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การวางแผนการสรรหาและการคดัเลอืก 
รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัรอบุ  

การวางแผนการสรรหาและการคดัเลอืก (Planning 
recruitment and selection ) คอืการศึกษากระบวนการทีจ่ะ
คาดคะเนไว้ล่วงหน้าว่าหน่วยงานน้ันต้องการคนจาํนวนเท่าใด 
ประเภทใด ในเวลาใด จะทาํให้การปฏิบัตงิานในองค์การเป็นไป
อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยการวางแผนกาํลงัคนน้ันมทีั้งทีเ่ป็นแผน
ระยะส้ันและแผนระยะยาว เป็นการใช้กาํลงัคนทีม่อีย่ให้เกดิู
ประสิทธิภาพสงสด  วตัถประสงค์การวางแผนเพือ่หาคนมาใช้ไดู้ ุ ุ
ตรงกบัวตัถประสงค์ขององค์การในอนาคต การวางแผนกาํลงัคนุ
จะช่วยประหยดัในการจ้างพนักงานใหม่ เพือ่เพิม่พนข้อมลู ู
เกีย่วกบักาํลงัคน 
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 องค์ประกอบการวางแผนสรรหาและการคดัเลอืกประกอบด้วยการ
วางแผนเป็นองค์ประกอบทีสํ่าคญัประการแรก การวางแผนพืน้ฐานของ
หน่วยงานจะทาํไปส่การวางแผนสําคญัอย่างอืน่ ู   เช่น หน่วยงานต้องมกีาร
วางแผนทรัพยากรมนษย์ มกีารสรรหาบคลากร การคดัเลอืก และประการทีุ่ ุ
สําคญัคอืการบรรจแต่งตั้งเพือ่ให้ได้บคลากรตามทีอ่งค์การต้องการุ ุ  
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 การวางแผนเกีย่วข้องกบัการสรรหาบคลากรสําหรับตาํแหน่งงานต่าง ๆ ุ
ในองค์การ เพือ่วางแผนการปฐมนิเทศและการฝึกอบรม การนิเทศงานและการ
ประเมนิผล ทาํให้เกดิการยอมรับบคลากรเข้าทาํงานในองค์การุ  
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 โดยทัว่ไปการวางแผนเกีย่วข้องกบัการสรรหาบคลากร  นําไปส่การศึกษาุ ู
และฝึกอบรม การนิเทศงานและประเมนิผล การทบทวนแผนการและการ
ยอมรับบคลากรตามแผนการทีว่างไวุ้  
 

การวางแผน 
การวางแผน (Planning) หมายถึงการปฏิบัตติาม

แผนการ (Plan)ทีว่างไว้ องค์การต้องจดัทาํแผนเกีย่วกบั
ทรัพยากรมนษย์ขึน้มา เมือ่มกีารประชมหรือตกลงแผนการุ ุ

การวางแผน 

ทบทวน 

ยอมรับ 

การสรรหา 

ให้การศึกษา
และฝึกอบรม 

นิเทศงานและ
ประเมินผล 
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แล้วกม็กีารดาํเนินการตามแผนการทีว่างไว้ การวางแผนทาํ
ให้จาํเป็นต้องเตรียมส่ิงทีเ่ป็นอนาคตทีค่าดไม่ได้ อาจจะเกดิ
ความบังเอญิหรือเกดิการเปลีย่นแปลง รวมทั้งต้องกาํหนด
อนาคตทีเ่กดิการกระทาํหรือการวางแผนน้ัน แผนการต้องทาํ
ส่ิงทีค่าดหวงัให้เป็นจริง ขึน้อย่กบักจิกรรมตามแผนการู
เป้าหมายของการวางแผน (Purpose of Plan)แต่ละองค์การ
จะมลีกัษณะแตกต่างกนัทาํให้มกีารวางแผนแตกต่างกนั 
องค์การต้องมกีารเตรียมวางแผนตามความจาํเป็นและ
ลกัษณะธรกจิ แผนการต้องมคีวามสําคญัทางด้านเป็นุ
เคร่ืองมือช่วยการจดัการ จดรวมความสนใจ ศึกษาวจิัยธรกจิ ุ ุ
พฒันาโครงการและทาํนายอนาคต จดัหา พจิารณาโครงงาน
ทีม่เีหตผลทีธ่รกจิสามารถพฒันาองค์การและกลยทธ์ในุ ุ ุ
อนาคต 3-5 ปี ความสําคญัของการวางแผนช่วยลดความ
ผดิพลาด หรือพลาดโอกาสธรกจิ เตรียมแผนการทีเ่หมาะสมุ
และทาํให้บคลากรในองค์การพงึพอใจ ทาํให้สามารถจดัการุ
และเข้าใจส่ิงทีอ่งค์การต้องการ วธีิการและระยะเวลาที่
สามารถปฏบัิตติามแผนการได้ การเตรียมแผนการทีด่แีสดง
ให้เห็นว่าผ้บริหารร้จกัธรกจิและมีู ู ุ แนวความคดิทีจ่ะพฒันา
องค์การ พฒันาผลติภัณฑ์ การจัดการ การเงนิ และทีสํ่าคญั
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คอืการแข่งขนัทางการตลาด การวางแผนช่วยให้สามารถ
คาดการณ์อนาคต ทาํให้เข้าใจอนาคตเป็นสะพานเช่ือม
ระหว่างกจิกรรมทีก่าํลงัปฏบัิตอิย่และทีต้่องการจะเป็น การู
วางแผนจะเป็นกจิกรรมทีม่องอนาคตมากกว่าประเภท
แผนการหรือการวางแผน  

