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Strategic Planning  for Human Resource Management is a systematic analysis and  forecast of
demand and supply of personnel In order to obtain a recruitment and selection of personnel with knowledge,
ability  and  suitable  for  the  position  and  sufficient  in both quantity  and  quality.  It  is  also  an ongoing
personnel development plan to be able to work efficiently and have a good quality of life.
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เกริ�นนํา
ตามที�กล่าวไวใ้นบทความ  Part  ที�   �(1,2)  แผน

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรมนุษย ์มขี ั�นตอนการวางแผน
ยอ่ย � ข ั�นตอน  คอื  ข ั�นตอนที�  �  การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
ข ั�นตอนที�  �  การวเิคราะหน์โยบายและแผนงานขององค์กร
ข ั�นตอนที�  �  การวเิคราะหส์ภาพของทรพัยากรมนุษยภ์ายใน
องคก์ร ข ั�นตอนที� �  การพยากรณ์ความตอ้งการ ข ั�นตอนที� �
กาํหนดแผนที�ครอบคลุมท ั�งการสรรหา การพฒันา การรกัษาไว ้
และการใชป้ระโยชนท์รพัยากรมนุษยข์ององค์กร  และปฏบิตัิ
ตามแผนข ั�นตอนที�  � การตรวจสอบและประเมนิผล

(บทความพเิศษ)

ทรพัยากรมนุษยน์ั�นสาํคญัไฉน
(Part 2)

คนึงนิจ  อนุโรจน์

อาจารยพิ์เศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

การวางแผนยุทธศาสตรด์า้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ เป็นการวเิคราะหแ์ละพยากรณ์เกี�ยวกบัอปุสงค ์ (Demand)
และอุปาทาน  (Supply)  ทางดา้นกาํลงัพลอย่างเป็นระบบ  เพื� อใหไ้ดม้าซึ� งการสรรหาและคัดเลือกกาํลงัพลที�มีความรู ้
ความสามารถเหมาะสมกบัตาํแหน่ง และเพยีงพอท ั�งในดา้นจาํนวนและคณุภาพ นอกจากนี�ยงัเป็นการวางแผนการพฒันากาํลงัพล
อยา่งต่อเนื�อง  ใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ  และมคีุณภาพชวีติที�ดี

และใน  Part  1  ได เ้สนอแนวคิดในการจัดทาํ
แผนยุทธศาสตร์การพ ัฒนาทร ัพยากรมนุษย์ขององค์กร
ตามข ั�นตอนที�  �  คือ  การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม  ซึ�งเป็น
ส่วนสาํคญัในการวางแผน (Planning) โดยจบที�การวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้ม ดว้ยการทาํ SWOT Analysis

SWOT Analysis เป็นเพยีงการหาคาํตอบศกัยภาพ
องค์กรในปัจจุบนั  ขอ้มูลที�ไดจ้ะเป็นส่วนหนึ� งในการนาํไป
วิเคราะหก์าํลงัพลที�ตอ้งการในอนาคต  (Staff  และ  Skill)
ในข ั�นตอนที� � และ �   ผลที�ไดจ้ากการวเิคราะหใ์น � ข ั�นตอนนี�
จะนาํมาเป็นขอ้มูลพื�นฐานในการคาดการณ์อนาคต  กาํหนด
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ทิศทางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ซึ� งจะนาํเสนอแนวคิด
และแนวทางของข ั�นตอนที�  �-�  คือการวเิคราะหน์โยบายและ
แผนงานขององคก์ร  การวเิคราะหส์ภาพของทรพัยากรมนุษย์
ภายในองคก์รและการพยากรณ์ความตอ้งการใน Part 2 นี�
ขั�นตอนที� � การวิเคราะหน์โยบายและแผนงานขององคก์ร

