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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวคิด กระบวนการ กลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ และเสนอ
แนวทางการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ส าหรับองค์การในอนาคต จากการศึกษาสรุปได้ว่า การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์เป็นการวางแผนความต้องการคนในอนาคตเพื่อให้องค์การสามารถใช้คนให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในอนาคต ซึ่งกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย 6 ข้ันตอน คือ 1) การก าหนด
วัตถุประสงค์หลักและรอง 2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 3) การพยากรณ์อุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์     
4) การคาดคะเนอุปทานทรัพยากรมนุษย์ 5) เปรียบเทียบอุปสงค์กับอุปทานทรัพยากรมนุษย์ และ 6) 
ก าหนดกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจ าแนกเป็น 3 กลยุทธ์หลัก คือ 1) กลยุทธ์ธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 
2) กลยุทธ์จัดการความขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ และ 3) กลยุทธ์ลดทรัพยากรมนุษย์ ข้อเสนอแนวทาง
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ส าหรับองค์การในอนาคตเพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการด าเนินกิจกรรมขององค์การ อีกทั้งองค์การต้องให้
ความส าคัญในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 5 เรื่อง คือ 1) การยกระดับความส าคัญของการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ 2) พัฒนาองค์การให้เกิดประสิทธิภาพก่อนวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3) พัฒนาบุคลากร
ให้มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต 4) เลือกกลยุทธ์น าเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนก าลังคน และ 5) การสร้าง
สมดุลระหว่างการดึงดูด สร้าง รักษาและแสวงหาบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลเข้ามาท างานในองค์การ 
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Abstract 

This article purpose is to review concept, process, human resource strategy and 
propose the human resource planning guideline for the organization in the future.  
From the study it can be summarize that human resource planning is the planning of 
future needs for the organization to be able to use their people for maximum benefit in 
the future by having human resource planning process which consist of 6 process that is  
(1) objective setting (2) environmental assessment (3) forecasting demand of human 
resources (4) forecasting supply of human resources (5) comparison of demand and 
supply of human resources (6) strategy setting which can be classified into 3 main 
strategy that is (1) human resource preservation strategy (2) strategy to manage human 
resource shortage (3) human resource reduction strategy. The proposal for human 
resource planning for the organization in the future which must have the ability to adapt 
to the changes in the environment is to implement digital technology in operation of 
organization activities. Organization must prioritize the human resource planning in 5 
topic including (1) raising the importance of human resource planning (2) develop 
organization to be effective before human resource planning (3) provide personnel with 
the skills necessary for the future (4) focus on strategy that uses technology to replace 
manpower (5) create a balance between attracting, creating, maintaining and seeking 
personnel with digital skills to work in the organization. 
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บทน ำ 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นการก าหนดแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้องค์การมีหลักประกันใน

อนาคตส าหรับใช้ประโยชน์จากคนที่มีคุณภาพและให้มีคนในจ านวนที่เหมาะสม ในอดีตการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์อาจกระท าเพียงวางแผนให้องค์การมีจ านวนคนเพียงพอต่อความต้องการ แต่ปัจจุบัน
และในอนาคต การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ต้องกระท าให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
สังคม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบขององค์การสมัยใหม่ตลอดจนตัดสินใจ
เลือกกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งประเด็นส าคัญคือ
ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันทุกองค์การได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด และ
เทคโนโลยีนั้นสง่ผลต่อความอยู่รอดขององค์การอย่างมาก ท าให้หลายองค์การต้องเปลี่ยนรูปแบบด าเนิน
กิจการฉับพลัน อีกทั้ ง ข้อเท็จจริงพบว่า หากเทคโนโลยีก้าวหน้าทันสมัยมากข้ึน แรงงานคน 
ก็มีความจ าเป็นลดลง แม้ว่าองค์การยังมีความจ าเป็นต้องใช้คน แต่คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะของคน
เหล่าน้ันก็จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต บริการ หรือ
จัดจ าหน่าย ดังนั้น การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จึงไม่ใช่การมุ่งให้องค์การมีจ านวนคนเพียงพอกับความ
ต้องการและให้คนเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังเช่นในอดีต แต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ต้อง 
มุ่งให้คนสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และควรจะต้องสามารถผสานคน
เข้ากับเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลส าเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดตามที่
กล่าวมา เป็นความท้าทายของงานการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ที่นักบริหารทุกองค์การจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญ 
 
