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บทคดัย่อ 
 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาแนวโน้มการบรหิารทรพัยากรมนุษยข์องประเทศ
ไทยในอนาคต เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) เครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ได้แก่ 
แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ผู้วจิยัสร้างขึ้น วธิกีารเลือกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัใช้วธิกีาร
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ที่มีคุณสมบตัิตรงกบัวตัถุประสงค์การวจิยัและใช้
วธิกีารบอกต่อ (Snow ball technique) ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ได้แก่ ผูบ้รหิารระดบัสูงและที่ปรกึษา
ดา้นทรพัยากรมนุษยข์องบรษิทัเอกชนทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมบรหิารงานบุคคลไทย จ านวน 
21 คน วเิคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชงิเนื้อหา สรุปความและตีความข้อมูลที่ตรงกับ
วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 ผลการวจิยัแนวโน้มการบริหารทรพัยากรมนุษย์ของประเทศไทยในอนาคตมี 2 
ประเดน็หลกัส าคญั ได้แก่ 1) ลกัษณะของงานทรพัยากรมนุษย์ จะมีลกัษณะงานทรพัยากร
มนุษย์ที่เป็นยุคบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยความเข้าใจมนุษย์ งาน
ทรพัยากรมนุษย์จะมีส าคญัเทียบเท่างานบริหารหลักๆ ขององค์การ ปรชัญาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ด้วยจิตส านึกและความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์อย่างลึกซึ้ง ลักษณะ
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คนท างานทรพัยากรบุคคลจะมคีวามผกูพนัต่อองคก์ารต ่าเน้นค่าจา้งสูง เกณฑก์ารคดัเลอืกคน
เน้นทศันคตเิป็นคนดมีากกว่าคนเก่ง ลกัษณะงานเป็นการท างานหลากหลายวฒันธรรมต้อง
ปรบัให้เขา้กบับรบิท และจะให้ความส าคญักบัมาตรฐานแรงงานสากลสอดคล้องกบัองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) เพื่อรองรบัแรงงานจาก
ประเทศอื่นทัง้ด้านกฎหมายแรงงานและการจัดการโรคระบาด และ 2) คุณลักษณะของ       
นกับรหิารทรพัยากรมนุษย ์จะเป็นคนชอบอ่านหนงัสอื ชอบพฒันาตนเอง มบีุคลกิภาพด ีเป็น
คนซื่อสตัย์ในหน้าที่ มสี านึกหน้าที่รบัผดิชอบ ตรงต่อเวลา และ มวีนิัย เป็นคนรกังานและให้
เกยีตรงิาน เป็นนกัสรา้งการเปลีย่นแปลง (Chang Agent) สู่การพฒันาองคก์าร (Organization 
Development: OD) และมคีวามสามารถสรา้งเครอืขา่ยทัง้ในและต่างประเทศ 
 
ABSTRACT 
 The objective of this research was to study the Human Resource Management 
Trends in Thailand for the Future which was the qualitative research. The data was 
collected by in-depth interview. The instrument to collect data was semi-instructed 
interview guide which researcher originated. The method of choosing key informants were 
purposive sampling which the qualification met the research objective and snow ball 
technique. The key informants were private chief executive and human resource 
consultant, who were member of Personnel Management Association of Thailand (PMAT) 
all 21 persons. Data analyzed by content analysis, concluded and interpret data which 
met the research objective. 
 The result found the Human Resource Management Trends in Thailand for the 
Future included 2 main categories were 1) the characteristic of human resource 
management would be integrates the human resource management skill and information 
technology and communication with human understanding. There should be important 
took equal to another main administrative task in organization. The philosophy of human 
resource management managed with consciousness and deeply understanding human 
nature. The characteristic of human resource officer had the less of organizational 
commitment and emphasized on higher wage. The way of requirement human resource 
officers must be a good attitude person rather than skillful person. Work-characteristic 
was to operate with multi-culture adjusting to context and met the standard of international 
labour agree with The International Labour Organization (ILO) for supporting foreign 
workers including labour law and epidemic disease. And  2) The characteristic of human 
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resource officers should be like reading, self–developing, good–personality, faithful–duty, 
realization-duty, responsibility, punctual, strong discipline, work-lover, work-respected, 
dynamic-developing organization and local-abroad network ability. 
 
