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สารจาก บ.ก.
วารสารข้าราชการในรูปแบบ e – Journal ฉบับนี้

เป็นฉบับที่ 2 ประจ าปี 2562 ซึ่งในช่วงเวลานับจากนี้ อาจกล่าว
ได้ว่า เราอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและพลิกผัน 
(Disruptive Change) โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีที่จะกระทบต่อภารกิจขององค์กร รวมทั้งอีก 
หลาย ๆ สิ่ง ท าให้เราในฐานะนัก HR ต้องปรับตัวให้ทันและ
เตรียมการสร้างความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง      
ภาครัฐซึ่งถือเป็นองคาพยพขนาดใหญ่ จึงควรมีการเตรียมการ  
ให้เร็วขึ้น กระชับ และฉับไว ดังนั้น วารสารข้าราชการ            
ฉบับนี้จึงขอน าเสนอแนวคิด แนวปฏิบัติ ซึ่งเป็นประเด็น
ส า คั ญ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม รั บ              
การเปลี่ยนแปลง โดยก าหนด Theme ของวารสารฉบับนี้ว่า 
“Change Management & HR Transformation” 

ภายในเล่ม ขอเริ่มต้นด้วยคอลัมน์ HR Update ที่พูด
ถึ งภาวะการ เปลี่ ยนแปลงอย่ างพลิกผันที่ จะ เกิดขึ้ น              
ว่าจะมีผลกระทบต่อการบริหารราชการและท าให้เกิด                   
การเปลี่ยนแปลงอย่างไร พร้อมทั้งแนวทางการรับมือ      
เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารราชการและผลประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน ในส่วนขององค์กร/หน่วยงานภาครัฐ   
จะพลิกโฉมไปสู่องค์กรที่พร้อมปรับเปลี่ยน (Agile Civil Service)
อย่างไร ทั้งเรื่องโครงสร้าง ระบบ ทรัพยากรบุคคล และภาวะ
ผู้น า ต้องติดตามอ่านในคอลัมน์  HR Hit Issue ส่วนเรื่องของ

แผนก าลังคนของหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อม     
ต่อการเปลี่ยนแปลง เรามีข้อเสนอแนะแนวทางให้กับ                   
ส่วนราชการด้วย ในคอลัมน์ HR Consultant นอกจากนี้
เพื่อให้ภาครัฐเตรียมรับมือกับโจทย์ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
และ เปิ ด โอกาส ให้ บุ ค ล ากรภาครั ฐ รุ่ น ใหม่ หรื อ            
กลุ่มก าลังคนคุณภาพ  (Talent) มีส่วนในการสร้าง 
ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ด้วยการท างานที่ท้าทาย         
เพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ติดตามรายละเอียด 
ได้ในโครงการ Policy Work Team

ในด้านการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปรับปรุงงาน
เราจะขอน าเสนอมิติใหม่ของทะเบียนประวัติข้าราชการ  
(Smart ก.พ.7)  ที่ทุกคนในภาคราชการรู้จักกันดี วันนี้  
มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปอย่างไร ในคอลัมน์ HR Decoding
และยังมีเกร็ดความรู้ที่น ามาฝากจากการประชุมระหว่าง
กับส านักงาน ก.พ. ในปีที่ผ่านมา ในหัวข้อ “VUCA 
World ความท้าท้ายของคนยุคใหม่” ปิดท้ายด้วยเรื่อง
ของ Data Scientist ที่จะมีบทบาทส าคัญในยุคของ
เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน ถือได้ว่าวารสาร
ข้าราชการฉบับน้ีอัดแน่นด้วยสาระความรู้กันเลยทีเดียว 

สุดท้ายนี้ หากท่านผู้อ่านมีความคิด ความเห็น และ 
ข้อเสนอแนะในเรื่องใด สามารถสื่อสารกับกองบรรณาธิการ
ได้เช่นเคยทาง email : ejournalcs@gmail.com เราขอ 
ขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้  

บรรณาธิการ
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การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันหรือ Disruptive 
Change คือ การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นโดยมีรูปแบบ
การด าเนินการใหม่ ๆ (New Business Model) มาแทน
รูปแบบการด าเนินการแบบเดิม (Incumbent Business) 
และมีผลกระทบในวงกว้าง ท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งในการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industry Revolution) ทั้ง  
4 ครั้ง ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน
ด้านเทคโนโลยี และในปัจจุบันเราอยู่ในยุคของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดยมี Disruptive Technology ตามที่ 
McKinsey Global Institute ประมวลไว้ 12 เทคโนโลยี 
ได้แก่ 1) Mobile internet ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเช่ือมต่อ
ไร้ ส ายด้ วยความ เร็ วสู งที่ ร าคาถูก  2 )  Automation         
of Knowledge Work ผ่าน software ที่มีความฉลาดและ
สามารถคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง 3) Internet of Things 
(IoT) โดยมี sensor ในอุปกรณ์ที่สามารถตรวจวัดและสั่งการ
จากระยะไกลได้ 4) Advanced Robotics เป็นหุ่นยนต์    
ที่สามารถสั่งการผ่านระยะไกล 5) Cloud Technology ทีมีทั้ง
การเก็บข้อมูล และการค านวณที่จะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็ก

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.)

แข่งขันกับขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องลงทุนด้านคอมพิวเตอร์สูง   
6) Autonomous Vehicles ที่มีท้ังรถยนต์ขับขี่ด้วยตัวเอง
เพื่อลดอุบัติเหตุ และ drone ที่ท างานเช่ือมโยงอัตโนมัติ
กับ IoT 7) Next-generation genomics ส่งผลให้เกิด
การแพทย์แม่นย าหรือ Precision Medicine ที่ส่งผลให้
การรักษามีประสิทธิภาพสูงขึ้น ยืดอายุขัยของมนุษย์ได้    
8) Next-generation storage เทคโนโลยีด้านพลังงาน
ไฟฟ้าและ Battery เพื่อน าไปใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์ 
ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น 9) 3D Printing เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์
3 มิติ  ที่สามารถมาใช้ในงานอุตสาหกรรมและทาง 
การแพทย์ 10) Advanced materials การผลิตวัสดุใหม่ๆ 
เช่น วัสดุที่ท าความสะอาดตัวเอง กลับสู่สภาพเดิมเสมอ  
มีความแข็งแรงและเบาเป็นพิเศษ หรือเป็นสารตัวน าไฟฟ้า
11) Advanced Oil and Gas Exploration and 
Recovery เทคโนโลยีที่ท าให้การขุดน้ ามันและก๊าซมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ 12) Renewable Electricity 
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและไม่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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เทคโนโลยีที่พลิกผันที่ส่งผลต่อการบริหารราชการและ
การปรับเปลี่ยน

การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีพลิกผัน สามารถส่ง 
ผลดีอย่างมากต่อการบริหารราชการ ในหลายด้าน     
1) ผู้จัดท านโยบาย   (Policy Advisor) ที่ท าให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถเปลี่ยนรูปแบบการจัดท า
นโยบายจากเดิมไปสู่การออกนโยบายและการบริหาร
นโยบายอย่างแม่นย า (Precision Policy and Management)
โดยตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง มีความเป็น
ปัจจุบัน ผ่านข้อมูลที่เป็น Big Data เทคโนโลยี IoT และ
ยังสามารถท านายผลล่วงหน้าผ่ านกระบวนการ       
การจ าลองนโยบายได้ (Policy Simulation) นอกจากนี้  
หากภาครั ฐมี การวิ เคราะห์ ผลจากข้อมู ลป้อนกลั บ
(Feedback) ของประชาชน ท าให้ภาครัฐสามารถออกแบบ
บริการให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนได้ 
และส่งผลดีต่อความผูกพันและความไว้วางใจที่
ประชาชนมีให้ต่อภาครัฐ 2) ผู้ควบคุมกฎระเบียบ 
(Regulator) หน่วยงานภาครัฐจะสามารถควบคุม
กฎระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการตรวจจับที่
แม่นย า โดยใช้เทคโนโลยี Big Data และ IoT เช่น การ
ติดกล้องบริเวณถนนเพื่อเฝ้าระวังการท าผิดกฎจราจร 
นอกจากนี้สามารถน าระบบการประเมินความเสี่ยงเข้า
มาใช้ เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาจุดท่ีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
โดยใช้ Automation of Knowledge Work ได้ และ        
3) การเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ซึ่งจาก
แนวทางของ THAILAND 4.0 ที่น าแนวคิดการท างาน
แบบประชารัฐมาใช้ หน่วยงานภาครัฐจะต้องท าหน้าที่
เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการประสานการท างาน
ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ
สามารถน าข้อมูลมาใช้และแบ่งปันข้อมูลแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อท าให้เกิดการประสานงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ดี  นอกจากการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีพลิกผันในการบริหารราชการ หน่วยงาน
ภา ครั ฐ ค ว ร เ ต รี ย มพ ร้ อม ใน ก า ร เป ลี่ ย น แป ล ง                    
ที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยต้องมี             
การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมทั้งทางด้าน
กฎหมาย บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ การเตรียม
โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ และการเตรียมบุคลากร 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1) ด้านกฎหมาย เช่น การออกกฎหมายเพื่อ
รองรับรถยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Vehicles) 
ในกรณีที่ถูกน ามาใช้เป็นรถสาธารณะ การควบคุมการใช้
เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติเพื่อไม่ให้น าไปใช้ในการก่อ
อาชญากรรม และการใช้ประโยชน์จาก Big Data ตาม
หลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรป (General Data 
Protection Regulation หรือ GDPR)

2) บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ จะเห็นได้ว่ามี
แนวโน้มการใช้ข้อมูล Big Data เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
เช่น การน าข้อมูลการร้องเรียนแท็กซี่ที่ปฏิเสธผู้โดยสาร  
ไปซ้อนทับกับข้อมูลพ้ืนท่ี เพ่ือน าไปจัดสรรบริการเรียก
แท็กซี่ ผ่านทาง Application บนโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น 
บทบาทภาครัฐจะเปลี่ยนจากการเก็บข้อมูลเพื่อใ ช้
ประโยชน์เฉพาะหน่วยงาน เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้
ภาคเอกชนหรือประชาชนไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ 

3) การเตรียมโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ    
ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีพลิกผัน เช่น Internet of Things
(IoT) Cloud Technology และ Automation of Knowledge 
Work ที่ส่งผลดีต่อการสร้างนวัตกรรมภาครัฐ ดังนั้น 
หน่วยงานภาครัฐควรมีโครงสร้างหน่วยงานเพื่อรองรับ  
การท างานที่รวดเร็ว เช่น การท างานแบบ Agile ที่มี          
การท างานแบบทีม มีการส่งมอบงาน และปรับปรุงงานกัน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีผลผลิตออกมารวดเร็วสามารถ
ติดตามการท างาน และประเมินผลการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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โดยการท างานแบบ Agile จะประกอบไปด้วย 1) เจ้าของ
โครงการ (Project owner) ท าหน้าที่ในการประเมินคุณค่า
ของงาน และจัดล าดับความชัดเจนในงานให้ทีม 2) ผู้ท า
หน้าที่จัดการก าจัดสิ่ งที่ เป็นอุปสรรคต่องาน (Scrum 
Master) ให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และ 3) ผู้ที่
รับผิดชอบงานต่าง ๆ (Team Member) ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญ
ด้านนั้น ๆ โดยตรง ซึ่งจะท าให้งานเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
ซึ่งการท างานแบบ Agile ให้ได้ผลดี หน่วยงานนั้นควรมี
โครงสร้างองค์กรแบบราบ (Flat Organization) เพ่ือให้
การส่งข้อมูลเป็นไปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และ 
4) การเตรียมบุคลากร จะเห็นได้ว่ารายงานทักษะที่จ าเป็น
ในอนาคตของ World Economic Forum ให้ความส าคัญ
กับ 1) ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 2) ทักษะการคิด
วิเคราะห์ 3) ความคิดสร้างสรรค์ 4) ทักษะการจัดการบุคคล
5) ทักษะการท างานร่วมกัน 6) ความฉลาดทางอารมณ์          
7) ทักษะการตัดสินใจ 8) จิตใจบริการ 9) ทักษะการเจรจา
ต่ อรอง  และ  10 )  ความยืดหยุ่ นทางความคิดซึ่ งมี       
ความสอดคล้องกับการเข้ามาของเทคโนโลยีพลิกผัน ทั้งใน
ด้านการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมจากเทคโนโลยีที่มี    
ผ่านความคิดสร้างสรรค์ และการท างานร่วมกับผู้อื่น

เช่นเดียวกับหลายประเทศที่ท าให้ระบบราชการเป็นก าลังหลัก
ในการขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี
พลิกผันไม่เพียงส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม และ    
วิถีชีวิตของประชาชนเท่านั้น ยังส่งผลกระทบอย่างพลิกผัน
ต่อการบริหารราชการอีกด้วย ดังนั้น ภาครัฐควรใช้
ประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีพลิกผันเพื่อสร้างนวัตกรรม 
สร้างคุณค่า และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ 
พร้อมกับท าให้ระบบราชการเป็นท่ีพ่ึงของประชาชน และ
ท าให้ประชาชนเช่ือถือและไว้วางใจในระบบราชการ 

รายการอ้างอิง
The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce 

Strategy for The Fourth Industry Revolution, 
January 2016 



HR hit Issue 

OCSC e-Journal7 l



ว่ากันว่าเราอยู่ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ระลอกที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution) ซึ่ง
สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย เปลี่ยนแปลงอย่าง
ผันผวนถึงขนาดที่ว่าถ้าองค์กรไม่ปรับเปลี่ยนแบบ “พลิกโฉม –
Transform”ก็คงจะไม่รอดแน่  ดั งจะเห็นได้จากการปิด               
ตัวลงของสื่อสิ่ งพิมพ์ทั้ งในและต่างประเทศ ตลอดจน              
การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ท่ีมีการปิดสาขา 
และประกาศแผนลดจ านวนพนักงานลงเป็นจ านวนมาก

ภาครัฐก็คงจะหนีจากผลกระทบดังกล่าวไม่พ้น
เช่นกัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและดิจิทัล  
ที่ก าลังเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงระบบงานและ       
วิธีปฏิบัติราชการ ทั้งภารกิจที่มีลักษณะที่ต้องติดต่อกับ
ผู้รับบริการโดยตรง (Front Office) และภารกิจสนับสนุน
การปฏิบัติราชการหรืองานโครงสร้างพื้นฐานหลังบ้าน
(Back Office) เนื่องจากมีแรงกดดันให้หน่วยงานของรัฐ         
ต้องจัดบริการสาธารณะท่ี “เร็วขึ้น-สะดวกขึ้น-ประหยัดขึ้น-
ดีขึ้น” ให้กับประชาชน นอกจากนี้กระแสการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม
ทั้งในและต่างประเทศ ที่นับวันจะเร็วและแรง ก็ยิ่งท าให้
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องเข้าใจและตระหนักถึง

การพัฒนาหน่วยงานให้มีขีดความสามารถในการปรับตัว 
ให้ไวทันการณ์ (Agile Capabilities)

บทความนี้จึงมีเป้าหมายเพื่ออธิบายว่า องค์กร    
ที่พร้อมปรับเปลี่ยน (Agile Organization) นั้นมีลักษณะ
อย่างไร?  ภาครัฐของไทยเข้าใกล้การเป็นองค์กรที่พร้อม
ปรับเปลี่ยนแล้วมากน้อยแค่ไหน? มีกลยุทธ์ในการพลิกโฉม
องค์กรแบบดั้งเดิมไปสู่องค์กรพร้อมปรับเปลี่ยนอย่างไร? 
และภาวะผู้น าในการพลิกโฉมองค์กรควรเป็นอย่างไร?

ทิศทางการพัฒนาภาครัฐให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

จริง ๆ แล้ว ภาครัฐได้ตระหนักถึงความจ าเป็น   
ในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยจะ
เห็นได้จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
หมวด 16 ที่ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ข.               
ได้บัญญัติให้มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน โดย
ก าหนด “ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและ
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน” รวมทั้ง “ให้มี
ก า ร บู รณ ากา ร ฐ า นข้ อ มู ล ขอ งหน่ ว ย ง า นขอ งรั ฐ            
ทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อ
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“การพลิกโฉม” สู่ “องคก์รทีพ่รอ้มปรบัเปลีย่น

ใน “ยุคการเปลีย่นแปลงทีพ่ลิกผนั” : 

โครงสรา้ง ระบบ ทรพัยากรบุคคล และภาวะผูน้ า

ดร. สุรพงษ์ มาลี
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล                   
ส านักงาน ก.พ.
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การบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชน” และ “ให้
มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงาน
ของรัฐและแผนก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และความท้าทายใหม่ ๆ” นอกจากนี้ ยังมีนโยบายประเทศไทย
4.0 ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรม และนโยบาย
ดิจิทัลไทยแลนด์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดบริการภาครัฐ
ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Service) เพื่อมุ่งสู่การเป็น “รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความพยายาม    
ในการสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวให้ไวทันการณ์ 
(Agile Capabilities)

ลั ก ษณ ะข อ ง อ ง ค์ ก รที่ พ ร้ อม ป รั บ เ ปลี่ ย น  ( Agile 
Organization) เป็นอย่างไร? 

หลายองค์กรที่เคยมีช่ือเสียงและเคยเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรมช้ันน าของโลก ในปัจจุบันกลับเหลือแต่เรื่องราว
ความยิ่งใหญ่ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นบริษัทอีสต์แมน โกดัก 
บริษัทโนเกีย และบริษัทโมโตโรล่า สาเหตุที่ท าให้องค์กร
เหล่านั้นกลายเป็นต านานและบทเรียน ไม่ใช่เป็นเพราะไม่เก่ง
หรือขาดคนท่ีมีความรู้ความสามารถหรือไม่มีความเป็นเลิศ 
ในธุรกิจ แต่เป็นเพราะ “โครงสร้างองค์กร” ที่ออกแบบมา    
ในยุคนั้น ไม่ เหมาะกับสภาพแวดล้อมขององค์กรที่มี               
การเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วและแรง เกิดขึ้นอย่างพลิกผัน 
(Volatility) มีความไม่แน่นอน (Uncertainty) ซับซ้อน (Complexity) 
และคลุมเครือ (Ambiguity) อย่างที่เรียกกันว่าเป็น “VUCA World” 
รวมทั้งไม่สามารถเตรียม “ทักษะ” และ “ความคิด” ของ
บุคลากรให้พร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น

ก่อนที่จะไปท าความรู้ จักกับ “องค์กรที่พร้อม
ปรับเปลี่ยน” ต้องลองหันมาส ารวจก่อนว่า องค์กรแบบ
ดั้งเดิมในยุคอุตสาหกรรม  (Traditional Organization)
มีลักษณะเป็นอย่างไร? 

องค์กรจ านวนมากในปัจจุบัน  ทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ที่ยั งคงมีลักษณะเป็นองค์กรแบบดั้ ง เดิม        
มักเปรียบองค์กรเป็น “เครื่องจักร-Machine” และมี “กลไก”
ที่ซับซ้อนในการด าเนินการ ระบบการท างานแยกกันเป็นแท่ง 
เป็นไซโล ต่างคนต่างท า มีโครงสร้างและสายการบังคับ
บัญชาที่แข็งตัว เน้นการวางแผนแบบเส้นตรง (Linear 
Planning) เน้นการควบคุมเพื่อให้รูปแบบการท าธุรกิจและ
บริหารงานบรรลุเป้าหมายพูดง่าย ๆ คือเป็นองค์กรแบบ
ราชการ หรือ Bureaucracy ตามแนวคิดของ Max Weber 

แล้วองค์กรที่พร้อมปรับเปลี่ยน   (Agile Organization)
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันมีลักษณะอย่างไร?  

