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การวางแผนบคลากรุ  
รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัรอบุ  

การวางแผนบคลากรคอืการจดัคนเข้าทาํงานุ  (Staffing )เป็น
กระบวนวางแผนด้านทรัพยากรมนษย์ุ (Human resources) การ
จดัคนเข้าทาํงานคอืปัจจยัสําคญัสําหรับการดาํเนินกจิกรรมของ
องค์การ เพือ่จดัหากาํลงัคนให้เหมาะสมกบังาน(Put the right 
man on the right job) การวางแผนบคลากรจะเร่ิมต้นทีุ่ การวาง
แผนการสรรหาและการคดัเลอืก (Planning recruitment and 
selection ) คอืการศึกษากระบวนการทีจ่ะคาดคะเนไว้ล่วงหน้าว่า
หน่วยงานน้ันต้องการคนจาํนวนเท่าใด ประเภทใด ในเวลาใด จะ
ทาํให้การปฏิบัตงิานในองค์การเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ โดย
การวางแผนกาํลงัคนน้ันมทีั้งทีเ่ป็นแผนระยะส้ันและแผนระยะ
ยาว เป็นการใช้กาํลงัคนทีม่อีย่ให้เกดิประสิทธิภาพสงสด  ู ู ุ
วตัถประสงค์การวางแผนเพือ่หาคนมาใช้ได้ตรงกบัวตัถประสงค์ุ ุ
ขององค์การในอนาคต การวางแผนกาํลงัคนจะช่วยประหยดัใน
การจ้างพนักงานใหม่ เพือ่เพิม่พนข้อมลเกีย่วกบักาํลงัคนู ู  การ
วางแผนบคลากรคอืการวางแผนสรรหานําบคลากรเข้าทาํงานในุ ุ
องค์การ การบรรจแต่งตั้ง การดาํรงรักษาบคลากรทกรปแบบุ ุ ุ ู
จนถงึการนําบคลากรออกจากหน่วยงานด้วยวธีิการต่าง ๆ เช่น ุ
เกษยีณอาย ลาออก เป็นกจิกรรมช่วงสดท้ายขององค์การุ ุ  
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 องค์ประกอบการวางแผนสรรหาและการคดัเลอืกประกอบด้วยการ
วางแผนเป็นองค์ประกอบทีสํ่าคญัประการแรก การวางแผนพืน้ฐานของ
หน่วยงานจะทาํไปส่การวางแผนสําคญัอย่างอืน่   เช่น หน่วยงานต้องมกีารู
วางแผนทรัพยากรมนษย์ มกีารสรรหาบคลากร การคดัเลอืก และประการทีุ่ ุ
สําคญัคอืการบรรจแต่งตั้งเพือ่ให้ได้บคลากรตามทีอ่งค์การต้องการุ ุ  
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 การวางแผนเกีย่วข้องกบัการสรรหาบคลากรสําหรับตาํแหน่งงานต่าง ๆ ุ
ในองค์การ เพือ่วางแผนการปฐมนิเทศและการฝึกอบรม การนิเทศงานและการ
ประเมนิผล ทาํให้เกดิการยอมรับบคลากรเข้าทาํุ งานในองค์การ 
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 โดยทัว่ไปการวางแผนเกีย่วข้องกบัการสรรหาบคลากร  ุ
นําไปส่การศึกษาและฝึกอบรม การนิเทศงานและประเมนิผล การู
ทบทวนแผนการและการยอมรับบคลากรตามแผนการทีว่างไวุ้  
 

การวางแผน 

ทบทวน 

ยอมรับ 

การสรรหา 

ให้การศึกษา
และฝึกอบรม 

นิเทศงานและ
ประเมินผล 
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 ปัจจยัภายในองค์การทีเ่กีย่วข้องกบัการวางแผนที่สําคญั 
จะต้องมีการวางแผนสําหรับปฏบัิตกิารให้มคีวามเส่ียงน้อย
ทีส่ด มีเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและทนัสมยัเพือ่การแข่งขนัในุ
ตลาด มกีารจดัการตลาดสําหรับองค์การ มรีะบบการ
ปฏบัิตกิารทีม่ปีระสิทธิภาพ มกีารเงนิและงบประมาณที่
แขง็แกร่งเพือ่ประกนัความมัน่คงขององค์การ องค์การต้อง
จดัระบบสารสนเทศการจดัการ (MIS- Management 

