่ ั ็ องมีการ
พนักงาน ต้องรับรู ้และไปในแนวทางเดียวกนั ในสวนของสหภาพแรงงานเชนกนกต้
ิ
บริ หารจัดการให้เกดความสั
มพันธ์อนั ดีโดยจะต้องมีการพูดจาทําความตกลงรว่ มกนักบั
องค์การและพนักงาน/ ผูป้ ฏิบตั ิงาน ไปในทิศทางเดียวกนั
6.1 สขภาพความปลอดภั
ยและความมันV คง ในการทํางานของพนักงาน/ ผ้ปู ฏิบัติงาน
ุ
(Healthy, Safety and Security)
่ ั อง
นับเป็ นสิ@ งสําคัญที@พนักงาน/ ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความต้องการ และผูบ้ ริ หารเองเชนกนต้
ั
เข้าไปเกี@ยวข้องในการจัดระบบระเบียบในการป้ องกนความปลอดภั
ยและอุบตั ิเหตุอนั อาจจะ

ิ R นขณะพนักงานปฏิบตั ิงาน หากไมป้่ องกนพนั
ั กงานอาจทุพพลภาพหรื อเสี ยชีวติ ได้ เชน่
เกดขึ
้
การจัดสภาพแวดล้อม ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทํางาน อาคาร สถานที@ แกไข
่
เครื@ องจักรกลอุปกรณ์ที@ใช้ในการทํางาน
ให้ความรู ้พRืนฐานการทํางานที@ปลอดภัยกอน
ิ การณ์
ปฏิบตั ิงาน อาจเสริ มการฝึ กอบรมบรรเทาสาธารณภัย สามารถแกปั้ ญหาได้เมื@อเกดเหตุ
จริ งโดยไมวิ่ ตกกลัวจนทําอะไรไมถู่ ก การจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยูถ่ ูกสุ ขอนามัยและไม่
่ ขภาพรางกาย
่
เป็ นภัยอันตรายตอสุ
ของพนักงาน / ผูป้ ฏิบตั ิงาน นับเป็ นการรักษาทรัพยากร
ั
มนุษย์ให้อยูใ่ นองค์การนานที@สุดและทําประโยชน์ให้กบองค์
การสู งสุ ดอีกด้วย
ใน
สหรัฐอเมริ กาจะมีกฎหมายคุม้ ครองครอบคลุม 5 ด้านคือ ด้านการอุตสาหกรรม ด้านการ
่ าง ด้านการวางกฎระเบียบ และข้อบังคับตางๆ
่
เดินเรื อ ด้านกอสร้
สุ ดท้ายคือด้านการใช้
แรงงาน สําหรับประเทศไทยเรามี กฎหมายแรงงาน (Labor law) ได้เข้ามามีบทบาท
ั กงาน/ ผูป้ ฏิบตั ิงาน กาหนดความสํ
ํ
ปรับปรุ งยกระดับความปลอดภัยให้กบพนั
าคัญตอ่
แผนการจัดระบบความปลอดภัย
็ นแนวทางหนึ@งที@รัฐบาลเข้ามา
ด้ านการประกันสั งคม (Social Security)
กเป็
ํ ั แลให้นายจ้างต้องให้ความมัน@ ใจหรื อ
ดําเนินงานในด้านนีR โดยมีกฎหมายเข้ามาควบคุมกากบดู
่ @ได้รับจากนายจ้าง
มัน@ คงในเรื@ องรายได้ของพนักงานให้มากยิง@ ขึR น
นอกเหนือในสวนที
่ @มีขR ึน เชนด้
่ านการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่ วย การ
ตามปกติ ตามโครงการหรื อแผนงานตางๆที
่ กงาน (ในสหรัฐอเมริ กา คนตกงานกมี็ เงิน
เสี ยชีวติ หรื อทุพพลภาพ กมี็ เงินชดเชยให้แกพนั
่ ่ ็ เงินเกษียณอายุและเงินชวยรายเดื
่
่
ชวยจากรั
ฐบาลให้พอประทังชีวติ ไปได้ ยามแกเฒากมี
อน
่ น social security money อีกทางหนึ@ง)
เรี ยกวาเงิ
่ ง@ ที@จะต้องมอบให้แก่
ด้ านความมันV คง (Security) ในการทํางานนัR นจําเป็ นอยางยิ
พนักงาน/ ผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยเฉพาะความมัน@ คงในยามที@สูงอายุและประสิ ทธิภาพการทํางาน
่ ่
่ R นแตยั่ งต้องการความ
นัR นลดลง ไมใชเฉพาะความมั
น@ คงทางการเงินในขณะปฏิบตั ิงานเทานั
มันV คงทางการเงินไปจนกระทังV เกษียณอายุ (retirement income) นอกจากนีR ความมัน@ คงทาง
่
่ ้จะโดนออกหรื อถูก
จิตใจในขณะทํางานจะต้องมีให้ หากพนักงานมีความรู ้สึกวาตนเองไมรู
่
ิ
ํ งใจอยางมาก
่
ปรับออกจากหนวยงานเมื
@อใด เกดการสู
ญเสี ยขวัญกาลั
และหากเป็ นบุคลากรที@
่
่
มีคุณภาพอยางมากอาจมี
ผลกระทบตอผลผลิ
ต ผลการดําเนินงาน ไปในทางที@ทรุ ดโทรมลง
่ ่
อยางแนนอน

6.2 สิ ทธิโดยชอบธรรมของพนักงาน / ผ้ปู ฏิบัติงาน (Employee Right)
สิ ทธิโดยชอบธรรมที@พนักงาน/ ผูป้ ฏิบตั ิงาน พึงมี
- มีสิทธิในการลากจิ ลาป่ วย
- มีสิทธิในการรับฟังคําชีR แจงการกระทําผิดของตนเองจาก
่ )
ผูบ้ งั คับบัญชา (ผม/ ดิฉนั ผิดอยางไร
- มีสิทธิในการรับรู ้หรื อร้องเรี ยน การลงนามรับรู ้การ
่ ่ หรื อเลว (สวนมากถู
่
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองไมวาจะดี
กประเมินตํ@าจะโวย)
่ น
- มีสิทธิp ในการร้องทุกข์ (grievance) หากได้รับความไมเป็
่ ดสัญญาในการวาจ้
่ าง ผิดกฎหมายแรงงาน ผิดกฎระเบียบ ฯลฯ
ธรรมใดๆ เชนผิ

การบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ และการวางแผนเชิงกลยทธ์
ุ
ทรัพยากรมนษย์
Vงมีความพร้ อม มีความจริงใจ และ
ุ (Human Resource) เป็ นบคคลซึ
ุ
สามารถทีจV ะทํางานให้ บรรลเป
การทีสV ามารถสร้ างคณค่
ุ ้ าหมายขององค์ การ หรือเป็ นบคคลในองค์
ุ
ุ าของ
ระบบการบริหารงาน ให้ บรรลวัุ ตถประสงค์
ทตีV ้ องการได้ ดังนัGนองค์ การจึงมีหน้ าทีใV นการบริหาร
ุ
ทรัพยากรมนษย์
ขององค์ การ ซึVงต้ องใช้ การวางแผนเชิงกลยทธ์
ุ เพือV ให้ ปฏิบัติงานจนบรรลวัุ ตถประสงค์
ุ
ุ
ด้ านการบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ เข้ ามาช่ วย
ลักษณะการบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ และกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ [Human Resource Management (HRM)] มีผู้ให้ ความหมาย
ไว้ต่างๆดังนีG (1).เป็ นการใช้ ประโยชน์ จากทรัพยากรมนษย์
ของ
ุ ของธรกิ
ุ จ เพือV ให้ บรรลวัุ ตถประสงค์
ุ
องค์ การ (Mondy,Noe and Premeaux. 1999 : GL-5) (2).เป็ นนโยบายและการปฏิบัติในการใช้
ทรัพยากรมนษย์
ขององค์ การ (Dessler. 1997 : 72)
ุ ของธรกิ
ุ จเพืVอให้ บรรลวัุ ตถประสงค์
ุ
(3).เป็ นกิจกรรมทีอV อกแบบเพือV จัดหาความร่ วมมือกับทรัพยากรมนษย์
ุ ขององค์ การ (Byars and Rue.
1997 : 4) (4).เป็ นหน้ าทีVหนึVงขององค์ การซึVงทําให้ เกิดประสิ ทธิผลสงสดจากการใช้
พนักงานเพือV ให้ บรรลุ
ู ุ
เป้าหมายขององค์ การและเป้าหมายเฉพาะบคคล
ุ (Ivancevich. 1998 : 708)
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในการทํางาน (Human Resource Management at Work)
เป็ นสิV งสํ าคัญและมีความจําเป็ นทีตV ้ องกระทําเพือV ให้ ทรัพยากรมนษย์
ุ ทมีV ีอย่ ใู นองค์ การสามารถทํางาน
ได้ อย่งมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ตลอดจนเพือV ความอย่รู อดและความเจริญก้าวหน้ าขององค์ การ
ผ้บู ริหารทรัพยากรมนษย์
ุ ควรจะศึกษาในประเด็นต่ างๆดังนีG
1. การบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ คืออะไร (What is Human Resource Management)
2. ทําไมการบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ จึงมีความสํ าคัญต่ อผ้ ูบริหารทกคน
ุ
(Why is Human resource Management Important to all Managers)
3. ลักษณะขอสายงานหลักและสายงานทีปV รึกษาของการบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ
(Line and Staff Aspects of Human Resource Management)
4. อํานาจหน้ าทีVของสายงานหลักเทียบกับสายงานทีVปรึกษา (Line versus Staff
Authority)
5. หน้ าทีคV วามรับผิดชอบของการบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ ของผ้บู ริหารตามสายงาน
หลัก(Line Manager’s Human Resource Management Responsibilities)

6. ความรับผิดชอบของการบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ ของแผนกทรัพยากรมนษย์
ุ
(Human Resource Department’s Human Resource Management Responsibilities)
7. ความร่ วมมือของการบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ ของสายงานหลักและสายงานทีV
ปรึกษา(Cooperative Line and Staff Human Resource Management) ซึVงจะได้อธิบายรายละเอียด
ดังนีG (Dessler. 1997 : 1)
วัตถุประสงค์ของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ [Human Resource Management (HRM)
Objective]มีดังนีG
1. เพือV จัดหาคนทีมV ีคุณสมบัติทเีV หมาะสมกับงาน
2. เพือV ใช้ ทรัพยากรมนษย์
ุ ให้ เกิดประโยชน์ สู งสดุ
3. เพือV พัฒนาทักษะและความสามารถของกําลังแรงงานให้ มีประสิ ทธิภาพสงสด
ู ุ
4. เพือV รักษาพนักงานทีมV ีความสามารถให้ คงอย่ ใู ห้ นานทีสV ุ ด
5. เพือV สืV อสารนโยบายการบริหารทรัพยากรมนษย์
ทราบ
ุ ให้ กับพนักงานทกคนได้
ุ
การบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ มีความสํ าคัญต่ อผ้บู ริหารทกคน
ุ (The Important of Human
่ บ้ ริ หาร เพราะผูบ้ ริ หารทุก
Resource Management to all Managers) การบริ หารมนุษย์มีความสําคัญตอผู
ิ R นในการบริ หารงาน ซึ@งความผิดพลาดที@ผบู ้ ริ หารงานไมต้่ องการมี
คนไมต้่ องการให้มีความผิดพลาดเกดขึ
ดังนีR
1. การจ้ างคนไม่ เหมาะสมกับงาน
2. อัตราการออกจากงานสงู
3. การพบว่าพนักงานไม่ ตGงั ใจทีจV ะทํางานให้ ดีทสีV ุ ด
4. การเสี ยเวลากับสั มภาษณ์ทไีV ม่ ได้ ประโยชน์
5. ทําให้ บริษัทต้ องขึนG ศาลเนืVองจากความไม่ เป็ นธรรมของผ้บู ริหาร
6. ทําให้ บริษัทถกฟ
ู ้ องจากการจัดสภาวะแวดล้อมการทํางานทีไV ม่ ปลอดภัย
7. การทําให้ พนักงานคิดว่าเงินเดือนทีเV ขาได้ รับไม่ ยติุ ธรรม
8. ไม่ ยอมให้ มีการฝึ กอบรมและการพัฒนา ซึVงเป็ นการทําลายประสิ ทธิภาพและประ
สิ ทธิผลของหน่ วยงาน
9. การกระทําทีไV ม่ ยติุ ธรรมและความสั มพันธ์ ทตีV ึงเครียดกับพนักงาน
่ สามารถหลีกเลี@ยงข้อผิดพลาด
ความรู ้ที@ศึกษาจากการบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะชวยให้
่
่ R นคือ ผูบ้ ริ หารควรมีเหตุผลและกระทําในสิ@ งที@ถูกต้อง ได้แก่ การ
ดังกลาวได้
สิ@ งที@สาํ คัญยิง@ ไปกวานั

ํ
วางแผนที@เหมาะสม การจัดแผนภูมิองค์การและกาหนดสายการทํ
างานให้ชดั เจน รวมถึงการใช้การ
่ ่
็ บ้ ริ หารกอาจล้
็ มเหลวได้ในทางกลับกนกมี
ั ็ ผบู ้ ริ หารบางคนที@
ควบคุมด้วยความชํานาญแตอยางไรกตามผู
่ มีการวางแผนที@เหมาะสมเพราะพวกเขามีความชํานาญในการจ้างคน
ประสบความสําเร็ จถึงแม้จะไมได้
ั
ได้ถูกต้องเหมาะสมกบงาน
มีการจูงใจ การประเมิน การฝึ กอบรม และการพัฒนาที@เหมาะสม
ิ
กจกรรมการบริ
หารทรัพยากรมนุษย์ [Human Resource Management (HRM)
Activities] หมายถึง การปฏิบัติและนโยบายในการใช้ ทรัพยากรมนษย์
ุ ของธรกิ
ุ จเพือV ให้ บรรลุ
วัตถประสงค์
ขององค์ การ หรือเป็ นกิจกรรมการออกแบบเพือV สร้ างความร่ วมมือกับทรัพยากรมนษย์
ุ
ุ ของ
องค์ การ กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีดังนีG
1. การวางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ ( Human Resource Planning)เป็ นกระบวนการสํ ารวจ
ความต้ องการทรัพยากรมนษย์
ุ เพือV ให้ ได้ จํานวนพนักงานทีVมีทกั ษะทีตV ้ องการ และสามารถจัดหารได้ เมืVอ
จําเป็ นต้ องใช้ (Mondy, Noe and Premeaux. 1999 : GL-5) ซึVงประกอบด้ วยขัGนตอนทีชV ่ วยให้ ได้
ทรัพยากรมนษย์
องค์ การในอนาคตดังนีG
ุ ทเีV พียงพอเพือV ให้ บรรลวัุ ตถประสงค์
ุ
(1) การพยากรณ์ความต้ องการพนักงานทีมV ีคุณสมบัติต่างๆ
(2) การเปรียบเทียบความต้ องการกับกําลังแรงงานในปัจจบัุ น
(3) การกําหนดรปแบบของพนั
กงานทีจV ะสรรหาเข้ ามาหรือจํานวนทีจV ะต้ องออกจาก
ู
งาน (Ivancevidh. 1988 : 708)ดรายละเอี
ยดในบททีV 4 อย่างไรก็ตามในการวางแผนทรัพยากรมนษย์
ู
ุ นG ัน
จะต้ องมีการออกแบบงานและการวิเคราะห์ งานก่ อน
การวางแผนเชิงกลยทธ์
ุ และการบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ เชิงกลยทธ์
ุ
การบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ เชิงกลยทธ์
ุ (Strategic Human Resource Management)
พนักงานเป็ นส่ วนสํ าคัญในการบรรลความสํ
าเร็จในการสร้ างโอกาสในการแข่ งขัน โดยการใช้ กลยทธ์
ุ
ุ การ
บริหารทรัพยากรมนษย์
ุ ซึVงหมายถึง การเชืVอมโยงระหว่างการบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ กบั เป้าหมายกล
ยทธ์
ุ เพือV การปรับปรงสมรรถนะของธรกิ
ุ
ุ จและพัฒนาวัฒนธรรมองค์ การ จะทําให้ เกิดนวัตกรรมหรือการ
เปลียV นแปลงใหม่ ๆ รปแบบของการวางแผนการขยายตั
ว และกิจกรรมด้ านทรัพยากรมนษย์
ู
ุ เป็ นการตัGงใจ
ทีจV ะทําให้ องค์ การสามารถประสบความสํ าเร็จตามเป้าหมาย เป็ นการยอมรับหน้ าทีVของทรัพยากรมนษย์
ุ
ว่า เป็ นเสมือนห้ ุนส่ วนหรือส่ วนประกอบสํ าคัญในกระบวนการของกลยทธ์
ุ ระดับบริษัทอย่างไรก็ตามการ
สร้ างกลยทธ์
ุ เหล่านีจG ะต้ องผ่านกิจกรรมของฝ่ ายทรัพยากรมนษย์
ุ เช่ น การสรรหา การคัดเลือก การ
ฝึ กอบรม และการให้ รางวัลบคคล
ดังรปที
ุ
ู V 1.4 แสดงกลยทธ์
ุ ทรัพยากรมนษย์
ุ ขององค์ การ
การวางแผนเชิงกลยทธ์
ุ (Strategic Planning) หมายถึง การตัดสิ นใจขององค์ การเกียV วกับ
ภาระหน้ าทีVทคีV วรทําให้ สําเร็จ และวิธีการกําหนดทีจV ะไปสู่ ความสํ าเร็จ ถึงแม้ ว่าการวางแผนกลยทธ์
ุ จะ

เป็ นสิV งสํ าคัญสํ าหรับการพัฒนาแผนกลยทธ์
แต่ กม็ ีความจําเป็ นมากยิงV ขึนG ทีจV ะต้ องปฏิบัตการให้ เป็ นไป
ุ
ตามแผน ประกอบด้ วยการวางเป้าหมายและจดประสงค์
ทวัV ทัGงองค์ กร และหาวิธีทจีV ะทําให้ เป้าหมายและ
ุ
จดประสงค์
เหล่านัGนบรรลผลสํ
ุ
ุ าเร็จ ทรัพยากรมนษย์
ุ หรือพนักงานขององค์ การจะต้ องมีส่วนร่ วมอย่าง
มาก ในกระบวนการวางแผนกลยทธ์
ุ เมืVอภารกิจ (Mission) ของบริษัทได้ กาํ หนดไว้อย่างชัดเจนและ
สามารถวางเป็ นแนวทางให้ เกิดความเข้ าใจได้ แล้ว พนักงานและผ้จู ัดการก็จะใช้ ความพยายามอย่างเต็มทีV
ในการทําตามจดประสงค์
ของบริษัท ผ้บู ริหารระดับสงจะคาดหวั
งในกิจกรรมของทรัพยากรมนษย์
ุ
ู
ุ ว่าจะ
สั มพันธ์ อย่างเป็ นระบบกับภารกิจ และเป้าหมายกลยทธ์
ุ ตลอดจนมีการเพิมV คณค่
ุ าเพือV ให้ เป้าหมายเหล่านีG
บรรลผลสํ
ุ าเร็จ ข้ อดีของการวางแผนกลยทธ์
ุ คือ จะทําให้ บริษัทสามารถตอบสนองต่ อการเปลียV นแปลง
ของสภาพแวดล้อมทีVรวดเร็วได้ ด้ วยความเป็ นจริงเช่ นนีG จึงควรทําแผนกลยทธ์
ุ ให้ มีความสํ าคัญมากขึนG
ขณะทีเV ศรษฐกิจของชมชนในยโรป
ุ
ุ (Economic Community in Europe) มีการเปลีVยนแปลงจะทําให้ เกิด
อปสรรคต่
อการค้ าและต่ อตลาดในอาเซียน (Asian Markets) โดยเฉพาะอย่างยิงV ในประเทศจีนซึVงกําลัง
ุ
เปิ ดประเทศ ขณะทีคV วามเป็ นโลกาภิวฒ
ั น์ ของธรกิ
ุ จมีแทรกอย่ ูทวัV ไป การวางแผนกลยทธ์
ุ อาจต้ องจัดทํา
อย่างดี เพือV ให้ บริษัทสามารถเข้ าสู่ การแข่ งขันได้ ซึVงผู้จัดการจะต้ องมีการเปลียV นแปลงสภาพแวดล้อม
อย่างรอบคอบเพือV ช่ วยให้ องค์ การสามารถขยายตัวและอย่ ูรอด