แน่นอนว่า ต้องไม่ใช่องค์กรแบบ “เครื่องจักร”  อีก
ต่อไป แต่ต้องมีลักษณะเป็น“ระบบที่มีชีวิต – Living System”
ทีส่ามารถมีวิวัฒนาการเพื่อการอยู่รอดและเติบโตท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันได้  องค์กรที่พร้อมปรับเปลี่ยน           
(Agile Organization) มักมีคุณลักษณะที่พอจะสรุปได้ดังนี้  

(1) เป้าหมายสูงสุดขององค์กรยังคงเน้นการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า “ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” รวมทั้ง
เน้นการตอบสนองหรือสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อื่น ๆ ด้วย 

(2) อาศัย “เครือข่ายของทีมขนาดเล็กที่มีอิสระ  
“Empowered Teams” เป็นตัวขับเคลื่อนงาน แม้ว่าโครงสร้าง 
ที่เป็นแกนหลักขององค์กรอาจจะเป็นแบบดั้งเดิม แต่ทีม
เหล่านี้จะเป็นผู้น าการปรับเปลี่ยนแบบแผน กระบวนการ 
และวิธีการท างาน ให้เข้ากับสถานการณ์ซึ่งอาจมีความ     
ผันผวน ความไม่แน่นอน ความคลุม เครือ และยาก         
แก่การคาดเดา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) มีระบบการตัดสินใจที่รวดเร็ว เน้นการเปลี่ยนแปลง  
ที่ให้เห็นผลเร็วในระยะสั้น มีระบบการติดตาม ประเมิน และ      
ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลงานที่มีประสิทธิภาพ ท าให้คน         
ในองค์กรเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว ตามหลักการเรียนรู้จากบทเรียน         
ความล้มเหลว “Fail Fast, Learn Fast”

(4) ให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคลที่พร้อม
ปรับตัวและมีความรักในงาน (Passion) โดยสร้างวัฒนธรรมท่ีเน้น
ให้อิสระในการท างาน (Empowering Culture) และเน้น
ความร่วมมือ (Collaboration) เพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์กร 

(5) ใช้เทคโนโลยีที่น าสมัยเพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ระบบราชการ 4.0 : องค์กรภาครัฐที่พร้อมปรับเปลี่ยน

แล้วระบบราชการและหน่วยงานภาครั ฐเริ่ ม
ปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรที่พร้อมปรับเปลี่ยน (Agile 
Organization) หรือยัง? 

ในด้านโครงสร้างและระบบงาน มีการพูดถึงการ
พัฒนาสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ว่าต้องมีลักษณะส าคัญ 
3 ประการ ได้แก่ (1) เป็นองค์กรที่ยึดประชาชนผู้รับบริการ    
เป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) (2) เป็นองค์กรที่เปิดกว้าง
และเช่ือมโยงกัน (Open and Connected) และ (3) เป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีนวัตกรรม (Smart and Innovation)



ในด้านกระบวนการท างาน มีการให้ความส าคัญต่อ                
(1) การท างานแบบบูรณาการ ทั้งมิติงานนโยบายส าคัญ (Agenda) 
งานประจ า (Functions) และงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนอง   
ความจ าเป็นของแต่ละพื้นที่ (Areas) (2) การท างานในเชิงรุกเพื่อให้ทันกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเร็ว โดยต้องมีจุดเน้น เชิงกลยุทธ์และ
ล าดับความส าคัญ (Strategic Focus and Priority) การจัดการ
ความเสี่ยง (Risk Signal and Prevention) และการเตรียมความพร้อม
รองรับความผันผวน (Preparation) (๓) การท างานที่มุ่งเน้นความส าคัญ
ของทั้งผลสัมฤทธิ์  (Outcome) กระบวนการ (Process) ขีดความสามารถ  
(Capabilities) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)และ  
(4) การท างานที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในลักษณะที่เป็นพันธมิตร และเครือข่าย (Involvement and 
Partnership) เพื่อความโปร่งใสและธรรมภิบาลในภาพรวม

ในด้านคุณลักษณะและขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะ ประกอบด้วย (1) การท างานที่สอดคล้อง
เชื่อมโยง มีการบูรณาการและสร้างจิตส านึกรับผิดชอบร่วมกัน 
(Alignment and Accountability) (2) ความรู้และทักษะ  
ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Skills and 
Literacy) (3) นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (Creativity 
and Innovation) และ (4) การสร้างพันธมิตรและการประสาน
สัมพันธ์ (Partnership and Collaboration)  

แม้ว่าจะมีความพยายามในการพัฒนาทั้งโครงสร้าง
และระบบงาน วิธีการท างาน และคุณลักษณะของข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ โดยมีกรอบแนวคิดและแนวทางใน
การด าเนินการที่ชัดเจนดังที่กล่าวถึงข้างต้น แต่การที่จะสร้าง 
“ระบบราชการที่พร้อมปรับเปลี่ยน – Agile Civil Service” 
สามารถเป็นที่พึ่งและได้รับความเช่ือถือไว้วางใจจากประชาชน และ 
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนได้
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงนั้น  ความส าเร็จของการด าเนินการ
อยู่ที่ “การบริหารการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งต้องอาศัยทั้งการมี

กลยุทธ์การด าเนินการที่ชัดเจน    (Transformation Strategy) และ
ภาวะผู้น าส าหรับการพลิกโฉมองค์กร (Transformation Leadership)

กลยุทธ์ในการพลิกโฉมองค์กรแบบด้ังเดิม สู่องค์กรที่พร้อม
ปรับเปลี่ยน

หนทางสู่การเป็นองค์กรท่ีพร้อมปรับเปลี่ยน จ าเป็นต้อง
มี แผนที่ เดิ นทางเพื่ อการปรั บเปลี่ ยน (Transformation 
Roadmap) ที่ดีพอ แผนที่ดังกล่าวมีรูปแบบการด าเนินการ ดังนี้

(1)  จุดเร่ิมต้น : ระดับผู้น าองค์กรที่ต้องก าหนด
เป้าหมายที่อยากจะไปให้ถึง (End State Vision) ซึ่งเป้าหมายจะเป็น
ตัวก าหนดว่า “ทีมขับเคลื่อน” จะประกอบด้วย ใครบ้าง 
กระบวนการท างาน (Process Flow) จะเป็นเช่นไร โครงสร้าง
การบริหารงานที่เหมาะสม   (Governance) มีลักษณะอย่างไร 
และระบบการประเมินและติดตามผล จะมีเกณฑ์การประเมิน
ความส าเร็จ และจะใช้เครื่องมือใด

(2) เร่ิมปรับเปลี่ยน : ประกอบด้วยการมีโครงการ  
น าร่อง และน าสู่การปฏิบัติเต็มรูปแบบ ซึ่งในขั้นตอนนี้มักจะ
เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม (การอบรมพัฒนา และ
การสอนงาน) ให้กับทีมที่จะขับเคลื่อน เพื่อให้เดินหน้าสู่
เป้าหมายที่อยากจะไปให้ถึง โดยระหว่างทางก็จะต้องมี
การติดตามวัดและประเมินความก้าวหน้า เพื่อให้มีการปรับปรุง
ตลอดเวลา 

(3) สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน : ผลการน าร่อง 
องค์กรจะสามารถระบุได้ว่าแบบแผนแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้าง ระบบ
การบริหาร และการติดตามประเมินผล จะเป็นอย่างไร โดยใน
ขั้นตอนนี้อาจเกี่ยวข้องกับการจัดระบบการถ่ายทอดความรู้ 
และการอบรมพัฒนา เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีความยั่งยืน

กล่าวโดยสรุป คือ มีเป้าหมายของการพลิกโฉม       
ที่ชัดเจน เริ่มจากการทดลอง และเมื่อได้ผลแล้ว จึงสร้าง    
ตัวแบบส าหรับการด าเนินการที่ยั่งยืน

ภาวะผู้น าส าหรับการพลิกโฉมภาครัฐสู่องค์กรที่พร้อมปรับเปลี่ยน
หากอาศัยแนวคิดของ John Kotter กูรูด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าส าหรับการพลิกโฉมสู่องค์กรที่พร้อม

ปรับเปลี่ยน (Leadership for Agile Transformation) ต้องเริ่มจาก “การสร้างความรู้สึกและความตระหนักว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน 
และต้องเปลี่ยนอย่างเร่งด่วน”   (Sense of Urgency) ซึ่งถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกที่มีความส าคัญที่สุดในกระบวนการบริหาร         
การเปลี่ยนแปลง  จากนั้นต้องก าหนดเป้าหมายของการพลิกโฉมองค์กรและสื่อสารให้คนท้ังองค์กรได้ทราบ (Communicate 
Transformation Vision) 

ประเด็นส าคัญ คือ ต้องสร้างเครือข่ายและทีมการเปลี่ยนแปลง (Transformation Coalition) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร  
ทุกระดับมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพลิกโฉมองค์กร (Empower Transformation Actions) ซึ่งในระยะเริ่มแรกอาจก าหนด
เป้าหมายที่บรรลุง่ายในเวลาอันสั้น (Short-Termed and Small Wins) แล้วจึงค่อยขยายผลเพื่อแสดงให้เห็นความส าเร็จในวงกว้าง 
(Consolidate Successes) และเมื่อการพลิกโฉมบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว จึงก าหนดกลไกในการสร้างความยั่งยืนต่อไป 
(Institutionalized Transformation)  

