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How is Human Resource Important ? (Part1)
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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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เกริ�นนํา
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให ้

เกดิกระแสโลกาภวิตันท์ี�กอ่ใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเรว็
ไม่วา่จะเป็นการเปลี�ยนแปลงทางดา้นเทคโนโลยขีอ้มูลขา่วสาร
จนเกดิภาวะ Digital Disruption อยา่งกวา้งขวางในปจัจุบนั
อกีท ั�งการรวมตวัของกลุม่อาเซยีน  (ASEAN  Community)
และนโยบายการจดัตั�งเขตเศรษฐกิจพิเศษในจุดต่าง  ๆ  เช่น
เขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวนัออก  (EEC)  ที�ร ัฐกาํลงั
ดาํเนินการผลกัดนัอยูใ่นปจัจุบนั  ก่อใหเ้กดิกระแสการลงทนุ
ขา้มชาต ิ การดาํเนินธุรกจิ  การผลติ  การคา้ขายที�ถกูผลกัดนั
ผา่นองคก์รสากล มกีารเคลื�อนยา้ยคนท ั �วโลกอยา่งเสร ีเกดิการ
แข่งขนัระหว่างประเทศ  การแย่งชิงเป็นประเทศมหาอาํนาจ
การเปลี�ยนแปลงเหล่านี�   ส่งผลใหบ้ริษ ัทช ั�นนาํต่างทุ่มงบ

(บทความพเิศษ)

 ทรพัยากรมนุษยน์ั�นสาํคญัไฉน (Part1)

คนึงนิจ  อนุโรจน์

กองการเศรษฐกิจและสงัคมจติวิทยา วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

ทรพัยากรมนุษยเ์ป็นหวัใจสาํคญัในการพลกัดนัองค์กรใหบ้รรลุเป้าหมาย  การวางแผนดา้นทรพัยากรมนุษย ์ จึงเป็น
เรื�องที�ทกุองคก์รใหค้วามสาํคญัตั�งแต่การสรรหา  พฒันา รกัษาไว ้และใชป้ระโยชนท์รพัยากรมนุษยข์ององคก์ร ใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุด เพื�อความม ั �นคง ม ั �งคั �ง และย ั �งยนืขององคก์รต่อไป

ประมาณในการทาํวจิยัสรา้งนวตักรรมและพฒันาผลติภณัฑ์
และบริการ  เพื�อใหเ้กิดศกัยภาพในการแข่งขนัและเพื�อความ
อยู่รอดขององคก์ร  ท ั�งนี� สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  Ulrich(8)

(2005,  p.  viii)  ที�ว่าการจดัการสมยัใหม่จะตอ้งมุ่งเนน้การ
พฒันาผลผลิต  กระบวนการหรือบริการที�ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้และผู ม้ีส่วนไดส้่วนเสียเพื� อสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบในเชงิแขง่ขนัและเพื�อความอยูร่อดขององคก์ร  และ
อานนัท ์ปนัยารชนุ(4)(����) ที�กลา่วไวว้า่ในปจัจุบนัองคก์รภาค
รฐั  ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการรฐัวสิาหกิจหรอืแมแ้ต่หน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้งกบัความม ั �นคงของประเทศอยา่งหน่วยงานทหารจะมี
การปรบัเปลี�ยนกระบวนทศัน์  วถิกีารทาํงานใหม้ีทศิทางและ
ชดัเจนมากขึ�น  เพื�อพยายามจะแสดงถงึความมปีระสทิธิภาพ
ขององคก์รและสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัในสงัคมโลก
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ตรวจสอบประเมินผลและติดตามงาน  กาํหนดผูร้บัผิดชอบ
หลกั ผูใ้หก้ารสนบัสนุน  และกรอบงบประมาณ
D: Do การนําแผนไปสูก่ารปฏบิตัิ

เป็นการดาํ เนินการตามแผนและกรอบเวลาที�
วางแผนไวใ้นข ั�นตอน Planing
C: Check การตรวจสอบผลการปฏบิตัิ

