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หน่วยที่ 4
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 4.1 แนวคิดการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
4.1.1 ความหมายและความสาคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
4.1.2 ปัจจัยของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
4.1.3 ลักษณะทั่วไปและแนวทางการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
ตอนที่ 4.2 กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
4.2.1 ขั้นตอนของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
4.2.2 ตัวแบบสาหรับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
4.2.3 การพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
ตอนที่ 4.3 หลักการ และกลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
4.3.1 หลักการวางแผนทรัพยากรมนุษษย์ในสหกรณ์
4.3.2 กลยุทธ์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
แนวคิด
1. การวางแผนทรั พยากรมนุ ษย์ ในสหกรณ์ หมายถึง กระบวนการที่ใช้คาดการณ์ความต้องการด้าน
ทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์ การกาหนดวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร การกาหนดวิธีการที่จะให้ได้กาลังคนที่มี
ความรู้ ความสามารถ และตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อม ซึ่งการวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญต่อสหกรณ์
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ควรคานึงถึงปัจจัยด้านการกาหนดนโยบายของสหกรณ์ สอดคล้องกับโครงสร้างของ
สหกรณ์ พิจารณาถึงวัฒนธรรมและค่านิยมของสหกรณ์ บุคลากรโดยรวมทั้งหมด ลักษณะของงาน ที่จะปฏิบัติ
และสิ่งแวดล้อม ส่วนลักษณะของการวางแผนทรัพยากรในสหกรณ์ ประกอบด้วย 3 มิติ คือ 1) การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกและเชิงรับ 2) การตัดสินใจเลือกความกว้า และความแคบของขอบข่ายกิจกรรมของการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ และ3) การวางแผนที่เป็นทางการและการวางแผนที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งแนวทางในการ
จัดทาแผนทรัพยากรมนุษย์จาแนกได้เป็น 3 แนวทาง คือ 1) การวางแผนจากบนลงล่าง 2) การวางแผนจากล่างขึ้น
บน และ3)การวางแผนแบบผสม
2. กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ มี 6 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2)
การพยากรณ์อุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์ ของสหกรณ์ 3) การพยากรณ์อุปทานทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ 4) การ
เปรียบเทียบอุปสงค์และอุปทานทรัพยากรมนุษย์ ของสหกรณ์ 5) การจัดทาแผนทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ และ
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6) การควบคุมและประเมินผลตามแผนของสหกรณ์ สาหรับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวแบบที่สร้างมี 7
ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาปทัสถานและค่านิยมของผู้บริหารสหกรณ์และสภาพแวดล้อ มการเมืองภายในสหกรณ์ 2)
การกาหนดวัตถุประสงค์ขยายงานหรือชลอการเจริญเติบโตของสหกรณ์ 3) การกาหนดวัตถุประสงค์ด้านทรัพยากร
มนุษย์ 4) การศึกษาโครงสร้างงานและการออกแบบงาน 5) การศึกษาข้อกาหนดด้านทักษะที่ต้องการในอนาคต 6)
การคาดคะเนจ านวนทรั พยากรมนุ ษย์ ส่ ว นที่ ขาดแคลนหรื อส่ ว นที่ เกิ นในแต่ล ะกลุ่ มงาน และ7) การกาหนด
วัตถุประสงค์เฉพาะสาหรับหน้าที่ต่าง ๆ ของทรัพยากรมนุษย์ การพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ใน
สหกรณ์ มี 2 ขั้นตอน คือการพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ และการประเมินศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ในสหกรณ์ ส่วนการกาหนดความต้องการทรัพยากรมนุษย์ คือ ประเภทของการคาดการณ์ หลักการพยากรณ์
ทรัพยากรมนุษย์และเทคนิคในการพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์
3. หลักการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ จะต้องมีความสอดคล้องกับแผน การกาหนดเวลา การ
ชี้แจงและทาความเข้าใจ การกาหนดเงื่อนไข การมีผู้รับผิดชอบ และการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ส่วนกลยุทธ์การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนเกี่ยวกับงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์
เริ่มจากรับคนเข้ามาทางานจนถึงสิ้นสุดการเป็น เจ้าหน้าที่ โดยมีกลยุทธ์ คือง1) กลยุทธ์การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ 2) กล
ยุทธ์การดูแลรักษาเจ้าหน้าที่ และ3) กลยุทธ์การสิ้นสุดการเป็นเจ้าหน้าที่
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. วิเคราะห์แนวคิดการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
2. วิเคราะห์กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
3. ประยุกต์หลักการ และกลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
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ตอนที่ 4.1 แนวคิดการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 4.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องที่ 4.1.1 ความหมายและความสาคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
เรื่องที่ 4.1.2 ปัจจัยของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
เรื่องที่ 4.1.3 ลักษณะทั่วไปของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
แนวคิด
1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ หมายถึง กระบวนการที่ใช้คาดการณ์ความต้องการ
ด้านทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์ การกาหนดวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร การกาหนดวิธีการที่จะให้
ได้กาลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ เพียงพอทั้งในด้านจานวนและคุณภาพที่ต้องการ และตอบสนองต่ อ
ปั จ จั ย แวดล้ อมตั้งแต่เข้าร่ ว มงานกับ สหกรณ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีความส าคั ญต่ อสหกรณ์
สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอกต่างๆ
ผู้บริหาร สามารถวางแผนการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเจ้าหน้าที่มี
โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับตาแหน่งที่รับผิดชอบ
2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ควรคานึงถึงการกาหนดนโยบายของสหกรณ์ซึ่งจะต้อง
มีความสอดคล้องกับโครงสร้ างของสหกรณ์ พิจารณาถึงวัฒนธรรมและค่านิยมของสหกรณ์ บุคลากร
โดยรวมทั้งหมด ลักษณะของงานที่จะปฏิบัติ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สหกรณ์
3. ลั ก ษณะของการวางแผนทรั พ ยากรในสหกรณ์ ป ระกอบด้ ว ย 3 มิ ติ คื อ 1) การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกและเชิงรับ 2) การตัดสินใจเลือกความกว้างและความแคบ และ3) การวางแผนที่
เป็นทางการและการงางแผนที่ไม่เป็นทางการ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 4.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ได้
2. ประยุกต์ใช้วัตถุประสงค์และปัจจัยของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ได้
3. วิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ได้
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เรื่องที่ 4.1.1 ความหมายและความสาคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์หรือบางทีเรียกว่า การวางแผนกาลังคน (Manpower Planning)
การวางแผนบุคลากร (Personnel Planning) หรือ การวางแผนการจ้างงาน (Employment Planning)
1. ความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
“การวางแผนทรัพยากรมนุษย์” นั้น มีทั้งนักวิชาการ นักบริหาร และท่านผู้รู้ ได้ให้คาจากัดความไว้อย่าง
หลากหลาย ดังนี้
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการการตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับการแสวงหาและการ
ใช้ทรัพยากรมนุษย์ (Kacmar and Perrewe 2002 น.118)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นทั้งกระบวนการและการกาหนดแผนต่างๆ ที่องค์การจะมีวิธีการ
อย่างไรในการประเมินอุปสงค์และอุปทาน สาหรับทรัพยากรมนุษย์ขององค์การในอนาคต (Ivancevich 2001. น
131)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ช่วยองค์การในการระบุความต้องการทรัพยากรมนุษย์
ที่จาเป็นต้องใช้ในอนาคตและมีวิธีการอย่างไรที่จะสนองตอบต่อความต้องการดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม (Kleiman
2000 น.53)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ใช้คาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลของ
องค์การ อันจะส่งผลถึงการกาหนดวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร และตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อมตั้งแต่เข้า
ร่วมงานกับองค์การ ขณะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ จนกระทั่งเขาต้องพ้นออกจากองค์การ เพื่อให้องค์การใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติและเป็นหลักประกันว่าองค์การจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพเอย่างเพียงพออยู่เสมอ ตลอดจนเพื่อให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์รวมขององค์การโดยมีเป้าหมายสาคัญเพื่อประสิทธิภาพ ความมั่นคง และการเจริญเติบโตของ
องค์การ บุคลากรและสังคม (ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์ 2542 น.63)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การดาเนินงานอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านกาลังคน เพื่อนาไปสู่การกาหนดวิธีการที่จะให้ได้กาลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมอย่างเพียงพอทั้งในด้านจานวนและคุณภาพที่จะปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการโดยมีแผนการใช้และพัฒนา
กาลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องในอันที่จะธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์การอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป (ดนัย เทียนพุฒิ 2539 น.86)
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สรุป การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ หมายถึง กระบวนการที่ใช้คาดการณ์ความต้องการด้าน
ทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์ อันจะส่งผลถึงการกาหนดวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร เพื่อนาไปสู่การกาหนด
วิธีการที่จะให้ได้กาลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมอย่างเพียงพอทั้งในด้านจานวนและคุณภาพที่จะ
ปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ และตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อมตั้งแต่เข้าร่วมงานกับสหกรณ์ ขณะปฏิบัติงานอยู่ใน
สหกรณ์ จนกระทั่งเขาต้องพ้นออกจากสหกรณ์ เพื่อจะใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี
แผนการใช้และพัฒนากาลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องในอันที่จะธารงรักษากาลังคนที่เหมาะสม
ไว้กับสหกรณ์
2. ความสาคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์นั้นมีความสาคัญต่อการบริหารงานของสหกรณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความสาเร็จหรือความล้มเหลวของสหกรณ์นั่นเอง การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ จึงมีความสาคัญต่อ
สหกรณ์ ผู้บริหารหรือคณะกรรมการดาเนินงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสหกรณ์ ดังนี้
2.1 ความสาคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อสหกรณ์
1) ช่วยทาให้สหกรณ์สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมภายนอกต่างๆ ของสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
กฏหมาย และเทคโนโลยี ทาให้สหกรณ์สามารถวางแผนทรัพยากรมนุษย์และเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์
ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า ช่วยทาให้ปัญหาที่สหกรณ์จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ลดความรุนแรงลงได้
2) ช่วยทาให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและ
ในอนาคต ทาให้สหกรณ์สามารถวางแผนไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับสภาวะ
แวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3) ช่วยเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ของสหกรณ์ให้สอดคล้องกัน ทาให้การดาเนินงานของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นาไปสู่เป้าหมายของ
สหกรณ์ที่ต้องการ
4) ช่วยทาให้สหกรณ์สามารถวางแผนอาชีพ (Career Planning) และการวางแผนทดแทน
ทรัพยากรมนุษย์ระดับบริหาร (Succession Planning) และในแต่ละระดับความรับผิดชอบได้ ช่วยทาให้เจ้าหน้าที่
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
5) ช่วยให้สหกรณ์สามารถที่จะจัดจานวน ประเภท และระดับทักษะของเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม
กับงานในระยะเวลาในปัจจุบันและอนาคต ทาให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ทั้ง
เจ้าหน้าทีแ่ ละสหกรณ์บรรลุวัตถุประสงค์ของตน อันจะส่งผลให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดโดยรวมของสหกรณ์
6) ช่วยทาให้เกิดการจ้างที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิผล (Equal employment
Opportunity: EEO) คือ การที่เจ้าหน้าทีท่ ุกคนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย หรือ
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เจ้าหน้าทีท่ ี่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย มีโอกาสอย่างเสมอภาคกันในเรื่องของการปฏิบัติงาน การวางแผน
อาชีพ การวางแผนทดแทนทรัพยากรมนุษย์ในระดับบริหาร ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน
7) ช่วยทาให้การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การจัดการ
ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งภายในหน่วยงานเองหรือส่งไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ของ
สหกรณ์มีความรู้ ทักษะที่ทันสมัย อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดปัญหาความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและ
พัฒนาทรัพยกรมนุษย์ของสหกรณ์ที่ไม่ตรงกับตามต้องการ อันจะทาให้สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษย์คุ้มค่า
2.2 ความสาคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อผู้บริหาร
1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ทาให้ผู้บริหารสามารถวางแผนการสรรหาและคัดเลือก
ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้เป็นอย่างดี
2) ผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและฝึกอบรมให้กลุ่มเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3) ทาให้สหกรณ์สามารถเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าทีใ่ นระดับผู้บริหารที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงานของสหกรณ์
2.3 ความสาคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อเจ้าหน้าที่
1) ก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างบุคคลากรในฝ่าย หรือแผนกต่างๆในสหกรณ์
2) ช่วยให้บุคลากรในสหกรณ์มีความสัมพันธ์ที่ดี ลดปัญหาการขัดแย้งภายในสหกรณ์ได้
3) มีส่วนช่วยทาให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสมกับตาแหน่งที่รับผิดชอบอยู่
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยทาให้สหกรณ์
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงที ทาให้การจัดหา
การใช้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจาก การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะมีความสาคัญต่อการบริหารงานของสหกรณ์แล้ว ยังมี
ประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ ดังนี้
1) ช่วยให้การวางแผนการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน สามารถดาเนินการได้ตรงตามความ
ต้องการอย่างแท้จริง โดยพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์งาน ได้แก่ คาบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติ
เฉพาะตาแหน่ง เพื่อให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถในปริมาณที่เหมาะสมและในช่วงเวลาที่ต้องการ
2) ช่วยให้การวางแผนจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
หลักของสหกรณ์ โดยการศึกษานโยบายของสหกรณ์ ลักษณะงาน และศักยภาพของบุคคลที่มีอยู่ว่ามีความ
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สอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด หากพบว่ามีสิ่งที่ต้องพัฒนาหรือสนับสนุน ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ในรูปแบบใดก็ตาม
สหกรณ์สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ช่วยให้การจัดวางตัวบุคคลให้ดารงตาแหน่งต่างๆ ตามความรู้ความสามารถได้อย่างเหมาะสม