ปัญหาส าคัญที่สุดของภาครัฐ คือ ผู้คนเคยชินและ “เพลิน” กับสภาพที่เป็นอยู่ และมักตั้งค าถามว่า “ท าไมต้องเปลี่ยน?” 
หรือ “ที่เป็นอยู่ก็ดีอยู่แล้ว” ดังนั้น จะท าอย่างไรให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐเกิดความตระหนักว่า “ไม่เปลี่ยน...ไม่รอดแน่ –
Transform or Die” 

นั่นก็คือ ต้องก้าวข้ามบันไดขั้นแรกของ John Kotter ให้ได้เสียก่อน  OCSC e-Journal l 10
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ก า ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ ถื อ เ ป็ น ก ล ไ ก ส า คั ญ ใ น          
การขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน (Function Based) ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
เฉพาะ และภารกิจที่เพิ่มขึ้นจากการขับเคลื่อนประเทศ   
ให้บรรลุนโยบาย วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ชาติ (Agenda 
Based) ของรัฐบาล ดังนั้น การบริหารก าลังคนภาครัฐ
ท่ามกลางการเปลี่ ยนแปลงจึงถือเป็นความท้าทาย          
ท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องด าเนินการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สภาพปัญหาและการบริหารก าลังคนภาครัฐ

ก าลังคนภาครัฐถูกก าหนดเป็นประเด็นที่ส าคัญใน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2561 – 2565   ประเด็นการปฏิรูปที่ 4  ก าลังคนภาครัฐ            
มีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีสาระส าคัญของการด าเนินการ เช่น 
การจัดก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการบริการ
สาธารณะที่ส าคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถใน    
การแข่งขันของประเทศ การลดขนาดก าลังคนและ
ค่ า ใ ช้จ่ า ยด้ านบุ คลากรภาครั ฐที่ มี ผ ลผูกพันภาระ

งบประมาณระยะยาว นอกจากนั้น การด าเนินการให้เป็นไปตาม   
แนวทางการพัฒนาประเทศ  Thailand 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี     
มาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระก าลังคนยิ่งสะท้อนให้
เห็นถึงความท้าทายที่หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องวางแผน
รองรับผลกระทบต่อการบริหารก าลังคนในปัจจุบัน

ในทางตรงกันข้าม การเปลี่ยนแปลงในด้าน
ก าลั งคนประการหนึ่ ง ท่ี เห็นได้ ชัดเจนคือการขอรับ       
การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของหน่วยงานที่เพิ่มขึ้น
ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในมาตรการบริหารและพัฒนา
ก าลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2557 - 2561 ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 
(1) มีการจัดตั้งหน่วยงานหรือส่วนราชการระดับกระทรวง
หรือกรมขึ้นใหม่ และจ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
และ (2) เป็นงานที่ต้องด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ หรือคณะรัฐมนตรีได้สั่งการ 
ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย และมีเ งิน
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการแล้ว ถ้าไม่ด าเนินการจะท าให้
เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ ซึ่ งเหตุผลการขอรับ

การบริหารก าลังคน
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
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ดร.มาฆะ  ภู่จินดา
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

ส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน  
ส านักงาน ก.พ.



การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้ งใหม่ส่วนใหญ่มาจาก       
การด าเนินการตามภารกิจท่ีเพิ่มขึ้นตามนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล และยุทธศาสตร์ประเทศ เช่น การจัดสรรข้าราชการ
ส าหรับภารกิจ IUU (Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing (IUU Fishing)   : การท าประมงผิดกฎหมาย   
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม) เพื่อแก้ปัญหาส าคัญเร่งด่วน
ท่ีส่ งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือของ   
ประเทศไทย หรือการจัดสรรอัตราก าลังเพื่อรองรับ      
การบริหารจัดการปิโตรเลียมในรูปแบบสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) และ
ระบบสัญญาจ้างบริการ (Service Contract : SC) ให้เป็นไป
ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

หากมองย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน 
จะพบว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่
เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ มีอัตราก าลังเพียงพอและเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติภารกิจท่ีส าคัญ จ านวน 28,749 อัตรา1 ซึ่ง
ถือเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากจ านวนข้าราชการพลเรือน
สามัญ ปี 2557 (มีข้าราชการพลเรือนสามัญ จ านวน 
395,270 อัตรา) ร้อยละ 7 แม้การเพิ่มขึ้นของอัตราก าลัง
ดังกล่าวอาจจะไม่มากเมื่อเทียบกับจ านวนอัตราก าลัง
ข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด แต่มีนัยส าคัญต่อสภาพ
ปัญหาก าลังคนภาครัฐในปัจจุบัน ที่ ไม่สอดคล้องกับ     
แนวทางการปรับขนาดก าลังคนภาครัฐให้เหมาะสมกับ  
การปฏิรูปโครงสร้างของส่วนราชการ และความพยายามใน
การลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐที่มีผลผูกพันภาระ
งบประมาณระยะยาว

แนวทางการบริหารก าลังคนภาครัฐท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

เมื่อการขยายตัวของกรอบอัตราก าลังคนภาครัฐ
และภาระผูกพันค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น หน่วยงาน
ต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาแนวทางการบริหารก าลังคน
ภาครัฐให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้าน  
การบริหารราชการแผ่นดิน ท่ีมุ่งเน้นการลดขนาดและภาระ
งบประมาณด้านบุคลากร โดยอาจด า เนินการตาม       
แนวทางการบริหารก าลังคนภาครัฐ 4 แนวทาง ได้แก่

( 1 )  การควบคุ มอั ต ร าก าลั ง  การปรั บปรุ ง             
การบริหารจัดการของหน่วยงานถือเป็นแนวทางหนึ่ง     
ในการควบคุมอัตราก าลัง และหากมีการบริหารจัดการที่ดี
แล้ว นอกจากจะมีอัตราก าลังที่ เพียงพอ อาจท าให้
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึนได้เช่นกัน เช่น 
ก า ร ล ด ภ า ร กิ จ ที่ ซ้ า ซ้ อ น ภ า ย ใ น ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ            
การมอบหมาย ให้ มี ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กส าหรั บ งาน            
ที่จ าเป็นต้องมีการบูรณาการ การท างานเป็นทีม การน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตมาใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งจะช่วยลดระยะเวลา
และกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างมาก การเกลี่ย
อัตราก าลังจากหน่วยงานที่มี อัตราก าลั งเกินไปยั ง
หน่วยงานที่ขาดอัตราก าลัง การก าหนดกรอบอัตราก าลัง
เฉพาะไว้ ในหน่ วยงานหนึ่ ง เพื่ อกระจายก าลั งคน            
ไปปฏิบัติงานท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน และการบริหารอัตรา
ว่างของส่วนราชการให้เกิดประสิทธิภาพโดยไม่ควรมีอัตรา
ว่างเกินร้อยละ 5 ของจ านวนอัตราก าลังข้าราชการทั้งหมด

(2) การจ้างงานในรูปแบบอ่ืน การพิจารณารูปแบบ
การจ้างงานนอกเหนือจากการจ้างงานในรูปแบบของ
ข้าราชการ จะช่วยให้หน่วยงานมีอัตราก าลังที่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติภารกิจและลดภาระงบประมาณด้านบุคลากร
ภาครัฐได้ด้วย เช่น การจ้างงานในลักษณะของสัญญาจ้าง
ระยะสั้นเพื่อปฏิบัติภารกิจที่มีความส าคัญและจ าเป็นต้อง
อาศั ยกลุ่ มคนที่ มี ทั กษะ เ ฉพาะ ในการปฏิ บั ติ ง าน           
ซึ่งส่วนราชการจะเกิดความคล่องตัวด้วยการจ้างงาน           
ที่มีความยืดหยุ่นและภาครัฐจะได้ผลผลิตที่ตรงตาม   
ความต้องการ 
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(๓) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ปัญหา
ของสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) แสดงให้เห็นถึง
สัดส่วนของจ านวนข้าราชการที่เกิดในยุค Baby Boomer
กับข้าราชการใน Generation Y ที่มมีากกว่าเท่าตัว โดย
ข้ าราชการที่ มี อายุ มากกว่ า 50 ปีขึ้ นไป มี จ านวน  
107,144 คน และข้าราชการที่มีอายุต่ ากว่า 30 ปีลงมา 
มีจ านวน 49,682 คน2  แสดงให้เห็นถึงช่องว่างและ
ความไม่สมดุลของช่วงอายุของข้าราชการ ที่ค่อนข้างมาก
ซึ่งลักษณะงานบางลักษณะงานอาจไม่มีความเหมาะสม
กับช่วงอายุของผู้ปฏิบัติงานนั้น ๆ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาบุคลากรตามช่วงอายุให้มีทักษะ/สมรรถนะที่
หลากหลาย รองรับลักษณะงานที่อาจไม่สอดคล้องกับ
ช่วงอายุของผู้ปฏิบัติงาน

(๔ )  ก า ร บู รณ า กา ร ฐ า น ข้ อ มู ล ก า ลั ง ค น 
ความส าคัญของการบรหิารทรัพยากรบุคคลประการหนึ่ง
คือการมีฐานข้อมูลก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
เช่ือมโยงข้อมูลก าลังคนระหว่างหน่วยงานเพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมู ลกลางในการบริหารทรัพยากรบุคคล          
ในภาพรวม เช่น การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการ หาก
มีฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงกันแล้วจะสามารถบริหารจัดการ
ก าลังคนจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งได้
อย่างรวดเร็ว และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนก าลังคน
ได้ในระยะเร่งด่วนต่อไป

