หลักการและแนวคิด
รองศาสตราจารย์ บุญเดิม พันรอบ
ภารกิจหรือพันธกิจ ( Mission ) ของหน่ วยงาน
ทรัพยากรบคคลและธรการ
ุ
ุ ทีเ่ ป็ นภารกิจหลักหรืองานหลัก
(Job functions) โดยส่ วนใหญ่ จะประกอบไปด้ วย การ
วางแผนกําลังคน, การสรรหา-คัดเลือกและว่ าจ้ าง, การบริหาร
ค่ าจ้ างและผลตอบแทน, การบริหารสวัสดิการและแรงงาน
และในหลายองค์ กร อาจรวมงานความ
สั มพันธ์ , งานธรการ
ุ
ปลอดภัยและสิ่ งแวดล้ อมเพิม่ เติมไปซึ่งเป็ นงานที่สําคัญอีก
งานหนึ่ง ความคาดหวัง( Expectations ) ของเจ้ าของกิจการ
หรือผ้ ูบริหารในองค์ กรและความคาดหวังของพนักงาน
เกีย่ วกับความสํ าคัญด้ านการวางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ นับวัน
จะยิง่ สงขึ
ู น้ เรื่อย ๆ ทําให้ ต้องเสริมสร้ างศักยภาพในการ
ทํางาน โดยการวางแผนการทํางานในเชิงกลยทธ์
ุ ( Strategic
planning ) ซึ่งจะเห็นได้ จากแนวความคิดด้ านการวางแผน
กําลังคน
(Manpower planning)หรือการวางแผน
ทรัพยากรมนษย์
การคัดเลือกและ
ุ ก่ อนทีจ่ ะมีการสรรหา
ว่ าจ้ างพนักงานเข้ าส่ ู องค์ กร
จะมีกระบวนการทีส่ ํ าคัญ
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ประการหนึ่ง คือการวางแผนกําลังคนถือเป็ นกระบวนการ
สํ าคัญนับตั้งแต่ การก่ อตั้งองค์ การหรือสถานประกอบกิจการ
ตลอดจนการดําเนินธรกิ
ุ จอย่ างต่ อเนื่องทําให้ มีประเด็นที่
สํ าคัญต้ องพิจารณาคือการวางแผนกําลังคน การวางแผน
กําลังคนหรือการวางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ หมายถึง
กระบวนการในการคาดการณ์ ความต้ องการบคลากรของ
ุ
องค์ กร เกีย่ วกับประเภท จํานวน และคณภาพของบคลากรไว้
ุ
ุ
ล่ วงหน้ า เพือ่ เป็ นแนวทางสํ าหรับการดําเนินการอย่ างมีระบบ
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1.คาดคะเน
ความต้องการ
ํ งคน
กาลั
5.เพือ่ การ
วางแผน
งบประมาณ

4.เพื่อเตรี ยม
บุคลากร

2.วางแผนการ
พัฒนา
เป้าหมายการ
วางแผน
กําลังคน

ํ งคน
กาลั

3.เพือ่
ศึกษาวิจยั
กําลังคน

สาเหตทีุ ต้่ องมีการวางแผนกําลังคน ประการแรกเพือ่
การคาดคะเนความต้ องการกําลังคนในปัจจบัุ นและอนาคต
ประการทีส่ อง เพือ่ การวางแผนในการฝึ กอบรมและพัฒนา
คน ประการทีส่ าม เพือ่ การศึกษาวิจยั กําลังคนว่ ามีการเลือกใช้
คนให้ เหมาะสมกับงานหรือไม่ ( Put the right man on the
right job) ประการทีส่ ี่ เพือ่ การเตรียมบคลากรไว้
พร้ อมและ
ุ
เพียงพอในทกครั
ุ ้ งทีอ่ งค์ กรต้ องการ ประการทีห่ ้ า เพือ่ การ
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วางแผนในเรื่องการจัดเตรียมและจัดสรรงบประมาณ
ปัญหาทีม่ กั จะเกิดขึน้ หากไม่ มกี ารวางแผนกําลังคน
องค์ การหรือหน่ วยงานที่ไม่ มกี ารวางแผนกําลังคนจะมี
ปัญหาเกิดขึน้ ได้ หลายประการเนื่องจากสาเหตทีุ ส่ ํ าคัญดังนี้
1.ปริมาณคนต้ องสอดคล้ องกับองค์ ประกอบอืน่ เช่ น
งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ ในสํ านักงาน ปริมาณคนไม่
อาจลดหรือเพิม่ ขึน้ ได้ ง่ายเหมือนสิ่ งของอืน่ ๆ ต้ องมีการ
วางแผนอย่ างรอบคอบและระยะยาว
2.หากได้ คนทีไ่ ม่ มีคุณภาพก็จะกระทบกระเทือนต่ อ
ผลงานขององค์ กรได้ เพราะทําให้ ไม่ สามารถปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัตงิ านทีต่ ้งั เป้ าหมายไว้ ได้ เช่ นผลิตสิ นค้ าและบริการ
ได้ ไม่ ตรงกับเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
3. อาจเกิดปัญหาถ้ าปริมาณงานมีมาก ขณะทีป่ ริมาณ
คนน้ อยกว่ างานหรืองานล้ นคน
4.ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากปริมาณงานมีน้อย ขณะที่
ปริมาณคนมากกว่ างานหรือคนล้ นงาน
5.อาจเกิดการสญเสี
ู ยโอกาสในการแข่ งขันทางธรกิ
ุ จ
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(Loss
of
the
competitive
advantage)
6 .ไม่ สามารถดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ ( Vision ) ของ
องค์ การให้ บรรลความสํ
าเร็จได้
ุ