ทรัพยากร
มนษย์ุ  

ระบบ
สารสนเทศ
การจดัการ 

การเงนิ/
งบประมาณ 

การ
ปฏิบัตกิาร 

การตลาด 

เทคโนโลย ี

การ
วางแผน 

ปัจจัยภายใน
องค์การ 
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Information System) ให้ทนัสมัยเพือ่การแข่งขนัในโลกาภิ
วตัน์ ระบบสารสารสนเทศการจดัการคอืระบบการจดัการ
ข้อมลด้านบคลากร งบประมาณ วตัถดบิและข้อมลเกีย่วกบัู ุ ุ ู
การจดัการทีเ่ป็นประโยชน์สําหรับหน่วยงาน บางคร้ังระบบ
สารสนเทศการจดัการอาจใช้ในความหมายคล้ายกบัระบบ
สารการจดัการสารสนเทศ (Information Technology 
Management )คอืการศึกษาและทาํความเข้าใจด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศซ่ึงเป็นทรัพยากรทีเ่กดิจากความ
ร่วมมอืกนั เป็นปัจจยัที่กาํหนดศักยภาพด้านกลยทธ์และการุ
ปฏบัิตงิานของหน่วยงานสําหรับออกแบบและพฒันา
ผลติภัณฑ์และบริการให้ลกค้าพงึพอใจมากทีส่ด รวมทั้งผลติู ุ
ภาพ ศักยภาพด้านการแข่งขนัและความสามารถให้ได้กาํไร
และผลประโยชน์ ประการทีสํ่าคญัคอืมทีรัพยากรมนษย์ทีม่ีุ
ประสิทธิภาพมากทีส่ดสําหรับการปฏิบัติงานขององค์การุ  
  
การสรรหา 

การสรรหา (Recruitment) หมายถงึกระบวนการจงใจ ู
วเิคราะห์และคดัเลอืกบคคลทีม่คีณสมบัตสํิาหรับปฏิบัติงานุ ุ
ในองค์การหรือกจิการ เพือ่สรรหาคดัเลอืกบคลากรใหุ้
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เหมาะสมกบังาน  องค์ประกอบทีสํ่าคญัในกระบวนการสรร
หาคอืขนาดกจิการด้วยการใช้การสรรหาบคลากรละุ
กระบวนการสรรหาจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง การสรรหาคอื 
กระบวนการรวบรวมผ้ที่มคีณสมบัตติามทีอ่งค์กู ุ ารกาํหนด
สําหรับงานต่างๆ 

 

2.การ
เลอืกสรร 

4.ผลการยืน่
ใบสมคัร 

1.การยืน่ใบ
สมคัร 

3.การ
ตดัสินใจ 
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 การสรรหาเร่ิมด้วยการยืน่ใบสมัคร (Application) เพือ่
ทาํให้เกดิการเลอืกสรร (Selection) เพือ่ทาํให้เกดิการตดัสินใจ
และเพือ่ทราบผลการยืน่ใบสมคัรงาน 
 

 
 การสรรหาเป็นกระบวนการรวบรวมผ้สมัครงานที่มีู
คณสมบัตติามทีอ่งค์การกาํหนดสําหรับตาํแหน่งงานต่าง ๆ ุ
ตามแผนการกาํลงัคนทีว่างไว้ เพือ่นําไปส่การคดัเลอืกซ่ึงเป็นู
กระบวนการตดัสินใจว่าจะจ้างใครหรือไม่จ้างใคร ทาํให้มกีาร
ปฐมนิเทศคอืการแนะนําบรรจใหุ้ พนักงานใหม่ให้ร้จักู
องค์การและงานในหน้าที่ได้รับมอบหมาย 
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         การสรรหาบคลากรคอืการคดัเลอืกบคคลให้เหมาะสมุ ุ
กบับทบาทและวฒันธรรมในองค์การ เมือ่คดัเลอืกบคลากรุ
ใหม่ได้แล้วองค์การต้องฝึกอบรมบคลากรให้เหมาะสมกบัุ
บทบาทในปัจจุบันและอนาคต ในช่วงปฏบัิติงานต้องระบใหุ้
ได้ว่ามปัีญหาในการปฏิบัตงิานอย่างไรสําหรับการวางแผน
ฝึกอบรมและพฒันาบคลากรสําหรับการจาํแนกและจดัการุ
ปฏบัิตงิานและสามารถควบคมพฤตกิรรมการทาํงานใหุ้
เหมาะสมได้ องค์การต้องศึกษาและจดัระบบสารสนเทศ
ข้อมลเกีย่วกบัความสามารถหรือพรสู วรรค์ของบคลากรทกุ ุ
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ด้านสําหรับการเลือ่นตาํแหน่ง การสืบทอดตาํแหน่งให้
เหมาะสมเป็นวธีิการดาํรงรักษาบคลากรทีม่คีวามสามารถในุ
องค์การ การเลอืกสรรบคลากรจาํเป็นต้องคดัเลอืกบคลากรใหุ้ ุ
เหมาะสมกบัค่านิยมและวฒันธรรมเพือ่การดาํรงรักษา
บคลากรในองค์การุ  