อิทธิพลสภาพแวดล้อมภายนอก (Outside
Environmental Influences)
โอกาสและอุปสรรค

(Opportunities and Threats)
เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน
การเมือง/กฎหมาย
(Economic and Labor Market) (Political / Legal)
อตสาหกรรมและการแข่
งขัน ระหว่างประเทศ
ุ
(Industry and Competition) (International)
สังคม / ประชากรศาสตร์
เทคโนโลยี
(Social / Demographic)
(Technology)

กลยทธ์
ุ องค์การ
(Organization )

กลยทธ์
ุ หน้ าทีVอนืV ๆ
(Other Functional Strategies)
การตลาด , การผลิต ฯลฯ
(Marketing, Production, ect)

กลยทธ์
ุ ก่อนการจ้ างและกลยทุ ธ์ การจ้ าง
(Preferring and Hiring
Strategies)

การพยากรณ์ทรัพยากรมนษย์
ุ
(Human Resource Forecasting)
(Termination)
การสรรหา (Recruiting)
การคัดเลือก (Selection)
การบรรจุ (Placement)

กลยทธ์
ุ ด้านทรัพยากรมนษย์
ุ
(Human Resource Strategies)

กลยทธ์
ุ การจงใจและ
ู
การบํารงรั
ุ กษา
(Motivation , Maintenance
Retention Strategies)

การปฐมนิเทศ (Orientation)
การฝึ กอบรม (Training)
การจ่ ายค่าตอบแทนและการให้ รางวัล
(Pay and Rewards)
ผลประโยชน์ (Benefits)

กลยทธ์
ุ หน่ วยงานอืนV ๆ
(Other Unit Strategies)
ผลิตภัณฑ์ , ภมิู ศาสตร์ ฯลฯ
(Product Geographic, etc.)

กลยทธ์
ุ การให้ ออกจากงาน
(Separation Strategies)

การเลิกจ้ าง (Layoff)
การออกจากงาน
การเกษียณก่อนอายุ
(Early retirement)
การลาออกจากงาน (Quits)

รปที
ู V 1.4 แสดงกลยทธ์
ุ ด้านทรัพยากรมนษย์
ุ ขององค์ กร (Organizational Human Resource strategy)

ลักษณะของการวางแผนกลยทธ์
ุ ( The Nature of Strategic Planning) ผ้บู ริหารมีภาระในการ
ตัดสิ นใจเกียV วกับการดําเนินการของบริษัท การตัดสิ นใจจะมีการกระทําในระดับทีแV ตกต่ างกัน บริษัท
จํานวนมากอาจจะมีบริษัทในเครือมากมาย ทําให้ มีการวางแผนกลยทธ์
ุ ในกล่มุ ธรกิ
ุ จซึVงจะต้ องเกียV วข้ อง
กับธรกิ
ุ จแต่ ละธรกิ
ุ จและต้ องมีกลยทธ์
ุ สําหรับการแข่ งขัน เพือV การสร้ างจดแข็
ุ งของธรกิ
ุ จระยะยาวให้ มี
ตําแหน่ งการแข่ งขันในตลาด ธรกิ
ุ จแต่ ละชนิดจะต้ องประกอบด้ วยฝ่ ายต่ าง ๆ เช่ น ฝ่ ายการผลิต ฝ่ าย
ขาย และฝ่ ายบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ ซึVงกลยทธ์
ุ ตามหน้ าทีV (Functional Strategies) เป็ นกลยทธ์
ุ ทีV
กําหนดวิธีการซึVงแต่ ละหน้ าทีทV างธรกิ
ุ จต้ องดําเนินการตามกลยทธ์
ุ ระดับธรกิ
ุ จ (Business Strategies)
เป็ นการแสดงว่าการกระทําขัGนพืนG ฐานของแต่ ละฝ่ ายจะเป็ นแนวทางอย่างเดียวกัน กล่าวคือ เป็ นการ
ช่ วยให้ ธุรกิจบรรลเป
ุ ้ าหมายการแข่ งขัน ซึVงแผนกกลยทธ์
ุ ของผ้บู ริหาร (The Manager ’s Strategic
Plan) จะเป็ นแนวความคิดทีพV ยายามแสวงหาความสมดลระหว่
างปัจจัย 2 กล่มุ คือ โอกาสและ
ุ
อปสรรค
ซึVงเป็ นสภาพแวดล้อมภายนอกบริษัท จดแข็
ุ
ุ งและจดอ่
ุ อนซึVงเป็ นสภาพแวดล้อมภายในบริษัท
ลักษณะของการวางแผนเชิงกลยทธ์
ุ มีดังนีG
1. การสร้ างข้ อได้ เปรียบในการแข่ งขัน (Building Competitive Advantage) จะเห็น
ได้ ว่าบริษัททีปV ระสบความสํ าเร็จเป็ นบริษัททีสV ามารถสร้ างข้ อได้ เปรียบทางการแข่ งขันสํ าหรับแต่ ละ
ธรกิ
ุ จ การสร้ างข้ อได้ เปรียบในการแข่ งขัน (Competitive Advantage) หมายถึง ปัจจัยต่ าง ๆ ซึVงทํา
ให้ องค์ การมีความแตกต่ าง (มีคุณค่ าทีเV หนือกว่า) ในผลิตภัณฑ์ และบริการจากคู่แข่ งขันรายอืนV ๆ ซึVงมี
ผลต่ อความพึงพอใจของลกค้
ู ามากว่าค่ ูแข่ งขัน ทําให้ มีส่วนครองตลาดเพิมV ขึนG เช่ นเดียวกับการวางแผน
กกลยทธ์
ุ (Strategic Planning) Michael Porter ซึVงเป็ นผ้เู ชีVยวชาญกล่าวว่า “กลยทธ์
ุ การแข่ งขัน”
(Competitive Strategy) มีเป้าหมายทีจV ะสร้ างผลกําไรเท่าทีจV ะเป็ นไปได้
วิธีทบีV ริษัทสามารถประสบความสํ าเร็จจากการสร้ างข้ อได้ เปรียบในการแข่ งขัน ได้ แก่ (1)
การเป็ นผ้ ูนําด้ านต้ นทนุ (Cost Leadership) เป็ นกลยทธ์
ุ การแข่ งขันอย่างหนึVง ซึVงองค์ การคํานึงถึง
ประสิ ทธิภาพในการลดต้ นทนุ
เพือV ให้ มีตําแหน่ งเหนือกว่าคู่แข่ งขัน (2) การสร้ างความแตกต่ าง
(Differentiation Strategy) เป็ นกลยทธ์
ุ การแข่ งขันซึVงองค์ การสร้ างความแตกต่ างในผลิตภัณฑ์ ทใีV ห้
ลกค้
ู ารับร้ ูว่ามีความแตกต่ างทีเV ด่ นชัดจากค่ ูแข่ งขัน ผ้บู ริษัทสามารถสร้ างความแตกต่ างของผลิตภัณฑ์
โดยถือเกณฑ์ ด้านเทคโนโลยี การให้ บริการแก่ลกค้
ู า การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดจําหน่ ายและอืนV ๆ
เมืVอลกค้
ู าเชืVอว่าผลิตภัณฑ์ เหล่านัGนมีความแตกต่ างจากผลิตภัณฑ์ ของคู่แข่ งขัน ก็เต็มใจทีจV ะซืGอในราคา
ทีสV ู ง ประโยชน์ ของกลยทธ์
ุ การสร้ างความแตกต่ างนีG คือ ความจงรักภักดีจากลกค้
ู าและกําไรทีสV ู งขึนG

