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ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา
นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลหงประทศเทย (PMAT)

งำนดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR) 
ป็นงำนทีไมีควำมส ำคัญ฿นองค์กร พรำะชืไอวำ คน
สำมำรถปลีไยนผลกำรปฏิบัติ งำนขององค์กรเดຌ       
ละชวย฿หຌองค์กรมีขีดควำมสำมำรถ฿นกำรด ำนินธุรกิจ
เดຌมำกขึๅน  งำน HR ป็นงำนทีไตຌองท ำงำนกับคน        
ป็นอำชีพทีไมีปງำหมำย฿นกำรท ำงำน คือ ท ำ฿หຌคน      
มีควำมสุข ท ำ฿หຌคนรักองค์กร ละสรຌำงคน฿หຌกงขึๅน 
HR จึงป็นงำนของควำมดีงำมละงำนทีไมีอกำส      
ท ำประยชน์฿หຌกับผูຌอืไน ตกำรท ำงำน HR ทีไดีตຌองมี
ควำมขຌำ฿จ฿นธุรกิจละปງำหมำยขององค์กร รวมทัๅง
ทิศทำงกำรปลีไยนปลงของลกพืไอกำรวำงผน      
ละกຌำวสูอนำคตอยำงมัไนคง ดย฿นป ค .ศ. 2020 นีๅ 
ขอสนอประดในทຌำทำยส ำหรับงำนดຌำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล พืไอชำว HR จะเดຌตรียมควำมพรຌอม
ละรับมือ ดังนีๅ

กำรท ำงำนของ HR ปลีไยนเปมำก฿นวลำ
พียงเมกีไป ละจำกสำมสิบปทีไผมท ำงำนอยู฿นสำยงำน 
HR รูຌสึกเดຌลยวำ ฿นชวง 2 – 3 ปหลัง ปลีไยนปลงเป
อยำงมำก พรำะวำรำอยู฿นบริบท฿หม โ ดยฉพำะ
อยำงยิไงควำมกຌำวหนຌำของ Digital Technology ท ำ฿หຌ
งำนของ HR ดยฉพำะกรอบควำมคิดหรือกระบวนทัศน์ 
(Paradigm) บบดิม โ ถูกทຌำทำยดຌวยกรอบควำมคิด
หรือกระบวนทัศน์บบ฿หม

กระบวนทัศน์  หรือ กรอบควำมคิด คือ
นวทำงทัไวเปทีไ฿ชຌ฿นกำรมองลก ระบบคิด วิธีคิด    
บบของกำรคิดทีไ฿ชຌป็นนว฿นกำรศึกษำวิจัยรืไอง฿ด
รืไองหนึไง การปลีไยนกระบวนทัศน์฿หม กใพืไอ฿หຌกิด
ควำมคลองตัวมำกขึๅน ปลีไยนพืไอลดหรือตัดกระบวนกำร
ทีไเมจ ำป็นออกเป งำนของ HR จะรวดรใวยิไงขึๅน      
ละ Digital Technology หรือ Application ตำง โ 
อยำง AI, Chatbot หรือ Block Chain จะขຌำมำมีบทบำท
มำกขึๅน ชน ฿นกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (HRM) 
จะ฿ชຌ Digital Technology ขຌำมำชวย อำทิ ฿นกำรจຌำงงำน 
มีกำร฿ชຌ AI คัดกรองผูຌสมัครซึไงจะชวยลดอคติ฿นกำรคัดลือก 
นอกจำกนีๅอกสำร฿นกำรจຌำงงำนตำง โ จะถูกปลงป็น 
Digital File ละ฿ชຌ  Block Chain ชวยตรวจสอบ
ขຌอมูล หรือ฿นดຌำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (HRD) 
คนจะรียนรูຌ฿นรูปบบ฿หม โ เม฿ชค e-Learning
อยำงดียว อำจจะ฿ชຌ Virtual Reality มำท ำ฿หຌหใน 
ของจริงดຌวย จึงมีควำมนนอนวำ ตอเป฿นอนำคต 
Digital Technology จะขຌำมำมีบทบำท฿นงำน HR มำกขึๅน

