
แนวโนม้ HR ที่น่าจบัตาในปี ค.ศ. 2020

วารสาร

ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563

HR Trends In 2020



Website ส ำนักงำน ก.พ. :

www.ocsc.go.th
email  วำรสำรข้ำรำชกำร :

ejournalcs@gmail.com

ทมีด ำเนินกำร :

ส ำนักวิจัยและพัฒนำระบบงำนบุคคล ส ำนักงำน ก.พ.

Special Thanks

 สมำคมกำรจัดกำรงำนบุคคล    
แห่งประเทศไทย (PMAT)

 กลุ่มช่วยอ ำนวยกำร ส ำนักงำน ก.พ.
 ภำพถ่ำย / รูปภำพ : 

เว็บไซต์ pixapay, pngtree, freepikออกแบบรูปเล่ม  : ส ำนักวิจัยและพฒันำระบบงำนบุคคล ส ำนักงำน ก.พ.

HR Decoding
Digital Disruption และมาตรการ
รับมือด้าน HR ของภาครัฐ

HR Hit Issue
HR ไทยต่อไปจากนี้ : ความท้าทาย
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ในปี ค.ศ. 2020

HR Update

“บริหารคน” บนจุดเปลี่ยนแห่งทศวรรษ : 
แนวโน้มด้าน HR ใน ค.ศ. 2020

HR Grab & Go
CHROs ต้องรู้ “Future of Work” :
งานและแนวโน้มการท างานในอนาคต

HR Clinic by OCSC

ถาม – ตอบ การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

Year 2020 / Vol.62 / No. 1

OCSC e-Journal on Web

แหล่งรวบรวมวำรสำรข้ำรำชกำร

3

9

15
19

23

สงวนลิขสิทธิ์ 2020 ส านักงาน ก.พ.



วำรสำรข้ำรำชกำร ฉบับที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ถือเป็น
ฉบับแรกของปีนี้ จึงขอสวัสดีปีใหม่และขออวยพรให้ท่ำนผู้อ่ำน     
มีควำมสุขกำย สุขใจ สุขภำพแข็งแรง และประสบควำมส ำเร็จ

ปี ค.ศ. 2020 ถือเป็นกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ทศวรรษใหม่ 
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงขนำนใหญ่ในแทบทุกมิติ ที่เห็นได้ชัดคือ
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกผันเนื่องจำกกำรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ำมำใช้งำน ท ำให้เกิดกำรพลิกโฉมโครงสร้ำง ระบบ
และกระบวนกำรท ำงำนไปสู่กำรเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital
Transformation) นอกจำกน้ียังมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม 
โดยเฉพำะโครงสร้ำงประชำกรท่ีมีผู้สูงอำยุมำกขึ้น ภำวะเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัว และกำรระบำดของไวรัส Covid 19 ที่ไม่คำดกำรณ์
มำก่อน ปี ค.ศ. 2020 จึงถือว่ำเป็นปีท่ีมีควำมท้ำทำยเป็นอย่ำงยิ่ง

เมื่อก้ำวเข้ำสู่ปีใหม่หรือทศวรรษใหม่ ก็ย่อมต้องมี       
กำรคำดกำรณ์แนวโน้มที่จะมำแรง หรือ Megatrends
วำรสำรข้ำรำชกำรฉบับแรกของปี พ.ศ. 2563 จึงขอเชิญชวน   
ทุกท่ำนจับตำมองแนวโน้มด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่น ำเสนอ  
ในฉบับนี้  ท้ังแนวโน้มท่ีส ำคัญท่ีจะเกิดขึ้นในระดับโลก        
ในภูมิภำค และในประเทศไทย เพื่อให้ผู้บริหำรและมืออำชีพ
ด้ำนทรัพยำกรบุคคลมีควำมเข้ำใจและสำมำรถเตรียมพร้อม
รับมือกับคลื่นกำรเปลี่ยนแปลงที่ถำโถมเข้ำมำได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล

งำนและแนวโน้มกำรท ำงำนในอนำคต (Future of Work)
เป็นเรื่องใหญ่ที่มีกำรพูดถึงกันมำสักระยะหนึ่งแล้ว องค์กร
จะต้องเตรียมรับมือกับทำงเลือกในกำรจ้ำงงำน เพรำะจะเกิด
ปรำกฏกำรณ์กำรเคลื่อนย้ำยผู้มีศักยภำพสูงมำกขึ้นเรื่อย ๆ 
และแรงงำนต้องกำรท ำงำนในสภำพแวดล้อมที่มีควำมยืดหยุ่น
มำกขึ้น ผู้บริหำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลขององค์กร (CHRO) 
ต้องท ำอย่ำงไร ติดตำมได้ในคอลัมน์ HR Grab & Go

นอกจำกนี้ เรำจะชวนท่ำนผู้อ่ำน ไปร่วมติดตำมแนวโน้ม
กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ขององค์กรต่ำง ๆ ทั้งในภำพรวมระดับโลกและในภูมิภำค
เอเชียแปซิฟิก โดยสถำบันช้ันน ำได้เสนอว่ำ บนจุดเปลี่ยน 
แห่งทศวรรษน้ี องค์กรจะต้องเน้นกำรปรบัทักษะของบุคลำกร

เน้นควำมเป็นมนุษย์ และสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีให้กับพนักงำน 
ด้วยกำรปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำน และกำรน ำเทคโนโลยี   
มำปรับปรุงกระบวนกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล ซึ่งมีรำยละเอียด
ในคอลัมน์ HR Update 

ส ำหรับสถำนกำรณ์ในประเทศไทย นำยกสมำคม   
กำรจัดกำรงำนบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ได้พูดถึงประเด็น
ท้ำทำยในปี ค.ศ. 2020 ว่ำเป็นยุคที่องค์กรต้องปรับกระบวนทัศน์ 
เพื่อสร้ำงองค์กร ทีม และบุคคลที่มีควำมคล่องตัว (Agile)           
ให้ควำมส ำคัญต่อลูกค้ำ เน้นกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ       
ในกำรแข่งขันด้วยนวัตกรรม และน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้
ในงำนบุคคล โดยเรียกร้องให้องค์กรในประเทศก้ำวออกมำ
จำก Comfort Zone เรำมีรำยละเอียดในคอลัมน์ HR Hit Issue

กระแสกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนดิจิทัลมีผลกระทบต่อ
องค์กรในทุกภำคส่วน จึงมีค ำถำมว่ำภำครัฐ ระบบรำชกำร
และหน่วยงำนของรัฐจะรับมืออย่ำงไรกับควำมคำดหวังของ
ประชำชนที่เพิ่มขึ้น และทักษะส ำคัญส ำหรับข้ำรำชกำรในอนำคต      
ซึ่งต้องปฏิบัติงำนภำยใต้สภำพแวดล้อมดังกล่ำว จะเป็นอย่ำงไร 
มีค ำตอบในคอลัมน์ HR Decoding

ในปี 2563 นี้ วำรสำรข้ำรำชกำรยังคงเดินหน้ำพัฒนำ
เนื้อหำสำระเพื่อให้ผู้อ่ำนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยได้เพิ่มพื้นที่
คอลัมน์ HR Clinic by OCSC เพื่อน ำเสนอประเด็นถำม - ตอบ 
ในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคลในภำครัฐ        
โดยอำจเป็นเรื่องที่อยู่ในควำมสนใจของคนท่ัวไป และเรื่องที่มี
ผู้สงสัย สอบถำมเข้ำมำยังส ำนักงำน ก.พ. บ่อย ๆ หำกท่ำนผู้อ่ำน
มีประเด็นที่ต้องกำรให้ทีมงำนวำรสำรข้ำรำชกำร น ำมำเผยแพร่
ก็แนะน ำกันเข้ำมำได้ นอกจำกนี้ ยังมีควำมรู้และเกร็ดเล็ก
เกร็ดน้อยท่ีเรำน ำมำเสนอในวำรสำรทุกฉบับด้วย

สุดท้ำยนี้ หำกท่ำนผู้อ่ำนมีควำมคิด ควำมเห็น และ 
ข้อเสนอแนะในเรื่องใด สำมำรถสื่อสำรกับกองบรรณำธิกำร
ได้เช่นเคยทำง email : ejournalcs@gmail.com และขอขอบคุณ
ล่วงหน้ำมำ ณ โอกำสนี้   

บรรณาธิการ

สารจาก บ.ก.
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ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา
นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

งำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR) 
เป็นงำนที่มีควำมส ำคัญในองค์กร เพรำะเช่ือว่ำ “คน
สำมำรถเปลี่ยนผลกำรปฏิบัติ งำนขององค์กรได้       
และช่วยให้องค์กรมีขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจ
ได้มำกขึ้น” งำน HR เป็นงำนที่ต้องท ำงำนกับคน        
เป็นอำชีพที่มีเป้ำหมำยในกำรท ำงำน คือ ท ำให้คน      
มีควำมสุข ท ำให้คนรักองค์กร และสร้ำงคนให้เก่งขึ้น 
HR จึงเป็นงำนของควำมดีงำมและงำนที่มีโอกำส      
ท ำประโยชน์ให้กับผู้อื่น แต่กำรท ำงำน HR ที่ดีต้องมี
ควำมเข้ำใจในธุรกิจและเป้ำหมำยขององค์กร รวมทั้ง
ทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อกำรวำงแผน      
และก้ำวสู่อนำคตอย่ำงมั่นคง โดยในปี ค .ศ. 2020 นี้ 
ขอเสนอประเด็นท้ำทำยส ำหรับงำนด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล เพื่อชำว HR จะได้เตรียมควำมพร้อม
และรับมือ ดังนี้

กำรท ำงำนของ HR เปลี่ยนไปมำกในเวลำ
เพียงไม่กี่ปี และจำกสำมสิบปีท่ีผมท ำงำนอยู่ในสำยงำน 
HR รู้สึกได้เลยว่ำ ในช่วง 2 – 3 ปีหลัง เปลี่ยนแปลงไป
อย่ำงมำก เพรำะว่ำเรำอยู่ในบริบทใหม่ ๆ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งควำมก้ำวหน้ำของ Digital Technology ท ำให้
งำนของ HR โดยเฉพำะกรอบควำมคิดหรือกระบวนทัศน์ 
(Paradigm) แบบเดิม ๆ ถูกท้ำทำยด้วยกรอบควำมคิด
หรือกระบวนทัศน์แบบใหม่