นโยบายขององคก์ร  ถอืไดว้่าเป็นปจัจยัที�สาํคญัใน
การวางแผนทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ร นโยบายจะเกี�ยวขอ้ง
กับการกาํหนดพันธกิจ  วิส ัยทศัน์หรือทิศทางขององค์กร
โดยปกต ิ การวางแผนองคก์รในครั�งแรกดว้ยการทาํ  SWOT
Analysis  นิยมวิเคราะหจ์ุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร  ตาม
แนวคิด  7s  ของ McKinsey(3)  ซึ�งการวเิคราะหน์โยบายของ
องคก์รจะอยูใ่นการวเิคราะห ์Strategy และเมื�อมกีารกาํหนด
แผนและนาํแผนไปสู่ การปฏิบ ัติจะมีการทบทวนแผนใน
แต่ละปี  เพื�อรบัมอืกบัการเปลี�ยนแปลงที�อาจเกดิขึ�นและ/หรอื
องค์กรอาจมีการกาํหนดนโยบายหรือทิศทางใหม่เพิ�มเติม
ซึ�งจาํเป็นตอ้งมีการวเิคราะหส์ถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม
ร่วมกบัการวิเคราะห ์ นโยบาย  เป้าหมายขององค์กรที�มีการ
ปร ับเปลี� ยน  การทบทวนและทาํความเข า้ใจกาํลงัพลและ
คาดการณ์ความตอ้งการในอนาคต  จะช่วยใหม้ีการจัดทาํ
แผนบริหารจัดการและแผนพฒันาทรพัยากรมนุษยร์องรบั
ไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป

สรุปไดว้่าในการวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
ขององคก์รในข ั�นตอนที� � นี� องคป์ระกอบจาํเป็นที�ตอ้งวเิคราะห์
คือ

-  แนวทางการบริหารงานขององค์กร  (Vision,
Mission,  Purpose  Statement)  เพื�อนาํมากาํหนดทศิทาง
หรือวิส ัยทศัน์การจัดการทรพัยากรมนุษย์  ซึ� งจะเป็นการ
กาํหนดเป้าหมายอย่างกวา้ง  ๆ  ที�ตอ้งการใหน้าํพาองค์กรไป
สู่อนาคตใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ขององค์กร

-  เป้าหมายผลสาํเรจ็ที�ตอ้งการ  (Goal)
-  แผนกาํล ังพลที� องค์กรกาํหนดไว ใ้นอนาคต

(Human Resource Strategy)
เมื� อทาํการวิเคราะห์นโยบายและแผนงานของ

องคก์รจะเหน็ทศิทางขององคก์รไดช้ดัเจนขึ�น  ในข ั�นตอนต่อไป
จงึเป็นข ั�นตอนของการวเิคราะหศ์กัยภาพขององคก์รในข ั�นตอน
ที� �

ขั�นตอนที� � การวิเคราะหส์ภาพของทรพัยากรมนุษยภ์ายใน
องคก์ร

การวิเคราะหส์ภาพของทร ัพยากรมนุษย์ภายใน
องคก์รในการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ (Strategic Human
Resource Planning)  จะตอ้งทาํความเขา้ใจใน � ประเดน็หลกั
คือ  �.  การทาํความเขา้ใจกาํลงัพลในปจัจุบนั  และ  �.  การ
พยากรณ์ความตอ้งการกาํลงัพลในอนาคต  โดยการพยากรณ์
ความตอ้งการกาํลงัพลในอนาคตจะเป็นข ั�นตอนที�  �  ของการ
ทาํแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ ซึ�งขอสรุปรวม
ข ั�นตอนที� � ไว ้ณ ที�นี�

�. การทาํความเขา้ใจกาํลงัพลในปจัจุบนั
การทาํความเข า้ใจกาํล ังพล  เป็นการวิเคราะห์

สภาพของทร ัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร  ประกอบดว้ย
การวิเคราะหอ์ุปสงค์  (Demand Analysis)  และอุปาทาน
(Supply Analysis)  เพื�อพยากรณ์และกาํหนดความตอ้งการ
กาํลงัพลในอนาคตท ั�งในดา้นจาํนวนและสมรรถนะที�เหมาะสม
ในการปฏิบตัิงานในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ�ง  การวเิคราะห ์
ความตอ้งการกาํลงัพลในอนาคตจะตอ้งพิจารณาจากนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร  ท ั�งนี� เพื�อใหไ้ดก้าํลงัพลที�
ตอ้งการสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย  ภารกิจ  บทบาทหนา้ที�  และ
วตัถปุระสงคข์ององคก์ร  (Strategic Alignment) ก่อนการ
วางแผนยุทธศาสตร์ฯ  องค์กรจึงจาํเป็นที�ตอ้งเขา้ใจภาวะ
กาํลงัพลในปจัจุบนั  ดว้ยการวเิคราะหง์าน  (Job  Analysis)
แลว้นาํผลการวเิคราะหม์าจดัทาํการบรรยายลกัษณะงาน  (Job
Description) และกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะของผูป้ฏบิตังิาน
ในแต่ละตาํแหน่ง (Job Specification)

