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บทคัดย่อ 
 

บทบาทของฝ่ายการจดัการทรัพยากรมนษุย์ที่ส าคญัประการหนึ่ง คือ การสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัองค์กรผ่านการ
สร้างแรงจูงใจในการท างาน และพฤติกรรมการการท างานของพนกังาน รวมถึงการแสดงบทบาทในการเป็นหุ้นส่วนเชิง  
กลยทุธ์ในการด าเนินงาน ทัง้นีก้ารวดัผลการด าเนินงานทางด้านการจดัการทรัพยากรมนษุย์ เป็นการให้ข้อมลูผู้บริหารใน
การตดัสินใจวางแผนการด าเนินงาน ทัง้นีใ้นยุคข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้มีการกล่าวถึงแนวคิดการวิเคราะห์
ทางด้านการจดัการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Analytics) อย่างกว้างขวาง ซึ่งองค์กรต้องน าข้อมลูที่เก่ียวข้อง
กับพนักงานมาวิเคราะห์และพยากรณ์พฤติกรรมพนักงานที่เช่ือมโยงกับผลการด าเนินงานองค์กร ทัง้นีบ้ทความนีม้ี
จุดมุ่งหมายเพื่อ 1) น าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการวดัผลการด าเนินงานของการจัดการทรัพยากรมนษุย์ 2) เสนอ
แนวทางการวดัผลการด าเนินงานการจดัการทรัพยากรมนษุย์ และ 3) ก าหนดตวับ่งชีท้างการจดัการทรัพยากรมนษุย์ที่ดี
เชิงปฏิบตัิ ซึง่การวดัผลการด าเนินงานการจดัทรัพยากรมนษุย์มีมาตรวดัหลายประเภท อยา่งไรก็ดีเมื่อพิจารณาถึงข้อมลูที่
ต้องน ามาใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์นัน้ พบว่ามีเก่ียวข้องกบัการก าหนดตวับ่งชีท้างการจดัการทรัพยากรมนษุย์ที่
ชดัเจน  

 
 

ค าส าคัญ: การวดัผลการด าเนินงานการจดัการทรัพยากรมนษุย์  การจดัการทรัพยากรมนษุย์ 
              ตวับง่ชีก้ารจดัการทรัพยากรมนษุย์ 
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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.  
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