กระบวนทัศน์  หรือ กรอบควำมคิด คือ
แนวทำงทั่วไปที่ใช้ในกำรมองโลก ระบบคิด วิธีคิด    
แบบของกำรคิดที่ใช้เป็นแนวในกำรศึกษำวิจัยเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ ก็เพื่อให้เกิด
ควำมคล่องตัวมำกขึ้น เปลี่ยนเพื่อลดหรือตัดกระบวนกำร
ที่ไม่จ ำเป็นออกไป งำนของ HR จะรวดเร็วยิ่งขึ้น      
และ Digital Technology หรือ Application ต่ำง ๆ 
อย่ำง AI, Chatbot หรือ Block Chain จะเข้ำมำมีบทบำท
มำกขึ้น เช่น ในกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (HRM) 
จะใช้ Digital Technology เข้ำมำช่วย อำทิ ในกำรจ้ำงงำน 
มีกำรใช้ AI คัดกรองผู้สมัครซึ่งจะช่วยลดอคติในกำรคัดเลือก 
นอกจำกน้ีเอกสำรในกำรจำ้งงำนต่ำง ๆ จะถูกแปลงเป็น 
Digital File และใช้  Block Chain ช่วยตรวจสอบ
ข้อมูล หรือในด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (HRD) 
คนจะเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ ไม่ใช่แค่ e-Learning
อย่ำงเดียว อำจจะใช้ Virtual Reality มำท ำให้เห็น 
ของจริงด้วย จึงมีควำมแน่นอนว่ำ ต่อไปในอนำคต 
Digital Technology จะเข้ำมำมีบทบำทในงำน HR มำกขึ้น

1. ‘กระบวนทัศน์แบบใหม่’ เส้นแบ่งระหว่างยุคเก่า
และยุคใหม่
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เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง องค์กรก็ต้อง
ปรับเปลี่ยนตำม กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
ท ำให้ธุ รกิจเปลี่ยน และงำนของ HR ก็ต้องเปลี่ยน        
กำรท ำงำนของคนในองค์กรต้องมีควำมเร็ว (Speed)      
ซึ่งเป็นควำมเร็วของกำรท ำงำนทั้งทีม ไม่ใช่ควำมเร็ว     
ของคน ๆ  เดียว จึงเป็นที่มำของกำรจัดโครงสร้ำงกำรท ำงำน
แบบ Agile Team ในองค์กร Agile จึงเป็นแนวคิดที่เน้น
กำรท ำงำนเป็นทีม ผิดพลำดแล้วสำมำรถแก้ไขได้รวดเร็ว 
พัฒนำไปทีละนิด และลดขั้นตอนที่ไม่จ ำเป็น ซึ่ง “สิ่งส ำคัญ
ส ำหรับธุ รกิ จของไทยในตอนนี้  คื อกำร เพิ่ มขี ด
ควำมสำมำรถขององค์กร ท ำให้องค์กรคล่องตัวขึ้น” 
ด้วยกำรท ำให้บุคลำกรกลำยเป็น “Agile People”

นอกจำกนั้น องค์กรต้องเปลี่ยนโครงสร้ำง 
เปลี่ยนกรอบควำมคิด (Mindset) จำกที่ เป็นระบบ
บริหำรแบบมีพิธีรีตอง เป็นแท่ง (Silo) ท ำให้หน่วยงำน
ต่ำง ๆ ในองค์กรเดียวกันไม่ยอมแลกเปลี่ยนข้อมูล
หรือองค์ควำมรู้ระหว่ำงกัน) หรือมีฟังก์ชันที่ชัดเจน
ปรับเปลี่ยนมำเป็นองค์กรที่แบนรำบ (Flat) บุคลำกร  
ท่ีมีควำมคิดแบบ Agile Mindset สำมำรถท ำงำน 
แบบ Cross Functional Team อีกอย่ำงหนึ่งคือกำรประยุกต์
แนวคิดของธุรกิจ Startup มำใช้ในกำรบริหำรบุคคล 
ตั ว อ ย่ ำ ง เ ช่ น  ก ำ รน ำ แน วคิ ด เ รื่ อ ง ขอ ง  Sprint
(รอบกำรด ำเนินงำนในระยะเวลำสั้น ๆ) หรือแนวคิด     
เรื่องของกำรท ำ Objective & Key Results หรือ OKRs
(วิธีกำรตั้งเป้ำหมำยให้แต่ละคน โดยเป้ำหมำยของทุก ๆ 
คนสอดคล้องกันทั้งองค์กร) มำช่วยบริหำรผลงำน หรือ
กำรท ำงำนเป็นทีมในองค์กร เป็นต้น

ในยุคที่ต้องกำร Productivity เพิ่มขึ้น แต่
ขำดแคลนก ำลังคน ท ำให้ประเทศไทยเริ่มเป็นเหมือน
ประเทศญี่ปุ่นตรงที่แรงงำนลดน้อยลง เรำก ำลังอยู่ในช่วง
ของกำรขำดแคลนแรงงำน ซึ่งปัญหำนี้น่ำจะเหมือนกัน 
ในหลำยประเทศเพรำะอัตรำกำรเกิดลดน้อยลง ดังนั้น 
ทุกองค์กรจึงเริ่มหำแนวทำงในกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำ
องค์กร โดยใช้เทคโนโลยีเข้ำมำปรับใช้มำกขึ้น ตัวอย่ำงเช่น 
จำกเดิมเรำมองว่ำกำรจ้ำงงำนต้องมีพนักงำนประจ ำ  
แต่ในปัจจุบัน คนท ำงำนท่ีเป็นพนักงำนประจ ำมีจ ำนวน
น้อยลง ถ้ำอย่ำงนั้น ต่อไปเรำอำจต้องมี Talent Outsource
คือ หำข้ำงนอกได้ไหม? จ้ำง Freelance ได้หรือเปล่ำ?

ส ำหรับกำรบริหำรคนเก่งจำกเดิมที่มอง       
ในภำพรวม ต่อไปอำจต้องดูเป็นรำยคน กำรประเมินผลงำน
จำกเดิมเป็นกำรประเมินแบบ Forced Ranking ก็อำจเปลี่ยน
เป็นกำรประเมินตำมผลงำนของพนักงำนแต่ละคนแทน      
ในเรื่องกำรสร้ำงควำมผูกพันกับพนักงำน บริษัทเปลี่ยนมำมอง
ที่พนักงำนเป็นหลัก มุ่งเน้น Employee Experience
หรือสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีให้กับพนักงำน หรือเน้น             
ที่ตัวพนักงำน (Employee – Centric) มำกขึ้น 

ผลิ ตภำพของแร งง ำน ไทยยั ง เป็ น รอ ง        
นำนำประเทศอยู่ ซึ่งต้องยอมรับว่ำถ้ำเปรยีบเทียบผลิตภำพ
ของบุคคลในอำเซียน ของไทยยังต่ ำกว่ำหลำยประเทศ 
สำเหตุก็มำจำกหลำยปัจจัย บำงทีอำจเป็นเรื่องของ
สภำพแวดล้อม สังคมหรือองค์กร ซึ่งทรำบว่ำทำงผู้บริหำร
ของประเทศหรือหลำยฝ่ำยได้ให้ควำมส ำคัญกับเรื่องนี้
และก ำลังหำแนวทำงในกำรเพิ่มผลิตภำพบุคลำกรเช่นกัน 
โดยเรำมีสิงคโปร์เป็นต้นแบบ มีมำเลเซียและเวียดนำม 
ที่สำมำรถแลกเปลี่ยนควำมรู้  ประสบกำรณ์ และ
ควำมสำมำรถของบุคลำกร สิ่งเหล่ำนี้เป็นควำมท้ำทำย
ในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ของประเทศไทย        
เพื่อยกระดับบุคลำกรให้สูงขึ้นเทียบเท่ำกับหลำยประเทศ 
(Benchmarking Country)  โดยกำรที่ จะยกระดับ     
ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรของไทยให้มีประสิทธิภำพ
สูงขึ้นได้นั้น เรำจะต้องออกมำจำก Comfort Zone 
คนในองค์กรต้องรู้สึกเร่งด่วนและเร่งควำมเร็วตัวเอง 
(Create Sense of Urgency) ซึ่งนี่คือ งำนส ำคัญของ HR 

2. สิ่งส าคัญที่จะท าให้ไทยสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้
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ดังค ำกล่ำวที่มักได้ยินว่ำ ‘ยุคนี้ไม่ใช่ยุคของปลำใหญ่
กินปลำเล็ก แต่เป็นปลำเร็วกินปลำช้ำ’ เพรำะมันเป็น
เรื่องของควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Competitive 
Advantage) ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปเร็ว องค์กรหรือบริษัท
ต่ำง ๆ จึงต้องปรับตัวตำมให้ทัน ส ำหรับองค์กรใหญ่
อำจจะยำกที่จะใช้วิธีใหม่ ๆ หรือปรับโครงสร้ำงขององค์กร
แต่ถ้ำหำกท ำได้จะท ำให้ธุรกิจสำมำรถแข่งขันต่อไปได้ 
สิ่งที่น่ำกังวลส ำหรับองค์กรใหญ่ๆ ก็คือ “ควำมล ำพองใจ”   
ที่ เขำมีอยู่  เพรำะถ้ำเขำยังมีควำมดื้อและควำมหยิ่ ง          
ไม่อยำกจะเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ยังใช้  
วิธีเดิม ๆ อยู่ ก็ยำกที่จะพัฒนำองค์กรให้ไปตำมยุคสมัย
และท ำให้ธุรกิจไปรอดได้

สิ่งจ ำเป็นส ำหรับคนไทยส ำหรับกำรแข่งขัน     
ในเวทีโลก คือกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน    
กำรสร้ำง Learning Mindset สร้ำงวินัย ควำมรับผิดชอบ
ในกำรเรียนรู้ โดยส่วนตัวแล้วผมเช่ือในแนวคิดวินัย     
5 ประการ (Fifth Discipline) ในกำรเรียนรู้ของ 
ศำสตรำจำรย์ ดร. Peter Senge ได้แก่

1. Personal Mastery ควำมเช่ียวชำญส่วนบุคคล 
พัฒนำตัวเองให้เป็นผู้เช่ียวชำญให้ได้

2.  Mental Models เปลี่ ยนกรอบควำมคิด 
เช่ือมั่นในศักยภำพของตัวเองว่ำเปลี่ยนกรอบควำมคิดได้

3. Shared Vision มีเป้ำหมำยที่ชัดเจน
4. Team Learning เรียนรู้เป็นทีม ไม่ใช่เรียนรู้

คนเดียว
5. Systematic Thinking วิธีคิดอย่ำงมีระบบ

โดยแนวคิดวินัย 5 ตัวนี้ จะช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรเรียนรู้ของบุคลำกรได้ จะท ำให้พวกเขำกล้ำคิด
ริเริ่มอะไรใหม่ ๆ มีควำมเช่ือมั่นในศักยภำพของตัวเอง 
มี Growth Mindset รู้จักเปิดกว้ำง เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ 
ในปัจจุบันและในอนำคตได้ โดยเมื่อสองปีที่แล้ว PMAT 
ได้เชิญ Prof. Peter Senge มำเมืองไทย เพ่ือมำถ่ำยทอด
แนวคิดเรื่องนี้ ให้กับคนท่ีท ำงำนสำย HR ด้วย

