การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็ น กระบวนการที่ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จะนาหลั กการต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการที่จะทาให้องค์การมีบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงานอย่างเพียงพอและต่อเนื่องเพื่อให้องค์การ
สามารถปฏิบั ติ งานได้ อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ล และบรรลุ วัต ถุประสงค์ที่ตั้ งไว้ ดั งนั้นนัก บริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถจะต้องสามารถนาความรู้ ประสบการณ์ และทักษะต่างๆ เข้ามาประกอบใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพและยังประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ บุคลากร และ
สั ง คมส่ ว นรวมได้ นอกจากนี้ ก ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ป ระสบความส าเร็ จ จะต้ อ งอาศั ย ขั้ น ตอนที่
ละเอีย ดอ่อนมากมาย โดยขั้น ตอนส าคัญที่ขาดไม่ได้ในงานทรัพยากรมนุษย์คือ การวางแผน (Planning)
ผู้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) ที่กว้างไกลสามารถเข้าใจสถานการณ์และวิเคราะห์
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อทิศทางการดาเนินงานและความต้องการด้านบุคลากร
ขององค์การ เพื่อที่จะสามารถวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning : HRP) ได้อย่าง
รอบคอบ รัดกุม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละช่วงเวลาได้
ดังนั้นจากความหมายของการวางแผนที่กล่าวมาในตอนต้นของบทนี้ ทาให้เราสามารถกล่าวได้ว่า
“การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ คือกระบวนการที่ใช้คาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การ อัน จะส่งผลถึงการกาหนดวิธี การปฏิบัติ ที่เ กี่ยวข้องกับบุค ลากรและการตอบสนองต่อปัจจั ย
แวดล้อม ตั้งแต่ก่อนบุคลากรเข้าร่วมงานกับองค์การ ขณะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ จนกระทั่งเขาต้องพ้น
ออกจากองค์การ เพื่อให้องค์การใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นหลักประกันว่าองค์การจะมีบุคลากรที่มี
คุณภาพอยางเพียงพออยู่เสมอ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิ ตการทางาน (Quality of Work
Life : QWL) ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์รวมขององค์การ โดยมีเป้าหมายสาคัญเพื่อประสิทธิภาพ ความมั่นคง และการเจริญเติบโต
ขององค์การ บุคลากร และสังคม” ดังนั้นจากความหมายที่กล่าวมา ทาให้ เราเห็นได้ว่า การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์จะประกอบด้วยส่วนประกอบที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. กระบวนการ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยผู้มี
หน้าที่ว างแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ต้องทาการเก็บข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วางแนวทางปฏิบัติ ตรวจสอบ
ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง แผนการดาเนินงานให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา มิใช่การกระทาที่มีลักษณะแบบครั้ง
ต่อครั้งหรือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น
2. การคาดการณ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ต้องมีการคาดการณ์ไปในอนาคตถึงความต้องการด้าน
บุ ค ลากรขององค์ ก ารว่ า มี แ นวโน้ ม หรื อ ทิ ศ ทางที่ จ ะออกมาในลั ก ษณะใด เช่ น ขนาดขององค์ ก าร หรื อ
กระบวนการทางานที่เปลี่ยนแปลง โดยที่นักบริหารทรัพยากรจะต้องมีความเข้าใจถึงสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อ
องค์การทั้งในระดับมหาภาคและระดับจุลภาค ตลอดจนมีความสามารถที่จะนาความรู้และความเข้าใจนั้นมา
ประกอบวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อให้สามารถทาการพยากรณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้ อ ย่ า งใกล้ เ คี ย งกั บ ความเป็ น จริ ง ที่ สุ ด ซึ่ ง จะท าให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด

3. วิธีปฏิบัติ เมื่อมีการคาดการณ์ถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
จะต้องกาหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การสรรหา การ