แนวคิดพ้ืนฐำนของกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ 
 เริ่มต้นของบทความฉบับนี้ต้องท าความเข้าใจว่า เรื่องการวางแผนทรัพยากรมนุษย์แบ่งเป็น 2 
ระดับ คือ ระดับชาติและระดับองค์การ โดยทั้ง 2 ระดับต่างเป็นการวางแผนเกี่ยวกับจ านวนและ
คุณลักษณะของคนที่เหมาะสมให้สามารถใช้ประโยชน์จากคนให้มีประสิทธิภาพ แต่การวางแผนใน
ระดับชาติจะกระท าให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังแรงงานส าหรับพัฒนาประเทศ ส าหรับการ
วางแผนในระดับองค์การมีขอบเขตแคบกว่า คือมุ่งสนองตอบต่อองค์การใดองค์การหนึ่งเท่านั้น โดย
บทความฉบับนี้จะเสนอเนื้อหาของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในระดับองค์การเท่านั้น  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องกระท าควบคู่กับการบริหารองค์การ และการบริหารทรัพยากร
มนุษย์เพื่อให้ตอบสนองต่อผลส าเร็จขององค์การได้นั้น จ าเป็นต้องวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (คน)  
ที่ถูกต้อง แม่นย า และต้องน าแผนที่ได้ไปปฏิบัติให้บรรลุผล เพราะคนเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของ
องค์การ ซึ่งหากองค์การไม่ได้เตรียมคนไว้เพียงพอ หรือความรู้และทักษะของคนปรับไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงวิธีท างานหรือเทคโนโลยี ตลอดจนไม่สามารถเก็บรักษาคนดีคนเก่งเพื่อใช้ประโยชน์จากคน
เหล่านี้ได้แล้ว ก็จะส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์การ ดังนั้น การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่
ละเลยไม่ได้ส าหรับองค์การที่ต้องการประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
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 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning: HRP) เป็นการวางแผนเฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน (functional plan) และเป็นกิจกรรมเริ่มต้นของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์เพราะ
เป็นการก าหนดแนวทางปฏิบัติงานส าหรับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์อื่น ๆ อาทิ ระบบสรรหา ระบบ
พัฒนาบุคลากร ระบบค่าตอบแทนและการให้รางวัล ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น  
ซึ่งเมื่อทบทวนแนวคิดการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของนักวิชาการ ได้แก่ Huat and Torrington (1998, 
p. 94-97); Wilton (2016, p. 143); นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ (2559, หน้า 45-47); แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ (2560, 
หน้า 26-29); มานิต ศุทธสกุล (2560, หน้า 6); กิ่งพร ทองใบ (2560, หน้า 6-7); ยุวดี ศิริยทรัพย์ (2560, 
หน้า 7-9) สามารถสรุปว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการพยากรณ์ความต้องการ 
คนในอนาคตขององค์การ เพื่อเสนอกลยุทธ์เพื่อให้องค์การมีคนที่เหมาะสม ทั้งในแง่จ านวน คุณลักษณะ 
ต าแหน่งงาน และเวลา จุดมุ่งหมายให้องค์การสามารถใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตอบสนองต่อ 
แผนกลยุทธ์ขององค์การด้วย นอกจากความหมายดังกล่าวแล้วสามารถสรุปลักษณะส าคัญของการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ได้ 6 ประการ คือ 1) เป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องกันและเป็น
ระบบ 2) เป็นการวางแผนเพื่อให้สามารถใช้คนให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์การ 3) เป็นการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับกิจการขององค์การ 4) เป็นการพยากรณ์ความต้องการคนในอนาคตขององค์การ 
5) เป็นการคาดคะเนคนที่มีอยู่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตขององค์การ และ 6) เป็นการก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการคนและคนขององค์การ  
 จากความหมายและลักษณะส าคัญข้างต้นพบว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้มุ่งเพียง
จัดสรรคนให้เพียงพอกับความต้องการในห้วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
บริหารทั้งหมด จึงต้องท าการตรวจสอบสภาพแวดล้อม วิเคราะห์และประเมินความต้องการคน วิเคราะห์
ความเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ์ขององค์การและระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์อื่น ๆ และก าหนด 
กลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม ซึ่งการวางแผนทรัพยากรมนุษย์อาจเกิดข้ึนได้ทั้งในองค์การขนาดเล็ก 
โดยกระท าเพียงการใช้ประสบการณ์ของนักบริหาร หรือ อาจ เกิดข้ึนในองค์การที่เป็นทางการและ 
มีโครงสร้างขนาดใหญ่ ท าให้ต้องด าเนินการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้สามารถออกแบบ 
กลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม แต่การวางแผนในองค์การทั้งสองลักษณะก็จัดเป็นการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเช่นกัน ซึ่งจะแตกต่างกันเฉพาะความเข้มข้นของการด าเนินงานเท่านั้น  
 
