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เมื่อมีการมอบหมายงานเพิ่ม หรื อมีการโยกย้ ายงานจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง หน่วยงานที่ได้ รับเงิน
เพิ่มมักจะขอคนเพิ่มเสมอ แต่...หน่วยงานที่เอางานออกไปมักจะไม่ได้ ลดคนตามไปด้ วย บางครัง้ งานๆเดียว ถูกย้ ายไป 3-4
หน่วยงาน อัตรากาลังคนรวมขององค์กรเพิ่มขึ ้น 3-4 คน ปริ มาณงานหรื อความรับผิดชอบโดยรวมขององค์กรยังมีอยู่เท่าเดิม
ปั ญหาการเพิ่มกาลังคนจะค่อยๆก่อตัวสะสมมากขึ ้นไปเรื่ อยๆ พอถึงระดับหนึ่งผู้บริ หารรู้ สกึ ว่าจานวนพนักงานมากเกินไปแล้ ว
แต่บอกไม่ได้ หรอกครับว่ามากตรงไหน มากเพราะอะไร ผู้บริ หารก็มกั จะมอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไปศึกษาดูว่า
ทาไมหน่วยงานนันจึ
้ งใช้ คนมาก และให้ ไปศึกษาดูว่าจริ งๆแล้ วหน่วยงานนันๆควรจะใช้
้
คนเท่าไหร่ จึงจะเหมาะสม ปั ญหาที่
ตามมาของฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์คือ ไม่ร้ ูวา่ จะเข้ าไปวิเคราะห์ได้ อย่างไร จะเริ่ มต้ นตรงไหน จะวิเคราะห์อะไรบ้ าง
ถ้ าองค์กรขาดการวิเคราะห์กาลังคนที่มีประสิทธิภาพแล้ ว ปั ญหาที่เกิดขึ ้นไม่เพียงแต่จานวนกาลังคนจะเพิ่มขึ ้นอย่าง
ไม่เหมาะสมกับปริ มาณงานแล้ ว ยังมีปัญหาต่างๆติดตามมาอีกมากมาย เช่น ขาดประสิทธิภาพในการจัดโครงสร้ างองค์กร
ต้ นทุนการบริ หารจัดการสูงเกินความเป็ นจริ ง เสีย่ งต่อการเกิดปั ญหาทุจริ ตคอรัปชัน่ สูง ใช้ คนผิดประเภท ใช้ ทรัพยากรไม่ค้ มุ ค่า
ดังนัน้ เพื่อให้ องค์กรต่างๆมีแนวทางในการวิเคราะห์งานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอนาเสนอวิธีการวิเคราะห์งาน 10
ขันตอน
้
ดังนี ้
1.ระบุกิจกรรมหลัก
ถ้ าต้ องการวิเคราะห์ของหน่วยงานหรื อตาแหน่งงานใด ขอแนะนาว่าควรจะเริ่ มจากการศึกษาดูว่างานหลักหรื อ
กิจกรรมหลักของหน่วยงานนันๆมี
้ อะไรบ้ าง อะไรคืองานหลัก งานหลักนันๆมี
้ หน้ าที่หรื อกิจกรรมหลักอะไรบ้ าง ทังนี
้ ้เพื่อให้ เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างงานหลักกับกิจกรรมหลักอย่างชัดเจนและครอบคลุม เช่น งานจัดซื ้อวัตถุดิบ มีกิจกรรมย่อยๆคือ รับคาขอ
ซื ้อจากหน่วยงานผลิต วางแผนการจัดซื ้อ จัดทาใบสัง่ ซื ้อ การตรวจสอบใบสัง่ ซื ้อ อนุมตั ิใบขอสัง่ ซื ้อ ฯลฯ
2.วิเคราะห์ ระดับของงาน
ให้ นาเอากิจกรรมหลักในแต่ละข้ อมาวิเคราะห์วา่ กิจกรรมในเรื่ องนันๆเป็
้ นงานระดับไหน ระดับของงานแบ่งออกเป็ น 3
ระดับคือ งานระดับจัดการ งาควบคุมงาน/บังคับบัญชา และงานระดับปฏิบตั ิการ เช่น การจัดทาใบสัง่ ซื ้อถือเป็ นงานปฏิบตั ิการ
งานตรวจสอบใบสัง่ ซื ้อถือเป็ นงานควบคุมบังคับบัญชา และงานอนุมตั ิใบขอสัง่ ซื ้อถือเป็ นงานระดับจัดการ
3.วิเคราะห์ ช่ ัวโมงงานและปริมาณงาน
ให้ วิเคราะห์วา่ กิจกรรมนันๆใช้
้ เวลาในการทางานกี่ชวั่ โมงกี่นาทีตอ่ วันหรื อต่อเดือน เช่น ออกใบสัง่ ซื ้อ 300 ใบต่อเดือน
ใช้ เวลาในการออกใบละ 5 นาที เวลารวมต่อเดือนคือ 300 x 5 = 1,500 นาที หรื อเท่ากับ 25 ชัว่ โมงต่อเดือน

4.วิเคราะห์ ความถี่ในการปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ตอ่ ไปว่ากิจกรรมนันต้
