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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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ทรัพยากรมนุ ษย์นนสํ
ั าคัญไฉน
(Part 2)
คนึงนิจ อนุโรจน์
อาจารย์พิเศษ คณะศิ ลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การวางแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นการวิเคราะห์และพยากรณ์เกียวกับอุปสงค์ (Demand)
และอุ ปาทาน (Supply) ทางด้านกํา ลังพลอย่ างเป็ นระบบ เพื อให้ไ ด้มาซึ งการสรรหาและคัดเลือกกําลัง พลที มี ค วามรู ้
ความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่ง และเพียงพอทังในด้านจํานวนและคุณภาพ นอกจากนียังเป็ นการวางแผนการพัฒนากําลังพล
อย่างต่อเนือง ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวติ ทีดี

เกรินนํ า

และใน Part 1 ได้เ สนอแนวคิ ดในการจั ดทํา
ตามทีกล่าวไว ใ้ นบทความ Part ที
แผน แผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์ข ององค์ กร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ มีขนตอนการวางแผน
ั
ตามขันตอนที คือ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ ม ซึงเป็ น
ย่อย ขันตอน คือ ขันตอนที การวิเคราะห์สภาพแวดล ้อม ส่วนสําคัญในการวางแผน (Planning) โดยจบทีการวิเคราะห์
ขันตอนที การวิเคราะห์นโยบายและแผนงานขององค์กร สภาพแวดล ้อม ด้วยการทํา SWOT Analysis
ขันตอนที การวิเคราะห์สภาพของทรัพยากรมนุ ษย์ภายใน
SWOT Analysis เป็นเพียงการหาคําตอบศักยภาพ
องค์กร ขันตอนที การพยากรณ์ความต้องการ ขันตอนที
องค์กรในปัจจุ บนั ข้อมู ลทีได้จะเป็ นส่ วนหนึ งในการนําไป
กําหนดแผนทีครอบคลุมทังการสรรหา การพัฒนา การรักษาไว ้ วิเคราะห์กาํ ลังพลทีต้องการในอนาคต (Staff และ Skill)
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กร และปฏิบตั ิ ในขันตอนที และ ผลทีได้จากการวิเคราะห์ใน ขันตอนนี
ตามแผนขันตอนที การตรวจสอบและประเมินผล
จะนํามาเป็ นขอ้ มูลพืนฐานในการคาดการณ์อนาคต กําหนด
(1,2)
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ทิศทางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ซึ งจะนําเสนอแนวคิ ด
และแนวทางของขันตอนที - คือการวิเคราะห์นโยบายและ
แผนงานขององค์กร การวิเคราะห์สภาพของทรัพยากรมนุ ษย์
ภายในองค์กรและการพยากรณ์ความต้องการใน Part 2 นี
ขันตอนที การวิเคราะห์นโยบายและแผนงานขององค์กร
นโยบายขององค์กร ถือได้ว่าเป็ นปัจจัยทีสําคัญใน
การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กร นโยบายจะเกียวข้อง
กับการกํา หนดพันธกิ จ วิส ัยทัศ น์ หรื อทิศทางขององค์ กร
โดยปกติ การวางแผนองค์กรในครังแรกด้วยการทํา SWOT
Analysis นิ ยมวิเคราะห์จุ ด อ่อนจุ ดแข็งขององค์กร ตาม
แนวคิด 7s ของ McKinsey(3) ซึงการวิเคราะห์นโยบายของ
องค์กรจะอยูใ่ นการวิเคราะห์ Strategy และเมือมีการกําหนด
แผนและนํา แผนไปสู่ การปฏิ บ ัติ จ ะมี การทบทวนแผนใน
แต่ละปี เพือรับมือกับการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนและ/หรือ
องค์กรอาจมี การกําหนดนโยบายหรื อทิศทางใหม่ เ พิ มเติ ม
