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ดร.สุรพงษ์ มาลี 
นักทรัพยากรบุคคลชีไยวชาญ 

ส านักวิจัยละพัฒนาระบบงานบุคคล ส านักงาน ก.พ. 

฿นชวงกำรปลีไยนผำนขຌำสูสหัสวรรษ฿หม 
ศตวรรษ฿หม ทศวรรษ฿หม หรือมຌตขຌำสูป฿หม        
กใมักมีกำรคำดกำรณ์ละพยำกรณ์กันเปตำง โ นำนำ 
วำลกของรำ สังคมทีไรำอยู ละองค์กรทีไรำท ำงำนดຌวย
จะตຌองผชิญกับกำรปลีไยนปลงอะเรบຌำง ถຌำนับตำมอยำง
ปฏิทินฝรัไง ป ค.ศ. 2020 กใถือป็นกำรปลีไยนผำนสู 
ทศวรรษ฿หม  ซึไงยอมมีกำรพูดถึง นวนຌมทีไจะมำรง  

หรือ Megatrends  ฿นหลำยง หลำยมุม ละหลำยรืไอง 
รวมทัๅงรืไองวิถีกำรท ำงำน฿นอนำคต ละกำรบริหำร
ละกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ดຌวย 

ผลกำรศึกษำละส ำรวจของหลำยองค์กรตำงหใน
พຌองกันวำ ป ค.ศ. 2020 ป็นจุดปลีไยนของลกหงกำรท ำงำน
฿นอนำคต ซึไ งจะท ำ฿หຌกำรบริหำรละกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล฿นองค์กรตຌองปรับปลีไยนตำมเปดຌวย
อยำงหลีกลีไยงเมเดຌ บทควำมนีๅจึงมีวัตถุประสงค์     
พืไอชวย฿หຌผูຌบริหำรละนักทรัพยำกรบุคคลมืออำชีพ   
มีควำมขຌำ฿จละตระหนักถึงนวนຌมดຌำนทรัพยำกรบุคคล
฿นทศวรรษ 2020 ทัๅง฿นระดับสำกล ระดับภูมิภำค ละ
ระดับประทศ ซึไงจะชวย฿หຌกำรก ำหนดกลยุทธ์พืไอรองรับ
ผลกระทบจำกนวนຌมกำรปลีไยนปลงดังกลำว       
มีประสิทธิภำพ

 ค ร ง ก ำ ร ศึ ก ษ ำ วิ จั ย  Future of Work
Research Consortium ของ London Business School
หงมหำวิทยำลัยลอนดอน ระบุวำ ฿นทศวรรษทีไ 2020
องค์กรตำง โ จะน ำระบบอัตนมัติ (Automation) มำ฿ชຌ
฿นกำรท ำงำนมำกยิไงขึๅน ท ำ฿หຌตຌองมีกำรปรับทักษะ   
กำรท ำงำน ละพัฒนำระบบกำรท ำงำนจำกทีไคยนຌน
บทบำทละต ำหนง (Role Based Work) เปสูระบบ
ทีไ  นຌ นทั กษะ ฿นกำรท ำ ง ำน  (Skill Based Work)
นวนຌมดຌานทรัพยากรบุคคล฿นทศวรรษนีๅ อยางนຌอย 
5 ประการ ทีไผูຌบริหำรละผูຌปฏิบัติงำนดຌำนทรัพยำกรบุคคล
ตຌองมีควำมขຌำ฿จละมีควำมพรຌอม฿นกำรปรับปลีไยน
มุมมองละทักษะ฿หຌสอดคลຌองกัน สรุปเดຌดังนีๅ 

1. นຌนการปรับทักษะของบุคลากร (Reskilling)
฿หຌสอดคลຌองกับธรรมชำติของงำนละต ำหนงงำน     
ทีไปลีไยนปลงอยูตลอดวลำ ดยจะมีกำรปฏิวัติระบบ
กำรรียนรูຌจำกดิมทีไนຌนหลักสูตรมำตรฐำนพืไอตอบจทย์
ของทุกคน เปสูกำรสรຌำง สຌนทำงกำรรียนรูຌทีไหมำะ
ส ำหรับตละกลุมหรือตละคน  (Customized Learning
Pathways) ผูຌบริหารละคนทีไท างานดຌานทรัพยากรบุคคล 
กใจ าป็นตຌองปรับทักษะของตนอง พืไอพัฒนาเปสูการป็น 
ผูຌน าทีไค านึงถึงบุคลากรป็นศูนย์กลาง  สามารถ      

