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HR Tips

การก�ำหนดอัตราก�ำลังคนที่เหมาะสมกับธุรกิจ
ความกดดันจากภาวะต้นทุนการผลิตรวมถึงต้นทุนการ
จ้างงานทีก่ ำ� ลังเพิม่ สูงขึน้ และพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีร่ ะมัดระวัง
การใช้จ่ายมากขึ้น ท�ำให้ผู้บริโภคจะเลือกซื้อของมากขึ้นและ
จะซื้อของในปริมาณที่พอดีกับความต้องการ พฤติกรรมการ
ซื้อของให้มากเผื่อขาดจะลดลง
ทรัพยากรบุคคลก็เป็นประเด็นที่ผู้บริหารต้องใส่ใจ
มากขึ้น เนื่องจากต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคลก็เป็นต้นทุน
หนึ่งที่สูงขึ้นด้วย ผลงานของบุคลากรเป็นประเด็นที่ก�ำหนด
ความคุ้มค่าในการจ้างงานของแต่ละคน ในทางปฏิบัติ
ค่าจ้างงานครอบคลุมความคุ้มค่าของผลงานในด้านปริมาณ
งาน คุณภาพงาน และการริเริ่มงานใหม่ๆ เพื่อความอยู่รอด
ของธุรกิจ
ประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อค่าจ้างเพิ่มสูงขึ้นแล้ว
ผลงานของบุคลากรคนนั้นก็ไม่ได้เพิ่มตามโดยอัตโนมัติด้วย
ทั้งในด้านปริมาณงาน คุณภาพงาน และการริเริ่มงานหรือ
สิง่ ใหม่ๆ ให้ธรุ กิจเติบโตขึน้ องค์กรจึงต้องสร้างระบบการเพิม่
ผลผลิตของงานในด้านต่างๆ ข้างต้นให้ทนั กับค่าจ้างทีส่ งู ขึน้
ระบบและทักษะการสอนงาน (Coaching) ระบบและทักษะ
การช่วยพัฒนางานและพฤติกรรมการท�ำงาน (Mentoring)
ระบบและทักษะเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Coaching) ระบบ
และทักษะการตั้งเป้าหมายงาน การติดตามงาน และการ
ประเมินผลงาน (Performance Management) ก็ยิ่งมีความ
ส�ำคัญมาก
อีกประเด็นหนึ่งที่พบในช่วงปลายปีที่ผ่านมาคือ การ
สื่อ สารภายในองค์กร องค์กรต้อ งมีทั้งระบบและทั ก ษะ
การสื่อสารภายในองค์กรที่สามารถดึงความมีส่วนร่วมจาก

พนักงานทุกคนเข้ามาสูเ่ ป้าหมายขององค์กรได้ ต้องมีขอ้ มูลที่
ชี้แจงพนักงานได้ว่าองค์กรต้องการอะไร องค์กรปรารถนาให้
พนักงานท�ำอะไร ท�ำอย่างไร เมื่อใด และมีขอ้ มูลอื่นประกอบ
อีกพอประมาณ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นทั้งองค์กร
การสื่อสารแบบสองทางจ�ำเป็นมากโดยเฉพาะตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป เพราะความไม่เข้าใจจากการอ่านตัวอักษรนั้นมี
โอกาสเกิดได้มาก อีกประการพนักงานก็ต้องการมีส่วนร่วม
ย่อมต้องแสดงความเห็นหรือความชัดเจนก่อนการลงมือท�ำ
ในบทความนี้จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการก�ำหนด
จ�ำนวนคนที่เหมาะสมกับงาน ที่ท�ำให้บริษัทยังมีก�ำไรใน
ภาวะความกดดันทางเศรษฐกิจ ความกดดันจากภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติ และความเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค และ
จะมีเนือ้ หาเกีย่ วกับการสือ่ สารภายในองค์กรในประเด็นเฉพาะ
ในการน�ำเอาอัตราก�ำลังใหม่ไปใช้ในทางปฏิบตั ิ ส่วนประเด็น
อื่นๆ จะทยอยตามมาในบทความต่อๆ ไป
การก�ำหนดจ�ำนวนคนที่เหมาะสมกับงาน
สาเหตุที่ท�ำให้ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการหันมาให้
ความส�ำคัญกับจ�ำนวนคนที่เหมาะสมกับงาน เนื่องจาก
คุณภาพงาน สินค้า หรือบริการขององค์กรไม่สามารถแข่งขัน
ได้หรือเห็นแววว่าองค์กรก�ำลังไปในทิศทางนั้น คนล้นงาน
