
บทท่ี 3  

การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์

 
การวางแผนเป็นกระบวนการขั้นแรกของการด าเนินงาน เพราะการวางแผนจะท าให้รู้ว่า

จุดหมายทางของการด าเนินงานอยู่ที่ไหน ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์กเ็ช่นเดียวกนัต้องมีการ

วางแผนก่อนที่จะสรรหาบุคลากรเข้ามา การวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่

จะช่วยให้องค์การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างพอเพียงกบัความต้องการ และเป็นผู้ที่มีลักษณะ

ถูกต้องเหมาะสมกบังานที่จะต้องรับเข้ามาในช่วงเวลาต่างๆ เพ่ือให้องค์การสามารถปฏบัิติภารกจิได้

บรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่องค์การ หลังจากที่ได้ท าการวิเคราะห์งานแล้ว ท าให้ทราบถึงมาตรฐานการ

ท างานที่ต้องการ และลักษณะงานต่างๆที่ต้องการ ข้ันต่อไปจึงเป็นข้ันที่ต้องวางแผนเกี่ยวกบับุคคลที่

องค์การต้องการให้มาปฏบัิติงานเหล่านั้น ซ่ึงต้องค านึงถึงทั้งเร่ืองคุณภาพ ลักษณะของบุคลากร และ

จ านวนของบุคลากรที่ต้องการในแต่ละสายงาน  

 

ความหมายของการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์

  
ได้มีนักวิชาการหลายทา่น ได้ให้ความหมายหรือค าจ ากดัความทางด้านวิชาการไว้ดังน้ี 

 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการคาดการณ์ความต้องการของทรัพยากร

มนุษย์ขององค์การเป็นการล่วงหน้าว่าต้องการบุคคลประเภทใด ระดับใน จ านวนเทา่ใด และต้องการ

เมื่อใด (Put The Right Man On The Right Job) และก าหนดวิธกีารที่จะได้มาซ่ึงทรัพยากรบุคคลที่
ต้องการ ว่าจะได้มาจากไหน อย่างไร ตลอดจนการก าหนดนโยบาย และระเบียบปฏบัิติต่างๆ 

เพ่ือที่จะให้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ เม่ือวิเคราะห์ค านิยามของการวางแผน

บุคคลที่กล่าวมาจะพบว่ามีองค์ประกอบ 2 ส่วนที่น่าสนใจ คือ การคาดการณ์ (Forecasting) และ
การก าหนดแผนปฏบัิติ (Programming) การคาดการณ์ จะเกี่ยวข้องกบัจ านวนประเภท และคุณภาพ
ของบุคคลที่องค์การต้องการในอนาคต ส่วนการก าหนดแผนปฏบัิติ จะเกี่ยวข้องกบัการแสวงหา และ

ก าหนดวิธกีารพัฒนากจิกรรมต่างๆ ในองค์การ กล่าวได้ว่า เป็นการน าแนวคิดจากการคาดการณ์มาสู่

การปฏบัิติจริง (พยอม วงศ์สารศรี, 2542, หน้า 157) 

 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ใช้คาดการณ์ความต้องการด้าน

ทรัพยากรบุคคลขององค์การ อนัจะส่งผลถึงการก าหนดวิธกีารปฏบัิติที่เกี่ยวข้องกบับุคลากรและการ

ตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อม ตั้งแต่ก่อนบุคคลเข้าร่วมงานกบัองค์การ ขณะปฏบัิติงานอยู่ในองค์การ 
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จนกระทั่งเขาต้องพ้นออกจากต าแหน่ง เพ่ือให้องค์การใช้เป็นแนวทางปฏบัิติและเป็นหลักประกนัว่า

องค์การจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life, QWL) ที่เหมาะสม สามารถ
ปฏบัิติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพและประสทิธิผล สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์รวมขององค์การ โดยมี

เป้าหมายส าคัญเพ่ือประสทิธิภาพ ความม่ันคง และการเจริญเติบโตของที่องค์การ บุคลากรและ

สงัคม” (ณัฏฐพันธ ์เขจรนันทน์, 2542, หน้า 63) 

 
 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการส ารวจความต้องการทรัพยากรมนุษย์

เพ่ือให้ได้จ านวนพนักงานที่มีทกัษะที่ต้องการ และสามารถจัดหาได้เม่ือจ าเป็นต้องใช้ การพิจารณา

ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตตามแผนกลยุทธข์ององค์การ และการก าหนดข้ันตอนที่

จ าเป็นเพ่ือตอบสนองความต้องการน้ัน ต้องพิจารณาถึงความต้องการให้พนักงานทั้งในปัจจุบันและ

ในอนาคต ตลอดจนลักษณะตลาดแรงงานในอนาคต (สมชาย หิรัญกติติ, 2542, หน้า 69) 

 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการตัดสนิใจโดยใช้ข้อมูลเพ่ือให้แน่ใจว่า

องค์การสามารถหาคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาท างานได้ ตามระยะเวลาที่องค์การ

