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 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จะน าหลักการต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการที่จะท าให้องค์การมีบุคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงานอย่างเพียงพอและต่อเนื่องเพ่ือให้องค์การ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความสามารถจะต้องสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ และทักษะต่างๆ เข้ามาประกอบใน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพและยังประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ บุคลากร และ
สังคมส่วนรวมได้ นอกจากนี้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความส าเร็จจะต้องอาศัยขั้นตอนที่
ละเอียดอ่อนมากมาย โดยขั้นตอนส าคัญที่ขาดไม่ได้ในงานทรัพยากรมนุษย์คือ การวางแผน (Planning) 
ผู้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) ที่กว้างไกลสามารถเข้าใจสถานการณ์และวิเคราะห์
เหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานและความต้องการด้านบุคลากร
ขององค์การ เพ่ือที่จะสามารถวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning : HRP) ได้อย่าง
รอบคอบ รัดกุม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละช่วงเวลาได้ 
 ดังนั้นจากความหมายของการวางแผนที่กล่าวมาในตอนต้นของบทนี้ ท าให้เราสามารถกล่าวได้ว่า 
“การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ คือกระบวนการที่ใช้คาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การ อันจะส่งผลถึงการก าหนดวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรและการตอบสนองต่อปัจจัย
แวดล้อม ตั้งแต่ก่อนบุคลากรเข้าร่วมงานกับองค์การ ขณะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ จนกระทั่งเขาต้องพ้น
ออกจากองค์การ เพื่อให้องค์การใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นหลักประกันว่าองค์การจะมีบุคลากรที่มี
คุณภาพอยางเพียงพออยู่เสมอ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work 
Life : QWL) ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์รวมขององค์การ โดยมีเป้าหมายส าคัญเพื่อประสิทธิภาพ ความม่ันคง และการเจริญเติบโต
ขององค์การ บุคลากร และสังคม” ดังนั้นจากความหมายที่กล่าวมา ท าให้เราเห็นได้ว่าการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์จะประกอบด้วยส่วนประกอบท่ีส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1. กระบวนการ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยผู้มี
หน้าที่วางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ต้องท าการเก็บข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วางแนวทางปฏิบัติ ตรวจสอบ 
ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง แผนการด าเนินงานให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา มิใช่การกระท าที่มีลักษณะแบบครั้ง
ต่อครั้งหรือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น 
 2. การคาดการณ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ต้องมีการคาดการณ์ไปในอนาคตถึงความต้องการด้าน
บุคลากรขององค์การว่ามีแนวโน้มหรือทิศทางที่จะออกมาในลักษณะใด เช่น ขนาดขององค์การ หรือ
กระบวนการท างานที่เปลี่ยนแปลง โดยที่นักบริหารทรัพยากรจะต้องมีความเข้าใจถึงสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อ
องค์การทั้งในระดับมหาภาคและระดับจุลภาค ตลอดจนมีความสามารถที่จะน าความรู้และความเข้าใจนั้นมา
ประกอบวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพ่ือให้สามารถท าการพยากรณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้อย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 



 3. วิธีปฏิบัติ เมื่อมีการคาดการณ์ถึงสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
จะต้องก าหนดวิธีการปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวทางให้แต่ละกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การสรรหา การ
คัดเลือก การฝึกอบรม การธ ารงรักษา จนถึงการเกษียณอายุของบุคลากร เพ่ือให้สามารถด าเนินการสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ขององค์การและกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 4. องค์การและบุคลากร นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถจะต้องสร้างและรักษาสมดุล
ของทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะ
เป็นเครื่องมือและแนวทางส าคัญในการสร้างหลักประกันว่าองค์การจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
ร่วมงานในปริมาณที่เหมาะสม โดยไม่เกิดสภาวะบุคลากรล้นงานหรือขาดแคลนแรงงานขึ้น 
 จากองค์ประกอบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เราสามารถสรุปได้ว่า “การวางแผนทรัพยากรมนุษย์คือ 
กระบวนการต่อเนื่องที่ใช้ในการคาดการณ์และก าหนดวิธีการปฏิบัติในกิจกรรมด้านบุคลากร เพ่ือรักษาสมดุล
ของบุคลากรในองค์การให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว”  
 