1. กระบวนทัศน์บบ฿หม สຌนบงระหวางยุคกา
ละยุค฿หม
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มืไอทคนลยีปลีไยนปลง องค์กรกใตຌอง
ปรับปลีไยนตำม กำรปลีไยนปลงของทคนลยีทีไรวดรใว 
ท ำ฿หຌธุ รกิจปลีไยน ละงำนของ HR กใตຌองปลีไยน        
กำรท ำงำนของคน฿นองค์กรตຌองมีควำมรใว (Speed)      
ซึไงป็นควำมรใวของกำรท ำงำนทัๅงทีม เม฿ชควำมรใว     
ของคน โ ดียว จึงป็นทีไมำของกำรจัดครงสรຌำงกำรท ำงำน
บบ Agile Team ฿นองค์กร Agile จึงป็นนวคิดทีไนຌน
กำรท ำงำนป็นทีม ผิดพลำดลຌวสำมำรถกຌเขเดຌรวดรใว 
พัฒนำเปทีละนิด ละลดขัๅนตอนทีไเมจ ำป็น ซึไง สิไงส ำคัญ
ส ำหรับธุ รกิ จของเทย฿นตอนนีๅ  คื อกำร พิไ มขี ด
ควำมสำมำรถขององค์กร ท ำ฿หຌองค์กรคลองตัวขึๅน  
ดຌวยกำรท ำ฿หຌบุคลำกรกลำยป็น Agile People

นอกจำกนัๅน องค์กรตຌองปลีไยนครงสรຌำง 
ปลีไยนกรอบควำมคิด (Mindset) จำกทีไ ป็นระบบ
บริหำรบบมีพิธีรีตอง ป็นทง (Silo) ท ำ฿หຌหนวยงำน
ตำง โ ฿นองค์กรดียวกันเมยอมลกปลีไยนขຌอมูล
หรือองค์ควำมรูຌระหวำงกัน) หรือมีฟังก์ชันทีไชัดจน
ปรับปลีไยนมำป็นองค์กรทีไบนรำบ (Flat) บุคลำกร  
ทีไมีควำมคิดบบ Agile Mindset สำมำรถท ำงำน 
บบ Cross Functional Team อีกอยำงหนึไงคือกำรประยุกต์
นวคิดของธุรกิจ Startup มำ฿ชຌ฿นกำรบริหำรบุคคล 
ตั ว อ ย ำ ง  ช น  ก ำ รน ำ น วคิ ด  รืไ อ ง ขอ ง  Sprint
(รอบกำรด ำนินงำน฿นระยะวลำสัๅน โ) หรือนวคิด     
รืไองของกำรท ำ Objective & Key Results หรือ OKRs
(วิธีกำรตัๅงปງำหมำย฿หຌตละคน ดยปງำหมำยของทุก โ 
คนสอดคลຌองกันทัๅงองค์กร) มำชวยบริหำรผลงำน หรือ
กำรท ำงำนป็นทีม฿นองค์กร ป็นตຌน

฿นยุคทีไตຌองกำร Productivity พิไมขึๅน ต
ขำดคลนก ำลังคน ท ำ฿หຌประทศเทยริไมป็นหมือน
ประทศญีไปุຆนตรงทีไรงงำนลดนຌอยลง รำก ำลังอยู฿นชวง
ของกำรขำดคลนรงงำน ซึไงปัญหำนีๅนำจะหมือนกัน 
฿นหลำยประทศพรำะอัตรำกำรกิดลดนຌอยลง ดังนัๅน 
ทุกองค์กรจึงริไมหำนวทำง฿นกำรปลีไยนปลงละพัฒนำ
องค์กร ดย฿ชຌทคนลยีขຌำมำปรับ฿ชຌมำกขึๅน ตัวอยำงชน 
จำกดิมรำมองวำกำรจຌำงงำนตຌองมีพนักงำนประจ ำ  
ต฿นปัจจุบัน คนท ำงำนทีไป็นพนักงำนประจ ำมีจ ำนวน
นຌอยลง ถຌำอยำงนัๅน ตอเปรำอำจตຌองมี Talent Outsource
คือ หำขຌำงนอกเดຌเหม? จຌำง Freelance เดຌหรือปลำ?