องค์กรของไทยในอนำคตต้องกำรคนที่คิด
ริเริ่มสร้ำงสรรค์อะไรใหม่ ๆ ได้ มีควำมรับผิดชอบและ
สำมำรถท ำงำนได้หลำยหน้ำงำน (Transdisciplinary) 
ลงมือปฏิบัติงำนได้จริง 

แต่ก็ต้องยอมรับว่ำในปัจจุบันคนส่วนมำกยังไม่กล้ำ        
ที่จะคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ สร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ     
ทั้งในองค์กรเองและโดยทั่วไป นวัตกรรมเป็นตัวช้ีวัดหนึ่ง
ของระดับควำมสำมำรถในกำรแข่ งขันของประเทศ 
(Competitiveness) ตำมตัวช้ีวัดของ Global Competitiveness
Index ของ World Economic Forum (WEF) ในเสำหลักที่ 12 
ควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรม (Innovation Capability) 
ซึ่งผลกำรจัดอันดับล่ำสุด (2019) ด้ำนนวัตกรรม ประเทศไทย
ได้คะแนน 44 คะแนน จำก 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 50 
(จำก 141 ประเทศ) ประเทศที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ
เยอรมนี ดัชนีในปัจจัยนี้ของประเทศไทยยังมีคะแนนต่ ำกว่ำ
ปัจจัยอื่น ๆ โดยในระดับองค์กรต้องมีสภำพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อกำรสร้ำงนวัตกรรม เช่น กำรเปิดโอกำสให้คิด ให้ท ำ 
โดยมีกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำร ท้ังเรื่องนโยบำย แผนงำน   
และก ำลังใจ ไม่ว่ำจะผิดพลำดหรือล้มเหลว และทดลองท ำ
ให้บรรลุผลส ำเร็จ รวมทั้งน ำควำมผิดพลำดมำถอดบทเรียน
เพื่อกำรพัฒนำก้ำวต่อไปอย่ำงมั่นคง

ส่วนหนึ่งอำจจะเป็นเพรำะกำรศึกษำของไทย       
เป็นกำรศึกษำแบบท่องจ ำ ท ำให้คนไทยไม่กล้ำคิดที่จะท ำ 
สิ่งใหม่ ๆ มำกนัก เรำก็ตระหนักถึงปัญหำตรงนี้เลยพยำยำม 
จะยกระดับด้วยกำรปฏิรูประบบกำรศึกษำ จะท ำอย่ำงไร      
ให้เยำวชนหรือคนไทยเปลี่ยนจำกกำรศึกษำแบบท่องจ ำ  
เป็นกำรศึกษำแบบเน้นกำรคิดสร้ำงสรรค์มำกขึ้น รวมไปถึง
ปลูกฝังเรื่องควำมรับผิดชอบและกำรท ำงำนเป็นทีม        
มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องำนที่ได้รับมอบหมำย ต่อทีม 
ตลอดจนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่ต้อง     
ให้ควำมส ำคัญต่อไป 

3. องค์กรขนาดใหญ่ อย่ายึดติดกับแนวทางเดิม  ๆจนเกินไป

4. ถึงเวลาที่จะออกจาก Comfort Zone 
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“สิ่งที่ท าให้องค์กรมีชีวิตคือคน” ในอนาคตสิ่งที่คนท างาน HR ควรค านึงถึงคือ HR ต้องพัฒนาตัวเอง       
อย่างต่อเนื่อง ต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ในกำรพัฒนำทักษะในงำน HR ของตัวเอง 
รวมถึงพัฒนำทักษะของพนักงำนในองค์กร ให้พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต กำรมองพนักงำนเป็นศูนย์กลำง       
กำรให้ควำมส ำคัญกับพนักงำนจะส่งผลให้กับองค์กรมีขีดควำมสำมำรถสูงขึ้น “การพัฒนาคนก็คือการพัฒนาองค์กร”
ท ำให้คนสำมำรถท ำงำนสนองต่อเป้ำหมำยขององค์กร ท ำให้คนทุ่มศักยภำพในกำรท ำงำนอย่ำงเต็มที่เพื่อควำมส ำเร็จ    
ขององค์กร ต่อให้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงขนำดไหนก็ตำม แต่สุดท้ำย “วิธีคิดของคน”ก็คือ เรื่องส ำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กร
ในขณะนี้

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

ที่มำ : ปรับจำกบทสัมภำษณ์ ดร.บวรนันท์  ทองกัลยำ ใน ‘HR NOTE’
เรียบเรียงโดย  พัชนีวรรณ  เชื้อเล็ก

นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
ส ำนักวิจัยและพัฒนำระบบงำนบุคคล  ส ำนักงำน ก.พ.
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ดร.สุรพงษ์ มาลี 
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 

ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ส านักงาน ก.พ. 

ในช่วงกำรเปลี่ยนผ่ำนเข้ำสู่สหัสวรรษใหม่ 
ศตวรรษใหม่ ทศวรรษใหม่ หรือแม้แต่เข้ำสู่ปีใหม่        
ก็มักมีกำรคำดกำรณ์และพยำกรณ์กันไปต่ำง ๆ นำนำ 
ว่ำโลกของเรำ สังคมที่เรำอยู่ และองค์กรที่เรำท ำงำนด้วย
จะต้องเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้ำง ถ้ำนับตำมอย่ำง
ปฏิทินฝรั่ง ปี ค.ศ. 2020 ก็ถือเป็นกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ 
“ทศวรรษใหม่” ซึ่งย่อมมีกำรพูดถึง “แนวโน้มที่จะมำแรง” 
หรือ “Megatrends” ในหลำยแง่ หลำยมุม และหลำยเรื่อง 
รวมทั้งเรื่องวิถีกำรท ำงำนในอนำคต และกำรบริหำร
และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ด้วย 

ผลกำรศึกษำและส ำรวจของหลำยองค์กรต่ำงเห็น
พ้องกันว่ำ ปี ค.ศ. 2020 เป็นจุดเปลี่ยนของโลกแห่งกำรท ำงำน
ในอนำคต ซึ่ งจะท ำให้กำรบริหำรและกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลในองค์กรต้องปรับเปลี่ยนตำมไปด้วย
อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ บทควำมนี้จึงมีวัตถุประสงค์     
เพื่อช่วยให้ผู้บริหำรและนักทรัพยำกรบุคคลมืออำชีพ   
มีควำมเข้ำใจและตระหนักถึงแนวโน้มด้ำนทรัพยำกรบุคคล
ในทศวรรษ 2020 ทั้งในระดับสำกล ระดับภูมิภำค และ
ระดับประเทศ ซึ่งจะช่วยให้กำรก ำหนดกลยุทธ์เพื่อรองรับ
ผลกระทบจำกแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว       
มีประสิทธิภำพ

โ ค ร ง ก ำ ร ศึ ก ษ ำ วิ จั ย  Future of Work
Research Consortium ของ London Business School
แห่งมหำวิทยำลัยลอนดอน ระบุว่ำ ในทศวรรษที่ 2020
องค์กรต่ำง ๆ จะน ำระบบอัตโนมัติ (Automation) มำใช้
ในกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้น ท ำให้ต้องมีกำรปรับทักษะ   
กำรท ำงำน และพัฒนำระบบกำรท ำงำนจำกที่เคยเน้น
บทบำทและต ำแหน่ง (Role Based Work) ไปสู่ระบบ
ที่ เ น้ นทั กษะ ในกำรท ำ ง ำน  (Skill Based Work)
แนวโน้มด้านทรัพยากรบุคคลในทศวรรษนี้ อย่างน้อย 
5 ประการ ที่ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล
ต้องมีควำมเข้ำใจและมีควำมพร้อมในกำรปรับเปลี่ยน
มุมมองและทักษะให้สอดคล้องกัน สรุปได้ดังนี้ 

1. เน้นการปรับทักษะของบุคลากร (Reskilling)
ให้สอดคล้องกับธรรมชำติของงำนและต ำแหน่งงำน     
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ โดยจะมีกำรปฏิวัติระบบ
กำรเรียนรู้จำกเดิมที่เน้นหลักสูตรมำตรฐำนเพื่อตอบโจทย์
ของทุกคน ไปสู่กำรสร้ำง “เส้นทำงกำรเรียนรู้ที่เหมำะ
ส ำหรับแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคน” (Customized Learning
Pathways) ผู้บริหารและคนที่ท างานด้านทรัพยากรบุคคล 
ก็จ าเป็นต้องปรับทักษะของตนเอง เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น 
“ผู้น าที่ค านึงถึงบุคลากรเป็นศูนย์กลาง” สามารถ      
ให้ค าปรึกษาแนะน าฝ่ายบริหารได้  ว่าท าอย่างไร        
จึงจะใช้บุคลากรให้เต็มตามศักยภาพและคุณค่าที่เขามี 

แนวโน้มการบริหารทรัพยากรบุคคลของโลก   
ในทศวรรษ 2020
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2. เน้นความเป็นมนษุย์ในการท างาน (Humanity)
ขณะที่ อ งค์ ก รมี แนว โน้ มจะน ำ ร ะบบอั ต โ นมั ติ          
และปัญญำประดิษฐ์มำใช้มำกขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรท ำงำน ในลักษณะที่เป็น “องค์กรดิจิทัล” (Digital 
Organizations) แต่ก็มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องทบทวน
และให้ควำมส ำคัญกับบทบำทของ “ควำมเป็นมนุษย์” 
เพรำะอย่ำงไรเสีย องค์กรและสถำบันทำงสังคมต่ำง ๆ 
ยังถือว่ำ เป็น “สิ่ งมี ชีวิต” (Living Organizations) 
ผู้บริหารและคนท่ีท างานด้านทรัพยากรบุคคลจึงต้องให้
ความส าคัญกับแง่มุมของความเป็นมนุษย์ (Human Side) 
ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มากขึ้น
กว่าเดิม โดยเน้นเรื่องความเป็นธรรม ความเห็นอกเห็นใจ 
และการเอาใส่ใจต่อกัน

3. เน้นจริยธรรมท่ามกลางระบบอัตโนมั ติ 
(Ethical Automation) กำรใช้ ระบบอัตโนมั ติ และ
ปัญญำประดิษฐ์ที่ เพิ่มมำกขึ้น ก่อให้เกิดควำมห่วงใย
เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมและควำมเสี่ยง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทรำบ
ผลกระทบที่ชัดเจน ว่ำจะมีอะไรบ้ำง ดังนั้น ผู้บริหาร
และคนท างานด้านทรัพยากรบุคคล จะต้องก าหนด
ก ฎ เ ก ณ ฑ์ เ กี่ ย ว กั บ จ ริ ย ธ ร ร ม  (Ethics Charter)
เพื่อเตรียมการรองรับ เพื่อบรรเทาความกังกลและ    
ลดความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งโครงกำรศึกษำวิจัยนี้ พบว่ำ     
มีเพียงร้อยละ 23 ของบริษัทที่ท ำกำรส ำรวจเท่ำนั้น    
ที่ให้ควำมส ำคัญกับเรื่องนี้ 