Keywords: Human Resource Management, Trends, Qualitative Research 

บทน า 

 จากความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม และ     
การพฒันาทางเทคโนโลยขีองสงัคมโลก ส่งผลให้ประเทศต่างๆ มกีารปรบัตวัเพื่อให้กา้วทนัการ
เปลี่ยนแปลงนัน้อย่างก้าวกระโดด มนุษย์เป็นปัจจยัที่ส าคญัในการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีการแข่งขนัอย่างรุนแรงนี้  กล่าวได้ว่าทรพัยากรมนุษย์
เป็นองค์ประกอบส าคญัของการบรหิารองค์การให้ประสบความส าเร็จ (Ulrick, 2008) และการ
บรหิารทรพัยากรมนุษย์ตามแนวคดิของ Armstrong (2010) เริม่จากปรชัญาขององค์การตามมา
ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก เพื่อใช้เป็นฐานในการก าหนด
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์พร้อมทัง้การก าหนดนโยบาย 
กระบวนการ การปฏิบัติ และแผนงานต่างๆ หน้าที่หลักทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประกอบดว้ย (1) การจดัองค์การซึ่งประกอบดว้ย การออกแบบ การพฒันาและการออกแบบงาน 
(2) การจดัหา มกีารวางแผนก าลงัคน การสรรหาและคดัเลอืก การบรหิารคนเก่ง (3) การเรยีนรู้
และการพัฒนา มีการเรยีนรู้ขององค์การ การเรียนรู้ของบุคคล และการพัฒนาการบรหิารซึ่ง
เกี่ยวโยงกับการบริหารคนเก่ง (4) การบริหารรางวลัตอบแทน มีการประเมินค่างานและการ
ส ารวจตลาด การจ่ายค่าจ้างพื้นฐาน การจ่ายค่าจา้งตามสถานการณ์ และสวสัดกิารพนักงาน (5) 
การพนักงานสมัพนัธ์ มกีารอุตสาหกรรมสมัพนัธ์ การรบัฟังเสยีงของพนักงานและการสื่อสาร 
(6) สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยซึ่งเชื่อมโยงกับการจัดหา (7) ความอยู่ดีมีสุขของ
พนักงานซึ่งเกี่ยวโยงกบัการจัดหา (8) การให้บริการทางการทรพัยากรมนุษย์ซึ่งเกี่ยวโยงกบั
การจดัหา (9) การบรหิารผลการปฏบิตังิานเกี่ยวเนื่องกบัการบรหิารคนเก่ง การจ่ายค่าจ้างตาม
สถานการณ์ และการเรยีนรูข้องบุคคล และ (10) การจดัการความรู ้
 ความส าคญัของงานดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารนบัวา่ไดม้ขีอบเขตที่
กว้างขวางและมีความหมายที่มีคุณค่ามากกว่าแต่ก่อน จนกระทัง่ได้มีการใช้ชื่อใหม่ที่มี
ความหมายกวา้งและลกึซึ้งกวา่ วา่เป็นเรื่องราวทางดา้นการบรหิารทีเ่กีย่วกบัทรพัยากรมนุษย์ 
ซึ่งมคีวามพยายามทีจ่ะใหต้ระหนกัถงึความส าคญัและความจ าเป็นทีเ่ป็นปัจจยัทีม่คีุณค่าทีสุ่ด
ทางการผลติและในการด าเนินงานขององคก์ารทีม่ผีลต่อสงัคมและมนุษยอ์นัจะชว่ยท าใหส้งัคม
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อยู่ดมีสีุขมากขึน้ การบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ป็นงานที่เกีย่วกบัทุกฝ่าย นอกจากจะมุ่งเน้นว่า
องคก์ารจ าเป็นจะตอ้งมผีูบ้รหิารทรพัยากรมนุษยท์ีเ่ป็นผูช้ านาญการทางดา้นทรพัยากรมนุษย์
เขา้มาด าเนินการแลว้ ความส าคญัที่ยิง่ยวดกว่าและมผีลเท่าทวกีว่านัน้กค็อืความรบัผดิชอบ
ของผู้บรหิารในฝ่ายปฏิบัติทุกคนที่จะต้องเข้าใจวธิีการจดัการทรพัยากรมนุษย์ให้ถูกต้อง 
ผลรวมที่จะไดจ้ากการจดัการทรพัยากรมนุษย ์จงึจะปรากฏเหน็ผลไดอ้ย่างแท้จรงิ ดงันัน้การ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ จึงมิได้หมายความถึงการเป็นเพียงหน้าที่ของการเป็น
ผูช้ านาญการด้านการบรหิารทรพัยากรมนุษย์หรอืฝ่ายการพนักงานเท่านัน้ หากแต่เป็นเรื่อง
เกีย่วพนักนัที่ผลลพัธท์ีไ่ด้จากการปฏบิตัแิละการใหค้วามส าคญัของผูบ้รหิารในทางปฏบิตัทิุก
คนทีต่อ้งมุ่งปฏบิตัเิรื่องนี้ใหไ้ดผ้ลมากทีสุ่ด (สุรนิทร ์พศิสุวรรณ, 2555)  
 ในภาคเอกชนได้มกีารววิฒันาการไปตามแนวโน้มของโลกที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกนั 
ซึ่งความท้าทายในการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ในอนาคต เพื่อที่จะให้นักบรหิารทรพัยากร
มนุษย์ไดม้คีวามตระหนกัอยู่ตลอดเวลาว่า แนวโน้มของโลกมแีนวคดิในการบรหิารคน ซึ่งถา้ไม่
มกีารปรบัเปลีย่นให้ทนัยุคทนัสมยั การบรหิารจดัการกจ็ะไม่ราบรื่น ไม่สอดคล้องกบัพฤตกิรรม
มนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน เพราะวิว ัฒนาการของคนได้รบัอิทธิพลจากแนวคิดทาง
ตะวนัตก โดยเฉพาะยุคการจดัการความรู้หรอืโลกาภิวตัน์เป็นการสื่อสารที่ไร้พรมแดน การ
บรหิารภายในองคก์ารจงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเริ่มมคีวามต้องการที่เป็นสากลมากขึ้น มีการสะสมคนเก่งและคนดีไวใ้น
องคก์าร  สนใจที่จะสร้างระบบการสรรหาคดัเลอืก พนกังานที่เป็นคนเก่งและคนดเีขา้สู่องค์การ 
โดยแต่ละองค์การจะสร้างแรงจูงใจหรอืดงึดูดคนที่เป็นคนเก่งใหเ้ขา้มาร่วมงาน ดว้ยการจา้งงาน
ที่มีเงินเดือนและสวสัดิการสูงกว่าที่อื่น ให้ทุนการศกึษาต่อในระดบั ปรญิญาโท ปรญิญาเอก  
จนได้มีต าแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น การจ้างงานที่เฉพาะพนักงานสายงานหลกัในการท า
ธุรกิจ ด้วยภาวะการณ์แข่งขนัค่อนข้างสูง ต้องมีการลดต้นทุนในการผลิต เพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั บรษิทัจงึไม่เน้นจา้งพนกังานจ านวนมาก งานทีไ่ม่ใชส่ายงานหลกัของ
บริษัท ให้ใช้จ้างเหมางานแทน ซึ่งเป็นการลดต้นทุนแรงงานได้ระดบัหนึ่ง อีกทัง้ประชากร
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เนื่องจากในประเทศที่พัฒนาแล้ว มีระบบสาธารณูปโภคเข้าถึงทุกชุมชน 
ระบบทางการแพทย์มีความเจริญและเชีย่วชาญสูง มีผลท าให้ประชากรที่ เป็นผู้สูงอายุเริ่ม
สูงขึ้นเรื่อยๆ แต่คนวยัท างานกลบัมีน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกบัปริมาณผู้สูงอายุ จึงเป็น
แนวคดิของการบรหิารคนในองคก์ารวา่ จะบรหิารคนเหล่านี้อย่างไร ใหท้ างานอย่างมคีวามสุข
และไดป้รมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้และมปีระสทิธภิาพ (จริประภา อคัรบวร, 2558) 
 อกีทัง้ประเทศไทยก าลงัเขา้สู่โมเดลประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เป็นแนวโน้มที่
ก าลงัจะเกิดขึน้ มีเป้าหมายจะช่วยเปลี่ยนจากประเทศที่มรีายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มี
รายได้สูง อันจะสร้างความมัง่คัง่อย่างยัง่ยืนให้กบัประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยการ
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เตรยีมกา้วเขา้สู่ยุคธุรกจิจะต้องแข่งขนักนัด้วยความรู ้ความคดิสรา้งสรรค์ และนวตักรรม ซึ่ง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่นักบริหารทรพัยากรมนุษย์ จะต้องมองการณ์ไกล วางแผนสิ่งต่างๆ ไว้
ล่วงหน้า และเตรยีมมาตรการแนวทางรบัมอืกบัเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสมกบัองค์การของ
ตนภายในไม่เกนิ 5 ปีขา้งหน้า รฐับาลไดต้ัง้เป้าหมายมุ่งปรบัเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกจิไปสู่
เศรษฐกิจที่ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม ซึ่งเมื่อบรบิททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การ
บรหิารทรพัยากรมนุษย์ของภาคธุรกจิต่างๆ กจ็ะต้องมกีารปรบัตวัเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
เช่นกนั เพื่อให้องค์กรสามารถเตบิโตในบรบิทใหม่ได้อย่างเขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ (ปรดี ี
ดายฉาย, 2016) 
           จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ขา้งต้น ผูบ้รหิารที่
จะน าพาองค์การไปสู่องค์การแห่งความเป็นเลศิและสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัใน
อนาคตไดน้ัน้ จ าเป็นจะตอ้งมคีวามตระหนกัถงึแนวโน้มดงักล่าว และน ามาเป็นขอ้มูลในการ
วางแผนการบรหิารทรพัยากรมนุษย์เพื่อให้มคีวามสอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงและก้าว
ทนัโลกซึ่งจะช่วยให้ธุรกจิเตบิโตได้อย่างต่อเนื่อง ทมีผูว้จิยัจงึสนใจที่จะศกึษาแนวโน้มการ
บริหารทรพัยากรมนุษย์ของผู้บรหิารทรพัยากรมนุษย์ไทยใน อนาคตข้างหน้าเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ไทยให้ก้าวทันการ
เปลีย่นแปลงและน าพาองคก์ารบรรลุเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุดต่อไป 
 
ค าถามการวิจยั 

แนวโน้มการบรหิารทรพัยากรมนุษยข์องไทยในอนาคตเป็นอย่างไร 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 เพื่อศกึษาแนวโน้มการบรหิารทรพัยากรมนุษยข์องไทยในอนาคต 