การตรวจสอบการปฏบิตังิาน สามารถตรวจสอบได ้
เป็นระยะ ๆ (Action Review) ตามแผนงานและกรอบเวลา
ที�วางแผนไว ้ กรณีที�มีปญัหาหรืออุปสรรคอาจตอ้งมีการปรบั
เปลี�ยนหรอืเพิ�มเตมิกจิกรรมของแผนงาน  เพื�อการดาํเนินการ
จะไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค์และตวัชี� วดัที�กาํหนดในกรอบ
ระยะเวลาที�กาํหนด
A: Act การปรบัปรุงแกไ้ข

ข ั�นตอนนี� เป็นการทบทวนหล ังการปฏิบ ัติงาน
(After Action Review ) วา่การดาํเนนิการบรรลวุตัถปุระสงค์
เป้าหมายและตวัชี� วดัที�กาํหนดหรือไม่  โดยมุ่งเนน้ผลผลิต
ที�ไดต้อ้งมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  และคุม้ค่าคุมทุน
โดยพจิารณาเป็น � กรณี คือ

หากการดาํเนินงานไม่บรรลุวตัถุประสงค์  ตอ้ง
ทบทวนวา่อะไรคือปญัหา  สาเหต ุ และไดด้าํเนินการแกไ้ขไป
อยา่งไร ถา้จะดาํเนินการแผนนี�อกีในปีต่อ ๆ ไปอกี ควรปรบั
แผนงานในเรื�องใดบา้ง  อย่างไร  เพื�อป้องกนัการเกิดขอ้ผิด
พลาด  สรุปผลการทบทวนออกมาเป็นบทเรยีนการทาํงาน
                หากแผนงานที�วางไวส้ามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งราบรื�น
บรรลุวตัถปุระสงค ์ กจ็ะตอ้งทบทวนวา่  อะไรเป็นปจัจยัความ
สาํเร็จของแผนงาน  สรุปเป็นบทเรียนไวเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิ
ในการทาํงานในครั�งต่อไปดว้ยเช่นกนั  ในข ั�นตอนนี� เป็นการ
จดัการความรูข้ององคก์ร (Knowledge Management) ซึ�งจะ
ส่งผลใหพ้ฒันาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ (Learning
Organization) ต่อไป

วงจร  Deming  นี� สามารถประยุกต์ใช ใ้นการ
วางแผนดา้นทรพัยากรมนุษย์

ในลาํดบัต่อไปนี�   จะขอขยายรายละเอียดในการ
วางแผนทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ร ซึ�งเป็นข ั�นตอน Planning
ครอบคลุมท ั�งการสรรหา  การพฒันา การรกัษาไว ้ และการใช ้
ประโยชน์ทรพัยากรมนุษยข์ององค์กร  ตามที�กล่าวขา้งตน้
จะเห็นไดว้่าข ั�นตอน  Planning  เป็นข ั�นตอนที�ซบัซอ้นและ

มีข ั�นตอนย่อยหลายข ั�นตอน  ข ั�นตอนในการวางแผนดา้น
ทรพัยากรมนุษยก์็เช่นกนั  โดยการวางแผนดา้นทรพัยากร
มนุษย ์จะมขี ั�นตอนการวางแผนยอ่ย � ข ั�นตอน  คือ

ข ั�นตอนที� � การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
ข ั�นตอนที� � การวเิคราะหน์โยบายและแผนงานของ

องค์กร
ข ั�นตอนที�   �  การวิเคราะหส์ภาพของทร ัพยากร

มนุษยภ์ายในองค์กร
ข ั�นตอนที�  � การพยากรณ์ความตอ้งการ
ข ั�นตอนที� � กาํหนดแผนที�ครอบคลมุท ั�งการสรรหา