4. ให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของพนักงาน 
(Putting Experience First) โดยกำรสร้ำงประสบกำรณ์
ให้กับพนักงำน (Employee Experience) ซึ่งไม่เพียงแต่เปน็
กลยุทธ์ส ำคัญในกำรดึงดูดและรักษำผู้มีควำมสำมำรถ
และศักยภำพสูงไว้กับองค์กรเท่ำนั้น งำนวิจัยในระยะ
หลัง ๆ ยังระบุว่ำ ‘ประสบกำรณ์ (ที่ดี) ของพนักงำน’
ส่งผลต่อควำมส ำเร็จขององค์กรด้วย ดังนั้น ผู้บริหาร
และคนท างานด้านทรัพยากรบุคคลจะต้องมีความเข้าใจ
และสามารถออกแบบเครื่ องมื อและวิ ธี การวั ด
ประสบการณ์ของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องค้นหา
ให้เจอว่าสถานการณ์อะไรและช่วงเวลาไหนที่จะท าให้
พนักงาน ‘มีใจ’ ‘ให้ใจ’ และ ‘ใส่ใจ’ ในการช่วยขับเคลื่อน
องค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

5. ใส่ใจความเป็นอยู่ที่ดีและผลการปฏิบัติงาน 
(Wellbeing and Performance) เป็นที่ทรำบกันมำนำน
แล้วว่ำ เทคนิคและวิธีกำรบริหำรยุคใหม่หลำยอย่ำง 
รวมทั้งวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่เน้น ‘กำรอยู่ให้เห็น
ตลอดเวลำ’ หรือ “Always On Culture” ก่อให้เกิด
ควำมเครียดและเป็นอันตรำยต่อสุขภำพกำยและจิต  
ท ำให้ระดับควำมผูกพันต่อองค์กรของพนักงำนลดลง 
และผลงำนขององค์กรไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวัง 
บริษัท ช้ันน ำหลำยแห่งจึ งมีกำรลงทุนเพื่อพัฒนำ     
ค ว ำ ม เ ป็ น อ ยู่ ที่ ดี  (Wellness Programs) ดั ง นั้ น 
ผู้บริหารและคนท างานด้านทรัพยากรบุคคลจะต้อง
พิสูจน์ว่าเรื่องนี้มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มต่อธุรกิจ
และความส าเร็จขององค์กรได้อย่างไร โดยต้องสามารถ
วัดผลกระทบได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย ยกตัวอย่ำงเช่น 
บริษัท Unilever สำมำรถบอกได้ว่ำ กำรลงทุนในเรื่อง
ควำมเป็นอยู่ที่ดีทุก 1 ดอลล่ำร์ จะท ำให้บริษัทมีผลตอบแทน 
2.50 ดอลล่ำร์ เป็นต้น 
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ผลกำรส ำรวจของบริษัท Management Event 
ระบุว่ำ องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชนในภูมิภำคเอเชีย
แปซิฟิกให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุงกระบวนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล และกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อรักษำบุคลำกรและดึงดูดผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
โดยผู้บริหำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่ตอบแบบส ำรวจ    
มีควำมเห็นว่ำ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป ‘จุดเน้น’ 
หรือ ‘แนวโน้มที่มำแรง’ ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล มีดังน้ี  

1. การปรับวัฒนธรรมการท างานและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกัน โดยในอนำคต
จะใช้ “กลยุทธ์เพื่อพัฒนำองค์กรจำกภำยใน” ซึ่งเน้น
กำรปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนเพื่อให้สำมำรถสรรหำ
และรักษำผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถไว้กับองค์กร รวมทั้ง
เพ่ิมประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

- วัฒนธรรมการท างานที่มีความดึงดูดใจ   
และมีความหมายต่อพนักงานจะเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ
ในอนาคต ซึ่ งรวมถึงวัฒนธรรมที่ ให้ควำมส ำคัญ       
ต่อกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงชีวิตส่วนตัวและกำรท ำงำน
มำกข้ึน กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศเชิงบวก
และกำรสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีให้กับพนักงำน ซึ่งจะส่งผล
ต่อผลประกอบกำรทำงธุรกิจด้วย 

- การปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรงำนบุคคล  กำรอบรม พัฒนำและกำรเรียนรู้ 
กำรเพิ่มประสิทธิภำพก ำลังคน กำรออกแบบงำนใหม่
เพื่อรองรับงำนในอนำคตกำรสร้ำง ควำมเป็นอยู่ที่ดี         
และคุณภำพชีวิต กำรสร้ำงควำมผูกพัน และกำรน ำข้อมูล  
มำใช้ในกำรขับเคลื่อนงำนบุคคล รวมทั้งกำรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำใช้เพื่อผลักดันให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนองค์กร
แบบพลิกโฉม (Transformation) 

2. การดึงดูด การสรรหา และการรักษาบุคลากร 
รวมทั้ ง ผู้มีความรู้ความสามารถสู งไว้กับองค์กร        
โดยผู้บริหำรด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก
ที่ตอบแบบส ำรวจ มีควำมเห็นว่ำ ในอนำคตเรื่องนี้จะยังคง
เป็นประเด็นท้ำทำย และถือเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญยิ่ง   
ขององค์กร   

- การสรรหาบุคลากร จะเน้นกำรสร้ ำ ง
วัฒนธรรมกำรท ำงำนทำงบวกและวัฒนธรรมที่ดึงดูด 
กำรสร้ำงภำพลักษณ์ของนำยจ้ำงให้มีควำมโดดเด่น  
กำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อสร้ำง
ควำมหลำกหลำยและกำรหลอมรวมไม่แบ่งแยก 
(Diversity and Inclusion) และกำรสรรหำเชิงรุก 

- การรักษาบุคลากรไว้กับองค์กร จะเน้นกำรสร้ำง
วัฒนธรรมกำรท ำงำนที่ดึงดูด กำรเพิ่มควำมผูกพันต่อองค์กร 
กำรสร้ำงโอกำสเติบโตในสำยอำชีพ กำรให้กำรยอมรับ
ในผลงำนที่พนักงำนทุ่มเทให้กับองค์กร และกำรมีเงินเดือน
และสิทธิประโยชน์ท่ีแข่งขันกับองค์กรอ่ืนได้ 

- การสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถสูงเพ่ือดึงดูด 
“คนที่ใช่” เข้าสู่องค์กร เป็นประเด็นที่มีควำมท้ำทำย
เป็นอย่ำงยิ่ง และมีควำมส ำคัญมำกกว่ำกำรส่งเสริม  
และสื่อสำรภำพลักษณ์ของนำยจ้ำงให้กับผู้สมัครซึ่งเป็น
กลุ่มที่เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง แต่เป็นที่น่ำแปลกใจว่ำ 
มีผู้ตอบแบบส ำรวจจ ำนวนไม่มำกนักที่เห็นว่ำ เรื่องกำรยื่น
ข้อเสนอเกี่ยวกับงำนเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญ 

3. การน าเทคโนโลยีมาปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยผู้บริหำร        
ด้ำนทรัพยำกรบุคคลในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกที่ตอบ      
แบบส ำรวจ ระบุว่ำ กำรน ำเทคโนโลยีคลำวด์และกำรวิเครำะห์ 
ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่มำใช้จะเป็นนโยบำยส ำคัญในอนำคต
นอกจำกนี้  ยั งต้องบู รณำกำรเทคโนโลยีต่อไปนี้          
ในกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลด้วย  

- Internet of Things จะเป็นส่วนหนึ่งของ   
กำรสร้ำงประสบกำรณ์ให้กับพนักงำน และช่วยสร้ำง
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมยืดหยุ่น

แนวโน้มการบริหารทรัพยากรบุคคลในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก  
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- Big Data Analytics จะมีบทบำทส ำคัญมำกยิ่งขึ้น
ในกำรค้นหำองค์ควำมรู้และภูมิปัญญำใหม่ ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

- Real Time Analytics จะช่วยให้พนักงำน
เข้ำถึงข้อมูลต่ำง ๆ ได้ทันทีและเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้
วัดผลงำนและระดับควำมผูกพันของพนักงำนได้ทันที

- Machine Learning และ AI จะช่วยลดเวลำ
ในกำรปฏิบัติงำนบุคคลที่เป็นงำนประจ ำและต้องใช้
เวลำมำก เพิ่มประสิทธิภำพของกำรสรรหำบุคลำกร 
และใช้ เป็น เครื่ องมือในกำรวัดควำมคุ้ มค่ ำหรื อ
ผลตอบแทนกำรลงทุนในทรัพยำกรมนุษย์  

- Cloud Technology จะเปลี่ยนกระบวนกำร
และวิธีกำรท ำงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล ตั้งแต่กำรสรรหำ 
กำรปฐมนิเทศ กำรประเมินผลงำน ไปจนถึงกำรพัฒนำ
ควำมเป็นมืออำชีพในงำน ด้วยกำรใช้ Software as a
Service และกำรใช้ Cloud Based Computing 

- Visual Assistants / Chatbots จะช่วยลด 
งำนประจ ำหรืองำนธุรกำร ซึ่งจะท ำให้ผู้น ำด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล มีเวลำส ำหรับงำนเชิงกลยุทธ์ท่ีมีมูลค่ำเพ่ิม
ได้มำกข้ึน

แม้ว่ำกำรแปลงโฉมไปสู่กำรเป็นองค์กรดิจิทัล 
(Digital Transformation) จะต้องอำศัยเทคโนโลยี 
ระบบอัตโนมัติและปัญญำประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ของกระบวนกำรท ำงำน แต่ควำมส ำเร็จในกำรปรับเปลี่ยน
เพ่ือแปลงโฉมองค์กร (Transformation) ยังขึ้นอยู่กับ “คน” 
ซึ่งเป็นกุญแจส ำคัญในกำรบริหำรท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลง
ที่ผันผวน

แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนทรัพยำกรบุคคล
ที่มำแรงใน ค .ศ .  2020 ไม่ ว่ำจะมีสำ เหตุมำจำก
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี หรือกำรเปลี่ยนแปลงทำง
สังคม เศรษฐกิจ หรือโครงสร้ำงประชำกร หรือสำเหตุ
อื่นใดก็ตำม ล้วนมีผลกระทบก่อให้เกิดกำรแบ่งกลุ่ม     
ในสังคมและองค์กร อำทิ ท ำให้ในองค์กรจะมีทั้งกลุ่มคน
ที่เก่งและคนที่ขำดทักษะด้ำนดิจิทัล กลุ่มคนหนุ่มสำว
กับกลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่มคนที่มีรำยได้สูงและคนรำยได้ต่ ำ