 
ขอบเขตการวิจยั 

 การวิจยัครัง้นี้ต้องการศึกษา แนวโน้มงานบริหารทรพัยากรมนุษย์ในอีก 10 ปี
ข้างหน้าตามความคิดเห็นของผู้บริหารระดบัสูงและที่ปรกึษาด้านทรพัยากรมนุษย์ของ
บริษัทเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมบริหารงานบุคคลไทย เก็บข้อมูลระหว่าง เดือน
มถิุนายน 2558 – เดอืนมถิุนายน 2559 
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ระเบยีบวิธีวิจยั 
การวิจัยครัง้นี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) สาเหตุที่เลือก

วธิกีารวจิยันี้เนื่องจากธรรมชาตคิวามรู้ความจรงิในประเดน็ค าถามที่ตอ้งการมาจากความรู้
ความคดิเหน็และประสบการณ์ของผูบ้รหิารทรพัยากรมนุษย์ไม่ใช่มแีนวคดิทฤษฎีมาก่อน
แล้ว จงึสอดคล้องกบักระบวนทศัน์การวจิยัแบบสร้างสรรคน์ิยม(Constructivism) ที่มคีวาม
เชือ่ว่าความจรงิเป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถจบัตอ้งไดซ้ึ่งโครงสร้างของทางสมองของมนุษยเ์ป็นตวั
สร้างโดยผ่านประสบการณ์ที่เผชญิมาซึ่งจะแตกต่างกันแต่ละบุคคลและหากธรรมชาติ
ความรูท้ีต่อ้งการเป็นแบบนี้วธิกีารวจิยัทีเ่หมาะสมคอืการวจิยัเชงิคุณภาพ (Creswell, 2014, 
pp: 5-8) 

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์เจาะลึกเป็นรายบุคคล (In-depth Interview) 
จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants)โดยผู้วจิ ัยเป็นผู้ท าการสัมภาษณ์พูดคุยสนทนา
ซกัถามเจาะลกึ ล้วงหาค าตอบที่เป็นจรงิอย่างละเอียดแบบเป็นไปตามธรรมชาตไิม่เร่งรบี
โดยการเล่าเรื่องราวปรากฏการณ์อย่างมเีป้าหมายลกึซึ้งชดัเจนตามประเดน็ค าถาม(พเิชษฐ ์
วงศ์เกียรติขจร, 2559 หน้า 251-252) ใช้แนวค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi Structure 
Interview Guide) ทีท่มีผูว้จิยัสรา้งขึน้เองจากการทบทวนแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง  

ผูใ้ห้ข้อมูลหลกั ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารระดบัสูงและทีป่รกึษาดา้นทรพัยากรมนุษยข์องทัง้
บรษิทัเอกชนและหน่วยงานภาครฐับาลไทย จ านวน 21 คน วธิกีารเลอืกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั
ใชว้ธิกีารเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ที่มีคุณสมบตัิตรงกบัวตัถุประสงค์การ
วจิยัและใชว้ธิกีารบอกต่อ (Snow ball technique) 

การวิเคราะห์ข้อมูล ทมีผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิีการวเิคราะห์เชงิเนื้อหา(Content Analysis) 
การสรุปความและตคีวาม (Interpretation) แล้วจบัประเดน็ขอ้มูลที่ตรงกบัวตัถุประสงค์การ
วจิยั (พเิชษฐ ์วงศเ์กยีรตขิจร, 2559 หน้า 217-218) 