  

 ปัจจยัภายในองค์การทีเ่กีย่วข้องกบัการวางแผนที่สําคญั 
จะต้องมีการวางแผนสําหรับปฏบัิตกิารให้มคีวามเส่ียงน้อย

ทรัพยากร
มนษย์ุ  

ระบบ
สารสนเทศ
การจดัการ 

การเงนิ/
งบประมาณ 

การ
ปฏิบัตกิาร 

การตลาด 

เทคโนโลย ี

การ
วางแผน 

ปัจจัยภายใน
องค์การ 
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ทีส่ด มีเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและทนัสมยัเพือ่การแข่งขนัในุ
ตลาด มกีารจดัการตลาดสําหรับองค์การ มรีะบบการ
ปฏบัิตกิารทีม่ปีระสิทธิภาพ มกีารเงนิและงบประมาณที่
แขง็แกร่งเพือ่ประกนัความมัน่คงขององค์การ องค์การต้อง
จดัระบบสารสนเทศการจดัการ (MIS- Management 
Information System) ให้ทนัสมัยเพือ่การแข่งขนัในโลกาภิ
วตัน์ ระบบสารสารสนเทศการจดัการคอืระบบการจดัการ
ข้อมลด้าู นบคลากร งบประมาณ วตัถดบิและข้อมลเกีย่วกบัุ ุ ู
การจดัการทีเ่ป็นประโยชน์สําหรับหน่วยงาน บางคร้ังระบบ
สารสนเทศการจดัการอาจใช้ในความหมายคล้ายกบัระบบ
สารการจดัการสารสนเทศ (Information Technology 
Management )คอืการศึกษาและทาํความเข้าใจด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศซ่ึงเป็นทรัพยากรทีเ่กดิจากความ
ร่วมมอืกนั เป็นปัจจยัที่กาํหนดศักยภาพด้านกลยทธ์และการุ
ปฏบัิตงิานของหน่วยงานสําหรับออกแบบและพฒันา
ผลติภัณฑ์และบริการให้ลกค้าพงึพอใจมากทีส่ด รวมทั้งผลติู ุ
ภาพ ศักยภาพด้านการแข่งขนัและความสามารถให้ได้กาํไร
และผลประโยชน์ ประการทีสํ่าคญัคอืมทีรัพยากรมนษย์ทีม่ีุ
ประสิทธิภาพมากทีส่ดสําหรับการปฏิบัติงานขององค์การุ  
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พืน้ฐานการวางแผน (Planning basics)สาระสําคญัของ
แผนการเกดิจากการเตรียมศึกษาและวจิยัทีร่อบคอบ การ
วางแผนต้องประกอบด้วย 

1. กาํหนดเป้าหมาย วตัถประสงค์ ุ (Clearly define the 
target / goal in writing. ) ประกอบด้วย 

1. กาํหนดผ้รับผดิชอบ ู (It should be set by a 
person having authority.)  