ซึ่งจะทาให้บุคคลได้มีโอกาสทางานตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เป็นการใช้คนให้เหมาะกับงานสร้าง
แรงจูงใจให้แก่บุคคลได้วิธีหนึ่ง
4) ช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เนื่องจากการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ต้องมีการกาหนดคุณสมบัติและความสามารถในการทางาน ซึ่งถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการ
กาหนดตัวบุคคลและผลงานที่ต้องทาได้ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้เป็นปัจจัยในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลให้แก่ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานว่าตนเองต้องมีคุณสมบัติ และมีผลงานอย่างไรจึงจะได้มาตรฐานตามที่สหกรณ์ต้องการ
5) ช่วยให้การพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง การโยกย้ายหรือการหมุนเวียนงานเป็นไปด้วย
ความเหมาะสมจากการประเมินผลที่เป็นธรรมทาให้ผู้ที่มีผลงานดีได้เลื่อนตาแหน่ง มีการโยกย้ายบุคคลให้ตรงตาม
ความถนัด หรือมีการหมุนเวียนงานเพื่อให้บุคคลมีการเรียนรู้งานในฝ่ายต่างๆ ของสหกรณ์ได้อย่างทั่วถึงและ
สามารถเข้าใจระบบการทางานโดยรวมได้ดีขึ้น
6) ช่วยให้การบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการมีความเหมาะสม เนื่องจากการวางแผนควบคุม
จานวนบุคลากรให้อยู่สัดส่วนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน ถือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่สหกรณ์ ไม่ทาให้
สหกรณ์ต้องแบกรับภาระ เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรที่มีมากเกินความต้องการ ซึ่งอาจทาให้เกิดปัญหา
ขาดเงินทุนหมุนเวียนที่จะนามาจ่ายค่าจ้างให้หรืออาจต้องประหยัดเงินจนต้องลดเงินเดือนของเจ้าหน้าทีล่ ง
7) ช่วยให้การจ้างเจ้าหน้าทีใ่ หม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นงานที่
มีความสาคัญในสหกรณ์ทุกประเภท เป็นการเตรียมการให้ได้เจ้าหน้าทีใ่ หม่เป็นไปตามความต้องการของแผนกหรือ
ฝ่ายต่าง ๆ การที่สหกรณ์จะกาหนดการรับเจ้าหน้าที่ใหม่จะต้องยึดตามแผนงานที่กาหนดขึ้น เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
คือ ประหยัด ทันเวลา ตรงตามความต้องการของสหกรณ์อย่างแท้จริง
8) ช่วยส่งเสริมและพัฒนาโอกาสความเท่าเทียมกันของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ ของสหกรณ์ ในการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์นั้นไม่จาเป็นจะต้องออกมาในรูปการจ้างเจ้าหน้าทีใ่ หม่ทั้งหมด บางครั้งสหกรณ์อาจจะใช้การ
ย้ายเจ้าหน้าทีจ่ ากตาแหน่งเดิมมาตาแหน่งใหม่ โดยใช้วิธีการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้
สามารถทางานในตาแหน่งใหม่ได้ ซึ่งสิ่งนี้นับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมกันของเจ้าหน้าที่ในฝ่าย ต่างๆ
ที่จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามแผนงาน ด้านทรัพยากรมนุษย์ของสหรกรณ์
9) ช่วยเป็นแนวทางสาหรับสหกรณ์ที่มีหน้าที่ผลิตจะได้ผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของฝ่ายต่างๆ ในยุคปัจจุบันสถาบันการศึกษาสนใจการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ฉะนั้นถ้าสหกรณ์ได้ดาเนินการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ ข้อมูล
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เหล่านี้จะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้การผลิตนักศึกษาออกไปสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
และช่วยพัฒนาความมั่นคงให้แก่ประเทศ ไม่เกิดปัญหาการว่างงาน หรือได้ทางานที่ไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถ
ตามที่สาเร็จการศึกษามา
ทั้งนีก้ ารวางแผนทรัพยากรมนุษย์ จะมุ่งเน้นไปวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของสหกรณ์และกระบวนการ
จัดการทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.1 เพื่อคาดคะเนความต้องการ จานวนและประเภทของทรัพยากรบุคคล ที่จะปฏิบัติงาน รวมถึง
ระดับของทักษะ ความรู้ และความสามารถที่ต้องการ
1.2 เพื่อให้ได้มาและธารงไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ ในจานวนและคุณภาพที่ต้องการ
1.3 เพื่อบริหารการใช้ทรัพยากรบุคคล ในสหกรณ์ที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด และป้องกันเจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ความสามารถออกจากงาน หลังจากที่ได้รับ การพัฒนาจากสหกรณ์แล้ว
1.4 เพื่อคาดคะเนล่วงหน้าถึงปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ เช่น ปัญหา การขาดแคลน
บุคลากร และปัญหาการมีบุคลากรเกินความต้องการ เป็นต้น
1.5 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสภาพทรัพยากรมนุษย์ ของฝ่ายต่าง ๆ ภายในสหกรณ์
ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงการเกลี่ยกาลังคน ระหว่างฝ่ายต่างๆ ของสหกรณ์
สรุปจะเห็นได้ว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทสาคัญในการช่วยเหลือให้กิจกรรมหรือ
หน้าที่ทั้งหลายในสหกรณ์ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งความสาเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณวุฒิและความสามารถในการปฏิบัติงานทุกระดับทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนสามารถหาแหล่งของ
ทรัพยากรบุคคลดังกล่าว เพื่อวางแผนสรรหาทรัพยากรมนุษย์เหล่านั้นได้ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
จะต้องเน้นความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย ซึง่ จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและนา
แผนไปปฏิบัติด้วย เพราะการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ด้วย
ประเด็นวิเคราะห์
สหกรณ์ควรมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์หรือไม่ เพราะเหตุใด ถ้าไม่ต้องวางแผนทรัพยากรมนุษย์ได้
หรือไม่ เพราะเหตุใด
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 4.1.1
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.1 เรื่องที่ 4.1.1
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เรื่องที่ 4.1.2 ปัจจัยของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการที่ถูกออกแบบมาเพื่อแปลงแผนและวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ให้เป็นไปตามความต้องการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ในอนาคต ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยอาศัย
ปัจจัยที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนความต้องการอัตรากาลังคน
1. ปัจจัยที่ควรคานึงถึงในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ควรคานึงถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.1 ด้านนโยบายขององค์การ (Organization Policy) การกาหนดนโยบายของสหกรณ์ ถือได้ว่า
เป็นปัจจัยที่สาคัญในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์เพราะจะเกี่ยวข้องกับการกาหนดพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของสหกรณ์ด้วย ทั้งนี้เพราะการวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์โดยรวมจะต้องมีความสัมพันธ์
กับเป้าหมายและนโยบายของสหกรณ์ ซึ่งจะต้องกาหนดว่าสหกรณ์จะมีทศิ ทางไปทางไหน อย่างไรเพื่อที่ผู้บริหาร
ของสหกรณ์จะได้วางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับนโยบายของสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
1.2 ด้านโครงสร้างขององค์การ (Organization Structure) การวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ใน
สหกรณ์ จะต้องมีความสอดคล้องกับโครงสร้างของสหกรณ์ ซึ่งหมายถึง สหกรณ์ได้มีการจัดโครงสร้างในลักษณะใด
เป็นแบบแบนราบ หรือเป็นแบบลาดับชั้น เช่น ถ้าเป็นการจัดโครงสร้างแบบลาดับชั้นที่มีสายการควบคุมบังคับ
บัญชามาก การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ก็อาจจะมีความซับซ้อนมากกว่าการจัดโครงสร้างแบบแบนราบที่มีสาย
การควบคุมบังคับบัญชาน้อย เป็นต้น
1.3 ด้านวัฒนธรรมขององค์การ (Organization Culture) การวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ใน
สหกรณ์ จะต้องพิจารณาถึงวัฒนธรรมและค่านิยมของสหกรณ์ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่บุคลากรได้ปฏิบัติเป็นระยะ
เวลานานและเป็นสิ่งที่ดีซึ่งจะไปเสริมวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การให้มีประสิทธิภาพ การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ในสหกรณ์ถ้ามีความสอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมหลักของสหกรณ์แล้ว จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทาให้เกิด
แรงผลักดันให้การดาเนินงานของสหกรณ์ประสบความสาเร็จมากขึ้นตามไปด้วย
1.4 ด้านบุคลากรในองค์การ (Organization Workforce) การวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ใน
สหกรณ์ จะต้องพิจารณาถึงบุคลากรโดยรวมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นจานวน เพศ อายุ การศึกษา ตาแหน่ง
ประสบการณ์ในงาน หรืออื่นๆซึ่งผู้บริหารสหกรณ์ จะต้องนามาใช้การวางแผนเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ของ
สหกรณ์ทั้งหมด เช่น จานวนผู้ที่จะเกษียณอายุหรือคิดจะลาออก จานวนตาแหน่งที่จะว่างลง จานวนและโอกาส
ของผู้ที่สามารถจะเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น เป็นต้น เพื่อที่ผู้บริหารสหกรณ์จะได้นามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
และประเมินถึงแนวโน้มต่างๆ เกี่ยวกับบุคลากรของสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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1.5. ด้านลักษณะงาน (Characteristic of Job) การวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์จะต้อง
พิจารณาถึงลักษณะของงานที่จะปฏิบัติว่า จะต้องใช้บุคลากรที่มีคุณสมบัติอย่างไร งานนั้นมีความยากง่ายมากน้อย
แค่ไหน ต้องใช้บุคลากรที่มีคุณลักษณะพิเศษอะไรบ้าง เพื่อที่ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จะได้ใช้ในการวางแผนเพื่อ
การสรรหาและการคัดเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน และตรงกับความต้องการของฝ่ายต่าง ๆ
1.6 ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) การวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ จะต้องพิจารณาถึง
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสหกรณ์โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมภายนอกนั้นผู้บริหารสหกรณ์
จะต้องคานึงถึงชุมชนและสังคมรวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การยอมรับของชุมชน ความ
หลากหลายของแรงงาน เป็นต้น ซึง่ สอดคล้องกับหลักสหกรณ์ข้อที่ 7 เอื้ออาทรต่อชุมชุม โดยปัจจุบันจะมีการดูแล
เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย
ทั้งนี้ จากปัจจัยที่ควรคานึงในการวางแผนทรัพยากรดังกล่าว ก็ยังพบกับปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นจาก
ปัจจัย ต่อไปนี้
1) การกาหนดนโยบายและเป้าหมายของสหกรณ์ไม่ชัดเจน และไม่ต่อเนื่อง
2) ผู้บริหารไม่ให้ความสาคัญกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
3) การขาดข้อมูลต่างๆที่ต้องใช้ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
4) การขาดความรู้ทางด้านวิชาการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
5) การนาผลประโยชน์ส่วนตัวมาใช้ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ เป็นกระบวนการการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาเพื่อให้ได้มา
และเพื่อการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สาคัญของกระบวนการการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็นกุญแจเชื่อมโยงระหว่างการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) ของ
องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ของสหกรณ์ให้สอดคล้องกัน
2. ปัจจัยทีม่ ีผลกระทบการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ทาให้มผี ลกระทบต่อการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ดังนี้
2.1 การขาดแคลนพนักงานที่มีฝีมือ จากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
มากมาย หลายๆ องค์กรต้องการพนักงานที่มีฝีมือดี มีทักษะและความสามารถที่สูง แต่ปัญหาก็คือ ในตลาด
แรงงานยังขาดพนักงานที่มีฝีมืออยู่มาก มีองค์กรที่ต้องการคนเก่งคนดีมาก แต่ในตลาดมีให้เลือกน้อย ก็เลยทาให้สิ่ง
ที่สหกรณ์จะต้องทาเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนพนักงานที่มีฝืมือก็คือ การสร้างระบบการดึงดูดและรักษา
พนักงานให้อยู่ทางานกับสหกรณ์ ดังนั้นสหกรณ์ที่ต้องการที่จะใช้คนเก่ง และต้องการคนดีมีฝีมือในการสร้างผลงาน
ให้สหกรณ์นั้น สิ่งที่จะต้องทาต่อไปก็คือ นโยบายเรื่องของการบริหารบุคคลที่สามารถดึงดูดคนเก่งคนดี และ
นโยบายในการรักษาพนักงานให้ทางานกับสหกรณ์
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2.2 การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และวิธีการทางาน เนื่องจากมีเด็กรุ่นใหม่ๆ ออกสู่ตลาดแรงงานมาก
ขึ้น ซึ่งเด็กรุ่นนี้เองที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ในการทางานจากเดิมให้เป็นแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
และถ้าสหกรณ์ไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ สหกรณ์ก็จะมีปัญหาในการบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากคน
รุ่นใหม่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เรียกได้ว่าทางานได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีการติดต่อสื่อการกันได้ตลอดเวลา ดังนั้นสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ ต้องการความยืดหยุ่นในการทางานมากขึ้นว่าในอดีต ต้องการสร้างสมดุลระหว่างชีวิต
ส่วนตัวกับชีวิตครอบครัวให้มากขึ้น ต้องการการเติบโต ทั้งในด้านเงินเดือน และตาแหน่งงาน ที่รวดเร็ว เป็นต้น สิ่ง
เหล่านี้เองที่ทาให้สหกรณ์จาเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎเกฑณ์และวิธีการทางานใหม่ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของคนรุ่นใหม่มากขึ้น
2.3 ความอิสระ ลูกจ้างขององค์กรอยากเป็นนายจ้างของตนเอง ทางานด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าไป
อยู่ในระบบบริษัทแบบสมัยก่อน ผลก็คือ องค์กรต่างๆ ต้องเริ่มจ้างพนักงานแบบฟรีแลนซ์ (Free lance) กันมาก
ขึ้น คนเหล่านี้ไม่ต้องการเป็นลูกจ้างของบริษัท แต่ต้องการทางานให้กับบริษัท โดยอาศัยความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพของตนเอง ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถทางานให้กับบริษัทมากกว่า 1 บริษัทอีกด้วย
2.4 การติดต่อเชื่อมโยง เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งทาให้ปัจจุบันทุกคนสามารถ
ที่จะติดต่อกัน และเชื่อมโยงถึงกันได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นคนรุ่นใหม่จึงเริ่มมีแนวคิดว่าเราสามารถทางานได้โดยไม่
ต้องเข้าบริษัท สามารถนั่งทางานที่บ้าน หรือที่ไหนก็ได้ เนื่องจากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูล และ
สามารถทางานส่งบริษัทได้ คนรุ่นใหม่ ก็เลยรู้สึกว่าการนั่งทางานในบริษัท เป็นอะไรที่เชยมาก และไม่มีความ
ยืดหยุ่นเลย จนบางคนถ้าได้งานที่ต้องนั่งทางานในออฟฟิศ 8 ชั่วโมง ก็จะปฏิเสธการทางานนั้น และพยายามที่จะ
หางานที่มีอิสระมากขึ้น
2.5 การแลกเปลี่ยนกันทางด้านแรงงาน โดยเฉพาะการรวมตัวกันของกลุ่มภูมิภาคต่างๆ เพื่อความ
ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งทาให้แรงงานในแต่ละประเทศสามารถเดินทางไปทางานในประเทศต่างๆ ได้
อย่างอิสระ ดังนั้น สหกรณ์จะต้องมีการปรับตัวทางด้านการบริหารวัฒนธรรมให้เป็นสากลมากขึ้น การบริหาร
บุคคลก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการเข้ามาของแรงงานต่างชาติมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสรรหา
คัดเลือกคน การบริหารค่าตอบแทน การพัฒนาพนักงาน เป็นต้น
จากผลกระทบดังกล่าวข้างต้นสหกรณ์จะต้องปรับตัว เพื่อที่จะสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีฝึ
มือนั่นเอง ไม่อย่างงั้นแล้วสหกรณ์ก็จะสูญเสียคนเก่งของให้กับองค์กรอื่น และทาให้สหกรณ์ไม่มีอะไรน่าดึงดูดคน
เก่งๆ เข้ามาทางาน ยิ่งไปกว่านั้นสุดท้ายก็จะส่งผลต่อการทาธุรกิจของสหกรณ์
3. ความสาเร็จของวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาเพื่อให้ได้มาและการใช้
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สาคัญของกระบวนการการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร มุ่งเน้น
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วิเคราะห์วัตถุประสงค์ขององค์การและกระบวนการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อความสาเร็จและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้กาหนดมาตรฐานความสาเร็จของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ไว้ 5 มิติ โดยนามาประยุกต์ใช้กับสหกรณ์ ดังภาพที่ 4.1
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาตร์