2. ฝ่ ายทรัพยากรมนษย์
เป็ นฝ่ ายสร้ างข้ อได้ เปรียบในการแข่ งขัน (Human Resources
ุ
as a Competitive Advantage) โดยการทําให้ เป็ นผ้นู ําด้ านต้ นทนตํ
ุ Vา (Low – Cost Leader) และ
เป็ นผ้สู ร้ างความแตกต่ าง (Differentiate) และต้ องทําให้ พนักงานเกิดความรู้สึกมีข้อผกพั
ู นกับงาน
ตัวอย่าง รถยนต์ ทมีV ีต้นทนที
ุ VตํVาและคณภาพสง
ุ
ู เช่ น รถโตโยต้ าไม่ ใช่ เป็ นผลจากเครืVองจักร แต่ เป็ นผล
จากความตัGงใจทํางานด้ วยข้ อผกพั
ู น (Commitment) จึงทําให้ พนักงานพใจทีจV ะทํางานหนัก และมี
วินัยในตนเองในการทีจV ะผลิตรถยนต์ ทดีV ีทสีV ุ ดด้ วยต้ นทนที
ุ ตV ํVาทีสV ุ ด
บทบาทของกลยทธ์
(Strategic Role) ทีทV าํ ให้ พนักงานมีข้อผกพั
ุ
ู นจะช่ วยให้ บริษัท
ประสบความสํ าเร็จในการสร้ างโอกาสในการแข่ งขันผ้เู ชีVยวชาญด้ านการวางแผนกลยทธ์
(Strategic
ุ
Planning) ชืVอ C.K. Prahalad and Gary Hamel กล่าวว่า การสร้ างข้ อได้ เปรียบในการแข่ งขัน
ไม่ ใช่ เพียงขึนG อย่กู บั ความแตกต่ างของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือการเป็ นผ้นู ําทีใV ช้ ต้นทนตํ
ุ Vา (Low –
Cost Leader) เท่านัGน แต่ ยงั ต้ องรักษาผู้ชํานาญงานพิเศษเอาไว้ หรือทีVเรียกว่า แกนของ
ความสามารถ (Core Competencies) และต้ องมีการโต้ ตอบกับลกค้
ู าอย่างฉับไว หรือกล่าวอีกอย่าง
หนึVงได้ ว่า การสร้ างโอกาสในการแข่ งขันจะขึนG อยู่กบั ความสามารถในการบริหาร เพือV ทําให้ เทคโนโลยี
ของบริษัทเป็ นไปอย่างมีระบบ และเกิดความชํานาญในการผลิต เพือV เข้ าส่ ู การเป็ นผ้มู ีความสามารถ
ซึVงจะทําให้ ธุรกิจมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพือV สร้ างโอกาสในการเปลีVยนแปลงของธรกิ
ุ จ
บทบาทของทรัพยากรมนษย์
ุ ในฐานะเป็ นห้ ุนส่ วนกลยทธ์
ุ (HR’s Role as a Strategic
Partner) มีรายละเอียด ดังต่ อไปนีG
1. บทบาทของทรัพยากรมนษย์
(HR’s Role as a Strategic
ุ ในการกําหนดกลยทธ์
ุ
Strategy) การวางแผนกลยทธ์
ุ ของบริษัททัGงหมด ต้ องการวิเคราะห์ ให้ เป็ นอันหนึVงอันเดียวกัน ทําให้
โอกาสและอปสรรคจากภายนอกบริ
ษัท จดแข็
ุ
ุ งและจดอ่
ุ อนภายในบริษัทสมดลกั
ุ น เป็ นการรวบรวม
และวิเคราะห์ โอกาสจากภายนอกบริษัท
(External Opportunities)
และทําให้ บริษัทประสบ
ความสํ าเร็จ
2. บทบาทของทรัพยากรมนษย์
(HR’s Role as a Executing
ุ ในการบริหารกลยทธ์
ุ
Strategy) การบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ มีบทบาทนําไปสู่ ความสํ าเร็จ หรือสร้ างแผนกกลยทธ์
ุ ของ
บริษัท การบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ จะช่ วยสร้ างกลยทธ์
ุ ได้ หลายวิธี ตัวอย่าง ทรัพยากรมนษย์
ุ จะเข้ า
ไปมีส่วนร่ วมในการลดขนาดของแรงงานได้ สําเร็จ โดยสร้ างแผนกกลยทธ์
การลดค่ าใช้ จ่าย
ุ ใหม่
เกียV วกับดแลสขภาพและการฝึ
กหัดพนักงานใหม่ การเพิมV การแข่ งขันในตลาดระดับโลก จะเห็นว่าการ
ู ุ

วางกลยทธ์
ุ การปฏิบัติการด้ านทรัพยากรมนษย์
ุ จะช่ วยทําให้ พนักงานมีข้อผกพั
ู นกับองค์ กร และช่ วย
ปรับปรงตลอดจนพั
ฒนาองค์ กรได้
ุ
กระบวนการวางแผนเชิงกลยทธ์
ุ และการปฏิบัติการ (The Strategic Planning and
Implementation Process) การวางแผนเชิงกลยทธ์
ุ ประกอบด้ วยขัGนตอน ดังรปที
ู V 1.5 โดยมี
รายละเอียดดังนีG

1. การกําหนดวิสัยทัศน์ ขององค์ กร (Organization’s Vision) และการกําหนด
ภารกิจ
(Mission Determination)
2. การประเมินสภาพแวดล้อม (Environmental Assessment) ขององค์ การ
3. การกําหนดวัตถประสงค์
(Objective Setting)
ุ
4. กําหนดกลยทธ์
ุ (Strategy Setting)
4.1 การวางแผนกลยทธ์
ุ ระดับบริษทั (Corporate-Level Strategic Planning)
4.2 การวางแผนกลยทธ์
ุ ระดับธรกิ
ุ จ (Business- Level Strategic Planning)
4.3 การวางแผนกลยทธ์
ุ ระดับหน้ าทีV (Functional- Level Strategic
Planning)
5. การปฏิบัติการตามกลยทุธ์ (Strategy Implementation)
5.1 ความเป็ นผู้นํา (Leadership)
5.1 โครงสร้ างองค์ การ (Organizational Structure)
รปที
ู V 1.5 แสดงขัGนตอนการวางแผนเชิงกลยทธ์
ุ (Strategic Planning Process)
1. การกําหนดวิสัยทัศน์ ขององค์ กร (Organization ’ s Vision) และการกําหนด
ภารกิจ (Mission Determination)
วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึงเป้าหมายทีมV ีลกั ษณะกว้ างขวางซึVงเป็ นความต้ องการใน
อนาคต โดยไม่ ได้ กาํ หนดวิธีการไว้
ภารกิจ (Mission) เป็ นลักษณะงานและกิจกรรมขององค์ การ การกําหนดภารกิจ
(Mission) จะเกียV วข้ องกับคําถามดังนีG (1) บริหารอะไร (2) เพือV ใคร (3) ควรจะต้องทํากําไรให้

มากทีสV ุ ดเพือV ให้ ผ้ถู ือหุ้นได้ รับเงินปันผลสงขึ
ู นG หรือไม่ (4) บริษัทควรมีรายได้ เพือV ให้ พนักงานมีความ
มัVนคงหรือไม่
ในการวางแผน การสรรหา การคัดเลือกและการฝึ กอบรมทรัพยากรมนษย์
ุ นG ันจําเป็ น
อย่างยิงV ทีจV ะต้ องคํานึงถึงภารกิจทีมV ีอย่ ใู นปัจจบัุ นและทีวV างแผนไว้ ในอนาคต ตลอดจนวิสัยทัศน์ ของ
องค์ การในระยะยาวด้ วย
2. การประเมินสภาพแวดล้อม (Environmental Assessment) เมืVอได้ ตัดสิ นใจใน
ภาระหน้ าทีVทจีV ะทําแล้ว องค์ การจะต้ องประเมินสภาพแวดล้อมภายในซึVงเป็ นความสามารถขององค์ การ
คือ จดแข็
ุ ง (Strengths) และจดอ่
ุ อน (Weaknesses) สภาพแวดล้อมภายนอก คือ อปสรรค
ุ
(Threats) และโอกาส (Opportunities) เพือV นํามาวางแผนกลยทธ์
ุ โดยรักษาหรือเพิVมจดแข็
ุ งทีอV งค์ การ
มีอย่ ู
แก้ ไขจดอ่
นําโอกาสของบริษัทมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ และพยายามหลีกเลีVยง
ุ อนให้ น้อยลง
อปสรรคที
เV กิดขึนG
ุ
การประเมินสภาพแวดล้อมต่ าง ๆ เหล่านีจG ะช่ วยในการกําหนดกลยทธ์
ุ เพือV การจัดสรร
พนักงานของบริษัทว่าจะจัดสรรพนักงานของบริษัทมากขึนG ในกรณีทใีV ช้ กลยทธ์
ุ การเจริญเติบโต หรือ
ลดจํานวนพนักงานลงในกรณีทใีV ช้ กลยทธ์
ุ การตัดทอน ตลอดจนกําหนดแนวทางการบริหารทรัพยากร
มนษย์
ุ เหล่านัGน
3. การกําหนดวัตถประสงค์
(Objective Setting) เป็ นการวางเป้าหมายในระยะสัG นทีV
ุ
มีลกั ษณะเจาะจง ซึVงเป็ นผลลัพธ์ ทวีV ดั ได้ ในการบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ นG ันจําเป็ นต้ องทราบว่า
วัตถประสงค์
ของบริษัทเป็ นอย่างไร
ุ
4. กําหนดกลยทธ์
(Strategy Setting) และระดับของการวางแผนเชิงกลยทธ์
ุ
ุ (The
Levels of Strategic Planning) กลยทธ์
ุ (Strategy) เป็ นการกําหนดวิธีการต่ าง ๆ ทีอV งค์ การต้ องใช้
เพือV ให้ บรรลวัุ ตถประสงค์
ในการกําหนดกลยทธ์
ุ
ุ นG ันต้ องพิจารณาถึงระดับของการวางแผนเชิงกลยทธ์
ุ
ระดับของการวางแผนเชิงกลยทธ์
ุ (The Levels of Strategic Planning) การวางแผน
กลยทธ์
ุ ควรได้ รับการพิจารณาตามระดับขององค์ การ โดยปกติแบ่ งออกเป็ น 3 ระดับ ดังนีG
4.1 การวางแผนกลยทธ์
ุ ระดับบริษัท (Corporate-Level Strategic Planning) เป็ น