          องค์ประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานประกอบด้วย
การปฏิบัตงิานหมายถึง การวเิคราะห์ด้านประชากร ศักยภาพ
ทรัพยากรมนษย์  การคาดคะเนความต้องการในอนาคต การุ
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วเิคราะห์แนวโน้ม การวเิคราะห์ช่องว่างและทกัษะ  อนัจะมี
บทบาทต่อวธีิการเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง ประกอบด้วยการ
วางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง( Succession plan )ยทธศาสตร์ุ
การสรรหา การวางแผนการสรรหาทาํให้เกดิการเปลีย่นแปลง
ในองค์การด้านทรัพยากรมนษย์เน่ืองจากจะทาํให้องค์การมีุ
กาํลงัคนเพิม่มากขึน้หรือลดกาํลงัคนลงมีผลกระทบต่อการ
ปฏบัิตงิานและกาํลงัการผลติขององค์การ การวางแผนการ
บรรจแต่งตั้ง ุ (Placement plan)  การเปลีย่นแปลง
องค์การ/งาน  การประเมนิความก้าวหน้าและการวางแผน  
การทาํให้เป้าหมายเป็นจริง(realization)  

การวเิคราะห์งาน 

 หน่วยงานต้องมีการวเิคราะห์งาน( job analysis ) เพือ่
สามารถนําคนเข้าส่ตาํแหน่งงานให้เหมาะสม การวเิคราะห์ู
งานคอืกระบวนการศึกษารวบรวมข้อมลเกีย่วกบัหน้าที ู่
ความรับผดิชอบ ทกัษะการปฏิบัตงิานทีจ่ําเป็น รายได้และ
ส่ิงแวดล้อมการปฏบัิติงานทีเ่หมาะสม ข้อมลต่าง ๆ ต้องู
สอดคล้องกบัรายละเอยีดของ( job description )และรายได้
ผลประโยชน์ทีไ่ด้รับตามตาํแหน่งงาน  ข้อมลดงักล่าวจะต้องู
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กาํหนดไว้ในรายละเอยีดเกีย่วกบัแผนการสรรหาสําหรับการ
โฆษณาตาํแหน่งงาน รวมทั้งการวางแผนพฒันาการ
ปฏบัิตงิานและระบบการจัดการปฏิบัตงิาน 
 