้ องทาถี่บ่อยแค่ไหน เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน เดือนละ 2-3 ครัง้ สามเดือนครัง้
หรื อปี ละครัง้
5.วิเคราะห์ การใช้ ทรัพยากร
วิเคราะห์ว่ากิจกรรมนันต้
้ องใช้ ทรัพยากรอะไรบ้ าง(ที่ไม่ใช่คน) เช่น ต้ องใช้ เครื่ องมืออุปกรณ์ อะไรบ้ าง ใช้ มากน้ อย
เพียงใด ใช้ บอ่ ยแค่ไหน เพื่อจะได้ นาไปใช้ ในการวิเคราะห์เรื่ องการจัดสรรทรัพยากรต่อไป
6.วิเคราะห์ ความเสี่ยงของงานหรือกิจกรรม
ขอให้ วิเคราะห์ดวู า่ กิจกรรมนันๆมี
้ จดุ ที่ควรระมัดระวังเป็ นพิเศษอะไรบ้ างทังนี
้ ้เพื่อจะนาข้ อมูลที่ได้ ไปใช้ ในการกาหนด
แนวทางในการป้องกันปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต
7.วิเคราะห์ ว่าควรจะทาเองหรือให้ หน่ วยงานข้ างนอกทา
ขันตอนนี
้
้น่าจะเป็ นประโยชน์สาหรับการบริ หารงานในยุคปั จจุบนั และอนาคต เพราะองค์กรจะได้ เตรี ยมตัวไว้ ก่อนว่า
งานใดบ้ างที่สามารถใช้ บริ การจากภายนอกทาได้ ซึ่งต้ องพิจารณาจากปั จจัยดังนี ้ มีบริ การภายนอกรองรับหรื อไม่ ต้ นทุนคุ้ม
หรื อไม่เมื่อเทียบกับที่องค์กรดาเนินการเอง มีผลกระทบต่อความลับทางธุรกิจหรื อไม่
8.ตรวจสอบผลการวิเคราะห์
เมื่อวิเคราะห์มาทัง้ 7 ขันตอนแล้
้
วให้ ลองตรวจสอบอีกครัง้ ก่อนที่จะนาไปใช้ ในการนาเสนอทางเลือกโดยให้ วิเคราะห์
ใน 3 ประเด็นคือ 1) งานนัน(รวมทุ
้
กกิจกรรม)ใช้ ทรัพยากรเหมาะสมหรื อไม่ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องกาลังคน เครื่ องมืออุปกรณ์ 2) งาน
นันมี
้ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานมากน้ อยเพียงใด และ 3) งานนันมี
้ ความเหมาะสมในหลักของการตรวจสอบภายในหรื อไม่
เช่น มีการขอเอง ดาเนินการ ตรวจสอบเองหรื อไม่
9.กาหนดออกหรือทางเลือก
เมื่อทราบผลการวิเคราะห์งานนันๆแล้
้
วให้ ลองนาเสนอแนวทางในการจัดงาน จัดตาแหน่ง จัดกระบวนการในการ
ทางานที่คิดว่าควรจะเป็ น และควรจะกาหนดแนวทางไว้ หลายๆแนวทาง และควรวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกไว้
เพื่อจะได้ นาไปเปรี ยบเทียบว่าแนวทางใดเหมาะสมมากที่สดุ เช่น ถ้ ากิจกรรมนี ้อยู่ด้วยกันก็สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ เครื่ อง
เดียวกันได้ หรื อถ้ าจัดคอมพิวเตอร์ 2-3 เครื่ องมาเป็ นส่วนกลางทุกคนสามารถใช้ ด้วยกันได้ จะเกิดประสิทธิภาพมากกว่า
10.นาเสนอผู้บริหารระดับสูง
ขัน้ ตอนสุด ท้ ายคือการนาผลการวิเคราะห์ งาน พร้ อมทัง้ ข้ อเสนอเกี่ ยวกับแนวทางที่ ควรจะเป็ น เพื่อให้ ผ้ ูบริ หาร
พิจารณาให้ ความเห็นว่าควรจะดาเนินการหรื อไม่ เมื่อไหร่ และจะดาเนินการอย่ างไร จึงจะไม่กระทบต่อความรู้ สึกและการ
ทางาน
จากการวิเคราะห์งานทัง้ 10 ขันตอนที
้
่กล่าวมานี ้ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า องค์กรใดที่กาลังประสบปั ญหาต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่ องกาลังคน เรื่ องประสิทธิ ภาพของงาน เรื่ องความเสี่ยงหรื อล่อแหลมต่อปั ญหาต่างๆ คงจะสามารถนาไปใช้ ในการ
วิเคราะห์งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นนะครับ