ต้องการคน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าการวางแผนบุคลากรเป็นการคาดคะเนอย่างเป็นระบบในเร่ือง

ของอุปสงค์และอุปทานของพนักงานขององค์การ ส าหรับระยะเวลาในอนาคตการคาดคะเนจ านวน

และประเภทของพนักงานที่ต้องการกจ็ะท าให้ฝ่ายบุคคลขององค์การสามารถวางแผนการสรรหา การ

คัดเลือก การฝึกอบรม และด าเนินการอย่างอื่นๆ ได้ถูกต้อง (เสนาะ ติเยาว์, 2543, หน้า 54) 

 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการของการวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน

ขององค์การภายใต้สถานการณ์ของการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาหรือก าหนดกจิกรรมต่างๆที่

จ าเป็นและท าให้ความต้องการดังกล่าวได้รับความส าเรจ็หรือเป็นที่หน้าพอใจ (นพ ศรีบุญนาค, 

2546, หน้า 15) 

  
 กล่าวโดยสรุป คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการคาดการณ์เกี่ยวกบั

ความต้องการก าลังคนในอนาคตในช่วงเวลาต่างๆ ซ่ึงต้องค านึงถึงปริมาณคนที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย 

การคาดการณ์ก าลังคนน้ันไม่ได้ความถึงเพียงแค่จ านวนของบุคลากรที่ต้องการใช้ในฝ่ายต่างๆ 

เทา่นั้น แต่ยังหมายความรวมถึงคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของคนด้วยว่าต้องมีคุณสมบัติ หรือ

คุณลักษณะอย่างไร จากน้ันข้อมูลเหล่านี้  กจ็ะได้น าไปด าเนินการวางแผนการสรรหาบุคลากรที่

ต้องการต่อไป  
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ปัจจยัทีม่ีผลต่อการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์

 

1. เป้าหมายขององค์การ กล่าวคือ การวางแผนก าลังคนต้องมีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย 

ขององค์การ เช่น เป้าหมายขององค์การมีความต้องการพัฒนาทางด้านไอท ี(IT) หรือเทคโนโลยี 
ก าลังคนกต้็องสอดคล้องกบั ไอท ี(IT)  และเทคโนโลยี เป็นต้น 

2. นโยบายของรัฐบาล กล่าวคือ นโยบายเกี่ยวกบัแรงงานหรือการจ้างงานของรัฐบาล องค์ 

การเองกต้็องปฏบัิติตาม เช่น กรณีก าหนดให้มีการจ้างคนพิการด้วย 

3. เง่ือนไขตลาดแรงงาน เช่น การวางแผนก าลังคนจะต้องมีความสอดคล้องกบัแรงงานใน 

ตลาด เน่ืองจากจ านวนแรงงานในตลาดแรงงานในแต่ละวิชาชีพมีปริมาณมากน้อยแตกต่างกนั ฉะน้ัน

การวางแผนก าลังคนจึงต้องค านึงถึงปริมาณและคุณภาพของแรงงานในตลาดที่มีอยู่ด้วย 

4. เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลง กล่าวคือ แผนก าลังคนที่องค์การวางแผนไว้น้ัน จะต้องสอด 

คล้องกบัเทคโนโลยี เช่น ต้องวางแผนรับบุคลากรที่รู้เทา่ทนั หรือตามเทคโนโลยีได้ทนั 

 

ความส าคญัของการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์(นพ ศรีบุญนาค, 2546, หน้า 16) 

 

1. เพ่ือให้องค์การสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกดิข้ึนในอนาคตโดยสอดคล้องกบัการเปล่ียน 

แปลงของสังคม เศรษฐกจิ และเทคโนโลยี 

2. เพ่ือให้องค์การทราบข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกบัสมรรถภาพของก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

เพ่ือปรับการใช้ก าลังคนให้ยืดหยุ่นกบัสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 

3. เพ่ือให้เกดิการเช่ือมโยง  ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ากบัการวางแผนของ 

องค์การ 

4. เพ่ือให้องค์การทราบถึง  ความสมัพันธร์ะหว่างผลผลิตที่พนักงานผลิตได้กบัเกณฑ์ที่ 

องค์การตั้งไว้ 

5. เพ่ือให้องค์การสามารถวางแผนความก้าวหน้าอาชีพของพนักงานที่ท  างานในแต่ละอาชีพ  

และในแต่ละระดับของความรับผิดชอบ 

6. เพ่ือให้องค์การสามารถจัดปริมาณ ประเภท และระดับของทกัษะของบุคคลให้เหมาะสม 

กบังานในระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏบัิติกจิกรรมที่ก  าหนดได้ซ่ึงจะเป็นผลท าให้

องค์การและบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ของตนโดยได้รับประโยชน์สูงสดุในระยะยาว 

7. เพ่ือให้องค์การสามารถพยากรณ์เกี่ยวกบัเง่ือนไขต่างๆในอนาคต เพ่ือการก าหนดวัตถุ 

ประสงค์และโครงการ ตลอดจนการก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลการปฏบัิติงานให้สมัพันธก์บั