 
 การวเิคราะห์งานในหน่วยงานต้องมอีงค์ประกอบสําคญั
เกีย่วกบัตาํแหน่งงาน (Job position) ว่าเป็นตําแหน่งงาน
ประเภทใด มรีายละเอยีดของงานอย่างไร ประการสําคญัคอืมี
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มลค่าของงาน ู (Job worth) มรีะดบัใด มคีวามรับผดิชอบ
อย่างไร โดยเน้นปัจจยัทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัทกัษะ ความร้และู
ทศันคตใินตาํแหน่งงานแต่ละตาํแหน่ง  บทบาทและความ
รับผดิชอบตามรายละเอยีดของงาน รวมทั้งการศึกษาและ
ประสบการณ์ให้เหมาะสมกบัมลค่างานที่ได้รับมอบหมายู  
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 การวเิคราะห์งานเร่ิมทีว่เิคราะห์ว่างานต้องทาํอะไรบ้าง 
(What to do)วเิคราะห์ตาํแหน่งผ้ปฏบัิติงานู  (Worker 
position) คอืงาน/หน้าที่งานแต่ละตาํแหน่ง  วเิคราะห์งาน
อาชีพ (occupation) คอืวเิคราะห์วชิาชีพของแต่ละงานและ
ตาํแหน่งงานทีเ่กีย่วข้อง วเิคราะห์ภาระหน้าที ่ (Duties) 
วเิคราะห์ขอบเขตงานทีสํ่าคญัว่ามีขอบเขตการปฏิบัตงิาน
อย่างไร วเิคราะห์งานเฉพาะด้าน (Task) คอืวเิคราะห์หน่วย
เฉพาะของงานแต่ละงาน พืน้ฐานสําคญัคอืวเิคราะห์
มาตรฐานการปฏบัิติงาน (Performance standards)ทั้ง
มาตรฐานทัว่ไปและมาตรฐานเฉพาะ เช่น เคร่ืองมอืเฉพาะ
ด้าน วสัด ความร้ และระบบความปลอดภัย เป็นการวเิคราะห์ุ ู
ศักยภาพการทาํงาน (Competency analysis) วเิคราะห์
วธีิการทาํงาน หมายถึงการทาํงานเฉพาะด้าน กจิกรรมและผู้
ทีส่ามารถปฏิบัติงานนีไ้ด้ (Enablers) 
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 การวเิคราะห์งานแบบแมทตริกคอืการวเิคราะห์งานโดย
ใช้ปัจจยัหลายด้านมาวเิคราะห์ เช่น การวเิคราะห์ด้วยส่ิงที่
บคลากรต้องปฏิบัตหิน้าทีอ่ะไรบ้างุ  (What) เช่น หน้าที ่งาน 
และความรับผดิชอบ ประการต่อมาคอืวเิคราะห์วธีิการ 
(How) ทีบ่คลากรในแต่ละตาํแหน่งงานต้องปฏบัิต ิ เช่น ุ
วธีิการปฏบัิติงาน เคร่ืองมอืทีใ่ช้ปฏบัิตงิานและเทคนิควธีิการ
พเิศษต่าง ๆ ทีจ่าํเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน  จาํเป็นต้อง
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วเิคราะห์สาเหตว่าทาํไุ ม (Why) บคลากรต้องปฏบัิติงานในุ
หน้าทีนี่ ้ คอืการวเิคราะห์งานด้านผลงาน ผลผลติและบริการ
ทีต้่องปฏบัิติ ประการสดท้ายคอืวเิคราะห์คณลกัษณะของุ ุ
บคลากร ุ (Worker qualifications) เช่น คณสมบัติด้านทกัษะ ุ
ความร้ ความสามารถและลกัษณะกายภาพทีจ่าํเป็นและู
สอดคล้องกบัตาํแหน่งหน้าที ่
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 กระบวนการวเิคราะห์งานเร่ิมต้นที่การวเิคราะห์งานว่า
งานน้ันคอือะไร เพือ่กาํหนดรายละเอยีดงานและกาํหนด
ความชํานาญพเิศษบคคล ุ (Person specification) ว่าต้องมี
รายละเอยีดพเิศษเฉพาะตําแหน่งอย่างไร เป็นข้อกาํหนด
ข้อเสนอทีใ่ช้การศึกษาฐานข้อมลด้านศักยภาพ ขั้นต่อมาคอืู
กาํหนดข้อจงใจซ่ึงเป็นแรงดงึดดใจและการจดัการใบสมัครู ู
งาน เพือ่คดัเลอืกผ้สมคัรงานจากรายช่ือและการประเมินู
ผ้สมคัรงานทีม่อีย่ เพือ่สามารถตดัสินใจแต่งตั้งบคคลทีู่ ู ุ
เลอืกสรรแล้ว ทาํให้สามารถคดัเลอืกบคคลเข้าร่วมงานในุ
หน่วยงานและรับสมาชิกบคลากรคนใหม่เข้าปฏบัิตงิานในุ
หน่วยงาน 
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 การวเิคราะห์งานจะต้องมีการพฒันารปแบบการู
วเิคราะห์งานให้ทนัสมยัอย่เสมอ เน่ืองจากองค์การมีการู
เปลีย่นแปลงอย่ตลอดเวลาด้วยการศึกษาการวเิคราะห์งานทีู่
เคยปฏบัิตมิาก่อน ศึกษารปแบบการประเมนิทีู่ เคยปฏิบัตมิา
ก่อน (Custom Assessment) เพือ่สามารถจัดทาํค่มอืการู
สัมภาษณ์ใหม่ให้เหมาะกบัการตําแหน่งงานใหม่ 
 
