


บทที่ 3
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

(Human Resource Planning: HRP)



บทน า : การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

การวางแผนการวางแผนทรพัยากรมนษุย ์→ประสิทธิภาพและประสิทธิผล



การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

▪ความหมาย
▪ ส่วนประกอบของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
▪ความส าคญัของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
▪ขั้นตอนการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
▪การคาดการณ์ความตอ้งการดา้นทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร
▪ เทคนิคการพยากรณ์ดา้นทรัพยากรมนุษย์



หน้าทีท่างการจัดการ

เฮนร่ี ฟาโยล์ (Henri Fayol)
หลกัการบริหารแบบ POCCC
P คือ Planning หมายถงึ การวางแผน
O คือ Organizing หมายถงึ การจดัการองค์การ
C คือ Commanding หมายถงึ การส่ังงาน
C คือ Co- ordinating หมายถงึ การประสานงาน
C คือ Controlling หมายถงึ การควบคุม



การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Planning: HRP)

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ คือ   
กระบวนการท่ีใชค้าดการณ์ความตอ้งการดา้นทรัพยากร
มนุษยข์ององคก์ร อนัส่งผลถึงการก าหนดวธีิการปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้งกบับุคลากรและการตอบสนองต่อปัจจยัแวดลอ้ม
“คุณภาพชีวติการท างาน” (Quality of Work Life : QWL)



ส่วนประกอบของ HRP

1. กระบวนการ : การเกบ็ข้อมูล ศึกษา วเิคราะห์ วาง
แนวทางปฏิบัตติรวจสอบ ปรับปรุง 

2. การคาดการณ์ : แนวโน้ม ทิศทาง
3. วธีิการปฏิบัติ : ก าหนดวธีิปฏิบัต ิกจิกรรม HRM

4. องค์การและบุคลากร : สร้างและรักษาสมดุล



ความส าคญัของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

4 ประการคือ
1. เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลง
2. เพ่ือให้องค์การมคีวามพร้อม
3. เพ่ือให้องค์การมแีนวทางในการปฏิบัตงิาน
4. เพ่ือให้ได้บุคลากรทีม่คุีณภาพ
(ต่อ)



ความส าคญัของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

1. เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลง
- การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม และการเมือง
- บุคคลไม่สามารถทีจ่ะปรับตัวได้ทนั



ความส าคญัของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

2. เพ่ือให้องค์การมีความพร้อม
- การเตรียมความพร้อมขององคก์ารใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
คุณภาพและต่อเน่ืองท่ามกลางกระแสการพลวตัของสังคม
- มิไดมี้การวางแผนบุคลากรไวล่้วงหนา้ องคก์ารยอ่มจะไดรั้บ
ผลกระทบถึงการขาดแคลนบุคลากรท่ีจะเขา้มาปฏิบติังาน 



ความส าคญัของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

3. เพ่ือให้องค์การมแีนวทางในการปฏิบัตงิาน
การด าเนินงานดา้นทรพัยากรมนษุยเ์ป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพและสอดคลอ้งกบัทิศทางการด าเนินงาน
ขององคก์าร



ความส าคญัของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 

4. เพ่ือให้ได้บุคลากรทีม่คุีณภาพ
เป็นการเพิ่มความสามารถและศกัยภาพในการ
ด าเนินธรุกิจ 



กระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

1. จะท าอะไร (What to do?) 
การวางแผนเป็นการวางแผนแนวทางปฏิบติัส าหรับอนาคต 
การก าหนดเปา้หมายวา่ตอ้งการท่ีจะท าอะไร 

2. จะท าอย่างไร (How to do?) 
ก าหนดแนวทางปฏิบตัิวา่ตอ้งการจะท าอะไรและท าอยา่งไร 

เพ่ือใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงค์

“แผนการทีด่เีปรียบเสมือนแผนทีท่ีบ่่งบอกรายละเอียด” 



กระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์(ต่อ)

