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การวางแผนการสรรหาและการคัดเลือก
รองศาสตราจารย์บุญเดิม พันรอบ
การวางแผนการสรรหาและการคัดเลือก
(Planning
recruitment and selection ) คือการศึกษากระบวนการทีจ่ ะ
คาดคะเนไว้ ล่วงหน้ าว่ าหน่ วยงานนั้นต้ องการคนจํานวนเท่ าใด
ประเภทใด ในเวลาใด จะทําให้ การปฏิบัตงิ านในองค์ การเป็ นไป
อย่ างมีประสิ ทธิภาพ โดยการวางแผนกําลังคนนั้นมีท้งั ทีเ่ ป็ นแผน
ระยะสั้ นและแผนระยะยาว
เป็ นการใช้ กาํ ลังคนทีม่ อี ยู่ให้ เกิด
ประสิ ทธิภาพสงสด
การวางแผนเพือ่ หาคนมาใช้ ได้
ู ุ วัตถประสงค์
ุ
ตรงกับวัตถประสงค์
ขององค์ การในอนาคต การวางแผนกําลังคน
ุ
จะช่ วยประหยัดในการจ้ างพนักงานใหม่
เพือ่ เพิม่ พนข้
ู อมลู
เกีย่ วกับกําลังคน
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องค์ ประกอบการวางแผนสรรหาและการคัดเลือกประกอบด้ วยการ
วางแผนเป็ นองค์ ประกอบทีส่ ํ าคัญประการแรก
การวางแผนพืน้ ฐานของ
หน่ วยงานจะทําไปส่ ู การวางแผนสํ าคัญอย่ างอืน่
เช่ น หน่ วยงานต้ องมีการ
วางแผนทรัพยากรมนษย์
การคัดเลือก และประการที่
ุ มีการสรรหาบคลากร
ุ
สํ าคัญคือการบรรจแต่
ุ งตั้งเพือ่ ให้ ได้ บุคลากรตามทีอ่ งค์ การต้ องการ
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การวางแผนเกีย่ วข้ องกับการสรรหาบคลากรสํ
าหรับตําแหน่ งงานต่ าง ๆ
ุ
ในองค์ การ เพือ่ วางแผนการปฐมนิเทศและการฝึ กอบรม การนิเทศงานและการ
ประเมินผล ทําให้ เกิดการยอมรับบคลากรเข้
าทํางานในองค์ การ
ุ
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ยอมรับ

การวางแผน

การสรรหา

ทบทวน

นิเทศงานและ
ประเมินผล

ให้ การศึกษา
และฝึ กอบรม

โดยทัว่ ไปการวางแผนเกีย่ วข้ องกับการสรรหาบคลากร
นําไปส่ ู การศึกษา
ุ
และฝึ กอบรม การนิเทศงานและประเมินผล การทบทวนแผนการและการ
ยอมรับบคลากรตามแผนการที
ว่ างไว้
ุ

การวางแผน
การวางแผน (Planning) หมายถึงการปฏิบัตติ าม
แผนการ (Plan)ทีว่ างไว้ องค์ การต้ องจัดทําแผนเกีย่ วกับ
ทรัพยากรมนษย์
ุ ขนึ้ มา เมือ่ มีการประชมหรื
ุ อตกลงแผนการ
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แล้ วก็มกี ารดําเนินการตามแผนการทีว่ างไว้ การวางแผนทํา
ให้ จาํ เป็ นต้ องเตรียมสิ่ งทีเ่ ป็ นอนาคตทีค่ าดไม่ ได้ อาจจะเกิด
ความบังเอิญหรือเกิดการเปลีย่ นแปลง รวมทั้งต้ องกําหนด
อนาคตทีเ่ กิดการกระทําหรือการวางแผนนั้น แผนการต้ องทํา
สิ่ งทีค่ าดหวังให้ เป็ นจริง
ขึน้ อยู่กบั กิจกรรมตามแผนการ
เป้ าหมายของการวางแผน (Purpose of Plan)แต่ ละองค์ การ
จะมีลกั ษณะแตกต่ างกันทําให้ มกี ารวางแผนแตกต่ างกัน
องค์ การต้ องมีการเตรียมวางแผนตามความจําเป็ นและ
ลักษณะธรกิ
แผนการต้ องมีความสํ าคัญทางด้ านเป็ น
ุ จ
เครื่องมือช่ วยการจัดการ จดรวมความสนใจ
ศึกษาวิจัยธรกิ
ุ
ุ จ
พัฒนาโครงการและทํานายอนาคต จัดหา พิจารณาโครงงาน
ทีม่ เี หตผลที
ุ ธ่ ุรกิจสามารถพัฒนาองค์ การและกลยทธ์
ุ ใน
อนาคต 3-5 ปี ความสํ าคัญของการวางแผนช่ วยลดความ
ผิดพลาด หรือพลาดโอกาสธรกิ
ุ จ เตรียมแผนการทีเ่ หมาะสม
และทําให้ บุคลากรในองค์ การพึงพอใจ ทําให้ สามารถจัดการ
และเข้ าใจสิ่ งทีอ่ งค์ การต้ องการ
วิธีการและระยะเวลาที่
สามารถปฏิบัตติ ามแผนการได้ การเตรียมแผนการทีด่ แี สดง
ให้ เห็นว่ าผ้ ูบริหารร้ ูจกั ธรกิ
ุ จและมีแนวความคิดทีจ่ ะพัฒนา
องค์ การ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการ การเงิน และทีส่ ํ าคัญ
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คือการแข่ งขันทางการตลาด การวางแผนช่ วยให้ สามารถ
คาดการณ์ อนาคต
ทําให้ เข้ าใจอนาคตเป็ นสะพานเชื่อม
ระหว่ างกิจกรรมทีก่ าํ ลังปฏิบัตอิ ย่ ูและทีต่ ้ องการจะเป็ น การ
วางแผนจะเป็ นกิจกรรมทีม่ องอนาคตมากกว่ าประเภท
แผนการหรือการวางแผน
การ
วางแผน
เทคโนโลยี