การพฒันา การรกัษาไว ้และการใชป้ระโยชนท์รพัยากรมนุษย์
ขององคก์ร  และปฏบิตัติามแผน

ข ั�นตอนที� � การตรวจสอบและประเมนิผล
ในบทความนี�  ดฉินัจะนาํเสนอแนวคิดและแนวทาง

เฉพาะข ั�นตอนที� � ส่วนข ั�นตอนที�เหลอืจะนาํเสนอในบทความ
คร ั�งต่อไป

ขั�นตอนในการวางแผนดา้นทรพัยากรมนุษย ์
 ข ั�นตอนที�  � การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มท ั�งปจัจยั

ภายในและภายนอกองค์กร  ดว้ย  SWOT Analysis  เพื�อ
ทบทวนองค์กรของว่ามีศักยภาพและความพรอ้มเพียงใด
(Where  are we now)  หลกัในการทาํ  SWOT  Analysis
นั�น แบง่เป็น

การวิเคราะหป์จัจยัภายในองคก์ร
เป็นการวิเคราะห์  จุดอ่อนจุดแข็ งขององค์กร

สามารถใชก้รอบแนวคิด 7s ของ  McKinsey ซึ�งเป็นตวัแปร
ในการพฒันาองคก์รเชิงกลยุทธ์มาเป็นกรอบในการวเิคราะห ์
โดยวเิคราะหจ์ากตวัแปรท ั�ง  �  ถา้ในองคก์รมกีารจดัการตาม
กรอบในแต่ละตวัแปรถอืเป็นขุดแขง็  ไม่มถีอืเป็นจุดอ่อน
                 จากการที�ไดม้โีอกาสอา่นบทความวจิยัของกรรณิการ์
สทิธิชยั และสนัตธิร  ภูรภิกัดี(1)(����,  ����-����)  ที�ทาํการ
สมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้ริหารและบคุลากรในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลติสินคา้แหง่หนึ�งที�ไดร้บัรางวลัองคก์รนวตักรรมยอดเยี�ยม
โดยทาํการสมัภาษณก์ารบรหิารจดัการองคก์รตามกรอบแนวคดิ
7s ของ McKinsey ที�เอื�อต่อการเป็นองคก์รนวตักรรม  จึงขอ
สรุปแนวคิด  7s  ของ McKinsey  และเชื�อมโยงผลงานวจิยั
ของทา่นท ั�งสอง ดงันี�
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กลยุทธข์ององคก์ร (Strategy)
ในการทาํงานเป้าหมายขององค์กรตอ้งชดัเจน  มุ่ง

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  และสู่ความไดเ้ปรยีบทาง
การแข่งขนั  การบรหิารเชงิกลยุทธเ์ป็นกระบวนการอยา่งหนึ�ง
ที�จะช่วยใหผู้บ้ริหารตอบคาํถามสาํคัญ  ๆ  ขององค์กร  เช่น
ขณะนี� องค์กรของเราอยู่ที� ไหนและมีเป้าหมายอะไร  อะไร
คือพนัธกจิขององค์กร ใครเป็นลูกคา้หรอืผูร้บับรกิาร  บรหิาร
เชิงกลยุทธ์จะช่วยใหอ้งค์กรกาํหนดและพฒันาขอ้ไดเ้ปรียบ
ทางการแขง่ขนัขึ�นมาไดแ้ละเป็นแนวทางที�บคุคลภายในองคก์ร
รูว้า่จะใชค้วามพยายามไปในทศิทางใดจงึจะประสบความสาํเรจ็
องค์กรจึงจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดวสิยัทศัน์และพนัธกิจของ
องคก์รใหช้ดัเจน โดยเฉพาะการเพิ�มมลูค่าธุรกจิดว้ยนวตักรรม
“Value  Creation  Through  Innovation”  ซึ�งเป็นหวัใจ
สิ�งสาํคญัในปจัจุบนัเพื�อการสรา้งความแตกต่างของสนิคา้และ
บรกิารใหเ้หนือองคก์รหรือบรษิทัอื�น  ๆ  โดยแทจ้รงิ  การมสีิ�ง
ต่าง ๆ  เหลา่นี�ถอืเป็นจุดแขง็ขององคก์ร