2. กาํหนดเป้าหมายทีเ่ข้าใจร่วมกนั (The goal 
should be realistic. ) 

3. กาํหนดลกัษณะงานเฉพาะพเิศษ (It should be 
specific. ) 

4. เป็นทีย่อมรับได้ (Acceptability ) 
5. สามารถวดัได้ (Easily measurable ) 

2. กาํหนดเฉพาะประเดน็สําคญั (Identify all the main 
issues which need to be addressed. ) 

3. ทบทวนผลงานที่ผ่านมา (Review past performance.)  
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4. กาํหนดงบประมาณทีจ่าํเป็น (Decide budgetary 
requirement.)  

5. เน้นสาระความสําคญัของยทธศาสตร์ ุ (Focus on 
matters of strategic importance. ) 

6. กาํหนดส่ิงทีต้่องการและวธีิการทีจ่ะได้ส่ิงทีต้่องการ 
(What are requirements and how will they be met? ) 

7. กาํหนดช่วงเวลาและโครงสร้าง (What will be the 
likely length of the plan and its structure? ) 

8. ระบมโนภาพและช่วงว่างทีจ่ะเกดิขึน้ ุ (Identify 
shortcomings in the concept and gaps. ) 

9. กาํหนดยทธศาสตร์สําหรับวธีิการต่าง ๆ ุ (Strategies for 
implementation. ) 

10. ทบทวนระยะเวลา (Review periodically.) 

การวางแผนมคีวามสําคญัสําหรับการจดัการ เกีย่วข้อง
กบัการนิยามเป้าหมายสําหรับกจิกรรมในอนาคตขององค์การ 
กาํหนดการปฏิบัตงิานและทรัพยากรในอนาคต  เพือ่บรรลุ
เป้าหมายทีว่างไว้ ผ้วางแผนต้องพฒันาแผนการทางด้าน ู
แผนการธรกจิ หรือแผนการตลาด การวางแผนต้องมีุ
เป้าหมาย ต้องปฏิบัตติามเป้าหมายให้ประสบความสําเร็จ 
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การวางแผนช่วยให้สําเร็จตามเป้าหมายได้ด้วยการกาํหนด
ช่วงเวลาและทรัพยากรให้เหมาะสม การกาํหนดช่วงเวลาและ
ทรัพยากรต้องสัมพนัธ์กบัการวางแผน การวางแผนหมายถงึ
การปฏิบัตแิละความสัมพนัธ์กบัอาชีพ ในหลายองค์การการ
วางแผนและอาชีพจะทาํเป็นระบบเรียกว่าผ้วางแผน การู
วางแผนเป็นกระบวนการเพือ่ให้บรรลวตัถประสงค์เพือุ่ ุ
สามารถกาํหนดเป้าหมายทั้งด้านปริมาณและคณภาพกาํหนดุ
พืน้ฐานของวตัถประสงค์และดาํเนินการด้านทรัพยากรุ  การ
ปฏบัิตติามแผนจะนํามาส่ผลลพัธ์ทีด่กีว่าเมือ่เปรียบเทยีบกบัู
การไม่มีแผน งานของผ้บริหารจัดการคอืการวางแผน การเฝ้าู
ระวงัและการควบคม การกาํหนดเป้าหมายและการวางแผนุ
เป็นภารกจิสําคญัขององค์การ ต้องปฏิบัตทิกระดบัในุ
องค์การ การวางแผนหมายรวมถงึแผนการ กระบวนการ 
กจิกรรมและวธีิการ การวางแผนเป็นพลงัอาํนาจการควบคมุ
อนาคต การวางแผนจะตดัสินความก้าวหน้าทีต้่องดาํเนิน
กจิกรรม วธีิการ ช่วงเวลาและผ้รับผดิชอบ เป็นสะพานเช่ือมู
ช่องว่างจากส่ิงที่เป็นอย่และส่ิงทีต้่องการจะเป็น ความสําคญัู
ของการวางแผนคอืการสร้างเป้าหมายและจดัระเบียบให้
เป็นไปได้ตามหลกัเหตผลุ  
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          องค์ประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานประกอบด้วย
การปฏิบัตงิานหมายถึง การวเิคราะห์ด้านประชากร ศักยภาพ
ทรัพยากรมนษย์  การคาดคะเนความต้องการในอนาคต การุ
วเิคราะห์แนวโน้ม การวเิคราะห์ช่องว่างและทกัษะ  อนัจะมี
บทบาทต่อวธีิการเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง ประกอบด้วยการ
วางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง( Succession plan )ยทธศาสตร์ุ
การสรรหา การวางแผนการสรรหาทาํให้เกดิการเปลีย่นแปลง
ในองค์การด้านทรัพยากรมนษย์เน่ืองจากจะทาํให้องค์การมีุ
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กาํลงัคนเพิม่มากขึน้หรือลดกาํลงัคนลงมีผลกระทบต่อการ
ปฏบัิตงิานและกาํลงัการผลติขององค์การ การวางแผนการ
บรรจแต่งตั้งุ  (Placement plan)  การเปลีย่นแปลง
องค์การ/งาน  การประเมนิความก้าวหน้าและการวางแผน  
การทาํให้เป้าหมายเป็นจริง(realization) 

