


การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Planning

คาดการณ์ความต้องการบุคลากร
Forecasting Human Resource Requirement

บุคลากรที่มีอยู่
Forecasting Human Resource Availability

เปรียบเทียบ

ความต้องการ=บุคลากรที่มีอยู่ ความต้องการ < บุคลากรที่มีอยู่ ความต้องการ > บุคลากรที่มีอยู่

No Action

Take Care

จํากัดการจา้งงานลง
ลดชั่วโมงการทํางาน
เกษียณก่อนกําหนด

เลิกจ้าง  
ลดขนาดองค์การ

แผนงบประมาณแผนการตลาดแผนกําลังคนMissionVisionการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร
Strategic Planning

การคัดเลือก

ทางเลือกก่อนสรรหา

สรรหาใหม่





กระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผู้สมัครงานที่มีความสามารถเข้ามาใน

องค์การ กระบวนการนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่การแสวงหาคนเข้ามาทํางาน และ

สิ้นสุดเมื่อบุคคลได้มาสมัครงานในองค์การ  การสรรหาจึงเป็นศูนย์รวมของ

ผู้สมัครงานเพื่อดําเนินการคัดเลือกเป็นพนักงานต่อไป

พยอม  วงศ์สารศรี



กระบวนการ วิธีปฏิบัติงาน และกิจกรรมที่องค์การดําเนินการด้วย

วัตถุประสงค์หลักในการกําหนดและดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพ

เรย์มอน โน และคณะ



กระบวนการ วิธีปฏิบัติงาน และกิจกรรมที่องค์การ

ค้นหา และดึงดูดให้คนที่มีศักยภาพเกิดความต้องการที่

จะเข้ามาทํางานกับองค์การ

ดร สัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์



 Employer of the choice



องค์การควรให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบายในการสรร

หาคนเข้ามาในองค์การให้ชัดเจน

 องค์การควรเปรียบเทียบค่าใชจ้่ายและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการสรร

หาบุคลากร

 องค์การควรให้ผู้สมัครทราบถึงสภาพที่แท้จริงขององค์การ    

 แหล่งที่ ใช้ในการสรรหาควรปรับให้เหมาะสมกับประเภทของ

พนักงานที่องค์การประสงค์จะทําการจ้าง

 ให้โอกาสและเป็นธรรมกับทุกๆคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
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พิจารณาทางเลือกก่อนการสรรหา
Alternatives to Recruitment

กระบวนการของการสรรหา
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สรรหาจากแหล่งภายใน
Internal Source
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Option Speed Revocability

การทํางานล่วงเวลา เร็วมาก สูง

การจ้างแรงงานชั่วคราว เร็วมาก สูง

การมอบใหห้น่วยงานภายนอกรับช่วง

ทํางาน
เร็วมาก สูง

การโยกย้ายโดยการฝึกฝนงานใหม่ ช้า สูง

การลดอัตราการออกจากงาน ช้า กลาง

การว่าจ้างใหมจ่ากภายนอก ช้า ต่ํา

นวัตการทางเทคโนโลยี ช้า ต่ํา

ระวัง

ทําง่าย  เลิกยาก



ข้อเสีย

  คนทํางานมากเกินไป (ทําเกินวันละ 8 ชั่วโมง) เกิดความล้า

   คนจะมีการปรับตนเอง คือ ผ่อนแรงในการทํางานภาค       

กลางวัน   8 ชั่วโมงแรก เ พื่อเก็บแรงไว้ทํางานช่วง 

Overtime  เพื่อมุ่งหวังรายได้

   การใช้มาตรการนี้อาจทําให้คนงานรู้ สึกว่ารายได้จาก       

Overtime คือรายได้ถาวร  จะเป็นปัญหาในการยกเลิกได้

  เป็นการใ ช้แรงงานคนที่ มี อ ยู่ เ ดิม   ไม่ ต้องอบรม  ไ ด้       

ผลผลิตรวดเร็ว



   ถ้างานทีม่อบเป็นงานทัง้ชิ้น  ไมม่ีปัญหา  แต่ถ้าเป็นงาน

แต่ละส่วนในชิน้เดียวกัน และผู้รับเหมาคนละรายกัน 

เช่น  งานก่อสร้าง อาจจะสร้างปัญหาได้

   เป็นการมอบงานทั้งชิน้ให้หน่วยงานอื่นเข้ามาดําเนินการ

       โดยไมต่้องจ้างพนักงานเพิ่ม  แต่จัดเตรียม QC ไว้

ข้อเสีย



ข้อเสีย

ข้อดี

   เป็นการจ้างบริษัทฯที่มคีนงานเข้ามาทาํงานในบริษัทฯทีม่ี
       งาน  แต่ไม่ต้องการจ้างแรงงานประจํา

 หลีกเลี่ยงปัญหาแรงงานสัมพันธ์  สามารถ Mobilize คนงาน

ได้  เช่น งานในบริษัทฯนี้หมดแล้ว ก็ไปทํางานอกีบริษัทฯหนึ่ง

 ลูกจ้างจะไมจ่งรักภักดีกับนายจ้าง



เป็นการมอบงานที่มีปริมาณงานมากเป็นช่วงเวลา เช่น งานใน

ห้างสรรพสินค้า  ในเทศกาลต่างๆ
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Iceberg Model



การวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่า ผูค้นส่วนใหญ่ ใช้ความสามารถเพียง 25%-35%

จากความสามารถที่มีอยู่จริง ความสามารถของมนุษย์นั้นจะซ่อนอยู่ เสมือน "ภูเขาน้ําแข็งที่

ยิ่งใหญ่" แต่อยู่ใต้น้ํา เรามองไม่เห็น

การวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่า ผูค้นส่วนใหญ่ ใช้ความสามารถเพียง 25%-35%