สรุป

แม้ว่าปัจจุบันการควบคุมอัตราก าลังข้าราชการจะ
เป็นไปได้ยาก แต่การเพิ่มขึ้นของอัตราก าลังข้าราชการ  
ตั้ ง ใหม่ ก็ ไม่ ได้ มี จ านวนมากเมื่ อ เที ยบกับจ านวน
อัตราก าลังข้าราชการทั้งหมด เนื่องจากหลาย ๆ หน่วยงาน
เริ่มตระหนักถึงปัญหาขนาดก าลังคนภาครัฐและภาระ
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น บุ ค ล า ก ร ท า ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง  ๆ              
ให้ความส าคัญกับการวางแผนก าลังคนมากขึ้น มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน              
การปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการปฏิบัติงาน      
ให้สั้นลง รวมทั้งการพิจารณาการจ้างงานในรูปแบบอื่น
เพื่อทดแทนข้าราชการที่เพิ่มขึ้น จึงถือเป็นสัญญาณที่ดี
ของการบริหารก าลังคนภาครัฐท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 
โดยหากหน่วยงานมีการด าเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง             
การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน              
ที่ต้องการลดขนาดก าลังคนภาครัฐให้มีความเหมาะสม            
ต่อภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งภาระค่าใช้จ่าย    
ด้านบุคลากรภาครัฐที่มีผลผูกพันภาระงบประมาณ    
ระยะยาวจะเกิดผลส าเร็จในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง

รายการอ้างอิง
1 ผลการด าเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคน

ภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561)
2  ส านักงาน ก.พ. 2561. ก าลังคนภาครัฐ 2560 : ข้าราชการ

พลเรือนสามัญ. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จ ากัด : นนทบุร.ี
หมายเหตุ

ความเห็นในบทความน้ีเป็นของผู้ เขียนซ่ึงอาจไม่จ าเป็น         
ต้องสะท้อนความเห็นของส านักงาน ก.พ.
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ 
ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย     
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมีแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ อันจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ประกอบกับข้อมูล
การศึกษาสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่พบว่ า ตลาดแรงงานในหลาย ๆ 
อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบต่อการเข้ามามีบทบาทของ
เทคโนโลยี Digital Disruption ท าให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้อง
ปรับตัว เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในสภาวการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทช้ันน าภาคเอกชน และ
องค์กรในต่างประเทศหลายแห่งจึงปรับจุดเน้นในการบริหาร
ก าลังคนคุณภาพ (Talent Management) หลายประการ
กล่าวคือ เน้นการสร้างผลงานที่ชัดเจนเป็นปัจจุบันมากกว่า
เน้นการฝึกอบรมซึ่งยังไม่เห็นผลในวันนี้ เน้นการดูแลคนใน
รูปแบบที่หลากหลายตามโจทย์ความต้องการและความสนใจ   
ที่ไม่เหมือนกัน มากกว่าเน้นการพัฒนาแบบเหมือนกันหมด

และไม่มีทางเลือก เน้นหาแหล่งในการสรรหาบุคคล 
(Source of recruit) ที่หลากหลายทั้งภายในและนอก
องค์กร ทั้งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน เน้น   
การดึงศักยภาพคนเก่งให้มากขึ้น โดยต้องรู้จักให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ในเชิงสร้างสรรค์เพื่อเป็นข้อมูล          
ในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เน้น      
การมอบหมายงานในรูปของ Project หรือการสร้าง
ประสบการณ์ผ่านการท างานเป็นทีม เพื่อยกระดับผลงาน    
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว้างมากยิ่งขึ้น  
เน้นประสบการณ์  โดยมีการสุ่มส ารวจว่ าคนเก่ง ๆ          
ในองค์กรได้แชร์ประสบการณ์  หรือโพสต์ เรื่ องราว      
ความประทับใจในองค์กร หรือในงานที่ได้รับมอบหมาย
มากเพียงใดในสื่อสังคมออนไลน์ เพราะถือเป็นตัวบ่งช้ี
ภาพลักษณ์ของงาน/องค์กร (Employer Branding) อีกทางหนึ่ง
รวมทั้งเน้นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดการรังสรรค์    
สิ่งใหม่ ๆ และสนับสนุนความคิดริเริ่มนั้น ๆ  มากกว่า   
การออกแบบวิธีการก ากับติดตามผลงานที่เป็นแบบแผน  
ซึ่งเป็นการจ ากัดกรอบความคิด

ศูนย์นักบริหารระดับสูง
ส านักงาน ก.พ.
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงข้างต้นได้ส่งผลกระทบ 
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
โดยในอนาคต ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่
ห ล าก ห ลา ยส ม ร ร ถน ะ แล ะ ทั ก ษะ ก า ร ท า ง าน ใน                        
ยุค Disruptive อาทิ การคิดวิเคราะห์เชิงรุก การแก้ปัญหา
ที่ ซับซ้อน การประสานสัมพันธ์กับภาคส่วนต่ าง ๆ               
การตัดสินใจ และความฉลาดทางอารมณ์ จะมีความจ าเป็น
ยิ่งข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ การพัฒนาทักษะที่มีอยู่ (Reskilling) 
และเสริมทักษะใหม่ (Upskilling) จะเป็นกุญแจสู่การสร้าง
ขีดความสามารถทางการแข่งขันส าหรับคนท างานใน
ปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ การประมวลและวิเคราะห์
ข้อมูลที่ เกี่ยวกับก าลังคนคุณภาพ เช่น ใครเก่งอะไร      
ใครถนัดอะไร ใครมีประสบการณ์อะไร และใครต้องการ
ขับเคลื่อน/สร้างผลงานอะไร จะเป็นพื้นฐานส าคัญของ  
การออกแบบระบบบริหารก าลังคนคุณภาพที่เหมาะสมใน
แต่ละองค์กร โดยเฉพาะในยุค ท่ีความเร็ว  (Speed)      
เป็นตัวแปรส าคัญที่บ่งช้ีประสิทธิภาพของงาน ด้วยเหตุนี้ 
ส านักงาน ก.พ. จึงปรับบทบาทจากการก ากับกระบวนการ 
(Process) ไปสู่การก ากับมาตรฐานของผลลัพธ์สุดท้าย 
(Output & Outcomes) ไปสู่การท าหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อน
กลไกการบริหารก าลังคนคุณภาพ และศูนย์กลางข้อมูลผู้มี
ศักยภาพหรือผู้เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ

(Headhunter / Excellence Center) เพื่อให้ฝ่ายบริหาร
ระดับนโยบายสามารถค้นหาบุคคลกลุ่มก าลังคนคุณภาพ 
ที่เป็นที่ต้องการได้ รวมทั้งพัฒนาระบบการสรรหาและ
คัดเลือกข้าราชการผูม้ีศักยภาพสูงเพื่อมาท างานในลกัษณะ 
“Project Team” ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
หรือประเด็นส าคัญเร่งด่วนเชิงบูรณาการระดับประเทศ 
เพื่อสร้างโอกาสในการท างาน และถือเป็นการ “Put the Right
Man on the Right Job in the Right Place at the 
Right Time”

การปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์หรือ
โครงการส าคัญระดับประเทศ (Policy Work/ Study Team)
เป็นกลไกหนึ่งในแนวทางการรักษากลุ่มก าลังคนคุณภาพ 
(Talent Retention) โดยมวีัตถุประสงคเ์พื่อ ๑) สนับสนุน
การใช้ศักยภาพกลุ่มก าลังคนคุณภาพที่กระจายอยู่ ใน     
ส่วนราชการต่าง ๆ มาร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ 
สามารถสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศและ
การสร้างผลกระทบในภาพกว้าง   (Talent Utilization) 
๒)  เตรียมและพัฒนากลุ่มก าลังคนคุณภาพอย่า ง
เป็นระบบ ให้มีการสั่ งสมประสบการณ์ ทักษะและ
องค์ความรู้ที่หลากหลาย มีการจัดการความรู้  เพื่อ
ส่งเสริมความต่อเนื่องในการบริหารงาน (Talent Pipeline) 
และ ๓) กระตุ้นและสร้ างวัฒนธรรมการหมุนเวียน/
แลกเปลี่ยนบุคลากรในภาพรวมของระบบราชการ (Talent 
Mobility) โดยหลักการ Policy Work / Study Team 
(PWST) เ พ่ือ ร่วมขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ชาติและ      
การปฏิรูปประเทศ มีสิ่งที่จะต้องด าเนินการเพื่อสนับสนุน
ให้เกิดแนวทางดังกล่าว ประกอบด้วย

- การก าหนดโจทย์/โครงการ/ภารกิจเชิงบูรณาการ 
ที่ต้องด าเนินการโดยเร็ว ตามมติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี ข้อเสนอ ป.ย.ป. ฯลฯ 

- การจัดท าคลังคนคุณภาพ (Talent Inventory)
- การพัฒนาและการรงัสรรค์นวัตกรรม          

การบริหารงานบุคคลรูปแบบใหม่ (HR Sandbox)
- การพัฒนาระบบการบรหิารผลการปฏิบัติงาน                

รูปแบบใหม่บนหลักการการท างานเป็นทีม 
(Team - based Performance Management)



OCSC e-Journal l 18

ผลผลิตส าคัญของ PWSTคือ โครงการ
พัฒนานักยุทธศาสตร์ เพื่อการปฏิรูปประเทศ    
เชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 ที่ผ่ านมา 
ส านักงาน ก.พ. ได้ด าเนินโครงการน าร่อง ร่วมกับ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานท่ีจัดตั้งใหม่และเป็นเจ้าภาพยุทธศาสตร์
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ต้องการ
การบูรณาการและเห็นผลส าเร็จเป็นรูปธรรม
โดยเร็ว อีกทั้ง ในปัจจุบันภาวะอุทกภัยในหลาย
พื้นที่ของประเทศเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องระดม
สรรพก าลังจากหน่วยงานต่าง ๆ มาท างานร่วมกัน 
โดยมี 3 โจทย์ส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการ ได้แก่   
1) เรื่องคลังข้อมูล 2) เรื่องยุทธศาสตร์  และ            
3) เรื่องกฎหมาย ซึ่งได้มีการคัดเลือกบุคลากร
ก าลังคนคุณภาพส าหรับ 3 โจทย์ข้างต้น และได้ 
ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ
เจ้าภาพโจทย์  และส่วนราชการที่สนับสนุน
บุคลากรให้ไปช่วยราชการปฏิบัติงานที่ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นระยะเวลารวม 1 ปี  
เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา