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิต การทางาน

มาตรฐาน
ความสาเร็จ

มิติที่ 4 ความรับผิดชอบ

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพ

มิติที่ 3 ประสิทธิผล

ภาพที่ 4.1 มิติมาตรฐานความสาเร็จของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง สหกรณ์มีแนวทาง และวิธีการบริหารทรัพยากร ดังนี้
1) สหกรณ์มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนให้สหกรณ์บรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้
2) สหกรณ์มีการวางแผนและบริหารกาลังคน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ
“กาลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจาเป็นของสหกรณ์ทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกาลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความ
ต้องการกาลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของสหกรณ์ มีลักษณะดังนี้
1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์ เช่น การสรรหาคัดเลือก
การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
อื่น ๆ มีความถูกต้องและทันเวลา
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2) สหกรณ์มีฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย
และนามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์ได้จริง
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์ก่อให้เกิดผลดังนี้
1) การรักษาไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจาเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายพันธกิจของสหกรณ์
2) ความพึงพอใจของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์
3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนา
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จาเป็น สาหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของสหกรณ์
4) การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบ หรือวิธีการประเทินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจาแนกความแตกต่างและ
จัดลาดับผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออื่นได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของสหกรณ์
มิติที่ 4 ความรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่สหกรณ์จะต้อง
1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตลอดจนการดาเนินด้านวินัย โดยคานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลัก
สิทธิมนุษยชน
2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องกาหนดให้
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการทางานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน หมายถึง การที่
สหกรณ์มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ดังนี้
1) ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางานระบบงานและบรรยากาศการ
ทางาน ตลอดจนมีการนาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารงานซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้
ศักยภาพอย่างเต็มที่โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว
2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของสหกรณ์
3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหาร กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และใน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง
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จากมาตรฐานความสาเร็จของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 5 มิติ สามารถทาให้สหกรณ์มีแนวทางและ
วิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีกระบวนการบริหาร นโยบาน แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์มีความพร้อมในความรับผิดชอบนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชิวิตการทางานของบุคลากร
ประเด็นวิเคราะห์
นักศึกษาคิดว่าปัจจัยใดที่มีปัญหาในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
เพื่อให้ได้มาตรฐานความสาเร็จของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 4.1.2
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.1 เรื่องที่ 4.1.2

เรื่องที่ 4.1.3 ลักษณะทั่วไปของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ เป็นการรวมการจัดทาแผนต่าง ๆ ของการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ไว้ด้วยกัน ประกอบด้วยแผนการสรรหา แผนการคัดเลือก แผนการจ่ายค่าตอบแทน แผนการฝึกอบรมและ
พัฒนา แผนการเลื่อนขั้นตาแหน่ง แผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน แผนความก้าวหน้าอาชีพ แผนทดแทน
ตาแหน่ง ซึ่งการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นกระบวนการที่ถูกออกแบบมาเพื่อแปลงแผนและวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ให้เป็นไปตามความต้องการในอนาคต ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยมีการจัดทาแผนทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
1. มิติที่เกี่ยวข้องกับการวาแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
ผู้บริหารสหกรณ์จะพิจารณาตัดสินใจเลือกทางเลือกในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
หลายมิติ (dimension) ซึง่ แต่ละมิติจะมีผลกระทบต่อระดับของข้อผูกมัดในการวางแผนของสหกรณ์โดยตรง และ
มีผลต่อกิจกรรมต่างๆ ของการจัดการทรัพยกรมนุษย์ มิติที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์นั้น
ผู้บริหารสหกรณ์จะทาการพิจารณาตัดสินใจ ดังต่อไปนี้
1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก และเชิงรับ (Proactive and Reactive Human
Planning Resource) ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจเลือกว่าควรจะใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก ซึ่ง
หมายถึง มีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ ทาให้องค์การมั่นใจได้ว่า องค์การสามารถ
จัดหาเจ้าหน้าทีไ่ ด้จานวนที่ถูกต้องทั้งทางด้านทักษะและความสามารถในเวลาที่ต้องการ หรือควรจะใช้ระบบการ
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วางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงรับ ซึ่งหมายถึงการรอให้เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนแล้วจึงดาเนินการ เช่น เมื่อองค์การ
ต้องการขยายงาน องค์การก็จะรอจนใกล้เริ่มดาเนินงานก่อน จึงจะเริ่มดาเนินการจัดหาคนมาทางาน เป็นต้น
2. การตัดสินใจเลือกความกว้างและความแคบของขอบข่ายกิจกรรมของการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ (The Breadth of Focus in Human Resource Planning) ผู้บริหารสหกรณ์จะพิจารณาตัดสินใจ
เพื่อกาหนดขอบเขตกิจกรรมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ไว้ว่า ควรจะกาหนดขอบข่ายแบบแคบมี
เฉพาะบางกิจกรรมเท่านั้น เช่น การสรรหา และการคัดเลือก หรือขอบข่ายแบบกว้าง ๆ หลายกิจกรรม (narrow
or broad focus) เช่น การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรมนุษย์ สุขภาพและความปลอดภัย และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังภาพที่ 4.2
แคบ
- การสรรหา