หน่ วยงานและองค์ การต้ องให้ ความความสํ าคัญของ
การวางแผนกําลังคนเพือ่ สามารถดําเนินงานได้ ตามเป้ าหมาย
ให้ มีประสิ ทธิภาพโดยเน้ นประเด็นทีส่ ํ าคัญดังต่ อไปนี้
1. จะทําให้ การปฏิบัติงานของพนักงานมีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิผลมากขึน้ การวางแผนกําลังคนเป็ นกิจกรรมที่
ต้ องดําเนินการก่ อนกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบคคลและ
ุ
ธรการทั
้งหมด เพราะหากขาดการวางแผนกําลังคนทีด่ กี จ็ ะ
ุ
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เป็ นการยากทีจ่ ะดําเนินการในเรื่องต่ าง ๆ เช่ น การสรรหา
การคัดเลือก
การว่ าจ้ างหรือการฝึ กอบรมพนักงานให้ มี
ประสิ ทธิผลได้ ดังนั้นจึงจําเป็ นต้ องวางแผนกําลังคนอย่ าง
รอบคอบ ในส่ วนการลดกําลังคนหรือกําลังแรงงาน ( Down
sizing ) ก็เป็ นส่ วนหนึ่งในแผนการดําเนินงานขององค์ กร
ระหว่ างช่ วงทีก่ ารลดกําลังคนหรือแรงงาน
องค์ กรต้ อง
ตัดสิ นใจว่ าจะให้ พนักงานคนใดออกในขณะทีอ่ งค์ กรยังต้ อง
ทํางานเหมือนเดิม ดังนั้นองค์ กรจึงต้ องขยายงานส่ วนทีเ่ หลือ
ให้ กบั พนักงานที่ยงั ปฏิบัตงิ านอย่ ูเพือ่ ให้ การทํางานมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2.จะทําให้ พนักงานเกิดความพึงพอใจและมีการพัฒนา
ทีด่ ขี นึ้ พนักงานซึ่งทํางานในองค์ กรทีม่ รี ะบบการวางแผน
กําลังคนทีด่ ี จะมีโอกาสทีด่ กี ว่ าในการวางแผนอาชีพของตน
สามารถมีส่วนร่ วมในการฝึ กอบรมและพัฒนา
ดังนั้น
พนักงานจะมีความร้ ูสึกว่ าสติปัญญาของทกคน
ุ มีความสํ าคัญ
ต่ อนายจ้ าง และมีโอกาสดีกว่ าในการใช้ สติปัญญาอย่ างเต็มที่
สถานการณ์ เหล่ านีจ้ ะทําให้ พนักงานเกิดความพึงพอใจมาก
ขึน้ ผลทีไ่ ด้ รับคือทําให้ พนักงานขาดงานน้ อยลง การออกจาก
งานน้ อยลง อุบัตเิ หตลดลง
และคณภาพการทํ
างานสงขึ
ุ
ุ
ู น้
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3 .จะสร้ างโอกาสสํ าหรับการจ้ างงานทีเ่ ท่ าเทียมกันอย่ าง
มีประสิ ทธิผลมากขึน้ การวางแผนกําลังคนทีด่ เี ป็ นกิจกรรมที่
จะทําให้ การบริหารทรัพยากรบคคลและธรการที
ม่ ี
ุ
ุ
ประสิ ทธิผล โดยจัดบคคลเข้
าส่ ู ตาํ แหน่ งงานอย่ างเพียงพอ
ุ
การพยากรณ์ กาํ ลังคน
การพยากรณ์ กาํ ลังคน( Manpower forecasting )
หมายถึงกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้ องกับการคาดการณ์
หรือ
ประมาณการอปสงค์
( Demand ) และอปทาน
( Supply )
ุ
ุ
กําลังคนทั้งในด้ านปริมาณ ประเภทและคณภาพของกํ
าลังคน
ุ
ทั้งนีเ้ พือ่ ให้ บรรลวัุ ตถประสงค์
ขององค์ กรทีก่ าํ หนดไว้ ใน
ุ
อนาคต
ซึ่งการพยากรณ์ กาํ ลังคนถือเป็ นส่ วนหนึ่งของ
กระบวนการวางแผนกําลังคน อปสงค์
( Demand ) กําลังคน
ุ
หมายถึงความต้ องการทางด้ านกําลังคน อปทาน
( Supply )
ุ
กําลังคน หมายถึงการตอบสนองต่ อความต้ องการทางด้ าน
กําลังคนสาเหตุทตี่ ้ องมีการพยากรณ์ กาํ ลังคน เพราะถ้ าหาก
สามารถพยากรณ์ กาํ ลังคนทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคตได้ อย่ างถกต้
ู อง
หรือใกล้ เคียงความเป็ นจริงแล้ ว จะเป็ นปัจจัยหนึ่งทีส่ ร้ างผล
กําไรหรือความเจริญเติบโตและความมัน่ คงให้ แก่ ธุรกิจ
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ผลกระทบต่ อองค์ การเนื่องจากการพยากรณ์ กาํ ลังคน
ผิดพลาด
การพยากรณ์ กาํ ลังคนผิดพลาดจะทําให้ ธุรกิจ
จะต้ องเสี ยเงินจํานวนมากในการจัดหากําลังคนให้ ได้ ตาม
ความต้ องการ การพยากรณ์ กาํ ลังคนมีความสํ าคัญดังต่ อไปนี้
1. กําหนดแผนการสรรหาและแผนการคัดเลือกสํ าหรับ
ช่ วยในการสรรหาและคัดเลือกกําลังคนมาปฏิบัตงิ านต่ างๆ
ได้ อย่ างเหมาะสม เนื่องจากผลของการพยากรณ์ ทาํ ให้ ทราบ
อุปสงค์ ของกําลังคนทั้งปริมาณ ประเภทและคณภาพ
ซึ่ง
ุ
สามารถสรรหาและคัดเลือกกําลังคนจากอปทานกํ
าลังคนได้
ุ
อย่ างถกต้
ู องเหมาะสม โดยไม่ ทาํ ให้ องค์ กรต้ องหยดชะงั
ุ ก
เกิดปัญหา"งานล้ นคน" หรือ “คนล้ นงาน” ซึ่งเป็ นสิ่ ง
สํ าคัญจะต้ องพิจารณาถึงการพยากรณ์
2. มีศักยภาพในการแข่ งขันทางธรกิ
ุ จ สามารถต่ อส้ ู และ
แข่ งขันกับองค์ กรอืน่ ได้ จึงต้ องมีการพยากรณ์ กาํ ลังคนเพือ่
จัดหาคนทีม่ คี วามชํานาญและมี ความสามารถในหน้ าที่ต่าง
ๆ เพือ่ ให้ การดําเนินงานขององค์ กรเป็ นไปโดยต่ อเนื่องและมี
ประสิ ทธิภาพเมื่อองค์ กรมีกาํ ลังคนทีม่ ปี ริมาณและคณภาพที
่
ุ
เหมาะสมแล้ ว ก็จะเป็ นหลักประกันประการหนึ่งในการต่ อส้ ู
และแข่ งขันกับองค์ กรอืน่
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3.
กําหนดแผนการพัฒนากําลังคนช่ วยในการ
เตรียมการพัฒนาบคลากรเพื
อ่ การเลือ่ นตําแหน่ งของ
ุ
พนักงาน การพยากรณ์ กาํ ลังคนทําให้ ทราบถึง ปริมาณและ
คณภาพของพนั
กงานทีข่ าดหรือเกินความต้ องการในอนาคต
ุ
ถ้ าจํานวนพนักงานไม่ เพียงพอแล้ ว นอกจากจะต้ องมีการสรร
หาและคัดเลือกดังกล่ าวแล้ ว
ยังสามารถใช้ วธิ ีการพัฒนา
บคลากรเพื
อ่ เลือ่ นตําแหน่ ง อีกด้ วย ซึ่งทําให้ มีการกําหนด
ุ
วิธีการเป้ าหมายในการพัฒนาบคลากรได้
ถูกต้ องและ
ุ
เหมาะสม
4. กําหนดนโยบายการผลิตกําลังคนของหน่ วยงานผู้ทาํ
หน้ าทีผ่ ลิตกําลังคน เช่ น มหาวิทยาลัยและสถานบันการศึกษา
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง เป็ นแนวทางสํ าหรับหน่ วยงานที่มหี น้ าทีใ่ น
การว่ าจ้ าง เพือ่ จะได้ จดั เตรียมกําลังคนให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการ ของหน่ วยงานต่ าง ๆ ขององค์ กรได้ ดยี งิ่ ขึน้ ซึ่ง
หน่ วยงานต่ าง ๆ เหล่ านีก้ แ็ น่ ใจได้ ว่าจะมีกาํ ลังคนทีม่ คี วามรู้
ความสามารถเหมาะสม
มาปฏิบัตงิ านในปริมาณและ
คณภาพที
เ่ พียงพอ
ุ
5. ช่ วยให้ ผู้บริหารสามารถตัดสิ นใจในด้ านกําลังคนอย่ าง
มีประสิ ทธิภาพ การพยากรณ์ กาํ ลังคนช่ วยให้ ผู้บริหารรู้ ว่า
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ในอนาคตองค์ กรมีความต้ องการบคลากรที
ป่ ฏิบัตงิ านมี
ุ
จํานวนเท่ าไร ประเภทอะไร ตลอดจนระบถึุ งคณสมบั
ติ ต่ างๆ
ุ
เช่ น ความชํานาญ การศึกษา ประสบการณ์ เป็ นต้ น ผ้ ูบริหาร
จึงมีแนวทางและสารสนเทศด้ านกําลังคน เป็ นส่ วนประกอบ
ทีส่ ํ าคัญในการบริหารทรัพยากรบคคลและธรการ
ุ
ุ

กระบวนการวางแผนกําลังคน
กระบวนการการวางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ หรือกําลังคน
ประกอบด้ วย 4 ขั้นตอน คือ
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1.วิเคราะห์ สถานการณ์ และการกลัน่ กรอง
2.พยากรณ์ ความต้ องการของพนักงาน
3.วิเคราะห์ สภาวะตลาดแรงงานในปัจจบัุ น
4.ตัดสิ นใจดําเนินการวางแผนกําลังคน
วิเคราะห์ สถานการณ์ และการกลัน่ กรอง
การวิเคราะห์ สถานการณ์ และการกลัน่ กรอง
สภาพแวดล้ อม
การพยากรณ์ ความต้ องการด้ านบคลากร
ุ
จะต้ องพิจารณาถึงความต้ องการด้ านสิ นค้ าหรือบริการ
ดังนั้น ประการแรกจะต้ องวางแผนการขายก่ อนเป็ นอันดับ
แรก
ประการทีส่ องพิจารณาถึงปริมาณการผลิตเพือ่ ให้
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ตอบสนองต่ อความต้ องการด้ านการขาย ประการทีส่ ามต้ อง
คาดคะเนว่ าจะต้ องใช้ จาํ นวนกําลังคนเท่ าไรเพือ่ ให้ ได้ ผลผลิต
ตามต้ องการและประการทีส่ ี่ การพิจารณาความต้ องการด้ าน
การขายและการผลิต จําเป็ นต้ องพิจารณาปัจจัย อืน่ ๆ อีกด้ วย
คือ การวิเคราะห์ ด้านคณภาพงาน
( Quality ), การวิเคราะห์
ุ
ด้ านปริมาณงาน ( Work-load Analysis ) และการวิเคราะห์
กําลังคน ( Work-force Analysis)
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1.การวิเคราะห์
ด้ านคณภาพงาน
ุ