ความส าคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
 1.ท าให้ได้ใช้คนที่มีประสิทธิภาพ หรือ ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ 
 2.ท าให้องค์กรมีแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 3.ก่อให้เกดิความพอใจในการท างาน 
 4.ท าให้เกิดความเท่าเทียมกันในด้านการจ้างงาน 
 5.ท าให้องค์กรมีความพร้อม 
 6.ก่อให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นเดียวกับกิจกรรมทางสังคมอ่ืนที่การเปลี่ยนแปลงในอดีตมีอัตราที่ไม่
มาก ท าให้องค์การสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่มีปัญหามากนัก จึงไม่จ าเป็นที่
จะต้องน าหลักวิชาการขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพ แต่การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่องานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ดังจะเห็นได้
จากกระแสแรงงานที่มีการศึกษาสูงขึ้น ความต้องการเงินเดือนและความปลอดภัยในอาชีพ นอกจากนี้บุคลากร
ในหลายองค์การยังมีค่านิยมและทัศนคติในการท างานที่เปลี่ยนไป โดยมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนงานมากขึ้นเมื่อ
เทียบกับแรงงานในอดีต ที่นิยมท างานกับองค์การในลักษณะที่เป็นการจ้างงานตลอดชีพ (Life – long 
Employment) หรือการเข้ามาของแรงงานต่างชาติในระดับต่างๆ ที่พร้อมจะปฏิบัติงานในคุณภาพที่ใกล้เคียง
กับบุคลากรที่เป็นชนชาตินั้นๆ แต่ยินดีรับค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน ตลอดจนแรงงานต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะ
เข้ามาปฏิบัติงานในบางประเภท เป็นต้น ดังนั้นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผน
บุคลากรขึ้น เพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้องค์การสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ท่ามกลางความผันผวนที่เกิดข้ึน 
 

 



กระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
 การวางแผนได้รับการยอมรับว่าเป็นหน้าที่ส าคัญอันดับแรกที่ผู้จัดการต้องปฏิบัติในการบริหารงาน 
เนื่องจากว่าการวางแผนจะช่วยให้บุคลากรเห็นภาพความสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องกระท าจนกระทั่ง
บรรลุเป้าหมาย ท าให้เขาสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการตามที่ตั้งไว้ ดังที่มีผู้กล่าวว่า “แผนการที่ดีเปรียบเสมือนแผนที่ที่บ่งบอกรายละเอียด” โดยในแผนที่
ฉบับนี้จะมีข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งมีการก าหนดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ส าคัญประกอบการเดินทาง 
เพ่ือให้บุคลากรสามารถเดินทางถึงจุดหมายได้อย่างสะดวก ปลอดภัย มีอุปสรรคน้อยที่สุด เนื่องจากผู้วางแผน
ได้มีการเตรียมการต่างๆ เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเอาไว้ล่วงหน้า หรือกรณีมีปรากฏการณ์ที่มิได้
คาดฝันเกิดขึ้น องค์การก็สามารถที่จะปรับแผนการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้
ง่ายและรวดเร็วกว่าการที่มิได้มีการเตรียมการอะไรล่วงหน้า ปกติผู้วางแผนจะต้องท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ศึกษา วิเคราะห์ และตัดสินใจ เพ่ือที่จะตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. จะท าอะไร (What to do?)  การวางแผนเป็นการวางแผนแนวทางปฏิบัติส าหรับอนาคต ดังนั้นผู้
ที่มีหน้าที่วางแผนจะต้องท าการก าหนดเป้าหมายว่าต้องการที่จะท าอะไร  โดยพิจารณาว่าเป้าหมายนั้นมีความ
สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์ขององค์การหรือไม่ เนื่องจากแผนงานจะต้องสนับสนุนต่อการบรรลุ
ความต้องการสูงสุดขององค์การ 
 2. จะท าอย่างไร (How to do?) นอกจากการก าหนดจะท าอะไรแล้ว ผู้ที่มีหน้าที่วางแผนจะต้อง
ก าหนดแนวทางปฏิบัติว่าต้องการจะท าอะไรและท าอย่างไร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรขององค์การเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและตรงตามความ
ต้องการที่สุด 
 3. จะให้ใครท า (Who will do?) การเลือกสรรบุคลากรนับว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพราะการใช้
บุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมกับงาน จะท าให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่นตามแผนที่ก าหนดโดยผู้วางแผน
ต้องตัดสินใจเลือกบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เหมาะสมกับงาน เพ่ือมาปฏิบัติงานให้ด าเนินไป
ตามท่ีต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. จะท าเมื่อไร (When to do?) เนื่องจากระยะเวลาจะเป็นตัวก าหนดและควบคุมให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามที่ต้องการ ดังนั้นนอกจากการก าหนดเป้าหมายว่าต้องการที่จะท าอะไร พร้อมทั้งท าการตัดสินใจ
เลือกแนวทางและบุคลากรที่จะปฏิบัติตามแล้ว ผู้วางแผนจะต้องก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานรวมว่า
ต้องเสร็จสิ้นเมื่อใด และกิจกรรมใดสมควรจะกระท าเมื่อใด โดยมีระยะเวลาเท่าใด พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลา
ที่แต่ละกิจกรรมสมควรจะเสร็จสิ้นลง 
 