ทรัพยากร
มนษย์
ุ
ปัจจัยภายใน
องค์ การ

ระบบ
สารสนเทศ
การจัดการ

การเงิน/
งบประมาณ

การตลาด

การ
ปฏิบัตกิ าร

ปัจจัยภายในองค์ การทีเ่ กีย่ วข้ องกับการวางแผนที่สําคัญ
จะต้ องมีการวางแผนสํ าหรับปฏิบัตกิ ารให้ มคี วามเสี่ ยงน้ อย
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ทีส่ ุ ด มีเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมและทันสมัยเพือ่ การแข่ งขันใน
ตลาด มีการจัดการตลาดสํ าหรับองค์ การ มีระบบการ
ปฏิบัตกิ ารทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพ
มีการเงินและงบประมาณที่
แข็งแกร่ งเพือ่ ประกันความมัน่ คงขององค์ การ องค์ การต้ อง
จัดระบบสารสนเทศการจัดการ (MIS- Management
Information System) ให้ ทนั สมัยเพือ่ การแข่ งขันในโลกาภิ
วัตน์ ระบบสารสารสนเทศการจัดการคือระบบการจัดการ
ข้ อมลด้
งบประมาณ วัตถดิุ บและข้ อมลเกี
ู านบคลากร
ุ
ู ย่ วกับ
การจัดการทีเ่ ป็ นประโยชน์ สําหรับหน่ วยงาน บางครั้งระบบ
สารสนเทศการจัดการอาจใช้ ในความหมายคล้ ายกับระบบ
สารการจัดการสารสนเทศ (Information Technology
Management
)คือการศึกษาและทําความเข้ าใจด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็ นทรัพยากรทีเ่ กิดจากความ
ร่ วมมือกัน เป็ นปัจจัยที่กาํ หนดศักยภาพด้ านกลยทธ์
ุ และการ
ปฏิบัตงิ านของหน่ วยงานสํ าหรับออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และบริการให้ ลูกค้ าพึงพอใจมากทีส่ ุ ด รวมทั้งผลิต
ภาพ ศักยภาพด้ านการแข่ งขันและความสามารถให้ ได้ กาํ ไร
และผลประโยชน์ ประการทีส่ ํ าคัญคือมีทรัพยากรมนษย์
ุ ทมี่ ี
ประสิ ทธิภาพมากทีส่ ุ ดสํ าหรับการปฏิบัติงานขององค์ การ
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พืน้ ฐานการวางแผน (Planning basics)สาระสํ าคัญของ
แผนการเกิดจากการเตรียมศึกษาและวิจยั ทีร่ อบคอบ การ
วางแผนต้ องประกอบด้ วย
1. กําหนดเป้าหมาย วัตถประสงค์
(Clearly define the
ุ
target / goal in writing. ) ประกอบด้ วย
1. กําหนดผู้รับผิดชอบ (It should be set by a
person having authority.)
2. กําหนดเป้าหมายทีเ่ ข้ าใจร่ วมกัน (The goal
should be realistic. )
3. กําหนดลักษณะงานเฉพาะพิเศษ (It should be
specific. )
4. เป็ นทีย่ อมรับได้ (Acceptability )
5. สามารถวัดได้ (Easily measurable )
2. กําหนดเฉพาะประเด็นสํ าคัญ (Identify all the main
issues which need to be addressed. )
3. ทบทวนผลงานที่ผ่านมา (Review past performance.)
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4. กําหนดงบประมาณทีจ่ าํ เป็ น (Decide budgetary
requirement.)
5. เน้ นสาระความสํ าคัญของยทธศาสตร์
(Focus on
ุ
matters of strategic importance. )
6. กําหนดสิ่ งทีต่ ้ องการและวิธีการทีจ่ ะได้ สิ่งทีต่ ้ องการ
(What are requirements and how will they be met? )