การวิเคราะหง์าน (Job Analysis)
การวเิคราะหง์าน (Job Analysis) เป็นกระบวนการ

รวบรวมขอมูลเกี�ยวกบังาน  ซึ�งไดแ้ก่  กิจกรรมและวธิีปฏบิตัิ
สภาพการทาํงาน  วสัดุอุปกรณ์เครื�องมือเครื�องใช ้ รวมถึง
คุณสมบตัขิองผูป้ฏบิตังิานหรือกาํลงัพล  เพื�อกาํหนดขอบเขต
ของงานและคุณสมบตัขิองผูป้ฏบิตังิานในตาํแหน่งนั�น  ๆ

การวิเคราะหง์าน  จึงมีวตัถุประสงค์เพื�อกาํหนด
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานและรวบรวมขอ้มูลที�เกี�ยวกบังาน
อยา่งเป็นระบบ การวเิคราะหง์านอาจทาํการเกบ็ขอ้มูลโดยการ
สมัภาษณ์  การสงัเกต  หรือการบนัทึกการทาํงานประจาํวนั
ของผูป้ฏิบตัิงานในทุกกิจกรรมที�มีส่วนร่วม  ตามช่วงเวลา
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ต่าง ๆ ระหวา่งวนั เพื�อพจิารณาและวเิคราะหส์ถติปิรมิาณงาน
ที�มีอยู่  โดยจะตอ้งกาํหนดมาตรฐานงานเพื�อใหเ้ป็นเกณฑใ์น
การคาํนวณปริมาณงาน  เช่น  ในธุรกิจการส่งพสัดุจะตอ้งมี
การกาํหนดวา่ใครจะเป็นผูน้าํสง่ ใชเ้วลานานเทา่ใดในการนาํส่ง
ของแต่ละคร ั�ง และมกีารเผชญิปญัหาอะไรบา้ง เช่น ปญัหาการ
จราจรตดิขดั หรอืกรณีที�ผูร้บัไม่อยูบ่า้น เป็นตน้ การวเิคราะห์
งานจะนาํไปสูก่ารกาํหนดตาํแหน่งที�ตอ้งมใีนหน่วยงาน  รวมท ั�ง
จาํนวนที� เหมาะสมกับลกัษณะหนา้ที�ความร ับผิดชอบและ
ปริมาณงาน  โดยจะมีการจดัแบ่งหนา้ที�ความรบัผิดชอบที�มี
ลกัษณะงานคลา้ย  ๆ  กนัไวเ้ป็นกลุ่ม  ๆ  และจดัอตัรากาํลงั
ตามภารกิจรองรบั  ดงันั�นในการวิเคราะหง์านจึงตอ้งใหไ้ด ้
ขอ้มูลที�สาํคญั คือ(4,5)  (Jadaman 2013, online., Kenicki,
A, and Williams, B. Management /3. แปลและเรยีบเรยีง
โดย กิ�งกาญจน ์วรนทิศัน.์ และคณะ. ����, ���-���., คนงึนจิ
อนุโรจน.์ ����)

-  สว่นประกอบของงาน  (Element)  โดยจะตอ้ง
วเิคราะหใ์หถ้งึงานที�เลก็ที�สุด  ที�ไม่สามารถแบง่แยกใหเ้ลก็ไป
กวา่นั�นได ้กลา่วอกีนยัหนึ�งคืองานลาํดบัสุดทา้ยของงานนั�น ๆ
เช่น  การใส่พรกิไทยลงในการทาํแกงจืด

-  งานเฉพาะอย่าง  (Task) คือ  กจิกรรมของงาน
แต่ละอย่ างที� จะทาํ ให ง้านนั� น  ๆ  สาํ เร็จลุ ล่ วงไป  เช่ น
การพมิพจ์ดหมาย การเตรยีมการสอน การนาํสนิคา้ขึ�นบรรจุ
บนรถ  การทาํแกงจืดของแม่ครวั