฿หຌค าปรึกษานะน าฝຆายบริหารเดຌ  วาท าอยางเร        
จึงจะ฿ชຌบุคลากร฿หຌตใมตามศักยภาพละคุณคาทีไขามี 

นวนຌมการบริหารทรัพยากรบุคคลของลก   
฿นทศวรรษ 2020
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2. นຌนความป็นมนษุย์฿นการท างาน (Humanity)
ขณะทีไ อ งค์ ก รมี นว นຌ มจะน ำ ร ะบบอั ต  นมั ติ          
ละปัญญำประดิษฐ์มำ฿ชຌมำกขึๅนพืไอพิไมประสิทธิภำพ
กำรท ำงำน ฿นลักษณะทีไป็น องค์กรดิจิทัล  (Digital 
Organizations) ตกใมีควำมจ ำป็นทีไจะตຌองทบทวน
ละ฿หຌควำมส ำคัญกับบทบำทของ ควำมป็นมนุษย์  
พรำะอยำงเรสีย องค์กรละสถำบันทำงสังคมตำง โ 
ยังถือวำ ป็น สิไ งมี ชีวิต  (Living Organizations) 
ผูຌบริหารละคนทีไท างานดຌานทรัพยากรบุคคลจึงตຌอง฿หຌ
ความส าคัญกับงมุมของความป็นมนุษย์ (Human Side) 
฿นการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล฿หຌมากขึๅน
กวาดิม ดยนຌนรืไองความป็นธรรม ความหในอกหใน฿จ 
ละการอา฿ส฿จตอกัน

3. นຌนจริยธรรมทามกลางระบบอัตนมั ติ 
(Ethical Automation) กำร฿ชຌ ระบบอัตนมั ติ ละ
ปัญญำประดิษฐ์ทีไ พิไมมำกขึๅน กอ฿หຌกิดควำมหวง฿ย
กีไยวกับรืไองจริยธรรมละควำมสีไยง ซึไงขณะนีๅยังเมทรำบ
ผลกระทบทีไชัดจน วำจะมีอะเรบຌำง ดังนัๅน ผูຌบริหาร
ละคนท างานดຌานทรัพยากรบุคคล จะตຌองก าหนด
ก ฎ  ก ณ ฑ์  กีไ ย ว กั บ จ ริ ย ธ ร ร ม  (Ethics Charter)
พืไอตรียมการรองรับ พืไอบรรทาความกังกลละ    
ลดความสีไยงดังกลาว ซึไงครงกำรศึกษำวิจัยนีๅ พบวำ     
มีพียงรຌอยละ 23 ของบริษัททีไท ำกำรส ำรวจทำนัๅน    
ทีไ฿หຌควำมส ำคัญกับรืไองนีๅ 

4. ฿หຌความส าคัญกับประสบการณ์ของพนักงาน 
(Putting Experience First) ดยกำรสรຌำงประสบกำรณ์
฿หຌกับพนักงำน (Employee Experience) ซึไงเมพียงตปน็
กลยุทธ์ส ำคัญ฿นกำรดึงดูดละรักษำผูຌมีควำมสำมำรถ
ละศักยภำพสูงเวຌกับองค์กรทำนัๅน งำนวิจัย฿นระยะ
หลัง โ ยังระบุวำ ประสบกำรณ์ (ทีไดี) ของพนักงำน
สงผลตอควำมส ำรใจขององค์กรดຌวย ดังนัๅน ผูຌบริหาร
ละคนท างานดຌานทรัพยากรบุคคลจะตຌองมีความขຌา฿จ
ละสามารถออกบบครืไ องมื อละวิ ธี การวั ด
ประสบการณ์ของพนักงาน ดยฉพาะอยางยิไงจะตຌองคຌนหา
฿หຌจอวาสถานการณ์อะเรละชวงวลาเหนทีไจะท า฿หຌ
พนักงาน มี฿จ’ ฿หຌ฿จ’ ละ ฿ส฿จ’ ฿นการชวยขับคลืไอน
องค์กร฿หຌบรรลุปງาหมาย