 วงจรการวางแผนประกอบด้วยการปฏิบัตติามแผน การ
ประเมินเพือ่เลอืกและสร้างแผนการ การวเิคราะห์ชมชน ุ
การศึกษาเอกสาร  การกาํหนดวสัิยทศัน์และพนัธกจิ นําไปสู่
การเขยีนแผนการ เช่น กาํหนดวตัถประสงค์ เป้าหมายและุ
ประเมินแผนการ นําไปส่การปฏิบัติู  

 



 13

 

 กระบวนการวางแผนกลยทธ์ประกอบด้วยการุ วางแผน 
การเขยีนเอกสาร วธีิการปฏบัิตแิละการเฝ้าระวงัเตือน 
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การวางแผนต้องมกีารดาํเนินการ การตรวจสอบ และ
การปรับปรงแก้ไข ุ รปแบบกู ารปฏิบัตติามแผนการ
ประกอบด้วย ขั้นตอนแรกการกาํหนดปัญหาว่าองค์การหรือ
หน่วยงานมปัีญหาด้านทรัพยากรมนษย์อย่างไร ต้องการุ
ทรัพยากรมนษย์แบบใด ขั้นตอนทีส่อง กาํหนดความสําคญัุ
(Map stakeholder interests) ของกล่มผ้รับผดิชอบตามแผน ุ ู
ประการทีส่าม วเิคราะห์แรงต้านและแรงกดดนัในการปฏริป ู
ประการทีส่ี่มอบหมายความรับผดิชอบ ประการทีห้่า หา
ข้อตกลงว่าต้องปฏบัิตอิะไรบ้าง ประการทีห่ก กาํหนดวธีิการ
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เปลีย่นแปลง โปรแกรมและข้อปฏบัิติ ประการทีเ่จด็ เปิดเผย
กระต้นให้เกดิการเรียนร้และปรับตวัุ ู  

 

 

 การวางแผนเป็นกระบวนการเร่ิมต้นทาํให้เกดิการ
ดาํเนินการตามแผนการ มกีารตรวจสอบปัจจยัต่าง ๆ เกีย่วกบั
การวางแผน เพือ่นําไปสู่การปฏิบัตติามแผนการให้เหมาะสม
มากทีส่ดุ  
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 การวางแผนประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ ทีสํ่าคญั
คอืกระบวนการนําเข้าส่แผนการคอืเร่ิมู เข้าส่กระบวู นการ
วางแผนซ่ึงเป็นกระบวนการบริหาร กระบวนการควบคม ุ
การควบคมมคีวามสําคญัสําหรับการวางแผนเน่ืองจากการุ
จดัทาํแผนการและการปฏิบัตติามแผนเพือ่บรรลเป้าหมายุ
ขององค์การจะต้องมกีารควบคมการปฏิบัตงิานเพือ่ให้การุ
ปฏบัิตติามแผนการมปีระสิทธิภาพมากขึน้และกระบวนการ
สรปการทาํแผนุ การ 
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การวางแผนในองค์การและนโยบายสาธารณะ คอื
กระบวนการองค์การเกีย่วกบัความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ และ
การดาํรงรักษาแผนการ(Plan) เกีย่วข้องกบักระบวนการทาง
จติวทิยาด้านความคดิเกีย่วกบักจิกรรม ทีต้่องการสร้างสรรค์
เป้าหมายทีต้่องการระดบัหน่ึง ปัจจยัดงักล่าวต้องการลกัษณะ
พืน้ฐานเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีฉ่ลาดรอบคอบ เป็นกระบวนการ
ทีเ่น้นสาระสําคญัเกีย่วกบัความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์และมกีาร
กลัน่กรองแผนการ หรือการบรณาการกบัแผนการอืน่ทีู่
เกีย่วข้อง รวมทั้งการผสมผสานกบัการทาํนายการพฒันา
ด้วยการเตรียมการจนิตภาพด้านวธีิการตอบสนองแผนการ 