ซึงจําเป็ นต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดลอ้ ม
ร่วมกับการวิเคราะห์ นโยบาย เป้ าหมายขององค์กรทีมีการ
ปรับเปลี ยน การทบทวนและทํา ความเข้าใจกํา ลัง พลและ
คาดการณ์ค วามต้องการในอนาคต จะช่ วยให้มี การจัด ทํา
แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์รองรับ
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
สรุ ปได้ว่ าในการวิเ คราะห์น โยบายและแผนงาน
ขององค์กรในขันตอนที นี องค์ประกอบจําเป็นทีต้องวิเคราะห์
คือ
- แนวทางการบริ หารงานขององค์กร (Vision,
Mission, Purpose Statement) เพือนํามากําหนดทิศทาง
หรื อวิส ัยทัศน์ การจัด การทรัพ ยากรมนุ ษย์ ซึ งจะเป็ นการ
กําหนดเป้ าหมายอย่างกวา้ ง ๆ ทีต้องการใหน้ าํ พาองค์กรไป
สู่อนาคตให้สอดคล ้องกับวิสยั ทัศน์ขององค์กร
- เป้ าหมายผลสําเร็จทีต้องการ (Goal)
- แผนกํา ลัง พลที องค์ กรกํา หนดไว ใ้ นอนาคต
(Human Resource Strategy)
เมื อทํา การวิ เ คราะห์น โยบายและแผนงานของ
องค์กรจะเห็นทิศทางขององค์กรได้ชดั เจนขึน ในขันตอนต่อไป
จึงเป็นขันตอนของการวิเคราะห์ศกั ยภาพขององค์กรในขันตอน
ที
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ขันตอนที การวิเคราะห์สภาพของทรัพยากรมนุ ษย์ภายใน
องค์กร
การวิเคราะห์ส ภาพของทรัพยากรมนุ ษย์ภายใน
องค์กรในการวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ (Strategic Human
Resource Planning) จะต้องทําความเข้าใจใน ประเด็นหลัก
คือ . การทําความเข้าใจกําลังพลในปัจจุบนั และ . การ
พยากรณ์ความต้องการกําลังพลในอนาคต โดยการพยากรณ์
ความต้องการกําลังพลในอนาคตจะเป็ นขันตอนที ของการ
ทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึงขอสรุปรวม
ขันตอนที ไว ้ ณ ทีนี
. การทําความเข้าใจกําลังพลในปัจจุบนั
การทํา ความเข้าใจกํา ลัง พล เป็ นการวิ เ คราะห์
สภาพของทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ภ ายในองค์ กร ประกอบด้ว ย
การวิเคราะห์อุปสงค์ (Demand Analysis) และอุปาทาน
(Supply Analysis) เพือพยากรณ์และกําหนดความต้องการ
กําลังพลในอนาคตทังในด้านจํานวนและสมรรถนะทีเหมาะสม
ในการปฏิบตั ิงานในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึง การวิเคราะห์
ความต้องการกําลังพลในอนาคตจะต้องพิจารณาจากนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ทังนี เพื อให้ได้กาํ ลังพลที
ต้องการสอดคลอ้ งกับเป้ าหมาย ภารกิจ บทบาทหน้าที และ
วัตถุประสงค์ขององค์กร (Strategic Alignment) ก่อนการ
วางแผนยุ ทธศาสตร์ฯ องค์ กรจึ งจํา เป็ นที ต้องเข้าใจภาวะ
กําลังพลในปัจจุบนั ด้วยการวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
แล ้วนําผลการวิเคราะห์มาจัดทําการบรรยายลักษณะงาน (Job
Description) และกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในแต่ละตําแหน่ง (Job Specification)
การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) เป็ นกระบวนการ
รวบรวมขอมูลเกียวกับงาน ซึงได้แก่ กิจกรรมและวิธีปฏิบตั ิ
สภาพการทํางาน วัสดุ อุ ปกรณ์เครื องมือเครื องใช้ รวมถึง