ท�ำให้คนมีเวลาท�ำกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับงานมากเกินไป
มีผลให้คณุ ภาพงานถดถอยลง ในทางตรงกันข้ามคนน้อยกว่า
งาน ก็ท�ำให้คุณภาพงานตกต�่ำ มีการ Rework จากความ
บกพร่องของงานเป็นประจ�ำ
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อีกสาเหตุหนึ่งคือ ต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนผลิตหรือ
บริการปรับตัวสูงขึ้น หรือก�ำไรหรือแนวโน้มก�ำไรลดลงแต่
ต้นทุนแรงงานสูงขึ้น ท�ำให้ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการตั้งข้อ
สังเกตว่าผลตอบแทนจากต้นทุนแรงงานเริ่มมีความไม่คุ้มค่า
กัน (Return on Human Capital)
หลักการพืน้ ฐานของการก�ำหนดจ�ำนวนคนให้เหมาะสม
กับงาน
การก�ำหนดจ�ำนวนคนที่เหมาะสมกับงาน เป็นผล
จากการมี 1) การก�ำหนดหน้าที่งานที่เป็นทางการ (Job
Description) 2) การก�ำหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารท�ำงาน (Work
Process) ที่ไม่มีงานใดหรือการกระท�ำใดที่ไม่สร้างประโยชน์
ให้กับผลลัพธ์ของงานนั้น 3) การกระจายอ�ำนาจการท�ำงาน
และอ�ำนาจการอนุมัติงานที่กระชับและยังคงระดับความ
ถูกต้องที่รับได้ (Authorization Matrix) เช่น งานหนึ่งงาน
ควรมีคนท�ำงาน (Doer) หนึง่ คน ถ้ามีสองคนก็เป็นการท�ำงาน
ที่ต่อเนื่องมาจากงานชิ้นแรก ไม่มีการท�ำซ�้ำกัน
ปัญหาจากการก�ำหนดก�ำลังคนที่ไม่ถูกต้อง
ปัญหาแรกๆ ทีพ่ บในองค์กรคือ เกิดขึน้ เมือ่ คนสองคน
ท�ำงานชิ้นเดียวกันแบบช่วยกันและมีหน้าที่งานเดียวกัน หรือ
ลงแขก เป็นการท�ำงานที่ท�ำให้มีจ�ำนวนคนเกินกว่าปริมาณ
ปัญหาต่อมาคือ การบริหารงานที่ไม่ถูกต้องและมีผล
ต่อการใช้คนมากเกินไปในการท�ำงานคือ การก�ำหนดหน้าที่
งาน และขัน้ ตอนการท�ำงาน รวมถึงการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมตั ิ
มีการท�ำงานซ�ำ้ กัน คือ มีการทวนงานสองครัง้ จากคนสองคน
และแต่ละคนก็ทวนงานในจุดเดียวกัน สังเกตจากเอกสารงาน
มีลายเซ็นคนทวนงาน (Reviewer) สองลายเซ็น หรือมีการ
อนุมัติ (Approver) สองคนในงานชิ้นเดียวกัน
อีกปัญหาหนึง่ ของความล่าช้าของงานคือ มีการรองาน
จากขั้นตอนงานอื่น (Idle Time) การรองานจากขั้นตอนอื่น
ไม่ก่อให้เกิดการท�ำงานใดๆ ท�ำให้พนักงานผู้นั้นอยู่ในสภาพ
ว่างงานแฝง นอกจากว่าพนักงานผู้นั้นจะท�ำงานอื่นๆ ด้วย
ในขณะรองานชิ้นนั้น ท�ำให้พนักงานผู้นั้นยังคงท�ำงานเต็ม
ประสิทธิภาพ
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อย่างไรก็ตามงานชิ้นที่มี Idle Time ก็ยังคงล่าช้าอยู่
เช่นเดิม สาเหตุของ Idle Time หนึ่งมาจากการรอคนอนุมัติ
หรือทวนงาน ถ้าผู้ทวนงานหรืออนุมัติงานอยู่ในต�ำแหน่งที่
สูงกว่าระดับผูท้ ำ� งานมาก จะท�ำให้การรอคอยงานมีมาก ดังนัน้
การปรับอ�ำนาจอนุมัติให้มีความพอดีระหว่างความถูกต้อง
ของงานกับความเร็วของงานจึงมีความจ�ำเป็น
เหล่านี้บ่งชี้ถึงการใช้คนที่มากเกินไปกับการท�ำงาน
และยังเป็นต้นเหตุของการท�ำงานทีใ่ ช้เวลาการท�ำงานมากเกิน
ไป และต้นทุนแรงงานที่มากเกินไปด้วย
วิธีการก�ำหนดจ�ำนวนคนในการท�ำงาน
การก� ำ หนดจ� ำ นวนคนในการท� ำ งานมี หลายวิธีใน
บทความนี้จะน�ำเสนอ 3 วิธี ที่สามารถน�ำมาใช้ได้คือ
1. การเปรียบเทียบ (Benchmark) รายได้และปริมาณ
คนกับองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน
วิธีการนี้ทำ� ให้ผู้บริหารได้ตัวเลขที่ใช้ประกอบการตัดสินใจได้
แต่ความเที่ยงตรงในการน�ำมาใช้โดยทันทีก็ยังมีข้อจ�ำกัดอยู่
มาก เพราะสินค้าและบริการก็ไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์
และยังขาดรายละเอียดของการจัดการพนักงานขององค์กร
นั้นๆ
2. การใช้ Ratio ทางการเงิน เช่น สัดส่วนของต้นทุน
แรงงานต่อต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนบริการ เมื่อได้ตัวเลขนี้
มาก็นำ� มาพิจารณาเปรียบเทียบกับปีทแี่ ล้วๆ มาและแนวโน้ม
ในปีถัดไปจากการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย องค์กร
สามารถใช้วิธีนี้ควบคู่ไปกับการ Benchmark กับบริษัทอื่น
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกันก็จะได้รับ
ข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น
3. การค� ำ นวณจ� ำ นวนคนจากปริ ม าณงานและ
ประสิทธิภาพในการท�ำงาน วิธีนี้เหมาะกับหน่วยงานที่มีการ
ท�ำงานที่มีระบบ มีระเบียบในการท�ำงานที่ชัดเจน มีคู่มือใน
การท�ำงานที่ชัดเจน

การสือ่ สารภายในองค์กรเกีย่ วกับการก�ำหนดจ�ำนวนพนักงาน
ที่เหมาะกับงาน
ในกรณีทบี่ างหน่วยงานมีจำ� นวนคนเกินกว่างาน หน่วยงาน
นั้นควรท�ำดังนี้
1. พิจารณาร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อหาต�ำแหน่งงาน
ในหน่วยงานอื่น การใช้ Internal Recruitment หรือ Internal
Transfer ก็เป็นการบริหารค่าจ้างให้คงที่ที่ได้ผล
2. พิจารณาว่าจะมีการเกษียณอายุ การลาออก หรือ
การโยกย้ายภายใน 6 ถึง 12 เดือน หรือไม่ เพราะถ้ามีแล้ว
จ�ำนวนคนทีเ่ กินอยูก่ อ็ าจจะพอดีกบั งานได้โดยไม่ตอ้ งเลิกจ้าง
การสื่อสารกับพนักงานควรจะเป็นในลักษณะการ
เตรียมตัวให้พนักงานผูน้ นั้ มีความพร้อมในการโยกย้าย มีการ
พัฒนาทักษะความรู้ใหม่ที่จ�ำเป็นต่องาน
ในกรณี ที่ บ างหน่ ว ยงานมี จ� ำ นวนคนเกิ น กว่ า งาน
เป็นจ�ำนวนมาก หน่วยงานนั้นควรท�ำตามทั้ง 2 วิธี ข้างต้น
นอกจากนี้แล้วควรจะด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. ระบุหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดพนักงาน ไม่ว่า
จะเป็นการให้อยู่ต่อหรือเป็นกลุ่มพนักงานส่วนเกิน

2. ระบุว่าต้องการให้พนักงานผู้ใดอยู่ท�ำงานต่อ ผู้ใด
ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว
3. ใช้คณะกรรมการบริหารบุคลากรของบริษทั เป็นเวที
ในการแจ้งให้ทราบและเวลาในการหาทางออก หรือต�ำแหน่ง
ที่ว่างภายนอกบริษัท เพราะกรรมการบางท่านอาจมีเพื่อน
ท�ำงานในบริษัทอื่นที่ก�ำลังขาดพนักงานอยู่
4. แจ้งให้พนักงานที่หน่วยงานต้องการให้ท�ำงานต่อ
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น และเหตุผลที่
ต้องการให้พนักงานกลุ่มนี้หรือคนนี้ท�ำงานต่อไป
5. แจ้งให้พนักงานมีหน่วยงานไม่สามารถด�ำรงสภาพ
การจ้างได้ การแจ้งล่วงหน้าให้มีการเตรียมตัวกันทั้งสองฝ่าย
มีข้อดี แม้ว่าจะมีข้อเสียบ้างก็ตาม แต่การแจ้งที่มีการช่วย
เหลือพนักงานตามมาด้วยจะเกิดผลดีมากกว่า เช่น บริษัท
ได้ท�ำบริการ Out Placement ให้กับพนักงานกลุ่มนั้นและมี
การแจ้งผลเป็นระยะๆ
6. มีการกล่าวขอบคุณพนักงานที่ต้องจากไปจาก
หน่วยงานและพนักงานที่ยังอยู่ให้ท�ำงานต่อด้วยการดูแลที่ดี
ต่อกันมากยิ่งขึ้น
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