หรือกลุ่มผู้มี โอกำสกับกลุ่มผู้ด้อยหรือเสียโอกำส       
ซึ่งควำมแตกต่ำงของแต่ละกลุ่มท ำให้กำรเตรียมรับมือ
กับผลกระทบของแนวโน้มเหล่ำนี้มีควำมท้ำทำย      
เป็นอย่ำงยิ่ง ดังนั้น นอกจำกกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล    
และพัฒนำผลิตภำพในกำรท ำงำนของพนักงำนแล้ว    
ยังต้องอำศัยควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงฝ่ำยบริหำร
และพนักงำนด้วย

ผู้บริหำรและคนท ำงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล
จะต้องมีบทบำทส ำคัญในกำรน ำและสร้ำงแรงบันดำลใจ 
(Lead and Inspire) รวมทั้งสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดี
ให้กับพนักงำนและผู้สมัครงำน ออกแบบงำนเพื่อให้เกิด
กำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำนได้อย่ำงคล่องตัว และพัฒนำ
เพื่อปรับเปลี่ยนและยกระดับทักษะ (Reskilling and
Upskilling) ขณะที่ฝ่ำยพนักงำนก็จะต้องตระหนักว่ำ
ตนเองต้องได้รับกำรพัฒนำในเรื่องใดเพื่อรองรับกำรท ำงำน
ในอนำคต เพื่อพวกเขำจะตัดสินใจได้ว่ำ “จะไปต่อ”  
หรือ “เปลี่ยนเส้นทำง” ทั้งนี้ องค์กรในอนำคตต้องมี
“พ้ืนท่ีแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน” ต้องยอมให้พนักงำนลองผิด 
ลองถูก และเรียนรู้จำกควำมผิดพลำด ซึ่งจะท ำอย่ำงนี้ได้ 
ทุกฝ่ำยต้องมีควำมเห็นอกเห็นใจกัน (Empathy) 

จำกผลกำรศึกษำของโครงกำรศึกษำวิจัย 
Future of Work Research Consortium ของ London
Business School และบริษัท Management Event 
ที่ยกมำเป็นปฐมบทข้ำงต้น จึงอำจสรุปได้ว่ำ “อนาคต 
ก็ยังเป็นเร่ืองของคน” และ “กลยุทธ์ด้านคน” ก็ยังคง
ถือ เป็นกลยุทธ์ที่ ส าคัญที่ สุ ดขององค์กร ต่อไป
ในทศวรรษ ๒๐๒๐

*************************
อ้างอิง: 
จดหมำยข่ำวโครงกำรศึกษำวิจัย FutureofWork ResearchConsortium

ของ London Business School มหำวิทยำลัยลอนดอน 
http://hotspotsmovement.com/uploads/newsletters/
2020.html

HR Function Report. 2020. The Transformational HR of APAC :
The People Strategy. Management Event Malaysia

แนวโน้มในอนาคต...ก็ยังคงเป็นเร่ืองของ “คน” 



Success is not final, failure is not fatal: 
it is the courage to continue that counts. 

ความส าเร็จไม่ใช่จุดสิ้นสุด ความล้มเหลวก็ไม่ใช่สิ่งร้ายแรง 
สิ่งส าคัญคือความกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่

- Winston Churchill -
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น้องใหม่  ส่งเสริมรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ

ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ส านักงาน ก.พ. 
เรียบเรียง

ปัจจุบันกระแสกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี
ที่รวดเร็ว หรือ Digital Disruption ได้ เข้ำมำท ำให้
พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป และพลิกโฉม
อุตสำหกรรมต่ำง ๆ ไปอย่ำงสิ้นเชิง กำรพัฒนำทำง
เทคโนโลยี ส่ งผล ให้ วิ ถี ชี วิ ตของผู้ คนในปัจจุบัน
สะดวกสบำยยิ่งข้ึน และก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ มำกมำย 
เช่น Grab ที่ท ำให้กำรเรียกรถบริกำรส่วนบุคคล
กลำยเป็นเรื่องง่ำย และท ำให้ร้ำนอำหำรตำมห้องแถว  
ท่ีเคยมีบรรยำกำศเงียบเหงำกลับมำคึกคักอีกครั้ง 
ภำพร้ำนอำหำรต่ำง ๆ ซึ่งเต็มไปด้วยรถมอเตอร์ไซด์
สีเขียว สีชมพูสดใสกลำยเป็นภำพท่ีผู้คนเห็นจนชินตำ

ในอุตสำหกรรมบันเทิง กำรเกิดขึ้นของ Netflix ท ำให้
ผู้คนสำมำรถชมภำพยนตร์ได้ไม่จ ำกัดด้วยค่ำบริกำร
ที่เป็นมิตร ส่งผลให้ธุรกิจร้ำน DVD ปิดตัวลงตำม ๆ กัน
แม้แต่ในอุตสำหกรรมกำรเงินที่แต่ละธนำคำรต่ำงก็
งัดกลยุทธ์กำรให้บริกำรผ่ำนแอพพลิเคชัน ตั้งแต่กำร
โอนเงิน กำรจ่ำยบิลต่ำง ๆ ไปจนถึงกำรขอสินเช่ือ 
โดยที่ลูกค้ำไม่จ ำเป็นต้องเดินทำงไปที่สำขำอีกต่อไป  
ท ำให้ข่ำวกำรปิดสำขำของธนำคำรมีมำให้เห็นอยู่
เรื่ อย ๆ จนหลำยคนเริ่ ม เกิดควำมหวำดหวั่นว่ ำ 
วันหนึ่งเทคโนโลยีจะเข้ำมำแทนที่ต ำแหน่งงำนของเรำ
หรือไม่ และหำกวันนั้นมำถึง เรำจะท ำอย่ำงไร

องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและ
กำรพัฒนำ (OECD) ได้ส ำรวจกำรจ้ำงงำนในกลุ่มประเทศ 
OECD และรำยงำนใน The Future of Work (2019)
ผลส ำรวจเป็นที่น่ำประหลำดใจว่ำ จนถึงปัจจุบันยังไม่พบว่ำ 
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีจะท ำให้กำรจ้ำงงำน
โดยรวมลดลงแต่อย่ำงใด ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ขัดกับ
ควำมเข้ำใจผิด (Myth) ของคนส่วนใหญ่

นอกจำกนี้ กำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีได้ท ำให้
เกิดรูปแบบงำนใหม่เพิ่มขึ้น เช่น งำนผ่ำนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ (platform work) ที่หลำยคนคุ้นเคย ได้แก่ 
Grab, Uber หรืองำนท่ีมีรูปแบบกำรท ำงำนท่ีไม่แน่นอน
(On - call or Zero - hours Contracts) โดยข้อเสีย 
ที่เห็นได้ชัดของงำนเหล่ำนี้คือ กำรไม่ได้รับควำมคุ้มครอง
จำกกฎหมำยแรงงำนเหมือนพนักงำนประจ ำ ซึ่งเป็น
ประเด็นท่ีหลำยประเทศก ำลังตื่นตัวและอยู่ระหว่ำง
แก้ไขกฎหมำยให้สอดรับกับบริบทท่ีเปลี่ยนไป

Digital Disruption ผลกระทบต่อตลาดแรงงาน
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นอกจำกนี้  กำรเข้ำมำของเทคโนโลยียังท ำให้
สัดส่วนกำรจ้ำงงำนของกลุ่มคนที่มีทักษะระดับปำนกลำง 
หรือมีกำรศึกษำไม่สูงกว่ำระดับมัธยม (Middle skills)
ในกลุ่มประเทศ OECD ลดลงมำกเพรำะเป็นกลุ่ม        
ที่มีแนวโน้มจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีมำกที่สุด      
และยั งส่ งผล ให้ เ กิ ดปรำกฏกำรณ์ ว่ ำ ง งำนแฝง 
(Underemployment) ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ที่คนกลุ่มหนึ่ง
ไม่สำมำรถหำงำน full-time หรืองำนท่ีเหมำะกับระดับ
ควำมรู้ควำมสำมำรถของตนเองได้ จึงต้องท ำงำน    
แบบ part-time หรือยอมท ำงำนที่ใช้ทักษะน้อยกว่ำ   
ที่ตนเองมี ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำสภำพตลำดแรงงำน      
ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำกในช่วงที่ผ่ำนมำ ซึ่งแน่นอนว่ำ
สิ่งเหล่ำนี้ย่อมต้องส่งผลกระทบมำถึงภำครัฐอย่ำงไม่อำจ
หลีกเลี่ยงได้

กำรเข้ำมำของเทคโนโลยีได้ท ำให้ชีวิตของผู้คน
สะดวกสบำย สำมำรถท ำสิ่งต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้น 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรช้อปปิ้ง ท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน หรือสั่งอำหำร
จำกร้ำนโปรดที่อยู่ทั้งใกล้และไกล และสิ่งเหล่ำนี้เอง   
ที่ท ำให้ระดับควำมคำดหวังของผู้คนเพิ่มสูงขึ้นจนกลำย
มำเป็นเจเนอเรชัน “I want what I want when I want it”
(IWWIWWIWI) ซึ่งมำตรฐำนควำมคำดหวังที่เพิ่มขึ้นนี้
ย่อมหมำยรวมถึงควำมคำดหวังจำกกำรรับบริกำร    
ของทำงภำครัฐด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ภำครัฐจะต้องเร่งปรับตัว
ขนำนใหญ่เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร      
ที่เพิ่มขึ้นของประชำชนได้ ซึ่ง OECD ได้วำงกรอบของ
กำรพัฒนำไปสูก่ำรเป็นรัฐบำลดิจทิัล (Digital Government)
ในด้ำนต่ำง ๆ ไว้ เช่น ภำครัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูล     
ให้ประชำชนรับรู้มำกขึ้น ขับเคลื่อนกำรบริหำรภำครัฐ
ด้วยควำมต้องกำรของประชำชน โดยต้องเปิดรับฟัง
เสียงของประชำชนและภำคเอกชน ตลอดจนสำมำรถ
บริหำรจัดกำรข้อมูลที่มีอยู่เพื่อน ำมำวิเครำะห์หำบริกำร

สำธำรณะที่ตอบโจทย์และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนได้
อย่ำงแท้จริง ซึ่งกำรจะขับเคลื่อนภำครัฐไปสู่สถำนะ
ดังกล่ำวได้นั้น หนึ่งในฟันเฟืองที่ส ำคัญที่สุดที่จะช่วย
ผลักดันให้ไปถึงเป้ำหมำยที่ยิ่งใหญ่ได้ก็คือ ‘คน’ นั่นเอง

