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Human resources are the key to drive the organization to its goals. Human resource planning
including recruiting, developing, maintaining and utilizing human resources is therefore emphasized
in most organizations. This is for the maximal benefit, stability, prosperity and sustainability of the
organization.
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ทรัพยากรมนุ ษย์นนสํ
ั าคัญไฉน (Part1)
คนึงนิจ อนุโรจน์
กองการเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร

ทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นหัวใจสําคัญในการพลักดันองค์กรให้บรรลุเป้ าหมาย การวางแผนด้านทรัพยากรมนุ ษย์ จึงเป็ น
เรืองทีทุกองค์กรให้ความสําคัญตังแต่การสรรหา พัฒนา รักษาไว้ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กร ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพือความมันคง มังคัง และยังยืนขององค์กรต่อไป

เกรินนํ า

ประมาณในการทําวิจยั สร้างนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้ และบริการ เพือให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันและเพือความ
เกิดกระแสโลกาภิวตั น์ทก่ี อให้เกิดการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว อยู ่รอดขององค์กร ทังนีสอดคล ้องกับแนวคิดของ Ulrich(8)
ไม่วา่ จะเป็ นการเปลียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีข ้อมูลข่าวสาร (2005, p. viii) ทีว่าการจัดการสมัยใหม่จะต้องมุ่งเน้นการ
จนเกิดภาวะ Digital Disruption อย่างกว ้างขวางในปัจจุบนั พัฒนาผลผลิต กระบวนการหรือบริการที ตอบสนองความ
อีกทังการรวมตัวของกลุม่ อาเซียน (ASEAN Community) ต้องการของลู กค้าและผู ม้ ี ส่ ว นได้ส่ วนเสี ยเพื อสร้างความ
และนโยบายการจัดตังเขตเศรษฐกิจพิเศษในจุดต่าง ๆ เช่น ได้เปรียบในเชิงแข่งขันและเพือความอยูร่ อดขององค์กร และ
เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษในภาคตะวัน ออก (EEC) ที รัฐ กํา ลัง อานันท์ ปันยารชุน(4)( ) ทีกล่าวไว ้ว่าในปัจจุบนั องค์กรภาค
ดําเนินการผลักดันอยูใ่ นปัจจุบนั ก่อให้เกิดกระแสการลงทุน รัฐ ไม่ว่าจะเป็ นภาคราชการรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่หน่วยงาน
ข้ามชาติ การดําเนินธุรกิจ การผลิต การค้าขายทีถูกผลักดัน ทีเกียวข้องกับความมันคงของประเทศอย่างหน่วยงานทหารจะมี
ผ่านองค์กรสากล มีการเคลือนย ้ายคนทัวโลกอย่างเสรี เกิดการ การปรับเปลียนกระบวนทัศน์ วิถกี ารทํางานให้มีทศิ ทางและ
