กลยุทธรับมือภาวะขาดแคลนแรงงาน
โดย รองศาสตราจารย ดร. ศิริยพุ า รุงเริงสุข

สังคมอาเซียนเปน สังคมที่กาวเขาสูสังคมของผูสูงอายุ อัต ราการเกิดที่ต่ํา ลงและการขาด
ระบบการพัฒนาคนที่มี ประสิทธิภาพของภาครัฐและเอกชนทําใหประเทศในอาเซียนอยางเชน ไทย ตอง
ประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานที่มี คุณภาพและขาดพนักงานที่มีคุณสมบัติเปนผูนาที่จะสืบทอดตําแหนง
บริหารอยางรุนแรง จากตัวเลขสถิติของศูนยวิจัยธนาคารไทยพาณิชยและจากอีกหลาย ๆ แหลงเรื่องการ
เติบโตของแรงงานในกลุมประเทศอาเซียนพบวาไทยมีปญหาขาดแคลนแรงงานรุนแรงที่สุด โดยในอีกประมาณ
3 ป ขางหนา ประเทศไทยจะประสบปญหาขาดแคลนประชากรที่อยูในวัยทํางานมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
สิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซียฟลิปปนส เวียดนาม และพมา (กลุมอาเซียน 7)
เมื่อเราทราบความจริงในขอนี้แลว องคกรไทยควรทําอยางไร? คําตอบก็คือ ตองวางแผน
เรื่องกําลังคนลวงหนา เพื่อที่จะสามารถคิดคนกลยุทธในการสรรหา พัฒนา และรักษาพนักงานใหองคกรมีคนดี
ๆ เกง ๆ ทํางานใหไดสัก 3 - 5 ป นี่ไมใชเรื่องลอเลน ฟงแลวลืม อานแลวผานไดอีกตอไป ถาไมเคยมีแผนเรื่อง
กําลังคน (Manpower planning) อยางจริงจังมากอน วันนี้ ตองเริ่มสรางแผนใหเสร็จโดยเร็วที่สุดกอนที่ทาน
จะตองปดบริษัทเพราะหาคนมาทํางานใหไมได สัปดาหกอนไดพบกับผูจัดการ HR ของบริษัทชั้นนํา 2 – 3
ทาน ที่มีโรงงานผลิตอยูในจังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน อุบลราชธานี ซึ่งเปนจังหวัดใหญ ทางภาคอีสานของ
เรา ผูจัดการ HR ทั้ง 3 ทานตางรําพึงรําพันถึงความยากลําบากในการหาแรงงานระดับ ปวช. และที่มี
การศึกษาต่ํากวาลงมาวาหายากมาก แมวาทางบริษัทจะมีลูกลอลูกชนเอาใจคนงานสารพัด ยกตัวอยางเชน ให
คาแรงดี สวัสดิการดี มีเลี้ยงอาหารกลางวัน มีหอพักใหอยูฟรี หองติดแอร (แตพนักงานตองจายคาไฟฟาเอง) มี
รถรับ – สง ฯลฯ ซึ่งฟงดูก็วาดีนะคะ แตปรากฏวาก็ยังไมสามารถตรึงตัวตรึงใจพนักงานใหอยูกับบริษัทได
เต็มรอย เพราะเมื่อมีบริษัทตางชาติ ยายฐาน การผลิตไปตั้งโรงงานในภาคอีสาน บริษัทตางชาติซึ่งทุนหนา
กวาก็เริ่มทุมทุนแยงซื้อตัวคนงานไปไดหลายสวน ทาใหองคกรไทย ตองหันไปใชกลยุทธอื่น เชน ใชเครื่องจักร
และเทคโนโลยีตางๆ แทนคน ซึ่งก็ทําไดเพียงระดับ ผูจัดการ HR เหลานี้ กลาววา “ถา สูไมไหวจริงๆ อาจตอง
ยายโรงงานไปเปดที่อื่น สูคูแขงไมไหว หรือไมเจาของอาจตองปดโรงงาน” ฟงดูแลวหนักใจมากเพราะดู
เหมือนวาองคกรบานเราจะยังไมมีแผนงานที่ดีพอที่ จะรับมือเรื่องการขาดแรงงานนี้ทั้งนี้มีบริษัทขนาดใหญ
บางบริษัทที่ไหวตัว ทันและไดลงมือเปดสถาบันการศึกษาเพื่อผลิต คนและพัฒ นาคนเพื่อ ป อ นเขา องคก ร
ตนเองบางแลว อยางเชน กลุมเจริญโภคภัณฑ บริษัทบุญถาวร กลุม ปูนซีเมนตไทย เปนตน แตจะมีสักกี่
องคกรที่สามารถเปดสถาบันสรางคนเปนของตนเองได ดังนั้นเราควรคิดหาหนทางแกไขปญหาขาดคนกัน
ดีกวา ซึ่งตองมีทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งผูเขียนขอนําเสนอวาทุกองคกรที่กําลังขาดคนอาจลอง
พิจารณาทางเลือกตาง ๆ ที่ผูเขียนพยายามรวบรวมกลยุทธตาง ๆ เหลานี้ จากองคกรและผูเชี่ยวชาญทั้งไทย
และเทศมานํา เสนอดังนี้คือ People Sustainability
1. เบื้องตนตองสํารวจประเมินจํานวนตําแหนงงานที่องคกรจําเปนตองมีเพื่อดําเนินธุรกิจให
รอดในเวลานี้จนถึงอีก 3 ป ขางหนา
2. วิเคราะหวาจากจํานวนตําแหนงงานที่จาเปนตองมีนั้น ขณะนี้มีพนักงานทางานครบทุก