ปานกลาง
- การสรรหา
- การคัดเลือก
- การฝึกอบรมและพัฒนา

กว้าง
- การสรรหา
- การคัดเลือก
- การฝึกอบรมและพัฒนา
- การจ่ายค่าตอบแทน
- ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์
- สุขภาพและความปลอดภัย
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ภาพที่ 4.1 มิติมาตรฐานความสาเร็จของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่มา: Anthony, Kacmar and Perrewé (2002) Human Resource Management A Strategic Approach.
4th ed Orlando: Harcourt College Pulishers, 2002; p177
3. การวางแผนที่เป็นทางการและการวางแผนที่ไม่เป็นทางการ (Formal and Informal Plan)
องค์การควรจะมีการจัดทาแผนทรัพยากรมนุษย์แบบทางการมากกว่าแผนทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่เป็นทางการ
แผนที่เป็นทางการจะมีการกาหนดและเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาศัยข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์และมีการพิจารณาอย่างเป็นขั้นตอน ในปัจจุบัน องค์การสามารถใช้ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรมนุษย์มาช่วยในการจัดทาแผน
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ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารสหกรณ์พิจารณาว่าจะมีวิธีการสรรหาเจ้าหน้าที่อย่างไร จะใช้จานวน
เจ้าหน้าทีเ่ ท่าใด จะใช้ส่วนสัดส่วนของเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะและความสามารถในสัดส่วนเท่าไร จะใช้วิธีการสรรหา
เจ้าหน้าทีจ่ ากภายในหรือจากภายนอกอย่างไร จะมีวิธีการคาดคะเนตาแหน่งงานว่างอยู่เท่าไร และสหกรณ์ควรจะ
ใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Information System: HRIS)
อย่างไร เป็นต้น
นอกจากนี้ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ควรจะคานึงถึงความสอดคล้องสัมพันธ์กับการวางแผนเชิง
กลยุทธ์ขององค์การ และมีลักษณะของการวางแผนที่มีความยืดหยุ่น คือ เป็นแผนทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย
2. แนวทางการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อ
ความสาเร็จของสหกรณ์ โดยการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกุญแจเชื่อมโยงระหว่างการวางแผนเชิงกลยุทธ์
(Strategic Planning) ของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ที่สาคัญต่อการดาเนินงาน
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของสหกรณ์ ซึ่งการวางแผนจะตอบสนองต่อปัจจัยพื้นฐานของการจัดการสหกรณ์
โดยมีแนวทางในการจัดทาแผนทรัพยากรมนุษย์ทจี่ าแนกได้เป็น 3 แนวทางคือ
2.1 การวางแผนจากบนลงล่า ง (Top-down Approach) การเริ่มต้นวางแผนจากบนลงล่ า ง
ย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ เพราะวัตถุหประสงค์หลักของสหกรณ์เป็นตัวเชื่อมแผนงานต่างๆของ
ในสหกรณ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์วิธีการนี้มีขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้ฝ่ายต่างๆ
1) เริ่มต้นจากการพิจารณาแผนหลักของสหกรณ์ก่อน
2) จากแผนหลักของสหกรณ์ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนทรัพยากรมนุษย์
3) ทาการพิจารณาสภาวการณ์ต่าง ๆ ในขณะนั้น ได้แก่ จานวนและทักษะของแรงงานในสหกรณ์
สภาพของตลาดแรงงาน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดแผนงานทางด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ในอนาคตมให้สอดคล้องกัน
4) ท าการเปรี ย บเที ย บความต้อ งการทางด้ า นแรงานกั บจ านวนเจ้า หน้ า ที่ ที่ส หกรณ์ มี อยู่ว่า
เหมาะสมกันหรือไม่ ในกรณ๊ที่มีการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์หรือมีจานวนทรัพยากรมนุษย์มากเกินไป องค์การ
จะได้พิจารณาดาเนินการในเรืองนโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นหรือลดระดับจานวนทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับ
งาน
5) ก าหนดแผนงานเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นหรื อ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ท างด้ า นทรั พ ยกรมนุ ษ ย์ ใ ห้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์
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ตารางที่ 2.1 ข้อดี – ข้อเสีย ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จากบนลงล่าง
ข้อดี
1) เป็นการง่ายที่จะเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ทางด้าน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์
2) การกาหนดนโยบายและโครงการต่าง ๆ
ทางด้านทรัพยากรมนุษย์สามารถกระทาได้ทันที
ทาให้การแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางด้านทรัพยากร
มนุษย์เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ข้อเสีย
1) ไม่ได้คานึงถึงข้อมูลของแต่ละส่วนฝ่าย หรือแต่ละ
ส่วนงานย่อยก่อนกาหนดเป็นแผน หรือนโยบาย
ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ อาจทาให้การวางแผนไม่มี
ประสิทธิภาพ
2) การที่ไม่ได้อาศัยข้อมูลจากฝ่ายต่าง ๆ หรือแต่ส่วน
งานเสียก่อนเป็นอันดับแรกย่อมส่งผลในแง่จิตวิทยา
ของผู้ปฏิบัติงานว่าไม่มีส่วนร่วมในการกาหนดแผน

2.2 การวางแผนจากล่างขึ้นบน (Bottom-Approach) เป็นการพิจารณาส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่
โดยยึดหลักการที่ว่า ส่วนบุคคลและงานต่างๆ ในสหกรณ์มีความส าคัญ โดยจะต้องเชื่อมโยงแผนงานทงด้ าน
ทรัพยากรมนุษย์ให้สหกรณ์และเจ้าหน้าที่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์แนวทางนี้มีขั้นตอนดังนี้
1) จ าทาการศึกษาและวิเคราะห์ เจ้าหน้า ที่ที่ป ฏิบัติง านในสหกรณ์ในแต่ล ะระดับหรื อ แต่ ล ะ
ตาแหน่งงานว่าจะต้องใช้ความรู้ ความชานาญและขีดความสามารถอย่างไร
2) น าเอาข้อมูล ที่ได้จ ากการวิเคราะห์ ลั กษณะต่าง ๆ ของแต่ล ะตาแหน่งงานมากาหนดเป็น
แผนงานรวมของทั้งสหกรณ์ จากตาแหน่งงานต่างๆ นี้ จะทาให้การวิเคราะห์รายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ของ
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในด้านของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เช่น แผนการสรรหาแผนการ
คัดเลือก แผนการฝึกอบรมและพัฒนา แผนการจ่ายค่าตอบแทน แผนการเลื่อนตาแหน่งงาน แผนการวางแผน
อาชีพ และแผนทดแทนตาแหน่ง เป็นต้น
ตารางที่ 2.2 ข้อดี – ข้อเสีย ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จากล่างขึ้นบน
ข้อดี
1) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากฝ่ายหรือส่วนงาน
ต่างๆให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
องค์การได้
2) ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มานั้น เพื่อจะนามาวิเคราะห์
กาหนดเป็นแผนงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์
รวบรวมมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน
ส่งผลทาให้การวางแผนมีประสิทธิภาพ

ข้อเสีย
1) เป็นการยกาที่จะประสานข้อมูลของแต่ละฝ่ายหรือ
ส่วนงานต่าง ๆ ให้เข้ากับวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์
ได้อย่างเหมาะสม
2) ข้อมูลที่รวบรวมมาได้นั้น มีความแตกต่างกันการ
ผลมผสานข้อมูลให้สอดคล้องกันนับว่าเป็นปัญหาอย่าง
หนึ่งในการวางแผน
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2.3 การวางแผนแบบผสม (Combined Approach) เป็นการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 2 วิธี
มาผสมกันและนามาใช้ให้เหมาะสมก็จะได้ผลดีกว่าที่จะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียวหรือที่เรียกกันว่า การบริหาร
ตามวัตถุประสงค์ (Management by Objectives: MBO) ซึ่งจะได้ประโยชน์สูงสุดหากนาเอาทั้ง 2 วิธี คือ การ
วางแผนจากบนลงล่างและการวางแผนจากล่างขึ้นบนมาผสมกัน เนื่องจากการกาหนดวัตถุประสงค์และนโยบาย
ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติก็คงจะได้วิเคราะห์และศึกษาข้อมูลของแต่ละตาแหน่งงาน เพื่อให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกันของแต่ละฝ่ายและแต่ละตาแหน่งงานกับวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์
ตารางที่ 2.3 ข้อดี – ข้อเสีย ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์แบบผสม
ข้อดี
1) เจ้าหน้าทีเ่ ข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ซึง่
ยอมรับกันว่า การที่เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมใน
การวางแผนจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน
2) ช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายต่าง ๆ
หรือเจ้าหน้าทีใ่ นระดับต่าง ๆ นับว่ามีประโยชน์ต่อ
การวางแผนได้เป็นอย่างดี

ข้อเสีย
1) ความแตกต่างหรือความหลากหลายของข้อมูล
จากฝ่ายต่างๆ หรือเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ อาจส่งผลทาให้
เกิดความล่าช้าในการวางแผน
2) บางกรณีในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์แทนที่
จะมุ่งพิจารณาถึงวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์การ
กลับมุ่งไปยังวัตถุประสงค์เฉพาะฝ่ายหรือกลุ่มของ
ตนเท่านั้น

แนวโน้มการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันจะมุ่งเน้นการวางแผนทรัพยามนุษย์แบบผสมทั้งการ
วางแผนจากบนลงล่าง และการวางแผนจากล่างขึ้นบน เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสหกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว การที่ผู้บริหารมีข้อมูลจากฝ่ายบริการ และมีข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ ของสหกรณ์ย่อมทาให้การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เป๋นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์
ประเด็นวิเคราะห์
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านอัตรากาลังคนในตลาดแรงงานนั้น มีการผันผวนที่สูงขึ้น นักศึกษาคิดว่า
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ควรจะคานึงถึงสิ่งใด และมีแนวทางอย่างไรในการวางแผนดังกล่าว

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.1.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 4.1.3
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.1 เรื่องที่ 4.1.3
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ตอนที่ 4.2 กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 4.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องที่ 4.2.1 ขั้นตอนของกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
เรื่องที่ 4.2.2 ตัวแบบสาหรับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
เรื่องที่ 4.2.3 การพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์