แข่งขันระหว่างประเทศ การแย่งชิงเป็ นประเทศมหาอํานาจ ชัดเจนมากขึน เพือพยายามจะแสดงถึงความมีประสิทธิภาพ
การเปลี ยนแปลงเหล่ านี ส่ ง ผลให้บริ ษ ัทชั นนํา ต่ างทุ่ มงบ ขององค์กรและสร้างความสามารถในการแข่งขันในสังคมโลก
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ตรวจสอบประเมินผลและติดตามงาน กําหนดผู ร้ บั ผิดชอบ
หลัก ผูใ้ ห้การสนับสนุ น และกรอบงบประมาณ
D: Do การนํ าแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
เป็ นการดํา เนิ น การตามแผนและกรอบเวลาที
วางแผนไว ้ในขันตอน Planing
C: Check การตรวจสอบผลการปฏิบตั ิ
การตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน สามารถตรวจสอบได้
เป็ นระยะ ๆ (Action Review) ตามแผนงานและกรอบเวลา
ทีวางแผนไว ้ กรณีทมีี ปญ
ั หาหรืออุปสรรคอาจต้องมีการปรับ
เปลียนหรือเพิมเติมกิจกรรมของแผนงาน เพือการดําเนินการ
จะได้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์และตัวชีวัดทีกําหนดในกรอบ
ระยะเวลาทีกําหนด
A: Act การปรับปรุงแก้ไข
ขั นตอนนี เป็ นการทบทวนหลัง การปฏิ บ ัติ ง าน
(After Action Review ) ว่าการดําเนินการบรรลุวตั ถุประสงค์
เป้ าหมายและตัวชีวัดทีกําหนดหรือไม่ โดยมุ่ งเน้นผลผลิต
ทีได้ตอ้ งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และคุ ม้ ค่าคุมทุน
โดยพิจารณาเป็ น กรณี คือ
หากการดํา เนิ นงานไม่ บรรลุ ว ตั ถุประสงค์ ต้อง
ทบทวนว่าอะไรคือปัญหา สาเหตุ และได้ดาํ เนินการแก้ไขไป
อย่างไร ถ้าจะดําเนินการแผนนีอีกในปี ต่อ ๆ ไปอีก ควรปรับ
แผนงานในเรืองใดบ้าง อย่างไร เพือป้ องกันการเกิดข้อผิด
พลาด สรุปผลการทบทวนออกมาเป็ นบทเรียนการทํางาน
หากแผนงานทีวางไว ้สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างราบรืน
บรรลุวตั ถุประสงค์ ก็จะต้องทบทวนว่า อะไรเป็ นปัจจัยความ
สําเร็จของแผนงาน สรุปเป็ นบทเรียนไว เ้ ป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ในการทํางานในครังต่อไปด้วยเช่นกัน ในขันตอนนี เป็ นการ
จัดการความรู ้ขององค์กร (Knowledge Management) ซึงจะ
ส่งผลให้พฒั นาสู่ การเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ (Learning
Organization) ต่อไป
วงจร Deming นี สามารถประยุ กต์ ใ ช้ใ นการ
วางแผนด้านทรัพยากรมนุ ษย์
ในลําดับต่อไปนี จะขอขยายรายละเอี ยดในการ
วางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กร ซึงเป็นขันตอน Planning
ครอบคลุมทังการสรรหา การพัฒนา การรักษาไว้ และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กร ตามทีกล่าวข้างต้น
จะเห็นได้ว่าขันตอน Planning เป็ นขันตอนทีซับซ้อนและ