7. กําหนดช่ วงเวลาและโครงสร้ าง (What will be the
likely length of the plan and its structure? )
8. ระบมโนภาพและช่
วงว่ างทีจ่ ะเกิดขึน้ (Identify
ุ
shortcomings in the concept and gaps. )
9. กําหนดยทธศาสตร์
สําหรับวิธีการต่ าง ๆ (Strategies for
ุ
implementation. )
10. ทบทวนระยะเวลา (Review periodically.)
การวางแผนมีความสํ าคัญสํ าหรับการจัดการ เกีย่ วข้ อง
กับการนิยามเป้ าหมายสํ าหรับกิจกรรมในอนาคตขององค์ การ
กําหนดการปฏิบัตงิ านและทรัพยากรในอนาคต เพือ่ บรรลุ
เป้ าหมายทีว่ างไว้ ผ้ ูวางแผนต้ องพัฒนาแผนการทางด้ าน
แผนการธรกิ
ุ จ หรือแผนการตลาด การวางแผนต้ องมี
เป้ าหมาย ต้ องปฏิบัตติ ามเป้ าหมายให้ ประสบความสํ าเร็จ
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การวางแผนช่ วยให้ สําเร็จตามเป้ าหมายได้ ด้วยการกําหนด
ช่ วงเวลาและทรัพยากรให้ เหมาะสม การกําหนดช่ วงเวลาและ
ทรัพยากรต้ องสั มพันธ์ กบั การวางแผน การวางแผนหมายถึง
การปฏิบัตแิ ละความสั มพันธ์ กบั อาชีพ ในหลายองค์ การการ
วางแผนและอาชีพจะทําเป็ นระบบเรียกว่ าผ้ ูวางแผน การ
วางแผนเป็ นกระบวนการเพือ่ ให้ บรรลวัุ ตถประสงค์
เพือ่
ุ
สามารถกําหนดเป้าหมายทั้งด้ านปริมาณและคณภาพกํ
าหนด
ุ
พืน้ ฐานของวัตถประสงค์
และดําเนินการด้ านทรัพยากร การ
ุ
ปฏิบัตติ ามแผนจะนํามาส่ ู ผลลัพธ์ ทดี่ กี ว่ าเมือ่ เปรียบเทียบกับ
การไม่ มีแผน งานของผ้ ูบริหารจัดการคือการวางแผน การเฝ้ า
ระวังและการควบคมุ การกําหนดเป้ าหมายและการวางแผน
เป็ นภารกิจสํ าคัญขององค์ การ
ต้ องปฏิบัตทิ ุกระดับใน
องค์ การ การวางแผนหมายรวมถึงแผนการ กระบวนการ
กิจกรรมและวิธีการ การวางแผนเป็ นพลังอํานาจการควบคมุ
อนาคต การวางแผนจะตัดสิ นความก้ าวหน้ าทีต่ ้ องดําเนิน
กิจกรรม วิธีการ ช่ วงเวลาและผู้รับผิดชอบ เป็ นสะพานเชื่อม
ช่ องว่ างจากสิ่ งที่เป็ นอย่ ูและสิ่ งทีต่ ้ องการจะเป็ น ความสํ าคัญ
ของการวางแผนคือการสร้ างเป้าหมายและจัดระเบียบให้
เป็ นไปได้ ตามหลักเหตผล
ุ
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องค์ ประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานประกอบด้ วย