คุณสมบัตขิ องผูป้ ฏิบตั งิ านหรือกําลังพล เพือกําหนดขอบเขต
ของงานและคุณสมบัตขิ องผูป้ ฏิบตั งิ านในตําแหน่งนัน ๆ
การวิเคราะห์งาน จึ งมีว ตั ถุประสงค์เพื อกําหนด
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานและรวบรวมข้อมูลทีเกียวกับงาน
อย่างเป็ นระบบ การวิเคราะห์งานอาจทําการเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ การสังเกต หรือการบันทึกการทํางานประจําวัน
ของผู ป้ ฏิบตั ิง านในทุกกิจกรรมทีมีส่ วนร่ ว ม ตามช่ วงเวลา
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ต่าง ๆ ระหว่างวัน เพือพิจารณาและวิเคราะห์สถิตปิ ริมาณงาน
ทีมีอยู ่ โดยจะต้องกําหนดมาตรฐานงานเพือให้เป็ นเกณฑ์ใน
การคํานวณปริมาณงาน เช่น ในธุ รกิจการส่งพัสดุจะต้องมี
การกําหนดว่าใครจะเป็ นผู ้นําส่ง ใช้เวลานานเท่าใดในการนําส่ง
ของแต่ละครัง และมีการเผชิญปัญหาอะไรบ้าง เช่น ปัญหาการ
จราจรติดขัด หรือกรณีทผูี ร้ บั ไม่อยูบ่ ้าน เป็ นต้น การวิเคราะห์
งานจะนําไปสูก่ ารกําหนดตําแหน่งทีต้องมีในหน่วยงาน รวมทัง
จํา นวนที เหมาะสมกับลักษณะหน้าที ความรับผิ ดชอบและ
ปริมาณงาน โดยจะมีการจัดแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบทีมี
ลักษณะงานคลา้ ย ๆ กันไวเ้ ป็ นกลุ่ม ๆ และจัดอัตรากําลัง
ตามภารกิจรองรับ ดังนันในการวิเคราะห์งานจึ งต้องให้ได้
ข้อมูลทีสําคัญ คือ(4,5) (Jadaman 2013, online., Kenicki,
A, and Williams, B. Management /3. แปลและเรียบเรียง
โดย กิงกาญจน์ วรนิทศั น์. และคณะ. , - ., คนึงนิจ
อนุ โรจน์. )
- ส่วนประกอบของงาน (Element) โดยจะต้อง
วิเคราะห์ให้ถงึ งานทีเล็กทีสุด ทีไม่สามารถแบ่งแยกให้เล็กไป
กว่านันได้ กล่าวอีกนัยหนึงคืองานลําดับสุดท้ายของงานนัน ๆ
เช่น การใส่พริกไทยลงในการทําแกงจืด
- งานเฉพาะอย่าง (Task) คือ กิจกรรมของงาน
แต่ ล ะอย่ างที จะทํา ให้ง านนั น ๆ สํา เร็ จ ลุ ล่ ว งไป เช่ น
การพิมพ์จดหมาย การเตรียมการสอน การนําสินค้าขึนบรรจุ
บนรถ การทําแกงจืดของแม่ครัว
- หน้าที (Duty) คือ จํานวนของงานเฉพาะอย่าง
(Task) การแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบทีมีลกั ษณะงานคล ้ายๆ
กันไว ้เป็ นกลุม่ ๆ ในหน่วยงาน เช่น การทําหน้าทีให้คําแนะนํา
แก่นกั ศึกษาของอาจารย์ในฐานะอาจารย์ทปรึ
ี กษา หน้าทีของ
พนักงานบัญชี คือ การจัดเตรียมการเงินประจําเดือน และ
การจ่ายเงินค่าจ้างประจํางวดหรือเงินเดือน เป็ นต้น
- ตําแหน่ ง (Position) คือ หน้าที (Duty) เป็ นการ
กําหนดว่าจะมีตาํ แหน่งใดอยูใ่ นหน่วยงานหรือส่วนราชการใด
จํานวนเท่าใด ซึงจําเป็ นต้องวิเคราะห์ ให้มีตาํ แหน่งในจํานวน
ทีเหมาะสมกับลักษณะหน้าทีความรับผิดชอบ และปริมาณงาน
ของแต่ละองค์กร เช่น ตําแหน่ งผู จ้ ดั การโรงงาน สมุหบ์ ญั ชี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เป็ นต้น
- งาน (Job) คือ ประเภทของตําแหน่ง (Position)
ในองค์กร เช่น ในโรงเรียนทีมีอาจารย์ผูท้ าํ หน้าทีสอน คน
ต้องมี ตาํ แหน่ งอาจารย์ ตํา แหน่ ง ทุ กตํา แหน่ งทํา งาน
อย่างเดียวกันคือ งานสอน
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- กลุ่มงาน (Job Family) คือ งาน (Job) ตังแต่