จากความสามารถที่มีอยู่จริง ความสามารถของมนุษย์นั้นจะซ่อนอยู่ เสมือน "ภูเขาน้ําแข็งที่

ยิ่งใหญ่" แต่อยู่ใต้น้ํา เรามองไม่เห็น

ความรู้ / ทักษะ / ความชํานาญความรู้ / ทักษะ / ความชํานาญ

นิสัย    ทัศนคติ

ศรัทธา   ความเชื่อ

แรงจูงใจ  โลกทัศน์

นิสัย    ทัศนคติ

ศรัทธา   ความเชื่อ

แรงจูงใจ  โลกทัศน์





ความต้องการของหน่วยงานหลัก
ตําแหน่งที่ต้องการ / อายุ / เพศ / ภาษา / บุคลิกภาพ

การระบุตําแหน่งงานที่จะเปิดรับสมัคร
ตําแหน่งอะไร ใช้กับสรรหาแบบไหน

การรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์งาน (JD/DS)
เพื่อพิจารณาเนื้องานที่แท้จริงของตําแหน่งที่รับ

ข้อคิดเห็นของฝ่ายบริหาร
คุณสมบัติพิเศษที่ต้องการ  เช่น  ภาษาที่สาม  รูปร่างหน้าตา 
ความสะดวกในการเดินทางต่างประเทศ

การกําหนดคุณลักษณะของพนักงานที่เกี่ยวกับงาน
ใบ กว.   ผู้ตรวจสอบบัญชี  ตั๋วทนายความ 
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ข้อคิดเห็นของฝ่ายบริหาร
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ใบ กว.   ผู้ตรวจสอบบัญชี  ตั๋วทนายความ 
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เ ป็ น ก า ร โ อ น ย้ า ย  ( Transfer) ห รื อ  เ ลื่ อ น ตํ า แ หน่ ง

(Promotion) ให้กับพนักงานภายในองค์การ 

การสรรหาจากภายในที่ดี  มีประสิทธิผลจะต้องปิดประกาศ

ตําแหน่งว่างให้พนักงานรับทราบ ( Job Posting) เพื่อให้

พนักงานที่สนใจได้เข้ามากรอกใบสมัคร



เนื่องด้วย ฝ่ายประกันคุณภาพมีความประสงค์จะรับสมัคร เจ้าหน้าที่
ควบคุมเอกสาร (Department Document Control ) จํานวน 2 อัตรา  โดยมี
หน้าที่ ดังนี้

1.  ดูแล ควบคุม เอกสารคู่มือคุณภาพ
2.  ควบคุมเลขที่เอกสารที่เกี่ยวกับคุณภาพ
3.  ปฏิบัติตามที่ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)สั่งการ

คุณสมบัติผู้ที่สนใจ
1.  จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
2.  ปฏิบัติงานในบริษัทฯไม่น้อยกว่า 2 ปี

พนักงานที่สนใจ  แจ้งความจํานง พร้อมกรอกใบสมัครได้ที่ คุณร่ํารวย  
ด้วยมือถือ เจ้าหน้าสรรหา  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  หมายเลขโทร.ภายใน 1001 
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554   

ประกาศมา ณ วันที่



ข้อดี

 พนักงานจะรู้สึกว่าความสามารถของเขาเป็นที่ยอมรับของ
บริษัทก็จะทําให้ตั้งใจทํางานมากยิ่งขึ้น

 พนักงานจะรู้สึกผูกพันกับบริษัทซึ่งจะทําให้คิดที่จะออกจากงาน
น้อยลง

 การส่งเสริมให้มีการเลื่อนตําแหน่งจากภายในจะทําให้ผู้บริหาร
สามารถวางแผนธุรกิจได้ในระยะยาว

 การส่งเสริมพนักงานภายในให้มีการเลื่อนตําแหน่งจะทําให้เกิด
ความปลอดภัยแก่บริษัท

 ผู้สมัครจากภายในอาจต้องการการปฐมนิเทศและการฝึกอบรม
น้อยกว่าการรับพนักงานจากภายนอก



 พนักงานซึ่งสมัครเพื่อเลื่อนตําแหน่งเมื่อไม่ได้รับการคัดเลือก

อาจเกิดความไม่พอใจ และมีปฏิกิริยาที่ไม่ดีในการทํางาน

 นายจ้างต้องการให้ผู้บริหารสัมภาษณ์ผู้สมัครภายในทุกคนอย่าง

ละเอียดซึ่งทําให้เสียเวลา

 พนักงานกลุ่มต่างๆอาจไม่พอใจหัวหน้างานคนใหม่ที่มาจาก

พนักงานภายในที่เคยรู้จักและเป็นเพื่อนกัน



 เป็นการสรรหาบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติ

เฉพาะที่องค์การไม่มีพนักงานคุณสมบัติแบบนี้

 การรับบุคคลภายนอกจะทําให้องค์การได้รับ

ความคิดใหม่ๆแตกต่างจากเดิม



 คนว่างงาน เช่น บริษัทฯปิดกิจการ  หรือการยุบเลิกตําแหน่ง

 สํานักจัดหางานของรัฐและเอกชน (Employment 

Agency)

 วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย

 กลุ่มผู้สูงอายุ  

 กลุ่มทหารผ่านศึก

 หน่วยงานคู่แข่ง



 ผู้สมัครที่เดินเข้ามาสมัครเอง (Walk-in applicant)

 จากคํ าแนะนํ าของพนักงานในองค์การ  (Employee 

Referral)

 กา รล ง โฆษณาตามหน้ าหนั ง สื อพิ มพ์ แ ล ะว า รส า ร

(Advertising)

 สมัครใน Web

 การจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน

 การใช้ Head Hunter สําหรับตําแหน่งผู้บริหาร  
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