ส ำหรับกำรบริหำรคนกงจำกดิมทีไมอง       
฿นภำพรวม ตอเปอำจตຌองดูป็นรำยคน กำรประมินผลงำน
จำกดิมป็นกำรประมินบบ Forced Ranking กใอำจปลีไยน
ป็นกำรประมินตำมผลงำนของพนักงำนตละคนทน      
฿นรืไองกำรสรຌำงควำมผูกพันกับพนักงำน บริษัทปลีไยนมำมอง
ทีไพนักงำนป็นหลัก มุงนຌน Employee Experience
หรือสรຌำงประสบกำรณ์ทีไดี฿หຌกับพนักงำน หรือนຌน             
ทีไตัวพนักงำน (Employee – Centric) มำกขึๅน 

ผลิ ตภำพของร งง ำน เทยยั ง ป็ น รอ ง        
นำนำประทศอยู ซึไงตຌองยอมรับวำถຌำปรยีบทียบผลิตภำพ
ของบุคคล฿นอำซียน ของเทยยังตไ ำกวำหลำยประทศ 
สำหตุกใมำจำกหลำยปัจจัย บำงทีอำจป็นรืไองของ
สภำพวดลຌอม สังคมหรือองค์กร ซึไงทรำบวำทำงผูຌบริหำร
ของประทศหรือหลำยฝຆำยเดຌ฿หຌควำมส ำคัญกับรืไองนีๅ
ละก ำลังหำนวทำง฿นกำรพิไมผลิตภำพบุคลำกรชนกัน 
ดยรำมีสิงคปร์ป็นตຌนบบ มีมำลซียละวียดนำม 
ทีไสำมำรถลกปลีไยนควำมรูຌ  ประสบกำรณ์ ละ
ควำมสำมำรถของบุคลำกร สิไงหลำนีๅป็นควำมทຌำทำย
฿นกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ของประทศเทย        
พืไอยกระดับบุคลำกร฿หຌสูงขึๅนทียบทำกับหลำยประทศ 
(Benchmarking Country)  ดยกำรทีไ จะยกระดับ     
ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรของเทย฿หຌมีประสิทธิภำพ
สูงขึๅนเดຌนัๅน รำจะตຌองออกมำจำก Comfort Zone 
คน฿นองค์กรตຌองรูຌสึกรงดวนละรงควำมรใวตัวอง 
(Create Sense of Urgency) ซึไงนีไคือ งำนส ำคัญของ HR 

2. สิไงส าคัญทีไจะท า฿หຌเทยสามารถขงขันกับนานาชาติเดຌ
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ดังค ำกลำวทีไมักเดຌยินวำ ยุคนีๅเม฿ชยุคของปลำ฿หญ
กินปลำลใก ตป็นปลำรใวกินปลำชຌำ พรำะมันป็น
รืไองของควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน (Competitive 
Advantage) ธุรกิจปลีไยนปลงเปรใว องค์กรหรือบริษัท
ตำง โ จึงตຌองปรับตัวตำม฿หຌทัน ส ำหรับองค์กร฿หญ
อำจจะยำกทีไจะ฿ชຌวิธี฿หม โ หรือปรับครงสรຌำงขององค์กร
ตถຌำหำกท ำเดຌจะท ำ฿หຌธุรกิจสำมำรถขงขันตอเปเดຌ 
สิไงทีไนำกังวลส ำหรับองค์กร฿หญโ กใคือ ควำมล ำพอง฿จ    
ทีไ ขำมีอยู  พรำะถຌำขำยังมีควำมดืๅอละควำมหยิไ ง          
เมอยำกจะปลีไยนปลง เมตຌองกำรรียนรูຌสิไง฿หม โ ยัง฿ชຌ  
วิธีดิม โ อยู กใยำกทีไจะพัฒนำองค์กร฿หຌเปตำมยุคสมัย
ละท ำ฿หຌธุรกิจเปรอดเดຌ