ผลการวิจยั 
จากค าถาม “ในอีก 10 ปีนับจากนี้ไป ท่านคิดว่าแนวโน้มงานบริหารทรพัยากร

มนุษย์ควรจะเป็นอย่างไร” จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเทียบเคียงกรอบการบริหาร
ทรพัยากรมนุษย์ตามแนวคดิของ (Armstrong, 2010) ซึ่งประกอบดว้ยสองส่วนใหญ่คอืการ
บริหารทรพัยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทีมผู้วจิ ัยสรุปประเด็นหลักที่
น่าสนใจ ไดส้องประเดน็หลกัดงันี้  
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1. ดา้นบรหิารทรพัยากรมนุษย ์การออกแบบงานจะเป็นยุคบูรณาการเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสารดว้ยความเขา้ใจมนุษย์ โดยภาพรวมพบวา่ในอกี 10 ปีนบัจากนี้คอื
ปี ค.ศ. 2026 แนวโน้มงานบรหิารทรพัยากรมนุษย์จะมลีกัษณะงานทรพัยากรมนุษย์ที่เป็นยุค
บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT: Information Technology) และการสื่อสารด้วยความ
เขา้ใจมนุษย ์งานทรพัยากรมนุษย์จะส าคญัเทยีบเท่างานบรหิารหลกัๆ ขององค์การ ปรชัญา
การบริหารทรพัยากรมนุษย์ด้วยจิตส านึกและความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ลกัษณะ
คนท างานทรพัยากรบุคคลจะมคีวามผกูพนัต่อองคก์ารต ่าเน้นค่าจา้งสูง เกณฑก์ารคดัเลอืกคน
เน้นทศันคตเิป็นคนดมีากกว่าคนเก่ง ลกัษณะงานเป็นการท างานหลากหลายวฒันธรรมต้อง
ปรบัใหเ้ขา้กบับรบิท และจะใหค้วามส าคญักบัมาตรฐานแรงงานสากลสอดคลอ้งกบัองคก์ารแร
งงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) เพื่อรองรับแรงงานจาก
ประเทศอื่นทัง้ด้านกฎหมายแรงงานและการจดัการโรคระบาด ดงัรายละเอยีดขอ้มูลทีพ่บจาก
การสมัภาษณ์ดงันี้ 
  1.1 ลกัษณะงานทรพัยากรมนุษยเ์ป็นยุคเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ด้วยความเขา้ใจมนุษย์ ดงัผูใ้ห้สมัภาษณ์ท่านหนึ่งที่กล่าวว่า “10 ปีขา้งหน้า ผมว่ามนัจะเป็น
รูปแบบ ออกเป็นระบบของ IT ไปหมดและการบริหารบุคคลจะถูกรวบรวมอยู่ในระบบ IT 
ทัง้หมด เช่น ระบบการจดัการจดัอะไรทัง้หมด จดัหาคน เป็นในรูป IT หมด การคุยกนั การ
ต่อรอง อาจจะเป็นรูป IT ทัง้หมด มนัจะไม่ใชใ่นรูปแบบของปัจจุบนันี้แลว้ เพราะวา่มนัหมดสมยั 
เพราะคนสมยันี้อยู่กบั IT มาก ถ้าอาจารย์เห็น จะเห็นว่าไปที่ไหนคนก้มหน้าอย่างเดียวๆ ส่ง
ไลน์ สงัคมก้มหน้า” (P.2) และ อีกท่านที่กล่าวว่า“ในอนาคต คนจะเริ่มหันมาใช้ระบบ ความ
เขา้อกเขา้ใจในมนุษย ์ควบคู่ไปกบั เครื่องไมเ้ครื่องมอื ตวัชีว้ดั และTechnology ต่างๆ” (P.15) 
  1.2 ลกัษณะงานทรพัยากรมนุษยม์คีวามส าคญัเทยีบเท่างานบรหิารหลกัๆของ
องคก์าร  ดงัผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านหนึ่งทีก่ล่าววา่ “งานบุคคลมนัตอ้งส าคญัอยู่ตลอด อย่างทีผ่ม
พูดตัง้แต่ตน้ แต่คนทีจ่ะมาท างานนี้ จะพฒันาไปถงึข ัน้ไหน ขึน้อยู่กบัโอกาสและตวับุคคลผู้
นัน้ว่าจะพฒันาอย่างไร ให้อยู่ในระดบัศกัดิศ์รเีท่าเทยีมกบัผูบ้รหิารหลกัๆ คอื งานบุคคลนี่
มนัจะตอ้งไม่ใชแ่ค่งานสนบัสนุน มนัจะตอ้งถอืเป็นงานหลกัขององคก์ร ฯถงึจะอยู่ได ้ วา่งาน
บุคคลนี้มีส่วนที่จะท าให้เกิดผลดีต่อองค์กรฯ มีส่วนที่จะท าให้ได้มาซึ่งความถึงเป้าหมาย
ก าไร ก าไรนี่เป็นตวัวดัความเจรญิขององค์กรฯ คือถ้าไม่มีก าไร องค์กรมนักไ็ม่ Success 
ประธานใหญ่ของบรษิทัแห่งหนึ่งในญี่ปุ่ น ส่งคนของตนเองไปเปิดโรงงานทีอ่เมรกิา ผูบ้รหิาร
ญี่ปุ่ นคนนัน้ถามว่า คุณจะส่งผมไปท าอะไร ท่านประธานตอบว่า You Make Money ท่าน
ประธานเคยกล่าวไวว้่า ถา้คนไหนบรหิารงานแลว้ ไม่มกี าไร It’s a SIN! (เป็นบาป) เพราะ
ถ้าไม่มีก าไรบรษิัทไม่โต ก าไรไม่ใช่ Goals เป็น Means ก าไรเป็นเครื่องมือที่จะน าไปสู่
จุดหมาย คอื ความเจรญิมัน่คง ความรุ่งเรอืงขององคก์รฯ” (P.16) 
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  1.3 ปรชัญาการบริหารทรพัยากรบุคคลด้วยจิตส านึกและ ด้วยความเข้าใจ
ธรรมชาตขิองมนุษย์ ดงัค ากล่าวของผูใ้ห้สมัภาษณ์ท่านหนึ่งที่กล่าวว่า “ทรพัยากรบุคคลเป็น
ปัจจยัที่ส าคญัในการบรหิาร อนัมลีกัษณะแตกต่างจากปัจจยัการบรหิารอื่นๆ เพราะทรพัยากร
บุคคลเป็นปัจจยัทีม่ชีวีติ จติใจ มคีวามรู้สกึ แนวโน้มการบรหิารทรพัยากรบุคคลในปัจจุบนั ได้
มกีารใชปั้จจยัตวัชีว้ดั รวมทัง้ KPI กนัอย่างเตม็ที่ และเกดิทุกข ัน้ตอนของการบรหิารทรพัยากร
บุคคล เพราะมัน่ใจวา่ตวัชีว้ดัต่างๆนัน้มปีระสทิธภิาพ สามารถอธบิายเหตุผลได้ และหลายกรณี
กม็กีารใชอ้ย่างเกนิความจ าเป็น ท าใหก้ารบรหิารทรพัยากรบุคคล เน้นกระบวนการ เน้นปฏบิตั ิ
