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คํานํา 

 
  สภาพแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีการแขงขันกันอยางสูง 
องคการที่จะมีความไดเปรียบในเชิงของการแขงขันและเจริญเติบโตอยางมั่นคงยั่งยืนน้ัน จะตองอาศัยทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณภาพสูงทั้งในดานความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และความซื่อสัตย 
สุจริต  ซ่ึงทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพสูงก็จะทุมเทพลังกาย  พลังสมอง  และพลังใจทํางานเพื่อใหองคการบรรลุ
เปาหมายและประสบความสําเร็จ  จึงมีคํากลาววา “ทรัพยากรมนุษย คือ ทุนทรัพยทางปญญา และเปนทรัพยากร  
ที่มีคุณคามากที่สุดขององคการ” ดวยเหตุน้ี ความรูทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ถูกตองและทันสมัยจึงมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับเจาของกิจการ ผูบริหารทุกฝายทุกระดับ และโดยเฉพาะอยางยิ่งนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษยมืออาชีพซ่ึงเปนผูที่มีภารกิจสําคัญสําหรับทุกองคการในยุคปจจุบัน 
  ตําราวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยเลมน้ีจึงเรียบเรียงขึ้นเพ่ือใหแนวคิดทฤษฎีที่สําคัญหลักการ 
พ้ืนฐาน และกลยุทธใหมๆ ที่ทันสมัยทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ประกอบกับใหตัวอยางที่มีความชัดเจน
สามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสภาพ 
แวดลอมทางธุรกิจในยุคปจจุบัน  ตําราเลมน้ีคณาจารยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไดรวมกันเรียบเรียง 
ขึ้นเปนคร้ังแรก โดยแบงเน้ือหาออกเปน 13 บท และใชประกอบการเรียนการสอนวิชา อม. 212  การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย  สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  นักศึกษาคณะอื่นๆ ที่ตองการศึกษาวิชาน้ีตลอดจนผูสนใจ
ทั่วไป 
  คณาจารยผูเรียบเรียงใครขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ใหการสนับสนุนในดานตางๆ และ
รองศาสตราจารยธีระเดช  ร้ิวมงคล  ที่ไดกรุณาอานผลงานและใหขอเสนอแนะตางๆ อันเปนประโยชนอยางยิ่งที่
ทําใหเน้ือหาของตําราเลมน้ีมีความถูกตอง และผูเรียบเรียงมีความมุงหวังวาตําราวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
เลมน้ีจะเปนประโยชนตอนักศึกษาและผูสนใจทุกทาน  หากมีขอบกพรองประการใด คณาจารยผูเรียบเรียงพรอมที่
จะปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป 
 

 คณาจารยคณะบริหารธุรกิจ  
สิงหาคม 2553 
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บทที่ 2 การวเิคราะหงานและการออกแบบงาน 23 
 ความหมายและความสําคัญของการวิเคราะหงาน 23 
 กระบวนการวิเคราะหงาน 25 
 เทคนิควธิีการวิเคราะหงาน 27 
 ผลจากการวิเคราะหงาน 34 
 ประโยชนของการวิเคราะหงาน 42 
 แนวคิดเกี่ยวกบัความสามารถเชิงสมรรถนะ 45 
 สรุป   46 
 คําถามทายบท 48 
   
บทที่ 3 การวางแผนทรัพยากรมนุษยและการสรรหา 50 
 ความหมายและความสําคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย 50 
 จุดประสงคของการวางแผนทรัพยากรมนุษย 51 
 กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย 52 
 การวิเคราะหเปาหมายการดําเนินงานขององคการ 52 
 การประมาณการความตองการดานทรัพยากรมนุษยในองคการ 53 
 การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย 53 
 เทคนิคการพยากรณความตองการทางดานทรัพยากรมนุษย 53 
 เทคนิคการพยากรณความตองการทรัพยากรมนุษยเชิงปริมาณ 54 
 เทคนิคการพยากรณความตองการทรัพยากรมนุษยเชิงคุณภาพ 55 
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 เทคนิคการประมาณการจํานวนทรัพยากรมนุษยที่มีอยูในองคการ 56 
 การจัดทําระเบียนทักษะ 56 
 การจัดทําผังการทดแทน 57 
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 ตลาดแรงงานภายนอก 77 
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