การปฏิบัตงิ านหมายถึง การวิเคราะห์ ด้านประชากร ศักยภาพ
ทรัพยากรมนษย์
ุ การคาดคะเนความต้ องการในอนาคต การ
วิเคราะห์ แนวโน้ ม การวิเคราะห์ ช่องว่ างและทักษะ อันจะมี
บทบาทต่ อวิธีการเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง ประกอบด้ วยการ
วางแผนการสื บทอดตําแหน่ ง( Succession plan )ยทธศาสตร์
ุ
การสรรหา การวางแผนการสรรหาทําให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในองค์ การด้ านทรัพยากรมนษย์
ุ เนื่องจากจะทําให้ องค์ การมี
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กําลังคนเพิม่ มากขึน้ หรือลดกําลังคนลงมีผลกระทบต่ อการ
ปฏิบัตงิ านและกําลังการผลิตขององค์ การ การวางแผนการ
บรรจแต่
ุ งตั้ง (Placement plan) การเปลีย่ นแปลง
องค์ การ/งาน การประเมินความก้ าวหน้ าและการวางแผน
การทําให้ เป้ าหมายเป็ นจริง(realization)
วงจรการวางแผนประกอบด้ วยการปฏิบัตติ ามแผน การ
ประเมินเพือ่ เลือกและสร้ างแผนการ
การวิเคราะห์ ชุมชน
การศึกษาเอกสาร การกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ นําไปสู่
การเขียนแผนการ เช่ น กําหนดวัตถประสงค์
เป้ าหมายและ
ุ
ประเมินแผนการ นําไปสู่ การปฏิบัติ
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กระบวนการวางแผนกลยทธ์
ุ ประกอบด้ วยการวางแผน
การเขียนเอกสาร วิธีการปฏิบัตแิ ละการเฝ้ าระวังเตือน
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การวางแผนต้ องมีการดําเนินการ การตรวจสอบ และ
การปรับปรงแก้
รปแบบก
ารปฏิบัตติ ามแผนการ
ุ ไข
ู
ประกอบด้ วย ขั้นตอนแรกการกําหนดปัญหาว่ าองค์ การหรือ
หน่ วยงานมีปัญหาด้ านทรัพยากรมนษย์
ุ อย่ างไร ต้ องการ
ทรัพยากรมนษย์
ุ แบบใด ขั้นตอนทีส่ อง กําหนดความสํ าคัญ
(Map stakeholder interests) ของกล่ ุมผู้รับผิดชอบตามแผน
ประการทีส่ าม วิเคราะห์ แรงต้ านและแรงกดดันในการปฏิรูป
ประการทีส่ ี่ มอบหมายความรับผิดชอบ ประการทีห่ ้ า หา
ข้ อตกลงว่ าต้ องปฏิบัตอิ ะไรบ้ าง ประการทีห่ ก กําหนดวิธีการ
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เปลีย่ นแปลง โปรแกรมและข้ อปฏิบัติ ประการทีเ่ จ็ด เปิ ดเผย
กระต้ ุนให้ เกิดการเรียนร้ ู และปรับตัว