งานขึนไปทีรวมอยู ่ในกลุ่มเดียวกัน โดยทีงานนันต้องการ
ผู ป้ ฏิบ ตั ิ งานที มี คุ ณสมบัติเ หมื อนกัน หรื อที มี คุ ณสมบัติ
สนับสนุนซึงกันและกัน เช่น งานสอน งานผลิตเอกสารประกอบ
การสอนและงานผลิตตํารา เป็ นงานทีอยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน เพราะ
ลักษณะงานสนับสนุ นซึงกันและกัน
- กลุ่มอาชีพ (Occupation) คือ กลุม่ งาน (Job
Family) ที เหมือน ๆ กัน ไม่ ว่างานนันจะอยู ่ ที ใดหรือใน
องค์กรใด เช่น พนักงานบัญชี หรือช่างไฟฟ้ า หรือนายแพทย์
- บันไดอาชี พ (Career Path) คือ ลําดับของ
ตําแหน่งของงาน หรือของอาชีพใดก็ตามทีคนทํางานขึนไปสู่
ตําแหน่งทีสูงขึนตามลําดับในการทํางานนัน ๆ เช่น งานสอนใน
มหาวิทยาลัย เริมจากตําแหน่งอาจารย์ เป็นผู ้ช่วยศาสตราจารย์
เป็นรองศาสตราจารย์ และเป็ นศาสตราจารย์ ตามลําดับ เป็นต้น
เมื อนําข้อมู ลทีได้ผลจากการวิเคราะห์งานมาจัด
ระเบียบจะได้ส ารสนเทศ อย่ าง คื อ เอกสารบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) และเอกสารระบุรายละเอียด
คุณสมบัตทิ ต้ี องการสําหรับตําแหน่งงานนัน (Job Specification)
คําบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
เป็ นการกําหนดวิธีการทีผู ป้ ฏิบตั ิงานจะต้องปฏิบตั ิ
ประกอบด้วยรายละเอียดเกี ยวกับลักษณะงาน ชื องานรวม
ทังสาระสําคัญ หน้าทีความรับผิดชอบ ขอบเขตงานในตําแหน่ง
นัน ๆ และคุณสมบัติทจํี าเป็ น การบังคับบัญชา และความ
สัมพันธ์กบั สายงานอืน ๆ
คํา บรรยายลักษณะงานจึ ง มี ว ัตถุ ประสงค์ เ พื อ
กําหนดหน้าที ความรับผิดชอบ ขอบเขตงาน และคุณสมบัติ
ทีจําเป็ นสําหรับผู ด้ าํ รงตําแหน่ ง ทีสอดคล อ้ งกับมาตรฐาน
คุณภาพ คําบรรยายลักษณะงานจะเป็ นประโยชน์ในการจัดทํา
สมรรถนะในการทํางาน (Functional Competency) และยัง
ช่วยให้กําลังพลทราบขอบเขตงานทีรับผิดชอบได้อย่างชัดเจน
และผู บ้ ริหารสามารถใช้เป็ นเกณฑ์เบืองต้นในการประเมินผล
การปฏิบตั เิ พือเพิมผลผลิต (Productivity) งานได้อกี ด้วย
ที สําคัญคําบรรยายลักษณะงานยังใช้เ ป็ นเกณฑ์
เบื องต้น ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อกกํา ลัง พลใหม่ ห รื อการ
พิจารณาโยกย้ายกําลังพลและใช้ประกอบการพิจารณาในการ
ประเมิ น ค่ างานแต่ ล ะตํา แหน่ งให้มี โ อกาสในการเติ บ โต
ในสายอาชีพ (Career Path) และยังเป็ นข ้อมูลในการจัดทํา
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การวางแผนสืบทอดตําแหน่งงาน (Succession Plan) ใน
อนาคต รวมทังเป็ น ข้อมู ลในการวางแผนพัฒ นากําลัง พล
(Human Resource Development) อย่างเป็ นระบบ
องค์ประกอบหลักของแบบบรรยายลักษณะงาน
ประกอบด้วย
- ตําแหน่งงาน
- จุดมุ่งหมายพืนฐานของตําแหน่ ง (ตําแหน่งนี มี
ความสําคัญกับองค์กรอย่างไร)
- คุณสมบัตทิ จํี าเป็ นสําหรับตําแหน่ง
- ผูบ้ งั คับบัญชา
- ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
- หน้าทีงานหลัก
- อํานาจการบังคับบัญชาของตําแหน่ง
- ความรับผิดชอบต่อทรัพยากรขององค์กร
- ตัวชีวัดผลงาน ทีเป็ นตัวบ่งชีวัดประสิทธิภาพของ
ผลของงานทีทําได้ โดยให้ระบุตวั ชีวัดผลงานในแต่ละขอบเขต