่ ๆ ทัR งหมด และวางจุดมุง่ หมายขององค์การ วางธุรกจที
ิ @จะเพิ@ม
กระบวนการให้ความหมายลักษณะตาง
ิ
เข้าไปและลดหรื อเลิกทํา และวิธีการใช้ทรัพยากรเพื@อกระจายธุรกจวางแผนกลยุ
ทธ์ระดับบริ ษทั จะเป็ น
่ รกจในกลยุ
ิ
การชีR ให้เห็นถึงสิ@ งที@องค์การจะต้องกระทํา และการตัดสิ นใจในบทบาทของแตละธุ
ทธ์หลัก
ขององค์การ ซึ@งการวางแผนกลยุทธ์ระดับบริ ษทั จะเป็ นความรับผิดชอบเบืRองต้นของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ขององค์การ รวมทัR ง ผูบ้ ริ หารระดับสู งของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ดว้ ย ซึ@งจะต้องจัดเตรี ยมบุคลากรให้
ั พยากรของบริ ษทั
สอดคล้องกบทรั
4.2 การวางแผนกลยทธ์
ุ ระดับธรกิ
ุ จ (Business- Level Strategic Planning) เป็ นกล
ยทธ์
ุ ซึVงมองหาวิธีการว่าจะแข่ งขันอย่างไรในแต่ ละหน่ วยธรกิ
ุ จซึVงบริษัทต้ องใช้ กลยทธ์
ุ ดังนีG
(1) การสร้ างความแตกต่ าง (Differentiation)
(2) ความเป็ นผ้นู ําด้ านต้ นทนุ (Cost Leadership)
(3) การตอบสนองทีVรวดเร็ว (Quick Response)
(4) การมุ่งทีลV กค้
ู ากล่มุ เล็ก (Forcus) เพือV ให้ กลยทธ์
ุ ทGงั 4 ประการประสบ
ความสํ าเร็จ การบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ ถือวามีบทบาททีสV ํ าคัญมากในการสร้ างข้ อได้ เปรียบ
ทางการแข่ งขันและเป็ นปัจจัยสํ าคัญทีชV ่ วยให้ มีการปรับตัวทีรV วดเร็วในแต่ ละระดับธรกิ
ุ จอัน
ประกอบด้ วยนหน่ วยธรกิ
ุ จเชิงกลยทธ์
ุ หลายหน่ วย
หน่ วยธรกิ
ุ จเชิงกลยุทธ์ [A Strategic Business Unit (SBU)] เป็ นส่ วนหนึVงของ
ธรกิ
ุ จขององค์ การ ซึVงสร้ างแยกออกมาทีอV าจเป็ นธรกิ
ุ จเดียว หรือเป็ นธรกิ
ุ จหลายอย่างทีเV กียV วข้ อง
กัน โดยมีวตั ถประสงค์
เพือV วางแผนกลยทธ์
ุ
ุ ซึVงในแต่ ละหน่ วยธรกิ
ุ จจะต้ องสร้ างความแตกต่ างให้
เหนือกว่าค่ ูแข่ งขันโดยอาศัยการบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ ทมีV ีประสิ ทธิภาพ
4.3 การวางแผนกลยทธ์
ุ ระดับหน้ าทีV (Functional- Level Strategic Planning) เป็ น
การสร้ างให้ เกิดข้ อให้ เปรียบทางการแข่ งขัน (Competitive Advantage) ในแต่ ละหน้ าทีขV องธรกิ
ุ จ
อันประกอบด้ วย
(1) การตลาด (Marketing)
(2) การปฏิบัติการ (Operations) หรือการผลิต (Production)
(3) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
(4) การบัญชี (Accounting)
(5) การเงิน (Financial)
(6) การจัดซืGอ (Purchasing)

(7) การบริหารทรัพยากรมนษุย์ (Human Resource Management)
จะเห็นว่าในแต่ ละหน้ าทีนV G ันจะสามารถปฏิบัติงานให้ บรรลวัุ ตถประสงค์
ได้ ต้องใช้
ุ
ทรัพยากรมนษย์
ุ ทมีV ีความสามารถและเหมาะสมกับแต่ ละลักษณะหน้ าทีV ตลอดจนการบริหารทรัพยากร
มนษย์
ในแต่ ละหน้ าทีV
ุ ให้ บรรลวัุ ตถประสงค์
ุ
5. การปฏิบัตกิ ารตามกลยทธ์
ุ (Strategy Implementation) เป็ นการดําเนินการตามกล
ยทธ์
ุ ทกีV าํ หนดไว้ ในขัGนทีV 4 ซึVงต้ องใช้ หลักการบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ ทGงั หมดเพือV ให้ เกิดการใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์ สู งสดุ ทัGงนีG ในการปฏิบัติตามกลยทธ์
ุ จะต้ องอาศัยปัจจัยต่ าง ๆ ต่ อไปนีG
5.1 ความเป็ นผ้นู ํา (Leadership) ผ้นู ําสามารถทีจV ะทําให้ บุคคลอืนV ทําสิV งใดสิV งหนึVง
ทีเV ขาต้ องการผ้จู ัดการต้ องมีอิทธิพลต่ อสมาชิกขององค์ การให้ ยอมรับพฤติกรรมทีตV ้ องการสํ าหรับการ
ปฏิบัติการตามกลยทธ์
องแสวงหาการปฏิบัติการกลยทธ์
ุ ผ้บู ริหารระดับสงจะต้
ู
ุ ใหม่ ๆ ซึVงอาจจะมี
ประโยชน์ ทจีV ะสร้ างความร่ วมมือและชักชวนผ้บู ริหารระดับกลางและระดับต้ นให้ สร้ างและปฏิบัติการ
ตามแผนกกลยทธ์
ุ
5.2 โครงสร้ างองค์ การ (Organizational Structure) เป็ นแบบแผนทีVกาํ หนด
ขอบเขตของงานและความสั มพันธ์ ของอํานาจหน้ าทีV โครงสร้ างจะแสดงให้ เห็นถึงความรับผิดชอบของ
ผ้จู ัดการแต่ ละคนและระดับของอํานาจหน้ าทีV
รวมทัGงการรวมงานทีเV กีVยวข้ องกันเข้ าส่ ู แผนกเดียวกัน
ในการบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ นG ันจะต้ องพิจารณาโครงสร้ างขององค์ การโดยมีการวางแผนด้ านกําลังคน
การสรรหาและคัดเลือกเพือV จัดคนให้ ตรงกับงาน (Put the Right Man on the Right Job)
5.3 ข้ อมลและระบบการควบคม
ู
ุ (Information and Control Systems) ใน
ระบบนีปG ระกอบด้ วย การให้ รางวัล แรงจงใจ
ู งบประมาณสํ าหรับการจัดสรรทรัพยากร ระบบข้ อมลู
สารสนเทศ กฎเกณฑ์ นโยบาย และวิธีดําเนินงานขององค์ การ ข้ อมลที
ู ถV ูกต้ องและระบบการควบคมุ
ต้ องได้ รับการพัมนาเพือV ช่ วยสนับสนนการปฏิ
บัติการตามแผนกลยทธ์
ุ
ุ
5.4 เทคโนโลยี (Technology) ประกอบด้ วย วิธีการ ความร้ ู เครืVองมือ
และอปกรณ์
ทใีV ช้ เพือV ให้ การสัV งงานขององค์ การบรรลผลสํ
ุ
ุ าเร็จ ถ้ าองค์ การมีการผลิตผลิตภัณฑ์ ใหม่
ผ้จู ัดการต้ องออกแบบ สร้ างงานใหม่ สร้ างสิV งก่อสร้ างและสิV งอํานวยความสะดวกใหม่ ตลอดจน
เทคโนโลยีใหม่ ทตีV ้ องนํามาใช้ เพือV ลดต้ นทนและให้
เกิดประโยชน์ สู งสดุ
ุ

5.5 ทรัพยากรมนษย์
ุ (Human Resources) ประกอบด้ วย การวางแผนกําลังคน
การสรรหา การคัดเลือก การฝึ กอบรม การโยกย้าย การเลือV นตําแหน่ งเพือV จัดคนให้ ตรงกับงาน ใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์ สู งสดุ ควบคมต้
ุ นทนด้
ุ านแรงงาน และรักษาพนักงานทีมV ีความสามารถให้
คงอย่ ู
ผลกระทบของกฎหมายต่ อการบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ
การประกาศให้ รัฐธรรมนญแ
ู ห่ งราชอาณาจักรไทย พทธศั
ุ กราช 2540 ซึVงเป็ นกฎหมาย
สงสดของประเทศที
บV ัญญัติถึงอํานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยทกคนในผื
นแผ่นดินไทย ให้ ได้ รับ
ู ุ
ุ
ความค้ ุนครองให้ สิทธิและเสรีภาพของบคคลโดยเสมอภาคกั
น ก่อให้ เกิดการเปลีVยนแปลงหลายประการ
ุ
สํ าหรับการบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ ดังนีG
่
มาตรา 4 ศักดิp ศรี ความเป็ นมนุษย์สิทธิ และเสรี ภาพของบุคคลยอมได้
รับความคุม้ ครอง
มาตรา 5 ประชาชนชาวไทยไม่ ว่าเหล่ากําเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอย่ ูในความ
ค้ ุมครองแห่ งรัฐธรรมนญนี
ู Gเสมอกัน
มาตรา 30 บคคลย่
อมเสนอกันในกฎหมาย และได้ รับความค้ ุมครองตามกฎหมายเท่า
ุ
เทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่ เป็ นธรรมต่ อบคคล
และเหตแห่
ุ
ุ งความแตกต่ างในเรืVองถิVนกําเนิด
เชืGอชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสขภาพ
สถานะของบคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
ุ
ุ
สั งคม ความเชืVอทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ ขัดต่ อบทบัญญัติ
แห่ งรัฐธรรมนญจะกระทํ
ามิได้
ู
มาตรา 54 บคคลซึ
Vงมีอายเกิ
ุ
ุ น 60 ปี บริบูรณ์ และไม่ มีรายได้ เพียงพอแก่ การยังชีพมี
สิ ทธิได้ รับความช่ วยเหลือจากรัฐ ทัGงนีตG ามทีVกฎหมายบัญญัติ
มาตรา 55 บคคลซึ
Vงพิการหรือทพพลภาพ
มีสิทธิได้ รับสิV งอํานวยความสะดวกอันเป็ น
ุ
ุ
สาธารณะและความช่ วยเหลืออืนV จากรัฐ ทัGงนีตG ามทีVกฎหมายบัญญัติ
ข้ อความจากรัฐธรรมนญ
ู ตามมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 30 มาตรา 54 และมาตรา
55 ได้ แสดงถึงสิ ทธิและเสรีภาพ ความค้ ุมครองทีบV ุคคลต่ าง ๆ พึงได้ รับจากกฎหมาย ซึVงจะมีผลให้
นายจ้ างต้ องปฏิบัติต่อลกจ้
ู างด้ วยความเหมาะสม ไม่ ละเมิดสิ ทธิและเสรีภาพของลกจ้
ู าง ได้ แก่ การให้
ความเท่าเทียมกันในการจ้ างงานไม่ เลือกปฏิบัติอนั มีสาเหตมาจากถิ
Vนกําเนิด เชืGอชาติภาษา เพศ อายุ
ุ