3.การวิเคราะห์
ด้ านปริมาณงาน

3.การวิเคราะห์
ด้ านกําลังคน
1. การวิเคราะห์ ด้านคณภาพ
( Quality ) ได้ มาจากการ
ุ
วิเคราะห์ งาน ( Job Analysis ) ทีท่ าํ ให้ สามารถระบถึุ ง
คณสมบั
ตขิ องคนทีต่ ้ องการสํ าหรับแต่ ละตําแหน่ งงาน
ุ
2. การวิเคราะห์ ด้านปริมาณงาน ( Work-load
Analysis ) จะต้ องคํานึงถึงจํานวนบคลากรที
ใ่ ช้ ในการ
ุ
ปฏิบัตงิ าน โดยจะต้ องเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน
ทีม่ อี ยู่
ซึ่งก่ อนทีจ่ ะรู้ ว่าต้ องการกําลังคนจํานวนเท่ าไร
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เริ่มต้ นจะต้ องรู้ เสี ยก่ อนว่ า งานทีจะต้
่ องทํามีปริมาณมากน้ อย
แค่ ไหน ซึ่งจะต้ องวิเคราะห์ จากการพยากรณ์ ยอดขาย ( Sale
Forecasting ) ก่ อนเป็ นอันดับแรก เมือ่ พยากรณ์ ยอดขาย
เสร็จสิ้นแล้ ว ก็จะนําข้ อมลดั
ู งกล่ าวมาวิเคราะห์ ให้ เป็ นการ
ปฏิบัตงิ านในหน่ วยงานต่ าง ๆ เช่ น แผนการผลิตสํ าหรับฝ่ าย
ผลิต แผนการขายสํ าหรับฝ่ ายขายและแผนการปฏิบัตงิ าน
ของหน่ วยงานอืน่ ๆ และสื บเนื่องจากแผนการผลิตและ
แผนการขายข้ างต้ น แผนงานเหล่ านีจ้ ะแสดงถึงหน่ วยงาน
( Work Unit ) ทีจ่ ะต้ องปฏิบัตงิ านเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งผลผลิต
( Products ) เป็ นสิ นค้ า ซึ่งมีหน่ วยนับเป็ นจํานวนชิ้น
จํานวนอัน จํานวนใบ จํานวนเอกสาร และอืน่ ๆ จากนั้นก็ทาํ
การคํานวณ
ประสิ ทธิภาพหรือกําลังการผลิตของแต่ ละ
หน่ วยงาน ออกมาเป็ นหน่ วยของ Man Hours ซึ่งหมายถึง
อัตราเฉลีย่ ในการผลิตสิ นค้ าและบริการ 1 ชิ้นงาน ( หน่ วย )
โดยคน 1 คนจะต้ องใช้ เวลาในการปฏิบัตงิ านโดยเทียบเป็ น
หน่ วยของชั่วโมง
เพือ่ สามารถแก้ ไขได้ โดยให้ คนทํางาน
จํานวนหนึ่งทํางานล่ วงเวลา หรือจัดหาคนงานอีกกล่ ุมหนึ่ง
มาช่ วยปฏิบัติงานเป็ นการชั่วคราว แทนทีก่ ารทีจ่ ะต้ องจ้ าง
คนเพิม่
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3. การวิเคราะห์ กาํ ลังคน ( Work – force Analysis )
ปัญหาการคิดกําลังคนไม่ ได้ สิ้นสดแต่
ุ เพียงแค่ การวิเคราะห์
ปริมาณงานเพือ่ นํามาคาดการณ์ วางแผนกําลังคนให้
เหมาะสมกับงานทีจ่ ะต้ องปฏิบัติ แต่ ยงั มีปัจจัยอืน่ ๆ เข้ ามา
เกีย่ วข้ อง ทีจ่ ะทําให้ ไม่ สามารถปฏิบัติงานได้ สามารถ
วิเคราะห์ การทํางานของพนักงานทั้ง 10 คนโดยคํานวณได้
จากการวิเคราะห์ ด้านปริมาณงาน
ซึ่งจะต้ องใช้ ในการ
ปฏิบัตงิ าน จะมาทํางานครบทกวั
ุ นหรือปฏิบัติงานได้ 100%
หรือไม่ ดังนั้นจึงเป็ นต้ องมีการวิเคราะห์ ปัญหาในขั้นตอน
ต่ อไป ซึ่งเกีย่ วกับปัจจัยต่ างๆ ดังนี้ คือ อัตราการขาดงาน
( Absenteeism ) และอัตราการหมนเวี
ุ ยนของพนักงาน
( Turnover Rate )อัตราการขาดงานคือ สภาพการที่
พนักงานไม่ มาทํางานเมือ่ ถึงเวลาการทํางานของแต่ ละคนโดย
การลา หยดงาน
ซึ่งได้ แก่ การลาป่ วย ลากิจ ขาดงาน โดยไม่
ุ
รวมถึงวันหยดพั
แม้ ว่าจะทําให้ จาํ นวน
ุ กผ่ อนประจําปี
พนักงานลดลงก็ตาม เรื่องการงานนั้นเป็ นสิ่ งที่จะต้ องมีอยู่
เสมอไม่ ว่าขณะใดขณะหนึ่งหรือกิจการใดก็ตาม อัตราการ
ขาดงานทีถ่ อื ว่ าเป็ นปกติกค็ อื ตั้งแต่ 3% ถึง 6% ถ้ าผลจาก
การ วิเคราะห์ กาํ ลังคนในหน่ วยงาน ปรากฏว่ ามีหน่ วยงานใด
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หน่ วยงานหนึ่ง มีอตั ราการขาดงานสงูกว่ า 6% ผู้บริหารหรือ
หัวหน้ างานจะต้ องพิจารณาหาข้ อเท็จจริงเพือ่ ดําเนินการ
แก้ ไขโดยทันทีอตั ราการหมนเวี
ุ ยนพนักงาน เป็ นปัญหาขั้น
ต่ อไปทีจ่ ะต้ องพิจารณาในเรื่องการกําหนดกําลังคน ก็คอื
ปัญหาการสญเสี
ู ยพนักงาน โดยการปลดพนักงานออกจาก
งานเนื่องจาก เกษียณอายุ มรณกรรม การลาออก การพักงาน
ฯลฯ
ผ้ ูบริหารจะต้ องศึกษาถึงอัตราการหมนเวี
ุ ยนของ
พนักงานเพือ่ จะได้ ทาํ การตระเตรียมพนักงานไว้ แทนทีก่ าร
หมนเวี
ุ ยนของพนักงานที่เกิดจากการ เกษียณ การโยกย้ าย
การลาออก ฯลฯ อาจเรียกได้ ว่า เป็ นสิ่ งทีแ่ น่ นอนว่ าอาจจะ
เกิดขึน้ เมือ่ ใดก็ได้
แต่ จากการจดบันทึกการเก็บรวบรวม
ข้ อมลของหน่
วยงานจากในอดีตทีผ่ ่ านมา สามารถนํามาใช้
ู
ประโยชน์ ในการพิจารณาเพือ่ ทําการคาดคะเนว่ าในปี หนึ่ง
หรือในช่ วงระยะเวลาหนึ่ง อัตราการหมนเวี
ุ ยนของพนักงาน
เป็ นจํานวนเท่ าใดการวิเคราะห์ กาํ ลังคน ( Work-force
Analysis)จากผลการวิเคราะห์ ปริมาณงานต้ องใช้ พนักงาน 10
คนการคํานวณเพือ่ ความละเอียดถกต้
ู องโดยการวิเคราะห์
กําลังคน
การพยากรณ์ ความต้ องการพนักงาน
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การพยากรณ์ ความต้ องการพนักงานเป็ นการประมาณ
การจํานวนและลักษณะของพนักงานทีต่ ้ อง การพยากรณ์
เป็ นการทําให้ รู้ ล่วงหน้ าได้ ด้วยการประมาณหรือการคํานวณ
ความต้ องการของพนักงานขององค์ กร
ถึงแม้ ว่าจะมี
เครื่องมือเชิงปริมาณมากมายทีส่ ามารถช่ วยในการพยากรณ์
แต่ กจ็ ะต้ องรวมถึงการตัดสิ นใจด้ วย นอกจากนีผ้ ้ ูวางแผน
กําลังคนจํานวนมากอาจใช้ ความรู้ สึกทีเ่ กิดขึน้ โดย
สั ญชาตญาณของมนษย์
เป็ นส่ วนหนึ่งในการคาดคะเน
ุ
สภาวะในอนาคตด้ วย วิธีการพยากรณ์ การวางแผนกําลังคนมี
ดังต่ อไปนี้
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1.เทคนิคการประมาณการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือเดลไฟ
เทคนิค (The Delphi Technique ) วิธีการนีน้ ับว่ าเป็ นวิธีการ
ทีง่ ่ ายทีส่ ุ ดในการวางแผนกําลังคน ซึ่งอาศัยวิธีการพึง่ พิง
ผ้ ูชํานาญการทีเ่ กีย่ วกับเรื่องนีช้ ่ วยพยากรณ์ ความต้ องการ
เกีย่ วกับการว่ าจ้ าง โดยขึน้ อย่ ูกบั ดลยพิ
ุ นิจและประสบการณ์
ของผ้ ูชํานาญการผ้ ูน้ัน ทีจ่ ะคาดการณ์ หรือให้ คาํ แนะนํา ซึ่งมี
วิธีการง่ าย ๆ คือ การจัดให้ มกี ารประชมร่
ุ วมพิจารณาหลายๆ
ครั้งของกล่ มุ ผ้ ูชํานาญการแต่ ละคน
เพือ่ กลัน่ กรองและ
รวบรวมข้ อมลู โดยมีการซักถามปัญหาตามลําดับเพือ่ ให้ เกิด
ความสมบรณ์
ู ในความคิดต่ างๆ มากทีส่ ุ ดและถกต้
ู องทีส่ ุ ด
วิธีการและขั้นตอนของ The Delphi Technique ได้ กาํ หนด
ไว้ ทจี่ ะพยายามมิให้ มกี ารพบปะกันโดยตรงในระหว่ าง
ผ้ ูชํานาญการ
แต่ ให้ มกี ารแยกพิจารณาและกลัน่ กรองข้ อ
แตกต่ างหรือข้ อทีแ่ ตกต่ างให้ ออกไปเป็ นลําดับจนได้ ความคิด
จากจดต่
ุ าง ๆ ทีเ่ หมือนกัน ซึ่งน่ าจะยอมรับได้ ว่ามีความ
ถกต้
ู องมากทีส่ ุ ด
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2.เทคนิคการคาดการณ์ แนวโน้ ม ( Trend Projection