เง่ือนไขต่างๆ  
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8. เพ่ือให้องค์การได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เกดิประโยชน์สูงสดุ  

เป็นเร่ืองของทุนมนุษย์น่ันเอง 

 

ความจ าเป็นของการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์

  

1. แรงผลักดันจากการเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึน สงัคมเปล่ียนแปลง ความรู้เปล่ียนแปลง การ 

แข่งขันสูงขึ้น ดังเช่นเราจะเหน็ว่ากระแสแรงงานมีแนวโน้มมีการศึกษาสงูขึ้น ต้องการความคาดหวัง

จากหน่วยงานมากข้ึน ต้องการความม่ันคงมากข้ึน และมีแนวโน้มที่จะเปล่ียนงานมากข้ึน เม่ือเทยีบ

กบัในอดีต 

2. แรงผลักดันจากการแข่งขัน เพ่ือให้องค์การมีความพร้อม จากการเปล่ียนแปลงในข้อ 1  

ท าให้มีผลต่อการด าเนินงานขององค์การตั้งแต่การผลิตสินค้าและบริการ การตลาด การเงิน จนถึง

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังน้ันองค์การจะต้องวางแผนเพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง 

เพ่ือน ามาใช้ประกอบการท าแผน 

3. แรงผลักดันจากภายในองค์การ เพ่ือให้องค์การมีแนวทางปฏบัิติ สามารถด าเนินงานได้ 

อย่างมีระบบ ระเบียบ ท าให้องค์การท างานอย่างมีประสิทธภิาพ สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของ

องค์การ 

 

กระบวนการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ 

 
 ประกอบไปด้วย ข้ันตอนที่ส าคัญ 4 ข้ัน ดังน้ี 

 
1. การก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

     องค์การจะก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินงานในระยะยาว โดยน าปัจจัย

สิ่งแวดล้อมต่างๆ เข้ามาพิจารณา ซ่ึงได้แก่ ปัจจัยทางด้านต่างๆ ต่อไปนี้  

 

1.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

1.2 การประเมินสถานการณ์ทางภมูิศาสตร์ 

1.3 ระดับการศึกษาที่เพ่ิมมากข้ึน 

1.4 สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ 

1.5 สถานการณ์ทางการเมืองและกฎหมาย 

1.6 สถานการณ์ด้านการสร้างผลผลิต 
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1.7 สถานการณ์ด้านประชากร 

 
2. การคาดการณก์ าลงัคนที่มีอยู่ในปัจจุบนั 

     การวางแผนก าลังคน ควรต้องได้มีการศึกษาข้อมูลเดิมภายในองค์การก่อน ว่ามีปริมาณ

ก าลังเทา่ใด สภาพของแรงงานที่มีอยู่ในองค์การเป็นอย่างไร ท าการวิเคราะห์แต่ละต าแหน่ง โดย

พิจารณาจากขอบเขตในการท างาน คุณสมบัติของพนักงาน ความรู้ความสามารถ รวมทั้งการ

คาดการณ์ความสญูเสียก าลังคนในอนาคตด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการด าเนินงานให้มีความ

ถูกต้อง และให้มีความสอดคล้องกบักบัสภาพแวดล้อมภายนอกด้วย ทั้งเศรษฐกจิ การเมือง 

เทคโนโลยี เป็นต้น 

 
3. การคาดการณก์ าลงัคนในอนาคต 

     เป็นการหาจ านวนของบุคลากรที่ต้องการในอนาคต ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ซ่ึงจะมี

เทคนคิวิธีการหาแตกต่างกันไป ซ่ึงจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป ส าหรับแนวทางหรือแหล่งที่มาของ

ความต้องการอาจมาจาก 2 แหล่ง คือ แหล่งที่เป็นแนวทางจากระดับบริหารลงมา หรือจากระดับล่าง

ขึ้นไป ดังน้ี 

 
3.1 การวางแผนจากบนลงล่าง (Top-down Approach)    เป็นการวางแผนจากระดับ 

บริหารและสั่งการลงมาที่ระดับปฏบัิติการว่าจะให้ปฏบัิติอย่างไร ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปของนโยบาย

น่ันเอง ส่วนการตัดสนิใจว่าจะประมาณการอย่างไรน้ัน อาจใช้เทคนิคการพยากรณ์ต่างๆ มาช่วยใน

การตัดสนิในได้ ส าหรับเทคนิคการพยากรณ์จะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 

 
3.2 การวางแผนจากล่างขึ้นบน (Bottom-up Approach)     การวางแผนจากส่วนล่าง  

หมายถึงระดับปฏบัิติการหรือแต่ละฝ่ายในองค์การจะเป็นผู้ประมาณการโดยใช้ข้อมูลต่างๆมาช่วยใน

การตัดสนิใจ และอาจใช้เทคนิคการพยากรณ์มาช่วยในการค านวณ เช่นกนั จากน้ันแต่ละฝ่ายจะท า

