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การวางแผนทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource Planning) 
ปี 2565 

.................................... 
 “ ทรัพยากรมนุษย์ “ นับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญในบรรดาปัจจัยที่เป็นทรัพยากร 4 
ประการ ของการบริหาร คือ คน (  MAN ) เงิน ( Money ) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักร ( Material and 
Machine ) การจัดการ    Management 
 หลักการ  

1. แนวคิดการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
2. กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
3. การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 

4. การวางแผนระยะสั้นและระยะยาวด้านทรัพยากรมนุษย์ 
แนวคิดการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

 ความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
1.  เป็นกระบวนการในการคาดการณ์ความต้องการและการตอบสนองความต้องการด้านทรัพยากร

มนุษย์ขององค์กรอย่างเป็นระบบ 

2. เพ่ือให้หน่วยบริการมีทรัพยากรมนุษย์ในจ านวน คุณสมบัติและเวลาที่ต้องการ 

3. เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยบริการประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้ 

วัตถุประสงค์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
1.  เพ่ือป้องกันสภาวการณ์ท่ีมีจ านวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

2.  เพ่ือทราบความมั่นใจแก่บุคลากรในการมีพนักงานที่ถูกต้องทั้งในด้านคุณสมบัติ ทักษะและเวลา 

3.  เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่หน่วยงานในการมีพนักงานที่ถูกต้องทั้งในด้านคุณสมบัติ ทักษะ และ
เวลา 

4. เพ่ือสร้างความมั่นใจแก่หน่วยงานในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม 

5. เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝ่ายปฏิบัติการอ่ืน 

ลักษณะท่ีส าคัญในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

 เป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 เป็นการคาดการณ์ความต้องการบุคลากรในอนาคต 

 มีวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นแนวทางให้แต่ละกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการได้อย่าง
สอดคล้อง กับเป้าหมายของหน่วยงาน 

 มีการรักษาสมดุลของบุคลากรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตลอดเวลา 

 
 



2 
 

ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ของหน่วยงานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
งานทรัพยากร  จะต้องมั่นใจว่าจ านวนทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีเพียงพอที่จะท าให้เป้าหมายของ
การวางแผนซึ่งกลยุทธ์ประสบความส าเร็จ 

 HR inventory report เป็นการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานในปัจจุบันและทักษะของแรงงาน
เหล่านั้น 

 HR information systems (HRIS) 
 กระบวนการที่เก่ียวข้องกับข้อมูลของพนักงาน 

 ช่วยวิเคราะห์และจัดท ารายงานได้อย่างรวดเร็ว 

 ช่วยสนับสนุนในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 
แนวคิดการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

ระดับ    
 การวางแผนรวม 

 การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 

กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

  รายละเอียดของแต่ละขั้นตอน  

1)  การวิเคราะห์ภาวะแวดล้อม  (Environmental Scanning) 
 ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงาน 

ประกอบด้วย 

1.1   สภาวะแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน =>  มีอิทธิพลต่อหน่วยงานและไม่สามารถ
ควบคุมได้ 

1.2 สภาวะแวดล้อมภายในหน่วยงาน  =>  หน่วยงานสามารถควบคุมได้และมี
ผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

2)  การคาดการณ์อุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์   
เป็นการประมาณการจ านวนบุคลากร ทักษะ ความสามารถของบุคคลากรที่หน่วยงาน
ต้องการในอนาคต นิยมใช้ 2  วิธีการควบคู่กัน คือ 

การคาดการณ์ จ านวนพนักงานที่ต้องการด้วยวิธีการเชิงประมาณ จากนั้นจึงคาดการณ์
ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ ซึ่งต้องอาศัยทักษาความสามารถของพนักงานงานที่ต้องการ
พร้อมกัน 

    3. การคาดการณ์อุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์  (Supply Forecasting) 
เป็นการประเมินทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ทั้งในด้านจ านวน  ทักษะความสามารถจากแหล่ง
ทรัพยากรมนุษย์ภายในและภายนอกหน่วยงาน 

-  ภายในหน่วยงาน เช่น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย 
การลาออก เป็นต้น  
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- ภายนอกหน่วยงาน เช่น แรงงานที่ยังว่างงานอยู่ และแรงงานที่เป็นพนักงาน
หน่วยงานอื่น ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันตามระดับทักษะ ฝีมือแรงงาน 