ด้วยบริบทและควำมคำดหวังของประชำชน    
ที่เปลี่ยนแปลงไป ท ำให้คนของภำครัฐจะต้องได้รับ    
กำรพัฒนำให้มีทักษะที่เหมำะสม สำมำรถท ำงำนภำยใต้
ควำมท้ำทำยนี้ได้ ซึ่งส ำนักงำน ก.พ. ในฐำนะองค์กรกลำง
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของภำครัฐก็ได้ตระหนัก
ถึงเรื่องนี้และด ำเนินกำรมำโดยตลอด โดยเมื่อวันที่    
26 กันยำยน 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติก ำหนดแนวทำง 
กำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ภำครัฐ จ ำนวน 7 กลุ่มทักษะไว้ อย่ำงไรก็ตำม ทักษะ 
ในด้ำนดิจิทัล เพียงอย่ำง เดียวอำจยังไม่ เพียงพอ         
โดย OECD ได้จัดท ำรำยงำนวิจัยเรื่อง Skills for a High
Performing Civil Service (2017) และระบุทักษะที่จ ำเป็น
ส ำหรับข้ำรำชกำรในอนำคตท่ีจะต้องปฏิบัติ งำน   
ภำยใต้ สภำพแวดล้อมที่ มี ควำมท้ ำทำยมำกขึ้ น        
เพื่ อตอบสนองต่อภำรกิ จหลัก ๆ 4 ด้ ำน ได้แก่ 
(1) กำรวิเครำะห์และกำรให้ค ำแนะน ำเชิงนโยบำย 
(Policy Advice and Analysis) (2) กำรให้บริกำรและ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน (Service Delivery and
Citizen Engagement) (3) กำรบริหำรสัญญำจ้ ำง 
(Commissioning and Contracting) และ (4) กำรบริหำร
เครือข่ำย (Managing Networks) โดยมีทักษะท่ีจ ำเป็น
ส ำหรับภำรกิจดังกล่ำวตำมแผนภำพ

ความคาดหวังของประชาชนที่เพิ่มขึ้น

ทักษะส าหรับข้าราชการในอนาคต
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ส ำนักงำน ก.พ. มุ่งมั่นเดินหน้ำเพื่อพัฒนำและยกระดับควำมสำมำรถของบุคลำกรภำครัฐให้มีทักษะต่ำง ๆ 
ที่พร้อมรับมือกับควำมท้ำทำยในยคุที่เทคโนโลยีดิจทิัล ควำมเปลี่ยนแปลง และควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรถำโถม
เข้ำมำ นอกจำกเรื่องของกำรพัฒนำคนแล้ว ส ำนักงำน ก .พ. ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำร
ด้ำน HR ต่ำง ๆ ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำระบบกำรจ้ำงงำนรูปแบบใหม่ ๆ 
ตลอดจนกำรวำงแผนก ำลังคน ซึ่งจะได้น ำมำบอกเล่ำในครั้งต่อไป

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

3. องค์กรขนาดใหญ่ อย่ายึดติดกับแนวทางเดิม  ๆจนเกินไป

4. ถึงเวลาที่จะออกจาก Comfort Zone 

ปรับจาก : OECD (2017), Skills for 
a High Performing Civil Service  
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กนกวรรณ  ชูชีพ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ

ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ส านักงาน ก.พ.

ควำมก้ ำวหน้ ำทำง เทค โนโลยีท ำ ให้ เ กิ ด        
กำรเปลี่ยนแปลงทั่วโลก ซึ่งเป็นแรงผลักดันจำกภำยนอก
ที่จะมำเปลี่ยนแปลง (Transform) กำรท ำงำนของคน
ในทุกวันนี้  เมื่อบริบทซึ่ งเป็นเหตุปัจจัยเปลี่ยนไป 
แน่นอนผลก็อำจเปลี่ยนไปด้วย ผลกระทบของเรื่องนี้
ไม่ใช่เพียงแค่ควำมรู้สึกนึกคิดไปเองหรือพูดกันลอย ๆ 
เท่ำนั้น แต่จำกกำรศึกษำวิจัยของ Mercer (2019)
องค์กรให้ค ำปรึกษำด้ำนควำมเสี่ยง กำรวำงกลยุทธ์ 
และกำรจัดกำรบุคลำกรที่มีสำขำทั่วโลก ได้ศึกษำ
เกี่ยวกับแนวโน้มกำรท ำงำนในอนำคตท ำให้ผู้บริหำร
ด้ำนทรัพยำกรบุคคล (CHRO) ทั่วโลกทรำบถึงแนวโน้ม
กำรท ำงำนท่ีจะเปลี่ยนไป และในฐำนะที่คุณเป็น CHRO
มีกำรรับมือกับสิ่งเหล่ำนี้แล้วหรือไม่ เพียงใด เพรำะถ้ำยัง 
คุณควรเริ่มได้แล้ว..

จำกกำรศึกษำ เรื่อง “Global Trend Report : 
Top 5 Takeaway for CHROs” โดยมีกลุ่มตัวอย่ำง
ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหำรและพนักงำน ระบุว่ำ
สถำนกำรณ์ที่ พลิ กผัน  (Disruption)  จะมี ผลต่ อ
อุตสำหกรรมภำยใน 3 ปีข้ำงหน้ำนี้อย่ำงแน่นอน และกุญแจ
ส ำคัญ คือ การเตรียมและพร้อมรับการปรับเปลี่ยน
ไม่เฉพำะภำคเอกชนเท่ำนั้น ภำครัฐเองก็ควรต้องน ำ
ผลกระทบของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวมำวิเครำะห์และใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรวำงแผนงำนด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลขององค์กรด้วย และสิ่งที่ พบจำก     
ผลกำรส ำรวจนี้ ลองส ำรวจดูว่ำองค์กรของคุณมีแผน
เตรียมควำมพร้อมรองรับทิศทำงกำรท ำงำนที่จะเกิด   
ในอนำคต 5 ประเด็น ต่อไปนี้อย่ำงไร  

1. จะเกิดการเคลื่อนย้ายของผู้มีศักยภาพสูง (Talent) 
ขององค์กรต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น

ท่ำมกลำงสภำพกำรแข่งขันที่รุนแรงและดุเดือด 
กำรมีบุคลำกรที่มีศักยภำพสูงไว้ในองค์กรถือเป็นข้อได้เปรียบ 
ดังนั้น องค์กรจึงยอมลงทุนเพื่อดึงผู้มีควำมสำมำรถ  
และศักยภำพสูง (Talent) เหล่ำนั้นมำท ำงำนให้กับองค์กร 
ในมุมมองของ Talent เอง ก็ยินยอมที่จะออกจำกองค์กรเดิม 
เพื่อไปท ำกับองค์กรที่จ่ำยเงินค่ำตอบแทนมำกกว่ำ       
มีเทคโนโลยีที่เหนือกว่ำ และมีกำรพัฒนำงำนจำกกำรสร้ำง
ประสบกำรณ์ที่ดีให้กับพวกเขำมำกกว่ำ

บทบำทของ HR มีส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรที่ช่วย 
ลดควำมเสี่ยงจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวได้ แต่จำกกำรศึกษำ 
ของ Mercer พบว่ำ มีเพียง 1 ใน 3 เท่ำนั้น ที่เห็นว่ำ HR
มีส่วนที่จะช่วยได้ หรือมีแผนกำรรองรับที่ดีพอ ที่เลวร้ำย
ที่สุดก็คือทีม HR เอง ยังไม่รู้สึกว่ำตนเองมีส่วนช่วย
สนับสนุนกำรรักษำบุคลำกรเหล่ำนี้ไว้ได้  นอกจำกนี้    
มีเพียงร้อยละ 29 ที่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง ว่ำกลุ่มผู้บริหำร
ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกร และให้กำรสนับสนุนในสิ่งต่ำง ๆ ที่จ ำเป็น 
เช่น กำรตั้งกองทุนเพื่อพัฒนำ กำรให้รำงวัลตอบแทน
กำรปฏิบัติงำน ดังนั้น เพื่อรักษำบุคลำกร (Retain) 
เหล่ำนั้นไว้ องค์กรโดยเฉพำะผู้บริหำร ต้องให้ควำมส ำคัญ
และเสริมบทบำทของ HR มำกยิ่งข้ึน
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2. สิ่งจ าเป็นส าหรับคนท างาน : การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
กำรท ำให้พนักงำนมีควำมต้องกำรในกำรเรียนรู้

อย่ำงต่อเนื่อง ถือเป็นสิ่งที่ CHRO ต้องให้ควำมส ำคัญ 
โดยกำรยกระดับทักษะและกำรปรับทักษะใหม่ 
(Upskilling and Reskilling) ซึ่งเรื่องนี้เป็นทิศทำงที่มี
ควำมส ำคัญมำกยิ่งขึ้นในปี 2020 เพรำะจะช่วยลดช่องว่ำง
กำรท ำงำนต่ำง ๆ  โดยเป็นกำรพัฒนำร่วมกับกำรน ำ
เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยเพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ      
ในกำรท ำงำน 

ผลกำรศึกษำของ Mercer ยังพบว่ำ ร้อยละ 51 
ของกลุ่มตัวอย่ำงเห็นว่ำ ทีม HR คือผู้ที่มีบทบำทส ำคัญ
ในกำรพัฒนำกลยุทธ์ด้ำนบุคลำกรส ำหรับอนำคต ร้อยละ 
48 เห็นว่ำ กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลควรสอดคล้อง
กับคุณลักษณะและควำมต้องกำรในงำน (Job Requirement) 
ใช้เทคโนโลยีหรือสื่อใหม่ (New Media) และสอดคล้อง
กับเป้ำหมำยขององค์กร ขณะที่ร้อยละ 45 เห็นว่ำ 
แผนกำรเรียนรู้ต้องเป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงทักษะ    
ท่ีขำดไปและควำมต้องกำรกำรเรียนรู้ของพนักงำน  
โดยโปรแกรมกำรพัฒนำเสริมสร้ำงทักษะใหม่ต้องมีลักษณะ
ทั้งที่เป็นทำงกำรและเป็นกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ไม่เป็นทำงกำร
ซึ่งส่งตรงไปยังพนักงำนด้วย นอกจำกนี้ ร้อยละ 83 เห็นว่ำ 
พนักงำนทุกคนต้องรับผิดชอบและทรำบถึงบทบำทตนเอง
อย่ำงดีว่ำจะต้องได้รับกำรพัฒนำทักษะใหม่ที่สอดคล้อง
กับเป้ำหมำยขององค์กรภำยใต้สถำนกำรณ์ปัจจุบัน   
ผลกำรศึกษำยังพบว่ำ ทักษะที่ส ำคัญที่จะช่วยให้ตนเอง
และองค์กรสำมำรถด ำรงอยู่รอดในเวทีกำรแข่งขันได้ 
คือ ทักษะกำรในคิดสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking) 
และกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยี  (Learning about
Technology)  
3. ต้องการความยืดหยุ่นในการท างาน และมีแนวโน้ม