การวางแผนทรัพยากรมนษย์ุ  

การวางแผนทรัพยากรมนษย์ ุ ( Human resource 
planning) คอืกระบวนการเปรียบเทยีบความสนใจ ทกัษะ 
พรสวรรค์ของทรัพยากรมนษย์เพือ่ให้องค์กุ ารสามารถ
มอบหมายงานทีเ่หมาะสมให้บคลากรุ  (the right person in 
the right job at the right time.)ในเงือ่นไขด้านส่ิงแวดล้อม
ทีม่ัน่คงและมเีสถยีรภาพในอดตีที่ผ่านมาทําให้มกีารวางแผน
ทรัพยากรมนษย์ระยะส้ัน เปรียบเทยีบกบัเงือ่นไขุ
ส่ิงแวดล้อมทีไ่ม่มเีสถียรภาพ การเปลีย่นแปลงประชากร และ
เทคโนโลย ี การแข่งขนัระหว่างประเทศมมีากขึน้ ทาํให้ต้อง
เปลีย่นแปลงการวางแผนทรัพยากรมนษย์ในองค์การช้ัุ นนํา 
การวางแผนเน้นผลความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการและผู้
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วางแผน ประการสําคญัการวางแผนเน้นความสําคญัของ
ทรัพยากรมนษย์และการวางแผนระยะยาวร่วมกบัการุ
วางแผนระยะส้ัน นักวางแผนทรัพยากรมนษย์ต้องเกีย่วข้องุ
กบัโครงการทีต่อบสนองความต้องการด้านบริหารธรกจิซ่ึงุ
ต้องมคีวามรับผดิชอบและท้าทายเพิม่มากขึน้ 

 
 การวางแผนทรัพยากรมนษย์คอืการเลอืกสรรทรัพยากรุ
มนษย์เกีย่วข้องกบัการคดัเลอืกบคลากรทีด่ทีีส่ด เพือ่สามารถุ ุ ุ
จดัการปฏบัิติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การที่
กาํหนดไว้ การวางแผนทรัพยากรมนษย์คอืการจดัการุ
พรสวรรค์หรือความสามารถของบคลากรเพือ่นํามาใชุ้
ปฏบัิตงิาน ประการทีสํ่าคญัต้องมกีารพฒันาทรัพยากร
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มนษย์ให้มคีวามสามารถและมคีวามก้าวหน้าในอาชีพการุ
งานทีป่ฏบัิตอิยู่ 

 
         การพฒันาอาชีพมคีวามสัมพนัธ์กบัการวางแผน
ทรัพยากรมนษย์เน่ืองจากุ เป้าหมายการวางแผนทรัพยากร
มนษย์คอืการพฒันาอาชีพการงานทีเ่กีย่วกบัการปฏบัิตหิน้าทีุ่
ในหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ นอกจากนี้
การพฒันาอาชีพยงัเกีย่วข้องกบัการวางแผนอาชีพ  เส้นทาง
อาชีพ การสืบทอดตาํแหน่งในองค์การและการพฒันา
ศักยภาพของทรัพยากรมนษย์ในหน่วุ ยงาน 
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 การพฒันาพรสวรรค์ของทรัพยากรมนษย์เป็นบทบาทุ
สําคญัสําหรับการวางแผนทรัพยากรมนษย์ เน่ืองจากการทีุ่
หน่วยงานสามารถนําเอาศักยภาพหรือพรสวรรค์ (Talent) 
ของบคลากรมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้กจ็ะทาํให้สามารถุ
พฒันาองค์การไปส่เป้าหมายได้มากทีู่ สด  ระบบการพฒันาุ
พรสวรรค์ประกอบด้วยการจดัการอาชีพการงานทีบ่คลากรุ
น้ันปฏบัิตอิย่  การฝึกอบรมและการพฒันาเพิม่เติมเพือ่ใหู้

การสรรหา&
การคดัเลอืก 

การวางแผนกล
ยทธ์ทรัพยากรุ

มนษย์ุ  

การชดเชย&
ผลประโยชน์ 

การจดัการ
ปฏิบัตงิาน 

การวางแผน
สืบทอด
ตาํแหน่ง 

การ
ฝึกอบรม&
การพฒันา 

การจดัการ
อาชีพ 

ระบบการ
พฒันา
พรสวรรค์ 



 23

บคลากรมคีวามร้เพิม่ขึน้ การวางแผนสืบทอดตาํแหน่งเพือุ่ ู
เป็นการเลือ่นตาํแหน่งเป็นขวญัและกาํลงัใจของบคลากร การุ
จดัการปฏบัิติงานให้เหมาะสมสําหรับบคลากรแต่ละคน  การุ
ชดเชยและผลประโยชน์สําหรับบคลากร การวางแผนกลยทธ์ุ ุ
ทรัพยากรมนษย์ รวมทั้งการวางแผนการสรรหาและการุ
คดัเลอืกทรัพยากรมนษย์ทีเ่หมาะสม ุ  
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 การวางแผนทรัพยากรมนษย์เกีย่วข้องกบัุ การวางแผน
สรรหาบคลากรด้วยวธีิการต่าง ๆ เุ ช่น การบรรจใหม่ เลือ่นุ
ช้ันเข้ามา ย้ายเข้ามา ลดขั้นเข้ามาเป็นบคลากรผ้ปฏบัิติงานในุ ู
องค์การจนถึงส้ินสดการทาํงานหรือการนําบคลากรออกไปุ ุ
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จากหน่วยงาน เน่ืองจากสมคัรใจลาออก ตาย เลือ่นช้ันออกไป 
ย้ายออกไป ลดขั้นออกไป เกษยีณอาย ออกเพราะครบสัญญา ุ
และพกังานเป็นต้น 