4. เปรียบเทียบอุปสงค์และอุปทานทรัพยากรมนุษย์ 
ท าการเปรียบเทียบจาดแหล่งทรัพยากรมนุษย์ภายในหน่วยงานเพ่ิอวิเคราะค์
ช่องว่างหรือความแตกต่างที่เกิดข้ึน 3 ลักษณะ คือ 

1.  อุปสงค์มากกว่าอุปทาน  =>  บุคลากรน้อยกว่าความต้องการหรือเกิดการขาด
แคลนบุคลากร 

2. อุปสงค์น้อยกว่าอุปทาน   =>  บุคลากรเกินกว่าความต้องการ จ าเป็นต้องปรับ
ลดพนักงาน 

3. อุปสงค์เท่ากับอุปทาน   =>  บุคลากรสอดคล้องกับความต้องการ 

               5.ก าหนดแผนทรัพยากรมนุษย์ 

 มักประกอบด้วยแผนตามหน้าที่งานด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งแต่ละแผนมี
ความส าคัญมากน้อยแตกต่างกัน 

มักประกอบด้วยแผนตามหน้าที่งานด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งแต่ละแฟนมีความส าคัญมาก
น้อยแตกต่างกัน 

1. อุปสงค์มากกว่าอุปทาน  =>  เป็นงานด้านค่าตอบแทนพนักงานงานที่มีศักยภาพ การ
ฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 

2. อุปสงค์น้อยกว่าอุปทาน   =>  ปรับลดพนักงาน 

3. อุปสงค์เท่ากันอุปทาน   =>  การสรรหาเมื่อมีพนักงานลาออก 

6. การควบคุมและประเมินผล 

เป็นการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบประสิทธิผลของแผน อาจใช้เกณฑ์การวัดต่าง  ๆ เช่น 

1.  อัตราการออกจากงานของพนักงาน 

2.  ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในการจ้างพนักงานใหม่ 
3. การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการรับพนักงานใหม่กับการฝึกอบรมและพัฒนา

พนักงานที่มีอยู่ 
4. จ านวนพนักงานที่สรรหากับที่คาดการณ์ไว้ 

      ขั้นตอนการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 

1. การก าหนดต าแหน่งส าคัญของหน่วยงาน 

- ต าแหน่งส าคัญของหน่วยงานโดยทั่วไป 

- ต าแหน่งที่มักประสบปัญหาในการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งแทน 

2. การก าหนดผู้สืบทอดต าแหน่ง 

-  พิจารณาตัวบุคคลที่หน่วยงานเชื่อว่าสามารถประสบความส าเร็จในต าแหน่งนั้น ๆ 
ได้ในอนาคต 
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3.  การวางแผนพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง 

- ก าหนดเส้นทางการพัฒนาที่ชัดเจน ด้วยการหมุนเวียนงาน การศึกษาเพ่ิมเติม การ
มอบหมายงานพิเศษ 

การสรรหาและคัดเลือก 

 การวางแผนสรรหาและคัดเลือก เพ่ือให้หน่วยงานได้ผู้สมัครที่มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมที่สุด เป็นผู้ด ารงต าแหน่งงานว่างภายในเวลาที่ต้องการ มักจัดท าในรูปของแผนด าเนินงาน
ระยะสั้นหรือขั้นตอนการด าเนินงานทั่วไป 

 ข้อมูลส าคัญในการวางแผนสรรหาและคัดเลือก ได้แก่ 

1. นโยบายการสรรหา 

2. ค าพรรณนาลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

3. กระบวนการและวิธีการคัดเลือก 

4. ระยะเวลาด าเนินการในการสรรหาและคัดเลือก 

5. อัตราส่วนผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแต่ละขั้นตอน 

การฝึกอบรมและพัฒนา 
  การวางแผนฝึกอบรมและพัฒนา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 

ต้องมีการศึกษาความจ าเป็นและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 

1.  ต้องมีการศึกษาความจ าเป็นและด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการฝึกอบรม
และพัฒนาก่อน 

2. จากนั้นก าหนดขึ้นเป็นแผนฝึกอบรมและพัฒนาของหน่วยงานพนักงานเป็น
รายบุคคล 

3. โดยค านึงถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการพัฒนาอาชีพของบุคลากรประกอบกัน 

4. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของหน่วยงานในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมต่าง ๆ 