โครงสรา้งองคก์ร (Structure)
              จดุแขง็หรอืจดุอ่อนพจิารณาจากการจดัระบบระเบยีบ
บคุคลในองคก์รใหส้ามารถปฏบิตังิานร่วมกนัรว่มนาํพาองคก์ร

รูปที� � แนวคดิ 7s ของ McKinsey(5)

ที�มา : ปรบัมาจาก McKinsey 7s Framework by EMP,
2019, Retrieved July 25, 2019,

from  https://expertprogrammanagement.com/
2018/11/mckinsey-7s-framework/

มุ่งไปสู่เป้าหมายที�วางไว ้ องค์กรขนาดใหญ่ถา้มีการจดัโครง
สรา้งที�ด ีบคุลากรไดท้ราบขอบเขตงานความรบัผดิชอบของตน
ชดัเจน  โดยเฉพาะการจดัโครงสรา้งองค์กรแบบแนวราบจะ
ช่วยใหเ้กดิความคล่องตวัในการปฏบิตัิงาน  ลดความซํ�าซอ้น
หรือขดัแยง้ในหนา้ที�   และยงัมีความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน  การแบ่งปันทร ัพยากรขององค์กรใหไ้ด ้ใช ้
ประโยชน์สู งสุดและส่ งเสริมการสร า้งการทาํงานเป็นทีม
โดยเฉพาะโครงสรา้งองค์กรแบบแนวราบที�มีการกระจาย
อาํนาจจากศูนยก์ลาง (Decentralize Organization) มรีะดบั
ข ั�นบงัคบับญัชานอ้ย  จะเป็นโครงสรา้งที�เอื�อต่อการเปิดโอกาส
ใหพ้นักงานในองค์กรไดแ้สดงความคิดเห็น  โดยมีผูบ้ริหาร
สามารถทาํหนา้ที�เป็นโคช้อยา่งใกลช้ดิ  ผูบ้รหิารในแต่ละระดบั
สามารถตดัสนิใจในการบรหิารจดัการไดอ้ยา่งถกูตอ้งและรวดเรว็
และยงัช่วยกระตุน้ใหพ้นักงานเกิดความคิดสรา้งสรรค์ได ้
โครงสรา้งองคก์รแบบแนวราบยงัช่วยใหค้วามคิดใหม่ ๆ จาก
ระดบัปฏบิตักิาร  ไดร้บัการขออนุมตัใิชไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็

ระบบการปฏบิตัิงาน (System)
               ภายใตก้ลยุทธท์ี�ดแีละมกีารปฏบิตังิานตามกลยุทธ์
ร่วมกนัตามการจัดโครงสรา้งที� เหมาะสมแลว้  จุดแข็งของ
องค์กรยงัอยู่ที�การจดัระบบการทาํงาน  (Working  System)
ที�ดคีวบคู่ไปดว้ย  อาท ิ ระบบบญัช/ีการเงนิ  (Accounting/
Financial System) ระบบพสัดุ  (Supply System) ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology System)
ระบบการติดตาม/ประเมินผล  (Monitoring/Evaluation
System) ฯลฯ เป็นตน้ นอกจากนี�ควรมรีะบบที�ไม่เป็นทางการ
ที�สนบัสนุนความคดิสรา้งสรรคข์องพนกังาน โดยปลูกฝงัลงไป
ในชวีติประจาํวนัของการทาํงาน  เช่น  ระบบการใหข้อ้มูลป้อน
กลบั (Feedback)  เชงิบวกหรอืการชมเชย  เมื�อเหน็พนกังาน
แสดงความคดิสรา้งสรรคเ์พื�อดงึศกัยภาพของผูม้ศีกัยภาพสูง
(Talent)  ออกมาพฒันาองค์กร  และเห็นคุณค่าของทุกคน
ทกุความคิดในองคก์ร  ซึ�งเป็นปจัจยัหนึ�งในการสรา้งความรกั
ความผูกพนัต่อองค์กร