Vol. 65 No. 2 May - August 2019

มี ข ันตอนย่ อยหลายขันตอน ขันตอนในการวางแผนด้าน
ทรัพยากรมนุ ษย์ก็เช่ นกัน โดยการวางแผนด้านทรัพยากร
มนุ ษย์ จะมีขนตอนการวางแผนย่
ั
อย ขันตอน คือ
ขันตอนที การวิเคราะห์สภาพแวดล ้อม
ขันตอนที การวิเคราะห์นโยบายและแผนงานของ
องค์กร
ขันตอนที การวิเคราะห์ส ภาพของทรัพยากร
มนุ ษย์ภายในองค์กร
ขันตอนที การพยากรณ์ความต้องการ
ขันตอนที กําหนดแผนทีครอบคลุมทังการสรรหา
การพัฒนา การรักษาไว้ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุ ษย์
ขององค์กร และปฏิบตั ติ ามแผน
ขันตอนที การตรวจสอบและประเมินผล
ในบทความนี ดิฉนั จะนําเสนอแนวคิดและแนวทาง
เฉพาะขันตอนที ส่วนขันตอนทีเหลือจะนําเสนอในบทความ
ครังต่อไป

ขันตอนในการวางแผนด้านทรัพยากรมนุ ษย์
ขันตอนที การวิเคราะห์สภาพแวดล ้อมทังปัจจัย
ภายในและภายนอกองค์กร ด้วย SWOT Analysis เพือ
ทบทวนองค์ กรของว่ ามี ศ ักยภาพและความพร้อมเพี ยงใด
(Where are we now) หลักในการทํา SWOT Analysis
นัน แบ่งเป็ น
การวิเคราะห์ปจั จัยภายในองค์กร
เป็ นการวิเ คราะห์ จุ ดอ่ อ นจุ ดแข็ งขององค์ก ร
สามารถใช้กรอบแนวคิด 7s ของ McKinsey ซึงเป็ นตัวแปร
ในการพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์มาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์
โดยวิเคราะห์จากตัวแปรทัง ถ้าในองค์กรมีการจัดการตาม
กรอบในแต่ละตัวแปรถือเป็ นขุดแข็ง ไม่มถี อื เป็ นจุดอ่อน
จากการทีได้มีโอกาสอ่านบทความวิจยั ของกรรณิการ์
- ) ทีทําการ
สิทธิชยั และสันติธร ภูรภิ กั ดี(1)( ,
สัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริหารและบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตสินค้าแห่งหนึงทีได้รบั รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยียม
โดยทําการสัมภาษณ์การบริหารจัดการองค์กรตามกรอบแนวคิด
7s ของ McKinsey ทีเอือต่อการเป็ นองค์กรนวัตกรรม จึงขอ
สรุปแนวคิด 7s ของ McKinsey และเชือมโยงผลงานวิจยั
ของท่านทังสอง ดังนี
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รูปที แนวคิด 7s ของ McKinsey(5)
ทีมา : ปรับมาจาก McKinsey 7s Framework by EMP,
2019, Retrieved July 25, 2019,
from https://expertprogrammanagement.com/
2018/11/mckinsey-7s-framework/

มุ่งไปสู่เป้ าหมายทีวางไว ้ องค์กรขนาดใหญ่ถา้ มีการจัดโครง
สร้างทีดี บุคลากรได้ทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบของตน
ชัดเจน โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างองค์กรแบบแนวราบจะ
ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน ลดความซําซ้อน
หรื อขัดแย้งในหน้าที และยัง มีค วามสะดวกในการติ ดต่ อ
ประสานงาน การแบ่ ง ปั น ทรัพ ยากรขององค์ กรให้ไ ด้ใ ช้
ประโยชน์ สู ง สุ ด และส่ ง เสริ ม การสร้างการทํา งานเป็ นที ม
โดยเฉพาะโครงสร้างองค์ กรแบบแนวราบที มี การกระจาย
อํานาจจากศูนย์กลาง (Decentralize Organization) มีระดับ
ขันบังคับบัญชาน้อย จะเป็ นโครงสร้างทีเอือต่อการเปิ ดโอกาส
ให้พนักงานในองค์กรได้แสดงความคิดเห็น โดยมีผู บ้ ริหาร
สามารถทําหน้าทีเป็ นโค้ชอย่างใกล ้ชิด ผูบ้ ริหารในแต่ละระดับ
สามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
และยังช่ วยกระตุ น้ ให้พ นักงานเกิ ดความคิ ดสร้างสรรค์ ได้
โครงสร้างองค์กรแบบแนวราบยังช่วยให้ความคิดใหม่ ๆ จาก
ระดับปฏิบตั กิ าร ได้รบั การขออนุ มตั ใิ ช้ได้อย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)

ระบบการปฏิบตั ิงาน (System)

ในการทํางานเป้ าหมายขององค์กรต้องชัดเจน มุ่ง
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสู่ความได้เปรียบทาง
การแข่งขัน การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็ นกระบวนการอย่างหนึง
ทีจะช่วยให้ผู บ้ ริหารตอบคําถามสําคัญ ๆ ขององค์กร เช่น
ขณะนี องค์กรของเราอยู ่ ที ไหนและมีเ ป้ าหมายอะไร อะไร
คือพันธกิจขององค์กร ใครเป็ นลู กค้าหรือผู ร้ บั บริการ บริหาร
เชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กรกําหนดและพัฒนาข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันขึนมาได้และเป็นแนวทางทีบุคคลภายในองค์กร
รู ้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความสําเร็จ
องค์กรจึงจําเป็ นต้องมีการกําหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจของ
องค์กรให้ชัดเจน โดยเฉพาะการเพิมมูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรม
“Value Creation Through Innovation” ซึงเป็ นหัวใจ
สิงสําคัญในปัจจุบนั เพือการสร้างความแตกต่างของสินค้าและ
บริการให้เหนือองค์กรหรือบริษทั อืน ๆ โดยแท้จริง การมีสงิ
ต่าง ๆ เหล่านีถือเป็ นจุดแข็งขององค์กร