วัตถุประสงค์ของกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ 
 ในสถานการณ์จริง หลายองค์การเลือกบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างง่าย ๆ เช่น สรรหาบุคลากร
เมื่อมีต าแหน่งว่าง ใช้คนให้ตรงกับความสามารถ จ่ายค่าตอบแทนตามความรับผิดชอบ พัฒนาบุคลากร
ตามสายงาน เป็นต้น โดยอาจขาดการวางแผนที่เช่ือมโยงการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการบริหาร
องค์การและแผนกลยุทธ์ทั้งระบบ ส่งผลให้มักเกิดปัญหาเรื่องการใช้ประโยชน์จากคน และนักบริหาร
จ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดข้ึนจนเป็นความเคยชิน แม้สถานการณ์ดังกล่าวอาจกระท าและ
ส าเร็จลงได้ในอดีต แต่สภาพแวดล้อมปัจจุบันไม่อาจสามารถกระท าได้โดยง่าย ด้วยเหตุผลต่าง ๆ อาทิ  
ทุกองค์การมุ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันทุกรูปแบบ ความผันผวนทางเศรษฐกิจที่คาดการณ์ได้ยาก 
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แรงงานบางประเภทไม่สามารถสรรหาได้ง่ายและทันเวลาเมื่อต้องการใช้ประโยชน์  วิทยาการก้าวหน้า
ตลอดเวลาท าให้ความรู้และทักษะของบุคลากรต้องเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างภูมิภาค
กระท าได้ง่าย เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและก้าวกระโดด เป็นต้น กรณีดังกล่าวองค์การ 
จึงจ าเป็นต้องวางแผนทรัพยากรมนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ส าคัญ 7 ประการ ดังนี้  1) เพื่อลดปัญหา 
ขาดแคลนคนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่สร้างผลงานหลักขององค์การ 2) เพื่อป้องกันสภาวะที่จ านวนคน 
คุณลักษณะคน และต าแหน่งงาน ไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ 3) เพื่อให้ได้ข้อมูลไป
ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4) เพื่อลดต้นทุนบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
การบริหารโดยรวม 5) เพื่อให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์สนับสนุนแผนกลยุทธ์องค์การ 6) เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถขององค์การในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม หรือ การปรับเปลี่ยน
รูปแบบด าเนินการขององค์การ และ 7) เพื่อให้องค์การมีแนวทางหรือวิธีการใช้ประโยชน์จากคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในห้วงเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนรักษาคนที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์การยาวนาน (ศรีธนา 
บุญญเศรษฐ์, 2555, หน้า 5-6; นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์, 2559, หน้า 48; ยุวดี ศิริยทรัพย์, 2560, หน้า 7-8) 
 อย่างไรก็ตาม การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นวิธีการที่ซับซ้อน ซึ่งการที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่กล่าวมาแล้ว ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จ อาทิ ต้องมีระบบข้อมูลบริหารทรัพยากรมนุษย์
ครบถ้วนและทันสมัย การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ใช้เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการคนและ
คาดคะเนก าลังคนที่แม่นย าและเหมาะสมกับระยะเวลา ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ที่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เป็นต้น และที่ส าคัญองค์การต้องน ากลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ 
เพราะหากกลยุทธ์ไม่ได้ถูกน าไปแปลงเป็นแผนทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องและน าไปปฏิบัติแล้ว การ
บริหารก็ไม่บรรลุผลตามที่ตั้งไว้ และอาจส่งผลต่อความส าเร็จและความอยู่รอดขององค์การในภาพรวมได้ 
 
กระบวนกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ 
 พื้นฐานกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไม่แตกต่างจากกระบวนการวางแผนด้านอื่น ซึง่เมือ่
ทบทวนแนวคิดกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของนักวิชาการ ได้แก่ Mathis and Jackson 
(1997, p. 39-55); Armstrong (2006, p. 122-123); Noe, Hollenbeck, Gerhart, and Wright (2010,  
p. 193-209); ศรีธนา บุญญเศรษฐ์ (2555, หน้า 8-11); แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ (2560, หน้า 49-58); มานิต 
ศุทธสกุล (2560, หน้า 14-16); กิ่งพร ทองใบ (2560, หน้า 9-10); ยุวดี ศิริยทรัพย์ (2560, หน้า 59-66); 
ภาวิณี เพชรสว่าง (2561, หน้า 36-37) สามารถสรุปกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็น 6 ข้ันตอน 
ดังนี ้

1. ก ำหนดวัตถุประสงค์ คือการก าหนดวัตถุประสงค์หลักและรอง โดยให้ความส าคัญกับการ
ถ่ายทอดวัตถุประสงค์จากแผนกลยุทธ์องค์การ (corporate strategy) รวมถึงขอบข่ายการวางแผนอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ขอบเขตการวางแผน ระยะเวลาที่จะใช้ประโยชน์จากแผน เป็นต้น 

2. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพยากรณ์อุปสงค์และอุปทานทรัพยากรมนุษย์ 
ซึ่งควรประกอบด้วยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ ซึ่งหากเป็นการวางแผนระยะยาวอาจให้
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ความส าคัญกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นหลัก ขณะที่การวางแผนระยะสั้นอาจเน้นหนักที่
สภาพแวดล้อมภายใน  

3. กำรพยำกรณ์อุปสงค์ทรัพยำกรมนุษย์ เป็นการประมาณการความต้องการคนขององค์การใน
อนาคต (ส าหรับช่วงเวลาที่ก าหนด) ซึ่งอย่างน้อยควรประกอบด้วยเรื่องจ านวนกับคุณลักษณะของคน  
โดยการพยากรณ์จ าเป็นต้องเริ่มต้นวิเคราะห์อุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน เพื่อทบทวนข้อมูลและใช้
ในการประมาณการอุปสงค์ในอนาคต (ยุวดี ศิริยทรัพย์, 2560, หน้า 49) และพิจารณาแผนกลยุทธ์เพื่อให้
การประมาณการอุปสงค์สอดคล้องกับทิศทางขององค์การ ส าหรับเทคนิคการพยากรณ์อุปสงค์สามารถ
กระท าได้ทั้งวิธีเชิงปริมาณ (เช่น การพยากรณ์แนวโน้ม การวิเคราะห์ปริมาณงาน การวิเคราะห์
งบประมาณ การจ าลองสถานการณ์ ฯลฯ) และเชิงคุณภาพ (เช่น การวิเคราะห์งาน การพยากรณ์โดย
ผู้เช่ียวชาญ ฯลฯ) (Huat & Torrington, 1998, p. 101-102; จิระพงค์ เรืองกุน, 2559, หน้า 64-67; 
แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์, 2560, หน้า 77-86; ภาวิณี เพชรสว่าง, 2561, หน้า 63-72) 

4. กำรคำดคะเนอุปทำนทรัพยำกรมนุษย์ เป็นการประเมินคนในองค์การและในตลาดแรงงาน 
เพื่อน าไปตอบสนองอุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ โดยประเมินทั้ง 2 ส่วน คือ ประเมินแหล่ง
ทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การกับแหล่งภายนอกองค์การ การประเมินแหล่งภายในจะประเมินคนที่จะมี
อยู่ในช่วงเวลาที่ก าหนด (ในอนาคต) ทั้งแง่จ านวน คุณลักษณะ ต าแหน่งงาน ซึ่งสามารถกระท าด้วยวิธีเชิง
ปริมาณ (เช่น การวิเคราะห์อัตราก าลัง การวิเคราะห์อัตราส่วนการจ้างงาน การวัดมาตรฐานของงาน  
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวก าลังคน การวิเคราะห์คลังทักษะ ฯลฯ) และวิธีเชิงคุณภาพ (เช่น  
การวิเคราะห์งาน การคาดการณ์โดยผู้เช่ียวชาญ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง ฯลฯ) (จิระพงค์ เรืองกุน, 
2559, หน้า 64-67; แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์, 2560, หน้า 77-86; กิ่งพร ทองใบ, 2560, หน้า 17-21; ยุวดี   
ศิริยทรัพย์, 2560, หน้า 63-64; ภาวิณี เพชรสว่าง, 2561, หน้า 75-90) ส าหรับการประเมินจากแหล่ง
ภายนอกองค์การ เป็นการประเมินจ านวนและคุณลักษณะของคนในตลาดแรงงานในท้องถ่ินหรือประเทศ 
รวมทั้งพิจารณาต่อว่าองค์การจะสามารถสรรหาคนตามที่ต้องการได้จากแหล่งใดและวิธีการใด ซึ่งต้อง
ประเมินศักยภาพขององค์การควบคู่กันด้วย  

5. เปรียบเทียบอุปสงค์กับอุปทำนทรัพยำกรมนุษย์ เป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 
อุปสงค์กับอุปทานทรัพยากรมนุษย์ เพื่อจะน าไปก าหนดกลยุทธ์บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยข้ันตอนนี้ 
มีผลใน 3 ลักษณะ คือ 1) อุปสงค์กับอุปทานเท่ากัน คือ องค์การมีคนสอดคล้องกับความต้องการ  
2) อุปสงค์มากกว่าอุปทาน คือ องค์การจะขาดแคลนคน และ 3) อุปสงค์น้อยกว่าอุปทาน คือ องค์การจะ
มีคนเกินความต้องการ  