สิไงจ ำป็นส ำหรับคนเทยส ำหรับกำรขงขัน     
฿นวทีลก คือกำรพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรท ำงำน    
กำรสรຌำง Learning Mindset สรຌำงวินัย ควำมรับผิดชอบ
฿นกำรรียนรูຌ ดยสวนตัวลຌวผมชืไอ฿นนวคิดวินัย     
5 ประการ (Fifth Discipline) ฿นกำรรียนรูຌของ 
ศำสตรำจำรย์ ดร. Peter Senge เดຌก

1. Personal Mastery ควำมชีไยวชำญสวนบุคคล 
พัฒนำตัวอง฿หຌป็นผูຌชีไยวชำญ฿หຌเดຌ

2.  Mental Models ปลีไ ยนกรอบควำมคิด 
ชืไอมัไน฿นศักยภำพของตัวองวำปลีไยนกรอบควำมคิดเดຌ

3. Shared Vision มีปງำหมำยทีไชัดจน
4. Team Learning รียนรูຌป็นทีม เม฿ชรียนรูຌ

คนดียว
5. Systematic Thinking วิธีคิดอยำงมีระบบ

ดยนวคิดวินัย 5 ตัวนีๅ จะชวยพิไมขีดควำมสำมำรถ 
฿นกำรรียนรูຌของบุคลำกรเดຌ จะท ำ฿หຌพวกขำกลຌำคิด
ริริไมอะเร฿หม โ มีควำมชืไอมัไน฿นศักยภำพของตัวอง 
มี Growth Mindset รูຌจักปຂดกวຌำง รียนรูຌอะเร฿หม โ 
฿นปัจจุบันละ฿นอนำคตเดຌ ดยมืไอสองปทีไลຌว PMAT 
เดຌชิญ Prof. Peter Senge มำมืองเทย พืไอมำถำยทอด
นวคิดรืไองนีๅ ฿หຌกับคนทีไท ำงำนสำย HR ดຌวย

องค์กรของเทย฿นอนำคตตຌองกำรคนทีไคิด
ริริไมสรຌำงสรรค์อะเร฿หม โ เดຌ มีควำมรับผิดชอบละ
สำมำรถท ำงำนเดຌหลำยหนຌำงำน (Transdisciplinary) 
ลงมือปฏิบัติงำนเดຌจริง 

ตกใตຌองยอมรับวำ฿นปัจจุบันคนสวนมำกยังเมกลຌำ        
ทีไจะคิดริริไมสรຌำงสรรค์สิไง฿หม สรຌำงนวัตกรรม฿หม โ     
ทัๅง฿นองค์กรองละดยทัไวเป นวัตกรรมป็นตัวชีๅวัดหนึไง
ของระดับควำมสำมำรถ฿นกำรข งขันของประทศ 
(Competitiveness) ตำมตัวชีๅวัดของ Global Competitiveness
Index ของ World Economic Forum (WEF) ฿นสำหลักทีไ 12 
ควำมสำมำรถดຌำนนวัตกรรม (Innovation Capability) 
ซึไงผลกำรจัดอันดับลำสุด (2019) ดຌำนนวัตกรรม ประทศเทย
เดຌคะนน 44 คะนน จำก 100 คะนน จัดอยู฿นอันดับทีไ 50 
(จำก 141 ประทศ) ประทศทีไมีคะนนสูงทีไสุด คือ
ยอรมนี ดัชนี฿นปัจจัยนีๅของประทศเทยยังมีคะนนตไ ำกวำ
ปัจจัยอืไน โ ดย฿นระดับองค์กรตຌองมีสภำพวดลຌอมทีไอืๅอ
ตอกำรสรຌำงนวัตกรรม ชน กำรปຂดอกำส฿หຌคิด ฿หຌท ำ 
ดยมีกำรสนับสนุนจำกผูຌบริหำร ทัๅงรืไองนยบำย ผนงำน   
ละก ำลัง฿จ เมวำจะผิดพลำดหรือลຌมหลว ละทดลองท ำ
฿หຌบรรลุผลส ำรใจ รวมทัๅงน ำควำมผิดพลำดมำถอดบทรียน
พืไอกำรพัฒนำกຌำวตอเปอยำงมัไนคง