3. จะให้ใครท า (Who will do?) 
เลือกบคุลากรท่ีมีความสามารถเหมาะสม

กบังาน 

4. จะท าเม่ือไร (When to do?) 
ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานรวมวา่ตอ้งเสรจ็สิน้เม่ือใด

และกิจกรรมใดท าเม่ือใด ระยะเวลาเทา่ใด 

“แผนการทีด่เีปรียบเสมือนแผนทีท่ีบ่่งบอกรายละเอียด” 



การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 4 ขั้นตอน :

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation)
➢ ศึกษาวตัถุประสงคข์ององคก์าร
➢วิเคราะห์สถานการณ์
➢ก าหนดเป้าหมายของแผนงาน
➢พิจารณาความสอดคลอ้ง
➢พิจารณาความเป็นไปได้



การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 4 ขั้นตอน : (ต่อ)

ขั้นตอนที ่2 การสร้างแผน (Plan Formulation)
➢ ก าหนดทางเลือก
➢เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม
➢ก าหนดแผน



การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 4 ขั้นตอน : (ต่อ)

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัตติามแผน (Plan Implementation) 
➢การก าหนดบุคลากร
➢การจดัสรรทรัพยากร
➢การสร้างความเขา้ใจ
➢การควบคุม



การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 4 ขั้นตอน : (ต่อ)

ขั้นตอนที ่4  การประเมนิผล (Plan Evaluation) 
➢ เปรยีบเทียบ
➢ วิเคราะหปั์ญหา
➢ เสนอความคิด



การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 4 ขั้นตอน : (ต่อ)

1. การเตรียมการ

2. การสร้างแผน

3. การปฏิบติัตามแผน

4. การประเมินผล

“แผนการทีด่ ี
จะต้องมีความ

ยดืหยุ่น”



การคาดการณ์
ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ

1. การคาดการณ์จากสมการพืน้ฐาน
***จ านวนบุคลากรทีต้่องการเพิม่ขึน้ 
= จ านวนบุคลากรทีต้่องการทั้งหมด – จ านวนบุคลากรคงเหลือ
***จ านวนบุคลากรทีต้่องการทั้งหมด
= จ านวนงาน

อตัราส่วนของงานต่อบุคลากร



การคาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ (ต่อ)

2. การใช้วธีิการทางสถติิ (Statistical Forecasting Methods)



เทคนิคการพยากรณ์ด้านทรัพยากรมนุษย์

1. ระยะเวลา (Time Horizon) เหมาะสมกบัความตอ้งการของงาน 
ความถูกตอ้งและเช่ือถือได้

2. ลกัษณะของข้อมูล (Pattern of Data) ค านึงถึงธรรมชาติหรือ
ลกัษณะของขอ้มูลทั้งในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

3. ค่าใช้จ่าย (Cost) ทั้งทางตรงและทางออ้ม
4. ความแม่นย า (Accuracy) วิธีการท่ีมีความถูกตอ้งและแม่นย  าใน
ระดบัท่ียอมรับ

5. ความง่ายในการน าไปใช้ (Ease of Application)



Thank you…





แบบฝึกหัด
1. หลกัการบริหารแบบ POCCC ของเฮนร่ี ฟาโยล ์(Henri Fayol) 
ประกอบดว้ยอะไรบา้ง จงอธิบาย

2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์หมายถึงอะไร
3. การวางแผนทรัพยากรมนุษยมี์ความส าคญัอยา่งไร
4. กระบวนการ การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์ประกอบ 4 ขั้นตอน อะไรบา้ง
5. การคาดการณ์ความตอ้งการดา้นทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร ใชว้ิธีใดบา้ง



เอกสารอ้างองิ

ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท.์ (2548).  การจัดการทรัพยากรมนุษย์.  

กรุงเทพ ฯ:  ซีเอด็ยเูคชัน่
จุฑามาศ ทวีไพบูลยว์งษแ์ละสุวรรธนา เทพจิต. (2550). 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่อินโดไชน่า.
พชร สันทดั. (2561). การบริหารทรัพยากรมนุษย์.

กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมคุณธรรม.