6. ก ำหนดกลยุทธ์ทรัพยำกรมนุษย์ เป็นการตัดสินใจเลือกมาตรการเพื่อจัดการตามผลการ
เปรียบเทียบอุปสงค์กับอุปทานทรัพยากรมนุษย์ (ข้อ 5) โดยจะตัดสินใจก าหนดกลยุทธ์ 3 ลักษณะ คือ  
1) กรณีคนสอดคล้องกับความต้องการ องค์การต้องใช้กลยุทธ์ธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 2) กรณี   ขาด
แคลนก าลังคน ต้องใช้กลยุทธ์จัดการความขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย การจัดการความ 
ขาดแคลนด้วยแหล่งภายในองค์การ (ไม่เพิ่มบุคลากรจากภายนอก) และการจัดการความขาดแคลนจาก
แหล่งภายนอกองค์การ (หาคนจากแหล่งภายนอกเพื่อให้พอกับความต้องการ) และ 3) กรณีคนเกินกว่า
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ความต้องการหรือมีคนไม่เหมาะสมกับความต้องการ องค์การต้องใช้กลยุทธ์ลดทรัพยากรมนุษย์ ทั้งแหล่ง
ภายในและแหล่งภายนอกองค์การ (ศรีธนา บุญญเศรษฐ์, 2555, หน้า 19) ทั้งนี้ การเลือกก าหนด 
กลยุทธ์ใด นอกจากต้องยึดถือผลเปรียบเทียบอุปสงค์กับอุปทานทรัพยากรมนุษย์แล้ว จ าเป็นต้องเช่ือมโยง
แผนกลยุทธ์ขององค์การด้วย เพื่อให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นไปในทิศทางเดียวกับความต้องการ
ขององค์การ ตัวอย่างวิธีการส าหรับแต่ละกลยุทธ์ที่องค์การต่าง ๆ นิยมน ามาใช้ ดังตารางที่ 1 โดย 
แต่ละวิธีการนั้นอาจเหมาะสมส าหรับระยะเวลาเพื่อใช้ประโยชน์จากการวางแผนแตกต่างกัน และองค์การ
จะต้องน าไปจัดท าเป็นแผนทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ตำรำงท่ี 1 ตัวอย่างกลยทุธ์ทรัพยากรมนุษย ์
 

กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์การจัดการด้วยแหล่งภายใน
องค์การ 

กลยุทธ์การจัดการด้วยแหล่งภายนอก
องค์การ 

กลยุทธ์ธ ารงรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ 

การออกแบบระบบงานใหม่ การท าสัญญา
ผูกมัด การส่งเสริมความก้าวหน้า การสร้าง
สมดุลชีวิตและงาน การพัฒนาสายอาชีพ 
การจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจ การบริหาร
ผู้มีความสามารถสูง  

ไม่มี 

กลยุทธ์จัดการความ 
ขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ 

การออกแบบระบบงานใหม่ การท างาน
ล่วง เวลา  การ โยกย้าย  เลื่ อนหรื อลด
ต าแหน่ง การพัฒนาบุคลากร การขยาย
อายุเกษียณ การน าเครื่องมืออัตโนมัติแทน
คน 

การ จ้างพนักงานชั่ วคราว  การขอเช่ า
พนักงาน การจ้างเหมาหรือสัญญาช่วง การ
สรรหาบุคลากรใหม่ 

กลยุทธ์ลดทรัพยากรมนุษย์ การงดจ้างงานเพิ่ม การให้เช่าบุคลากร การ
ให้สมัครใจลาออก การเกษียณอายุก่อน
ก าหนด การเลิกจ้าง 

การเลิกจ้างพนักงานชั่วคราว การยุติการ
จ้างงานจากภายนอก 

ที่มา : (Armstrong, 2006, pp. 126-130; Mello อ้างถึงใน จิระพงค์ เรืองกุน, 2559, หน้า 75;  
แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์, 2560, หน้า 64-72; ยุวดี ศิริยทรัพย์, 2560, หน้า 121-131) 