สวนหนึไงอำจจะป็นพรำะกำรศึกษำของเทย       
ป็นกำรศึกษำบบทองจ ำ ท ำ฿หຌคนเทยเมกลຌำคิดทีไจะท ำ 
สิไง฿หม โ มำกนัก รำกใตระหนักถึงปัญหำตรงนีๅลยพยำยำม 
จะยกระดับดຌวยกำรปฏิรูประบบกำรศึกษำ จะท ำอยำงเร      
฿หຌยำวชนหรือคนเทยปลีไยนจำกกำรศึกษำบบทองจ ำ  
ป็นกำรศึกษำบบนຌนกำรคิดสรຌำงสรรค์มำกขึๅน รวมเปถึง
ปลูกฝังรืไองควำมรับผิดชอบละกำรท ำงำนป็นทีม        
มีควำมรับผิดชอบตอตนอง ตองำนทีไเดຌรับมอบหมำย ตอทีม 
ตลอดจนมีควำมรับผิดชอบตอสังคมซึไงป็นรืไองทีไตຌอง     
฿หຌควำมส ำคัญตอเป 

3. องค์กรขนาด฿หญ อยายึดติดกับนวทางดิม โ จนกินเป

4. ถึงวลาทีไจะออกจาก Comfort Zone 
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สิไงทีไท า฿หຌองค์กรมีชีวิตคือคน  ฿นอนาคตสิไงทีไคนท างาน HR ควรค านึงถึงคือ HR ตຌองพัฒนาตัวอง       
อยางตอนืไอง ตຌองรูຌทาทันการปลีไยนปลง ตรียมพรຌอมรับการปลีไยนปลง ฿นกำรพัฒนำทักษะ฿นงำน HR ของตัวอง 
รวมถึงพัฒนำทักษะของพนักงำน฿นองค์กร ฿หຌพรຌอมรับกำรปลีไยนปลง฿นอนำคต กำรมองพนักงำนป็นศูนย์กลำง       
กำร฿หຌควำมส ำคัญกับพนักงำนจะสงผล฿หຌกับองค์กรมีขีดควำมสำมำรถสูงขึๅน การพัฒนาคนกใคือการพัฒนาองค์กร
ท ำ฿หຌคนสำมำรถท ำงำนสนองตอปງำหมำยขององค์กร ท ำ฿หຌคนทุมศักยภำพ฿นกำรท ำงำนอยำงตใมทีไพืไอควำมส ำรใจ    
ขององค์กร ตอ฿หຌทคนลยีปลีไยนปลงขนำดเหนกใตำม ตสุดทຌำย วิธีคิดของคน กใคือ รืไองส ำคัญ฿นกำรขับคลืไอนองค์กร
฿นขณะนีๅ

*************************

ทีไมำ : ปรับจำกบทสัมภำษณ์ ดร.บวรนันท์  ทองกัลยำ ฿น HR NOTE
รียบรียงดย  พัชนีวรรณ  ชืๅอลใก
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ส ำนักวิจัยละพัฒนำระบบงำนบุคคล  ส ำนักงำน ก.พ.