แผนฝึกอบรมและพัฒนา 

1.  แผนฝึกอบรมและพัฒนาหน่วยบริการ 

-  หลักสูตด้านการจัดการ 

-  หลักสูตรด้านเทคนิค 

-  หลักสูตรด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

-  หลักสูตรตามความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

-  หลักสูตรด้านภาษา 

2.  แผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

         เป็นกระบวนการในการวัดคุณค่าการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ในช่วง
ระยะเวลาที่ก าหนดทั้งในด้านผลการปฏิบัติงานและศักยภาพในการพัฒนา 
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         เพ่ือประกอบการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ เช่น การจ่าย
ค่าตอบแทน การออกจากงาน เป็นต้น 

  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.  ก าหนดเป้าหมายการประเมินการปฏิบัติงาน 

2. ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. ก าหนดผู้ประเมินและช่วงเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4. ก าหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5. วัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

6. อภิปรายผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

แผนประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.  การก าหนดและท าความเข้าใจร่วมกันในเรื่องเกณฑ์ 
2. การเตรียมผู้ถูกประเมิน 

3. การเตรียมผู้ประเมิน 

การบริหารค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทน 

1.  ค่าตอบแทนพื้นฐาน 

-  ค่าจ้าง 

- เงินเดือน 

2.  ค่าตอบแทนแบบจูงใจ 

-  โบนัส 

- ส่วนแบ่งก าไร 

- ค่านายหน้าการขาย 

3.  ประโยชน์เกื้อกูล 

-  ค่ารักษาพยาบาล 

-  ค่าประกันชีวิตและคุณภาพ 

-  ค่าจ้างในวันลา 

-  การยืดหยุ่นเวลาท างาน 

ค่าตอบแทนพื้นฐาน 

 คือ ค่าตอบแทนทางตรงที่เป็นตัวเงิน บุคลากรได้รับในจ านวนสม่ าเสมอจากการ
ท างานปกติในรูปของค่าจ้างหรือเงินเดือน 

 มีการก าหนดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน 

1.  การจัดโครงสร้างต าแหน่งของหน่วยบริการ ที่อาจมีต าแหน่งต่าง ๆ หลาย
ระดับ หลายสายงาน 
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2. การวิเคราะห์ค่าตอบแทนภายในหน่วยบริการ 

3. การส ารวจค่าตอบแทนภายนอก 

4. การจัดท าโครงสร้างค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนแบบจูงใจ 

 คือ ค่าตอบแทนทางตรงที่เป็นตัวเงิน พนักงานได้รับในจ านวนที่ผันแปรตามผลการ
ปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 

1.  ระดับจุลภาพ  (Micro Level)  ประกอบด้วยค่าตอบแทนแบบแรงจูงใจรายบุคคล 
และเป็นกลุ่มหรือทีม 

2. ระดับมหภาค  (Macro Level)  ประกอบด้วยค่าตอบแทนแบบจูงใจระดับการ
บริหาร 

ประโยชน์เกื้อกูล 

 คือ ค่าตอบแทนทางอ้อมที่ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจ
ในการท างานของบุคลากร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1.  ประโยชน์เกื้อกูลที่กฎหมายก าหนด 

2.  ประโยชน์เกื้อกูลที่นายจ้างให้โดยสมัครใจ 

3.  ประโยชน์เกื้อกูลที่เกิดจากการเจรจาต่อรอง 

การให้พนักงานออกจากงาน 

 เป็นการปรับโครงสร้างและลดหน่วยงาน เพ่ือรักษาความสามารถในการเผชิญกับ
สภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนส่งผลให้มีทรัพยากรมนุษย์ในจ านวนที่มาก
เกินกว่าความต้องการและจ าเป็นต้องให้พนักงานบางส่วนออกจากงานในที่สุด 

ทางเลือกในการให้พนักงานออกจากงาน 

1. การลดค่าใช้จ่าย โดยใช้มาตรการประหยัดในทุกเรื่องตั้งแต่ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
จนถึงค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

2. การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร   โดยปรับปรุงให้พนักงานท างานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. การตรึงอัตราการจ้าง โดยไม่จ้างบุคลากรใหม่ 
4. การโยกย้ายต าแหน่ง โดยจัดอัตราก าลังพนักงานให้เหมาะสมกับงานแต่ละงาน 

5. การไม่ขึ้นเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าปี 
6. การลดจ านวนชั่วโมงการท างานหรือวันท างาน 

7. การลดเงินเดือนคือค่าจ้างลง โดยชี้แจงเหตุผลให้รับรู้ 
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