การวางแผนยงัใช้อธิบายแนวปฏิบัตหิรือกาํหนดการ
(Procedures)ทีเ่ป็นทางการใช้สําหรับความพยายาม เช่น การ
สร้างสรรค์เอกสาร แผนภม ิ หรือการประชมเพือ่อภิปรายู ุ
ประเดน็หรือเหตการณ์ความสําคญัทีย่กขึน้มาพจิารณา ุ
เป้าหมายทีต้่องการให้บรรลวตัถประสงค์ ยทธศาสตร์ทีต้่องุ ุ ุ
ปฏบัิตติาม เหนือส่ิงอืน่ใด ความหมายของการวางแผนอืน่ ๆ 
ขึน้อย่กบัภาวะแวดล้อมด้านการเมอืงหรือเศรษฐกจิทีใ่ช้อยู่ ู 

การวางแผนทรัพยากรมนษย์ุ  



 18

การวางแผนทรัพยากรมนษย์ ุ ( Human resource 
planning) คอืกระบวนการเปรียบเทยีบความสนใจ ทกัษะ 
พรสวรรค์ของทรัพยากรมนษย์ุ เพือ่ให้องค์การสามารถ
มอบหมายงานทีเ่หมาะสมให้บคลากรุ  (the right person in 
the right job at the right time.)ในเงือ่นไขด้านส่ิงแวดล้อม
ทีม่ัน่คงและมเีสถยีรภาพในอดตีที่ผ่านมาทําให้มกีารวางแผน
ทรัพยากรมนษย์ระยะส้ัน เปรียบเทยีบกบัเงือ่นไขุ
ส่ิงแวดล้อมทีไ่ม่มเีสถียรภาพ การเปลีย่นแปลงประชากร และ
เทคโนโลย ี การแข่งขนัระหว่างประเทศมมีากขึน้ ทาํให้ต้อง
เปลีย่นแปลงการวางแผนทรัพยากรมนษย์ในองค์การช้ันนํา ุ
การวางแผนเน้นผลความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการและผู้
วางแผน ประการสําคญัการวางแผนเน้นความสําคญัของ
ทรัพยากรมนษย์และการวางแผนระยะยาวร่วมกบัการุ
วางแผนระยะส้ัน นักวางแผนทรัพยากรมนษย์ต้องเกีย่วข้องุ
กบัโครงการทีต่อบสนองความต้องการด้านบริหารธรกจิซ่ึงุ
ต้องมคีวามรับผดิชอบและท้าทายเพิม่มากขึน้ 
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 การวางแผนทรัพยากรมนษย์คอืการเลอืกสรรทรัพยากรุ
มนษย์เกีย่วข้องกบัการคดัเลอืกบคลากรทีุ่ ุ ดทีีส่ด เพือ่สามารถุ
จดัการปฏบัิติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การที่
กาํหนดไว้ การวางแผนทรัพยากรมนษย์คอืการจดัการุ
พรสวรรค์หรือความสามารถของบคลากรเพือ่นํามาใชุ้
ปฏบัิตงิาน ประการทีสํ่าคญัต้องมกีารพฒันาทรัพยากร
มนษย์ให้มคีวามสามารถและมคีวามก้าวหน้าในอาชีพการุ
งานทีป่ฏบัิตอิยู่ 
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         การพฒันาอาชีพมคีวามสัมพนัธ์กบัการวางแผน
ทรัพยากรมนษย์เน่ืองจากเป้าหมายการวางแผนทรัพยากรุ
มนษย์คอืการพฒันาอาชีพการงานทีเ่กีย่วกบัการปฏบัิตหิน้าทีุ่
ในหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ นอกจากนี้
การพฒันาอาชีพยงัเกีย่วข้องกบัการวางแผนอาชีพ  เส้นทาง
อาชีพ การสืบทอดตาํแหน่งในองค์การและการพฒันา
ศักยภาพของทรัพยากรมนษย์ในหน่วยงานุ  
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 การพฒันาพรสวรรค์ของทรัพยากรมนษย์เป็นบทบาทุ
สําคญัสําหรับการวางแผนทรัพยากรมนษย์ เน่ืองจากการทีุ่
หน่วยงานสามารถนําเอาศักยภาพหรือพรสวรรค์ (Talent) 
ของบคลากรมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้กจ็ะทาํให้สามารถุ
พฒันาองค์การไปส่เป้าหมายได้มากทีส่ด  ระบบการพฒันาู ุ
พรสวรรค์ประกอบด้วยการจดัการอาชีพการงานทีบ่คลากรุ
น้ันปฏบัิตอิย่  การฝึกอบรมและการพฒันาเพิม่เติมู เพือ่ให้