5. ฿ส฿จความป็นอยูทีไดีละผลการปฏิบัติงาน 
(Wellbeing and Performance) ป็นทีไทรำบกันมำนำน
ลຌววำ ทคนิคละวิธีกำรบริหำรยุค฿หมหลำยอยำง 
รวมทัๅงวัฒนธรรมกำรท ำงำนทีไนຌน กำรอยู฿หຌหใน
ตลอดวลำ หรือ Always On Culture  กอ฿หຌกิด
ควำมครียดละป็นอันตรำยตอสุขภำพกำยละจิต  
ท ำ฿หຌระดับควำมผูกพันตอองค์กรของพนักงำนลดลง 
ละผลงำนขององค์กรเมป็นเปตำมควำมคำดหวัง 
บริษัทชัๅนน ำหลำยหงจึ งมีกำรลงทุนพืไอพัฒนำ     
ค ว ำ ม  ป็ น อ ยู ทีไ ดี  (Wellness Programs) ดั ง นัๅ น 
ผูຌบริหารละคนท างานดຌานทรัพยากรบุคคลจะตຌอง
พิสูจน์วารืไองนีๅมีคุณคาละสรຌางมูลคาพิไมตอธุรกิจ
ละความส ารใจขององค์กรเดຌอยางเร ดยตຌองสามารถ
วัดผลกระทบเดຌอยางป็นรูปธรรมดຌวย ยกตัวอยำงชน 
บริษัท Unilever สำมำรถบอกเดຌวำ กำรลงทุน฿นรืไอง
ควำมป็นอยูทีไดีทุก 1 ดอลลำร์ จะท ำ฿หຌบริษัทมีผลตอบทน 
2.50 ดอลลำร์ ป็นตຌน 
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ผลกำรส ำรวจของบริษัท Management Event 
ระบุวำ องค์กรทัๅงภำครัฐละอกชน฿นภูมิภำคอชีย
ปซิฟຂก฿หຌควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงกระบวนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล ละกำรสรຌำงวัฒนธรรมองค์กร
พืไอรักษำบุคลำกรละดึงดูดผูຌมีควำมรูຌควำมสำมำรถ 
ดยผูຌบริหำรดຌำนทรัพยำกรบุคคลทีไตอบบบส ำรวจ    
มีควำมหในวำ ตัๅงตป ค.ศ. 2020 ป็นตຌนเป จุดนຌน  
หรือ นวนຌมทีไมำรง ดຌำนกำรบริหำรละกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล มีดังนีๅ  

1. การปรับวัฒนธรรมการท างานละกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล฿หຌสอดคลຌองกัน ดย฿นอนำคต
จะ฿ชຌ กลยุทธ์พืไอพัฒนำองค์กรจำกภำย฿น ซึไงนຌน
กำรปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนพืไอ฿หຌสำมำรถสรรหำ
ละรักษำผูຌมีควำมรูຌควำมสำมำรถเวຌกับองค์กร รวมทัๅง
พิไมประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

- วัฒนธรรมการท างานทีไมีความดึงดูด฿จ   
ละมีความหมายตอพนักงานจะป็นกลยุทธ์ทีไส าคัญ
฿นอนาคต ซึไ งรวมถึงวัฒนธรรมทีไ ฿หຌควำมส ำคัญ       
ตอกำรสรຌำงสมดุลระหวำงชีวิตสวนตัวละกำรท ำงำน
มำกขึๅน กำรสรຌำงสภำพวดลຌอมละบรรยำกำศชิงบวก
ละกำรสรຌำงประสบกำรณ์ทีไดี฿หຌกับพนักงำน ซึไงจะสงผล
ตอผลประกอบกำรทำงธุรกิจดຌวย 

- การปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดยน ำทคนลยีดิจิทัลมำ฿ชຌ฿นกำรพิไมประสิทธิภำพ
กำรบริหำรงำนบุคคล  กำรอบรม พัฒนำละกำรรียนรูຌ 
กำรพิไมประสิทธิภำพก ำลังคน กำรออกบบงำน฿หม
พืไอรองรับงำน฿นอนำคตกำรสรຌำง ควำมป็นอยูทีไดี         
ละคุณภำพชีวิต กำรสรຌำงควำมผูกพัน ละกำรน ำขຌอมูล  
มำ฿ชຌ฿นกำรขับคลืไอนงำนบุคคล รวมทัๅงกำรน ำทคนลยี
ดิจิทัลมำ฿ชຌพืไอผลักดัน฿หຌกิดกำรปรับปลีไยนองค์กร
บบพลิกฉม (Transformation) 

2. การดึงดูด การสรรหา ละการรักษาบุคลากร 
รวมทัๅ งผูຌมีความรูຌความสามารถสู งเวຌกับองค์กร        
ดยผูຌบริหำรดຌำนทรัพยำกรมนุษย์฿นภูมิภำคอชียปซิฟຂก
ทีไตอบบบส ำรวจ มีควำมหในวำ ฿นอนำคตรืไองนีๅจะยังคง
ป็นประดในทຌำทำย ละถือป็นกลยุทธ์ทีไส ำคัญยิไง   
ขององค์กร   