แนวคิด
1. ขั้ น ตอนของกระบวนการวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นสหกรณ์ มี 6 ขั้ น ตอน คื อ 1) การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อม 2) การพยากรณ์อุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ 3) การพยากรณ์อุปทานทรัพยากรมนุษย์ของ
สหกรณ์ 4) การเปรียบเทียบอุปสงค์และอุปทานทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ 5) การจัดทาแผนทรัพยากรมนุษย์
ของสหกรณ์ และ 6) การควบคุมและประเมินผลตามแผนของสหกรณ์
2. ตัวแบบสาหรับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ เป็นการสร้างและจัดทาแผนทรัพยากรมนุษย์มี 7
ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาปทัสถานและค่านิยมของผู้บริหารสหกรณ์และสภาพแวดล้อมการเมืองภายในสหกรณ์ 2)
การกาหนดวัตถุประสงค์ด้านการขยายงานหรือการชลอการเจริญเติบโตของสหกรณ์ 3) การกาหนดวัตถุประสงค์
ด้านทรัพยากรมนุษย์ 4) การศึกษาโครงสร้างงานและการออกแบบงาน 5) การศึกษาข้อกาหนดด้านทักษะที่ต้องการ
ในอนาคต จาแนกตามกลุ่มงาน 6) การคาดคะเนจานวนทรัพยากรมนุษย์ส่วนที่ขาดแคลนหรือส่วนที่เกินในแต่ละ
กลุ่มงาน และ7) การกาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะสาหรับหน้าที่ต่าง ๆ ของทรัพยากรมนุษย์
3. การพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ เป็นการประมาณความต้องการและปริมาณของ
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือการพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ และการพยากรณ์หรือ
การประเมินศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ส่วนการกาหนดความต้องการทรัพยากรมนุษย์สามารถเลื อก
เทคนิคในการพยากรณ์ คือ ประเภทของการคาดการณ์ หลักการพยากรณ์ ทรัพยากรมนุษย์และเทคนิคในการ
พยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 4.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. วิเคราะห์ขั้นตอนของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
2. วิเคราะห์ตัวแบบสาหรับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
3. วิเคราะห์การพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ได้
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เรื่องที่ 4.2.1 ขั้นตอนของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
การวางแผนทรั พยากรมนุ ษย์ ในสหกรณ์ เป็นกระบวนการที่ใช้การคาดการณ์ความต้องการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของกิจการในแต่ละช่วงเวลา และตอบสนองความ
ต้องการทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบโดยมีกระบวนการที่สาคัญ 6 ขั้นตอน ดังภาพที่ 4.3
สภาพแวดล้อมภายนอก

สภาพแวดล้อมภายใน
อิทธิพลจาก
ภายนอก

2. การพยากรณ์อุปสงค์
ทรัพยากรมนุษย์

1. การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของสหกรณ์

อิทธิพลจาก
ภายใน

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

3. การพยากรณ์อุปทาน
ทรัพยากรมนุษย์

4. การเปรียบเทียบอุปสงค์และ
อุปทานทรัพยากรมนุษย์
สรรหา/คัดเลือก
5. การจัดทาแผนทรัพยากร
มนุษย์ของสหกรณ์
6. การควบคุมและประเมินผล
ตามแผน

ค่าตอบแทน
ฝึกอบรม/พัฒนา
ประเมินการปฏิบัติงาน

ออกจากงาน
งาน

ภาพที่ 4.3 ขั้นตอนของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
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1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ เป็นขั้นตอนแรกของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เพราะ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการดาเนินงานของสหกรณ์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมินและวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบเพื่อให้การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์อุปสงค์และอุปทาน
ทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย
1.1 สภาพแวดล้อมภายนอกสหกรณ์ มีอิทธิพลต่อสหกรณ์และไม่สามารถควบคุมได้ เช่น
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี และคู่แข่งขัน เป็นต้น
1.2 สภาพแวดล้อมภายในสหกรณ์ สหกรณ์สามารถควบคุมได้และมีผลกระทบโดยตรงต่อการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น การตัดสินใจระดับนโยบายของผู้บริหาร การขยายการลงทุน การขยายงานใหม่ การ
จัดโครงสร้างและการออกแบบงานใหม่ และการเคลื่อนไหวของปัจจัยแรงงานในสหกรณ์ เป็นต้น
2. การพยากรณ์อุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ เป็นการประมาณการจานวนเจ้าหน้าที่ ทักษะ
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่สหกรณ์ต้องการในอนาคต ซึ่งนิยมใช้เทคนิคการพยากรณ์ 2 วิธีการควบคู่กัน คือ
การพยากรณ์จานวนเจ้าหน้าที่ที่ต้องการด้วยวิธีการเชิงปริมาณ จากนั้นจึงพยากรณ์ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ
2.1 เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Forecasting Technique) เป็นเทคนิคการ
พยากรณ์ที่อาศัยตัวเลขหรือข้อมูลในอดีตมาประเมิน ตามวิธีการหรือแนวทางที่กาหนดไว้ทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ
วิธีการนี้นิยมใช้การพยากรณ์ระยะปานกลางและระยะสั้น เช่น เทคนิคมาร์คอฟ (Markov Forecasting
Technique) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์แนวโน้มและการใช้ตัวแบบคอมพิวเตอร์
เป็นต้น
2.2 เทคนิคการพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Forecasting Technique) เป็นการพยากรณ์ที่
ใช้วิจารณญาณและประสบการณ์ของผู้วางแผนเป็นเกณฑ์ในการพยากรณ์ เนื่องจากไม่สามารถนาข้อมูลในอดีตมา
ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาได้ วิธีการนี้ใช้ในการวางแผนระยะยาว เช่น เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
และเทคนิคนอมินอล (Nominal Group Technique: NGT)
ตัวอย่างเช่นในปัจจุบันสหกรณ์ได้นาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้นเพื่อความสะดวก
และรวดเร็วทาให้จานวนความต้องการแรงงานพนักงานลดลงแต่สหกรณ์จะต้องมีพนักงานที่มีศักยภาพในการนา
เทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ประกอบด้วย
1) อิทธิพลจากภายนอกสหกรณ์ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี มีการนาเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าและทันสมัยมาใช้ในสหกรณ์ ภาวะทางด้านการเมืองและกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายใหม่ๆ ภาวะ
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ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ การปรับอัตราดอกเบี้ย การปรับอัตราภาษี
ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ภาวะทางด้านการแข่งขัน พฤติกรรมและรสนิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น
2) อิทธิพลจากภายในสหกรณ์ ได้แก่ การกาหนดแผนเชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์ นวัตกรรมใหม่ๆ
การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น การลดต้นทุนการผลิต การตัดสินใจในการลงทุนธุรกิจใหม่ การขยายงาน การจัด
โครงสร้างสหกรณ์ใหม่ การออกแบบงานใหม่ของสหกรณ์ ปัจจัยทางด้านแรงงานของสหกรณ์ เช่น การโอนย้าย
การครบกาหนดการจ้างงาน การเกษียณอายุ และการลาออก เป็นต้น
3. การพยากรณ์อุปทานทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ เป็นการประเมินทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ทั้ง
ในด้านจานวน ทักษะ ขีดความสามารถและความพร้อมที่จะจัดหาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตได้มากน้อยเพียงใด
และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ ผู้วางแผนจะมีการตรวจสอบทรัพยากรมนุษย์ใน
สหกรณ์ว่ามีปริมาณและคุณภาพของเจ้าหน้าที่เป็นเท่าใด และอย่างไร เพียงพอหรือไม่ สมควรที่จะมีการสรรหา
จากแหล่งทรัพยากรมนุษย์ภายในและภายนอกสหกรณ์เพิ่มเติมหรือไม่ เทคนิคที่ใช้ในการพยากรณ์อุปทาน
ทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่
3.1 การประเมินจากภายในสหกรณ์ ผู้วางแผนจะใช้คลังข้อมูลหรือคลังทักษะทรัพยากรมนุษย์
ของสหกรณ์ ผังทดแทนการบรรจุทดแทน การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง เช่น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเลื่อน
ตาแหน่ง การโยกย้าย การลาออก เป็นต้น
3.2 การประเมินจากภายนอกสหกรณ์ ผู้วางแผนสามารถใช้วิเคราะห์ความต้องการหรือความ
จาเป็นในการใช้ทรัพยากรมนุษย์จากภายนอกและการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน เช่น แรงงานที่ยังว่างงานอยู่ และ
แรงงานที่เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การอื่น ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันตามระดับทักษะ ฝีมือแรงงาน เป็นต้น
4. การเปรียบเทียบอุปสงค์และอุปทานทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ จากกระบวนการของการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์และการเปรียบเทียบจากแหล่งทรัพยากรมนุษย์ภายในสหกรณ์นั้น เพื่อ
วิเคราะห์ช่องว่างหรือความแตกต่างที่เกิดขึ้น 3 ลักษณะ คือ
4.1 อุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์มากกว่าอุปทานทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง สหกรณ์มีทรัพยากร
มนุษย์ที่ปฏิบัติงานที่น้อยกว่าความต้องการหรือเกิดการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งวิธีการบริหารทรัพยากร
มนุษย์สามารถดาเนินได้ ดังนี้
1) การสรรหาจากภายนอก (External Recruitment) โดยเฉพาะในกรณ๊ที่เป็นการขาด
แคลนจานวนมาก
2) การจ้างเจ้าหน้าที่ชั่วคราว (Temporary Employee)
3) การขอเช่าเจ้าหน้าที่ (Employee Leasing)
4) การใช้ผู้รับเหมาช่วง (Subcontracting)
5) การให้ทางานล่วงเวลา (Overtime)
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6) การลดอัตราการออกจากงาน (Reduce Turnover)
7) การเลื่อนการเกษียณ (Postponing Retirement)
8) การรื้อปรับระบบ (Reengineering) เพื่อลดจานวนบุคลากร
4.2 อุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์น้อยกว่าอุปทานทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง สหกรณ์มีทรัพยากร
มนุษย์ที่ปฏิบัติงานมากเกินกว่าความต้องการที่จาเป็นต้องปรับลดเจ้าหน้าที่ ซึ่งวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สามารถดาเนินได้ ดังนี้
1) การจ้างงานที่เข้มงวด (Restricted Hiring) จะจ้างเจ้าหน้าที่ใหม่เฉพาะในกรณีที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานเท่านั้น
2) การลดจานวนชั่วโมงงานลง (Reduced Hours) โดยการลดชั่วโมงการทางานลง เช่น จาก
48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เหลือ 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือน้อยกว่าแล้วแต่กรณี การลดชั่วโมงนี้มักจะใช้กับลูกจ้างที่
ปฏิบัติงานเป็นรายชั่วโมงมากกว่าใช้กับเจ้าหน้าที่ประจา
3) การเกษียณอายุก่อนกาหนด (Early Retirement) เป็นการเสนอผลประโยชน์อันเป็นที่น่า
พึงพอไจ เป็นที่ดึงดูดใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เต็มใจจะลาออกจากงานก่อนกาหนดเวลา
4) การเลิกจ้าง (Layoffs) บางครั้งสหกรณ์จาเป็นที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ออกจากงาน โดยมี
การจ่ายเงินชดเชยให้กับเจ้าหน้าที่
5) การลดค่าจ้าง (Pay Cuts) โดยการจ้างในอัตราที่ต่าลงหรือไม่มีการเพิ่มค่าจ้างให้
6) การช่วยจัดหางานให้เจ้าหน้าที่ที่พ้นสภาพการจ้าง (Outplacement) เป็นการหางานใน
สถานประกอบการอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่จาเป็นต้องออกจากงานโดยไม่มีความผิด
4.3 อุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์เท่ากับอุปทานทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ทรัพยากรมนุษย์ที่
ปฏิบัติงานมีจานวนที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ ที่มีเจ้าหน้าที่ที่สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งวิธีการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์สามารถดาเนินได้ ดังนี้
1) การจัดหาคนมาแทน (Replacement) ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ลาออก
2) การหมุนเวียนงาน (Rotation) หรือการเกลี่ยคนใหม่ (Redeployment) เพื่อความ
เหมาะสม
5. การจัดทาแผนทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ การกาหนดแผนทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์
มักประกอบด้วยแผนตามหน้าที่งานด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งแต่ละแผนมีความสาคัญมากน้อยแตกต่างกัน ดังนั้น
เพื่อที่จะได้จัดทาแผนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ได้มีอยู่ 3 แนวทางที่สาคัญ คือ
5.1 อุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์มากกว่าอุปทานทรัพยากรมนุษย์ เป็นงานด้านค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่มีศักยภาพ เช่น การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ เป็น
ต้น
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5.2 อุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์น้อยกว่าอุปทานทรัพยากรมนุษย์ เป็นการเกิดภาวะทรัพยการมนุษย์
มากเกินไป สหกรณ์จะต้องดาเนินมาตรการต่างๆ ที่จะลดจานวนทรัพยากรมนุษย์ลง เช่น ปรับลดเจ้าหน้าที่ด้วย
การเกษียณอายุก่อนกาหนด ลดเวลาการทางานจนถึงเลิกจ้าง เป็นต้น
5.3 อุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์เท่ากับอุปทานทรัพยากรมนุษย์ สหกรณ์ไม่ต้องแสวงหาหรือลด
จานวนทรัพยากรมนุษย์ลง เนื่องจากมีความเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น การสรรหาเมื่อมีเจ้าหน้าที่ลาออก
เป็นต้น
6. การควบคุมและประเมินผลตามแผนของสหกรณ์ เป็นการกากับ ติดตาม ตรวจสอบประสิทธิผล
ของแผน อาจใช้เกณฑ์การวัดต่างๆ เช่น อัตราการออกจากงานของเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในการจ้าง
เจ้าหน้าที่ใหม่ และการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการรับเจ้าหน้าที่ใหม่กับการฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่มี
อยู่จานวนเจ้าหน้าที่ที่สรรหากับที่คาดการณ์ไว้
ประเด็นวิเคราะห์
นักศึกษาคิดว่ากระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ขั้นตอนใดที่เกี่ยวข้องการจัดทาแผน
ทรัพยากรมนุษย์เพราะเหตุใด
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 4.2.1
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.2 เรื่องที่ 4.2.1

