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แนวทางการวัดผลการดาเนินงานการจัดการทรั พยากรมนุษย์ เพื่อกาหนด
ตัวบ่ งชีท้ างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ท่ ีดเี ชิงปฏิบัติ
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บทคัดย่ อ
บทบาทของฝ่ ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั องค์กรผ่านการ
สร้ างแรงจูงใจในการทางาน และพฤติกรรมการการทางานของพนักงาน รวมถึงการแสดงบทบาทในการเป็ นหุ้นส่วนเชิง
กลยุทธ์ในการดาเนินงาน ทังนี
้ ้การวัดผลการดาเนินงานทางด้ านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็ นการให้ ข้อมูลผู้บริ หารใน
การตัดสินใจวางแผนการดาเนินงาน ทังนี
้ ้ในยุคข้ อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้ มีการกล่าวถึงแนวคิดการวิเคราะห์
ทางด้ านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Analytics) อย่างกว้ างขวาง ซึ่งองค์กรต้ องนาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
กับพนักงานมาวิเ คราะห์ และพยากรณ์ พฤติกรรมพนักงานที่เชื่ อมโยงกับผลการดาเนินงานองค์ กร ทัง้ นีบ้ ทความนี ม้ ี
จุดมุ่งหมายเพื่อ 1) นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบการวัดผลการดาเนินงานของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2) เสนอ
แนวทางการวัดผลการดาเนินงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ 3) กาหนดตัวบ่งชี ้ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
เชิงปฏิบตั ิ ซึง่ การวัดผลการดาเนินงานการจัดทรัพยากรมนุษย์มีมาตรวัดหลายประเภท อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาถึงข้ อมูลที่
ต้ องนามาใช้ ในการวิเคราะห์และพยากรณ์นนั ้ พบว่ามีเกี่ยวข้ องกับการกาหนดตัวบ่งชี ้ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่
ชัดเจน
คาสาคัญ: การวัดผลการดาเนินงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ตัวบ่งชี ้การจัดการทรัพยากรมนุษย์
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Abstract
The important roles of human resource management are to create organizational
values added through employee motivation and behavior and to be the corporate strategic
partner via provide human resource measurement data and other employee data for planning
decisions. In the big data era, human resource analytics was widely discussed. The
organization has to analyze employee data and predicts employee behavior that related to
organizational performance. This paper aimed 1) to present the categories of human resource
measurement concept 2) to present the guideline of human resource management
measurement and 3) to indicate good practice of human resource indicators. Moreover, there
are many measurements to assess human resource management activity. However, when
considering the data that must be used in forecasting, most data related to human resource
management indicators.
Keywords: Human Resource Measurement, Human Resource Management,
Human Resource Indicator
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