งาน ซึงต้องมีความชัดเจนและสามารถวัดได้ โดยการวัดใน
ลักษณะต่าง ๆ
ดังนันหากองค์กรมีการจัดองค์กรใหม่ หรือมีการ
กําหนดตําแหน่งงานใหม่ มีการปรับเปลียนงานในตําแหน่งเดิม
หรือปรับเปลียนแปลงวิธีการทํางานหรือมีการเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เครื องจักรใหม่ ๆ เข้ามาใช้จาํ เป็ นอย่ างยิ งที จะต้องมี การ
วิ เ คราะห์ง าน (Job Analysis) และจั ด ทํา คํา บรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) ใหม่ควบคู่ไปด้วยเสมอ
การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะของผูป้ ฏิบตั งิ าน (Job
Specification)
ในคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) จะมี
การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะของผู ป้ ฏิบตั งิ าน (Job Specification) อยูด่ ว้ ย การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะของผูป้ ฏิบตั งิ าน
เป็ นการกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติของกําลังพลในแต่ละ
ตําแหน่ง ได้แก่ ความรูค้ วามสามารถ ทักษะและองค์ประกอบ
อืน ๆ ทีจําเป็ นในตําแหน่งงานนัน ๆ เพือสามารถทํางานเฉพาะ
และงานในตําแหน่งได้อย่างลุลว่ ง การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะ
ของผู ป้ ฏิบตั ิงานจะใช้เป็ นแนวทางในการสรรหากําลัง พลที
เหมาะสมเพือเข้าปฏิบตั งิ านในแต่ละตําแหน่ง จึงเป็ นเครืองมือ
สําคัญทีช่วยให้องค์กรหลีกเลียงการจ้างงานผู ท้ ีมีคุณสมบัติ
ไม่เหมาะสมกับงาน หรือการจ้างงานผู ท้ มีี คุ ณสมบัติสูงหรือ
ตํากว่าทีองค์กรต้องการ (Overqualified or Underqualified)
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และหากองค์ กรมีการจัดเก็ บข้อมู ล เหล่ านี อย่ างเป็ น ระบบ
จะช่วยให้องค์กรสามารถค้นหากําลังพลทีมีคุณสมบัตติ รงกับ
ความต้องการขององค์กรได้ง่ายขึน
เอกสารระบุ ข อ้ กํา หนดคุ ณสมบัติ เ ฉพาะของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านจะมีส่วนประกอบทีสําคัญ คือ (Jadaman 2013,
online., Kenicki, A, and Williams,B. Management /3.
แปลและเรียบเรียงโดย กิงกาญจน์ วรนิทศั น์ และคณะ. ,
- ., คนึงนิจ อนุ โรจน์. ( ) )
- การศึกษา (Education)
- ประสบการณ์ (Experience)
- ความรู ้ (Knowledge)
- ความสามารถ (Ability)
- ความชํานาญ (Skill)
- คุณสมบัตทิ างกายภาพ (Physical)
- ความพร้อมทางจิตใจ (Psychological Readiness)
- อืนๆ
เมือทําการวิเคราะห์งานและการกําหนดคุณสมบัติ
เฉพาะของผู ้ปฏิบตั งิ าน (Job Specification) และคําบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) แลว้ การทําความเข้าใจ
ภาพรวมกําลังพลในปัจจุบนั และกําลังพลทีต้องการในอนาคต
สามารถดําเนินการได้โดยทําการวิเคราะห์อปุ สงค์และอุปาทาน
ด้านกําลังพล (Demand and Supply Analysis/ Supply
Forecasting) และวิเคราะห์ส่ วนต่ าง (Gap Analysis)
แลว้ จึงนําการวิเคราะห์ทีได้ไปวางแผนกลยุทธ์ดา้ นกําลังพล
ซึงเป็ นขันตอนที ของการทําแผนยุทธศาสตร์ดา้ นทรัพยากร
มนุ ษย์ต่อไป ดิฉันขอเสนอแนวคิ ดในการวิเคราะห์อุปสงค์
อุปาทาน ดังนี
การวิ เคราะห์อุปสงค์และอุปาทานด้านกํา ลังพล