- การสรรหาบุคลากร จะนຌนกำรสรຌ ำ ง
วัฒนธรรมกำรท ำงำนทำงบวกละวัฒนธรรมทีไดึงดูด 
กำรสรຌำงภำพลักษณ์ของนำยจຌำง฿หຌมีควำมดดดน  
กำรสรรหำบุคลำกรทีไมีควำมรูຌควำมสำมำรถพืไอสรຌำง
ควำมหลำกหลำยละกำรหลอมรวมเมบงยก 
(Diversity and Inclusion) ละกำรสรรหำชิงรุก 

- การรักษาบุคลากรเวຌกับองค์กร จะนຌนกำรสรຌำง
วัฒนธรรมกำรท ำงำนทีไดึงดูด กำรพิไมควำมผูกพันตอองค์กร 
กำรสรຌำงอกำสติบต฿นสำยอำชีพ กำร฿หຌกำรยอมรับ
฿นผลงำนทีไพนักงำนทุมท฿หຌกับองค์กร ละกำรมีงินดือน
ละสิทธิประยชน์ทีไขงขันกับองค์กรอืไนเดຌ 

- การสรรหาผูຌมีความรูຌความสามารถสูงพืไอดึงดูด 
คนทีไ฿ช  ขຌาสูองค์กร ป็นประดในทีไมีควำมทຌำทำย

ป็นอยำงยิไง ละมีควำมส ำคัญมำกกวำกำรสงสริม  
ละสืไอสำรภำพลักษณ์ของนำยจຌำง฿หຌกับผูຌสมัครซึไงป็น
กลุมทีไป็นผูຌมีควำมรูຌควำมสำมำรถสูง ตป็นทีไนำปลก฿จวำ 
มีผูຌตอบบบส ำรวจจ ำนวนเมมำกนักทีไหในวำ รืไองกำรยืไน
ขຌอสนอกีไยวกับงำนป็นรืไองทีไมีควำมส ำคัญ 

3. การน าทคนลยีมาปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ดยผูຌบริหำร        
ดຌำนทรัพยำกรบุคคล฿นภูมิภำคอชียปซิฟຂกทีไตอบ      
บบส ำรวจ ระบุวำ กำรน ำทคนลยีคลำวด์ละกำรวิครำะห์ 
ฐำนขຌอมูลขนำด฿หญมำ฿ชຌจะป็นนยบำยส ำคัญ฿นอนำคต
นอกจำกนีๅ  ยั งตຌองบู รณำกำรทคนลยีตอเปนีๅ          
฿นกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลดຌวย  

- Internet of Things จะป็นสวนหนึไงของ   
กำรสรຌำงประสบกำรณ์฿หຌกับพนักงำน ละชวยสรຌำง
สภำพวดลຌอม฿นกำรท ำงำน฿หຌมีควำมยืดหยุน

นวนຌมการบริหารทรัพยากรบุคคล฿นภูมิภาค
อชียปซิฟຂก  
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- Big Data Analytics จะมีบทบำทส ำคัญมำกยิไงขึๅน
฿นกำรคຌนหำองค์ควำมรูຌละภูมิปัญญำ฿หม โ ทีไป็นประยชน์
ตอกำรตัดสิน฿จดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

- Real Time Analytics จะชวย฿หຌพนักงำน
ขຌำถึงขຌอมูลตำง โ เดຌทันทีละป็นปัจจุบัน ซึไงจะชวย฿หຌ
วัดผลงำนละระดับควำมผูกพันของพนักงำนเดຌทันที

- Machine Learning ละ AI จะชวยลดวลำ
฿นกำรปฏิบัติงำนบุคคลทีไป็นงำนประจ ำละตຌอง฿ชຌ
วลำมำก พิไมประสิทธิภำพของกำรสรรหำบุคลำกร 
ละ฿ชຌ ป็น ครืไ องมือ฿นกำรวัดควำมคุຌ มค ำหรื อ
ผลตอบทนกำรลงทุน฿นทรัพยำกรมนุษย์  

- Cloud Technology จะปลีไยนกระบวนกำร
ละวิธีกำรท ำงำนดຌำนทรัพยำกรบุคคล ตัๅงตกำรสรรหำ 
กำรปฐมนิทศ กำรประมินผลงำน เปจนถึงกำรพัฒนำ
ควำมป็นมืออำชีพ฿นงำน ดຌวยกำร฿ชຌ Software as a
Service ละกำร฿ชຌ Cloud Based Computing 