สรุป 
 การวางแผนเป็นหน้าที่ที่ส าคัญหน้าที่หนึ่งของการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนการจัดองค์การ 
การน าและการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษา และการวางวัตถุประสงค์ การก าหนด
เป้าหมาย การสร้างกลยุทธ์ และการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพ่ือให้กิจกรรมต่างๆ ด าเนินไป
โดยราบรื่น มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการโดยแผนที่ดีจะเป็นทั้งคู่มือและแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือให้บุคคลหรือองค์การสามารถด าเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ 
 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นงานส าคัญที่นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องปฏิบัติ การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ผู้เกี่ยวข้องต้องด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้
แผนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะเป็นการก าหนด



แนวทางส าหรับปฏิบัติด้านบุคลากร ตลอดจนเป็นการสร้างหลักประกันในเสถียรภาพและความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานขององค์การ ว่าองค์การจะมีทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพในแต่ละ
ช่วงเวลา นอกจากนี้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไม่สามารถ
กระท าแยกจากแผนรวมขององค์การได้ ดังนั้นผู้มีหน้าที่วางแผนทั้งสองระดับจึงต้องประสานงานกันอย่าง
ใกล้ชิด เพ่ือให้แผนการทั้งสองมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดในการด าเนินงาน 
 การวางแผนที่มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยการคาดการณ์อนาคตที่ถูกต้องและให้ภาพที่ชัดเจนปกติการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์นิยมใช้วิธีการต่อไปนี้ คือการคาดการณ์สมการพ้ืนฐาน การใช้แบบจ าลองการวางแผน
รวม การใช้วิธีการทางสถิติ และการใช้แบบจ าลองของมาร์คอฟ โดยผู้มีหน้าที่วางแผนจะต้องเลือกวิธีการให้
สอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์ จากการพิจารณาระยะเวลาลักษณะของข้อมูล ค่าใช้จ่าย ความแม่นย า และ
ความง่ายในการน าไปใช้ โดยมีหลักการว่า วิธีการพยากรณ์ที่ดีไม่จ าเป็นต้องยุ่งยาก ซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายสูง 
แต่ต้องเป็นวิธีการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ข้อจ ากัดของแต่ละ
สถานการณ ์