ภายใต้กลยุทธ์ทดีี และมีการปฏิบตั งิ านตามกลยุทธ์
ร่ วมกันตามการจัด โครงสร้างที เหมาะสมแล ว้ จุ ดแข็งของ
องค์กรยังอยู ่ทการจั
ี ดระบบการทํางาน (Working System)
ทีดีควบคู่ ไปด้วย อาทิ ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting/
Financial System) ระบบพัสดุ (Supply System) ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System)
ระบบการติดตาม/ประเมินผล (Monitoring/Evaluation
System) ฯลฯ เป็ นต้น นอกจากนีควรมีระบบทีไม่เป็นทางการ
ทีสนับสนุ นความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน โดยปลูกฝังลงไป
ในชีวติ ประจําวันของการทํางาน เช่น ระบบการให้ข้อมูลป้ อน
กลับ (Feedback) เชิงบวกหรือการชมเชย เมือเห็นพนักงาน
แสดงความคิดสร้างสรรค์เพือดึงศักยภาพของผูม้ ศี กั ยภาพสูง
(Talent) ออกมาพัฒนาองค์กร และเห็นคุณค่ าของทุกคน
ทุกความคิดในองค์กร ซึงเป็ นปัจจัยหนึงในการสร้างความรัก
ความผูกพันต่อองค์กร

โครงสร้างองค์กร (Structure)

บุคลากร (Staff)

จุดแข็งหรือจุดอ่อนพิจารณาจากการจัดระบบระเบียบ
บุคคลในองค์กรให้สามารถปฏิบตั งิ านร่วมกันร่วมนําพาองค์กร

ทรัพ ยากรมนุ ษย์น ับเป็ นจุ ด แข็งที มีความสํา คัญ
ต่อการดําเนิ นงานขององค์กร องค์กรจะประสบความสําเร็จ
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สําหรับหัวหน้าทีมทุกคนหัวใจสําคัญ คือ ต้องมี
ศักยภาพในการสร้างทีม งาน สร้างมื อซ้ายและมื อขวาให้
สามารถรับผิดชอบงานแทนตนได้ ต้องเก่งในการทํางานเป็ น
ทีม เก่งในการสร้างคนเก่งให้กับองค์กร

ค่านิ ยมร่วม (Shared values)
ค่ านิยมและบรรทัดฐานทียึดถือร่ วมกันจนกลาย
เป็ นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบตั ขิ องทุกคน
ภายในองค์กร อาจเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร รากฐานของ
วัฒนธรรมองค์กรก็คือ ความเชือ ค่านิยมทีสร้างรากฐานทาง
ปรัชญาเพื อทิศทางขององค์กร โดยทัวไปแล ว้ ความเชื อจะ
สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้ าหมายของผู ก้ ่อตังหรือ
ผู ้บริหารระดับสูง ต่อมาความเชือเหล่านันจะกําหนดบรรทัดฐาน
เป็ นพฤติกรรมประจําวันขึนมาภายในองค์กร เมือค่านิยมและ
ความเชือได้ถูกยอมรับทัวทังองค์กรและบุคลากรกระทําตาม
ค่ านิ ยมเหล่านันแล ว้ องค์กรก็จะมีวฒั นธรรมทีเข้มแข็งและ
เป็ นจุดแข็งขององค์กร