คัดเลือก การฝึกอบรม การธารงรักษา จนถึงการเกษียณอายุของบุคลากร เพื่อให้สามารถดาเนินการสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ขององค์การและกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเหมาะสม
4. องค์การและบุคลากร นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถจะต้องสร้างและรักษาสมดุล
ของทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะ
เป็นเครื่องมือและแนวทางสาคัญในการสร้างหลักประกันว่าองค์การจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
ร่วมงานในปริมาณที่เหมาะสม โดยไม่เกิดสภาวะบุคลากรล้นงานหรือขาดแคลนแรงงานขึ้น
จากองค์ป ระกอบที่กล่ าวมาแล้ วข้างต้น เราสามารถสรุปได้ว่า “การวางแผนทรัพยากรมนุษย์คือ
กระบวนการต่อเนื่องที่ใช้ในการคาดการณ์และกาหนดวิธีการปฏิบั ติในกิจกรรมด้านบุคลากร เพื่อรักษาสมดุล
ของบุคลากรในองค์การให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว”
ความสาคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
1.ทาให้ได้ใช้คนที่มีประสิทธิภาพ หรือ ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ
2.ทาให้องค์กรมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
3.ก่อให้เกิดความพอใจในการทางาน
4.ทาให้เกิดความเท่าเทียมกันในด้านการจ้างงาน
5.ทาให้องค์กรมีความพร้อม
6.ก่อให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นเดียวกับกิจกรรมทางสังคมอื่นที่การเปลี่ยนแปลงในอดีตมีอัตราที่ไม่
มาก ทาให้องค์การสามารถปรับตั วตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่มีปัญหามากนัก จึงไม่จาเป็นที่
จะต้องนาหลักวิชาการขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพ แต่การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่องานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ดังจะเห็นได้
จากกระแสแรงงานที่มีการศึกษาสูงขึ้น ความต้องการเงินเดือนและความปลอดภัยในอาชีพ นอกจากนี้บุคลากร
ในหลายองค์การยังมีค่านิยมและทัศนคติในการทางานที่เปลี่ยนไป โดยมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนงานมากขึ้นเมื่อ
เทียบกับแรงงานในอดีต ที่นิยมทางานกับองค์การในลักษณะที่เป็นการจ้างงานตลอดชีพ (Life – long
Employment) หรือการเข้ามาของแรงงานต่างชาติในระดับต่างๆ ที่พร้อมจะปฏิบัติงานในคุณภาพที่ใกล้เคียง
กับบุคลากรที่เป็นชนชาตินั้นๆ แต่ยินดีรับค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน ตลอดจนแรงงานต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะ
เข้ามาปฏิบั ติงานในบางประเภท เป็ น ต้น ดังนั้นนักบริห ารทรัพยากรมนุษย์จึงจาเป็นที่จะต้องจัดทาแผน
บุคลากรขึ้น เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้องค์การสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ท่ามกลางความผันผวนที่เกิดขึ้น

กระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนได้รับการยอมรับว่าเป็นหน้าที่สาคัญอันดับแรกที่ผู้จัดการต้องปฏิบัติในการบริหารงาน
เนื่องจากว่าการวางแผนจะช่วยให้บุคลากรเห็นภาพความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องกระทาจนกระทั่ง
บรรลุเป้าหมาย ทาให้เขาสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่ างเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการตามที่ตั้งไว้ ดังที่มีผู้กล่าวว่า “แผนการที่ดีเปรียบเสมือนแผนที่ที่บ่งบอกรายละเอียด” โดยในแผนที่
ฉบับนี้จะมีข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งมีการกาหนดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์สาคัญประกอบการเดินทาง
เพื่อให้บุคลากรสามารถเดินทางถึงจุดหมายได้อย่างสะดวก ปลอดภัย มีอุปสรรคน้อยที่สุด เนื่องจากผู้วางแผน
ได้มีการเตรียมการต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเอาไว้ล่วงหน้า หรือกรณีมีปรากฏการณ์ที่มิได้
คาดฝันเกิดขึ้น องค์การก็สามารถที่จะปรับแผนการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้
ง่ายและรวดเร็วกว่าการที่มิได้มีการเตรียมการอะไรล่วงหน้า ปกติผู้วางแผนจะต้องทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ศึกษา วิเคราะห์ และตัดสินใจ เพื่อที่จะตอบคาถามต่อไปนี้
1. จะทาอะไร (What to do?) การวางแผนเป็นการวางแผนแนวทางปฏิบัติสาหรั บอนาคต ดังนั้นผู้