 
 การจดัการทรัพยากรมนษย์ยงัรวมถงึงานด้านการุ
วางแผนกาํหนดองค์การในปัจจบันด้านจาํนวนบคลากร ุ ุ
บทบาทบคลากรและทกัษะความสามารถในการปฏบัิติุ  
งาน ด้วยกระบวนการสรรหา การฝึกอบรมและการส้ินสดุ
การทาํงานนําคนออกไปเน่ืองจากคนงานงานเป็นการกาํหนด
จาํนวนบคุ ลากร บทบาทและทกัษะองค์การในอนาคต 
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 การจดัการทรัพยากรมนษย์คอืงานทีสั่มพนัธ์กบัการุ
สรรหา การคดัเลอืก การจัดการแรงงานและการสนับสนนุ
กาํลงังานให้สามารถปฏิบัตงิานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 แผนการทรัพยากรมนษย์ุ ทีป่ระกอบด้วยแผนการสรร
หา แผนด้านคนล้นงาน แผนการเปลีย่นแปลง แผนการขยาย
งาน แผนการตดิต่อ แผนการฝึกอบรม แผนการสับเปลีย่น
หมนเวยีนงาน เป็นแผนการเกีย่วกบัการตอบกลบัเกีย่วกบัุ
เป้าหมายร่วม (Corporate objective) เพือ่การตรวจสอบ
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บคลากรภายในด้านจาํนวน เพศ อาย ประสบการุ ุ ณ์ 
คณสมบัต ิ  ช่วงเวลาการบริการ รวมทั้งการตรวจสอบุ
ศักยภาพบคลากรเกีย่วกบัคาํถามทีว่่า ทีไ่หน ใคร เมือ่ไร และุ
อย่างไร 
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 การวางแผนทรัพยากรมนษย์มีจดเร่ิมทีว่เิคราะห์ุ ุ
เป้าหมายและการวางแผนในอนาคต ศึกษาเป้าหมายร่วมกนั 
ศึกษาความต้องการของบคลากรด้านประเมนิผลกระทบต่อุ
บคลากรและส่ิงทีบ่คลากรต้องการ กาํหนดความพงึพอใจุ ุ
ของบคลากรทั้งภายในและภายนอกทีต้่องการด้วยวธีิการสรรุ
หา ประเมนิความพงึพอใจและศึกษาความต้องการของ
บคลากรทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน  ประเมนิทกัษะุ
และประสบการณ์ของบคลากรภายในและภายนอกุ สําหรับทาํ
แผนบคลากร เตรียมแผนบคลากร แผนฝึกอบรม แผนสรรหา ุ ุ
แผนสืบทอดตาํแหน่ง แผนรายได้ เมือ่ดาํเนินการตามขั้นตอน
ดงักล่าวการวางแผนทรัพยากรมนษย์กจ็ะสมบรณ์ุ ู  
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 กลยทธ์ทรัพยากรมนษย์ต้องมกีารจดัการปฏบัิตงิาน ุ ุ
การจดัการสืบทอดตาํแหน่ง การพฒันาอาชีพ การจดัการ
พรสวรรค์ การสรรหาและการคดัเลอืกและการจดัการ
ศักยภาพของบคลากรในองค์การุ  
 
 
 

 