Technique ) คือ การพยายามสร้ างวิธีการพยากรณ์ จากข้ อมลู
ในอดีตโดยเฉพาะอย่ างยิง่ สารสนเทศสํ าหรับการจัดการเพือ่
จะพิจารณาความสั มพันธ์ จากปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการว่ าจ้ าง
และคาดการณ์ ไปถึงอนาคต ตัวอย่ างเช่ น ในธรกิ
ุ จหลายแห่ ง
ระดับของยอดขายมักจะมีความสั มพันธ์ โดยตรงต่ อการ
ว่ าจ้ าง ดังนั้นผ้ ูวางแผนกําลังคนก็จะพัฒนาตารางหรือกราฟ
เพือ่ แสดงให้ เห็นถึงความสั มพันธ์ ระหว่ างยอดขายกับการ
ว่ าจ้ าง วิธีการนีจ้ าํ เป็ นต้ องใช้ สารสนเทศสํ าหรับการจัดการ
รวมทั้งการบันทึกข้ อมลที
ู ม่ อี ย่ ูสําหรับการการคาดการ
แนวโน้ มกําลังคน
( Model )หรือการ
3.เทคนิคในการสร้ างรปแบบ
ู
พยากรณ์ จากหลาย ๆ ทาง
( Multiple Predictive
Technique ) วิธีนีเ้ ป็ นการคาดการณ์ ความต้ องการจาก
ข้ างบนลงข้ างล่ างโดยใช้ เทคนิคการพยากรณ์ ทคี่ ่ อนข้ างจะ
สมบรณ์
ู มากกว่ า ในการพยากรณ์ โดยวิธีการสร้ างรปแ
ู บบนี้
ได้ พยายามค้ นหาความสั มพันธ์ จากปัจจัยหลาย ๆ ประการที่
เกีย่ วข้ องโดยมีขอบเขตของการคิด และการวิเคราะห์ ทสี่ ู งกว่ า
และครบถ้ วนถกต้
ู องมากกว่ า เช่ น การพิจารณาถึงปัจจัยด้ าน
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ยอดขายผลิตภัณฑ์ ประชาชาติทผี่ ลิตได้ สภาพการจ้ างงาน
และอืน่ ๆ ซึ่งจะต้ องมีการนําเอาหลักวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันสงู
เข้ ามาช่ วยทําการวิเคราะห์
และการวิเคราะห์ ด้วยสตร
ู
คณิตศาสตร์ อนื่ ๆ ซึ่งมีความซับซ้ อนมาก วิธีการนีจ้ ึงเป็ นที่
นิยมใช้ กนั แต่ เฉพาะในบริษทั ทีม่ ขี นาดใหญ่ ๆ เท่ านั้น
4 .การใช้ เทคนิคการพยากรณ์ จากหน่ วยงานต่ างๆ โดยใช้
หน่ วยงานต่ าง ๆ ทําการพยากรณ์ คาดการณ์ ความต้ องการ
กําลังคนจากระดับล่ างขึน้ มา และสํ านักงานใหญ่ จะเป็ นผู้ทาํ
การรวบรวมข้ อมลและทํ
าการสรปผลเป็
นกําลังคนทีพ่ ยากรณ์
ู
ุ
ว่ าจะจ้ างเพิม่ ขึน้ วิธีการนีจ้ ะทําโดยหัวหน้ าหน่ วยงานแต่ ละ
คนจะทําการพยากรณ์ ความต้ องการกําลังคนในหน่ วยงาน
ของตนขึน้ มา โดยการพิจารณาในจดของหน่
วยงานทีต่ นเอง
ุ
เป็ นผู้รับผิดชอบโดยการตรวจสอบกําลังคนจากปัจจบัุ นก่ อน
และจึงทําการพยากรณ์ สําหรับกําลังคนในอนาคตควบคู่กนั
ไปเป็ นการพยากรณ์ กาํ ลังคนจากเบือ้ งบนสู่ เบือ้ งล่ าง (Topdown)
5 .เทคนิคการวิเคราะห์ อตั ราส่ วน ( Ratio Analysis )
เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ วางแผนกําลังคนเพือ่ ทรัพยากรมนษย์
ุ ของ
องค์ กร
โดยระบพนั
ุ กงานทีไ่ ด้ รับการเลือ่ นตําแหน่ งและ
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พนักงานทีไ่ ม่ ได้ รับการเลือ่ นตําแหน่ ง หรือประเมินโดยใช้
อัตราส่ วนระหว่ าง
(1)ปัจจัยบางอย่ าง
เช่ น
ยอดขาย
(2) จํานวนพนักงานทีต่ ้ องการ เช่ น จํานวนพนักงาน
ขาย การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนสามารถใช้ เพือ่ การคาดคะเน
ความต้ องการพนักงานอืน่ ๆ เช่ น สั ดส่ วนระหว่ างพนักงาน
ขายกับเลขานการ
โดยการตัดสิ นใจว่ าจะต้ องว่ าจ้ าง
ุ
เลขานการใหม่
อกี กีค่ นเพือ่ ช่ วยบริการงานขายทีเ่ พิม่ ขึน้
ุ
6. เทคนิคการใช้ ผงั กระจายข้ อมลู ( The Scatter Plot )
เป็ นวิธีการใช้ กราฟเพือ่ ช่ วยในการรวบรวมความสั มพันธ์
ระหว่ างสองตัวแปร เช่ น วัดความสั มพันธ์ ระหว่ างกิจกรรม
ธรกิ
ุ จและระดับของพนักงาน ถ้ าองค์ กรสามารถพยากรณ์ การ
จัดกิจกรรมทางธรกิ
องค์ กรก็จะสามารถประเมินความ
ุ จ
ต้ องการด้ านบคลากรได้
ุ
7.
เทคนิคการใช้ คอมพิวเตอร์ ในการพยากรณ์ ความ
ต้ องการด้ านบคลากร
( Using computers to forecast
ุ
personnel requirements ) เป็ นการพิจารณาความต้ องการ
ของพนักงานในอนาคตจากการพยากรณ์ ยอดขายของธรกิ
ุ จ
ปริมาณการผลิต
และความต้ องการพนักงานเพือ่ รักษา
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ปริมาณผลผลิตโดยใช้ ชุดคําสั่ ง ( software ) นายจ้ างอาจใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ เพือ่ คาดคะเนความต้ องการพนักงาน
ข้ อมลที
ู ต่ ้ องการจะรวมถึงชั่วโมงทํางานโดยตรงที่ผลิตสิ นค้ า
ต่ อ 1 หน่ วย ( วัดการผลิต ) และผลการคาดคะเนการขายใน 3
ด้ าน คือ ตํา่ สดุ สงสด
ู ุ และความน่ าจะเป็ น สํ าหรับ
สายการผลิตภัณฑ์ การใช้ ข้อมลเช่
ู นนีเ้ ป็ นพืน้ ฐานจะสามารถ
หาตัวเลขแสดงระดับความต้ องการพนักงานโดยเฉลีย่ เพือ่
ตอบสนองความต้ องการด้ านการผลิตได้
8. เทคนิคการพยากรณ์ ความต้ องการเป็ นหน่ วย (Unitdemand forecasting) คําว่ าหน่ วยอาจหมายถึง เป็ นแผนก
โครงการหรือกล่ มุ ของพนักงาน เป็ นการพยากรณ์ โดยใช้ วธิ ี
จากระดับล่ างส่ ู ระดับบน(Bottom-up) เพือ่ พยากรณ์ ความ
ต้ องการการจ้ างงานของบริษทั ผ้ ูจดั การหน่ วยจะวิเคราะห์
ความต้ องการทักษะและหน้ าทีข่ องแต่ ละบคคลในงานแต่
ละ
ุ
งานในปัจจบัุ นและอนาคต โดยการวิเคราะห์ ความต้ องการ
ด้ วยวิธีนีจ้ ะม่ ุงคณภาพของพนั
กงานเป็ นหลัก ผ้ ูจดั การมักจะ
ุ
เริ่มบันทึกจํานวนของผ้ ูทาํ งานในแต่ ละงาน จะประเมินทั้ง
จํานวนและทักษะของพนักงานปัจจบัุ น การพิจารณาจะต้ อง
คํานึงถึงการสญเสี
ู ยทีค่ าดหวังเอาไว้ จากการเกษียณอายุ การ
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เลือ่ นตําแหน่ งและสาเหตอืุ น่ ๆ ไม่ ว่าการสญเสี
ู ยจะต้ องการ
การทดแทนหรือเป็ นโครงการทีต่ ้ องการความ เติบโตหรือไม่
ก็ตาม ก็จะเป็ นสิ่ งทีผ่ ้ ูจัดการต้ องนํามาพิจารณา และนํามา
คํานวณเพือ่ การตัดสิ นใจหาความต้ องการการจ้ างงาน อย่ าง
แท้ จริง
ในองค์ กรขนาดใหญ่ ผู้บริหารทรัพยากรมนษย์
ุ ที่
สํ านักงานใหญ่ ต้องรับผิดชอบต่ อการจ้ างงานจึงจําเป็ นต้ อง
ทําการพยากรณ์ ซึ่งจะประมาณการด้ วยการตรวจสอบกับ
กําลังคนทีม่ อี ย่ ู และให้ ผู้จดั การฝ่ ายการปฏิบัตกิ ารในสาขา
ต่ างๆ ทําการพยากรณ์ ความต้ องการของแต่ ละหน่ วยของ
ตนเองและผ้ ูบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ จะรวบรวมผลการ
พยากรณ์ ของแต่ ละหน่ วยงานมาเป็ นผลการพยากรณ์ ของ
บริษทั เป็ นการพยากรณ์ ความต้ องการกําลังคนร่ วมกัน
ระหว่ างหน่ วยงานระดับล่ างและระดับสงู
9. เทคนิคการพยากรณ์ แบบฐานศนย์
(Zero-based
ู
forecasting ) เป็ นวิธีการประเมินความต้ องการ การจ้ างงาน
ในอนาคต โดยใช้ ระดับการจ้ างงานปัจจบัุ นขององค์ กรเป็ น
จดเริ
ุ ่มต้ นสํ าหรับการตัดสิ นการบรรจพนั
ุ กงาน และจะต้ องมี
การพยากรณ์ งบประมาณทีจ่ ะต้ องใช้ ในแต่ ละปี ด้ วยการจัด