การเสนอให้แก่เบ้ืองบนหรือระดับบริหารต่อไป ส่วนจะได้รับการอนุมัติตามที่เสนอไปหรือไม่น้ัน 

ขึ้นอยู่กบัการพิจารณาของผู้บริหารต่อไป 

 
4. การจดัท าแผนก าลงัคนเพือ่การสรรหาคดัเลือก 

     เป็นการก าหนดแผนหรือโครงการ เพ่ือน าไปสู่การปฏบัิติเพ่ือใช้เป็นโครงการในการสรร

หาคัดเลือกต่อไป รวมถึง กิจกรรมอื่นๆหลายอย่าง เช่น การคัดเลือก การพัฒนาการใช้และการธ ารง

รักษาบุคคล เป็นต้น 
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เทคนคิการคาดคะเนความตอ้งการก าลงัคน  

 
1. วิธีการคาดคะเนโดยอาศยัมาตรฐานงาน (Work Standard) 
     จากการค านวณเกี่ยวกบัการใช้เวลามาตรฐานข้างต้น ท าให้เราสามารถคาดคะเนความ

ต้องการแรงงานขึ้น การใช้เวลาในการท างานของแต่ละงานไม่เทา่กนั ดังน้ันเราจะต้องหาเวลา

มาตรฐาน ของการท างานแต่ละงานให้ได้ หน่วยที่ใช้คือ man-hour ซ่ึงหมายถึงช่ัวโมง แต่เป็น ช่ัวโมง
ของคนท างานไม่ใช่แรงงานจากสตัว์หรือเคร่ืองจักร จึงจะสามารถน ามาค านวณหาก าลังคนต่อไป 

2. วิธีการคาดคะเนทางสถิติ (Statistical Projection)  
     วิธีทางสถิติที่นิยมใช้มากคือ การวิเคราะห์สหสัมพันธก์บัสมการถดถอย เช่น 

ความสัมพันธข์องยอดขายกับจ านวนพนักงานขาย จ านวนสนิค้าที่ผลิตได้กบัจ านวนพนักงาน จ านวน

รายการในการลงบัญชีกบัพนักงานลงบัญชี จ านวนของผู้เบิกเงินจากธนาคารกบัเสมียนรับจ่ายเงิน 

เป็นต้น ตามปกติการคาดคะเนทางสถิติน้ี จะอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ผ่านมาในอดีตกบัการ

คาดคะเนในอนาคต หรือเป็นการใช้แนวโน้มของข้อมูลที่เกดิข้ึนแล้วในอดีตเพ่ือคาดคะเนความ

ต้องการปริมาณแรงงานในอนาคต 

3. วิธีการคาดคะเนโดยเชี่ยวชาญ (Delphi Technique) 
     เป็นวิธกีารรวบรวมข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญทางด้านแรงงานโดยขอความเหน็ของ

ผู้เช่ียวชาญโดยไม่ให้เผชิญหน้ากนั ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนอาจมีความเหน็ที่ไม่เหมือนกนั และเพ่ือ

ไม่ให้ความเหน็ของผู้เช่ียวชาญคนใดคนหน่ึงมีอิทธพิลต่อผู้เช่ียวชาญคนอื่น วิธกีารคือจะส่งค าถามไป

ยังผู้เช่ียวชาญแต่ละคนให้คาดคะเนทางด้านแรงงาน เม่ือได้ค าตอบกลับมาจึงน ามาสรุปหรือหา

ค่าเฉล่ียหรือข้ึนกบัการพิจารณาขององค์การ 
4. วิธีการคาดคะเนโดยใชร้ะบบคอมพวิเตอร ์(Computer Analysis) 
     ปัจจุบันเทคโนโลยีดีมีความก้าวหน้ามาก สามารถเกบ็ข้อมูลได้จ านวนมาก ถูกต้อง

แม่นย า และสามารถท าการประมวลผลหรือค านวณข้อมูลได้รวดเรว็ เคร่ืองคอมพิวเตอร์จึงสามารถ

ตอบค าถามการใช้แรงงานได้ 

5. การคาดคะเนโดยใชแ้บบจ าลองของมาร์โคว์ (Markov Model) 
     วิธกีารน้ีจะน าหลักการคณิตศาสตร์ขั้นสงูมาประยุกต์ในการศึกษา และวิเคราะห์การ

เปล่ียนแปลงของทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต เพ่ือองค์การจะได้จัดเตรียมแผนในการสรรหา คัดเลือก 

หรือกจิกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านอื่นๆ ต่อไป 
6. การวิเคราะหแ์นวโนม้ (Trend Analysis)  
     เป็นเทคนิคการพยากรณ์จากระดับบนลงสู่ระดับล่าง พัฒนาเพ่ือใช้พยากรณ์โดยอาศัย

พ้ืนฐานจากความสมัพันธก์นัของการจ้างงาน ผู้วางแผนสามารถพัฒนาตารางหรือกราฟ ซ่ึงแสดง