ที่มีหน้าที่วางแผนจะต้องทาการกาหนดเป้าหมายว่าต้องการที่จะทาอะไร โดยพิจารณาว่าเป้าหมายนั้นมีความ
สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์ขององค์การหรือไม่ เนื่องจากแผนงานจะต้องสนับสนุนต่อการบรรลุ
ความต้องการสูงสุดขององค์การ
2. จะทาอย่างไร (How to do?) นอกจากการกาหนดจะทาอะไรแล้ว ผู้ที่มีหน้าที่วางแผนจะต้อง
กาหนดแนวทางปฏิบัติว่าต้องการจะทาอะไรและทาอย่างไร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้
อย่ างมีป ระสิทธิภาพ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรขององค์การเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและตรงตามความ
ต้องการที่สุด
3. จะให้ใครทา (Who will do?) การเลือกสรรบุคลากรนับว่าเป็นเรื่องที่สาคัญ เพราะการใช้
บุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมกับงาน จะทาให้งานดาเนินไปอย่างราบรื่นตามแผนที่กาหนดโดยผู้วางแผน
ต้องตัดสินใจเลือกบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เหมาะสมกับงาน เพื่อมาปฏิบั ติงานให้ดาเนินไป
ตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ
4. จะทาเมื่อไร (When to do?) เนื่องจากระยะเวลาจะเป็นตัวกาหนดและควบคุมให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามที่ต้องการ ดังนั้นนอกจากการกาหนดเป้าหมายว่าต้องการที่จะทาอะไร พร้อมทั้งทาการตัดสินใจ
เลือกแนวทางและบุคลากรที่จะปฏิ บัติตามแล้ว ผู้วางแผนจะต้องกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานรวมว่า
ต้องเสร็จสิ้นเมื่อใด และกิจกรรมใดสมควรจะกระทาเมื่อใด โดยมีระยะเวลาเท่าใด พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลา
ที่แต่ละกิจกรรมสมควรจะเสร็จสิ้นลง
สรุป
การวางแผนเป็นหน้าที่ที่สาคัญหน้าที่หนึ่งของการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนการจัดองค์การ
การนาและการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษา และการวางวัตถุประสงค์ การกาหนด
เป้าหมาย การสร้างกลยุทธ์ และการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ดาเนินไป
โดยราบรื่น มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุ ประสงค์ตามต้องการโดยแผนที่ดีจะเป็นทั้งคู่มือและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อให้บุคคลหรือองค์การสามารถดาเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นงานสาคัญที่นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องปฏิบัติ การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ผู้เกี่ยวข้องต้องดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้
แผนมีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับ สถานการณ์ โดยการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะเป็นการกาหนด

แนวทางสาหรับปฏิบัติด้านบุคลากร ตลอดจนเป็นการสร้างหลักประกันในเสถียรภาพและความต่อเนื่องในการ
ดาเนินงานขององค์การ ว่าองค์ การจะมีทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพในแต่ละ
ช่วงเวลา นอกจากนี้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไม่สามารถ
กระทาแยกจากแผนรวมขององค์การได้ ดังนั้นผู้มีหน้าที่วางแผนทั้งสองระดับจึงต้องประสานงานกันอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้แผนการทั้งสองมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดในการดาเนินงาน
การวางแผนที่มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยการคาดการณ์อนาคตที่ถูกต้องและให้ภาพที่ชัดเจนปกติการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์นิยมใช้วิธีการต่อไปนี้ คือการคาดการณ์สมการพื้นฐาน การใช้แบบจาลองการวางแผน
รวม การใช้วิธีการทางสถิติ และการใช้แบบจาลองของมาร์คอฟ โดยผู้มีหน้าที่วางแผนจะต้องเลือกวิธีการให้
สอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์ จากการพิจารณาระยะเวลาลักษณะของข้อมูล ค่าใช้จ่าย ความแม่นยา และ
ความง่ายในการนาไปใช้ โดยมีหลักการว่า วิธีการพยากรณ์ที่ดีไม่จาเป็นต้องยุ่งยาก ซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายสูง
แต่ต้องเป็นวิธีการที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ข้อจากัดของแต่ละ
สถานการณ์