-  หนา้ที�  (Duty) คือ  จาํนวนของงานเฉพาะอยา่ง
(Task) การแบง่หนา้ที�ความรบัผดิชอบที�มลีกัษณะงานคลา้ยๆ
กนัไวเ้ป็นกลุม่ ๆ  ในหน่วยงาน  เช่น การทาํหนา้ที�ใหค้าํแนะนาํ
แก่นกัศึกษาของอาจารยใ์นฐานะอาจารยท์ี�ปรกึษา  หนา้ที�ของ
พนกังานบญัชี  คือ  การจดัเตรียมการเงนิประจาํเดือน  และ
การจ่ายเงนิค่าจา้งประจาํงวดหรอืเงนิเดอืน  เป็นตน้

- ตาํแหน่ง (Position) คือ หนา้ที� (Duty) เป็นการ
กาํหนดวา่จะมตีาํแหน่งใดอยูใ่นหน่วยงานหรือส่วนราชการใด
จาํนวนเทา่ใด ซึ�งจาํเป็นตอ้งวเิคราะห ์ ใหม้ตีาํแหน่งในจาํนวน
ที�เหมาะสมกบัลกัษณะหนา้ที�ความรบัผดิชอบ และปรมิาณงาน
ของแต่ละองค์กร  เช่น  ตาํแหน่งผูจ้ดัการโรงงาน  สมุหบ์ญัชี
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ เป็นตน้

- งาน (Job) คือ ประเภทของตาํแหน่ง (Position) 
ในองคก์ร เช่น ในโรงเรยีนที�มอีาจารยผู์ท้าํหนา้ที�สอน �� คน
ตอ้งมีตาํแหน่งอาจารย์  ��  ตาํแหน่ง  ทุกตาํแหน่งทาํงาน
อยา่งเดยีวกนัคือ งานสอน

- กลุ่มงาน (Job Family) คือ งาน  (Job) ตั�งแต่
�  งานขึ�นไปที�รวมอยู่ในกลุ่มเดียวกนั  โดยที�งานนั�นตอ้งการ
ผู ป้ฏิบตัิงานที�มีคุณสมบตัิเหมือนกัน  หรือที�มีคุณสมบตัิ
สนบัสนุนซึ�งกนัและกนั เชน่ งานสอน งานผลติเอกสารประกอบ
การสอนและงานผลติตาํรา เป็นงานที�อยูใ่นกลุม่เดยีวกนั เพราะ
ลกัษณะงานสนบัสนุนซึ�งกนัและกนั

- กลุ่มอาชีพ  (Occupation) คือ  กลุม่งาน  (Job
Family) ที� เหมือน  ๆ  กนั  ไม่ว่างานนั�นจะอยู่ที� ใดหรือใน
องคก์รใด เช่น พนกังานบญัช ีหรอืช่างไฟฟ้า หรอืนายแพทย์

-  บนัไดอาชีพ  (Career  Path) คือ  ลาํดบัของ
ตาํแหน่งของงาน  หรือของอาชีพใดก็ตามที�คนทาํงานขึ�นไปสู่
ตาํแหน่งที�สูงขึ�นตามลาํดบัในการทาํงานนั�น ๆ  เช่น งานสอนใน
มหาวทิยาลยั เริ�มจากตาํแหน่งอาจารย ์เป็นผูช้่วยศาสตราจารย์
เป็นรองศาสตราจารย ์และเป็นศาสตราจารย ์ตามลาํดบั เป็นตน้

เมื�อนําขอ้มูลที�ไดผ้ลจากการวิเคราะหง์านมาจัด
ระเบียบจะไดส้ารสนเทศ  �  อย่าง  คือ  เอกสารบรรยาย
ลกัษณะงาน (Job Description) และเอกสารระบรุายละเอยีด
คุณสมบตัทิี�ตอ้งการสาํหรบัตาํแหน่งงานนั�น (Job Specifica-
tion)

คาํบรรยายลกัษณะงาน (Job Description)
เป็นการกาํหนดวธิีการที�ผูป้ฏิบตัิงานจะตอ้งปฏบิตัิ