การวางแผนเป็ นกระบวนการเริ่มต้ นทําให้ เกิดการ
ดําเนินการตามแผนการ มีการตรวจสอบปัจจัยต่ าง ๆ เกีย่ วกับ
การวางแผน เพือ่ นําไปส่ ู การปฏิบัตติ ามแผนการให้ เหมาะสม
มากทีส่ ุ ด
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การวางแผนประกอบด้ วยกระบวนการต่ าง ๆ ทีส่ ํ าคัญ
คือกระบวนการนําเข้ าส่ ู แผนการคือเริ่มเข้ าส่ ู กระบวนการ
วางแผนซึ่งเป็ นกระบวนการบริหาร กระบวนการควบคมุ
การควบคมมี
ุ ความสํ าคัญสํ าหรับการวางแผนเนื่องจากการ
จัดทําแผนการและการปฏิบัตติ ามแผนเพือ่ บรรลเปุ้ าหมาย
ขององค์ การจะต้ องมีการควบคมการปฏิ
บัตงิ านเพือ่ ให้ การ
ุ
ปฏิบัตติ ามแผนการมีประสิ ทธิภาพมากขึน้ และกระบวนการ
สรปการทํ
าแผนการ
ุ
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การวางแผนในองค์ การและนโยบายสาธารณะ
คือ
กระบวนการองค์ การเกีย่ วกับความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ และ
การดํารงรักษาแผนการ(Plan) เกีย่ วข้ องกับกระบวนการทาง
จิตวิทยาด้ านความคิดเกีย่ วกับกิจกรรม ทีต่ ้ องการสร้ างสรรค์
เป้ าหมายทีต่ ้ องการระดับหนึ่ง ปัจจัยดังกล่ าวต้ องการลักษณะ
พืน้ ฐานเกีย่ วกับพฤติกรรมทีฉ่ ลาดรอบคอบ เป็ นกระบวนการ
ทีเ่ น้ นสาระสํ าคัญเกีย่ วกับความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ และมีการ
กลัน่ กรองแผนการ
หรือการบรณาการกั
บแผนการอืน่ ที่
ู
เกีย่ วข้ อง รวมทั้งการผสมผสานกับการทํานายการพัฒนา
ด้ วยการเตรียมการจินตภาพด้ านวิธีการตอบสนองแผนการ
การวางแผนยังใช้ อธิบายแนวปฏิบัตหิ รือกําหนดการ
(Procedures)ทีเ่ ป็ นทางการใช้ สําหรับความพยายาม เช่ น การ
สร้ างสรรค์ เอกสาร แผนภมิู หรือการประชมเพื
ุ อ่ อภิปราย
ประเด็นหรือเหตการณ์
ความสํ าคัญทีย่ กขึน้ มาพิจารณา
ุ
เป้ าหมายทีต่ ้ องการให้ บรรลวัุ ตถประสงค์
ยทธศาสตร์
ทตี่ ้ อง
ุ
ุ
ปฏิบัตติ าม เหนือสิ่ งอืน่ ใด ความหมายของการวางแผนอืน่ ๆ
ขึน้ อย่ ูกบั ภาวะแวดล้ อมด้ านการเมืองหรือเศรษฐกิจทีใ่ ช้ อย่ ู
การวางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ
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การวางแผนทรัพยากรมนษย์
( Human resource
ุ
planning) คือกระบวนการเปรียบเทียบความสนใจ ทักษะ
พรสวรรค์ ของทรัพยากรมนษย์
ุ เพือ่ ให้ องค์ การสามารถ
มอบหมายงานทีเ่ หมาะสมให้ บุคลากร (the right person in
the right job at the right time.)ในเงือ่ นไขด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ทีม่ นั่ คงและมีเสถียรภาพในอดีตที่ผ่านมาทําให้ มกี ารวางแผน
ทรัพยากรมนษย์
เปรียบเทียบกับเงือ่ นไข
ุ ระยะสั้ น
สิ่ งแวดล้ อมทีไ่ ม่ มเี สถียรภาพ การเปลีย่ นแปลงประชากร และ
เทคโนโลยี การแข่ งขันระหว่ างประเทศมีมากขึน้ ทําให้ ต้อง
เปลีย่ นแปลงการวางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ ในองค์ การชั้นนํา
การวางแผนเน้ นผลความสั มพันธ์ ระหว่ างการจัดการและผ้ ู
วางแผน ประการสํ าคัญการวางแผนเน้ นความสํ าคัญของ
ทรัพยากรมนษย์
ุ และการวางแผนระยะยาวร่ วมกับการ
วางแผนระยะสั้ น นักวางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ ต้องเกีย่ วข้ อง
กับโครงการทีต่ อบสนองความต้ องการด้ านบริหารธรกิ
ุ จซึ่ง
ต้ องมีความรับผิดชอบและท้ าทายเพิม่ มากขึน้
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การวางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ คอื การเลือกสรรทรัพยากร
มนษย์
ดี่ ทสี่ ุ ด เพือ่ สามารถ
ุ เกีย่ วข้ องกับการคัดเลือกบคลากรที
ุ
จัดการปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์ การที่
กําหนดไว้
การวางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ คอื การจัดการ
พรสวรรค์ หรือความสามารถของบคลากรเพื
อ่ นํามาใช้
ุ
ปฏิบัตงิ าน
ประการทีส่ ํ าคัญต้ องมีการพัฒนาทรัพยากร
มนษย์
ุ ให้ มคี วามสามารถและมีความก้ าวหน้ าในอาชีพการ
งานทีป่ ฏิบัตอิ ยู่
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การพัฒนาอาชีพมีความสั มพันธ์ กบั การวางแผน
ทรัพยากรมนษย์
ุ เนื่องจากเป้ าหมายการวางแผนทรัพยากร
มนษย์
ุ คอื การพัฒนาอาชีพการงานทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบัตหิ น้ าที่
ในหน่ วยงานให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์ การ นอกจากนี้
การพัฒนาอาชีพยังเกีย่ วข้ องกับการวางแผนอาชีพ เส้ นทาง
อาชีพ
การสื บทอดตําแหน่ งในองค์ การและการพัฒนา
ศักยภาพของทรัพยากรมนษย์
ุ ในหน่ วยงาน
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การจัดการ
อาชีพ
การสรรหา&
การคัดเลือก