ให้เป็นไปตามตวัชี้วดั ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม แต่มิได้สาระที่เป็นประโยชน์ในการ
บรหิารทรพัยากรบุคคลอย่างแท้จรงิ ความคดิ ทศันคตขิองมนุษย์ มคีวามสลบัซับซ้อน ยากที่
ตวัชีว้ดัจะวดัได้อย่างถูกต้อง ตามที่ต้องการจะวดั และวดัได้อย่างน่าเชื่อถอื ดงันัน้การบริหาร
ทรพัยากรบุคคลด้วยจติส านึกและ ด้วยความเขา้ใจธรรมชาตขิองมนุษย์ โดยไม่พึ่งแต่ตวัชีว้ดั 
จะท าใหก้ารบรหิารฯเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิลละประสทิธภิาพอย่างแทจ้รงิ” (P.15) 
  1.4 ลกัษณะงานให้ความส าคญักบัมาตรฐานแรงงานสากลสอดคล้องกบั ILO 
เพื่อรองรบัแรงงานจากประเทศอื่นทัง้ดา้นกฎหมายแรงงานและโรคระบาด ดงัค ากล่าวของ
ผู้ให้สมัภาษณ์ท่านหนึ่งที่กล่าวว่า “ความส าคัญตัวนี้จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครบั และสิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ผมวา่ ทางสมาคมควรมองตรงนี้ใหด้ีๆ  นะ ในเรื่องมาตรฐานแรงงาน คุณยงัไม่ศกึษา
ตรงนี้จรงิๆ คุณตอ้งรูส้ ิโลกมนัไปถงึไหนแลว้ บ้านเราจะเกดิเรื่องในการใชแ้รงงานเชน่ ภาค
ประมง เพราะฉะนัน้เราตอ้งมกีฎหมายเกีย่วกบัแรงงานภาคประมง คนอพยพ เรื่องนี้มนัเป็น
เรื่องที่คุณต้องปฏบิตั ิอกีทัง้ คอยบอกเรื่องโรคระบาดเรื่องอื่นๆอกีมากมาย ไม่ได้ก าหนด
มาตรฐานจะตอ้งท ายงัไงผมตรวจพวกเนี่ย อยู่กรมแรงงาน กีค่นมัง่ ทีศ่กึษาจรงิๆ ว่าต่อไป
มนัจะเป็นอย่างไร ควรติดตามดูว่า ILO ที่เสนอออกมาแต่ละปี แล้วเราจะได้ตามทนัจะได้
แก้ไขทนั อนัไหนยงัรบัไม่ได้เอามาใชเ้ป็น Recommendation ยงัไม่ต้องออกกฎหมายแต่
ออกเป็นกฎกระทรวงไม่ตอ้งเขา้รฐัสภา” (P.17) 
  1.5 เกณฑ์การคดัเลือกคนเน้นทศันคติเป็นคนดีมากกว่าคนเก่ง ดงัค ากล่าว
ของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านหนึ่งทีก่ล่าววา่ “ผมวา่มนัน่าจะดขีึน้นะ แต่ทัง้นี้ทัง้นัน้ผมวา่มนักอ็ยู่ที่
ตวับุคคล ถ้าตวับุคคลไม่เหน็แก่ตวัมากเกนิไป ไม่เหน็แก่ผลประโยชน์มากเกนิไป มกีารให้
กนัมากกวา่นี้ดว้ยความจรงิใจ และมคีวามจรงิใจต่อกนัไม่มาใส่หน้ากากใส่กนั แมแ้ต่ในพวก
บุคคลฯ ด้วยกนักต็าม ถ้ามีคนแบบนัน้ ฝ่ายบุคคลฯยงัไงก็ไม่เจรญิ เพราะยงัใส่หน้ากาก 
เล่นละคร สรา้งภาพกนัอยู่ แต่เมื่อไหร่ทีต่ดัเหล่านัน้ออกแลว้มคีวามจรงิใจในอาชพีเดยีวกนั 
เพราะวา่บุคคลฯนี่คอืคนทีจ่ะชว่ยคนอืน่เคา้ เพราะฉะนัน้ผมถงึบอก ใหค้รองใจตนใหไ้ดก้่อน 
ทุกอย่างมาจากใจในการปฏบิตัขิองงานบุคคล แต่ถ้าถามว่าในโลกปัจจุบนันี้ มนัมวีชิาการ 
วทิยาการใหม่ๆ ผมวา่มนัน่าจะดขีึน้ แล้วคนดผีมวา่มนัมากกวา่คนไม่ด ีเพยีงแต่ผมตอิยู่นิด
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เดยีววา่ ไปเน้นทาง HRD ซะมากเกนิไป ไปตามกระแสซะมากเกนิไป โดยลมื HRM ผมดู
คน ผมดูทีท่ศันคต ิดูความประพฤต ิความสามารถผมไม่สนเท่าไหร่หรอก มนัมาฝึกได้ ผม
เน้นคนดมีากกวา่คนเก่ง” (P.4) 
  1.6 ลกัษณะงานเป็นการท างานหลากหลายวฒันธรรมตอ้งปรบัใหเ้ขา้กบับรบิท
ดงัค ากล่าวของผูใ้ห้สมัภาษณ์ท่านหนึ่งที่กล่าวว่า “ขึน้อยู่กบัวฒันธรรมในบ้านนัน้ๆ บางแห่ง
เค้าก ็Serious  เค้ากจ็ะเหมอืนๆกนัไม่มปัีญหา แต่ถ้าไปในที่อื่นๆ เวลาที่จะท าSalary Survey 
กข็ึน้อยู่กบัความเป็นระเบยีบ ความสนใจ ขึน้อยู่กบัวฒันธรรมของแต่ละที่ เวลาขอเอกสารไม่รู้
ว่าอยู่ตรงไหนมัว่ไปหมด แต่บางแห่งกจ็ดัไวช้ดัเจน คือเรื่องของการหาขอ้มูลให้กบัเรา เราจะ
บอกได้ เลยว่า How Organize เป็นอย่ างไร Organizing Ability นี่ เป็นส่ วนหนึ่ งที่ จะชี้ผ ัง
ความสามารถขององคก์รฯ  แต่เรากอ็งิกบั Local Practice ในแต่ละประเทศเป็นอย่างไร เรากใ็ช้
บางส่วน เช่นอายุการเกษียณ แต่ละประเทศเป็นอย่างไร กเ็อาตวันัน้มาเป็นการก าหยดอายุการ
ท างาน อย่างบางประเทศกจ็ะเกษียณอายุที่ 55-60 บางประเทศผูห้ญิงเกษียณก่อน แต่เดีย๋วนี้
เริม่ใกลเ้คยีงกนัแล้ว บางประเทศกจ็ะองิแบบEurope คอืท าไปไม่มกีารเกษยีณ (อย่างAustralia) 
และในกรณีที่ไม่มกีารก าหนดเกษียณอายุ ปรากฏว่าคนเกษียณเร็วกว่า คนที่มีความสามารก็
มกัจะเกษยีณไปก่อน เพราะไปเริม่ตน้ชวีติใหม่” (P.5) 
  1.7 ลกัษณะคนท างานจะมคีวามผกูพนัต่อองคก์ารต ่าเน้นคา่จา้งสูง ดงัค ากล่าว
ของผูใ้ห้สมัภาษณ์ท่านหนึ่งที่กล่าวว่า “ซึ่งมองเหน็ HR ตอนนี้ออกเรว็เหลอืเกนิและต่อไป
คงมากขึน้ ผมเป็นที่ปรกึษาให้เค้านี่ บรษิัทหนึ่ง ผมไปอยู่มาสามปี ออกไปแล้วห้าคน HR 
อยู่ไม่ทน เป็นงานหนกั ท าไมเราอยู่ไดเ้ป็นสบิๆ ปี เคา้อยู่ไม่ไดค้รบั แต่บางคนมาบอกอย่าง
นี้เลยครบั เคา้ Set up ขึน้ในเรื่องของ Salary ของเคา้ดว้ย” (P.4) 