ความสัมพันธใ์นอดีตระหว่างยอดขายกบัจ านวนพนักงาน ตารางที่ แสดงตัวอย่างการพยากรณ์ความ
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ต้องการก าลังคน โดยวิธวิีเคราะห์จากแนวโน้ม ของบริษัทรัคบ้ี สปอร์ต กู้ดส ์ (Rugby Sporting 
Goods) ซ่ึงมียอดขายเพ่ิม ดังน้ันความต้องการการจ้างงานของบริษัทจึงเพ่ิมตามไปด้วย แต่การเพ่ิม
จะไม่เพ่ิมในสดัส่วนแน่นอน หรือเป็นเส้นตรง 

 
ตารางที ่2  แสดงการพยากรณ์ความต้องการก าลังคน โดยวิธวิีเคราะห์จากแนวโน้มของ บริษัท  
รัคบ้ี สปอร์ต กู้ดส์  

 
ขอ้มูลจริงของปี ยอดขาย 

(ดอลล่าร์สหรัฐ) 
การส ารวจจ านวนพนกังาน 

(คน) 
การพยากรณพ์นกังาน

ปรบัปรุงการผลิตต่อปี 

อตัราเพิม่ข้ึน 3% ต่อปี 
1995 
1996 
1997 
1998 

100,000,000 
120,000,000 
140,000,000 
160,000,000 

5,000 
6,000 
7,000 
8,000 

5,000 
5,825 
6,598 
7,321 

ปีทีค่าดคะเน การพยากรณจ์าก 
ยอดขาย 

การพยากรณจ์ านวนพนกังาน 
(คน) 

- 

1999 
2000 

180,000,000 
200,000,000 

9,000 
10,000 

7,996 
8,626 

 
ทีม่า (สมชาย หิรัญกติติ, 2542, หน้า 75) 
 

7. การใชวิ้จารณญาณของผูบ้ริหาร (Manager ) 
     ในการคาดการณ์โดยใช้เทคนิคที่กล่าวมา เป็นเพียงการยกตัวอย่างของเทคนิคการ

พยากรณ์ก าลังคนวิธีต่างๆ ที่ได้รับการอ้างถึงหรือน ามาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกจิเทา่น้ัน การจะใช้ใน

หน่วยงานต่างๆจริงๆน้ัน นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จะเลือกใช้วิธีใดในทางปฏบัิติ กอ็าจพิจารณา

จากองค์ประกอบต่างๆ ของแต่ละเทคนิควิธี ได้แก่ 
 

7.1 ระยะเวลา เทคนิคแต่ละเทคนิคใช้เวลาแตกต่างกนั 
7.2 ลักษณะของข้อมูลที่จะได้รับ เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือปริมาณ 

7.3 ค่าใช้จ่าย การใช้เทคนิคแต่ละตัว มีค่าใช้จ่ายแตกต่างกนั ควรต้องดูงบประมาณ 

ของหน่วยงานด้วย 
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7.4 ความน่าเช่ือถือ ถูกต้อง แม่นย า ของอุปกรณ์เคร่ืองมือ 

7.5 ความง่ายต่อการน าไปใช้ ต้องให้สอดคล้องเหมาะสมกบัผู้น าข้อมูลไปใช้ด้วย 

 
วิธีวิเคราะหก์ารคาดการณก์ าลงัคนโดยใชม้าตรฐานงาน 

 

การจัดท าแผนก าลังคน หมายถึงท าแผนที่จะรับคนเข้ามาในองค์การว่ารับจ านวนเทา่ใด แต่

ละคนต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ซ่ึงจะได้น าไปเป็นข้อมูลในการสรรหา คัดเลือกต่อไป เราสามารถหา

จ านวนของบุคลากร หรือก าลังคนได้จากการใช้มาตรฐานงาน (Job Standard) มาเป็นข้อมูลในการ
จัดหาก าลังคน เน่ืองจากการท าแผนก าลังคนต้องพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ ลักษณะของบุคคลที่

ต้องการ การจะได้มาซ่ึงจ านวนบุคคลที่ต้องการน้ัน มีวิธีการวิเคราะห์ ดังน้ี 

 
1. การวิเคราะห์จากปริมาณงาน (Work-load Analysis) 
2. การวิเคราะห์จากแรงงานภายใน (Work-force Analysis) 
 

-ตวัอย่างการค านวณหาก าลงัคนโดยใชม้าตรฐานงาน- 

 

ขั้นที ่1 การวิเคราะหจ์ากปริมาณงาน (Work-load Analysis) 
 