ประกอบดว้ยรายละเอียดเกี�ยวกบัลกัษณะงาน  ชื�องานรวม
ท ั�งสาระสาํคญั หนา้ที�ความรบัผดิชอบ ขอบเขตงานในตาํแหน่ง
นั�น  ๆ  และคุณสมบตัิที�จาํเป็น  การบงัคบับญัชา  และความ
สมัพนัธก์บัสายงานอื�น ๆ

คาํบรรยายล ักษณะงานจึ งมีว ัตถุประสงค์เพื� อ
กาํหนดหนา้ที�  ความรบัผดิชอบ  ขอบเขตงาน  และคุณสมบตัิ
ที�จาํเป็นสาํหรบัผู ด้าํรงตาํแหน่ง  ที�สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
คุณภาพ คาํบรรยายลกัษณะงานจะเป็นประโยชนใ์นการจดัทาํ
สมรรถนะในการทาํงาน (Functional Competency) และยงั
ช่วยใหก้าํลงัพลทราบขอบเขตงานที�รบัผิดชอบไดอ้ย่างชดัเจน
และผูบ้ริหารสามารถใชเ้ป็นเกณฑเ์บื�องตน้ในการประเมนิผล
การปฏบิตัเิพื�อเพิ�มผลผลติ (Productivity) งานไดอ้กีดว้ย

ที�สาํคัญคาํบรรยายลกัษณะงานยงัใชเ้ป็นเกณฑ์
เบื� องตน้ในการพิจารณาคัดเลือกกาํล ังพลใหม่หรือการ
พิจารณาโยกยา้ยกาํลงัพลและใชป้ระกอบการพจิารณาในการ
ประเมินค่ างานแต่ละตาํแหน่ งใหม้ี โอกาสในการเติบโต
ในสายอาชีพ  (Career  Path)  และยงัเป็นขอ้มูลในการจดัทาํ
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การวางแผนสืบทอดตาํแหน่งงาน  (Succession  Plan)  ใน
อนาคต  รวมท ั�งเป็นขอ้มูลในการวางแผนพฒันากาํลงัพล
(Human Resource  Development) อยา่งเป็นระบบ

องค์ประกอบหลกัของแบบบรรยายลกัษณะงาน
ประกอบดว้ย

- ตาํแหน่งงาน
-  จุดมุ่งหมายพื�นฐานของตาํแหน่ง  (ตาํแหน่งนี� มี

ความสาํคญักบัองคก์รอย่างไร)
-  คุณสมบตัทิี�จาํเป็นสาํหรบัตาํแหน่ง
- ผูบ้งัคบับญัชา
-  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
- หนา้ที�งานหลกั
-  อาํนาจการบงัคบับญัชาของตาํแหน่ง
-  ความรบัผดิชอบต่อทรพัยากรขององคก์ร
- ตวัชี�วดัผลงาน ที�เป็นตวับง่ชี�วดัประสทิธิภาพของ

ผลของงานที�ทาํได ้โดยใหร้ะบตุวัชี�วดัผลงานในแต่ละขอบเขต
งาน  ซึ�งตอ้งมคีวามชดัเจนและสามารถวดัได ้ โดยการวดัใน
ลกัษณะต่าง ๆ

ดงันั�นหากองค์กรมีการจัดองค์กรใหม่หรือมีการ
กาํหนดตาํแหน่งงานใหม่  มกีารปรบัเปลี�ยนงานในตาํแหน่งเดมิ
หรอืปรบัเปลี�ยนแปลงวธิีการทาํงานหรอืมกีารเทคโนโลยใีหม ่ๆ
เครื� องจักรใหม่  ๆ  เขา้มาใชจ้าํเป็นอย่างยิ�งที�จะตอ้งมีการ
วิ เคราะห์งาน  (Job  Analysis)  และจัดทาํคาํบรรยาย
ลกัษณะงาน (Job Description) ใหม่ควบคู่ไปดว้ยเสมอ

การกาํหนดคุณสมบตัเิฉพาะของผูป้ฏบิตังิาน (Job
Specification)