ส านักงาน ก.พ. ได้ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนิน
โครงการน าร่อง และสอบถามความเห็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการท างานในรูปแบบ PWSTประกอบด้วย
1) การมีโจทย์หรือภารกิจของการท างานท่ีชัดเจน 2) การมีหัวหน้า
หรือผู้รับผิดชอบโครงการที่มีศักยภาพสูง เป็นผู้น าที่ดี  และ
สามารถขับเคลื่อนความส าเรจ็ของโครงการได้ และ 3) ความเข้าใจ
และการสนับสนุนท่ีดีจากผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดของก าลังคน
คุณภาพ ส านักงาน ก.พ. จึงได้ทบทวนการด าเนินโครงการน าร่อง 
ที่  สทนช. และเห็นควรให้มีการขยายผลโครงการพัฒนา          
นักยุทธศาสตร์เพ่ือการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist 
Development Program) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเชิญ
ส่วนราชการต่าง ๆ  ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพโจทย์ ซึ่งพบว่ามีข้อเสนอ
โจทย์จาก 13 ส่วนราชการ ที่ผ่านเกณฑ์ในมิติคุณภาพ มิติความ
เหมาะสมในการด าเนินการ และมิติความพร้อมของส่วนราชการ

โดยในปี 2562 นี้ มีก าหนดด าเนินการรับสมัครบุคลากร
เข้าร่วมโครงการฯ 2 รอบ รอบที่ 1 ด าเนินการรับสมัครและ            
สรรหาบุคลากรไปปฏิบัติงานตั้ งแต่  1 เมษายน 2562 เป็น
ระยะเวลา 1 ปี และรอบที่ 2 ด าเนินการรับสมัครและสรรหา
บุคลากรไปปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ส านักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนส่วนราชการทุกแห่งร่วมสนับสนุนแนวทางการบริหารก าลังคนคุณภาพ
ผ่านกลไกการปฏิบัติงานในโครงการส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ระดับประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งในการร่วมเป็น
เจ้าภาพโจทย์ และการร่วมสนับสนุนบุคลากรให้สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประเทศ และขอเชิญชวนก าลังคนคุณภาพที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ต้องการมีส่วนร่วมใน   
การขับเคลื่อนภารกิจส าคัญระดับประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ และ      
ต่อยอดการพัฒนาตัวเองในหลากหลายมิติ โดยผลที่คาดว่าจะได้รับประกอบด้วย 1) มีโจทย์การท างาน/เวที/
ช่องทางแสดง/รวบรวมผลงานของกลุ่มก าลังคนคุณภาพต่อการขับเคลื่อนงานราชการให้เป็นที่รู้จักและได้รับ         
การยอมรับมากยิ่งข้ึน 2) ส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนความส าเร็จของงาน/โครงการตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และมีเครือข่ายความร่วมมือในการท างานแบบบูรณาการระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ และ           
3) ระบบราชการมีคลังคนคุณภาพ/ฐานข้อมูล/กลไกการบริหารงานบุคคลสนับสนุนการใช้ประโยชน์        
กลุ่มก าลังคนคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์ /โครงการส าคัญระดับประเทศ 
(Policy Work/ Study Team) ได้ทาง www.ocsc.go.th/PWST

ไปด้วยกันไปได้ไกล : Policy Work / Study Team ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย 



“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.             
The important thing is not to stop questioning.”       

“เรียนรู้จากวันวาน ใช้ชีวิตอยู่ในวันนี้ มีความหวังกับวันพรุ่งนี้ 
สิ่งส าคัญคืออย่าหยุดตั้งค าถาม”

Albert Einstein 

(อัลเบร์ิต ไอน์สไตน์)

We keep moving forward, opening new doors, 
and doing new things, because we're curious 

and curiosity keeps leading us down new paths.”      

“เราก้าวเดินไปข้างหน้า เปิดประตูบานใหม่ๆ
และท าในสิ่งใหม่ๆ เพราะคนเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีอยากรู้อยากเห็น

และเจ้าความอยากรู้อยากเห็นนี่เองที่น าพาเราไปสู่หนทางใหม่ๆ”

Walt Disney
วอลท์ ดสินีย์

(ผู้สร้างผลงานการ์ตูนทีแ่พร่หลาย 
และประสบความส าเร็จมากทีสุ่ดของโลก)
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HR Decoding 



ปัจจุ บัน เทคโนโลยี ถู กน า เ ข้ าม า ใ ช้ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน และเพื่อให้
แนวทางการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ระดับ
น โ ยบ าย ไป จน ถึ ง หน่ ว ย ปฏิ บั ติ  รั ฐ ธ ร ร มนู ญแ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงได้บัญญัติไว้ในมาตรา 
258 ข “ให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดินและให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงาน   
ภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน”

การบูรณาการข้อมูลจะต้องมีระบบสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายผลักดันให้ประเทศ    
มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และเข้าสู่ Thailand 4.0 
รวมทั้ง มีการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัลตาม “ยุทธศาสตร์การยกระดับประสิทธิภาพ
ภาครัฐ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการบูรณาการและ
ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินการภาครัฐให้สะดวก
รวดเร็ว มีความโปร่งใส ผ่านการเช่ือมโยงระบบจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และน ามาใช้ในการบริหารจัดการ

ภูวนาถ  หงษร์่อน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ  

ผอ.กลุ่มทะเบียนประวัติข้าราชการ 
ส านักงาน ก.พ.

ด้านการเงิน การใช้จ่าย การบริหารสินทรัพย์ตลอดจน 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมาย
สูงสุด คือ การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์

ส านักงาน ก.พ. ในฐานะหน่วยงานกลางด้าน            
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จึงมีส่วนส าคัญใน   
การด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติ ให้
ส านักงาน ก.พ. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  ดังนั้น จึงให้ความส าคัญต่อ    
การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
เรื่อยมา ตั้งแต่ปี 2531 โดยมีเป้าหมายและนโยบายใน 
การจัดท ามาตรฐานซอฟแวร์กลางด้านบุคลากร เพื่อให้
ส่วนราชการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ลดการลงทุนซ้ าซ้อน  
เน้นการออกแบบการท างานของระบบที่ตอบสนองความ
ต้องการของส่วนราชการเป็นหลัก เพื่ออ านวยความสะดวก
และลดภาระงานประจ าวันของงานการเจ้าหน้าที่ของกรม 
และในปี 2538 ได้เริ่มพัฒนาและส่งเสริมให้ส่วนราชการ
ทั้ งส่ วนกลางและส่ วนภูมิ ภาคน า โปรแกรมระบบ
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มิติใหม่ของทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) 
ยุครัฐบาลดิจิทัล



สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม 
(Department Personal Information 
System หรือระบบ DPIS) ไปใช้

ในปี พ.ศ. 2558 ส านักงาน ก.พ. 
ได้ จั ดท า  “ โครงการพัฒนาระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล             
ภาครัฐแบบบูรณาการ (Integrated 
Human Resource Management 
System – iHRMS)”    เพื่อน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
ข้อมูลทรัพยากรบุคคลของทุกส่วน
ราชการให้มีความเช่ือมโยงกัน และเป็น
การรองรับแนวคิดรัฐบาลดิจิทัล และ
การเป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากร
บุคคลภาครัฐให้ เป็นแบบฐานเดียว 
(One Database) ซึ่งจะเป็นการใช้
ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกัน โดยมี Platform
การบริหารจัดการข้อมูลที่ทันสมัย
ส าม า รถ เ ช่ื อม โ ย งข้ อ มู ล ร ะหว่ า ง
หน่ วย งานผ่ านระบบกลาง โดย ใ ช้
หมาย เลขประจ าตั วประชาชนใน     
การแลกเปลี่ยนข้อมูลของทุกระบบ
ฐานข้อมูลกลางท่ีพัฒนาขึ้น ท้ังนี้ ระบบ
ดังกล่าวจะมาทดแทนระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ที่ใช้
อยู่ในปัจจุบัน และเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันให้มากข้ึน  

จ า ก ข้ อ มู ล ข้ า ง ต้ น  เ พื่ อ น
ข้าราชการจะเห็นว่า ในช่วงระยะเวลาที่
ผ่ านมา ส านักงาน ก .พ.  ได้พัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลมาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้อง
รองรับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา
ประเทศ

สิ่งที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ครั้งส าคัญที่จะน ามาเล่าในคราวนี้ คือ
การพัฒนาระบบทะ เบี ยนประวั ติ
ข้าราชการ หรือที่รู้จักกันในนาม “ก.พ. 7”

ซึ่งทะเบียนประวัตินี้ ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประวัติส่วนตัว การศึกษา 
ฝึกอบรม ดู งาน และประวัติทางราชการต่าง ๆ การเลื่อนเ งินเดือน              
การรักษาการในต าแหน่ง เป็นต้น  ที่ผ่านมา  ก.พ. 7 เป็นการบันทึกด้วยลายลักษณ์
อักษร และเมื่อเวลาผ่านไปอาจท าให้ ซีดจาง เมื่อมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น กระดาษ
ที่ใช้บันทึกข้อมูลก็จะค่อนข้างหนา และจ าเป็นต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร
มากพอสมควร เพราะต้องจัดเก็บไว้ที่ส่วนราชการ/จังหวัด จ านวน 1-2 ฉบับ 
แล้วแต่กรณี  และส่งเก็บไว้ท่ีส านักงาน ก.พ. 1 ฉบับ รวมทั้งหมด 2 - 3 ฉบับ 