สถานะทางกายหรือสขภาพ
สถานะของบคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสั งคม ความเชืVอทางศาสนา
ุ
ุ
เช่ น การได้ รับค่ าจ้ างในอัตราเท่ากันระหว่างชายและหญิง ถ้ ามีความสามารถเท่ากันหรือทํางานประเภท
เดียวกัน เพือV ให้ แรงงานหญิงได้ รับโอกาสและการปฏิบัติเท่าเทียมกัน ไม่ ให้ แรงงานหญิงถกล่
ู วงเกินทาง
เพศ
มาตรา 31 บคคลย่
อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวติ และร่ างกาย
ุ
การทรมาน ทารณ
าได้
ุ หรือการลงโทษด้ วยวิธีการโหดร้ าย หรือไร้ มนษยธรรมจะกระทํ
ุ
มาตรา 53 เด็ก เยาวชน และบคคลในครอบครั
วมีสิทธิได้ รับความค้ ุมครองโดยรัฐจาก
ุ
การใช้ ความรนแรงและการปฏิ
บัติอนั ไม่ เป็ นธรรม
ุ
ข้ อความจากรัฐธรรมนญ
ู มาตรา 31 และมาตรา 53 จะให้ ความค้ ุมครองแก่บุคคลต่ าง ๆ
รวมทัGงแรงงานเด็ดทีจV ะถกใช้
บัติอนั ไม่ เป็ นธรรมในการจ้ างงาน รวมทัGงการจะ
ู ความรนแรงและการปฏิ
ุ
ได้ รับความปลอดภัยในการทํางานสํ าหรับการทํางานทีมV ีอันตราย
มาตรา 61 บคคลย่
อมมีสิทธิเสนอเรืVองราวร้ องทกข์
ุ
ุ และได้ รับแจ้ งผลการพิจารณาภายใน
เวลาอันสมควร ทัGงนีตG ามทีVกฎหมายบัญญัติ
มาตรา 44 บคคลย่
อมมีเสรีภาพในการชมชนโดยสงบและปราศจากอาวธ
ุ
ุ
ุ
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึVง จะกระทํามิได้ เว้นแต่ โดยอาศัยอํานาจ ตามบทบัญญัติ
แห่ งกฏหมาย เฉพาะในกรณีการชมชนสาธารณะ
และเพือV ค้ ุมครองความสะดวกของประชาชนทีจV ะใช้ ทีV
ุ
สาธารณะ หรือเพือV รักษาความสงบเรียบร้ อย ในระหว่างเวลาทีปV ระเทศอย่ ใู นภาวะการสงคราม หรือใน
ระหว่างเวลาทีมV ีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้ กฎอัยการศึก
มาตรา 45 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็ นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์
กล่มุ เกษตร องค์ การเอกชน หรือหม่ ูคณะอืนV
ข้ อความจากรัฐธรรมนญมาตรา
61 มาตรา 44 และมาตรา 45 จะให้ ความค้ ุมครองแก่
ู
ลกจ้
ู างในด้ านการร้ องทกข์
ุ และการดําเนินการเกีVยวกับการรวมตัว เพือV การก่อตัGงสหภาพแรงงาน หรือ
สหพันธ์ แรงงาน เป็ นต้ น

นอกจากกฎหมายรัฐธรรมนญแล้
ู วกฎหมายทีเV กีVยวข้ องโดยตรงกับแรงงานและการบริหาร
ทรัพยากรมนษย์
ได้ แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พระราชบัญญัติเงินทดแทน
ุ
พระราชบัญญัติแรงงานสั มพันธ์ พระราชบัญญัติประกันสั งคม และพระราชบัญญัติการทํางานของคน
ต่ างด้ าว
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
วัตถประสงค์ ทอีV อกกฎหมายฉบับนีเG พือV แก้ ไขปรับเปลียV นพระราชบัญญัติฉบับเดิมทีใV ช้
บังคับมาเป็ นเวลานาน
ซึVงบทบัญญัติบางประการไม่ เหมาะกับสภาพการณ์การบริหารแรงงานใน
ปัจจบัุ น ดังนัGน เพือV ให้ การใช้ แรงงานเป็ นไปอย่างเป็ นธรรม และเหมาะสมกับการเปลียV นแปลง
สมควรปรับปรงบทบั
ญญัติต่าง ๆ เกียV วกับการใช้ แรงงานให้ เหมาะสมยิงV ขึนG เช่ น เพิมV การห้ ามมิให้
ุ
นายจ้ างเลิกจ้ างลกจ้
ู างซึVงเป็ นหญิงเพราะเหตมีุ ครรภ์ การใช้ ลกจ้
ู างซึVงเป็ นเด็กมีสิทธิลาเพือV ศึกษาอบรม
การให้ นายจ้ างจ่ ายเงินทดแทนการขาดรายได้ ของลกจ้
จการ
การ
ู างในกรณีทนีV ายจ้ างหยดประกอบกิ
ุ
กําหนดเงืVอนไขในการนําหนีGบางประเภทมาหักจากค่ าตอบแทน
การทํางานของลกจ้
ู าง การจัดตัGง
กองทนเพื
Vงลกจ้
หรือในกรณีทมีV ิได้ ระบให้
ุ อV สงเคราะห์ ลูกจ้ างหรือบคคลซึ
ุ
ู างระบให้
ุ ได้ รับประโยชน์
ุ
ทายาทได้ รับประโยชน์ จากกองทนสงเคราะห์
ลกของลกจ้
ุ
ู
ู างทีถV ึงแก่ความตาย ตลอดจนปรับปรงอั
ุ ตรา
โทษให้ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจบัุ น
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานจะมีการแบ่ งเป็ นหมวดต่ าง ๆ ได้ แก่ การใช้ แรงงงาน
ทัวV ไป การใช้ แรงงานหญิงการใช้ แรงงานเด็ก ค่ าจ้ าง ค่ าล่วงเวลา ค่ าทํางานในวันหยดุ และค่ า
ล่วงเวลาในวันหยดุ คณะกรรมการค่ าจ้ าง สวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน การควบคมุ การพักงาน ค่ าชดเชย การยืVนคําร้ อง และการพิจารณา
คําร้ อง กองทนสงเค
ราะห์ ลูกจ้ าง พนักงานตรวจแรงงาน การส่ งหนังสื อ และบทกําหนดโทษ ซึVง
ุ
จะกล่าวถึงรายละเอียดในบางหมวด เช่ น การใช้ แรงงานหญิง การใช้ แรงงานเด็ก และความปลอดภัย
ในการทํางาน
1. การใช้ แรงงานหญิง กฎหมายห้ ามมิให้ นายจ้ างให้ ลูกจ้ างซึVงเป็ นหญิงทํางานอย่างหนึVง
อย่างใด ดังต่ อไปนีG
1.1 งานเหมืองแร่ หรืองานก่อสร้ างทีตV ้ องทําใต้ ดิน ใต้ นําG ในถําG ในอโมงค์
หรือ
ุ
ปล่องในภเขา
เว้นแต่ ลกั ษณะของงานไม่ เป็ นอันตรายหรือร่ างกายของลกจ้
ู
ู างนัGน
1.2 งานทีตV ้ องทําบนนัVงร้ านทีสV ู งกว่าพืนG ดินตัGงแต่ 10 เมตรขึนG ไป

1.3 งานผลิตหรือขนส่ งวัตถระเบิ
ุ ดหรือวัตถไวไฟ
ุ
1.4 งานอืนV ตามทีกV าํ หนดในกฎกระทรวง
ห้ ามมิให้ นายจ้ างให้ ลูกจ้ างหญิงมีครรภ์ ทาํ งานในระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 06.00 น.ทํางาน
ล่วงเวลา ทํางานในวันหยดุ หรือทํางานอย่างหนึVงอย่างใดดังต่ อไปนีG
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

งานเกียV วกับเครืVองจักรหรือเครืVองยนต์ ทมีV ีความสัV นสะเทือน
งานขับเคลือV นหรือผิดไปกับยานพาหนะ
งานยก แบก หาม หาบ ทนู ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม
ทํางานในเรือ
งานอืนV ตามทีกV าํ หนดในกฎกระทรวง

ในกรณีลกจ้
ู างหญิงมีครรภ์ มีใบรับรองแพทย์มาแสดงว่าไม่ อาจทํางานในหน้ าทีเV ดิมต่ อไปได้
ให้ นายจ้ างเปลีVยนงานในหน้ าทีเV ดิมทีเV ป็ นการชัVวคราวก่อน
และห้ ามมิให้ นายจ้ างเลิกจ้ างลกจ้
ู างหญิง
เพราะเหตมีุ ครรภ์
2. การใช้ แรงงานเด็ก ห้ ามมิให้ นายจ้ างจ้ างเด็กอายตํุ Vากว่ า 15 ปี เป็ นลกจ้
ู าง การจ้ างเด็ก
อายตํุ Vากว่า 15 ปี ต้ องแจ้ งต่ อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน จัดทําบันทึกสภาพการจ้ างกรณีทีV
มีการเปลียV นแปลงไปจากเดิมเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการ และแจ้ งการสิGนสดการจ้
างต่ อพนักงาน
ุ
ตรวจสอบภายใน 7 วัน นับแต่ วนั ทีเV ด็กออกจากงาน
ให้ นายจ้ างจัดให้ ลูกจ้ างซึVงเป็ นเด็กมีเวลาพักวันหนึVงไม่ น้อยกว่า 1 ชัVวโมงติดต่ อกัน
หลังจากทีลV ูกจ้ างทํางานมาแล้ วไม่ เกิน 4 ชัVวโมง และใน 4 ชัVวโมง นัGนให้ มีเวลาพักตาทีนV ายจ้ างกําหนด
เพือV ให้ เด็กได้ มีโอกาสพักผ่อนเปลียV นอิริยาบถ
ห้ ามมิให้ นายจ้ างให้ ลูกจ้ างซึVงเป็ นเด็กอายตํุ Vากว่า 18 ปี ทํางานในระหว่างเวลา 22.00 น.ถึง
06.00 น. เว้นแต่ จะได้ รับอนญาตเป็
นหนังสื อจากอธิบดีหรือผ้ซู ึVงอธิบดีมอบหมาย ห้ ามเด็กอายตํุ Vากว่า
ุ
18 ปี ทํางานล่วงเวลาหรือทํางานในวันหยดุ นายจ้ างอาจให้ ลูกจ้ างอายตํุ Vากว่า 18 ปี เป็ นผ้ ูแสดง
ภาพยนตร์ ละคร หรือการแสดงอย่างอืนV ทีคV ล้ายคลึงกัน ทํางานในระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 06.00 น.
ทัGงนีG ให้ นายจ้ างจัดให้ ลูกจ้ างเด็กนัGนได้ พกั ผ่อนตามสมควร