เรื่องที่ 4.2.2 ตัวแบบสาหรับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ผู้วางแผนจะใช้ตัวแบบสาหรับการวางแผนเป็นแนวทางในการสร้างหรือ
จัดทาแผนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ 7 ขั้นตอนสาหรับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
ตัวแบบ (Model) คือ สิ่งที่จาลองจากสภาพของปัญหา ตัวแบบที่สร้างขึ้นมีหลายประเภท เช่น ตัว
แบบทางคณิตศาสตร์ การใช้วิธีทางสถิติ การคาดการณ์จากสมการพื้นฐาน ตัวแบบแทนองค์ประกอบของระบบ
หรือตัวแบบปัญหาที่ต้องการศึกษา เป็นต้น
สาหรับตัวแบบของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์นั้นจะแสดงถึงวิธีการปฎิบัติโดยภาพรวม
ของการจัดทาแผนทรัพยากรมนุษย์ 7 ขั้นตอน ดังภาพที่ 4.4
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1) ปทัสถานและค่านิยม
ของผู้บริหารและสภาพ
ภายในสหกรณ์

สภาพแวดล้อมทาง เศรษฐกิจ
สังคม การเมือง กฎหมาย

2) การกาหนดวัตถุประสงค์
การขยาย/ชลอการ
เจริญเติบโตของสหกรณ์

โอกาสทางด้านการตลาด

3) การกาหนดวัตถุประสงค์
ด้านทรัพยากรมนุษย์
การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี

4) การศึกษาโครงสร้าง
งานและการออกแบบงาน

การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ความสามารถและทักษะ

5) การศึกษาข้อกาหนดด้านทักษะ
ที่ต้อการในอนาคตตามกลุ่มงาน
6) การคาดคะเนจานวนบุคลากรส่วน
ที่ขาดแคลน/ส่วนที่เกินแต่ละกลุ่มงาน
7) กาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ
แผนงานและนโยบายต่างๆ
ภาพที่ 4.4 ตัวแบบสาหรับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
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ที่มา: ดัดแปลงจาก Anthony, Kacmar and Perrewé. Human Resource Management: A Strategic Approach. 4th ed.
Orlando: Harcourt College Publisher, 2002, p 122.

ตัวแบบสาหรับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ มีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปทัสถานและค่านิยมของผู้บริหารและสภาพแวดล้อม้านการเมืองภายใน
สหกรณ์ (Personal Values and norms of Strategic Managers and Internal of cooperatives
Political Environment) ขั้นแรกนี้เป็นการศึกษาประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ ปรัชญา แนวคิด วิสัยทัศน์
ปทัสถานและค่านิยมของผู้บริหารที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์ รวมทั้งการศึกษาสภาพแวดล้อม
ทางด้านการเมืองภายในสหกรณ์ วัฒนธรรมองค์การ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดวัตถุประสงค์ด้านการขยายงานหรือการชลอการเจริญเติบโตของสหกรณ์
(Determine of cooperatives Growth/Retrenchment Objectives) กิจกรรมหลักของขั้นตอนนี้เป็น
การศึกษาแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นแผนหลักของการวางแผนงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ทั้งหมด
เป้าหมายในการดาเนินงานของสหกรณ์ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการขยายงานเจริญเติบโตหรือชลอการเจริญเติบโต
เป้าหมายเหล่านี้ย่อมเกี่ยวข้องกับสภาพการใช้ทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ เช่น การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจานวน
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ซึ่งสหกรณ์ต้องใช้ ทาให้ผู้วางแผนสามารถกาหนดแผนงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดวัตถุประสงค์ด้านทรัพยากรมนุษย์ (Determine Human Resource
Objectives) ภายหลังจากได้มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์แล้ว ทิศทางของการสื่อสารและการทาความ
เข้าใจให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่มีความจาเป็น ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรมนุษย์
-ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาโครงสร้างงานและการออกแบบงาน (Examine the Job Structure
and Design) เป็นการออกแบบงาน (the design of jobs) ในปัจจุบันองค์การต่าง ๆ ได้ทาการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์การ เนื่องจากสภาพแวดล้อมขององค์การมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและเป็นไปอย่างรวดเร็ว
เช่น การนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการดาเนินงาน การแข่งขันระดับโลกที่สูงขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน์ การใช้
เทคโนโลยีนั้นส่งผลทาให้การปฏิบัติงานสะดวกและรวดเร็วขึ้น สามาถเพิ่มผลผลิตแต่ส่งผลทาให้ความต้องการ
พนักงานที่ลดลง ในขณะที่ทักษะของพนักงาน เจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย ส่งผลต่อแผน
ทรัพยากรมนุษย์ในการดาเนินกิจการรมด้านการสรรหา การฝึกอบรม การว่าจ้าง เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 5 การศึกษาข้อกาหนดด้านทักษะที่ต้องการในอนาคตจาแนกตามกลุ่มงาน (Examine
the Future Skill Requirements by Job Category) เมื่อได้กาหนดโครงสร้างงานและการออแบบงานใหม่
แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการตรวจสอบทักษะที่ต้องการของแต่ละงาน ตามโครงสร้างงานที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สหกรณ์นามาใช้ เช่น สหกรณ์ร้านค้ามีการนาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้
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ในการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี การสั่งซื้อ การควบคุมสินค้าคงคลัง ดังนั้น ทักษะที่ต้องการของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย คือพนักงาน เจ้าหน้าที่ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
สาเร็จรูปเพิ่มขึ้น เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 6 การคาดคะเนจานวนทรัพยากรมนุษย์ส่วนที่ขาดแคลนหรือส่วนที่เกินสาหรับแต่ละ
กลุ่มงาน (Estimate Human Resource Short Age or Surplus for Each Occupational Category)
เป็นการคาดคะเนจานวนทรัพยากรมนุษย์สาหรับแต่ละกลุ่มงานว่า มีจานวนที่ขาดแคลนหรือที่เกินกว่าความ
ต้องการหรือไม่ เพื่อนาไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจให้สอดคล้อกับวัตถุประสงค์ทางด้านการใช้ทรัพยากร
มนุษย์ของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 7 การกาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะสาหรับหน้าที่ต่าง ๆ ของทรัพยากรมนุษย์
(Establish Specific Objectives for Human Resource Functions) เป็นการกาหนดวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
สาหรับแต่ละหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วัตถุประสงค์เฉพาะแต่ละหน้าที่จะถูกกาหนดสาหรับุกิจกรรม
ตั้งแต่กิจกรรมการสรรหาจนกระทั่งถึงการเลิกจ้าง
สาหรับแผนทรัพยากรมนุษย์โดยรวมควรจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระดับปฏิบัติการในแต่ละหน้าที่
ของทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการกาหนดเป็นแผนนโยบายเชิงปฏิบัติ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เฉพาะและสามารถบูรณาการเข้ากับแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์
ประเด็นวิเคราะห์
กรณีที่สหกรณ์ต้องการบุคลากรที่มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ นักศึกษาคิดว่าสหกรณ์สามารถ
ประยุกต์ใช้ตัวแบบสาหรับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในขั้นตอนใด เพราะเหตุใด
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 4.2.2
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.2 เรื่องที่ 4.2.2
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เรื่องที่ 4.2.3 การพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
การพยากรณ์และการกาหนดความต้องการทรัพยากรมนุษย์ เป็นการประมาณการอุปสงค์และ
อุปทานของทรัพยากรมนุษย์ทั้งในแง่ปริมาณ และคุณภาพ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็น
การพยากรณ์ในระยะสั้นหรือระยะยาว
1. การพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
การพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ เป็นการประมาณความต้องการและปริมาณของทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ
1.1 การพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตเป็น
ปัจจัยสาคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอกสหกรณ์หลายด้าน
ที่มีผลกระทบต่อความต้องการทรัพยามนุษย์ ได้แก่
1) สภาพแวดล้อมจากภายในสหกรณ์ เป็นปัจจัยที่สหกรณ์สามารถควบคุมได้ เช่น
การตัดสินใจของผู้บริหารในการกาหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน เช่น การขยายกิจการ
การจัดโครงสร้างสหกรณ์ใหม่ การออกแบบงานใหม่ เป็นต้น หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานโดยตรงของสหกรณ์
เช่น การเกษียณอายุ การลาออก การตาย การโอนย้าย การเลื่อนตาแหน่ง เป็นต้น
2) สภาพแวดล้อมจากภายนอกสหกรณ์ เป็นปัจจัยที่สหกรณ์ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี คู่แข่งขัน ลูกค้า เป็นต้น
1.2 การพยากรณ์หรือการประเมินศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ การประเมินศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ เป็นการพิจารณาถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่จะก้าวหน้าในอนาคตได้มาก
น้อยเพียงใด เป็นการทานายอนาคตจากสภาพการณ์ด้านทรัพยามนุษย์ของสหกรณ์ในปัจจุบัน และใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาลักษณะและความสามารถของเจ้าหน้าที่ ผลจากการประเมินศักยภาพทาให้สหกรณ์ทราบถึงลักษณะ
ของทรัพยากรมนุษย์ที่ควรพัฒนา ส่วนที่ควรจะส่งเสริมให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น และส่วนที่ควรจะจัดให้มี
แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทดแทน ซึ่งจะทาให้การพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์สามารถทาได้สอดคล้องกับความ
ต้องการที่แท้จริงของสหกรณ์ได้
จากการทราบสภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและความต้องการในอนาคตแล้ว สหกรณ์
สามารถทาการเปรียบเทียบทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการกับที่มีอยู่ โดยปรากฎผล 3 แนวทาง คือ
1) อุปสงค์เท่ากับอุปทาน สหกรณ์ไม่ต้องแสวงหา หรือลดจานวนทรัพยากรมนุษย์ลง เพราะจานวน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่นั้นมีความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัตินั่นเอง
2) อุปสงค์มากกว่าอุปทาน คือ การขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ สหกรณ์จะต้องแสวงหาทรัพยากร
มนุษย์เพิ่มขึ้น
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3) อุปสงค์น้อยกว่าอุปทาน คือ การเกิดภาวะทรัพยากรมนุษย์มีจานวนมากเกินไป สหกรณ์จะ
ดาเนินมาตรการต่าง ๆ ที่จะลดจานวนทรัพยากรมนุษย์ลง
ทั้งนี้ 3 แนวทางดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้บริหารสหกรณ์จะใช้เป็นแนวทางในการกาหนดแผนงานและ
กาหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้องมีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ด้วยว่าทรัพยากรมนุษย์ที่
ต้องใช้ในอนาคตควรจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชานาญในการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร เพื่อที่
สหกรณ์จะได้มีการวางแผนพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
2. การกาหนดความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
2.1 ประเภทของการคาดคะเนทรัพยากรมนุษย์ การคาดคะเนหรือการพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์
สามารถจาแนกได้หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับวิธีการการจัดแบ่งซึ่งสามารถนามาปรับใช้กับสหกรณ์ได้ วิธีการที่นิยมใช้
มี 5 วิธี ได้แก่
1) การคาดคะเนโดยอาศัยหลักของคณิตศาสตร์-สถิติ เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ
2) การคาดคะเนโดยอาศัยระยะเวลา
- ระยะสั้น เป็นการพยากรณ์ใน ช่วงเวลาไม่เกิน 1 ปี
- ระยะปานกลาง เป็นการพยากรณ์ใน ช่วงเวลามากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
- ระยะยาว เป็นการพยากรณ์ที่มีช่วงเวลา 5 ปีขึ้นไป
3) การคาดคะเนโดยอาศัยจานวนบุคคล โดยบุคคลคนเดียว และกลุ่มบุคคล
4) การคาดคะเนโดยอาศัยสายการบังคับบัญชา จากบนลงล่าง และจากล่างขึ้นบน
5) การคาดคะเนโดยอาศัยแหล่งของการพยากรณ์ เป็นการคาดคะเนด้านอุปสงค์ และคาดคะเน
ด้านอุปทาน
2.2 หลักการพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์
1) การดูอัตราการเพิ่ม-ลดบุคลากร โดยทั่วไปอาศัยการคานวณปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และ
ความสามารถของบุคลากรแต่ละคนที่ทางานได้ในแต่ละช่วงเวลา
2) การใช้ความเห็นส่วนรวม โดยใช้วธิ ีสารวจหรือสอบถามความเห็นส่วนรวม และนามา
พยากรณ์หรือวางแผน
3) การใช้วิธีการเจาะกลุ่มหรือกาหนดประเภท ผู้วางแผนจะทราบว่าสหกรณ์ต้องการบุคลากร
ประเภทใด แล้วต้องไปเจาะกลุ่มบุคลากรเหล่านั้น
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4) การใช้ตัวแบบหรือสถานการณ์จาลอง เป็นวิธีการซึ่งใช้ความรู้ทางสถิติเชิงปริมาณหรือทาง
คณิตศาสตร์เข้ามาช่วย ทาได้ในกรณีที่มีข้อมูลที่ดีและเพียงพอ และต้องควบคุมสถานการณ์และสภาพแวดล้อมไว้
ให้ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2.3 เทคนิคการพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
1) Zero - Based Forecasting คือ การพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์ โดยดูจากสภาวะการจ้าง
งานขององค์การในปัจจุบัน
2) Bottom - up Approach บุคคลที่อยู่ในหน่วยงานเล็ก จะเป็นผู้ที่ทราบถึงความต้องการ
กาลังคนในหน่วยงานนั้นมากที่สุด และเสนอให้ผู้จัดการฝ่ายบุคคลทราบ
3) Use of Predictor Variables คือ การพยากรณ์โดยอาศัยตัวแปรสาคัญบางตัว
4) Computers and Statistical Technique คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบ
ถดถอย หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการสินค้าและบริการกับระดับหรือปริมาณกาลังคนที่ต้องการ
5) Simulation เป็นวิธีการจาลองจากของจริงโดยใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์
6) Expert Forecasts คือ การพยากรณ์โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญ ยึดถือความรู้และประสบการณ์
ของผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็นสาคัญ
7) Trend Projection Forecasts คื การพยากรณ์โดยดูจากแนวโน้มของการใช้
ทรัพยากรมนุษย์ในอดีต
ตัวอย่างเช่นสหกรณ์โคนมแห่งหนึ่งได้มีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ให้มีทักษะศวามรู้ ความสามารถและศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ คือน้านมดิบเป็นนมพลาสเจอร์
ไรซ์หรือยูเอชที พร้อมดื่มเพื่อบารุงส่งเสริมสุขภาพ ในการนี้สหกรณ์จะต้องมีการวางแผนถึงความต้องการบุคลากร
มีการจัดจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคุณสมบัติที่กาหนด
ประเด็นวิเคราะห์
จงอภิปรายกรณีอุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์น้อยกว่าอุปทานทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งวิธีการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์สามารถดาเนินการได้อย่างไร
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.3.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 4.3.3
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.3 เรื่องที่ 4.3.3
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ตอนที่ 4.3 หลักการ และกลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 4.3 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องที่ 4.3.1 หลักการวางแผนทรัพยากรมนุษษย์ในสหกรณ์
เรื่องที่ 4.3.2 กลยุทธ์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์