ในคาํบรรยายลกัษณะงาน (Job Description) จะมี
การกาํหนดคุณสมบตัเิฉพาะของผูป้ฏบิตังิาน  (Job  Specifi-
cation) อยูด่ว้ย การกาํหนดคณุสมบตัเิฉพาะของผูป้ฏบิตังิาน
เป็นการกาํหนดรายละเอียดคุณสมบตัิของกาํลงัพลในแต่ละ
ตาํแหน่ง  ไดแ้ก่ ความรูค้วามสามารถ ทกัษะและองคป์ระกอบ
อื�น ๆ  ที�จาํเป็นในตาํแหน่งงานนั�น ๆ  เพื�อสามารถทาํงานเฉพาะ
และงานในตาํแหน่งไดอ้ยา่งลุลว่ง การกาํหนดคณุสมบตัเิฉพาะ
ของผู ป้ฏิบตัิงานจะใชเ้ป็นแนวทางในการสรรหากาํลงัพลที�
เหมาะสมเพื�อเขา้ปฏบิตังิานในแต่ละตาํแหน่ง  จึงเป็นเครื�องมอื
สาํคัญที�ช่วยใหอ้งค์กรหลกีเลี�ยงการจา้งงานผูท้ี�มีคุณสมบตัิ
ไม่เหมาะสมกบังาน  หรือการจา้งงานผูท้ี�มีคุณสมบตัิสูงหรือ
ตํ �ากวา่ที�องคก์รตอ้งการ (Overqualified or Underqualified)

และหากองค์กรมีการจัดเก็บขอ้มูลเหล่านี� อย่างเป็นระบบ
จะช่วยใหอ้งค์กรสามารถคน้หากาํลงัพลที�มคีุณสมบตัติรงกบั
ความตอ้งการขององคก์รไดง้่ายขึ�น

เอกสารระบุ ข อ้กาํ หนดคุ ณสมบ ัติ เฉพาะของ
ผูป้ฏบิตังิานจะมสี่วนประกอบที�สาํคญั คือ (Jadaman 2013,
online., Kenicki, A, and Williams,B. Management /3.
แปลและเรยีบเรยีงโดย กิ�งกาญจน ์วรนิทศัน ์และคณะ. ����,
���-���., คนึงนิจ อนุโรจน.์ (�) ����)

- การศึกษา (Education)
- ประสบการณ์ (Experience)
- ความรู ้(Knowledge)
- ความสามารถ (Ability)
- ความชาํนาญ (Skill)
- คุณสมบตัทิางกายภาพ (Physical)
- ความพรอ้มทางจิตใจ (Psychological Readi-

ness)
- อื�นๆ
เมื�อทาํการวเิคราะหง์านและการกาํหนดคุณสมบตัิ

เฉพาะของผูป้ฏบิตังิาน (Job Specification)  และคาํบรรยาย
ลกัษณะงาน  (Job  Description)  แลว้  การทาํความเขา้ใจ
ภาพรวมกาํลงัพลในปจัจุบนัและกาํลงัพลที�ตอ้งการในอนาคต
สามารถดาํเนินการไดโ้ดยทาํการวเิคราะหอ์ปุสงคแ์ละอปุาทาน
ดา้นกาํลงัพล (Demand and Supply Analysis/ Supply
Forecasting)  และวิเคราะหส์่วนต่าง  (Gap  Analysis)
แลว้จึงนาํการวเิคราะหท์ี�ไดไ้ปวางแผนกลยุทธ์ดา้นกาํลงัพล
ซึ�งเป็นข ั�นตอนที� � ของการทาํแผนยุทธศาสตรด์า้นทรพัยากร
มนุษยต์่อไป  ดิฉันขอเสนอแนวคิดในการวเิคราะหอ์ุปสงค์
อปุาทาน ดงันี�

การวิเคราะหอ์ุปสงคแ์ละอุปาทานดา้นกาํลงัพล
(Demand  and  Supply  Analysis/  Supply  Forecast-
ing)

การวิเคราะหง์าน  จะทาํใหเ้ห็นภาพจาํนวน  และ
คุณสมบตักิาํลงัพลที�มีในปจัจุบนัว่าตรงตามความตอ้งการใน
อนาคตหรือไม่  และเมื�อถงึอนาคตในเวลาที�ตอ้งการจะเหลอื
กาํลงัพลเท่าไร  ขอ้มูลในการวเิคราะหค์วามตอ้งการกาํลงัพล
ประกอบดว้ย