2. คุณลกัษณะของนกับรหิารทรพัยากรมนุษย์ โดยภาพรวมพบวา่ในอกี 10 ปีนบั 
จากนี้ คือ ปี 2568 แนวโน้มของคุณลกัษณะนักบริหารทรพัยากรมนุษย์จะเป็นคนชอบอ่าน
หนังสือ ชอบพฒันาตนเอง มบีุคลกิภาพดี เป็นคนซื่อสตัย์ในหน้าที่ มสี านึกหน้าที่รบัผดิชอบ 
ตรงต่อเวลา และ มีวินัย เป็นคนรักงานและให้  เกียรติงาน เป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง 
(Chang Agent) สู่การพัฒนาองค์การ (Organization Development: OD) และมีความสามารถ
สรา้งเครอืขา่ยทัง้ในและต่างประเทศ ดงัรายละเอยีดขอ้มูลทีพ่บจากการสมัภาษณ์ดงันี้ 

2.1 ชอบอ่านหนังสอื ชอบพฒันาตนเอง ดงัค ากล่าวของผูใ้ห้สมัภาษณ์ท่าน
หนึ่งทีก่ล่าวว่า “ผมเป็นคนชอบอ่านหนงัสอื และไม่ใช่อ่านผา่นๆนะ เวลาเจออะไรดีๆ ผมจะ
ตดัเก็บเอาไว้เลย จนทุกวนันี้ก็ยงัอ่านยงัท าอยู่ และชอบเข้าสมัมนาฟังคนอื่นเค้าพูด แต่
สุดทา้ยแลว้มนัอยู่ทีจ่ติใจเราเองวา่เราอยากจะพฒันา มนัขึน้อยู่กบัคน” (P.16) 

2.2 บุคลกิภาพนกับรหิารงานบุคคลตอ้งดี ดงัค ากล่าวของผูใ้ห้สมัภาษณ์ท่าน
หนึ่งทีก่ล่าววา่ “สมยันี้เก่งนะ สงัเกตดู องคก์ารสมยันี้ทุกแห่ง เปิดรบั ยอมรบั บุคคลมากขึน้ 
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ที่แล้วมา เค้าจะเห็นบุคคลเป็นกระโถนท้องพระโรง มอีะไรกโ็ยนมาที่บุคคลหมด สมยันี้ก็
พฒันาขึน้และทีส่ าคญั ผมวา่ไม่ยิง่หย่อนไปกวา่ความรูค้วามสามารถ คอื บุคลกิ การวางเนื้อ
ว่างตวั ต้องท าตวัให้เรยีกว่า ไม่มีขอ้ต าหนิ ถ้าตวับุคคลเองมขี้อต าหนิ การที่จะให้คนอื่น 
หรอืระดบัสูงกวา่ยอมรบั มนักย็าก” (P.16) 
  2.3 นักบริหารงานบุคคลมีคุณลกัษณะเป็นคนซื่อสตัย์ในหน้าที่  มีส านึกหน้าที่
รบัผดิชอบ และตรงต่อเวลามวีนิัย ดงัค ากล่าวของผูใ้ห้สมัภาษณ์ท่านหนึ่งที่กล่าววา่ “คนท างาน
กบัผม ผมต้องการ 3 ขอ้ 1.ซื่อสตัย์ในหน้าที่ 2.มีส านึกหน้าที่รบัผดิชอบ และ 3.ตรงต่อเวลามี
วนิัย ผมถอืมากเรื่องเหล่านี้ ในชวีติผมท างานมา ไม่เคยมาสายเลยแม้แต่วนิาทเีดยีวเลย ไม่ว่า
จะอยู่ในฐานะของขา้ราชการ / บรษิทัเอกชน / ทีป่รกึษา บางบรษิทัผมยงัมาเปิดประตูให้เค้าเลย 
ผมไม่ชอบมาท างานช้า ผมไม่ชอบมาท างานสาย ผมชอบตรงต่อเวลา และผมไม่เคยรบัสนิบน
จากบรษิทัใดๆเลย แลว้มนัเป็นความสุขของเรา เราไปวา่คนอื่นได้” (P.4) 
  2.4 นักบรหิารทรพัยากรมนุษย์จะต้องเป็นตวัแทนการเปลี่ยนแปลง(Change 
Agent) สู่การพฒันาองคก์าร (OD: Organization Development)  ดงัค ากล่าวผู้ให้สมัภาษณ์       
ท่านหนึ่งที่กล่าววา่ “ขัน้เริม่ตน้ คอืใหค้นรูว้่า องคก์ารฯ มนัพฒันาได ้ไม่ได้พฒันาคนอย่างเดยีว
นะ มนัจะตอ้งพฒันาทัง้องคก์าร และจะตอ้งรูว้า่พฒันาอย่างไร ทัง้หมดนี่ไม่ใช ่Personnel ท านะ 
ถา้เมื่อไหร่ Personnel ไปท า ไม่ใช่คนก่อตัง้ เราจะตอ้งใหค้วามรู้สกึจะพฒันาองคก์ารมนัเกดิขึน้ 
จึงจัดตัง้ หลายแห่ง Personnel เป็นตัวตัง้ตวัตี ท าตัวเป็น Change Agent มนัไม่ใช่คนก่อตัง้ 
แต่ถา้ท าให้เกดิ Awareness ขึน้มาทัง้องค์กร เริม่ตัง้แต่ผูบ้รหิารระดบัสูงลงมาเลย ซึ่งมนัอาจจะ
ไปกระทบตรงที่ อ านาจระดบัสูงมนัจะถูกลดทอนลงบ้าง แต่ก็ต้องยอมเพื่อการพฒันาองค์กร 
และก็ต้องดูว่า จะพัฒนา Total System หรือ Sub System ซึ่งมีทฤษฎีเยอะ ผมเขียนไว้ใน
หนงัสอืทุกอย่าง เพราะฉะนัน้ Personnel Management เป็นส่วนหนึ่งของ OD” (P.16) 
  2.5 มีความสามารถสร้างเครอืข่ายทัง้ในและต่างประเทศ ดงัค ากล่าวของผู้ให้
สมัภาษณ์ท่านหนึ่งที่กล่าวว่า “เพื่อมารวมกนั แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั ตลอดจนต้องหา
เครอืขา่ย เครอืขา่ยตอ้งสมัพนัธก์บัทัง้ในและต่างประเทศ” (P.16) 