แนวคิด
1. หลักการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ จะต้องดาเนินการเกี่ยวกับความสอดคล้องของแผน
การกาหนดเวลา การชี้แจงและทาความเข้าใจเรื่องแผน การกาหนดเงื่อนไข การมีผู้รับผิดชอบ และการ
พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
2. กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนเกี่ยวกับงานด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ ตั้งแต่การรับคนเข้ามาทางานจนถึงสิ้นสุดการเป็นเจ้าหน้าที่ โดยมีกลยุทธ์
สาคัญ คือ 1) กลยุทธ์การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ เป็นกลยุทธ์ที่จัดทาต่อจากการวางแผนอัตรากาลัง และ การ
วิเคราะห์งาน 2) กลยุทธ์การดูแลรักษาเจ้าหน้าที่ เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาศักยภาพ
การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลือกคนให้ตรงกับงาน การให้ค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจต่างๆ
การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการต่างๆและการมุ่งธารงรักษาเจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีไว้กับ
สหกรณ์ 3) กลยุทธ์การสิ้นสุดการเป็นเจ้าหน้าที่ เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการลาออกเองของเจ้าหน้าที่
การเกษียณอายุ การเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ การไล่ออก รวมทั้งการสิ้นสภาพการเป็นเจ้าหน้าที่ในทุกๆ เงื่อนไข
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เรื่องที่ 4.3.1 หลักการวางแผนทรัพยากรมนุษษย์ในสหกรณ์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารสหกรณ์จะนาหลักต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ที่จะทาให้สหกรณ์มีบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงานอย่างเพียงพอและต่อเนื่องเพื่อให้สหกรณ์สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
หลักการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ จะต้องดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
1. ความสอดคล้องของแผน การกาหนดแผนทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
สหกรณ์ เช่น แผนทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์จะต้องเป็นระบบและตอบสนองต่อการขยายตัวของสหกรณ์ และมี
การใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่า
2. การกาหนดเวลา จะต้องมีการกาหนดระยะเวลาที่จะดาเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานตามแผนไว้อย่างชัดเจน
3. การชี้แจงและทาความเข้าใจ ผู้บริหารสหกรณ์จะต้องชี้แจงและทาความเข้าใจเรื่องแผน
ทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ ดังนี้
1) การชี้แจงเรื่องแผนทรัพยากรมนุษย์ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าใจร่วมกันเพื่อกาหนดทิศทาง
และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2) ฝ่ายบริหารจะต้องมีความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทุกระดับมีการรับรู้ยอมรบ และเข้าใจถึง
ความจาเป็นและความสาคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์
4. การกาหนดเงื่อนไข การสื่อสารข้อกาหนดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ที่ชัดเจนเป็นที่เข้าใจของทุกฝ่ายในสหกรณ์
ตัวอย่าง ข้อกาหนดหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
1) อัตราการเติบโตของสหกรณ์จะต้องมีอัตราสอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตของสภาวะ
เศรษฐกิจ
2) สหกรณ์มีเป้าหมายการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการให้บริการแก่ลูกค้าหรือสมาชิก เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าหรือสมาชิก
3) การมุ่งใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในแต่ละฝ่ายให้คุ้มค่า เช่น การกาหนดนโยบายในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อทดแทนตาแหน่งงานที่ว่างจากภายในสหกรณ์ก่อนการสรรหาจากภายนอกสหกรณ์
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5. การมีผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอยด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะต้องแปลงข้อกาหนดหรือ
เงื่อนไขต่าง ๆ ด้านทรัพยากรมนุษย์ เช่น ทิศทางของแผนทรัพยากรมนุษย์ที่จะเชื่อมโยงกับแผนเชิงกลยุทธ์ของ
สหกรณ์ และแต่ละส่วนของงานจะต้องนึกถึงปัญหาและความต้องการภายในของแต่ละงาน โดยจะต้องมีกิจกรรม
ดังนี้
1) การสารวจและวิเคราะห์ปัญหาด้านกาลังทรัพยากรมนุษย์
2) การวิเคราะห์แนวโน้มและเป้าหมายด้านกาลังทรัพยากรมนุษย์
3) การกาหนดนโยบายและเป้าหมายด้านทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องการใช้ทรัพยากรมนุษย์ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การเลือกสรรและการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์
4) การสื่อสารและทาความเข้าใจเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ โดยได้รับ
การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ
6. การพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ จะต้องมีการพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการวาวแผน
ทรัพยากรมนุษย์ในเรื่อง ดังนี้
1) ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ของสหกรณ์ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่หรือไม่เพียงใด คุ้มกับ
ค่าตอบแทนที่องค์การจ่ายไปหรือไม่
2) สหกรณ์มีแผนในการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันอย่างไร เพื่อที่จะเป็น
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
3) อัตราการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตจะรุนแรงหรือไม่ จะสูญเสียทรัพยากรมนุษย์
ประเภทใด ระดับใด ในกลุ่มสายงานใด การสูญเสียทรัพยากรมนุษย์จะมีผลกระทบต่อสหกรณ์อย่างไร เมื่อใด
รวมทั้งศึกษาหาสาเหตุของการสูญเสียว่ามีอะไรบ้าง
4) จะต้องใช้เทคนิคและวิธีการในการพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์ทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน
ทรัพยากรมนุษย์ วิธีการใดจึงจะเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ และได้ผลใกล้เคียงกับความเป็นจริง
5) การสรรหาผู้มาดารงตาแหน่งจะทาโดยวิธีการใดจึงจะเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างดีที่สุด
6) ระยะเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ควรเป็นระยะเวลา เช่น ทบทวนทุก
1 ปี 3 ปี 5 ปี หรือควรมีการจัดแผนทรัพยากรมนุษย์ระยะสั้น และระยะยาว
7) จะต้องใช้วิธีการอย่างที่จะทาให้เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ ตระหนักถึงความ
จาเป็นและสาคัญ ตลอดจนให้ความเห็นชอบกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่จะจัดทาขึ้นต่อไป