การสรรหา&
การคดัเลอืก 

การวางแผนกล
ยทธ์ทรัพยากรุ

มนษย์ุ  

การชดเชย&
ผลประโยชน์ 

การจดัการ
ปฏิบัตงิาน 

การวางแผน
สืบทอด
ตาํแหน่ง 

การ
ฝึกอบรม&
การพฒันา 

การจดัการ
อาชีพ 

ระบบการ
พฒันา
พรสวรรค์ 
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บคลากรมคีวามร้เพิุ่ ู มขึน้ การวางแผนสืบทอดตาํแหน่งเพือ่
เป็นการเลือ่นตาํแหน่งเป็นขวญัและกาํลงัใจของบคลากร การุ
จดัการปฏบัิติงานให้เหมาะสมสําหรับบคลากรแต่ละคน  การุ
ชดเชยและผลประโยชน์สําหรับบคลากร การวางแผนกลยทธ์ุ ุ
ทรัพยากรมนษย์ รวมทั้งการวางแผนการสรรหาและการุ
คดัเลอืกทรัพยากรมนษย์ทีเ่หุ มาะสม  
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 การวางแผนทรัพยากรมนษย์คอืการวางแผนสรรหาุ
บคลากรด้วยวธีิการต่าง ๆ เช่น การบรรจใหม่ เลือ่นช้ันเข้ามา ุ ุ
ย้ายเข้ามา ลดขั้นเข้ามาเป็นบคลากรผ้ปฏิบัตงิานในองค์การุ ู
จนถึงส้ินสดการทาํงานหรือการนําบคลากรออกไปจากุ ุ
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หน่วยงาน เน่ืองจากสมคัรใจลาออก ตาย เลือ่นช้ันออกไป 
ย้ายออกไป ลดขั้นออกไป เกษยีณอาย ออกเพราะครบสัญญา ุ
และพกังานเป็นต้น 

 
 การจดัการทรัพยากรมนษย์ยงัรวมถงึงานด้านการุ
วางแผนกาํหนดองค์การในปัจจบันด้านจาํนวนบคลากร ุ ุ
บทบาทบคลากรและทกัษะความสามารถในการปฏิุ บัติ 
งาน ด้วยกระบวนการสรรหา การฝึกอบรมและการส้ินสดุ
การทาํงานนําคนออกไปเน่ืองจากคนงานงานเป็นการกาํหนด
จาํนวนบคลากร บทบาทและทกัษะองค์การในอนาคตุ  
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 การจดัการทรัพยากรมนษย์คอืงานทีสั่มพนัธ์กบัการุ
สรรหา การคดัเลอืก การจัดการแรงงานและการสนับสนนุ
กาํลงังานให้สามารถปฏิบัตงิานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 แผนการทรัพยากรมนษย์ทีป่ระกอบด้วยแผนการสรรุ
หา แผนด้านคนล้นงาน แผนการเปลีย่นแปลง แผนการขยาย
งาน แผนการตดิต่อ แผนการฝึกอบรม แผนการสับเปลีย่น
หมนเวยีนงาน เป็นแผนการเกีย่วกบัการุ ตอบกลบัเกีย่วกบั
เป้าหมายร่วม (Corporate objective) เพือ่การตรวจสอบ