จากข้อจ ากัดดังกล่าว ส านักงาน ก.พ. จึงได้พัฒนาระบบทะเบียน
ประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (Smart ก.พ. 7) จากเดิมที่ใช้แผ่นกระดาษ 
เปลี่ยนรูปแบบเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วย
ให้ส่วนราชการมีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย ลดการจัดเก็บเอกสาร ลดความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูล และสามารถน ามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว โดยในระยะแรกได้
ก าหนดให้ส่วนราชการเริ่มด าเนินการจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการให้กับ
ข้าราชการที่บรรจุใหม่ตั้งแต่วันท่ี  1 ตุลาคม  2561 ด้วยระบบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่ไปกับการจัดท า ก.พ. 7 แบบกระดาษ   ทั้งนี้ 
ข้าราชการใหม่จะเป็นผู้บันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัวแรกเข้าในการมารายงานตัว
ด้วยตนเอง และใช้บัตรประจ าตัวประชาชนกับเครื่องอ่านบัตร Smart Card 
เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของ
กรมการปกครอง

บางคนอาจมีค าถามว่า Smart ก.พ. 7 ต่างจากข้อมูลในระบบ DPIS อย่างไร
เนื่องจากปัจจุบันตนเองสามารถดูข้อมูลทะเบียนประวัติจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้แล้ว โดยเฉพาะในส่วนราชการท่ีมีความพร้อมได้น าโปรแกรม
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ไปใช้บันทึกข้อมูลจาก 
ก.พ. 7 ไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ระบบ DPIS ยังไม่มีส่วนของการรับรองข้อมูลทะเบียน
ประวัติของเจ้าของประวัติและหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งในอนาคตก็จะมี       
การพัฒนาระบบ DPIS เวอร์ชันใหม่ที่คาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จในปี 2563
เพื่อให้สามารถเช่ือมต่อกับระบบ Smart ก.พ. 7 ซึ่งข้าราชการทุกคนก็จะสามารถ
จัดท าทะเบียนประวัติผ่านระบบ DPIS ได้เช่นเดียวกัน  (ระบบ Smart ก.พ. 7 และ
ระบบ DPIS อยู่ภายใต้โครงการ iHRMS)
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“โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแบบบูรณาการ (Integrated Human Resource 

Management   System – iHRMS)” เพ่ือการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาข้อมูลทรัพยากรบุคคลของทุกส่วนราชการ

ให้มีความเชื่อมโยงกัน และเป็นการรองรับแนวคิดรัฐบาลดิจิทัล
และการเป็นศูนย์กลางขอ้มูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

เป็นแบบฐานเดียว (One Database)
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ในอนาคตเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ นอกจากส่วนราชการจะได้รับประโยชน์อย่างมาก อาทิ ได้ใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนส าหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดท าและพื้นที่ส าหรับการจัดเก็บ
เอกสาร ซึ่งจะมีส่วนผลักดันการพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วต่อไป นอกจากนี้ ส่วนราชการและ
ส านักงาน ก.พ. จะมีระบบมาตรฐานกลางในเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในแบบ Online และ Real Time รวมทั้งมีระบบ 
Web Service ในโปรแกรมที่มีความแตกต่างกัน แต่สามารถเช่ือมโยงหรือ Sync ข้อมูลร่วมกันได้

หากมีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ วารสารข้าราชการจะน ามา Update ให้เพื่อนข้าราชการ        
ในโอกาสต่อไป 

*****************************
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VUCA อักษรภาษาอังกฤษเรียงกัน 4 ตัว ที่ไม่ได้
มีความหมายเมื่อเปิดพจนานุกรม แต่อักษรเหล่านี้ล้วนมี
ความหมายในตัวของมันเอง และยังมีความส าคัญกับโลก 
ยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง บางท่านอาจเคยได้ยินและรู้จัก         
มาบ้างว่าค านี้หมายถึงอะไร มีความส าคัญอย่างไร และจะ
กระทบกับตัวเรามากน้อยแค่ไหน หรืออาจเป็นค าใหม่ของ
หลายๆ ท่าน วารสารข้าราชการฉบับนี้ จึงขอน าเสนอ
ความส าคัญและวิธีการปรับตัวให้ทันยุค VUCA ซึ่งเป็นโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวดเร็ว และยากที่จะ
คาดการณ์ “VUCA World”

VUCA คืออะไร

V Volatility (ความผันผวน) คือ การเปลี่ยนแปลง 
ที่รวดเร็ว จนยากที่จะคาดการณ์ หรือไม่เป็นไปตามที่
คาดการณ์ไว้ เช่น ความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น

U Uncertainty (ความไม่แน่นอน) คือ สภาวะ            
ที่คาดเดาได้ยาก ขาดความชัดเจน หรือไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างชัดเจน เช่น ยอดขายไม่เป็นตามเป้าหมาย 
เป็นต้น

ธวัลหทัย  บุญยรัตนเสวี  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ส านักงาน ก.พ.

C Complexity (ความซับซ้อน) คือ การที่มีปัจจัย
ต่าง ๆ เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกันอย่างมากมาย จนไม่สามารถ
ประมวลผลออกมาได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกับปัจจัยมนุษย์ เช่น รสนิยม 
พฤติกรรม ความชอบ เป็นต้น 

A Ambiguity (ความคลุมเครือ) คือ ความไม่ชัดเจน
ของปัจจัยต่าง ๆ  อันเนื่องมาจากเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว           
จนบางครั้งการคาดการณ์หรือการตัดสินใจ ไม่สามารถ
กระท าได้ในขณะนั้น 

หากมองในมุมของนักเศรษฐศาสตร์ ทุกอย่างมี
ความเป็นวัฏจักร มีแนวโน้ม มีความเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน 
เช่น การวิเคราะห์อนุกรมเวลา จะใช้ในการพยากรณ์             
ตัวแปรต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ แต่ในอนาคต               
ค าว่า Time Series อาจใช้ตอบปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เนื่องจาก 
จะมีปัจจัยบางอย่างที่ไม่สามารถคาดเดาแนวโน้มได้      
มาเกี่ยวข้อง

ในการประชุมระหว่างส่วนราชการกับส านักงาน ก.พ. 
ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 หัวข้อ “HR: 
Transformation การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อการปฏิรูปประเทศ” มีประเด็นที่ได้รับความ
สนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก  ได้แก่  ช่วง Special Talk

VUCA World
ความท้าทายของคนยุคใหม่ในโลกที่พลิกผัน
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ในหัวข้อ “ฅน...บนโลกแห่งความผันผวน” ซึ่งมีผู้บริหาร
และนักวิชาการมาแลกเปลี่ยนทัศนะ และประสบการณ์   
ว่าจะอยู่อย่างไร และก้าวต่อไปในยุค VUCA

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการ 
Exim Bank ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้จัดการทั่วไป 
บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ให้
ทัศนะเกี่ยวกับผลกระทบของ VUCA World ว่าจะส่งผลต่อ
ทรัพยากรบุคคลในหลากหลายด้าน เช่น  ลักษณะแรงงาน 
(Workforce) เปลี่ยนแปลง หลายอาชีพจะถูกทดแทนด้วย 
Big Data และ AI, รูปแบบการจ้างงาน (Work Pattern) จะเปลี่ยน
จากการท างานประจ าเป็นการจ้างงานรูปแบบ Gig Economy
ซึ่งคล้ายคลึงกับการท างานแบบ Freelance แต่เป็นการท างาน
หลายประเภทในเวลาเดียวกัน  โดยตอบสนองไลฟ์สไตล์ของ            
คนยุคปัจจุบันมากกว่า, ทักษะการท างาน (Work Skill) 
เปลี่ยนไปจาก Vertical Skill เป็นการผสานของ Vertical Skill 
กับ Horizontal Skill และสถานที่ท างาน (Work Place) 
เปลี่ยนจากการเข้ามาท างานที่ออฟฟิศทุกวันเป็นท างาน              
ได้ทุก ๆ ที่ 

“จงรีบเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะถูกบังคับให้เปลี่ยน”
เป็นค ากล่าวที่เป็นเหตุเป็นผลยิ่งในการปรับตัวกับ VUCA 
World ผู้ที่มีความยืดหยุ่นและเตรียมพร้อมได้อย่างรวดเร็ว
จะสามารถก้าวพ้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปได้อย่าง
ราบรื่น เพราะสิ่งที่ส าคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ เกิดจากตัวบุคคลและมีสิ่งแวดล้อมสนับสนุนให้     
การกระท าเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน

VUCA ไม่ใช่เพียงค าที่แสดงถึงสถานการณ์วิกฤติ 
แต่ยังแสดงถึงโอกาสและทางรอดในการผ่านพ้นวิกฤติ     
ได้อีกด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก อาจารย์
ประจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ระบุว่า การที่จะ  
อยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างสูงภายใต้ความท้าทาย
และการเปลี่ยนแปลง

V Vision วิสัยทัศน์ ต้องมีความชัดเจน ทันต่อ
เหตุการณ์ เช่ือมั่นในตนเองและทีม สามารถตัดสินใจ                 
ได้อย่างรวดเร็ว 

U Unbias ไม่มีอคติ ในหลายครั้งการมีอคติสูง
ท าให้มุมมองผิดเพี้ยนไป ซึ่งอาจท าให้การท างานผิดพลาด
หรือไม่มีประสิทธิภาพ 

C Collaborate บูรณาการ การจะเดินหน้าหรือ
ขับเคลื่ อนสิ่ ง ใดที่ เกิดประสิทธิผลสูงนั้น ต้องได้รับ      
ความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดมุมมองที่กว้างขึ้น