บุคลากร (Staff)
ทรพัยากรมนุษยน์ับเป็นจุดแข็งที�มีความสาํคัญ

ต่อการดาํเนินงานขององค์กร  องค์กรจะประสบความสาํเร็จ
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สาํหรบัหวัหนา้ทีมทุกคนหวัใจสาํคญั  คือ  ตอ้งมี
ศักยภาพในการสร า้งทีมงาน  สรา้งมือซ า้ยและมือขวาให ้
สามารถรบัผดิชอบงานแทนตนได ้ ตอ้งเก่งในการทาํงานเป็น
ทมี  เก่งในการสรา้งคนเก่งใหก้บัองคก์ร

ค่านิยมร่วม (Shared values)
ค่านิยมและบรรทดัฐานที�ยึดถือร่วมกนัจนกลาย

เป็นรากฐานของระบบการบรหิาร และวธิีการปฏบิตัขิองทกุคน
ภายในองค์กร  อาจเรียกว่าวฒันธรรมองค์กร  รากฐานของ
วฒันธรรมองคก์รกค็ือ  ความเชื�อ  ค่านิยมที�สรา้งรากฐานทาง
ปรชัญาเพื�อทิศทางขององค์กร  โดยท ั �วไปแลว้ความเชื�อจะ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผูก้่อตั�งหรือ
ผูบ้รหิารระดบัสูง ตอ่มาความเชื�อเหลา่นั�นจะกาํหนดบรรทดัฐาน
เป็นพฤตกิรรมประจาํวนัขึ�นมาภายในองคก์ร เมื�อค่านิยมและ
ความเชื�อไดถู้กยอมรบัท ั �วท ั�งองค์กรและบุคลากรกระทาํตาม
ค่านิยมเหล่านั�นแลว้องค์กรก็จะมีวฒันธรรมที�เขม้แข็งและ
เป็นจุดแขง็ขององคก์ร

การวเิคราะหป์จัจยัภายนอกองคก์ร
เป็นการวิเคราะห ์ โอกาสและภยัคุกคามองค์กร

ซึ�งสามารถใชก้รอบ PEST Analysis Model(7) (โดย “P” คือ
Politics, ‘E’ คือ  Economic, ‘S’ คือ  social  และ  ‘T’  คือ
Technology)  ซึ� งเป็นเครื� องมือที� เป็นประโยชน์ในการ
วเิคราะหป์จัจยัภายนอก เกี�ยวกบัโอกาสและภยัคกุคาม ซึ�งเป็น
ปจัจยัที�ไม่สามารถควบคุมได ้ การวเิคราะหน์ี� ทาํใหส้ามารถ
ทาํความเขา้ใจภาพรวมของสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กร
เช่น การเตบิโตหรอืหดตวัของตลาดหรอืธุรกจิต่าง ๆ  ตาํแหน่ง
ธุรกิจและความเป็นไปไดใ้นการขยายธุรกิจหรือทิศทางของ
ธุรกจิ  เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนหาประโยชนจ์ากโอกาส
และลดภ ัยคุกคามลง  โดยสามารถแบ่งปัจจัยทางสภาพ
แวดลอ้มภายนอกออกเป็น � ปจัจยั  (Toolhero.2019) และ
แนวคิดในการประเมนิเหมอืนการประเมนิปจัจยัภายในองคก์ร
คือถา้ปจัจยัตวัใดตวัหนึ�งหรือท ั�งสี�ปจัจยั  ส่งผลดีต่อองค์กร
ถอืเป็นโอกาส  ถา้ส่งผลเสยีถอืเป็นภยัคุกคาม

ปจัจยัทางการเมอืง (P: Political Factors)
ปจัจยัทางการเมือง  สภาพของรฐัและนโยบายของ