ผันตัวไปเป็น Freelance
จำกรำยงำนกำรศึกษำของ Mercer ในส่วนที่

ประมวลผลจำกพนักงำน พบว่ำ ร้อยละ 54 เห็นว่ำเรื่อง
ควำมสมดุลของชีวิตกับกำรท ำงำน (Work - Life Balance) 
เป็นเรื่องท่ีมีควำมส ำคัญ 1 ใน 5 อันดับ และปรำรถนำ
ให้องค์กรต้องด ำเนินกำรเพื่อช่วยให้พนักงำนมีชีวิตที่ดี 
ซึ่งจะส่งผลต่อผลส ำเร็จในกำรท ำงำน และเมื่อถำมพนักงำน
ถึงแนวโน้มของกำรผันตัวไปท ำงำน เป็น Freelance

พบว่ำ กว่ำร้อยละ 82 มีควำมต้องกำรท ำงำนเป็น Freelance 
ส ำหรับมุมมองของผู้บริหำร พบว่ำ ร้อยละ 79 ของผู้บริหำร
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงคำดว่ำ กำรท ำงำนแบบ Freelance
จะมีควำมมั่นคงและจะเข้ำมำแทนที่รูปแบบพนักงำนประจ ำ 
(Full time) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป ดังนั้น ถ้ำองค์กร
ไม่ต้องกำรสูญเสียพนักงำนไป ก็จะต้องสร้ำงระบบที่มี 
ควำมยืดหยุ่นที่เพียงพอกับควำมต้องกำรของผู้ปฏิบัติงำน 
ซึ่งนั่นหมำยถึง กำรปรับปรุงระบบและรูปแบบกำรท ำงำน
ให้มีควำมยืดหยุ่นขึ้น
4. ให้ความส าคัญกับความหลากหลาย (Diversity)  

ควำมหลำกหลำยเป็นสิ่งที่ส ำคัญ โดยสิ่งที่องค์กร
ต้องค ำนึงถึงกับเรื่องนี้ คือ กำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมให้เกิดขึ้น 
ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของสัญญำจ้ำง ค่ำตอบแทน กำรเลื่อนต ำแหน่ง  
นอกจำกนี้ กำรน ำเทคโนโลยี หรือ AI (Artificial Intelligence) 
ระบบ Automation มำใช้ในกระบวนกำรตัดสินใจ จะช่วยลด
ควำมล ำเอียงต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ได้ ซึ่งท ำให้ HR มีควำมชัดเจน 
กำรตัดสินใจอย่ำงยุติธรรม และเกิดประสิทธิภำพ
5. HR จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการสร้างประสบการณ์ใหม่

และกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง (Talent)
ทีม HR คือบุคลำกรกลุ่มหลักที่สำมำรถมีปฏิสัมพันธ์

ได้กับทุกคนในองค์กร และมีควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงโอกำส
และผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง โดยต้องมีกลยุทธ์ใน    
“กำรสร้ำงประสบกำรณ์ให้กับบุคลำกร” โดยเฉพำะ
บุคลำกรที่ เป็นกลุ่ม Talent รวมทั้งท ำให้ “ส ำนักงำน    
เป็นสถำนที่ท ำงำนที่ดีที่สุด” ตัวอย่ำงหนึ่งของโครงกำร   
กำร เปลี่ยนแปลง คือ เวทีแสดงควำมคิดเห็นที่ HR
กับผู้บริหำร ใช้สร้ำงพลังให้กับพนักงำนที่มีควำมอ่อนล้ำ 
จำกกำรเปลี่ยนแปลง (Change Fatigue) จำกผลกำรศึกษำ 
พบว่ำ 1 ใน 3 ของผู้บริหำรด้ำน HR ต้องสำมำรถออกแบบ
กำรสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ร่วมกับกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อท ำให้
งำนง่ำยขึ้น เช่น Chatbot และเครื่องมือปัญญำประดิษฐ์ 
(AI) อื่น ๆ และที่ส าคัญ CHRO จะต้องช่วยให้บุคลากร
คลายความอ่อนล้า โดยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการ
เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ และพยายามรักษา
บุคลากรที่มีคุณค่าเหล่านั้นไว้ 
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นอกจำกบริษัท Mercer ท่ีศึกษำแนวโน้มกำรท ำงำน
ในอนำคตดังที่กล่ำวถึงข้ำงต้นแล้ว ยังมีบริษัทอื่น ๆ    
ได้ท ำกำรศึกษำเช่นกัน อำทิ บริษัทซัมซุงซึ่งมีผลวิจัย
และผลกำรศึกษำในทิศทำงเดียวกัน โดยคำดกำรณ์ว่ำ
ในปี ค.ศ. 2020 คนท ำงำนกว่ำร้อยละ 40 จะเลือกเป็น 
Freelance ประกอบอำชีพอิสระและเป็นเจ้ำนำยตนเอง 
ผลกำรศึกษำของ McKinsey ก็พบว่ำ ประชำกรวัยท ำงำน
ในอนำคตมีควำมปรำรถนำแรงกล้ำที่จะท ำงำนอิสระ            
ร้อยละ 60 ของแรงงำนในยุโรปพึงพอใจกับงำนอิสระ
เพรำะมีควำมยืดหยุ่นในกำรท ำงำนสูง มีเพียงแค่ร้อยละ 
14 เท่ำนั้น ที่ต้องกำรงำนแบบดั้งเดิม ในขณะที่ร้อยละ 
78 รู้ สึกว่ำมีแรงกระตุ้นดีมำก หำกเขำสำมำรถ
ก ำหนดเวลำงำนได้ด้วยตนเอง และจำกแนวโน้ม      
ของ Freelance ที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น ส่งผลให้ตลำดงำน  
ของผู้ประกอบวิชำชีพด้ำน HR อิสระ (HR Freelance) 
มีมูลค่ำกำรตลำดสูงถึง 10 พันล้ำนเหรียญ และล่ำสุด
เว็บไซต์ Forbes Thailand ได้เผยแพร่ผลกำรศึกษำวิจัย
ของ Qualtrics ท่ีระบุว่ำ องค์กรท่ีตอบสนอง “เสียงสะท้อน
ควำมต้องกำรของพนักงำน” ได้ จะท ำให้พนักงำน      
มีควำมผูกพันในองค์กรสูงถึงร้อยละ 85 สิ่งเหล่ำนี้สะท้อน
ให้เห็นว่ำองค์กรต้องมีรูปแบบกำรท ำงำนที่ยืดหยุ่น
สอดคล้องกับเป้ำหมำยขององค์กรและภำรกิจงำน

กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกผัน (Disruption) 
และแนวโน้มควำมก้ำวหน้ำของวิทยำกำรและเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นในอนำคต รวมทั้งปัญหำที่ซับซ้อน 
ถือเป็นควำมท้ำทำย ดังนั้น ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ี   
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลจึงจ ำเป็นต้องรู้แนวโน้ม
ของกำรท ำงำน เพื่อให้สำมำรถรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำน ก.พ. ในฐำนะองค์กรกลำง
ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ     
ให้ควำมส ำคัญกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและแนวโน้ม
ของกำรท ำงำนในอนำคต จะมีมำตรกำรกำรท ำงำน  
หรือระบบกำรจ้ำงงำนรูปแบบใหม่ ๆ ตลอดจนถึง    
กำรเตรียมกำรวำงแผนก ำลังคนในอนำคตอย่ำงไรบ้ำง 
จะขอน ำมำเล่ำในโอกำสต่อไป

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

อ้ำงอิง :
Mercer. (2019, Sep 24). Future of Work, Mercer’ 2019 Global 

Trend: Top 5 Takeaways for CHROs Retrieved
from https://www.cornerstoneondemand.com/ 
rework/mercers-2019-global- trends- report-
top-5-takeaways-chros
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ถาม – ตอบ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมส ำคัญ หำกกำรด ำเนินกำรไม่เหมำะสม    
หรือสอดคล้องกับกฎหมำย กฎและระเบียบท่ีก ำหนดไว้ นอกจำกจะก่อให้เกิดปัญหำในกำรปฏิบัติงำนแล้ว ยังอำจน ำไปสู่ข้อพิพำทได้ด้วย 
HR Clinic by OCSC ฉบับน้ี จึงขอน ำสำระบำงประกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่มีกำรถำมบ่อย ๆ มำฝำก
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Q1 : ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร   
ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ก ำหนดผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ตำมข้อ 2 (11) คือผู้บังคับบัญชำ    
ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำตำม (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7) (8) (9) หรือ (10) แล้วแต่กรณี ส่วนรำชกำรสำมำรถมอบหมำยให้
ผู้บังคับบัญชำท ำหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรได้ถึงระดับไหน

A1 : หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 
3 กันยำยน 2552 ก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำอำจพิจำรณำมอบหมำย
ผู้ท ำหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงยืดหยุ่น เพื่อให้เหมำะสม
กับลักษณะงำนและโครงสร้ำงของส่วนรำชกำร กำรก ำหนดผู้ประเมิน   
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมข้อ 2 (11) จึงเป็นไปตำมที่ผู้บังคับบัญชำ
เห็นสมควร ทั้งนี้ กำรพิจำรณำมอบหมำยให้ผู้ใดเป็นผู้ประเมินผล     
กำรปฏิบัติรำชกำรควรค ำนึงถึงควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำง ๆ ด้วย อำทิ 
ควำมเป็นมำตรฐำนในภำพรวมของส่วนรำชกำร ควำมเกี่ยวข้องกับงำน
ของผู้รับกำรประเมิน สำยกำรบังคับบัญชำในส่วนรำชกำร 

Q2 : กรณีกำรลำกิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร      
จะประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงไร

A2 : หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 
3 กันยำยน 2552 ข้อ 3 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ให้ด ำเนินกำรประเมินปีละ 2 รอบ ตำมปีงบประมำณ คือ 
รอบที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคมถึง 31 มีนำคม และรอบที่ 2
ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยนถึง 30 กันยำยน และข้อ 4
ก ำหนดให้ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรจำกผลสัมฤทธิ์
ของงำนและพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ 
ดังนั้น กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร  
ที่ได้รับอนุญำตให้ลำกิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรจึงให้ประเมินตำมรอบ
ท่ีก ำหนดไว้โดยพิจำรณำจำกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของงำน
และพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรอืสมรรถนะที่เกิดขึ้นจริง
ในระยะเวลำที่ข้ำรำชกำรมำปฏิบัติรำชกำร และส ำหรับ
กำรเลื่อนเงินเดือนให้พิจำรณำข้อเท็จจริงตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วย
กำรเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552

ข้ำรำชกำรลำคลอดบุตร 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 มีนำคม 2562 - 2 มิถุนำยน 2562
(ได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำ) และลำกิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรอีก 129 วันท ำกำร (ไม่ได้รับ
เงินเดือนระหว่ำงลำ) ตั้ งแต่วันที่  3 มิถุนำยน 2562 - 30 พฤศจิกำยน 2562
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบกำรประเมิน 
เป็นดังนี้