- Visual Assistants / Chatbots จะชวยลด 
งำนประจ ำหรืองำนธุรกำร ซึไงจะท ำ฿หຌผูຌน ำดຌำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล มีวลำส ำหรับงำนชิงกลยุทธ์ทีไมีมูลคำพิไม
เดຌมำกขึๅน

มຌวำกำรปลงฉมเปสูกำรป็นองค์กรดิจิทัล 
(Digital Transformation) จะตຌองอำศัยทคนลยี 
ระบบอัตนมัติละปัญญำประดิษฐ์พืไอพิไมประสิทธิภำพ
ของกระบวนกำรท ำงำน ตควำมส ำรใจ฿นกำรปรับปลีไยน
พืไอปลงฉมองค์กร (Transformation) ยังขึๅนอยูกับ คน  
ซึไงป็นกุญจส ำคัญ฿นกำรบริหำรทำมกลำงกำรปลีไยนปลง
ทีไผันผวน

นวนຌมกำรปลีไยนปลงดຌำนทรัพยำกรบุคคล
ทีไมำรง฿น ค .ศ .  2020 เม วำจะมีสำ หตุมำจำก
ควำมกຌำวหนຌำทำงทคนลยี หรือกำรปลีไยนปลงทำง
สังคม ศรษฐกิจ หรือครงสรຌำงประชำกร หรือสำหตุ
อืไน฿ดกใตำม ลຌวนมีผลกระทบกอ฿หຌกิดกำรบงกลุม     
฿นสังคมละองค์กร อำทิ ท ำ฿หຌ฿นองค์กรจะมีทัๅงกลุมคน
ทีไกงละคนทีไขำดทักษะดຌำนดิจิทัล กลุมคนหนุมสำว
กับกลุมผูຌสูงอำยุ กลุมคนทีไมีรำยเดຌสูงละคนรำยเดຌตไ ำ

หรือกลุมผูຌมี อกำสกับกลุมผูຌดຌอยหรือสียอกำส       
ซึไงควำมตกตำงของตละกลุมท ำ฿หຌกำรตรียมรับมือ
กับผลกระทบของนวนຌมหลำนีๅมีควำมทຌำทำย      
ป็นอยำงยิไง ดังนัๅน นอกจำกกำรลงทุนดຌำนทคนลยี
พืไอพิไมประสิทธิภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล    
ละพัฒนำผลิตภำพ฿นกำรท ำงำนของพนักงำนลຌว    
ยังตຌองอำศัยควำมรวมมืออยำง฿กลຌชิดระหวำงฝຆำยบริหำร
ละพนักงำนดຌวย

ผูຌบริหำรละคนท ำงำนดຌำนทรัพยำกรบุคคล
จะตຌองมีบทบำทส ำคัญ฿นกำรน ำละสรຌำงรงบันดำล฿จ 
(Lead and Inspire) รวมทัๅงสรຌำงประสบกำรณ์ทีไดี
฿หຌกับพนักงำนละผูຌสมัครงำน ออกบบงำนพืไอ฿หຌกิด
กำรสับปลีไยนหมุนวียนงำนเดຌอยำงคลองตัว ละพัฒนำ
พืไอปรับปลีไยนละยกระดับทักษะ (Reskilling and
Upskilling) ขณะทีไฝຆำยพนักงำนกใจะตຌองตระหนักวำ
ตนองตຌองเดຌรับกำรพัฒนำ฿นรืไอง฿ดพืไอรองรับกำรท ำงำน
฿นอนำคต พืไอพวกขำจะตัดสิน฿จเดຌวำ จะเปตอ   
หรือ ปลีไยนสຌนทำง  ทัๅงนีๅ องค์กร฿นอนำคตตຌองมี
พืๅนทีไหงการรียนรูຌรวมกัน  ตຌองยอม฿หຌพนักงำนลองผิด 

ลองถูก ละรียนรูຌจำกควำมผิดพลำด ซึไงจะท ำอยำงนีๅเดຌ 
ทุกฝຆำยตຌองมีควำมหในอกหใน฿จกัน (Empathy) 

จำกผลกำรศึกษำของครงกำรศึกษำวิจัย 
Future of Work Research Consortium ของ London
Business School ละบริษัท Management Event 
ทีไยกมำป็นปฐมบทขຌำงตຌน จึงอำจสรุปเดຌวำ อนาคต 
กใยังป็นรืไองของคน  ละ กลยุทธ์ดຌานคน  กใยังคง
ถือ ป็นกลยุทธ์ทีไ ส าคัญทีไ สุ ดขององค์กรตอ เป
฿นทศวรรษ ๒๐๒๐
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