รฐั  ซึ�งครอบคลุมในเรื�องของการแทรกแซงของนโยบายรฐั
ที�มผีลตอ่ธุรกจิ เชน่ นโยบายการคลงั การเกบ็ภาษ ีการควบคมุ
การคา้  การซื� อขาย  นโยบายการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ�งแวดลอ้ม การใชพ้ลงังานทดแทน
อาจรวมถงึสนิคา้และบรกิารที�รฐับาลตอ้งการใหห้รอืไมต่อ้งการ
ใหจ้ ัดหา  (เช่น  เงินอุดหนุน)  นโยบายดา้นความม ั �นคงทาง
การเมือง  นโยบายการดูแลสุขภาพ  การเปิดเสรีเรื�องกญัชา
นโยบายดา้นการศึกษา  นโยบายการพฒันาโครงสรา้งพื�นฐาน
และปัจจยัสนบัสนุนในดา้นต่าง  ๆ  ปัจจ ัยต่าง  ๆ  เหล่านี� มี
อิทธิพลต่อเศรษฐกิจและเป็นปัจจัยที�มีความสาํคัญในการ
จดัการเชิงกลยุทธ์

ปจัจยัทางเศรษฐกจิ (E: Economic Factors)
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  เป็นปัจจัยที� เกี� ยวขอ้งกับ

สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศหรือของโลกที�ก่อใหเ้กิด
ผลกระทบที�มตี่อระบบเศรษฐกจิในวงกวา้ง รวมถงึการเตบิโต
อตัราดอกเบี�ยและอตัราเงนิเฟ้อของเศรษฐกิจ  ปจัจยัเหล่านี�
มีผลกระทบอย่างมากต่อการดาํเนินธุรกิจและการตดัสินใจ
เช่น  อตัราดอกเบี�ยอาจมีผลต่อตน้ทุนของเงนิทุนขององค์กร

รูปที� � PEST Analysis Model
ที�มา : Toolhero 2019 https://www.toolshero.com/

marketing/pest-analysis/
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หรือบริษทั  และอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตและขยายตวั
ขององค์กรหรือบริษทั  รวมถงึสภาวะทางเศรษฐกิจของพื�นที�
โดยรอบ การเปลี�ยนแปลงแนวโนม้ทางเศรษฐกจิ การผนัผวน
ของค่า GPD ของประเทศ อตัราการแลกเปลี�ยน ความสามารถ
ในการกระจายสนิคา้และการเขา้ถงึสนิคา้ของผูบ้รโิภค ซึ�งปจัจยั
ทางดา้นนี�มกีารเกิดขึ�นและเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ปจัจยัทางสงัคม (S: Social Factors)
เป็นปัจจัยทางส ังคม  วฒันธรรมและประชากร

ซึ�งปจัจยัดา้นนี� จะเป็นตวักาํหนดค่านิยม  ความเชื�อ  และการ
ใชช้ีวติประจาํวนั  พิจารณาถงึค่านิยมในวฒันธรรมของกลุ่ม
และการเปลี�ยนแปลงของวฒันธรรม  กลุ่มสงัคม  รวมถงึการ
เพิ�มขึ�นของจาํนวนประชากรโลก  และการเปลี�ยนแปลงดา้น
โครงสรา้งของประชากร  เช่น  การเป็นสงัคมผูสู้งอายุ  สงัคม
กม้หนา้ เป็นตน้

ปจัจยัทางเทคโนโลย ี(T: Technological Factors)
ในปจัจุบนัปัจจัยทางเทคโนโลยีมีความสาํคญัใน

การสรา้งความไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบทางการแข่งขนั  โดย
สามารถนาํมาสรา้งกระบวนการและผลติภณัฑ์หรือบริการที�
แตกต่าง ปจัจยัทางเทคโนโลยจีงึเป็นปจัจยัสาํคญัในการพฒันา
และนวตักรรมที�ส่งผลต่อการเพิ�มประสิทธิภาพการผลติและ
การสรา้งมูลค่าเพิ�มใหก้บัสินคา้หรือบริการ  การเปลี�ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีจึงเป็นไดท้ ั�งโอกาสและภยัคุกคามต่อองค์กร
หรอืธุรกจิอยา่งมากในปจัจุบนั