 
ควำมส ำคัญของกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ส ำหรับองค์กำรในอนำคต 
 องค์การที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องวางแผนทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอนาคต เพราะ
เรื่องคนมีผลกระทบต่อทุกกิจกรรมในองค์การ ฉะนั้นองค์การต้องวางแผนเตรียมการทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ และให้ความส าคัญกับการสร้างระบบบริหารเพื่อดึงดูดคนดีคนเก่ง รวมทั้งรักษาคนคุณภาพ
เอาไว้เพื่อให้คนเหล่าน้ันช่วยสร้างคุณค่าแก่องค์การอย่างต่อเนื่อง เพราะคนเป็นปัจจัยส าคัญซึ่งส่งผลต่อ
ความส าเร็จขององค์การ เพราะคนสามารถสะสมความช านาญไดอ้ย่างไม่จ ากัด สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่มี
คุณค่า และแก้ไขปัญหาขององค์การที่ปัจจัยการบริหารอื่นอาจไม่สามารถท าได้ ดังนั้น คนที่มีคุณภาพ 
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จึงเป็นปัจจัยความส าเร็จที่ทุกองค์การต้องการช่วงชิงและรักษาคนไว้เพื่อน ามาสร้างความส าเร็จแก่
องค์การ  
 แม้แนวคิดข้างต้นจะสะท้อนความส าคัญของคน แต่ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาการ คนอาจ 
ไม่เป็นปัจจัยความส าเร็จหลักขององค์การอย่างเดียวอีกต่อไป เนื่องจากถูกท้าทายจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ซึ่งอาจช่วยสร้างประโยชน์แก่องค์การไดอ้ย่างไม่จ ากัด อาทิ ท าให้การท างานสะดวกรวดเร็วข้ึน องค์การ
สามารถโตต้อบกับเครือข่ายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าใช้บริการได้ตลอดเวลา เป็นต้น แล้วเมื่อ
ทุกองค์การต่างพยายามน าเทคโนโลยีมาใช้ก็ส่งผลให้ความจ าเป็นในการใช้คนลดลง เพราะเทคโนโลยีจะ
สามารถทดแทนแรงงานคนได้จ านวนมาก ดังนั้น เมื่อองค์การหนึ่งต้องการปรับปรุงวิธีท างานใหม่ ๆ หรือ 
เพิ่มผลงานข้ึน การน าเทคโนโลยีมาใช้จะเป็นทางเลือกแรกในอนาคตของทุกองค์การ ทดแทนการเลือกใช้
ประโยชน์จากคนซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าหรือมีความยุ่งยากในการบริหารมากกว่า อย่างไรก็ตาม 
บทความนี้ยังเช่ือว่าการท างานของทุกองค์การไม่สามารถปราศจากคนได้ทั้งหมด แล้วเมื่อทุกองค์การ
ต้องการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ ก็ต้องพึ่งพาคนที่มีศักยภาพสูงที่สามารถผสานความรู้กับ
เทคโนโลยี เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน แล้วการที่ทุกองค์การต่างน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ 
ดังนั้น หากองค์การใดไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือไม่อาจใช้ได้ดีเพียงพอหรือบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถไม่สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแล้ว องค์การก็จะขาดประสิทธิผลใน
การด าเนินงานและอาจสูญเสียลูกค้าให้แก่องค์การอื่นที่ใช้สามารถประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ดีกว่าด้วย  
 กล่าวได้ ว่า เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าทันสมัยและส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์การ  
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ก็ยิ่งทวีความส าคัญมากข้ึน เพราะการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นั้นไม่ได้มุ่ง
เตรียมการเรื่องคนในเชิงคุณภาพและปริมาณเท่านั้น แต่จ าเป็นต้องผสานระบบบริหารองค์การ ระบบ
เทคโนโลยี และบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าด้วยกัน เพื่อให้องค์การสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมแล้วเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
ข้อเสนอกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ส ำหรับองค์กำรในอนำคต 
 องค์การในอนาคตตามแนวคิดของบทความนี้คือ องค์การที่มีความสามารถในการปรับตัวได้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ่งองค์การลักษณะนีต้้องเป็นองค์การที่น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการด าเนินการกับกิจกรรมภายในองค์การและการติดต่อสัมพันธ์กับลูกค้าหรือเครือข่ายภายนอก
องค์การ อีกทั้งต้องเป็นองค์การที่สามารถผสานความสามารถของบุคลากรเข้ากับเทคโนโลยี ดังนั้น  
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะเป็นตัวช่วย “ตอบโจทย์” การเป็น “องค์การในอนาคต” ซึ่งประเด็นที่
ควรให้ความส าคัญในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์มี 5 เรื่อง ดังนี ้

1. กำรยกระดับควำมส ำคัญของกำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ โดยปกตกิารวางแผนทรัพยากร
มนุษย์จะน าข้อมูลจากแผนกลยุทธ์องค์การไปพิจารณาว่างานด้านทรัพยากรมนุษย์จะตอบสนองต่อ     
กลยุทธ์องค์การได้อย่างไร แล้วพัฒนาเป็นกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนต่อแผนกลยุทธ์องค์การ 
แต่ในอนาคต องค์การที่ต้องการประสบความส าเร็จต้องรวมกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์เข้ากับกลยุทธ์
องค์การ โดยยกระดับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการบริหารระดับกลยุทธ์หลักขององค์การ 



วารสารวิชาการ 
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(corporate strategy) คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะไม่เป็นการวางแผนเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับคน
โดยการถ่ายทอดเป้าหมายและทิศทางขององค์การไปเป็นกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ แต่การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์การ โดยแทนที่จะเสนอกลยุทธ์
ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การ แตจ่ะให้น ากลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวตั้งเพื่อให้เกิด
ศักยภาพหรือความสามารถที่โดดเด่นขององค์การ ตลอดจนเป็นสิ่งสร้างคุณค่าให้กับองค์การเพื่อความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน จึงเป็นแนวทางที่มุ่งขับเคลื่อนองค์การโดยให้ความส าคัญไปที่ตัวคนเพื่อรองรับกับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