- รอบกำรประเมินที่ 1/2562 (วันที่ 1 ตุลำคม 2561 – 31 มีนำคม 2562) ให้ใช้
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของงำนและพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะตำมข้อเท็จจริง
ในช่วงท่ีข้ำรำชกำรมำปฏิบัติรำชกำรส ำหรับประเมินผลงำนและน ำไปประกอบ  
กำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน

- รอบกำรประเมินที่ 2/2562 (วันท่ี 1 เมษำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562)   
เป็นช่วงที่ไม่มีข้อมูลผลสัมฤทธ์ิของงำนและพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือ
สมรรถนะส ำหรับใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร และไม่ได้รับกำรเลื่อน
เงินเดือน เนื่องจำกไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน        
ตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552

- รอบกำรประเมินที่ 1/2563 (วันที่ 1 ตุลำคม 2562 - 31 มีนำคม 2563) ให้ใช้
ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิของงำนและพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะตำม
ข้อเท็จจริงในช่วงที่ข้ำรำชกำรมำปฏิบัติรำชกำรประเมินผลงำน ซึ่งข้ำรำชกำร
จะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ตำม ข้อ 8 (9) 
ของกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 (ลำกิจเกิน 23 วัน) แต่หำก
ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ มีเหตุผลพิเศษ 
ที่สมควรเลื่อนเงินเดือนให้ข้ำรำชกำรผู้นั้น ให้เสนอ อ .ก.พ . กระทรวง        
พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อพิจำรณำเป็นกำรเฉพำะรำย

ตัวอย่าง
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Q3 : กรณีข้ำรำชกำรผู้ใดไปช่วยรำชกำรหรือปฏิบัติ
รำชกำรในหน่วยงำนอื่นมำกกว่ำ 2 หน่วยงำน 
ผู้บังคับบัญชำของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนใด      
จะเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและบริหำรวงเงิน
กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำร

A3 : หนังสือส ำนักงำน ก .พ .  ที่  นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 
30 สิงหำคม 2555 ก ำหนดให้กรณีข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใด
ได้รับมอบหมำยให้ไปช่วยรำชกำรหรือปฏิบัติรำชกำรในหน่วยงำน
อื่นมำกกว่ำกึ่งหนึ่งของรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่ข้ำรำชกำรผู้นั้นไปช่วย
รำชกำรหรือปฏิบัติรำชกำรมีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของข้ำรำชกำรดังกล่ำวและน ำอัตรำเงินเดือนของผู้นั้นไปค ำนวณรวม
เป็นวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือนและกำรบริหำรวงเงินกำรเลื่อนเงินเดือน
ในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่ผู้นั้นไปช่วยรำชกำรหรือปฏิบัติรำชกำร
แล้วส่งผลกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนดังกล่ำวให้ผู้บังคับบัญชำ
ผู้มีอ ำนำจสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นผู้ออกค ำสั่งเลื่อนเงินเดือน

กรณีปฏิบัติรำชกำร 3 หน่วยงำน นำงสำว ก. ปฏิบัติรำชกำรที่หน่วยงำนต้นสังกัด ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม – 30 พฤศจิกำยน 2562
(2 เดือน) ต่อมำไปช่วยรำชกำรหรือปฏิบัติรำชกำรในหน่วยงำน A ระหว่ำงวันท่ี 1 ธันวำคม 2562 – 28 กุมภำพันธ์ 2563 (3 เดือน) 
หลังจำกนั้นไปช่วยรำชกำรหรือปฏิบัติรำชกำรในหน่วยงำน B ระหว่ำงวันที่ 1 – 30 มีนำคม 2563 (1 เดือน) ดังนั้น นำงสำว ก 
ไปช่วยรำชกำรหรือปฏิบัติรำชกำรในหน่วยงำน A และ B ไม่เกินกึ่งหนึ่งของรอบกำรประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชำของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนต้นสังกัดเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร โดยหน่วยงำน A และหน่วยงำน B เป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อประกอบ  
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและบริหำรวงเงินเลื่อนเงินเดือนของหน่วยงำนต้นสังกัด

ข้อมูล : กลุ่มพัฒนำมำตรฐำนและหลักเกณฑ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักวิจัยและพัฒนำระบบงำนบุคคล ส ำนักงำน ก.พ.

ตัวอย่าง

งานวิจัยของ Korn Ferry ระบุว่าคนที่จะท างานในอนาคต จะต้องมีคุณลักษณะ 3 ด้าน ดังนี้

สมรรถนะ

อุปนิสัย

แรงขับเคลื่อน

มีควำมสงสัยใคร่รู้ มีควำมมั่นใจในสิ่งที่ถูกที่ควร 
กล้ำเสี่ยง กล้ำเผชิญกับสิ่งต่ำง ๆ และสำมำรถ
ปรับตัวได้ 

มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สร้ำงนวัตกรรม 
สำมำรถจัดกำรกับควำมคลุมเครือต่ำง ๆ ได้ 
มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ สร้ำงกำรมีส่วนร่วม
และแรงบันดำลใจ 

สำมำรถท ำงำนภำยใต้ควำมท้ำทำยได้ดี 
และท ำ งำนได้ ในทุ กโครงสร้ ำ ง 
รวมทั้งมีควำมเป็นอิสระที่สำมำรถ
มีควำมคิดริเริ่มในกำรท ำงำนได้

คุณลักษณะ

ที่มา : http://www.pmat.or.th/ควำมรู้ทรัพยำกรบุคคล/1712/รู้หรือไม2่0(how%20to)/20700/gallery2/?contentid=38019
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เกร็ดความรู้

แม้เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญำประดิษฐ์ (AI) จะเข้ำมำมีบทบำทในโลกแห่งกำรท ำงำนเป็นอย่ำงมำก     
แต่ อะไรคือทักษะที่คนท างานยุคใหม่จ าเป็นต้องมีในปี ค.ศ. 2020 ? World Economic Forum – WEF องค์กรจัดอันดับควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ ได้ศึกษำทักษะส ำคัญที่คนท ำงำนยุคใหม่ในโลกปี 2020 จ ำเป็นต้องมี ประกอบด้วย 10 ทักษะ ดังนี้ 

ทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem 
Solving) 
เมื่อเกิดปัญหำมักมีผลกระทบไปยังส่วนอื่น ๆ คนยุคใหม่
จึงต้องมีทักษะที่สำมำรถมองควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริบท
ขององค์กรและสร้ำงแนวทำงในกำรคิดส ำหรับแก้ปัญหำ
ที่ซับซ้อนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม โดยต้องหำทำงน ำ AI
เข้ำมำช่วยด้วย

การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
เป็นควำมคิดเชิงคุณภำพ ไม่มีแบบแผนที่ตำยตัว 
(Randomness) และควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสิ่งใหม่
ที่แตกต่ำงจำกควำมคิดเดิม เป็นทักษะที่จ ำเป็น   
ซึ่งจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนำคต

การประสานความร่วมมือกับผู้อื่น (Coordinating 
with Others)

เกี่ยวข้องกับกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและทักษะ
กำรท ำงำนเป็นทีม ซึ่งเป็นทักษะที่เป็นควำมต้องกำร
ส ำคัญในระดับต้น ๆ ส ำหรับบุคลำกรในองค์กรต่ำง ๆ 

การบริหารจัดการบุคคล (People Management)
แม้หุ่นยนต์จะมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์
และค ำนวณอย่ำงดีเยี่ยม แต่ไม่สำมำรถเขำ้มำแทนที่
กำรมีภำวะผู้น ำและกำรจัดกำรของมนุษย์ได้ เช่น 
กำรสร้ำงแรงจูงใจ กำรโน้มน้ำว กำรพัฒนำบุคคล เป็นต้น 
จึงท ำให้ทักษะนี้ยังเป็นทักษะที่จ ำเป็นของมนุษย์

กำรบริหำรจัดกำรอำรมณ์อย่ำงมีคุณภำพสำมำรถรับรู้อำรมณ์ 
เช่น กำรเข้ำใจควำมรู้สึกของผู้อื่น กำรเห็นอกเห็นใจ (Empathy)
และควำมอยำกรู้อยำกเห็น โดยทักษะนี้มักเป็นปัจจัยส ำคัญ
ในกำรพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลเพ่ือเข้ำสู่ต ำแหน่งระดับบริหำร
ในอนำคต

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) 

การใช้ ดุลพินิจและการตัดสินใจ (Judgement and 
Decision-Making)
ควำมสำมำรถในกำรน ำข้อมูลที่มีอยู่มำกมำยมำจัดให้    
เป็นรูปแบบที่เข้ำใจง่ำย สำมำรถน ำมำวิเครำะห์ตีควำม
อย่ำงลึกซึ้งถึงผลกระทบต่ำง ๆ เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ
ได้อย่ำงเด็ดขำด ถูกต้อง 

เน้นการบริการที่ดี (Service Orientation) 
กำรรู้ถึงควำมส ำคัญของกำรน ำเสนอคุณค่ำแก่ลูกค้ำ        
ในรูปแบบกำรบริกำรและแนวทำงกำรแก้ปัญหำให้กับลูกค้ำ 
ซึ่งรวมถึงกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรบริกำรเชิงสังคมด้วย

ทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation) 
ควำมสำมำรถในกำรประเมินและค้นหำจุดร่วมควำมต้องกำร
เพื่อสร้ำงข้อเสนอที่ยอมรับและได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ำย 
(Win – Win) เป็นทักษะจ ำเป็นที่จะท ำให้องค์กรอยู่รอด   
จำกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ 

ความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive Flexibility) 
ควำมสำมำรถในกำรเปิดรับควำมคิดใหม่ ๆ พร้อมปรับ
ควำมคิดเข้ำกับสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ สำมำรถปรับตัวเข้ำหำ
กันเพื่อลดควำมแตกต่ำงของบุคคลอย่ำงเหมำะสม เพื่อสร้ำง
ประสิทธิภำพองค์กร รวมทั้งเป็นทักษะส ำคัญส ำหรับ
องค์กรที่มีกำรควบรวมหลำยธุรกิจ

การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 
เป็นควำมสำมำรถของบุคคลในกำรตีควำมข้อมูล
ได้อย่ำงลึกซึ้งเมื่อต้องเผชิญและจัดกำรกับปัญหำ
โดยอำศัยหลักวิชำต่ำง ๆ ที่หลำกหลำยซึ่ งอำจมี
ควำมเชื่อมโยงกัน 
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ที่มา: https://www.weforum.org/agenda/2018/07/the-skills-needed-to-survive-the-robot-invasion-of-the-workplace
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