ผลของการทาํ  SWOT  Analysis  จุดแข็งและ
โอกาส  จะเป็นตัวสนับสนุนใหแ้ผนยุทธศาสตร์  แผนงาน
โครงการ บรรลุวตัถปุระสงคไ์ดโ้ดยงา่ย ในขณะที�จุดอ่อนและ
ภยัคุกคามจะเป็นตวัขดัขวางไม่ใหบ้รรลุเป้าหมายขององค์กร

สรุป
การทาํ SWOT Analysis เป็นเพยีงการหาคาํตอบ

ว่าในตอนนี� ศ ักยภาพองค์กรอยู่ตรงไหน  ขอ้มูลที�ไดจ้ะเป็น
ส่วนหนึ� งในการดาํเนินการข ั�นต่อ  ๆ  ไป  ของการวางแผน
ดา้นทรพัยากรมนุษย ์ซึ�งจะมกีารวเิคราะหล์งรายละเอยีดยิ�งขึ�น
ในสว่นของ Staff และ Skill ในข ั�นตอนที� � และ �  ของข ั�นตอน
การวางแผนดา้นทรพัยากรมนุษย ์ ผลที�ไดจ้ากการวิเคราะห์

ดงักลา่วท ั�งหมด  จะนาํมาเป็นขอ้มูลพื�นฐานในการคาดการณ์
อนาคต กาํหนดทศิทาง นโยบาย และแผนยุทธศาสตร ์ ซึ�งดฉินั
จะนาํเสนอแนวคิดและแนวทางต่อไปใน Part 2

เอกสารอา้งองิ
1. กรรณิการ ์ สิทธิชยั  และ  สนัติธร    ภูริภกัดี.  (����).

การจัดการองค์กรตามแนวคิด  7s  ของ  McKinsey
ที�เอื�อต่อการเป็นองค์กรนวตักรรม.  กรณีศึกษาองค์กร
ที� ได ร้างวลัองค์กรนวตักรรมยอดเยี�ยม.  Veridian
E-Journal,  Silpakorn  University  ฉบบัภาษาไทย
สาขามนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตรแ์ละศลิปะ, ��(�):����-
35.

2. คนึ งนิ จ  อนุ โรจน์ .  (����).  ปัจจัยที� มีอิทธิพลต่อ
นกัพฒันาทรพัยากรมนุษยก์องทพัอากาศ.  ดุษฎีนิพนธ์
ศึกษาศาสตรดุษฎบีณัฑติ,  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง.

3. คนึ งนิ จ  อนุ โรจน์ .  (����).  Human  Resource
Management:  Strategy  formulation.  เอกสาร
ประกอบการบรรยาย  ณ  กองสูตินรกีรรม  โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช  กรมแพทยท์หารอากาศ.  วนัที�  ��
มถินุายน ����.

4. อานันท์  ปันยารชุน.  (����).  อานันท์เผยกลยุทธ์
สรา้งไทยแข่งเวทีโลก.  ค ้นเมื� อ  ��  ตุลาคม  ����,
จาก http://www.2poto.com/vision1.html

5. EMP.  (2019).    McKinsey  7s  Framework.
Retrieved  July  25,  2019,  from  https://
expertprogrammanagement.com/2018/11/
mckinsey-7s-framework/

6. Rennie,  W.  H.  (2003).  The  role  of  human
resource  management  and  the  human
resource  professional  in  the  new  economy.
Pretoria, South Africa: University of Pretoria.

7. Toolhero.  (2019).  PEST  Analysis.  Retrieved
July  24,  2019,  from  https://www.  tools-
hero.com/marketing/pest-analysis/

8. Ulrich,  D.  (2005a).  The  HR  value  proposi-
tion.  Boston:  Harvard  Business  School  Press.

9. Wollard,  K.  K.,  &  Rocco,T.  S.  (2006).  Creat-
ing  memories:  The  interaction  process  of
service  delivery.  Retrieved  October  23,  2007,
from  http://  coeweb.fiu.edu/Research  Con-
ference/SUIE  2006/Wollard+Rocco  COERC
2006.pdf