ห้ ามมิให้ จ้างเด็กอายตํุ Vากว่า 18 ปี ทํางานต่ อไปนีG
(1) งานหลอม เป่ า หล่อ หรือรีดโลหะ
(2) งานปัมโลหะ
(3) งานเกียV วกับความร้ อน ความเย็น ความสัV นสะเทือน เสี ยงและแสงทีมV ีระดับ
แตกต่ างจากปกติ อันอาจเป็ นอันตราย
(4) งานเกียV วกับสารเคมีทเีV ป็ นอันตราย
(5) งานเกียV วกับจลชี
ุ วนั เป็ นพิษ ซึVงอาจเป็ นเชืVอไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชืVออืนV ทีเV ป็ น
อันตราย
(6) งานเกียV วกับวัตถมีุ พษิ วัตถระเบิ
เว้นแต่ งานในสถานีบริการนําG มั
ุ ด หรือวัตถไวไฟ
ุ
เชืGอเพลิง
(7) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปัGนจัVน
(8) งานใช้ เลือV ยเดินด้ วยพลังไฟฟ้าหรือเครืVองยนต์
(9) งานทีตV ้ องทําใต้ ดิน ใต้ นําG ในถําG อโมงค์
หรือปล่ องในภเขา
ุ
ู
(10) งานเกียV วกับกัมมันตภาพรังสี
(11) งานทําความสะอาดเครืVองจักร หรือเครืVองยนต์ ขณะทีเV ครืVองจักรหรือเครืVองยนต์
กําลังทํางาน
(12) งานทีตV ้ องทําบนนัVงร้ านทีสV ู งกว่าพืนG ดินตัGงแต่ 10 เมตร ขึนG ไป
ห้ ามจ้ างเด็กอายตํุ Vากว่า 18 ปี ทํางานในสถานทีดV ังต่ อไปนีG
(1) โรงฆ่าสั ตว์
(2) สถานทีเV ล่นการพนัน
(3) สถานทีเV ต้ นรํา รําวง หรือรองเง็ง
(4) สถานทีทV มีV ีอาหาร สรา
ุ นํGาชา หรือเครืVองดืVมอย่างอืนV จําหน่ าย และบริการโดยมีผู้
บําเรอสํ าหรับปรนนิบัติลูกค้ า หรือโดยมีทสีV ํ าหรับพักผ่อนหลับนอน หรือมีบริการ
นวดให้ แก่ลูกค้ า
ห้ ามมิให้ นายจ้ างจ่ ายค่ าจ้ างของลกจ้
ู างเด็กให้ แก่บุคคลอืนV
ประกันเพือV การใด ๆ จากลกจ้
ู างซึVงเป็ นเด็ก

และห้ ามเรียกหรือรับเงิน

นายจ้ างต้ องอนญาตให้
ลูกจ้ างเด็กอายตํุ Vากว่า 18 ปี มีสิทธิลาเพือV เข้ าประชมุ สั มมนา รับ
ุ
การอบรม รับการฝึ กหรือลาเพือV การอืนV ซึVงจัดโดยสถานศึกษา เพือV พัฒนาและส่ งเสริมคณภาพชี
วติ และ
ุ

การทํางานของลกจ้
ู างเด็ก และให้ นายจ้ างจ่ ายค่ าจ้ างให้ เท่ากับค่ าจ้ างในวันทํางานตลอดระยะเวลาทีลV า
แต่ 1 ปี ต้ องไม่ เกิน 30 วัน

ตัวอย่ าง งานบรรทกหรื
ุ อขนถ่ ายสินค้ าเรือเดินทะเล
่ นค้า เว้นแตเป็
่ นงานทําความ
ห้ามจ้างเด็กอายุต!าํ กวา่ 18 ปี ทํางานในงานบรรทุกหรื อขนถายสิ
สะอาดหรื องานผูกมัดจัดเรี ยงอาจจ้างเด็กอายุไมตํ่ !ากวา่ 16 ปี เข้ามาทํางานได้

ค่ าจ้ างให้ จ่ายตามจํานวนแรงโดยไม่ เป็ นการเหมาจ่ าย และถ้ านายจ้ างมิได้ ให้
ลกจ้
หรือหยดงานน้
อยกว่ าทีก) าํ หนดไว้ ในกฎหมาย ให้ นายจ้ างต้ อง
ู างหยดงาน
ุ
ุ
จ่ ายค่าจ้ างให้ และต้ องจัดอาหารทีม) คี ุณค่ าทางโภชนาการและมีปริมาณเพียงพอให้ แก่
ลกจ้
ู างทีท) าํ งาน หากไม่ จัดอาหารให้ ต้องจ่ ายค่าอาหารให้ แก่ ลูกจ้ างคนละไม่ น้อยกว่ า
1 ใน 5 ของค่ าจ้ าง 1 แรง ต่ อ 1 มือ/ และถ้ านําลกจ้
ู างออกไปทํางานนอกสถานที)
ทํางานปกติ ต้ องจัดพาหนะรับส่ ง แต่ ถ้าไม่ มนี ายจ้ างต้ องจ่ ายค่าพาหนะเท่ าทีจ) ่ าย
จริงตามความจําเป็ น
นายจ้ างต้ องจัดให้ มเี ครื)องมือหรืออปกรณ์
เพือ) ความปลอดภัยในการทํางาน
ุ
และกําหนดมาตรการเพือ) ความปลอดภัยในการทํางานตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ทางกฎหมาย และต้ องจัดให้ ลกจ้
ู างได้ รับการตรวจร่ างกายจากแพทย์ ปัจจบัุ นขั/นหนึ)ง
อย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั/ง โดยออกค่ าใช้ จ่ายให้ แล้ วบันทึกผลการตรวจไว้ ไม่ น้อยกว่ า
2 ปี นับแต่ วนั ทีส) ิ/นสดการจ้
างของลกจ้
ุ
ู างแต่ ละราย
นายจ้ างต้ องจัดให้ มเี อกสารการจ่ ายค่ าจ้ าง ซึ)งมีรายการดังนี/ (1) วันและ
เวลาทํางาน (2) ผลงานทีท) าํ ได้ สําหรับลกจ้
ู างซึ)งได้ รับค่ าจ้ างตามผลงานโดย
คํานวณเป็ นหน่ วย (3) อัตราและจํานวนค่ าจ้ างทีล) ูกจ้ างแต่ ละคนได้ รับ
เมือ) มีการจ่ ายค่ าจ้ างให้ แก่ลูกจ้ าง
นายจ้ างต้ องจัดให้ ลูกจ้ างลงลายมือชื)อใน
เอกสารไว้ เป็ นหลักฐาน ในกรณีทนี) ายจ้ างโอนเงินเข้ าบัญชี เงินฝากในธนาคาร
หรือสถาบันการเงินอืน) ให้ ถือว่ าหลักฐานการโอนให้ เป็ นเอกสารการจ่ ายเงินให้ อาจไม่
จัดให้ ลูกจ้ างลงลายมือรับเงินเป็ นหลักฐานก็ได้ แล้ วเก็บรักษาเอกสารเกีย) วกับการจ่ าย
ค่ าจ้ าง ค่ าอาหาร ค่ าพาหนะไว้ ไม่ น้อยกว่ า 2 ปี นับแต่ วนั จ่ ายเงินดังกล่าว
งบประมาณทะเล
ห้ ามนายจ้ างรับเด็กอายตํุ า) กว่ า 16 ปี ทํางานใน
เรือประมง เว้ นแต่ เด็กนั/นอายไม่
ุ ตํ)ากว่ า 15 ปี และบิดาหรือมารดาหรือ
ผู้ปกครองของเด็กนั/นทํางานอยู่ในเรือประมงนั/นด้ วยหรือบิดาหรือมารดาหรือ
ผู้ปกครองของเด็กนั/นทําหนังสื อยินยอม
นายจ้ างจะต้ องจัดทําทะเบียนลกจ้
ู างเป็ นภาษาไทยและเก็บไว้ ณ สถานที)

่ างและคาทํ
่ างานในวันหยุดให้กาหนดตามเวลาดั
ํ
่ างเป็ นราย
คาจ้
งนี; (1) ในกรณี ที!มีการคํานวณคาจ้
่ !นที!ไมเกน
่ ิ 1 เดือน หรื อตามผลงานโดยคํานวณเป็ น
เดือน รายวัน รายชัว! โมง หรื อเป็ นระยะเวลาอยางอื
่ จ่ายเดือนหนึ!งไมน้่ อยกวา่ 1 ครั; ง เว้นแตจะมี
่ การตกลงกนเป็
ั นอยางอื
่ !นที!เป็ นประโยชน์แกลู่ กจ้าง (2)
หนวยให้
่ างนอกจาก (1) ให้จ่ายตามกาหนดเวลาที
ํ
ในกรณี ที!มีการคํานวรคาจ้
!นายจ้างและลูกจ้างตกลงกนั (3) คา่
ทํางานในวันหยุดให้จ่ายเดือนหนึ!งไมน้่ อยกวา่ 1 ครั; ง
่ าง นายจ้างต้องจายเงิ
่
่ นให้
ในกรณี ที!ลูกจ้างตกค้างอยูใ่ นตางประเทศเนื
!องจากการทํางานให้แกนายจ้
่ างในสวนที
่ !คาํ นวณจายตามระยะเวลาในชวงที
่
่ !ลูกจ้างไมได้
่ ทาํ งาน ยกเว้น
ไมน้่ อยกวา่ 50 เปอร์เซ็นต์ ของคาจ้
่ ่
นายจ้างได้แจ้งเป็ นหนังสื อตอหนวยงานราชการที
!รับผิดชอบภายใน 60 วัน นับแตวั่ นที!ลูกจ้างต้องไปค้างอยู่
่ จ่ายในการ
ในประเทศ โดยนายจ้างแสดงเจตนานําลูกจ้างทั; งหมดกลับภูมิลาํ เนาของลูกจ้าง และออกคาใช้
เดินทางกลับ
่ จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลาํ เนาของลูกจ้างในกรณี ดงั ตอไปนี
่
นายจ้างต้องจัดการหรื อออกคาใช้
;
่
(1)เรื ออับปาง หรื อไมอาจใช้
การได้โดยสิ;นเชิง (2) ลูกจ้างประสบอันตราย หรื อเจ็บป่ วยเนื!องจากการทํางาน
่
ํ
(3)นายจ้างบอกเลิกสัญญากอนครบกาหนดอายุ
สญ
ั ญา หรื อเปลี!ยนแปลงเงื!อนไขในสัญญาจ้างโดยลูกจ้างไม่
ํ
่
่ ่
ยินยอม (4) สัญญาจ้างครบกาหนดในระหวางเวลาที
!ลูกจ้างทํางานอยูใ่ นที!อื!นอันไมใชสถานที
!ทาํ สัญญาจ้าง