สมมุติ ในฝ่ายผลิตของโรงงานแห่งหน่ึง มีงานผลิตแก้ว  

ใน   1 เดือนต้องผลิตแก้วให้ได้ประมาณ  1,000   ใบ  

ในขณะที่ แก้ว  1 ใบใช้เวลาในการผลิตรวมทั้งสิ้น  1*   ช่ัวโมงต่อใบ 

ฉะน้ันต้องใช้เวลารวมทั้งสิ้น    11,000= 1,000 ช่ัวโมง 

 
  สมมุติ พนักงาน 1 คนท างานเดือนละ  160**  ช่ัวโมง 

ดังน้ัน เพ่ือให้งานเสรจ็สิ้นต้องใช้คนทั้งสิ้น   1,000/180= 7 คน 
  

หมายเหตุ  *เวลาในการท างาน 1 ช่ัวโมง อาจเปล่ียนแปลงได้หากเทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องเปล่ียนหรือศักยภาพของบุคลากรเปล่ียน 
** 160 ช่ัวโมง มาจาก เฉล่ียท างานเดือนละ 20 วันๆละ 9 ช่ัวโมง 

ดังน้ัน จ านวนช่ัวโมงการท างานอาจเปล่ียนแปลงได้ 
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ขั้นที ่2 การวิเคราะหจ์ากแรงงานภายใน (Work-force Analysis) 
 

หลังจากพิจารณาภาระงานแล้ว ต้องค านึงถึงลักษณะของแรงงานภายในองค์การ 2    

เร่ือง ได้แก่ 

 
1. พจิารณาการขาดงานของพนกังาน  

     การขาดงาน (Absenteeism) หากอตัราการขาดงาน อยู่ในระดับ 3-6 เปอร์เซน็ต์ ถือ

เป็นปกติ แต่หากอตัราการขาดงานสงูกว่าน้ี เป็นเร่ืองที่หน่วยงานควรหาสาเหตุและแก้ปัญหา จากข้ัน

ที่ 1 เราได้ก าลังคน 7 คนส าหรับฝ่ายผลิตดังกล่าว แต่ในการตัดสนิใจจริง หากพิจารณาจากการขาด

งานแล้วพบว่า โดยเฉล่ียทุกวันมีคนขาดงาน 1 คน องค์การอาจวางแผนไว้ว่าต้องการคนเพ่ิมอกี 1 

คน เป็น 8 คนกไ็ด้ หรืออาจใช้เทคนิคอื่นทดแทน เช่น การท างานล่วงเวลา หรือจ้างช่ัวคราว เป็น 

ลักษณะใช้ทรัพยากรจากภายนอก (Out Source) และยังตัดสนิใจที่ 7 คนเช่นเดิม กไ็ด้ 

 
การศึกษาสาเหตุของการขาดงาน  หากอตัราการขาดงานมีสูง ควรพิจารณาหา 

สาเหตุ ซ่ึงเราควรเกบ็ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ ไว้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาหาสาเหตุต่อไป อนัได้แก่ 
 

1.1 ช่ือ และต าแหน่งของผู้ขาดงาน 

1.2 เหตุผลในการขาดงาน 

1.3 วันที่ขาดงานว่าเป็นวันใด (จันทร์-อาทติย์) และวันที่เทา่ไหร่ (1-31) 

1.4 เพศหญิงหรือเพศชาย 

1.5 ลักษณะสภาพของงานท างานของผู้ที่ขาดงาน 

 
2. พจิารณาการหมุนเวียนของพนกังาน การหมุนเวียนของงาน (Turnover) หมายถึง  

การเข้าและออกจากงาน อนัเนื่องมาจาก การเสียชีวิต การลาออก การโอนย้าย และการเกษียณอายุ 

จากการพิจารณาการขาดงานแล้ว พบว่าควรเพ่ิมพนักงานเป็น 8 คนแล้ว และหากพิจารณาอตัราการ

หมุนเวียนของงานพบว่ามีอตัราการออกจากงานมากกว่าอตัราการเข้างาน โดยเฉล่ีย 1 คน กอ็าจเพ่ิม

จ านวนของก าลังคนที่ต้องการเป็น 9 คนกไ็ด้ หรือจะยังคงเป็น 7 คนหรือ 8 คนกแ็ล้วแต่การ

พิจารณาขององค์การ 
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รูปภาพที ่9 แสดงความสัมพันธข์องการวิเคราะห์งานกบัวิธวิีเคราะห์แผนก าลังคน 

 
ทีม่า (เบญจมาส ลักษณิยานนท,์ 2547, หน้า 62) 

 

การหาเวลามาตรฐานในการท างาน 

 
จากการวิเคราะห์ก าลังคนโดยพิจารณาจากภาระงานน้ัน การได้จ านวนของก าลังคนที่ต้องการ

น้ัน ขึ้นอยู่กบัช่ัวโมงการท างาน หากบุคคลใช้เวลาในการท างานช้ินใดช้ินหน่ึงนาน จะส่งผลให้ต้องใช้

คนจ านวนมากขึ้นเพ่ือท างานให้แล้วเสรจ็ได้ทนัเวลา ในท านองเดียวกนัหากบุคคลใช้เวลาในการ

ท างานช้ินใดช้ินหน่ึงเรว็ กจ็ะส่งผลให้จ านวนของบุคคลหรือแรงงานลดลง องค์การกจ็ะเสยีค่าใช้จ่าย