 2.6 นกับรหิารทรพัยากรมนุษยต์้องเป็นคนช่างสงัเกตและจดจ าพูดตรงไปตรงมา 
เป็นธรรม อ้างองิได้ ดงัผูใ้ห้สมัภาษณ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า “ถ้าท างานคุณต้องเป็นคนช่างสงัเกต 
มนัจะเหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะครบัเข้าไปเก็บๆ แล้วพอจะเปิดใช้นะ โอ้โห รู้เลยว่าต้องท า
อะไรยงัไงบ้าง” (P.17) และอกีท่านที่กล่าวว่า “ต้องพูดจาอย่างตรงไปตรงมา ตอ้งกลา้พูด ต้องรู้
วา่อะไรคอืความเป็นธรรมหรอืไม่เป็นธรรม และความเป็นธรรมนัน้อย่ายดึเอาแต่นามธรรม มนั
ตอ้งเป็นรูปธรรม ไม่มใีครจะทนใหเ้อาเปรยีบอยู่ไดต้ลอดเวลา ถ้าปล่อยให้มคีวามยากจนอยู่ทีใ่ด 
จะกระทบถงึคนร ่ารวย ไม่ชา้กเ็รว็ พูดจาตอ้งอยู่กบัร่องกบัรอยครบั ต้องอา้งถงึได”้ (P.21) 
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  2.7 นักบรหิารทรพัยากรมนุษย์ต้องเป็นคนรกัและให้เกยีตริงาน  ดงัค ากล่าว
ของผู้ให้สมัภาษณ์ท่านหนึ่งที่กล่าวว่า “ผมว่าการท างานเราต้องให้ความส าคัญแก่งาน
มากกว่าอย่างอื่น ผมถอืวา่งานทุกอย่างเป็นเกยีรต ิและเรารู้จกัคนไดม้ากขึน้ ผมเป็นตัง้แต่
เสมยีนพนกังาน ไม่เคยรงัเกยีจงาน ถา้เราไม่ใหเ้กยีรตแิก่งาน งานกไ็ม่ใหเ้กยีรตเิรา” (P.21) 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลครัง้นี้เพื่อใหไ้ด้ขอ้คดิเหน็ที่น่าสนใจเพิม่เตมิไดใ้ชว้ธิกีารอภปิราย
ตามประเดน็ที่คน้พบจากการศกึษาเชงิคุณภาพทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ไม่ได้อภิปราย
ผลตรงตามวตัถุประสงค์ ดงันัน้ทมีผูว้จิยัพบประเดน็ที่น่าสนใจน าสู่การอภิปรายผลทีส่ าคญั 
3 ประเดน็ ไดแ้ก่   
 1. การบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ี่บูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ดว้ยความเขา้ใจมนุษย์ จากการศกึษาพบว่า แนวโน้มของลกัษณะการบรหิารทรพัยากรมนุษย์
ในอนาคต จะมลีกัษณะการบรหิารสอดคล้องกบัการศกึษาของสถาบนัการพฒันาภาวะผูน้ าและ
การจดัการ (Institute of Leadership and Management, 2014) สิ่งที่ผู้จดัการบริหารทรพัยากร
มนุษย์ต้องรู้และด าเนินการในอนาคตข้างหน้าคือปี 2020 เพื่อให้การบริหารงานทรพัยากร
มนุษย์ประสบความส าเรจ็ พบว่าผูบ้รหิารทรพัยากรมนุษย์จะต้องมกีารพฒันาปรบัปรุงเรื่องการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการถ่ายโอนขอ้มูลด้วยระบบความเรว็สูง (wired, wi-fi, and 3G,4G) 
มคีวามต้องการการท างานแบบระบบยดืหยุ่นสูง (Flexible work) โดยเฉพาะอย่างยิง่การท างาน
ในยุคโมเดลประเทศไทย 4.0 คอื อาจตอ้งเตรยีมปรบัวธิใีนการดูแลความสมดุลของชวีติ (Work-
Life Balance) ของพนักงาน ที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมระหว่างโลกส่วนตัวและโลกของ
ท างานที่ไม่มีเส้นแบ่งชดัเจนอีกต่อไป คนท างานอาจใชส้ื่อโซเชยีลส่วนตวัในเวลาท างาน และ
ตดิต่อเรื่องการท างานผ่านโปรแกรมแชตเมื่อกลบับ้านได้  ในขณะเดยีวกนัผูบ้รหิารทรพัยากร
มนุษย์ยงัคงต้องเก่งและเชีย่วชาญงานวางแผนจากทกัษะการใชท้กัษะคน เช่น ทกัษะการจูงใจ 
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการผลักดันให้เกิดความรกัและผูกพันในงาน ต้องเข้าใจ
ขอ้จ ากดัของแต่ละคน ตอ้งเขา้ใจความต้องการของลูกค้า ความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
(stakeholders) กบับรษิทั ซึ่งสรุปได้ว่าผูบ้รหิารทรพัยากรมนุษย์ต้องสามารถบรหิารงานโดยใช้
ทกัษะการใชง้านมนุษย์ให้ท างานให้บรรลุผลส าเรจ็ของบรษิัทด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
 ทัง้นี้ในอกี 10 ปีขา้งหน้าหรอืประมาณปี ค.ศ. 2025-6 โลกการท างานจะเปลีย่นแปลง
ไปเป็นยุคที่มีการใช้ระบบอัตโนมัติและมีการน าหุ่นยนต์มาใช้งานแทนแรงงานคนมากขึ้น 
(PWC, 2014) ขณะเดยีวกนัการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสรา้งประชากรโลกที่พบว่า อตัราการเกดิ
ของเด็กเกิดใหม่น้อยกว่าอตัราการเสียชวีติของคน จงึมีผลให้ประชากรวยัสูงอายุมากกว่าวยั
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เดก็และวยัหนุ่มสาว การเปลี่ยนโครงสร้างประชากรเป็นประชากรสูงอายุจ านวนเพิม่ขึน้นี้ ก าลงั
เกดิขึน้ในหลายๆ ประเทศทัว่โลก ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อทุกคน ในสงัคมทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ
และสงัคม (ส านักงานสถิตแิห่งชาติ, 2559) ในส่วนนี้กระทบต่อการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ใน
ดา้นการจา้งงาน เนื่องจากเมื่ออตัราการเกดิน้อยกว่าอตัราการเสยีชวีติ ท าให้มผีูสู้งอายุจ านวน
มากในแต่ละสงัคม ท าให้ไม่สามารถท างานได้ด้วยความอดทนเตม็ที่ทดัเทยีมกบัวยัหนุ่มสาว 
กอปรกบัวทิยาการทางเทคโนโลยขีองโลกทีม่คีวามกา้วหน้าจงึได้มกีารผลติหุ่นยนตม์าใชใ้นการ
ท างานแทนคนได้มากขึน้ แต่การใชแ้รงงานหุ่นยนต์แทนคนนัน้มขีอ้จ ากดัในด้านการดูแลด้าน
อารมณ์ ความรูส้กึและจติใจของมนุษย์เนื่องจากหุ่นยนต์ไม่สามารถเขา้ใจความรูส้กึของมนุษย์
ได้ อกีทัง้งานบรหิารทรพัยากรมนุษย์นัน้เป็นงานที่ต้องอาศยัทัง้ศาสตร์และศลิป์ในการจดัการ
ใหม้นุษยท์ างานใหบ้รรลุส าเรจ็ตามเป้าหมายขององคก์าร โดยตอ้งการความเขา้ใจหรอืได้ใจของ
ผูท้ างานมากที่สุดงานจงึจะมปีระสิทธภิาพสูงสุด ดงันัน้จงึเป็นเหตุผลว่าการบรหิารทรพัยากร
มนุษย์ในอนาคตข้างหน้านัน้ ผู้ท างานด้านนี้จ าเป็นต้องมคีวามสามารถท างานโดยต้องบูรณา
การทัง้ทกัษะการบริหารมนุษย์การสื่อสารกบัมนุษย์อย่างเขา้ใจเพื่อให้ท างานมปีระสิทธิภาพ
และการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยมีาช่วยงานใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อองคก์าร   
 2. การบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม จากการศกึษา
พบว่า ลกัษณะงานทรพัยากรมนุษยใ์นอนาคตจะเป็นการท างานหลากหลายวฒันธรรมตอ้ง
ปรบัใหเ้ขา้กบับรบิทสอดคลอ้งกบัอารม์สตรองและซาลามอน (Armstrong, 2010; Salamon, 
1992, 2000) ที่กล่าวว่า งานการบรหิารทรพัยากรมนุษยไ์ด้พฒันาก้าวหน้าขึน้มาอกีระดบั
หนึ่งจากงานการจดัการงานบุคคลโดยมกีารขยายขอบเขตออกไปยงัดา้นพฤตกิรรมองคก์าร
เชน่การค านึงถงึความหลากหลายของพนักงาน การค านึงถงึกฎหมายและจรยิธรรมในการ
จดัการทรพัยากรมนุษย์รวมทัง้วฒันธรรมองค์การ และมีการให้ความส าคญักบังานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับระหว่างประเทศ นอกจากนี้ย ังเน้นว่างานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เป็นหน้าที่ของผู้บริหารในสายงานด้วยไม่ใช่เฉพาะสายงานบริหาร
ทรพัยากรมนุษยเ์ท่านัน้ดงัเชน่ในอดตีเท่านัน้ 
 ทัง้นี้อาจเนื่องจาก การจ้างงานของประเทศไทยในปัจจุบนัมกีารจา้งานแรงงานขา้ม
ชาตเิป็นจ านวนมากเนื่องจากแนวโน้มไทยมสีงัคมผูสู้งอายุเพิม่ขึน้เรื่อยๆ จากโครงสรา้งของ
ประชากรทีเ่ปลีย่นไปโดยมสีดัส่วนผูสู้งอายุมากขึน้ขณะทีม่วียัแรงงานเท่าเดมิหรอืลดลง ซึ่งจะ
มผีลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการผลติที่มแีต่จะเพิม่มากขึ้นและก าลงัแรงงานที่เป็นที่
ตอ้งการของอุตสาหกรรมการผลติลดน้อยลง กอปรกบัการเปิดประชาคมอาเซยีนทีจ่ะมาพรอ้ม
กบัสถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรโีดยมกีารย้ายถิน่ของแรงงานทัง้ย้ายเขา้และ
ยา้ยออก ซึ่งประเทศไทยเป็นทัง้ประเทศต้นทางและปลายทาง แรงงานมฝีีมอืในอาเซียนจาก
ประเทศทีม่คี่าตอบแทนต ่ากจ็ะย้ายเขา้มาท างานเพื่อหวงัค่าตอบแทนที่สูงกวา่ และแรงงานมี