งบประมาณฐานศนย์
ู เช่ นเดียวกัน ถ้ ามีพนักงานเกษียณอายุ
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ถกให้
ู ออกหรือออกจากบริษทั ด้ วยเหตผลอื
ุ น่ ๆ ตําแหน่ งทีว่ ่ าง
จะไม่ มกี ารบรรจโดยอั
แต่ จะมีการวิเคราะห์ เพือ่
ุ ตโนมัติ
ตัดสิ นใจว่ าจะบรรจพนั
ุ กงานใหม่ หรือไม่ เช่ นเดียวกันถ้ ามี
ความจําเป็ นต้ องการพนักงานเพิม่ อาจสร้ างตําแหน่ งงานใหม่
ขึน้ มาได้ สิ่ งสํ าคัญของการพยากรณ์ แบบฐานศนย์
ู กค็ อื เป็ น
การวิเคราะห์ ความต้ องการทรัพยากรมนษย์
ุ ตลอดเวลา
10. เทคนิคการพยากรณ์ จากระดับล่ างขึน้ ไประดับบน
(Bottom-up approach) เป็ นวิธีการพยากรณ์ โดยเริ่มต้ นจาก
หน่ วยองค์ กรระดับล่ างสดุ แล้ วขยายก้ าวหน้ าขึน้ มาส่ วนบน
ทัว่ ทั้งองค์ กรเพือ่ จัดการพยากรณ์ ผลรวมความต้ องการ
พนักงานบางบริษทั ใช้ วธิ ีจากระดับล่ างส่ ู ระดับบนในการ
พยากรณ์ พนักงานซึ่งขึน้ อย่ ูกบั เหตผล
เนื่องจากผู้จดั การใน
ุ
แต่ ละหน่ วยงานจะสามารถรู้ ได้ ดที สี่ ุ ดเกีย่ วกับความต้ องการ
ทรัพยากรมนษย์
ุ เป็ นระยะ ๆ เปรียบเทียบกับทีม่ อี ยู่ใน
ปัจจบัุ นโดยมีระดับทีคาดหมาย
่
และให้ ฝ่ายทรัพยากรบคคล
ุ
และธรการมี
ระยะรอคอย ( Lead time ) การได้ พนักงานเข้ า
ุ
มาทํางานทีจ่ ะค้ นหาจากทั้งแหล่ งภายในและภายนอก
11. เทคนิคการใช้ ตวั แปรทีเ่ ป็ นตัวพยากรณ์ ( Use of
predictor variables ) เป็ นปัจจัยทีเ่ ป็ นที่รู้กนั ว่ ามีผลกระทบ
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ต่ อระดับการจ้ างงานของบริษทั หรือเป็ นความต้ องการการ
พยากรณ์ ทรัพยากรมนษย์
ุ อกี วิธีหนึ่งโดยการใช้ ระดับการจ้ าง
งานเพือ่ พยากรณ์ ความต้ องการในอนาคต ตัวพยากรณ์ ทมี่ ี
ประโยชน์ ทสี่ ุ ดอย่ างหนึ่งของระดับการจ้ างงาน คือ ยอดขาย
ความสั มพันธ์ ระหว่ างความต้ องการ และจํานวนพนักงานที่
ต้ องการใช้ วธิ ีเช่ นนี้
ผ้ ูจดั การสามารถคาดคะเนจํานวน
พนักงานทีต่ ้ องการในระดับทีแ่ ตกต่ างกันได้
12 .เทคนิคการใช้ สถานการณ์ จาํ ลอง ( Simulation ) เป็ น
เทคนิคสํ าหรับการทดลองโดยใช้ สถานการณ์ จริงด้ วยวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็ นการแทนสถานการณ์ จริง รปแบบ
ู
จะเป็ นโลกทีเ่ ป็ นจริงทีเ่ ป็ นนามธรรม
ดังนั้นโมเดล
สถานการณ์ จาํ ลองก็คอื ความพยายามทีจ่ ะเสนอสถานการณ์
จริงโดยใช้ ความมีเหตผลทางคณิ
ตศาสตร์ เพือ่ คาดคะเนสิ่ งที่
ุ
จะเกิดขึน้ ซึ่งจะสามารถช่ วยผ้ ูจดั การฝ่ ายทรัพยากรบคคล
ุ
และธรการด้
วยการพัฒนาความสั มพันธ์ ระหว่ างระดับการ
ุ
จ้ างงานและตัวแปรอืน่ ๆ โดยผ้ ูจดั การอาจจะถามคําถาม
ต่ อไปนี้
1. อะไรจะเกิดขึน้ ถ้ าให้ พนักงานปัจจบัุ นจํานวนเพียง
10%ทํางานล่ วงเวลา
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2.อะไรจะเกิดขึน้ ถ้ าโรงงานจัดให้ พนักงานได้ รับ
ประโยชน์ โดยให้ ทาํ งานเป็ น 2 กะ หรือ 3 กะ
13.เทคนิคการใช้ ดุลยพินิจด้ านการบริหาร(Managerial
judgment) การใช้ ดุลยพินิจด้ านการบริหารมีปัจจัยสํ าคัญ
ดังต่ อไปนี้
1. ตัดสิ นใจเพิม่ คณภาพของผลิ
ตภัณฑ์ หรือบริการ หรือ
ุ
เข้ าส่ ู ตลาดใหม่
ซึ่งจะมีความสํ าคัญกับความต้ องการ
พนักงานโดยการตั้งคําถามว่ า จํานวนพนักงานในปัจจบัุ นมี
ความเหมาะสมกับสิ นค้ าและบริการชนิดใหม่ ขององค์ กร
หรือไม่
2. การเปลีย่ นแปลงด้ านเทคโนโลยีและการบริหารเพือ่
เพิม่ ผลผลิตในการเพิม่ ประสิ ทธิภาพ เช่ น ในลักษณะผลผลิต
ต่ อชั่วโมง สามารถลดความต้ องการด้ านบคลากรได้
อาจทํา
ุ
ได้ โดยการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ หรือการวางแผนด้ านการเงิน
ใหม่ เป็ นต้ น
3. จัดหาทรัพยากรด้ านการเงินอย่ างเพียงพอ เช่ น มี
งบประมาณก้ อนใหญ่ ทาํ ให้ สามารถจ้ างคนเพิม่ ขึน้
และ
สามารถจ่ ายค่ าแรงได้ สู งขึน้ ในทางกลับกันถ้ ามีงบประมาณ
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จํากัดก็จะทําให้ จ้างตําแหน่ งงานได้ น้อยลงและการให้
เงินเดือนน้ อยลง
วิเคราะห์ สภาวะตลาดแรงงานในปัจจบัุ น
วิเคราะห์ สภาวะตลาดแรงงานในปัจจบัุ น ( Analysis
the current supply of employees ) ตลาดแรงงานหมายถึง
องค์ ประกอบสองส่ วนคืออปสงค์
แรงงาน (Demand) และ
ุ
อปทานแรงงาน
(Supply)ตลาดแรงงานจะต้ องอยู่ในดลยภาพ
ุ
ุ
เสมอคือต้ องมีอปสงค์
แรงงานเท่ ากันอปทานแรงงาน
การ
ุ
ุ
วางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ เป็ นการออกแบบเพือ่ หาพนักงาน
และประเภทของพนักงานในปัจจบัุ นทีม่ ที ักษะและได้ รับการ
ฝึ กอบรมในสิ่ งทีจ่ าํ เป็ นสํ าหรับอนาคตแล้ ว
ในขั้นนีก้ าร
วางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ จะต้ องมีกระบวนการหรือขั้นตอน
มากกว่ าการนับจํานวนพนักงานปัจจบัุ นในองค์ กรดังนี้
1 .คลังข้ อมลบคลากรหรื
อคลังทักษะ ข้ อมลพนั
ู ุ
ู กงาน
แต่ ละคนจะได้ รับการรวบรวมแล้ วบันทึกไว้ ในแฟ้มประวัติ
ซึ่งข้ อมลจะประกอบไปด้
วยการศึกษา การฝึ กอบรม โดย
ู
บริษทั เป็ นผ้ ูออกค่ าใช้ จ่าย ความสนใจในอาชีพ การพัฒนา
ภาษา และทักษะ ข้ อมลเหล่
ู านีส้ ามารถใช้ เพือ่ ตัดสิ นใจว่ า
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พนักงานปัจจบัุ นคนใดเหมาะสมทีจ่ ะได้ รับการส่ งเสริมให้
เลือ่ นตําแหน่ ง หรือถ่ ายโอนส่ ู โครงการทีม่ ตี าํ แหน่ งเปิ ดรับ
คลังทักษะ ( The skill inventory ) เป็ นการเก็บข้ อมลด้
ู าน
ทักษะของบคลากรธนาคารข้
อมลู โดยทัว่ ไปใช้ คอมพิวเตอร์
ุ
บรรจขุ้ อมลพื
ละคน ซึ่งใช้ เพือ่ ให้
ู น้ ฐานเกีย่ วกับบคลากรแต่
ุ
ทราบถึงความสามารถของพนักงานแต่ ละบคคล
และ
ุ
สามารถตอบสนองความต้ องการทรัพยากรมนษย์
ุ ในปัจจบัุ น
ได้
คลังทักษะเป็ นเครื่องมือสํ าคัญทีใ่ ช้ ประเมินการจัดหา
พนักงานในปัจจบัุ น ในบางองค์ กรจะมีการแยกคลังทักษะ
สํ าหรับผู้บริหารโดยเฉพาะเรียกว่ า “คลังความสามารถในการ
จัดการ” ( Management inventory ) ซึ่งทั้ง 2 อย่ างใช้ ใน
จดประสงค์
เดียวกันคือบันทึกประเภทของทักษะ
ุ
ความสามารถ ประสบการณ์ และการฝึ กอบรมทีพ่ นักงาน
ได้ รับในปัจจบัุ น ด้ วยการเก็บข้ อมลเหล่
ู านี้ องค์ กรจึงสามารถ
ตัดสิ นใจได้ อย่ างรวดเร็วว่ าทักษะเฉพาะประเภทใดมีเพียงพอ
หรือไม่
เมือ่ ต้ องการใช้ ให้ ได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
พยากรมนษย์
2 .ระบบข้ อมลสารสนเทศของทรั
ู
ุ ( Human
Resource Information System = HRIS ) เป็ นระบบที่
สามารถทําได้ มากกว่ าคลังทักษะ HRIS จะสามารถใช้ ได้ กบั