การวางแผนกล
ยทธ์
ุ ทรัพยากร

การ
ฝึ กอบรม&
การพัฒนา
ระบบการ
พัฒนา
พรสวรรค์

การวางแผน
สื บทอด
ตําแหน่ ง

มนษย์
ุ
การชดเชย&
ผลประโยชน์

การจัดการ
ปฏิบัตงิ าน

การพัฒนาพรสวรรค์ ของทรัพยากรมนษย์
ุ เป็ นบทบาท
สํ าคัญสํ าหรับการวางแผนทรัพยากรมนษย์
เนื่องจากการที่
ุ
หน่ วยงานสามารถนําเอาศักยภาพหรือพรสวรรค์ (Talent)
ของบคลากรมาใช้
ให้ เป็ นประโยชน์ ได้ กจ็ ะทําให้ สามารถ
ุ
พัฒนาองค์ การไปส่ ู เป้ าหมายได้ มากทีส่ ุ ด ระบบการพัฒนา
พรสวรรค์ ประกอบด้ วยการจัดการอาชีพการงานทีบ่ ุคลากร
นั้นปฏิบัตอิ ยู่ การฝึ กอบรมและการพัฒนาเพิม่ เติมเพือ่ ให้
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บคลากรมี
ความร้ ู เพิมขึ
่ น้ การวางแผนสื บทอดตําแหน่ งเพือ่
ุ
เป็ นการเลือ่ นตําแหน่ งเป็ นขวัญและกําลังใจของบคลากร
การ
ุ
จัดการปฏิบัติงานให้ เหมาะสมสํ าหรับบคลากรแต่
ละคน การ
ุ
ชดเชยและผลประโยชน์ สําหรับบคลากร
การวางแผนกลยทธ์
ุ
ุ
ทรัพยากรมนษย์
รวมทั้งการวางแผนการสรรหาและการ
ุ
คัดเลือกทรัพยากรมนษย์
ุ ทเี่ หมาะสม
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การวางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ คอื การวางแผนสรรหา
บคลากรด้
วยวิธีการต่ าง ๆ เช่ น การบรรจใหม่
ุ
ุ เลือ่ นชั้นเข้ ามา
ย้ ายเข้ ามา ลดขั้นเข้ ามาเป็ นบคลากรผ้
ุ
ูปฏิบัตงิ านในองค์ การ
จนถึงสิ้นสดการทํ
างานหรือการนําบคลากรออกไปจาก
ุ
ุ
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หน่ วยงาน เนื่องจากสมัครใจลาออก ตาย เลือ่ นชั้นออกไป
ย้ ายออกไป ลดขั้นออกไป เกษียณอายุ ออกเพราะครบสั ญญา
และพักงานเป็ นต้ น

การจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ ยงั รวมถึงงานด้ านการ
วางแผนกําหนดองค์ การในปัจจบัุ นด้ านจํานวนบคลากร
ุ
บทบาทบคลากรและทั
กษะความสามารถในการปฏิบัติ
ุ
งาน ด้ วยกระบวนการสรรหา การฝึ กอบรมและการสิ้นสดุ
การทํางานนําคนออกไปเนื่องจากคนงานงานเป็ นการกําหนด
จํานวนบคลากร
บทบาทและทักษะองค์ การในอนาคต
ุ

25

การจัดการทรัพยากรมนษย์
ุ คอื งานทีส่ ั มพันธ์ กบั การ
สรรหา การคัดเลือก การจัดการแรงงานและการสนับสนนุ
กําลังงานให้ สามารถปฏิบัตงิ านได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
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แผนการทรัพยากรมนษย์
ุ ทปี่ ระกอบด้ วยแผนการสรร
หา แผนด้ านคนล้ นงาน แผนการเปลีย่ นแปลง แผนการขยาย
งาน แผนการติดต่ อ แผนการฝึ กอบรม แผนการสั บเปลีย่ น
หมนเวี
ุ ยนงาน เป็ นแผนการเกีย่ วกับการตอบกลับเกีย่ วกับ
เป้ าหมายร่ วม (Corporate objective) เพือ่ การตรวจสอบ
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บคลากรภายในด้
านจํานวน เพศ อายุ ประสบการณ์
ุ
คณสมบั
ติ
ช่ วงเวลาการบริการ รวมทั้งการตรวจสอบ
ุ
ศักยภาพบคลากรเกี
ย่ วกับคําถามทีว่ ่ า ทีไ่ หน ใคร เมือ่ ไร และ
ุ
อย่ างไร
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การวางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ มีจุดเริ่มทีว่ เิ คราะห์
เป้ าหมายและการวางแผนในอนาคต ศึกษาเป้ าหมายร่ วมกัน
ศึกษาความต้ องการของบคลากรด้
านประเมินผลกระทบต่ อ
ุ
บคลากรและสิ
่ งทีบ่ ุคลากรต้ องการ กําหนดความพึงพอใจ
ุ
ของบคลากรทั
้งภายในและภายนอกทีต่ ้ องการด้ วยวิธีการสรร
ุ
หา
ประเมินความพึงพอใจและศึกษาความต้ องการของ
บคลากรทั
้งภายนอกและภายในหน่ วยงาน ประเมินทักษะ
ุ
และประสบการณ์ ของบคลากรภายในและภายนอกสํ
าหรับทํา
ุ
แผนบคลากร
เตรียมแผนบคลากร
แผนฝึ กอบรม แผนสรรหา
ุ
ุ
แผนสื บทอดตําแหน่ ง แผนรายได้ เมือ่ ดําเนินการตามขั้นตอน
ดังกล่ าวการวางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ กจ็ ะสมบรณ์
ู
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การจัดการ
ปฏิบัตงิ าน
การจัดการสื บ
ทอดตําแหน่ ง