ตําแหนงหรือไม ประเมินดูดวยวาคนที่กาลังทํางานอยูนี้มีทีทาวาจะลาออกหรืออยูกับเรานานแคไหน
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3. ในระยะสั้นตองทําหลาย ๆ อยางเพื่อรักษาพนักงานในตําแหนงที่ “ตองมี” ใหอยูกับเราให
นานที่สุด เชน ปรับปรุงเรื่องเงินเดือน สวัสดิการ การเลื่อนขั้นตําแหนง โอกาสในการพัฒนาฝกอบรม ฯลฯ
เพื่อใหเขาพอใจและอยูกับเรา ตองใชหลักเศรษฐศาสตรเรื่องอุปสงค (Demand) และอุปทาน (Supply) เปน
หลักคิดในระยะสั้น ถาเรารูวาเราขาดพนักงานคนไหนแลวองคกรยากจะอยูได ก็ตองทําหลายอยางใหเขาอยูกับ
เรา จนกวาเราจะหาหนทางอื่นที่ดีกวานี้ได ซึ่งตองรีบคิดไปพรอม ๆ กับการพยายามรักษาพนักงานที่เรา “ตองมี”
คะ อยางไรก็ต ามมี ขอเตื อนใจว าระวังอย าให องคกรต องตกอยูในสภาพที่ ตองพึ่ งพนั กงานคนใดคนหนึ่ ง
โดยเฉพาะ ผูบริหารตองพยายามพัฒนาพนักงานใหมีความสามารถทํางานทดแทนกันตลอดเวลา อยาปลอยให
องคกรตองตกอยูในสภาพทีต่ องงอพนักงานแบบไมมีประตูถอยงาย ๆ ปญหานี้ปองกันไดดวยการวางแผนกา
ลังคนลวงหนาไวเสมอเพื่อหาแผนสํารองเตรียมไวตลอดเวลา
4. ในระยะกลางและระยะยาวตองศึกษาหาวิธีการที่จะใชเทคโนโลยี เครื่องจักร หรือการจัด
จางพนักงานจากบริษัทอื่น (Outsource) เพื่อลดจํานวนแรงงานที่ตองจางประจํา นอกจากนี้ควรมีการทบทวน
ประเมินกระบวนการทํางานใหกระชับรัดกุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจจางผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหระบบงาน
วาเราจําเปนตองจางพนักงานเปนจํานวนเทาไรจึงจะเหมาะสม
5. สรางสัมพันธภาพกับสถานศึกษา ผูนําชุมชน เชน นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน กลุม
แมบาน วัด ฯลฯ เพื่อชวยแนะนําหรือจัดหาบุคคลที่ตองการหารายได บุคคลเหลานั้นอาจเปนพนักงานเกษียณ
แลวแตยังแข็งแรง อาจเปนพนักงานมีรายไดประจําแตอยากไดรายไดเสริม อาจเปนนักศึกษา นักเรียน แมบาน
ที่อยากไดรายไดเสริม เมื่อองคกรหาพนักงานประจําไมไดก็ตองลองหันมามองแรงงานชั่วคราว ซึ่งถาเราจัด
ตารางงานดี ๆ และฝกอบรมดี ๆ ก็อาจจะสามารถทดแทนแรงงานประจํา ที่ขาดแคลนได แนวโน ม
ตลาดแรงงานไทยในอนาคตคงตองจัดจางพนักงานที่อายุนอยลงที่ยังอยูในสถานศึกษามากขึ้นคะ นอกจากนี้
ยังมีแนวโนมวาจะตองจางแรงงานหลังวัยเกษียณดวย
6. สรางแบรนดนายจางและ “แพ็คเกจ” การจางงานที่ดึงดูดใจ สาหรับปจจุบันนี้แพ็คเกจที่
พนักงานคนเกงมองหาคือ รายไดผลตอบแทนที่ไมควรต่ํากวาตลาด มีโอกาสกาวหนาในงาน งานสนุกทาทายมี
ความหมาย มีโอกาสฝกอบรมเรียนรูสิ่งใหม ๆ มีผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานที่ดี เมื่อมาถึงปจจัยขอนี้
หมายความวาองคกรของทานตองมีแผนงานบริหาร HR ที่ครบวงจรe People Sustainability จึงจะ
สามารถนําเสนอแพ็คเกจครบเครื่องแบบนี้ได องคกรที่ประสบความสําเร็จในการบริหารคนลวนตองลงทุนลง
แรงใชเวลาในการสรางระบบ HR กันทั้งสิ้น ไมมีใครไดพนักงานดี ๆ มาทํางานโดยไมตองทําอะไรเลย
ขอเรียนวาเบื้องหลังความสําเร็จขององคกรชั้นนําที่เราเห็นในวงการบริหารนั้นคืองานหนักที่
ตองทําอยางตอเนื่อง แตผลลัพธก็คุมคาในระยะยาว วิธีการใชแตเงินซื้อตัวนั้นใชไดเพียงประเดี๋ยวประดาว ถาที่
อื่นใหเงินสูงกวา คนที่เห็นแกเงินก็พรอมจะจากองคกรไป แตถาองคกรมีระบบบริหารบุคลากรที่ออกแบบมา
อยางเขาใจ ความตองการของพนักงานอยางลึกซึ้ง องคกรจะสามารถนําเสนอแพ็คเกจการจางงานที่โดนใจ
พนักงานทุกรุนทุกวัยและผูกใจเขาใหอยูกับองคกรไดอยางยั่งยืน