30

วิธีต่างๆ เช่ น วิธีทจี่ ะให้ ได้ ข้อมลมา
การเก็บ การวิเคราะห์
ู
และการควบคมการไหลของข้
อมลทั
ุ
ู ว่ ทั้งองค์ กร การพัฒนา
ระบบ HRIS ให้ มปี ระสิ ทธิภาพสงู จะสามารถเป็ นประโยชน์
แก่ ทุกหน้ าทีใ่ นการบริหารทรัพยากรมนษย์
ุ ระบบอาจบรรจุ
โปรแกรมสํ าหรับผู้สมัครงาน คลังทักษะ โปรแกรมการ
วางแผนและโปรแกรมการบริหารพนักงาน ระบบ HRIS ที่
เชี่ยวชาญเฉพาะจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ยังสามารถสร้ าง
สิ่ งทีเ่ ป็ นไปได้ สําหรับองค์ กรมากมายด้ วยการรวบรวมความ
ต้ องการทีห่ ลากหลายของพนักงานเข้ าส่ ู ระบบเดียว
เช่ น
โปรแกรมผลประโยชน์
ผู้จดั การสายงานหลักสามารถ
เชื่อมต่ อเกีย่ วกับการจ่ ายค่ าตอบแทนให้ กบั พนักงาน และ
สามารถใช้ เกีย่ วกับการเรียนร้ ูต่าง ๆ การสอนงาน ในทักษะที่
ต้ องมีการปรับปรงุ นอกจากนีผ้ ้ ูบริหารระดับสงก็
ู ยงั สามารถ
ใช้ ระบบ HRIS ได้ ด้วย เพราะบคคลเหล่
านีต้ ้ องการระบบ
ุ
ข้ อมลสารสนเทศสํ
าหรับผ้ ูบริหาร
ู
การตัดสินใจดําเนินการวางแผนกําลังคน
การตัดสิ นใจดําเนินการวางแผนกําลังคนเป็ น
กระบวนการสุ ดท้ายที่ทาํ สําคัญสําหรับการวางแผนทรัพยากร
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มนุษย์ หลังทีไ่ ด้ ทาํ การวิเคราะห์ ระบบการวางแผนทั้งความ
ต้ องการและการจัดหาพนักงานในอนาคตแล้ ว ก็จะนําการ
พยากรณ์ ท้งั 2 ส่ วน มาเปรียบเทียบเพือ่ ตัดสิ นใจว่ าควรจะทํา
อย่ างไร ซึ่งอาจเกิดความคลาดเคลือ่ นระหว่ างการประมาณ
การของทั้ง 2 ส่ วน ดังนั้นองค์ กรจะต้ องเลือกวิธีทจี่ ะลด
ช่ องว่ างทีเ่ กิดขึน้ จากความคลาดเคลือ่ นดังต่ อไปนี้
1 .การตัดสิ นใจดําเนินการในสภาวะทีม่ กี ารขาดแคลน
พนักงาน เมื่อผ้ ูเชี่ยวชาญในการจ้ างงานเปรียบเทียบความ
ต้ องการพนักงานทีจ่ ะรับเข้ ามาในบริษทั ว่ ามีจาํ นวนน้ อยกว่ า
ความต้ องการทีแ่ ท้ จริง องค์ กรสามารถดําเนินการได้ ดงั นี้
1.1 ถ้ าการขาดแคลนพนักงานมีน้อย และพนักงานทีม่ ีอย่ ู
ต้ องการทํางานล่ วงเวลา ( Overtime ) ก็อาจใช้ พนักงาน
ปัจจบัุ นทดแทนได้
1.2 ถ้ าการขาดแคลนพนักงานมีมาก อาจใช้ วธิ ีการ
ฝึ กอบรมและการเลือ่ นตําแหน่ งพนักงานปัจจบัุ นขึน้ มา
ทดแทน พร้ อมทั้งสรรหาพนักงานทีม่ ีทกั ษะน้ อยเข้ ามาเพิม่
การตัดสิ นใจชนิดนีอ้ าจต้ องคํานึงถึงพนักงานเดิมทีเ่ คยให้
หยดงานชั
่วคราวไปแล้ ว ให้ มโี อกาสเข้ าร่ วมการพิจารณาด้ วย
ุ
2.การตัดสิ นใจดําเนินการในสภาวะทีม่ พี นักงาน
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ส่ วนเกิน ( Action decision in surplus conditions ) เมื่อ
เปรียบเทียบความต้ องการพนักงานกับจํานวนทีจ่ ะต้ องจัดหา
มาแล้ ว ปรากฏว่ ามีมากเกินไป ทางเลือกในการแก้ ปัญหาก็คอื
2.1 เกษียนก่ อนอายุ ( Early retirements )
2.2.ลดตําแหน่ ง(Demotion)
2.3 ให้ พนักงานหยดงานชั
่วคราว ( Lay off )
ุ
2.4
เลิกจ้ าง
(
Terminations
)
กระบวนการในการจัดทําแผนกําลังคน
หมายถึงการ
จัดทําแผนกําลังคนเป็ นการนําเอาผลการพยากรณ์ มาจัดทํา
แผนตามเป้ าหมาย และนโยบายทีก่ าํ หนดไว้ โดยการวางแผน
ปฏิบัตกิ ารเกีย่ วกับกําลังคน และการใช้ ประโยชน์ จากการ
วางแผนปฏิบัตกิ าร การวางแผนปฏิบัตกิ ารเกีย่ วกับกําลังคน
แผนปฏิบัตอิ าจเป็ นแผนระยะสั้ น 1-2 ปี หรือแผนระยะยาว
5-10
ปี
โดยทัว่ ไปจะมีแผนปฏิบัตกิ ารดังนี้
1. แผนความต้ องการอัตรากําลังคน เป็ นการวางแผน
ล่ วงหน้ าเกีย่ วกับกําลังคนทีต่ ้ องการ
2. แผนการสรรหาบคลากรและรั
บสมัคร โอนบคลากร
ุ
ุ
จากแหล่ งอืน่ ให้ เหมาะกับความต้ องการ
3. แผนพัฒนากําลังคน เป็ นการเตรียมบคลากรให้
มี
ุ
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ความรู้
ความสามารถ
พร้ อมทีจ่ ะปฏิบัตงิ านอย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ
4.แผนเตรียมกําลังคนทดแทนในตําแหน่ งที่ว่าง เพือ่ ให้
มีกาํ ลังคนครบ โดยการพิจารณาบคลากรที
ม่ คี วามสามารถ
ุ
และให้ การฝึ กอบรมเพือ่ เตรียมรับตําแหน่ งใหม่ หรือจ้ างจาก
บคลากรภายนอกใน
ุ