การวิเคราะห์ปจั จัยภายนอกองค์กร
เป็ น การวิเคราะห์ โอกาสและภัยคุ กคามองค์กร
ซึงสามารถใช้กรอบ PEST Analysis Model(7) (โดย “P” คือ
Politics, ‘E’ คือ Economic, ‘S’ คือ social และ ‘T’ คือ
Technology) ซึ งเป็ นเครื องมื อที เป็ นประโยชน์ ใ นการ
วิเคราะห์ปจั จัยภายนอก เกียวกับโอกาสและภัยคุกคาม ซึงเป็ น
ปัจจัยทีไม่สามารถควบคุมได้ การวิเคราะห์นี ทําให้สามารถ
ทําความเข้าใจภาพรวมของสภาพแวดล อ้ มภายนอกองค์กร
เช่น การเติบโตหรือหดตัวของตลาดหรือธุรกิจต่าง ๆ ตําแหน่ง
ธุ รกิจและความเป็ นไปได้ในการขยายธุ รกิจหรือทิศทางของ
ธุรกิจ เพือใช้เป็ นข ้อมูลในการวางแผนหาประโยชน์จากโอกาส
และลดภัยคุ กคามลง โดยสามารถแบ่ ง ปั จ จั ยทางสภาพ
แวดล ้อมภายนอกออกเป็ น ปัจจัย (Toolhero.2019) และ
แนวคิดในการประเมินเหมือนการประเมินปัจจัยภายในองค์กร
คือถ้าปัจจัยตัวใดตัวหนึงหรือทังสีปัจจัย ส่งผลดีต่อองค์กร
ถือเป็ นโอกาส ถ้าส่งผลเสียถือเป็ นภัยคุกคาม

รูปที PEST Analysis Model
ทีมา : Toolhero 2019 https://www.toolshero.com/
marketing/pest-analysis/
ปัจจัยทางการเมือง (P: Political Factors)
ปัจจัยทางการเมือง สภาพของรัฐและนโยบายของ
รัฐ ซึ งครอบคลุ มในเรื องของการแทรกแซงของนโยบายรัฐ
ทีมีผลต่อธุรกิจ เช่น นโยบายการคลัง การเก็บภาษี การควบคุม
การค้า การซื อขาย นโยบายการเปิ ด เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ
กฎหมายแรงงาน กฎหมายสิงแวดล ้อม การใช้พลังงานทดแทน
อาจรวมถึงสินค้าและบริการทีรัฐบาลต้องการให้หรือไม่ตอ้ งการ
ให้จ ัดหา (เช่น เงินอุดหนุ น) นโยบายด้านความมันคงทาง
การเมือง นโยบายการดู แลสุขภาพ การเปิ ดเสรีเรืองกัญชา
นโยบายด้านการศึกษา นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
และปัจจัยสนับสนุ นในด้านต่าง ๆ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี มี
อิทธิ พลต่อเศรษฐกิจและเป็ นปัจจัยทีมีค วามสําคัญในการ
จัดการเชิงกลยุทธ์

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (E: Economic Factors)
ปัจ จัยทางเศรษฐกิ จ เป็ นปัจ จัยที เกี ยวข้องกับ
สภาวะทางเศรษฐกิ จของประเทศหรื อของโลกที ก่ อให้เกิ ด
ผลกระทบทีมีต่อระบบเศรษฐกิจในวงกว ้าง รวมถึงการเติบโต
อัตราดอกเบียและอัตราเงินเฟ้ อของเศรษฐกิจ ปัจจัยเหล่านี
มีผลกระทบอย่างมากต่อการดําเนิ นธุ รกิจและการตัดสินใจ
เช่น อัตราดอกเบียอาจมีผลต่อต้นทุนของเงินทุนขององค์กร
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หรือบริษทั และอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตและขยายตัว
ขององค์กรหรือบริษทั รวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจของพืนที
โดยรอบ การเปลียนแปลงแนวโน้มทางเศรษฐกิจ การผันผวน
ของค่า GPD ของประเทศ อัตราการแลกเปลียน ความสามารถ
ในการกระจายสินค้าและการเข้าถึงสินค้าของผู ้บริโภค ซึงปัจจัย
ทางด้านนีมีการเกิดขึนและเปลียนแปลงอยู ่ตลอดเวลา
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ดังกล่าวทังหมด จะนํามาเป็ นข ้อมูลพืนฐานในการคาดการณ์
อนาคต กําหนดทิศทาง นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ ซึงดิฉนั
จะนําเสนอแนวคิดและแนวทางต่อไปใน Part 2
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