การจัดการ
ศักยภาพ 

การสรรหา&
การคดัเลอืก 

การจัดการ
พรสวรรค์ 

การพฒันา
อาชีพ 

การจดัการสืบ
ทอดตาํแหน่ง 

การจัดการ
ปฏิบัตงิาน 

กลยทธ์ุ
ทรัพยากร
มนษย์ุ  
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 ความสําคญัของการวางแผนทรัพยากรมนษย์กเ็พือ่ใหุ้
ได้บคลากรตามแบบทีห่น่วยงานต้องการสําหรับการวางแผนุ
บรณาการทรัพยากรมนษย์และการวางแผนธู ุ ุรกจิ วธีิการนํา
บคลากรเข้าทาํงานด้วยการสรรหา การขยายงาน การตลาด ุ
การสร้างตราสินค้า นําไปส่การแสดงวธีิทาํงานและแผนการู
สืบทอดตาํแหน่ง 
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 หน่วยงานควรบรณาการแผนการจดัการทรัพยากรู
มนษย์และแผนการธรกจิให้สอดคล้องกนัเร่ิมด้วยการกาํหนดุ ุ
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เป้าหมายธุรกจิ ตรวจสอบส่ิงแวดล้อม วเิคราะห์ความ
แตกต่างของบคลากร เพือ่การวางแผนสืบทอดตาํแหน่งและุ
การจดัการคอืการกาํหนดตาํแหน่ง กาํหนดศักยภาพตาํแหน่ง
และขอบเขตการทาํงานทีสํ่าคญั กาํหนดความสนใจและ
ประเมินศักยภาพของบคลากร พฒันาแผนการสืบทอดุ
ตาํแหน่งและการถ่ายทอดความร้ เพือ่ประเมิู นประสิทธิผล 
และลาํดบัความสําคญัของบคลากรและเพือ่บรรลเป้าหมายุ ุ
ธรกจิรวมทั้งรายงานมาตรการและการเตอืนล่วงหน้าุ  
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 การวางแผนการสรรหาเร่ิมมภีารกจิประการแรกคอื
กาํหนดขอบเขตหรือนิยามการสรรหาบคลากรว่าจะมีุ
ขอบเขตอย่างไรให้เหมาะสมกบัตําแหน่งและงานทีต้่องการ 
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ต่อจากน้ันกจ็ะเร่ิมวางแผนการค้นหาและแนะนํา(Search 
and introduction)  ด้วยการค้นหาบคลากร นําเสนอโอกาส ุ
ประเมินผลผ้สมัครก่อน ขั้นการคดัเลอืก การตอบรับและการู
เข้าส่กระบวนการประกอบด้วยแนะนํารายช่ือผ้สมคัรงาน ู ู
การคดัเลอืกและนําเสนอขั้นสดท้าย รวมทัุ้ งการตดิต่อ
ประสานงานกบัผ้สมคัรงานู  

 
 การปฏิบัตติามการวางแผนการสรรหาเร่ิมด้วยการสรร
หา การฝึกอบรม กาํหนดเป้าหมายและงาน การฝึกอบรม
เฉพาะ การทบทวนและการตอบกลบั 
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 หน่วยงานต้องกาํหนดความต้องการทรัพยากรมนษย์ใหุ้
สอดคล้องกบัการวางแผนทรัพยากรมนษย์ การกาํหนดความุ
ต้องการทรัพยากรมนษย์ประกอบด้วยการกาํหนดคณสมบัติุ ุ
บคลากร การพฒันาคณสมบัติบคลากร ดาํรงรักษาคณสมบัติุ ุ ุ ุ
บคลากร ส่วนการวางแผนทรัพยากรมนษย์ประกอบด้วยการุ ุ
สรรหาและการคดัเลอืก การฝึกอบรม ประเมนิการปฏบัิติงาน 
การจ่ายเงนิค่าทดแทนและการจาํแนกบคลากรุ  
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 การสรรหาทีป่ระสบความสําเร็จประกอบด้วย
โครงสร้างและกระบวนการสรรหา กาํหนดรายละเอยีดของ
งาน ผ้สมคัรงานและการโฆษณาตําแหน่งงาน การจัดการและู
การคดัเลอืก การสัมภาษณ์และการคดัเลอืกก่อน การทดสอบ
บคลกิภาพและทศัุ นคต ิ  กระบวนการตรวจสอบและการ
ออกแบบการสรรหา มาตรการวดัผลและการสรรหาบคลากรุ  

 
 

มาตรการ
วดัผลและการ
รักษา 

กระบวนการ
ตรวจสอบและ

การออกแบบ 

การทดสอบ
บคลกิภาพุ
และทศันคต ิ การสัมภาษณ์

และการ
คดัเลอืกก่อน

การจดัการ
และการ
คดัเลอืก

ผ้สมัครงานู
และการ
โฆษณา 

การกาํหนด
รายละเอยีด
ของงาน

โครงสร้างและ
กระบวนการ
สรรหา 

การสรรหาที่
ประสบ
ความสําเร็จ
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         การวางแผนทรัพยากรมนษย์เกีย่วข้องกบัุ การ
กาํหนดการวางแผนทาํงาน  การเตรียมการบรรจ กาํหนดุ
คณะทาํงานทีน่่าสนใจ กาํหนดคณะทาํงานการบรรจแต่งตั้งุ
และการเลอืกสรร เพือ่นําไปสร้างคณะทาํงานพฒันาและ
รักษาทรัพยากรมนษย์ุ  