35
ประเด็นวิเคราะห์
จงอภิปราย
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัตกิ ิจกรรม 4.3.1
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.3 เรื่องที่ 4.3.1

เรื่องที่ 4.3.2 กลยุทธ์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์
กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (SHRP : Strategic Human Resource Planning) เดิมเรียกว่า
การวางแผนกาลังคน (Manpower Planning) แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น“การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human
Resource Planning)”ซึ่งปัจจุบันได้ใช้คาว่า “กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์” ทั้งนี้เพราะในการวางแผน
จะต้องมีการกาหนดแนวทางหรือวิธีการซึ่งก็หมายถึงการกาหนดกลยุทธ์นั่นเอง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ มักจะเกิดความผิดพลาดในการจัดการ เช่น การจ้างคนไม่
เหมาะสมกับงาน การเสียเวลากับการคัดเลือกที่ไม่ได้ประโยชน์ เป็นต้น ดังนั้น ผู้บริหารสหกรณ์ควรมีการกาหนด
กลยุทธ์ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนเกี่ยวกับงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์
ตั้งแต่การรับคนเข้ามาทางานจนถึงสิ้นสุดการเป็นเจ้าหน้าที่ โดยมีกลยุทธ์สาคัญที่เรียกกันสั้นๆ ว่า กลยุทธ์ “3 Rs”
ซึ่งประกอบด้วย
1) กลยุทธ์การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ (Recruitment Strategy)
2) กลยุทธ์การดูแลรักษาเจ้าหน้าที่ (Retention Strategy)
3) กลยุทธ์การสิ้นสุดการเป็นเจ้าหน้าที่ (Retirement Strategy)
1. กลยุทธ์การว่าจ้างเจ้าหน้าที่
กลยุทธ์การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ เป็นกลยุทธ์ที่จัดทาต่อจากการวางแผนอัตรากาลัง และ การวิเคราะห์งาน
1.1 การวางแผนอัตรากาลังคน มีดังนี้
1) การเก็บรวบรวม รักษา และตีความข้อมูลเกี่ยวกับกาลังคน
2) การคาดการณ์เกี่ยวกับอุปสงค์ อุปทานของบุคคล
3) การวิเคราะห์กระบวนการคัดเลือก การเลื่อนตาแหน่ง การสูญเสียบุคลากรในสหกรณ์
4) การใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการจัดสรรงาน การจัดหา การใช้และการรักษาบุคลากรในสหกรณ์
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1.2 การวิเคราะห์งาน เป็นกระบวนการที่จะต้องมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงาน เช่น กิจกรรม
เครื่องมือ สภาพการทางาน วัสดุอุปกรณ์ วิธีปฏิบัติ คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติ เพื่อจะได้รู้ถึงขอบเขตของงานและ
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้น ๆ
จากการวิเคราะห์งาน จะได้ผลออกมาอีก 2 ประการ คือ
1) การพรรณนา/บรรยายลักษณะงาน (Job Description) เป็นการแสดงถึงรายละเอียดที่
เกี่ยวกับลักษณะงาน และวิธีการในการปฏิบัติงานของการทางานในตาแหน่งนั้น ๆ ซึ่งควรจะประกอบด้วย
ลักษณะของงาน (Job Identification) สรุปย่อหน้าที่ของงาน (Job Summary) ภารกิจที่ต้องทา (Duties)
ความสัมพันธ์กับงานอื่น (Relation to Other Jobs) เครื่องจักร/เครื่องมือ/เครื่องใช้/อุปกรณ์/วัสดุในการทางาน
(Equipments & Materials) สภาพ/เงื่อนไขในการทางาน (Working Condition) เป็นต้น
2) คุณสมบัติของบุคลากร (Job Specification) เป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของบุคลากรที่ต้องการ สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้นๆ ซึ่งควรจะประกอบด้วย คุณสมบัติทั่วไป
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความชานาญ คุณลักษณะพิเศษ สภาพทางร่างกาย/จิตใจ เป็นต้น
ทั้งนี้กลยุทธ์การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ ยังครอบคลุมถึงวิธีการสรรหา แหล่งในการสรรหา วิธีการคัดเลือก การ
ตรวจสอบกับบุคคลอ้างอิง การตรวจร่างกาย จนถึงการบรรจุเจ้าหน้าที่เข้าทางานกับสหกรณ์ ซึ่งจะได้ศึกษาใน
หน่วยที่ 5
2. กลยุทธ์การดูแลรักษาเจ้าหน้าที่
กลยุทธ์การดูแลรักษาเจ้าหน้าที่ หรือการธารงรักษา เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ ดังนี้
1) การพัฒนาศักยภาพ การฝึกอบรมและเพิ่มโอกาสในการเจริญก้าวหน้า
2) การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน สร้างความมั่นใจในการประเมินผลงาน
3) การเลือกคนให้ตรงกับงาน การทางานมีความยืดหยุ่น ให้ความสาคัญกับการสื่อสารและกิจกรรม
ของเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม
4) การให้ค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจต่างๆ แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์เห็นคุณค่าของเจ้าหน้าที่
5) การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทาางานกับสหกรณ์ให้
ยาวนานที่สุด
6) การมุ่งธารงรักษาเจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีไว้กับสหกรณ์
นอกจากนี้ การกาหนดกลยุทธ์จะต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ในการรักษาเจ้าหน้าที่ ภารกิจที่จะต้อง
ทา มีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งในการรักษาเจ้าหน้าที่ไว้ รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มของปัจจัยภายนอกด้าน
บุคลากรในอนาคตด้วย เช่น ทัศนคติ ค่านิยม ระบบการศึกษา ตลาดแรงงานในการทางานของคนรุ่นใหม่ๆ แล้วจึง
นามากาหนดกลยุทธ์ที่จะปสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะได้ศึกษาในหน่วยที่ 8
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3. กลยุทธ์การสิ้นสุดการเป็นเจ้าหน้าที่
กลยุทธ์การสิ้นสุดการเป็นเจ้าหน้าที่ เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการลาออกเองของเจ้าหน้าที่ (Resign
or Quits) การเกษียณอายุ (Retirement) การเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ (Layoff) การไล่ออก (Firing) รวมทั้งการสิ้น
สภาพการเป็นเจ้าหน้าที่ในทุกๆ เงื่อนไข ให้เป็นไปอย่างนุ่มนวล และยังคงรักษามิตรภาพที่ดีระหว่างกันไว้ให้มาก
ที่สุด
3.1 การลาออกเองของเจ้าหน้าที่ มีปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวเจ้าหน้าที่เอง ได้แก่
1) ไม่พอใจเกี่ยวกับสภาพการทางาน
2) ไม่พอใจหัวหน้างาน และ/หรือ เพื่อนร่วมงาน
3) ไม่พอใจในนโยบายการจ้างงานของสหกรณ์
4) มีองค์กรอื่น ๆ ที่ให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า
5) แรงกดดันจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ทาให้รายรับที่ได้ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ
3.2 การเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ มีปัจจัยที่เกี่ยวกับภายในสหกรณ์ ได้แก่
1) การว่าจ้างเจ้าหน้าที่จานวนมาก ในช่วงฤดูการผลิต (Peak time) สหกรณ์ทาการว่าจ้าง
เจ้าหน้าที่เข้ามาทางานจานวนมากเมื่อหมดฤดูการผลิตเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็หมดความจาเป็น ทาให้ต้องมีการปลด
เจ้าหน้าที่ออกจากงาน
2) การลดค่าใช้จ่าย มีการเปลี่ยนคนเข้า-ออกจากงาน เพื่อที่จะได้ลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการตาม
กฎหมายแรงงาน
3) การมีศักยภาพของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ไม่มีความสามารถตามที่ต้องการหรือขาดวินัยในการ
ทางานทาให้สหกรณ์ไม่ต้องการเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
การออกจากงานเป็นเรื่องที่สร้างปัญหาให้กับสหกรณ์เป็นอย่างมาก แต่ผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
จานวนมาก ยังไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้ คือ ปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข ก่อนที่สหกรณ์จะไม่สามารถแบกรับต้นทุนด้าน
คนที่สูงขึ้นได้ ซึ่งการทีม่ ีเจ้าหน้าที่หนึ่งคนออกไป และรับเจ้าหน้าที่หนึ่งคนเข้ามาแทนนั้น มีต้นทุนอย่างมาก แม้ว่า
เจ้าหน้าที่ที่รับเข้ามาใหม่นั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการผลิตก็ตาม ซึ่งสามารถจาแนกต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการรับ
เจ้าหน้าที่ใหม่ได้เป็น 2 ส่วนคือ ต้นทุนที่มองเห็นและต้นทุนที่มองไม่เห็น
1) ต้นทุนที่มองเห็น ได้แก่ การประกาศรับสมัครงาน การตรวจโรคเจ้าหน้าที่ เครื่องแบบเจ้าหน้าที่
วัสดุสานักงาน วัสดุสิ้นเปลือง ที่ใช้เพื่อการสรรหา/คัดสรรเจ้าหน้าที่ การจ้างเจ้าหน้าที่ประจาเพื่อมาดูแลด้านการ
สรรหา/คัดสรร/อบรม/ประเมินผลการทางานของเจ้าหน้าที่ใหม่
2) ต้นทุนที่มองไม่เห็น ได้แก่ วัสดุที่ใช้เพื่อการฝึกอบรม ความเสียหายต่อผลผลิต การเสียโอกาสจาก
การนาเอาสิ่งนั้น ๆ มาใช้ในการฝึกอบรม เช่น เวลา เครื่องจักร ค่าน้า ค่าไฟ เป็นต้น
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กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ยังมีอีกมากมาย เช่น กลยุทธ์การเลื่อนตาแหน่ง โอนย้าย และลด
ทรัพยากร เป็นต้น ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหน่วยต่อไป
ทั้งนี้ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์นั้น ผู้บริหารของสหกรณ์จะต้องมีบทบาทหน้าที่ ที่เข้าใจ
กลยุทธ์และกาหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสหกรณ์ และสามารถปรับปรุงให้สอด
รับกับการเปลี่ยนแปลง เช่น การนาระบบ IT มาใช้เพื่อลดงานด้านเอกสาร เป็นต้น สามารถเป็นผู้ริเริ่มและนา
นวัตกรรมการบริหารงานบุคคลแบบใหม่ๆ มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งให้
ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทั้งในเรื่องส่วนตัวและปัญหาในเรื่องงาน เพื่อเป็นที่รักและไว้วางใจของเจ้าหน้าที่
สรุป กลยุทธ์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ เป็นการกาหนดวิธีการในการวางแผนการ
ดาเนินงานต่างๆของสหกรณ์ เกี่ยวกับการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพเหมาะสมกับงานและเวลาอย่างเพียงพอ
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ประเด็นวิเคราะห์
นักศึกษาเห็นว่า กลยุทธ์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ ควรมีกลยุทธ์เกี่ยวกับเรื่องใดที่มี
ความสาคัญในการบริหารจัดการสหกรณ์
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 4.3.3 แล้ว โปรดปฏิบัตกิ ิจกรรม 4.3.3
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 4 ตอนที่ 4.3 เรื่องที่ 4.3.3
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