2. พัฒนำองค์กำรก่อนวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ เริ่มต้นองค์การต้องจ าแนกประเภทภารกิจ
ภายในองค์การให้ไดว่้างานใดเป็นภารกิจหลัก ภารกิจรอง และภารกิจสนับสนุน หากงานใดไม่ใช่ภารกิจ
หลัก องค์การอาจมีทางเลือกด าเนินการ อาทิ จ้างบริการภายนอก (outsource) ใช้เทคโนโลยีหรือ
เครื่องจักรกลท างานแทนคน เป็นต้น โดยองค์การจะเลือกท างานเฉพาะที่เป็นภารกิจหลัก ซึ่งงานนั้นกต็อ้ง
ปรับปรุงระบบการท างานให้สามารถปฏิบัติได้ง่ายข้ึน (work simplification) และคงเหลือเพียงข้ันตอน
หรือกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าแก่องค์การเท่านั้น จากนั้นจึงน าภารกิจหลักนั้น ๆ ไปวางแผนทรัพยากรมนุษย์  

3. พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะจ ำเป็นในอนำคต ปัจจัยสภาพแวดล้อมมีความไม่แน่นอนและ 
ผันผวนสูง ทักษะของบุคลากรจึงมีความส าคัญมากกว่าความรู้ เพราะความรู้โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีจะล้าสมัยอย่างรวดเร็ว ความรู้ของบุคลากรจึงอาจไม่เพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมายของ
องค์การในอนาคต แต่เรื่องทักษะก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า งานในอนาคตต้องการคนที่มีทักษะอย่างไร 
ดังนั้น องค์การจึงควรวางแผนทรัพยากรมนุษย์โดยมุ่งไปที่ทักษะที่คนเรียนรู้ครั้งเดียวแล้วใช้งานได้นาน 
รวมทั้งเป็นทักษะที่เหมาะสมกับยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจ าวันของคน ทักษะ
ลักษณะดังกล่าว ได้แก่ 1) ทักษะดิจิทัล (digital skills) โดยคนต้องมีทักษะการท างาน (hard skills) เป็น
ทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (digital literacy) 
นอกจากนี้ คนควรรู้วิธีท างานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ด้วย 2) ทักษะทางสังคม 
(soft skills) เป็นทักษะการท างานร่วมกับคนอื่น ซึ่งเหมาะสมกับยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทใน
การท างาน และเป็นทักษะที่ปัญญาประดิษฐ์อาจท าได้ไม่ดีเท่ากับคน (World Economic Forum, 2018, 
pp. 12; สยามรัฐ, 2562) และ 3) ทักษะการท างานรอบด้าน (multi-skilling) แนวโน้มองค์การในอนาคต
จะมีอัตราจ้างงานลดลง เพราะจะน าเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลมาใช้แทนคนเพิ่มมากข้ึน และความ
จ าเป็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางจะลดลง เนื่องจากจะต้องการคนที่มีคุณสมบัติหลากหลายและ
สามารถท างานได้หลายอย่างรวมทั้งมีความสามารถใช้งานเทคโนโลยีได้หลายประเภทเพื่อให้ใช้คนที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4. เลือกกลยุทธ์น ำเทคโนโลยีมำใช้ทดแทนก ำลังคน ในอนาคตทุกองค์การจะแข่งขันกันด้วย
ความเร็ว แม่นย า และคุณภาพสินค้า ซึ่งต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีสามารถท างานได้ดีกว่าคน ดังนั้น หาก
วิเคราะห์เปรียบเทียบอุปสงค์กับอุปทานทรัพยากรมนุษย์แล้วแม้ผลจะเป็นอย่างไร องค์การควรพิจารณา
เลือกกลยุทธ์จัดการคนโดยน าเทคโนโลยีมาทดแทนก าลังคนเป็นล าดับแรก เนื่องจากเทคโนโลยีจะ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคน ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอาจสามารถท าผ่านระบบเทคโนโลยีได้ และ
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เทคโนโลยียังช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานแก่บุคลากรท าให้สามารถท างานได้ทุกสถานที่และ 
ทุกเวลา ส่งผลให้องค์การสามารถใช้คนจ านวนจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เทคโนโลยียังช่วย
ให้การจ้างงานบริการภายนอกหรือการท าสัญญาช่วง (sub-contract) แทนการจ้างบุคลากรประจ าท าได้
สะดวกขึ้น ช่วยให้องค์การไม่ต้องกังวลที่ต้องจ้างคนท างานหรือต้องปลดออกตามวงจรของเศรษฐกิจหรือ
ต้องรับภาระต้นทุนที่เกี่ยวกับบุคลากร ดังนั้น องค์การจึงต้องออกแบบระบบการท างานเพื่อรองรับหรือ
เช่ือมโยงกับเทคโนโลยีเหล่าน้ัน  

5. สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรดึงดูด สร้ำง รักษำทรัพยำกรมนุษย์ องค์การในอนาคตไม่ควรมุ่ง 
กลยุทธ์ทางใดทางหนึ่งตามผลเปรียบเทียบอุปสงค์และอุปทานทรัพยากรมนุษย์ แต่ต้องสร้างสมดุล
ระหว่างการดึงดูด การสร้าง และการบ ารุงรักษา โดยการดึงดูดควรใช้นวัตกรรมในการสรรหาด้วยวิธีการ
ใหม่ ๆ และแสวงหาผู้สมัครที่แตกต่างจากกลุ่มเดิม ภูมิศาสตร์เดิมพร้อมทั้งหาคนที่มีทักษะดิจิทัลสูง 
(digital talent) ความสามารถท างานได้ทันที ซึ่งจะช่วยพัฒนาต่อยอดได้ง่าย นอกจากนี้ต้องค านึง
ประเด็นความหลากหลายของก าลังแรงงาน เนื่องจากการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานจะเป็นปัจจัยที่
เอื้ออ านวยให้องค์การสามารถจ้างคนจากหลากหลายเช้ือชาติได้ง่าย และรูปแบบการจ้างงาน 
ข้ามพรมแดนหรือการจ้างงานคนต่างภูมิภาคโดยให้ท างานแบบไม่ต้องพบหน้ากันจะเป็นเรื่องปกติ 
อย่างไรก็ดี องค์การควรค านึงว่าทุกงานสามารถจ้างบริการภายนอกหรือท าสัญญาช่วงได้ โดยสามารถ
อาศัยคนที่มีความเช่ียวชาญสูงซึ่งไม่ใช่บุคลากรประจ าท างานแทนได้ แม้กระทั่งงานหลักก็สามารถ 
จ้างบริการภายนอกได้ ส าหรับการพัฒนา องค์การต้องเน้นการพัฒนารายบุคคลมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มี
พรสวรรค์ด้านดิจิทัลหรือพัฒนาให้บุคลากรมีความสามารถปรับเปลี่ยนทักษะ (reskill) ให้เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีและลักษณะงานที่เปลี่ยนไปในอนาคต นอกจากนี้องค์การต้องพัฒนาให้บุคลากรสามารถ
ท างานแทนกันได ้(replacement) เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดปัญหาในการท างานด้วย สุดท้ายเรื่องการ
ธ ารงรักษาบุคลากร องค์การต้องมุ่งรักษาบุคลากรกลุ่มที่มีศักยภาพสูง ซึ่งจะช่วยรักษาประสิทธิภาพของ
องค์การ และรักษาความได้เปรียบเชิงแข่งขันได้ด้วย 
 
บทสรุป 
 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นการวางแผนเพื่อให้องค์การสามารถใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสดุ
ในอนาคต โดยมีกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย 6 ข้ันตอน ได้แก่ 1) ก าหนด
วัตถุประสงค์หลักและรอง 2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 3) พยากรณ์อุปสงค์ทรัพยากรมนุษย์  
4) คาดคะเนอุปทานทรัพยากรมนุษย์ 5) เปรียบเทียบอุปสงค์กับอุปทานทรัพยากรมนุษย์  และ  
6) ก าหนดกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งองค์การที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนจ าเป็นต้องวางแผนทรัพยากร
มนุษย์เพื่อเตรียมการเรื่องคนทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพราะเรื่องคนเกี่ยวข้องกับทุกกิจกรรมใน
องค์การและเป็นตัวแปรส าคัญของความส าเร็จ รวมทั้งช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์การ 
อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพแวดล้อมทั้งปัจจุบันและอนาคตเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเทคโนโลยีพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของทุกองค์การ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะเป็น    
ตัวช่วยให้องค์การในอนาคตสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้โดยองค์การต้องให้
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ความส าคัญในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การยกระดับความส าคัญของการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ 2) พัฒนาองค์การให้เกิดประสิทธิภาพก่อนวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3) ให้บุคลากรมี
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต 4) เลือกกลยุทธ์น าเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนก าลังคน 5) สร้างสมดุลระหว่าง
การดึงดูด สร้าง รักษาทรัพยากรมนุษย์และแสวงหาบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลสูงเข้ามาท างานในองค์การ
เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันอีกทั้งน าพาองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ   
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