 



 39

 
 

 การวางแผนทรัพยากรมนษย์ุ ต้องครอบคลมด้านุ การ
กาํหนดแผนความต้องการทรัพยากรมนษย์ กาํหนดุ
รายละเอยีดงาน จงใจผ้สมคัรงาน ประเมนิผลและการู ู
คดัเลอืก แต่งตั้งบคลากร แนะนําสมาชิกใหม่ หมุ ุนเวยีน
บคลากร และแผนควบคมคนล้นงาน เป็นต้นุ ุ  
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 กระบวนการวางแผนการสรรหาบคลากรเข้ามาในุ
องค์การต้องมกีารวเิคราะห์ตาํแหน่งงานที่ต้องการ 
แหล่งข้อมลผ้สมัครงาน  การจดัจาํแนกผ้สมคัรงาน  การู ู ู
จดัการตอบสนองความต้องการแหล่งข้อมลผ้สู ู มัครงาน 
รวมทั้งการจ้างและการสนับสนนกระบวนการสรรหาุ
บคลากรุ  
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 ระบบการพฒันาทกัษะทรัพยากรมนษย์ประกอบด้วยุ
การจดัการวชิาชีพ การฝึกอบรมและการพฒันา การวางแผน
สืบทอดตาํแหน่ง การจัดการปฏิบัตงิาน  การชดเชยและ
ผลประโยชน์ การวางแผนกลยทธ์ทรัพยุ ากรมนษย์  การสรรุ
หาและการคดัเลอืก 
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. 
การวางแผนธรกจิและการวางแผนทรัพยากรมนษย์มีุ ุ

ความสัมพนัธ์กนัเน่ืองจากการวางแผนธรกจิต้องกาํหนดุ
เป้าหมายและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกบัการวางแผน
ทรัพยากรมนษย์เพือ่สามารถดาํเนินการธรกจิด้วยทรัพยากรุ ุ
มนุษย์ทีม่ศัีกยภาพและมคีวามสามารถในการผลติและการ
แข่งขนัด้านธรกจิ ปัจจยัทีก่าํหนดอนาคตคอื วฒันธรรม ุ
ส่ิงแวดล้อมและการวางแผนกลยทธ์ การวางแผนธรกจิและุ ุ
การวางแผนปฏบัิตงิานเป็นการกาํหนดความต้องการ
ศักยภาพการทาํงานเพือ่สามารถระบส่วนต่างศักยภาพการุ
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ทาํงานร่วมกนัเพือ่ให้สําเร็จตามเป้าหมายของกลยทธ์ เพือุ่
สร้างศักยภาพและแรงจงใจในการปฏบัิตงิาน การวางแผนู
ธรกจิและการวางแผนการทาํงานประกอบด้วยการสรรหาุ
และการคดัเลอืก การเรียนร้และการพฒันา การจดัการู
ปฏบัิตงิาน การยอมรับและรางวลั การจดัการสถานทีท่าํงาน
ให้ดเีพือ่พฒันากลยทธ์ทรัพยากรมนษุ ุ ย์ สร้างศักยภาพการ
ทาํงาน และแก้ปัญหาช่องว่างการทาํงาน 
 

 
 เป้าหมายสําคญัสําหรับแผนพฒันาทรัพยากรมนษย์คอืุ
เพือ่ให้บคลากรมีผลการปฏบัิติงานทีด่เีลศิมศัีกยภาพในการุ
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พฒันาสง เมือ่ทรัพยากรมนษย์มคีวามสามารถสงู ุ ู (High 
Flyer) กจ็ะทาํให้เกดิบรรยากาศน่าลงทนมศัีกยภาพในการุ
ลงทนสง กรณทีีบ่คลากรมศัีกยภาพในการพฒันาและผลการุ ู ุ
ปฏบัิตงิานระดบัปานกลาง (Work Horse) ควรรักษา
บคลากรน้ันไว้ สําหรับบคลากรทีม่คีวามสามารถตํา่ ุ ุ (Dead 
Wood) ผลการปฏิบัตงิานด้อย ศักยภาพในการพฒันาตํ่า
หน่วยงานควรปรับปรงการปฏิบัตงิานุ  
 

 