-  การวิเคราะห์อายุ   เพื� อทราบถึงล ักษณะการ
กระจายดา้นอายุของกาํลงัพล
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-  วุฒิการศึกษา  เพื� อดูว่าสอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของหน่วยงานท ั�งในปัจจุบ ันและอนาคตรวมท ั�ง
อายุงานและประสบการณ์ว่ามีมากนอ้ยเพยีงใด

-  การวิเคราะหก์ารสูญเสีย  ไดแ้ก่  อตัรารอ้ยละ
ของการสูญเสีย  ดชันีการเขา้-ออกงาน  และดชันีการดาํรงอยู่
ของกาํลงัพล

โดยการวิเคราะห์เพื� อคาดการณ์ความตอ้งการ
กาํลงัพลในอนาคต  จะตอ้งมีการวิเคราะหค์าดการณ์ท ั�งใน
เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ ในเชงิปรมิาณจะเป็นการวเิคราะห์
แนวโนม้การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�น  เช่น  การเลื�อนตาํแหน่ง
การโยกยา้ยกาํลงัพล  การลาออก  หรือการเกษียณอายุ  ใน
เชิงคุณภาพจะเป็นเรื� องเกี� ยวกับทกัษะความสามารถของ
กาํลงัพลที�ตอ้งการ

�. การพยากรณ์ความตอ้งการในอนาคต
การวเิคราะหง์าน  จะทาํใหเ้หน็ส่วนต่างของอปุสงค์

และอปุาทานดา้นกาํลงัพล  จากวเิคราะหส์่วนต่างของกาํลงัพล
(Gap  Analysis)  ซึ�งเป็นในการเปรียบเทยีบกาํลงัพลที�มีอยู่
ในปจัจุบนั (Supply) กบัความตอ้งการในอนาคต  (Demand)
ในดา้นจาํนวนและสมรรถนะ  ผลของการวเิคราะหส์ว่นต่างของ
กาํลงัพลจะแสดงใหเ้หน็ � ประเดน็คือ

- กาํลงัพลที�ขาด : เมื�อการพยากรณ์กาํลงัพลที�มอียู่
ในปจัจุบนัมีนอ้ยกว่ากาํลงัพลที�คาดว่าจะตอ้งการในอนาคต
ในกรณีนี� องค์กรจะตอ้งเตรียมจัดหากาํลงัพลเพิ�มเติมซึ� ง
สามารถจดัหาไดท้ ั�งจากภายในและหรอืภายนอกองค์กร

- กาํลงัพลที�เกนิ : เมื�อการพยากรณ์กาํลงัพลที�มอียู่
ในปัจจุบนัมีมากกว่ากาํลงัพลที�คาดว่าจะตอ้งการในอนาคต
ในกรณีนี� องค์กรจะตอ้งมีการวางแผนทาํใหเ้กิดความสมดุล
ของจาํนวนกบัความตอ้งการขององค์กร

ท ั� งนี� ผู ้บริหารจะต ้องมีการวางแผนเกี� ยวกับ
กาํลงัพลไวล้ว่งหนา้เพื�อเป็นการเตรยีมพรอ้มสาํหรบัองคก์รไมว่า่
จะมปีริมาณกาํลงัพลมากหรอืนอ้ยกว่าความตอ้งการกต็าม

สรุป
การทบทวนและทาํความเขา้ใจกาํลงัพลที�มีอยู่ใน

ปัจจุบนัและคาดการณ์ความตอ้งการกาํลงัพลที� เหมาะสม

ในอนาคต  จะช่ วยให ก้ารจัดทาํแผนบริหารจัดการและ
แผนพฒันาทรพัยากรมนุษยม์ีประสิทธิภาพ  เกิดการสรรหา
และคัดเลือกกาํล ังพลที� มีความรู ้ความสามารถไดอ้ย่ าง
เหมาะสมท ั�งในเชงิปรมิาณและคุณภาพ สอดคลอ้งกบันโยบาย
และเป้าหมายขององค์กร  เพราะทรพัยากรมนุษยเ์ป็นปจัจยั
ที� สาํคัญที� สุ ดในการผล ักด ันองค์กรให บ้รรลุ เป้ าหมาย
สรา้งความม ั �นคง  ม ั �งคั �ง  และย ั �งยืนขององค์กร  ไดอ้ย่าง
มปีระสทิธิภาพ
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