การจัดการ
ศักยภาพ
กลยทธ์
ุ
ทรัพยากร
มนษย์
ุ
การสรรหา&
การคัดเลือก

การพัฒนา
อาชีพ
การจัดการ
พรสวรรค์

กลยทธ์
ุ ทรัพยากรมนษย์
ุ ต้องมีการจัดการปฏิบัตงิ าน
การจัดการสื บทอดตําแหน่ ง การพัฒนาอาชีพ การจัดการ
พรสวรรค์
การสรรหาและการคัดเลือกและการจัดการ
ศักยภาพของบคลากรในองค์
การ
ุ
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ความสํ าคัญของการวางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ กเ็ พือ่ ให้
ได้ บุคลากรตามแบบทีห่ น่ วยงานต้ องการสํ าหรับการวางแผน
บรณาการทรั
พยากรมนษย์
ู
ุ และการวางแผนธรกิ
ุ จ วิธีการนํา
บคลากรเข้
าทํางานด้ วยการสรรหา การขยายงาน การตลาด
ุ
การสร้ างตราสิ นค้ า นําไปส่ ู การแสดงวิธีทาํ งานและแผนการ
สื บทอดตําแหน่ ง
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หน่ วยงานควรบรณาการแผนการจั
ดการทรัพยากร
ู
มนษย์
ุ และแผนการธรกิ
ุ จให้ สอดคล้ องกันเริ่มด้ วยการกําหนด
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เป้ าหมายธรกิ
ุ จ ตรวจสอบสิ่ งแวดล้ อม วิเคราะห์ ความ
แตกต่ างของบคลากร
เพือ่ การวางแผนสื บทอดตําแหน่ งและ
ุ
การจัดการคือการกําหนดตําแหน่ ง กําหนดศักยภาพตําแหน่ ง
และขอบเขตการทํางานทีส่ ํ าคัญ
กําหนดความสนใจและ
ประเมินศักยภาพของบคลากร
พัฒนาแผนการสื บทอด
ุ
ตําแหน่ งและการถ่ ายทอดความร้ ู เพือ่ ประเมินประสิ ทธิผล
และลําดับความสํ าคัญของบคลากรและเพื
อ่ บรรลเป
ุ
ุ ้ าหมาย
ธรกิ
ุ จรวมทั้งรายงานมาตรการและการเตือนล่ วงหน้ า
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การวางแผนการสรรหาเริ่มมีภารกิจประการแรกคือ
กําหนดขอบเขตหรือนิยามการสรรหาบคลากรว่
าจะมี
ุ
ขอบเขตอย่ างไรให้ เหมาะสมกับตําแหน่ งและงานทีต่ ้ องการ
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ต่ อจากนั้นก็จะเริ่มวางแผนการค้ นหาและแนะนํา(Search
and introduction) ด้ วยการค้ นหาบคลากร
นําเสนอโอกาส
ุ
ประเมินผลผู้สมัครก่ อน ขั้นการคัดเลือก การตอบรับและการ
เข้ าสู่ กระบวนการประกอบด้ วยแนะนํารายชื่อผู้สมัครงาน
การคัดเลือกและนําเสนอขั้นสดท้
รวมทั้งการติดต่ อ
ุ าย
ประสานงานกับผ้ ูสมัครงาน

การปฏิบัตติ ามการวางแผนการสรรหาเริ่มด้ วยการสรร
หา การฝึ กอบรม กําหนดเป้ าหมายและงาน การฝึ กอบรม
เฉพาะ การทบทวนและการตอบกลับ
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หน่ วยงานต้ องกําหนดความต้ องการทรัพยากรมนษย์
ุ ให้
สอดคล้ องกับการวางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ การกําหนดความ
ต้ องการทรัพยากรมนษย์
ติ
ุ ประกอบด้ วยการกําหนดคณสมบั
ุ
บคลากร
การพัฒนาคณสมบั
ติบุคลากร ดํารงรักษาคณสมบั
ติ
ุ
ุ
ุ
บคล
ุ ากร ส่ วนการวางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ ประกอบด้ วยการ
สรรหาและการคัดเลือก การฝึ กอบรม ประเมินการปฏิบัติงาน
การจ่ ายเงินค่ าทดแทนและการจําแนกบคลากร
ุ
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มาตรการ
วัดผลและการ
รักษา
กระบวนการ
ตรวจสอบและ
การออกแบบ