ในการจ้างพนักงานน้อยลงด้วย แต่หากค านวณผิดพลาดมากองค์การกจ็ะขาดแรงงาน งานจะแล้ว

เสรจ็ล่าช้า  ฉะน้ันเวลาที่น ามาค านวณน้ันควรเป็นเวลามาตรฐานที่แท้จริง เพ่ือให้ผลของการวางแผน

ไม่ผิดพลาด จึงควรใช้เทคนิคในการวัดงานมาช่วย เพ่ือให้ได้เวลาที่แท้จริง และขจัดเวลาที่ไร้

ประสทิธภิาพออกไป 

 

 

 

การวเิคราะห์งาน 

- ค ำบรรยำยลกัษณะของงำน 

- ค ำบรรยำยคุณสมบติัของ
ผูป้ฏิบติังำน 

ตวัอย่าง 
วธีิวเิคราะห์แผนก าลงัคนของฝ่ายงานหนึ่ง 

ขั้นท่ี 1 กำรวเิครำะห์ปริมำณงำน 

พิจำรณำจำก ภำระงำนเป็นWork-hour 

จ ำนวนก ำลงัคนท่ีคำดกำรณ์  7 คน 

ขั้นท่ี 2 กำรวเิครำะห์จำก 

- อตัรำกำรขำดงำน  
จ ำนวนก ำลงัคนท่ีคำดกำรณ์  1 คน
  - อตัรำกำรหมุนเวยีนงำน 

จ ำนวนก ำลงัคนท่ีคำดกำรณ์  1 คน 

 

  รวม  9 คน 

จ ำนวนและ
ลกัษณะ คุณภำพ
ของบุคลำกรท่ี
ตอ้งกำร 
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เทคนคิในการวดังานแบบ “Time Study” 

 
เป็นเทคนิคในการวัดงานอย่างหน่ึงเพ่ือให้ได้เวลามาตรฐานในการท างาน โดยหาเวลา

ส่วนย่อยของงานหน่ึง ภายใต้สภาวะการท างานปกติ ค าว่าปกติ หมายความเป็นปกติมาตรฐาน คือ

คนปกติมาตรฐาน    (ไม่เจบ็ป่วยทั้งทางกายและใจเพราะเป็นตัวแทนของพนักงานทั้งหมดที่ท  างาน

น้ันๆ) งานปกติมาตรฐาน(ระดับของงานเป็นงานที่บุคคลธรรมดาสามัญจะท าได้) สภาพการท างาน

ปกติมาตรฐาน(สภาพการท างานจริง มิได้อยู่ภายใต้ภาวะ การท างานที่ผิดปกติ) 

 

Task    หมายถึง  งานช้ินใดช้ินหน่ึง 

Work Element  หมายถึง ส่วนย่อยของงาน 

Allowances  หมายถึง เวลาเผื่อ  
(ประมาณ 10-15  เปอร์เซน็ต์  ของเวลาพ้ืนฐาน) 

 Standard Time  หมายถึง เวลามาตรฐาน 
 Base Time  หมายถึง เวลาพ้ืนฐาน 

(เวลาทั้งหมดของส่วนย่อยของงาน)  
 
 
 
 
ปัจจยัทีม่ีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน 
 

1. ตัวผู้ปฏบัิติงาน หากผู้ปฏบัิติงานมีความไม่ปกติของจิตใจและร่างกาย จะท าให้มีผลต่อ 
การท างานที่ตนรับผิดชอบได้ 

2. สิ่งแวดล้อมในการท างาน สิ่งแวดล้อมทั้งกายภาพและชีวภาพ มีผลกระทบต่อการ  
ท างานทั้งสิ้น เช่น อุณหภมูิ ความช้ืน การระบายอากาศ แสง ส ีเสยีง เป็นต้น 

3. เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรอุปกรณ์ต่างๆ เช่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้ประกอบการท างาน  
หากมีปัญหา อาจท าให้งานท างานหยุดชะงักได้ 

4. การเคล่ือนไหวของร่างกาย อนัหมายถึงความคล่องแคล่ว เน่ืองจากสภาพจิตใจและร่าง 
กายของผู้ปฏบัิติงานอาจจะเหมือนกนั คือปกติเช่นกนั แต่การเคล่ือนไหวของตัวบุคคลแตกต่างกนั 

ขึ้นอยู่กบับุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ส่งผลให้การท างานช้าเรว็ต่างกนัได้ 
 

Standard Time = Base Time + Allowances 



 64 

การตดัสินใจเมือ่ขาดแคลนแรงงานและเมือ่มีแรงงานมากเกินไป 
 

 เมือ่ขาดแคลนแรงงาน 

 