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ฝีมอืไทยในบางสาขาอาจยา้ยไปท างานทีม่าเลเซยีและสงิคโปร ์ขณะเดยีวกนัแรงงานระดบัล่าง
จากประเทศเพื่อนบ้าน เชน่ กรรมกร แม่บ้าน คนงานก่อสรา้ง กจ็ะไหลทะลกัเขา้ประเทศเป็น
จ านวนมาก จะเหน็วา่ในปี 2558 ประเทศไทยมแีรงงานขา้มชาตทิี่ได้รบัอนุญาตท างาน เป็น
จ านวนถงึ 1,445,575 คนเมื่อจ าแนกตามสญัชาตขิองแรงงานต่างด้าวที่เขา้ท างานในประเทศ
ไทย พบวา่กลุ่มทีเ่ขา้เมอืงโดยถูกกฎหมาย 5 สญัชาตแิรก ไดแ้ก่ เมยีนมา กมัพูชา ลาว ญี่ปุ่ น 
และจนี (ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์, 2559 : 1-3) จะ
เห็นว่าประเทศไทยจะมีบทบาทในการบริหารทรพัยากรมนุษย์ในบริบทของวฒันธรรมที่
หลากหลายตามการจ้างงานแรงงานที่มาจากหลากหลายประเทศซึ่งแต่ละประเทศจะมี
วฒันธรรม ความคดิ ความเชือ่ การปลูกฝังค่านิยม ทศันคตทิีแ่ตกต่างกนั การหล่อหลอมเลีย้ง
ดูมาจากต่างพื้นที่และสิ่งแวดล้อมย่อมน ามาซึ่งความแตกต่างในการท างาน ในการแสดง
พฤตกิรรมและการด ารงอยู่ในระหว่างท างานของแรงงานด้วย ซึ่งโดยหลกัปรชัญาการท างาน
ของนักบรหิารทรพัยากรมนุษย์ที่ดจีะต้องบรหิารให้คนท างานหรอืแรงงานทุกคนมคีุณภาพ
ชวีติที่ดแีละมีความสุขในการท างาน (นวสันันท์ วงศป์ระสิทธิ ์และคณะ, 2559 : 73) และใน
อนาคตนัน้จะมีแรงงานข้ามชาติเข้ามาท างานจะมากขึ้นเรื่อยๆ อาจจะเป็นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศระดับโลกตามมา (Syed, J., & Ozbilgin, M. F., 2010) 
เนื่องจากต้องประสานงานกับประเทศต้นทางที่แรงงานเดินทางมาท างานด้วย ดังนัน้การ
บรหิารทรพัยากรมนุษย์ในอนาคตนักบรหิารทรพัยากรมนุษย์จึงต้องเรียนรู้และเข้าใจการ
บรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีห่ลากหลายวฒันธรรม การเขา้ใจพืน้ฐานการคดิการกระท าของแต่ละ
คนที่แตกต่าง ต้องเปิดกวา้งทางความคดิและการปรบัตวัเพื่อการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ที่
บรรลุวตัถุประสงค์คือยังเน้นการมุ่งเป้าหมายขององค์การเป็นหลักส าคัญเสมอโดยต้อง
เหมาะสมกบับรบิทของสถานที่ท างานนัน้ๆ ดว้ย และตอ้งมกีารท างานประสานงานกบัภาครฐั
ในด้านกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรม ให้มีการ
จดัการดูแลแรงงานค่าจา้งค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่ป็นธรรมกบัแรงงานทุกฝ่ายโดยไม่มขีอ้
เรียกร้องหรือมีสถานการณ์จ้างงานผิดกฎหมายจึงจะถือได้ว่าเป็นภารกิจของนักบริหาร
ทรพัยากรทีจ่ะเกดิมากขึน้ในอนาคตภายใน 10 ปีนี้ 
 3. การพฒันานกับรหิารทรพัยากรมนุษยใ์หเ้ป็นนกัสรา้งการเปลีย่นแปลง (Chang 
Agent) สู่การพฒันาองคก์าร (Organization Development: OD)  จากการศึกษาพบว่าใน
อนาคตนักนักบรหิารทรพัยากรมนุษยต์้องเป็นนักสรา้งการเปลีย่นแปลง (Chang Agent) สู่
การพัฒนาองค์การ (Organization Development: OD) สอดคล้องกับ จิระพงค์ เรืองกุน 
(2556 : 194) กล่าวว่าองค์การในปัจจุบนัได้น าแนวคิดการเปลี่ยนแปลงเขา้มาใช้เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัและความอยู่รอด การเปลี่ยนแปลงองค์การมีทัง้ที่ป ระสบ
ความส าเรจ็และล้มเหลว การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ประสบความส าเรจ็นัน้มกัเกดิจากแรงต้าน
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การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกดิจากคนในองคก์ารเป็นส าคญัในการเปลี่ยนแปลงองคก์ารจงึควรให้
ความส าคญักบัคน มุ่งเน้นการสื่อสารและเสริมสร้างความผูกพนัที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง 
ดงันัน้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงกลายเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนแปลง
องคก์ารทีม่ปีระสทิธผิล การเปลีย่นแปลงองคก์าร กระบวนการเปลีย่นแปลงองคก์ารทีส่ าคญั
ได้แก่ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มในอนาคต การวเิคราะห์สภาพปัจจุบนั และการเปลี่ยน
ผ่าน และบทบาทส าคญัของนักบรหิารทรพัยากรมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ ซึ่ง
ไดแ้ก่ การเป็นตวัแทนการเปลี่ยนแปลง การใหก้ารสนับสนุนผูจ้ดัการในสายงานสื่อสารและ
สรา้งความผกูพนัของพนกังาน เป็นตน้ 
 ทัง้นี้อาจเนื่องจากนักบรหิารทรพัยากรมนุษยม์หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัคนท างานในองค์การทุกระดับตัง้แต่ระดับนโยบายจนถึงระดบัปฏิบัติการโดยระดับ
นโยบายนัน้ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษยจ์ะเป็นผูบ้รหิารองคก์ารร่วมกบัผูบ้รหิารฝ่ายอื่นๆ
ในการประชุมหารอืและก าหนดนโยบายด้ายบุคคลของบรษิทั ส่วนระดบักลางนัน้ผูบ้รหิาร
ระดบัหวัหน้าแผนกทรพัยากรมนุษย์มีหน้าที่น านโยบายด้านบุคคลจากระดบัสูงลงสู่การ
ปฏิบตัิ ชี้แจงท าความเขา้ใจแนวทางการปฏิบตัิให้หวัหน้าแผนกอื่นๆรบัทราบและน าไป
ชีแ้จงพนักงานในสงักดัทราบและด าเนินการต่อไป ส่วนระดบัล่างนัน้นักบรหิารทรพัยากร
มนุษย์มีหน้าที่ดูแลสวสัดิการพนักงานให้ท างานอย่างมีความสุขมีความปลอดภัยในการ
ท างานอีกทัง้ต้องเป็นตวักลางของบรษิัทรบัฟังสุข ทุกข์จากพนักงานทุกคนแล้วน ามาหา
แนวทางปรบัปรุงแกไ้ขใหพ้นกังานมคีวามพงึพอใจสูงสุดต่อบรษิทั อกีทัง้ยงัมบีทบาทชีแ้จง
ท าความเขา้ใจกฎขอ้บงัคบัต่างๆของบรษิทัให้พนักงานทราบและเขา้ใจด้วยจะเหน็ว่าจาก
บทบาทดงักล่าวนักบรหิารทรพัยากรมนุษย์มโีอกาสพบเจอพนกังานทุกคนทุกต าแหน่งทุก
โอกาสทุเวลาที่ท างานในบรษิัทและพนักงานกค็าดหวงัว่าหวงัพึ่งการได้รบัความยุตธิรรม
จากนักบริหารทรพัยากรมนุษย์ของบริษัทได้ด้วยจึงเป็นเหตุผลว่านักบริหารทรพัยากร
มนุษย์จงึเป็นผูม้บีทบาทส าคญัในการสรา้งการเปลีย่นแปลงในองคก์ารไดเ้นื่องจากภารงาน
ต้องเกี่ยวข้องกบัทุกระดบัดงันัน้นักบริหารทรพัยากรมนุษย์ต้องพัฒนาตนเองให้มีความ
น่าเชื่อถือ มีความมัน่ใจสูง มีความยุตธิรรม มีความรู้ความสามารถให้เป็นที่ยอมรบัจาก
ผูบ้รหิารและพนกังานจงึชว่ยท าใหน้กับรหิารทรพัยากรมนุษยส์ามารถสรา้งการเปลีย่นแปลง
ในองคก์ารไปสู่การพฒันาทีด่ขี ึน้ได้ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะการน าผลการวจิยัไปใช ้ 
 จากการศกึษาพบว่าในอนาคตจะมกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาบูรณาการกบั
การใชท้กัษะการสื่อสารทีเ่ขา้ใจมนุษยม์าในการท างานด้านทรพัยากรมนุษย์มากขึน้เพื่อให้
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เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์การ ดงันัน้ผู้บริหารองค์การควรก าหนดนโยบายและให้
ความส าคญัต่อการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นงานทรพัยากรมนุษยใ์ห้มากขึน้และควรมกีารวาง
แผนการบรหิารงาน การบรหิารแบบยึดหยุ่น การก าหนดค่างานที่มกีารบูรณาการการน า
เทคโนโลยีและการใช้ทักษะการสื่อสารที่เข้าใจความเป็นมนุษย์อย่างกลมกลืนและมี
ประสทิธภิาพสูงสุดต่อองคก์ารต่อไป 
 2. ขอ้เสนอแนะการวจิยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรท าวิจ ัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บรหิารงานบุคคลในทศวรรษหน้า 
  2.2 ควรท าวจิยัเชงิคุณภาพเพื่อศกึษาแนวทางการส่งเสรมิประสิทธภิาพการ
บรหิารงานบุคคลในทศวรรษหน้า 
  2.3  ควรศกึษารูปแบบการบรหิารงานบุคคลที่ประสบความส าเรจ็ในทศวรรษหน้า 
  2.4 ควรศกึษารูปแบบการพฒันานักบรหิารทรพัยากรมนุษย์ให้เป็นนักสร้าง
การเปลีย่นแปลงสู่การพฒันาองคก์าร 
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