 27

บคลากรภายในด้านจาํนวน เพศ อาย ประสบการณ์ ุ ุ
คณสมบัต ิ  ช่วงเวลาการบริการ รวมทั้งการตรวจสอบุ
ศักยภาพบคลากรเกีย่วกบัคาํถามทีว่่า ทีไ่หน ใคร เมือ่ไร และุ
อย่างไร 
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 การวางแผนทรัพยากรมนษย์มีจดเร่ิมทีว่เิคราะห์ุ ุ
เป้าหมายและการวางแผนในอนาคต ศึกษาเป้าหมายร่วมกนั 
ศึกษาความต้องการของบคลากรด้านประเมนิผลกระทบต่อุ
บคลากรและส่ิงทีบ่คลากรต้องการ กาํหนดความพงึพอใจุ ุ
ของบคลากรทั้งภายในและภายนอกทีต้่องการด้วยวธีิการสรรุ
หา ประเมนิความพงึพอใจและศึกษาความต้องการของ
บคลากรทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน  ประเมนิทกัษะุ
และประสบการณ์ของบคลากรภายในและภายนอกสําหรับทาํุ
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
บรณาการทรัพยากรมนษย์และการวางแผนธรกจิู ุ ุ  วธีิการนํา
บคลากรเข้าทาํงานด้วยการสรรหา การขยายงาน การตลาด ุ
การสร้างตราสินค้า นําไปส่การแสดงวธีิทาํงานและแผนการู
สืบทอดตาํแหน่ง 
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 หน่วยงานควรบรณาการแผนการจดัการทรัพยากรู
มนษย์และแผนการธรกจิให้สอดคล้องกนัเร่ิมด้วยการกาํหนดุ ุ
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เป้าหมายธรกจิ ตรวจสอบส่ิงแวดล้อม วเิคราะห์ความุ
แตกต่างของบคลากร เพือ่การวางแผนสืบทอดตาํแหน่งและุ
การจดัการคอืการกาํหนดตาํแหน่ง กาํหนดศักยภาพตาํแหน่ง
และขอบเขตการทาํงานทีสํ่าคญั กาํหนดความสนใจและ
ประเมินศักยภาพของบคลากร พฒันาแผนการสืบทอดุ
ตาํแหน่งและการถ่ายทอดความร้ เพือ่ประเมินประสิทธิผลู  
และลาํดบัความสําคญัของบคลากรและเพือ่บรรลเป้าหมายุ ุ
ธรกจิรวมทั้งรายงานมาตรการและการเตอืนล่วงหน้าุ  
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 การวางแผนการสรรหาเร่ิมมภีารกจิประการแรกคอื
กาํหนดขอบเขตหรือนิยามการสรรหาบคลากรว่าจะมีุ
ขอบเขตอย่างไรให้เหมาะสมกบัตําแหน่งและงานทีต้่องการ 
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ต่อจากน้ันกจ็ะเร่ิมวางแผนการค้นหาและแนะนํา(Search 
and introduction)  ด้วยการค้นหาบคลากร นําเสนอโอกาส ุ
ประเมินผลผ้สมัครก่อน ขั้นการคดัเลืู อก การตอบรับและการ
เข้าส่กระบวนการประกอบด้วยแนะนํารายช่ือผ้สมคัรงาน ู ู
การคดัเลอืกและนําเสนอขั้นสดท้าย รวมทั้งการตดิต่อุ
ประสานงานกบัผ้สมคัรงานู  

 
 การปฏิบัตติามการวางแผนการสรรหาเร่ิมด้วยการสรร
หา การฝึกอบรม กาํหนดเป้าหมายและงาน การฝึกอบรม
เฉพาะ การทบทวนและการตอบกลบั 
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 หน่วยงานต้องกาํหนดความต้องการทรัพยากรมนษย์ใหุ้
สอดคล้องกบัการวางแผนทรัพยากรมนษย์ การกาํหนดความุ
ต้องการทรัพยากรมนษย์ประกอบด้วยการกาํหนดคณสมบัติุ ุ
บคลากร การพฒันาคณสมบัติบคลากร ดาํรงรักษาคณสมบัติุ ุ ุ ุ
บคลุ ากร ส่วนการวางแผนทรัพยากรมนษย์ประกอบด้วยการุ
สรรหาและการคดัเลอืก การฝึกอบรม ประเมนิการปฏบัิติงาน 
การจ่ายเงนิค่าทดแทนและการจาํแนกบคลากรุ  
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 การสรรหาทีป่ระสบความสําเร็จประกอบด้วย
โครงสร้างและกระบวนการสรรหา กาํหนดรายละเอยีดของ
งาน ผ้สมัู ครงานและการโฆษณาตําแหน่งงาน การจัดการและ
การคดัเลอืก การสัมภาษณ์และการคดัเลอืกก่อน การทดสอบ
บคลกิภาุ พและทศันคต ิ  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  
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 การวางแผนทรัพยากรมนษย์คอืการกาํหนดแผนความุ
ต้องการทรัพยากรมนษย์ กาํุ หนดรายละเอยีดงาน จงใจู
ผ้สมคัรงาน ประเมนิผลและการคดัเลอืก แต่งตั้งบคลากร ู ุ
แนะนําสมาชิกใหม่ หมนเวยีนบคลากร และแผนควบคมคนุ ุ ุ
ล้นงาน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 