4. แผน
เตรียมกําลังคน
ทดแทน

1.แผนความ
ต้ องการอัตรา
กําลังคน

3.แผนการ
พัฒนาบคลากร
ุ

2.แผนการสรร
หาบคลากร
ุ

การจัดทําแผนปฏิบัตินี้ ฝ่ ายทรัพยากรบคคลและธรการ
ุ
ุ
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ควรจัดทําข้ อมลต่
ู อไปนีก้ ่ อนทีจ่ ะดําเนินการสรรหา คัดเลือก
และบรรจบคลากรใหม่
คือจํานวนบคลากรตามความ
ุ ุ
ุ
เชี่ยวชาญ เป็ นบัญชีรายชื่อของบคคลที
ม่ คี วามเชี่ยวชาญใน
ุ
ด้ านต่ างๆ ซึ่งจะชี้ให้ เห็นถึงความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน
ในตําแหน่ งงานที่มอี ย่ ูในองค์ กร ข้ อมลเหล่
ู านีจ้ ะแสดงให้ เห็น
ถึงจํานวนบคลากรที
ท่ าํ งานในตําแหน่ งต่ างๆ อย่ างถกต้
ุ
ู อง
เพือ่ ทีจ่ ะให้ ผู้บริหารองค์ กรนํามาใช้ คดั เลือกบคลากรในการ
ุ
เลือ่ นตําแหน่ งงานหรือการโอนย้ าย การจัดทําบัญชีแสดง
ความเชี่ยวชาญของผ้ ูปฏิบัติงานจะแสดงข้ อมลที
ู ส่ ํ าคัญ คือ
อายุ ทีอ่ ยู่ สขภาพ
การศึกษา การฝึ กอบรม ความเชี่ยวชาญใน
ุ
งาน ความสามารถพิเศษ ประสบการณ์ เป็ นต้ น
ทรัพยากรมนษย์
ุ เป็ นทรัพยากรทีส่ ํ าคัญยิง่ ต่ อความอย่ ู
รอดและเจริญก้ าวหน้ าขององค์ กรสภาพการขาดแคลน
วิศวกรในส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษทั เอกชนในช่ วง
3–4 ปี ทีผ่ ่ านมารวมทั้งการขาดแคลนบคลากรสาธารณสขทั
ุ
ุ ้ง
ในเมือง ชนบทในส่ วนราชการทัว่ ไปและในมหาวิทยาลัยล้ วน
เป็ นประจักษ์ พยานทีเ่ ห็นชัดและรับรู้ ทวั่ ไปว่ ามีผลกระทบ
เพียงไรต่ อการดําเนินงานในปัจจบัุ นและอนาคตขององค์ การ
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นั้น ๆ ความจําเป็ นทีจ่ ะต้ องมีการกําหนดล่ วงหน้ าว่ าในแต่ ละ
ช่ วงเวลาองค์ การจะต้ องใช้ ประโยชน์ จากกําลังคนประเภทใด
จํานวนเท่ าไรและจะหาได้ จากไหน อย่ างไร เป็ นทีย่ อม
รับกันทั่วไปในขณะนีว้ ่ า
เป็ นเรื่องสํ าคัญอย่ างยิง่ ต่ อการ
ดําเนินงานขององค์ การทกแห่
ุ งไม่ ว่าจะเป็ นภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน การจะตอบคําถามเหล่ านีไ้ ด้ น้ัน จําเป็ นทีอ่ งค์ การ
ต้ องมีการวางแผนกําลังคนหรือทรัพยากรมนษย์
ุ
(Human resource planning หรือManpower planning) ที่
ถกต้
ของการ
ู องและชัดเจนความหมายและวัตถประสงค์
ุ
วางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ ในองค์ การ ความจําเป็ นที่ต้องมีการ
วางแผนกําลังคน ขั้นตอนต่ าง ๆ ในกระบวนการวางแผน
กําลังคน รวมตลอดถึงเทคนิคและวิธีการใช้ ในการพยากรณ์
อปสงค์
และอปทานกํ
าลังคน
การกําหนดความต้ องการ
ุ
ุ
กําลังคน และการวางแผนปฏิบัติเพือ่ ให้ บรรลตามเป้
าหมายที่
ุ
วางไว้
(1) ความหมายและวัตถประสงค์
การวางแผนทรัพยากร
ุ
มนษย์
ุ เป็ นกระบวนการในการกําหนดความต้ องการกําลังคน
ล่ วงหน้ าในแต่ ละช่ วงเวลาว่ าองค์ การต้ องการกําลังคน
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ประเภทใด
จํานวนเท่ าไร
และรวมถึง
วิธีการในการได้ มาซึ่งกําลังคนทีก่ าํ หนดไว้ ล่วงหน้ านีด้ ้ วย
การได้ มาซึ่งกําลังคนนีร้ วมตั้งแต่ การสรรหาคัดเลือกจาก
ภายนอกองค์ การ ภายในองค์ การ ตลอดจนการพัฒนาเพิม่
ศักยภาพของกําลังคนภายในให้ มีคุณสมบัตคิ รบถ้ วนตามที่
ต้ องการจากความหมายข้ างต้ น
จะพบว่ าได้ สะท้ อน
วัตถประสงค์
ทสี่ ํ าคัญของการวางแผนกําลังคน 4 ประการคือ
ุ
1.การได้ มา ซึ่งกําลังคนทีต่ ้ องการในเวลาที่ต้องการตาม
จํานวนและประเภททีต่ ้ องการ
2.การพัฒนา กําลังคนทีม่ อี ยู่เดิมในองค์ การให้ มีความร้ ู
ความสามารถ
ทักษะ
ทัศนคติที่
เหมาะสมกับการปฏิบัตงิ านเดิมให้ มปี ระสิ ทธิภาพยิง่ ขึน้
รวมทั้งการเพิม่ เติม
ปรับเปลีย่ นความร้ ู
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติให้ เหมาะสมกับลักษณะ
งานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
เมือ่ ภาระหน้ าที่
ขององค์ การได้ เปลีย่ นแปลงไป
3.การรักษาไว้ ซึ่งกําลังคนขององค์ การ ให้ กาํ ลังคนซึ่ง
สามารถทําประโยชน์ แก่ องค์ การได้ ปวารณาตัวทีจ่ ะอยู่และ
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ทําประโยชน์ ให้ กบั องค์ การต่ อเนื่องไปตลอดชีวติ การทํางาน
ของเขาเหล่ านั้น
4.การใช้ ประโยชน์ จากกําลังคนในลักษณะทีจ่ ะเกือ้ หนนุ
ต่ อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของ องค์ การให้ มากทีส่ ุ ด
(2)ความจําเป็ นทีต่ ้ องมีการวางแผนกําลังคน
การงานจะได้ ผลอย่ างน้ อยต้ องมีคนทํางาน
การกําหนด
ล่ วงหน้ าถึงจํานวน
ประเภทและ
วิธีการได้ มาซึ่งกําลังคนคงไม่ มคี วามจําเป็ นมากนักหาก
กําลังคนมีมากมายสามารถจัดหาได้ ทนั ที
เมือ่ องค์ การ
ต้ องการ ในทางตรงกันข้ ามหากกําลังคนเป็ นเศรษฐทรัพย์ ที่
นับวันจะยากต่ อการเสาะแสวงหา การวางแผนไว้ ก่อนย่ อม
เป็ นผลดีตอองค์ การ ในสภาพปัจจบัุ น และสภาพทีจ่ ะเกิด
ตามมาในอนาคต
ล้ วนม่ ุงชี้ถงึ สถานการณ์ หลังมากกว่ า
สถานการณ์ แรกโดยเฉพาะเมือ่ หยิบยกประเด็นต่ อไปนีม้ า
พิจารณา
1.การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองในระดับโลก
การเปลีย่ นแปลงเช่ นว่ ามีประจักษ์ พยานทีเ่ ห็นชัดใน
สื่ อมวลชนทกประเภท
ทกแขนง
ในแทบทกวั
ุ
ุ
ุ นการ
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เปลีย่ นแปลงเหล่ านีล้ ้ วนก่ อให้ เกิดการถ่ ายเททรัพยากรและ
การผลิตจากส่ วนหนึ่งของโลกไปยังอีกส่ วนหนึ่ง
ดังเช่ น
ระลอกคลืน่ ในทะเลทีห่ นนเนื
ุ ่องติดต่ อกันไม่ หยดหย่
ุ อน
ส่ งผลให้ กจิ การหลายประเภททั้งของรัฐและเอกชนต้ องมี
ลักษณะที่ “เป็ นสากล” มากยิง่ ขึน้
บคลากรของ
ุ
องค์ การนอกจะต้ องเรียนร้ ู เรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมภาษาของชาติต่าง ๆ มากยิง่ ขึน้ กว่ าเดิมแล้ ว ความ
จําเป็ นที่ต้องการบคลากรที
ร่ อบรู้ ในกฎหมายระหว่ างประเทศ
ุ
ธรกิ
ุ จระหว่ างประเทศ รวมตลอดถึงกฎหมายและระเบียบ
ข้ อบังคับของแต่ ละประเทศก็มากยิง่ ขึน้ ตามลําดับกิจการใน
เรื่องการส่ งออก พาณิชย์ นาวี ทีจ่ ะมีมากขึน้ ก็มคี วามจําเป็ นที่
ต้ องการบคลากรที
ร่ อบร้ ู เรื่องเฉพาะเหล่ านีม้ ากขึน้
เหล่ านี้
ุ
ล้ วนเป็ นตัวอย่ างทีแ่ สดงถึงความจําเป็ นทีต่ ้ องมีการวางแผน
เพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบคลากรเหล่
านีไ้ ว้ ล่วงหน้ า
ุ
2.การเปลีย่ นแปลงทางสั งคม วัฒนธรรม ค่ านิยม
ประเด็น ค่ านิยม มีตวั อย่ างมากมายทีส่ ามารถหยิบยกได้
ชัดเจนเป็ นรปธรรม
เช่ น ค่ านิยมในการรับราชการ ซึ่งทกุ
ู
วันนีน้ ับวันจะลดน้ อยถอยลงไป โดยเฉพาะอย่ างยิง่ ในสาขาที่
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ค่ าตอบแทนแรกบรรจแตกต่
างจากภาคเอกชนมาก
ยิง่ มี
ุ