1. ขาดแคลนระดับไม่มาก อาจใช้วิธกีารท างานล่วงเวลา หรือ จ้างงานช่ัวคราว 

2. ขาดแคลนมาก อาจต้องจัดหาแรงงานเพ่ิมเติม ดังน้ันการวางแผนจึงย่ิงมีความส าคัญ 

3. ขาดแคลนเฉพาะแรงงานในระดับที่ต้องใช้ฝีมือ อาจต้องมีโครงการพัฒนาแรงงาน และ 

เล่ือนระดับแรงงานขึ้นมา 

 
เมือ่ปริมาณแรงงานมีมากเกินไป 

 
อาจแก้ไขโดยพยายามลดจ านวนพนักงานในลักษณะต่างๆ ลดต าแหน่งงาน ประชาสมัพันธ์

เชิญชวนให้เกษียณก่อนอายุ หรือการเลิกจ้างกรณีหมดสญัญา การลาออกโดยสมัครใจ การให้

ออกเป็นต้น อย่างไรกต็าม ตามปกติองค์การมักจะไม่ใช้นโยบายที่จะลดพนักงาน เน่ืองจากไม่เป็น

ผลดีทั้งในแง่ขวัญและก าลังใจของพนักงาน และในแง่ของคุณภาพของผลงาน แต่องค์การมักใช้วิธอีื่น

แทน เช่น การเกล่ียคน ฝ่ายงานบางฝ่ายอาจมีปริมาณงานมากกว่าพนักงาน แต่บางฝ่ายอาจมี

พนักงานมากกว่าปริมาณงาน และพนักงานแต่ละฝ่ายสามารถพัฒนาให้ท างานแทนกนัได้ องค์การก็

อาจใช้วิธกีารเกล่ียคนได้ หรือยังคงจ านวนพนักงานเดิมไว้เร่ือยๆ หากเม่ือมีต าแหน่งว่างเกดิข้ึนและ

คนในองค์การสามารถท างานได้ กท็  าการโอนย้ายในองค์การเอง จนกว่าระดับของปริมาณงาน และ

ปริมาณคนในองค์การจะมีความสมดุลกนั 

 

 

สรุปสาระส าคญัของบทที ่ 3 
 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการคาดการณ์เกี่ยวกบัความต้องการ

ก าลังคนในอนาคตในช่วงเวลาต่างๆ ซ่ึงต้องค านึงถึงปริมาณคนที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย การคาดการณ์

ก าลังคนน้ันไม่ได้ความถึงเพียงแค่จ านวนของบุคลากรที่ต้องการใช้ในฝ่ายต่างๆ เทา่น้ัน แต่ยัง

หมายความรวมถึงคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของคนด้วยว่าต้องมีคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะอย่างไร 

ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ส าหรับปัจจัย

หลักๆ ได้แก่ (1) เป้าหมายขององค์การ (2) นโยบายของรัฐ (3) เง่ือนไขตลาดแรงงาน (4) 

เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลง สาเหตุที่ต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เน่ืองจากความจ าเป็นอนั

เน่ืองจากแรงผลักดันของกระแสการเปล่ียนแปลง การแข่งขันจากคู่แข่ง และแรงผลักดันจากภายใน
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องค์การ กระบวนการการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ มี 4 ขั้น ได้แก่ (1) การก าหนดเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ขององค์การ (2) การคาดการณ์ก าลังคนในปัจจุบัน (3) การคาดการณ์ก าลังคนใน

อนาคตและ (4) การจัดท าแผนก าลังคนเพ่ือการสรรหาคัดเลือก ส าหรับการคาดคะเนก าลังคนมี

หลายวิธ ี (1) คาดคะเนโดยอาศัยมาตรฐานงาน (2) คาดคะเนทางสถิติ (3) คาดคะเนโดย

ผู้เช่ียวชาญ (4) คาดคะเนโดยใช้คอมพิวเตอร์ (5) คาดคะเนโดยใช้แบบจ าลองมาร์โคว์ (6) การ

วิเคราะห์แนวโน้ม และ (7) การใช้วิจารณญาณของผู้บริหาร 
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ค าถามทา้ยบท 

 
1. การวางแผนก าลังคนหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายความว่าอย่างไร 

2. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

3. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อองค์การอย่างไร 

4. องค์การมีความจ าเป็นอย่างไรจึงต้องท าการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ จงบอกสาเหตุ

ความจ าเป็นดังกล่าว 

5. อธบิายกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

6. การจะได้มาซ่ึงจ านวนและลักษณะของบุคคลที่ต้องการมีวิธกีารได้มาโดยใช้เทคนิควิธีใด

ได้บ้าง 

7. ให้แสดงการค านวณหาเวลามาตรฐานของงาน 1 งาน โดยนักศึกษายกตัวอย่างช้ินงาน

เอง 

8. จากข้อ 7 ให้ค านวณหาก าลังคนโดยใช้เทคนิควิธกีารใช้เวลามาตรฐานงาน โดยนักศึกษา

ยกตัวอย่างช้ินงานเอง 

9. เมื่อขาดแคลนแรงงาน จงเสนอแนะวิธกีารแก้ไข 

10. เมื่อแรงงานมีมากเกนิไป จงเสนอแนะวิธกีารแก้ไข 
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