 39

 

 

 กระบวนการวางแผนการสรรหาบคลากรเข้ามาในุ
องค์การต้องมกีารวเิคราะห์ตาํแหน่งงานที่ต้องการ 
แหล่งข้อมลผ้สมัครงาน  การจดัจาํแนกผ้สมคัรงาน  การู ู ู
จดัการตอบสนองความต้องการแหล่งข้อมลผ้สมัครงาน ู ู
รวมทั้งการจ้างและการสนับสนนกระบวนการสรรหาุ
บคลากรุ  
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 ระบบการพฒันาทกัษะทรัพยากรมนษย์ประกอบด้วยุ
การจดัการวชิาชีพ การฝึกอบรมและการพฒันา การวางแผน
สืบทอดตาํแหน่ง การจัดการปฏิบัตงิาน  การชดเชยและ
ผลประโยชน์ การวางแผนกลยทธ์ทรัพยากรมนษย์  การสรรุ ุ
หาและการคดัเลอืก 
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. 
การวางแผนธรกจิและการวางแผนทรัพยากรมนษย์มีุ ุ

ความสัมพนัธ์กนัเน่ืองจากการวางแผนธรกจิต้องกาํหนดุ
เป้าหมายและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกบัการวางแผน
ทรัพยากรมนษย์เพือ่สามารถดาํเนินการธรกจิด้วยทรัพยากรุ ุ
มนษย์ทีม่ศัีกยภาพและมคีวามสามารถในการผลติและการุ
แข่งขนัด้านธรกจิุ  ปัจจยัทีก่าํหนดอนาคตคอื วฒันธรรม 
ส่ิงแวดล้อมและการวางแผนกลยทธ์ การวางแผนธรกจิและุ ุ
การวางแผนปฏบัิตงิานเป็นการกาํหนดความต้องการ
ศักยภาพการทาํงานเพือ่สามารถระบส่วนต่างศักยภาพการุ



 42

ทาํงานร่วมกนัเพือ่ให้สําเร็จตามเป้าหมายของกลยทธ์ เพือุ่
สร้างศักยภาพและแรงจงใจในการปฏบัิตงิาน การวางแผนู
ธรกจิและการวางแผนการทาํงานประกอบด้วยการสรรหาุ
และการคดัเลอืก การเรียนร้และการพฒันา กาู รจดัการ
ปฏบัิตงิาน การยอมรับและรางวลั การจดัการสถานทีท่าํงาน
ให้ดเีพือ่พฒันากลยทธ์ทรัพยากรมนษย์ สร้างศักยภาพการุ ุ
ทาํงาน และแก้ปัญหาช่องว่างการทาํงาน 
 

 
 เป้าหมายสําคญัสําหรับแผนพฒันาทรัพยากรมนษย์คอืุ
เพือ่ให้บคลากรมีผลการปฏบัิติงานทีด่ีุ เลศิมศัีกยภาพในการ
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พฒันาสง เมือ่ทรัพยากรมนษย์มคีวามสามารถสงู ุ ู (High 
Flyer) กจ็ะทาํให้เกดิบรรยากาศน่าลงทนมศัีกยภาพในการุ
ลงทนสงุ ู  กรณทีีบ่คลากรมศัีกยภาพในการพฒันาและผลการุ
ปฏบัิตงิานระดบัปานกลาง (Work Horse) ควรรักษา
บคลากรน้ันไว้ ุ สําหรับบคลากรทีม่คีวามสามารถตํุ่ า (Dead 
Wood) ผลการปฏิบัตงิานด้อย ศักยภาพในการพฒันาตํ่า
หน่วยงานควรปรับปรงุ การปฏิบัตงิาน 
 