A Agility ความคล่องแคล่ว ว่องไว กระฉับกระเฉง 
สามารถปรับตัวได้รวดเร็วกับสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ในหลาย ๆ ประเทศ สิ่ งส าคัญที่จะรับมือกับ 
VUCA World ได้ คือ Resilient หรือความสามารถ      
ในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะถูกกระทบ อย่างไรก็ตาม
ผู้ที่สามารถฟื้นตัวได้เร็วเท่าไหร่ ย่อมจะเกิดผลดีเท่านั้น 
“ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ทันที แต่คนที่กลับมาได้เร็วกว่า
จะได้เปรียบ” หากเปรียบกับตัวอย่างในระบบราชการ       
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น การปรับโครงสร้าง เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการประเมิน ระยะแรกไม่มีใครท างานต่อได้ทันที 
ต้องหันกลับมาตั้งหลัก หากตั้งหลักได้เร็วและกลับมา      
ดีที่สุด เรียกว่า Resilient แต่อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวนั้น
ไม่ใช่สิ่งที่จะท าคนเดียว “Resilient Teams” เป็นค าที่มี
ความส าคัญ เพราะการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันไม่สามารถ
คาดเดาอะไรได้ ต้องมีความพร้อมเท่านั้นจึงจะรับมือได้ 
และส่ วนส าคัญ ท่ี เสริมความเข้มแข็ ง ให้กับทีม คือ                           
ความแตกต่าง (Heterogeneity)

ในปั จ จุ บั นมี ค ว ามต้ อ งก ารคว ามแตกต่ า ง
หลากหลาย ซึ่งเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วสามารถท าให้งาน
ส าเร็จ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นบุคคลประเภทเดียวกันมา
รวมกัน แต่หากใช้บุคคลที่มีความเก่งหลากหลายด้านมา
ท างานร่วมกัน ซึ่ งจะท าให้เกิดมุมมองที่หลากหลาย        
ดังค าพูดที่ว่า “Heterogeneity Teams are More 
Resilient” การพลิกฟื้ นตั ว ได้ ร วด เร็ ว  เมื่ อ เจอกั บ        
การเปลี่ยนแปลงท่ีไม่ได้คาดการณ์ไว้ต้องอาศัยความ
หลากหลาย

V             U             C                 A
Vision    Unbias Collaborate    Agility
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ดร. สิรยา  คงสมพงษ์  ที่ปรึกษาอาวุโส SEAC
Thailand ในฐานะผู้มีหน้าที่จัดการด้านทรัพยากรบุคคล
กล่าวว่า  HR ในปัจจุบันมีหน้าที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลในองค์กร ให้พร้อมเข้าสู่โลกของความผันผวน

V Vision วิสัยทัศน์ ในอนาคตโลกยุคใหม่จะเป็น
รูปแบบ Share Leadership ต้องมีภาวะผู้น าร่วมกัน ซึ่งใน
ปี ค.ศ. 2020 คนท างานมากกว่าร้อยละ 50 จะเป็นบุคคล 
Generation Y เพราะฉะนั้น ผู้น าต้องรู้วิธีการจัดการในสิ่ง
ที่ก าลังจะเกิดขึ้น

U Understand ยอมรับความแตกต่างได้ โดยทีม
ที่ดีท่ีสุดเป็นทีมที่ประกอบไปด้วยความหลากหลาย ต่างคน
ต่างความสามารถกัน และต้องมีผู้น าที่จะต้องเข้าใจ             
คนในทีมเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

C Courage ความกล้าหาญในการลุกขึ้นมาท า            
สิ่งใหม่ โดยต้องคิดว่าจะท าอย่างไรให้คนยุคใหม่ได้ใช้
ศักยภาพอย่างเต็มท่ี จะท าอย่างไรท่ีจะสร้างสิ่งแวดล้อม
แห่งการเรียนรู้นั้น ที่ผ่านมาเมื่อมีการเสนอสิ่งใหม่ จะมี   
ค าว่า “ก็ดีนะ แต่...” ซึ่งเป็นการยุติความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคลเหล่านั้น หากลองเปลี่ยนเป็น “ดีนะ และ...” จะเป็น               
การเปิดโอกาสให้มีความกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิด
สร้ างสรรค์ที่ เพิ่ มขึ้น  การ เรี ยนรู้ ในโลกยุคใหม่  คื อ              
การเรียนรู้จากความล้มเหลว ท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน

A Adaptability ปรับเปลี่ยนความคล่องตัว      
ไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบที่สุด แต่ เริ่มลงมือท าแล้ว
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ 
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V              U               C               A
Vision   Understand Courage Adaptability สิ่งที่จะท าให้บุคคลมี Resilient คือ 

1. ถ้าจะ Fail ขอให้ Fail Fast ล้มแล้วรีบลุกข้ึน
2. Fail Cheap ไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบ เริ่มลงมือท า

จากสิ่งเล็ก ๆ
3. Fail Forward คือ ล้มไปข้างหน้า ล้มเหลวได้     

แต่อย่าล้มเลิกและใช้ประสบการณเ์ป็นสิ่งที่เรียนรู้



ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอาชีพ “Data Scientist” หรือ “นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล” ผู้ท าหน้าที่ในการวิเคราะห์
และตีความข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ก าลังเป็นต าแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก   
ในยุคดิจิทัล และเป็นที่ต้องการของตลาดงานทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศ แต่ขณะนี้กลับพบว่า คนท างานใน               
สายงานนี้ยังมีจ านวนน้อย สวนทางกับความต้องการของตลาดงาน ที่องค์กรทั่วโลก ไม่ว่าจะภาครัฐ และเอกชน
ต่างก็ต้องการบุคลากรด้านนี้

“Big Data” หรือ “ข้อมูลขนาดใหญ่” ได้กลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าประหนึ่งน้ ามันดิบที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กร 
ทั้งภาคธุรกิจและรัฐบาลในยุคปัจจุบัน เนื่องจาก “ข้อมูลขนาดใหญ่” เป็นสิ่งที่รวบรวมพฤติกรรม รสนิยม รวมถึง
ความคิดเห็นของผู้คนบนโลกต่อสิ่งรอบตัวต่าง ๆ 

แทบทุกกิจกรรมท่ีเราท าในหนึ่งวัน กลายเป็นข้อมูลท่ีน าไปใช้ต่อได้ ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดทางธุรกิจเพ่ือ
สร้างสินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้มากข้ึน หรือน าไปใช้เพื่อออกแบบนโยบายภาครัฐให้เข้า
กับความต้องการของประชาชน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจ านวนมหาศาลนี้ ไม่สามารถน ามาปรับใช้ได้ในทันที           
ด้วยขนาด ความเร็ว และความหลากหลายของข้อมูล ท าให้องค์กรต้องการคนที่สามารถท าความเข้าใจข้อมูล                
และดึงแก่นส าคัญออกมาใช้ได้ ซึ่ง “Data Scientist” คือ ผู้ที่จะเข้ามาจัดการกับข้อมูลเหล่านี้ 

ถ้าเปรียบเทียบ “Big Data” เป็นน้ ามันดิบ “Data Scientist” ก็คือวิศวกรปิโตรเลียมที่ค้นหา และกลั่นกรอง 
องค์ความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ไปให้องค์กรประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจการ  โดย “Data Scientist”
หรือ “นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล” ท าหน้าที่เป็นตัวกลางเช่ือมระหว่างโจทย์ของผู้บริหารองค์กรกับข้อมูลที่มีอยู่ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งทางออกที่มีประสิทธิภาพที่สุด จากการน า    Big Data  มาท าให้เป็นสารสนเทศ  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ  
และตกผลึกเป็นองค์ความรู้ ให้องค์กรน าไปต่อยอด แม้โจทย์ท่ีได้รับจะหลากหลาย 

กระบวนการคิดและการท างานของ Data Scientist ล้วนมีพื้นฐานมาจากหลักการทางวิทยาศาสตร์ นี่จึงเป็นเหตุผล 
ที่อาชีพนี้มีช่ือเรียกต่อท้ายเป็น “นักวิทยาศาสตร์” หรือ “scientist” กระบวนการท างานหลักมีอยู่ 5 ขั้นตอนเริ่มจาก

1. การตั้งค าถามที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และสามารถน าเอาข้อมูลมาช่วยแก้ปัญหาได้
2. การค้นหาและจัดเก็บข้อมูล
3. การส ารวจข้อมูลหาแบบแผนความเชื่อมโยงระหว่างกัน
4. การสร้างแบบจ าลองเพื่อวิเคราะห์ข้อมลู 
5. การสื่อสารผลลัพธ์ที่ได้ให้เห็นภาพและเข้าใจง่าย

หลังจากน าเสนอผลลัพธ์แล้ว ภาครัฐหรือธุรกิจอาจตัดสินใจน าไปใช้ หรือปรับปรุงการวิเคราะห์เพิ่มเติม 
รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรมากขึ้น เช่น การพิจารณาน า Robotics (การใช้
หุ่นยนต์) หรือ Automation (การน าเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคน)  

ด้วยเหตุที่ในปัจจุบันมีความขาดแคลน  Data Scientist องค์กรอาจมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความเช่ียวชาญ
ด้านเทคโนโลยีดิจทิัลเป็น Data Engineer หรือโปรแกรมเมอรท์ี่มีความรูค้วามเช่ียวชาญเรือ่งสถิติวิเคราะห์ท างานร่วมกับ
นักวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Data Analyst ซึ่งเป็นคนที่รู้จักธุรกิจต่าง ๆ รู้ข้อมูลองค์กรเป็นอย่างดี และเช่ียวชาญ                
ในการน าเสนอมาท าหน้าท่ีแทน Data Scientist ได้  ที่ส าคัญคนเหล่านี้ต้องเข้าใจ มีทักษะ และสมรรถนะ
ในการด าเนินการตามกระบวนการท างานข้างต้น 
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นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
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