การทดสอบ
บคลิ
ุ กภาพ
และทัศนคติ

โครงสร้ างและ
กระบวนการ
สรรหา

การสรรหาที่
ประสบ
ความสํ าเร็จ

การสั มภาษณ์
และการ
คัดเลือกก่ อน

การกําหนด
รายละเอียด
ของงาน
ผ้ ูสมัครงาน
และการ
โฆษณา
การจัดการ
และการ
คัดเลือก

การสรรหาทีป่ ระสบความสํ าเร็จประกอบด้ วย
โครงสร้ างและกระบวนการสรรหา กําหนดรายละเอียดของ
งาน ผู้สมัครงานและการโฆษณาตําแหน่ งงาน การจัดการและ
การคัดเลือก การสั มภาษณ์ และการคัดเลือกก่ อน การทดสอบ
บคลิ
กระบวนการตรวจสอบและการ
ุ กภาพและทัศนคติ
ออกแบบการสรรหา มาตรการวัดผลและการสรรหาบคลากร
ุ
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การวางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ เกีย่ วข้ องกับการ
กําหนดการวางแผนทํางาน การเตรียมการบรรจุ กําหนด
คณะทํางานทีน่ ่ าสนใจ กําหนดคณะทํางานการบรรจแต่
ุ งตั้ง
และการเลือกสรร
เพือ่ นําไปสร้ างคณะทํางานพัฒนาและ
รักษาทรัพยากรมนษย์
ุ
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การวางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ คอื การกําหนดแผนความ
ต้ องการทรัพยากรมนษย์
กําหนดรายละเอียดงาน จงใจ
ุ
ู
ผ้ ูสมัครงาน ประเมินผลและการคัดเลือก แต่ งตั้งบคลากร
ุ
แนะนําสมาชิกใหม่ หมนเวี
และแผนควบคมคน
ุ ยนบคลากร
ุ
ุ
ล้ นงาน เป็ นต้ น
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กระบวนการวางแผนการสรรหาบคลากรเข้
ามาใน
ุ
องค์ การต้ องมีการวิเคราะห์ ตาํ แหน่ งงานที่ต้องการ
แหล่ งข้ อมลผ้
ู ูสมัครงาน การจัดจําแนกผู้สมัครงาน การ
จัดการตอบสนองความต้ องการแหล่ งข้ อมลผ้
ู ูสมัครงาน
รวมทั้งการจ้ างและการสนับสนนกระบวนการสรรหา
ุ
บคลากร
ุ
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ระบบการพัฒนาทักษะทรัพยากรมนษย์
ุ ประกอบด้ วย
การจัดการวิชาชีพ การฝึ กอบรมและการพัฒนา การวางแผน
สื บทอดตําแหน่ ง การจัดการปฏิบัตงิ าน การชดเชยและ
ผลประโยชน์ การวางแผนกลยทธ์
ุ ทรัพยากรมนษย์
ุ การสรร
หาและการคัดเลือก
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.

การวางแผนธรกิ
ุ จและการวางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ มี
ความสั มพันธ์ กนั เนื่องจากการวางแผนธรกิ
ุ จต้ องกําหนด
เป้ าหมายและการปฏิบัติงานให้ สอดคล้ องกับการวางแผน
ทรัพยากรมนษย์
ุ เพือ่ สามารถดําเนินการธรกิ
ุ จด้ วยทรัพยากร
มนษย์
ุ ทมี่ ศี ักยภาพและมีความสามารถในการผลิตและการ
แข่ งขันด้ านธรกิ
ุ จ ปัจจัยทีก่ าํ หนดอนาคตคือ วัฒนธรรม
สิ่ งแวดล้ อมและการวางแผนกลยทธ์
การวางแผนธรกิ
ุ
ุ จและ
การวางแผนปฏิบัตงิ านเป็ นการกําหนดความต้ องการ
ศักยภาพการทํางานเพือ่ สามารถระบสุ่ วนต่ างศักยภาพการ
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ทํางานร่ วมกันเพือ่ ให้ สําเร็จตามเป้ าหมายของกลยทธ์
เพือ่
ุ
สร้ างศักยภาพและแรงจงใจในการปฏิ
บัตงิ าน การวางแผน
ู
ธรกิ
ุ จและการวางแผนการทํางานประกอบด้ วยการสรรหา
และการคัดเลือก การเรียนร้ ู และการพัฒนา การจัดการ
ปฏิบัตงิ าน การยอมรับและรางวัล การจัดการสถานทีท่ าํ งาน
ให้ ดเี พือ่ พัฒนากลยทธ์
สร้ างศักยภาพการ
ุ ทรัพยากรมนษย์
ุ
ทํางาน และแก้ ปัญหาช่ องว่ างการทํางาน

เป้ าหมายสํ าคัญสํ าหรับแผนพัฒนาทรัพยากรมนษย์
ุ คอื
เพือ่ ให้ บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานทีด่ เลิ
ี ศมีศักยภาพในการ
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พัฒนาสงู
เมือ่ ทรัพยากรมนษย์
ุ มคี วามสามารถสงู (High
Flyer) ก็จะทําให้ เกิดบรรยากาศน่ าลงทนมี
ุ ศักยภาพในการ
ลงทนสง
ุ ู กรณีทบี่ ุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาและผลการ
ปฏิบัตงิ านระดับปานกลาง (Work Horse) ควรรักษา
บคลากรนั
้ นไว้ สํ าหรับบคลากรที
ม่ คี วามสามารถตํา่ (Dead
ุ
ุ
Wood) ผลการปฏิบัตงิ านด้ อย ศักยภาพในการพัฒนาตํ่า
หน่ วยงานควรปรับปรงุการปฏิบัตงิ าน