(Demand and Supply Analysis/ Supply Forecasting)
การวิเคราะห์งาน จะทําให้เห็นภาพจํานวน และ
คุณสมบัตกิ าํ ลังพลทีมีในปัจจุบนั ว่าตรงตามความต้องการใน
อนาคตหรือไม่ และเมือถึงอนาคตในเวลาทีต้องการจะเหลือ
กําลังพลเท่าไร ข้อมูลในการวิเคราะห์ความต้องการกําลังพล
ประกอบด้วย
- การวิ เ คราะห์อายุ เพื อทราบถึ ง ลักษณะการ
กระจายด้านอายุของกําลังพล
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- วุ ฒิ การศึ กษา เพื อดู ว่ าสอดคล อ้ งกับความ
ต้องการของหน่ ว ยงานทั งในปั จ จุ บ ัน และอนาคตรวมทั ง
อายุงานและประสบการณ์ว่ามีมากน้อยเพียงใด
- การวิเคราะห์การสู ญเสีย ได้แก่ อัตราร้อยละ
ของการสู ญเสีย ดัชนีการเข้า-ออกงาน และดัชนีการดํารงอยู ่
ของกําลังพล
โดยการวิ เคราะห์เ พื อคาดการณ์ ค วามต้องการ
กําลังพลในอนาคต จะต้องมีการวิเคราะห์คาดการณ์ท งใน
ั
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในเชิงปริมาณจะเป็ นการวิเคราะห์
แนวโน้มการเปลียนแปลงทีเกิดขึน เช่น การเลือนตําแหน่ ง
การโยกย้ายกําลังพล การลาออก หรือการเกษียณอายุ ใน
เชิ ง คุ ณภาพจะเป็ นเรื องเกี ยวกับทักษะความสามารถของ
กําลังพลทีต้องการ
. การพยากรณ์ความต้องการในอนาคต
การวิเคราะห์งาน จะทําให้เห็นส่วนต่างของอุปสงค์
และอุปาทานด้านกําลังพล จากวิเคราะห์ส่วนต่างของกําลังพล
(Gap Analysis) ซึงเป็ นในการเปรียบเทียบกําลังพลทีมีอยู ่
ในปัจจุบนั (Supply) กับความต้องการในอนาคต (Demand)
ในด้านจํานวนและสมรรถนะ ผลของการวิเคราะห์สว่ นต่างของ
กําลังพลจะแสดงให้เห็น ประเด็นคือ
- กําลังพลทีขาด : เมือการพยากรณ์กาํ ลังพลทีมีอยู ่
ในปัจจุบนั มีน อ้ ยกว่ากําลังพลทีคาดว่าจะต้องการในอนาคต
ในกรณี นี องค์ กรจะต้องเตรี ยมจัด หากํา ลัง พลเพิ มเติ ม ซึ ง
สามารถจัดหาได้ทงจากภายในและหรื
ั
อภายนอกองค์กร
- กําลังพลทีเกิน : เมือการพยากรณ์กาํ ลังพลทีมีอยู ่
ในปัจจุบนั มีมากกว่ากําลังพลทีคาดว่าจะต้องการในอนาคต
ในกรณี นี องค์กรจะต้องมีการวางแผนทําให้เกิดความสมดุล
ของจํานวนกับความต้องการขององค์กร
ทั งนี ผู ้ บ ริ ห ารจะต้องมี ก ารวางแผนเกี ยวกั บ
กําลังพลไว ้ล่วงหน้าเพือเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับองค์กรไม่วา่
จะมีปริมาณกําลังพลมากหรือน้อยกว่าความต้องการก็ตาม

สรุป
การทบทวนและทําความเข้าใจกําลังพลทีมีอยู ่ใน
ปัจจุ บ นั และคาดการณ์ ค วามต้องการกํา ลัง พลที เหมาะสม
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ในอนาคต จะช่ ว ยให้การจั ด ทํา แผนบริ หารจั ด การและ
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์มีประสิทธิภาพ เกิด การสรรหา
และคั ด เลื อกกํา ลัง พลที มี ค วามรู ้ ค วามสามารถได้อย่ าง
เหมาะสมทังในเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล ้องกับนโยบาย
และเป้ าหมายขององค์กร เพราะทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นปัจจัย
ที สํา คั ญ ที สุ ด ในการผลั กดั น องค์ ก รให้บ รรลุ เ ป้ าหมาย
สร้างความมันคง มังคั ง และยังยืนขององค์กร ได้อย่ าง
มีประสิทธิภาพ
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