โอกาสน้ อยลงในการทีจ่ ะเสาะแสวงหาคนทีม่ คี วามรู้
ความสามารถมารับราชการ ค่ านิยมในการศึกษาต่ อระดับสงู
มากและออกมาทํางานนอกบ้ านของสตรี
ก็มีผลต่ อการที่
องค์ การต้ องกําหนดลักษณะของบคลากรที
ต่ ้ องการให้
ุ
สอดคล้ องกัน ปัจจบัุ นบริษทั เอกชนหลายแห่ งที่เคยกําหนด
ไว้ ว่า ลักษณะงานเช่ นนี้ (อาทิ พนักงานฝ่ ายบคคล
ุ )
รับเฉพาะชายเท่ านั้น ก็ได้ ผ่อนคลายข้ อกําหนดนีล้ งเพือ่ ให้
สอดคล้ องกับสั งคมทีเ่ ปลีย่ นไปในประเด็น สั งคม นั้น หาก
ลักษณะครอบครัวเปลีย่ นเป็ นครอบครัวเดียวมากยิง่ ขึน้
ประกอบกับแรงงานทีส่ มัครแรงงานทีส่ มัครใจทํางาน
ลักษณะผู้ช่วยแม่ บ้านลดลง องค์ การคงต้ องประสบปัญหา
การขาดงาน หรือการสญเสี
อ่ ยู่ในช่ วงต้ องบริบาล
ู ยบคลากรที
ุ
ทารกไปมากยิง่ ขึน้ ก็ได้ ซึ่งอาจส่ งผลให้ ต้องปรับเงือ่ นไขการ
จ้ างงานรวมถึงช่ วงเวลาทํางานใหม่ ให้ สอดคล้ องและเอือ้ ต่ อ
การธํารงรักษาไว้ ซึ่งบคลากรประเภทนี
ก้ เ็ ป็ นไปได้ อกจากนั้น
ุ
หาบคลากรบางสาขาขาดแคลนมาก
องค์ การอาจจํา
ุ
เป็ นต้ องรักษาบคลากร
ไว้ ให้ นานกว่ าทีเ่ ป็ นอย่ ู ใช้ ประโยชน์
ุ
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จากเขาให้ นานกว่ าทีเ่ ป็ นอย่ ูอาจต้ องมีการปรับเปลีย่ นเงือ่ นไข
ในการเกษียณอายใหม่
ุ กไ็ ด้
3.การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งจะส่ งผลให้
องค์ การต้ องปรับเปลีย่ นระบบและวิธีการทํางาน อันหมายถึง
ความต้ องการกําลังคนเพือ่ ทํางานตามระบบและวิธีการที่
เปลีย่ นไปด้ วย หากผลกระทบนีเ้ กิดขึน้ กับหลายๆ องค์
การ พร้ อม ๆ กัน องค์ การต่ างๆ ก็จะต้ องทําสงครามแย่ งชิง
บคลากรกั
น องค์ การทีม่ กี ารวางแผนไว้ ล่วงหน้ าย่ อมอย่ ูใน
ุ
ฐานะได้ เปรียบมากกว่ าองค์ การอืน่ ๆตามตัวอย่ างในเรื่องนี้
เช่ นคอมพิวเตอร์ เมือ่ คอมพิวเตอร์ มรี าคาถกลงและยั
งช่ วย
ู
ประหยัดเวลาการทํางานไปได้ มาก
ทกองค์
ุ การก็
ปรารถนาจะได้ บุคลากรทีร่ อบร้ ู เรื่องนี้ องค์ การใดทีเ่ ตรียมตัว
เป็ นขั้นตอนพัฒนาบคลากรภายในไว้
แล้ วหรือติดต่ อแหล่ ง
ุ
ผลิตบคลากรไว้
ล่วงหน้ า ย่ อมได้ เปรียบกว่ าองค์ การทีเ่ พิง่ เริ่ม
ุ
มีดาํ ริทจี่ ะดําเนินการ
(3)ขั้นตอนการวางแผนการดําเนินงานการทีจ่ ะ
ดําเนินการให้ บรรลตามวั
แห่ งการได้ มา พัฒนา
ุ ตถประสงค์
ุ
รักษาไว้ และใช้ ประโยชน์ จากกําลังคนนั้น ต้ องคํานึงถึงเป็ น
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เบือ้ งแรกก่ อนว่ า การวางแผนกําลังคนไม่ ได้ เป็ น กิจกรรม
อิสระเป็ นเอกเทศเพียงหนึ่งเดียวขององค์ การ ตรงกันข้ าม
การวางแผนคนต้ องสนองตอบต่ อทิศทาง เป้ าหมายและการ
เปลีย่ นแปลงขององค์ การ ต้ องคํานึงถึงเงือ่ นไขและข้ อจํากัด
ต่ าง ๆ ขององค์ การ อาทิ เงือ่ นไขทางการงบประมาณ
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ ที่เป็ นกรอบกติกาในการดําเนินงานของ
องค์ การ เป็ นต้ น โดยทัว่ ไปแล้ ว การจะกําหนดความต้ องการ
กําลังคนในแต่ ละช่ วงจะทําได้ เมือ่ ทราบภารกิจขององค์ การใน
ช่ วงเวลานั้นๆ ขั้นตอนการวางแผนกําลังคนจึงมีดงั นี้
1. การพิจารณาทิศทางขององค์ การ
2. การสร้ างและพัฒนาระบบข้ อมลกํ
ู าลังคน
กาํ ลังคน
3. การคาดคะเนอปสงค์
ุ
4. การคาดการณ์ อปทานกํ
าลังคน
ุ
5. การกําหนดความต้ องการกําลังคน
6. การวางแผนปฏิบัติ
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รายละเอียดแต่ ละขั้นตอนรวมทั้งวิธีการทีเ่ กีย่ วข้ อง
องค์ การหรือหน่ วยงานจะต้ องพิจารณาและศึกษารายละเอียด
ด้ วยการศึกษาวิจัยเพือ่ สามารถวางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ ได้
ใกล้ เคียงกับสภาวะการณ์ ปัจจบัุ นมากทีส่ ุ ด
3.1การพิจารณาทิศทางขององค์ การทิศทางขององค์ การ
เป็ นตัวกําหนดกิจกรรมทีต่ ้ องดําเนินการ ซึ่งจะเป็ นเงือ่ นไข
กําหนดจํานวนและประเภทกําลังคนทีต่ ้ องการต่ อไป ทิศทาง
ขององค์ การจะเป็ นเช่ นไรมักกําหนดไว้ ในแผนวิสาหกิจ หรือ
แผนทิศทางขององค์ การ การจัดทําแผนวิสาหกิจหรือแผน
ทิศทางเกีย่ วข้ องกับการสํ ารวจและประเมินสภาพแวดล้ อม
ขององค์ การ
ซึ่งรวมตั้งแต่ สภาพแวดล้ อมทางการเมือง
สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้ อมทางสั งคม การ
เปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี คู่แข่ ง กฎหมาย ระเบียบ
ข้ อบังคับต่ างๆรวมถึงลกค้
ู าหรือผ้ ูใช้ บริการ การประเมินจะ
ม่ ุงเน้ นการพิจารณาว่ าสภาพแวดล้ อมใดเป็ นโอกาส
(Opportunities)เป็ นอนาคตทีด่ ี (Good Future)ต้ อง
จัดลําดับกิจกรรมต่ าง ๆ ในองค์ การให้ ดาํ เนินไปในทิศทางทีด่ ี
มองโลกในแง่ ดสี ํ าหรับการทีพ่ ฒ
ั นาปรับเปลีย่ นองค์ การให้
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รดหน้
(Threats)
ุ าต่ อไป และสภาพแวดล้ อมใดเป็ นอปสรรค
ุ
ทีจ่ ะขัดขวางพัฒนาการขององค์ การคืออนาคตทีไ่ ม่ ดี (Bad
Future) ต้ องพิจารณาชะลอโครงการพิจารณาและทบทวน
การวางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ ใหม่ พิจารณาให้ รอบคอบ การ
พิจารณาจะต้ องกําหนดช่ วงระยะเวลา (Phasing) ไว้ ด้วย
นอกเหนือจากการสํ ารวจและประเมินสภาพแวดล้ อมแล้ ว
องค์ การต้ องหันมาพิจารณาตัวเองว่ ามีจุดเด่ น (Strength)
เป็ นภาวะทีด่ ใี นปัจจบัุ น(Good Now)ต้ องมีแผนดํารงรักษา
สร้ างสรรค์ สร้ างอํานาจให้ กบั บคลากรและองค์
การ จดด้
ุ
ุ อย
(Weaknesses) เป็ นภาวะทีไ่ ม่ ดใี นปัจจบัุ น (Bad Now)ต้ องมี
การดแลรั
ู กษาสภาวการณ์ ทไี่ ม่ ดใี นองค์ การให้ อยู่ในสภาพดี
ขึน้ หรืออาจหยดพั
ุ กทํากิจกรรมนั้นก่ อน ประเด็นทีค่ วร
ไตร่ ตรองมีต้งั แต่ เรื่องบคลากร
การจัดองค์ การ งบประมาณ
ุ
เทคโนโลยีทใี่ ช้ ในการทํางาน สถานทีต่ ้งั และอืน่ ๆการพิจารณา
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ภาวะภายนอกและภายในดังกล่ าวจะช่ วยให้ องค์ การสามารถ
กําหนดเป้าหมายและทิศทางทีช่ ัดเจนในแต่ ละห้ วงเวลาได้ ว่า
องค์ การควรดําเนินไปในลักษณะใด กรอบสถานภาพของ
ตนเองและอย่ างไร
จากนั้นจะสามารถแตกออก
มาเป็ นภารกิจ (mission) ทีจ่ าํ เป็ นต่ างๆ ได้ ซึ่งหากแยกแยะใน
รายละเอียดยิง่ ขึน้ ก็จะกําหนดเป็ นกิจกรรม (activities) ของ
องค์ การได้ ในเรื่องแผนวิสาหกิจ หรือแผนทิศทางนี้ องค์ การ
บางแห่ งก็จดั ทําไว้ เรียบร้ อยแล้ ว บางแห่ งก็เพิง่ เริ่มดําเนินการ
บางแห่ งยังไม่ มเี ลย ในกรณีทมี่ เี รียบร้ อยแล้ ว ขั้นตอนการ
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วางแผนกําลังคนต่ อไปก็จะได้ ใช้ แผนทีม่ อี ยู่เป็ นเป้ านําทาง
หากยังไม่ มคี งต้ องดําเนินการตามทีก่ ล่ าวแล้ ว เพือ่ ให้ ได้ ภาพ
ของงาน หรือกิจกรรมทีช่ ัดเจนก่ อนจึงจะดําเนินการต่ อไปได้