3. ความปลอดภัยในการทํางาน กฎหมายค้ ุมครองแรงงาานได้ กาํ หนดมาตรฐานด้ าน
ความปลอดภัยในการทํางานประเภทต่ าง ๆ เพือV ให้ ลกจ้
ู างมีความปลอดภัยในการทํางาน ได้ แก่ งาน
ก่อสร้ าง งานเครืVองจักร งานไฟฟ้า งานสารเคมี ภาวะแวดล้อมของการทํางาน งานทีตV ้ องทําใต้ ดิน
งานเชืVอมโลหะ งานเกียV วกับกัมมันตภาพรังสี งานขนส่ งวัตถอัุ นตราย งานทีตV ้ องทําเกียV วกับความเย็น
จัดและร้ อนจัดอันอาจเป็ นอันตราย งานทีเV ป็ นอันตรายจากเสี ยงแสง งานเกียV วกับจลชี
ุ วนั เป็ นพิษซึVง
อาจเป็ นเชืGอไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชืGออืนV
นอกจากนีรG ัฐยังมีข้อกําหนดให้ นายจ้ างทีมV ีลูกจ้ างตัGงแต่ 20 คนขึนG ไป จัดให้ มีข้อตกลง
เกียV วกับสภาพการจ้ าง โดยจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

พระราชบัญญัติเงินทดแทน
พระราชบัญญัติเงินทดแทน เป็ นบทบัญญัติทเีV กีVยวกับการค้ ุมครองลกจ้
ู าง ผ้ทู อีV ย่ ใู นอปุ
การของลกจ้
ู าง โดยการกําหนดให้ นายจ้ างจ่ ายเงินสมทบให้ แก่บุคคลดังกล่าว เมืVอลกจ้
ู างได้ รับอันตราย
หรือเจ็บป่ วยหรือตายอันมีเหตมาจากการทํ
างานให้ นายจ้ าง
และกําหนดให้ มีกองทนเงิ
ุ
ุ นทดแทนขึนG
เพือV ให้ จัดเก็บเงินสมทบเข้ ากองทนดั
ุ งกล่าวเป็ นหลักประกันในการจ่ ายเงินทดแทนให้ แก่นายจ้ าง หรือผ้ ู
ทีอV ย่ ใู นความอปการะของลกจ้
ุ
ู างแทนนายจ้ าง
พ.ร.บ. ฉบับนีกG าํ หนดหน้ าทีขV องนายจ้ างว่าเมืVอลกจ้
ู างว่าเมืVอลกจ้
ู างประสบอันตรายก็ดี
หรือเจ็บป่ วยก็ดี นายจ้ างจะต้ องรีบจัดให้ ลูกจ้ างได้ รับการรักษาพยาบาลทีนทีตามความเหมาะสมแก่การ
ประสบอันตราย หรือเจ็บป่ วยนัGน กล่าวคือ ถ้ าอันตรายหรือเจ็บป่ วยนัGนมีความจําเป็ นต้ องได้ รับการ
รักษาพยาบาลประเภทใด ก็ต้องให้ ลกจ้
ู างได้ รับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลทีมV ีความสามารถ
ในการรักษาพยาบาลประเภทนัGนด้ วย มิใช่ ลกจ้
ู างได้ รับบาดเจ็บเป็ นอันตรายมากต้ องผ่าตัดใหญ่แล้วไป
ส่ งคลินิกเล็ก ๆ ซึVงไม่ มีความสามารถในการผ่าตัดใหญ่ ย่อมถือว่านายจ้ างทําไม่ ถูกต้ องตามหน้ าทีV
บัญญัติไว้ ในบางครัGงเมืVอลกจ้
ู างประสบอันตราย หรือเจ็บป่ วยแล้วลกจ้
ู างไม่ สามารถกลับไปทํางานใน
หน้ าทีVเดิมได้
เนืVองจากสญเสี
และจําเป็ นทีจV ะต้ องได้ รับการฟืG นฟู
ู ยอวัยวะบางส่ วนของร่ างกาย
สมรรถภาพในการทํางาน เพือV การประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยได้ หมดสิGนไป นายจ้ างมีหน้ าทีตV ้ อง
รับภาระในการจ่ ายค่ าฟืG นฟสมรรถภาพในการทํ
างานของลกจ้
ู
ู างตามทีกV ระทรวงกําหนดรายละเอียดไว้
เป็ นเรืVอง ๆ แต่ ถ้าปรากฏว่าลกจ้
ู างทีปV ระสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยถึงแก่ความตาย หรือสญเสี
ู ยไป
นายจ้ างต้ องจ่ ายค่ าทําศพเพือV เป็ นค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศพของลกจ้
ู างตามประเพณีทางศาสนาของ
ลกจ้
ู าง หรือตามประเพณีแห่ งท้องถิVนโดยในระยะเวลา 72 ชัVวโมงแรกนับแต่ ลูกจ้ างถึงแก่ความตาย
นายจ้ างจัดการศพลกจ้
ู างไปพลางก่อน เช่ น จัดการเคลือV นย้ายศพจากทีลV กจ้
ู างตายไปวัดหรือไปสสาน
ุ
จัดการทําโลงศพมาเก็บศพ เป็ นต้ น ซึVงในระยะนัGนนายจ้ างจ่ ายค่ าทําศพไม่ เกิน 1 ใน 3 ของจํานวน
ค่ าทําศพทัGงหมด ต่ อมาหลังจากครบ 72 ชัVวโมงแรก นายจ้ างต้ องจัดการศพของลกจ้
ู างไปตาม
ประเพณีทางศาสนาของลกจ้
ู างผ้ตู ายหรือตามประเพณีของท้องถิVน ระยะนัGนนายจ้ างจ่ ายค่ าทําศพส่ วน
ทีเV หลือได้ ทGงั หมด
จํานวนค่ าทําศพเท่ากับ 100 เท่า ของอัตราสงสดของค่
าจ้ างขัGนตํVารายวันตามกฎหมายว่
ู ุ
ด้ วยการค้ ุมครองแรงงาน ตัวอย่าง ถ้ าในปัจจบัุ นค่าจ้ างขัGนตํVาราวันสงสดคื
ู ุ อ วันละ 145 บาท
เพราะฉะนัGน ถ้ าลกจ้
ผ้จู ัดการทํา
ู างประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วย หรือถึงแก่ความตาย หรือสญหายไป
ู
ศพของลกจ้
ู างก็จะได้ ค่าจัดทําศพเป็ นเงินทัGงสิGน 14,500 บาท

สรปการบริ
หารจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ
ุ
(Summary of Human Resource Management)
ํ ั แลในทุกๆสวนภายในองค์
่
ผูบ้ ริ หารทุกคนรวมถึงผูต้ รวจการกากบดู
การมีหน้าที@ใน
่
ความรับผิดชอบถึงประสิ ทธิภาพความสําเร็จเป้ าหมายของหนวยงานโดยเฉพาะการใช้
่ อมเพียงและพร้อมใช้ เพราะฉะนัR น การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรทัR งหมดซึ@งต้องมีอยางพร้
ทรัพยากรมนุษย์ที@มีประสิ ทธิผลจะต้องบูรณาการผสมผสานการปฏิบตั ิหน้าที@ของผูบ้ ริ หาร/
ผูบ้ งั คับบัญชา นัน@ เอง ดังเชน่ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล พยาบาลหัวหน้าตึก ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
่
ร้านขายปลีก ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิศวกรรมศาสตร์ หรื อแม้แตประธานองค์
การที@ดาํ เนินงานไม่
ํ ตางกต้
่ ็ องดําเนินการจัดการทรัพยากรมนุษย์ดว้ ยกนทั
ั R งนัR น
หวังผลกาไร
่ ั
นอกจากนัR น การทํางานรวมกนของบุ
คคลซึ@งมีความเชี@ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการ
ั
ทรัพยากรมนุษย์และผูบ้ ริ หารอื@นๆ บ้างกต้็ องพบกบภาวะวิ
กฤติ บ้างกป็ ระสบความสําเร็จ
่ ยง@ิ ในบริ หารงาน จะต้องมีการเชื@อมโยงสัมพันธ์กนทั
ั R งสองฝ่ ายในที@นR ีหมายถึงผูบ้ ริ หาร
อยางดี
่ @ทาํ หน้าที@การจัดการทรัพยากรมนุษย์และผูบ้ ริ หารที@ทาํ หน้าที@บริ หารงานทัว@ ๆไป
ในหนวยที
ในองค์การจะต้องพูดคุยปรึ กษาหารื อปั ญหาข้อขัดข้อง นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจน
่ ั ควรมีสายสัมพันธ์กนอยางดี
ั ่ ยง@ิ ดังนัR นอยาปิ
่ ดกนั
ปัญหาที@ยงุ่ ยากต้องการการตัดสิ นใจรวมกน
ั
่ ั ่ R นได้เสี ยโอกาสอันมีค่ายิง@ ตอการบริ
่
การประสานงานกนโดยเด็
ดขาด เพราะเทากบทานนั
หาร
ี@ องในองค์การ ซึ@งจะมีผลดีใน
จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์และการบริ หารงานอื@นๆที@เกยวข้
่ ง@
การบริ หารจัดการทัR งในปั จจุบนั และในอนาคตอยางยิ

แตง่ / แปล / เรี ยบเรี ยงโดย
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