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แม้ว่าจะล่วงเลยมาถึงสองทศวรรษแล้ว หลังจากที่โลกของเรา
ได้เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 แต่ก็ยังคงมีค าถามอยู่ตลอดเวลาว่าก าลังคน
ภาครัฐในศตวรรษนี้ต้องมีลักษณะอย่างไร? ทรัพยากรบุคคลขององค์กร
ในศตวรรษนี้จะต้องมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คุณลักษณะและ
พฤติกรรมอย่างไร? 

แม้ จะมี หลายองค์ กรและสถาบั นพยายามให้ ค าตอบ 
ซึ่งมีทั้งส่วนที่ เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน และส่วนที่แตกต่างกัน 
แต่ก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้ยังคงเป็นที่สนใจของผู้คนในวงกว้างจนถึงขณะนี้ 
อาจเป็นเพราะว่า ศตวรรษที่ 21 มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
อันเกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นแรงกดดัน
ท า ให้ เกิดการปฏิวัติด้ านดิจิทัล  (Digital Revolution) และ
การพลิกโฉมองค์กร (Organizational Transformation) 

จึงเป็นที่มาว่าท าไมวารสารข้าราชการฉบับที่  2/2563
จึงก าหนดประเด็นหลักว่า “ก ำลังคน (ภำครัฐ) ในศตวรรษที่ 21 : 
Workforce in the 21st Century”

ในระหว่างที่กองบรรณาธิการก าลังจัดท าต้นฉบับวารสาร
ข้าราชการฉบับน้ี ก็พอดีกับช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งถือว่าเป็น “วิกฤติซ้อนวิกฤติ” 
ที่หลายฝ่ายเช่ือว่าจะส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมต่อไปอีก
ระยะหนึ่ง และอาจก่อให้เกิดปรากฏการณ์ “New Normal”
ในด้านต่าง ๆ ไม่ เว้นแม้แต่การบริหารจัดการองค์กรและ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ในคอลัมน์ HR Grab & Go จึงน าเสนอแนวคิด ว่าสังคมไทย
จะสามารถ “พลิกวิกฤติเป็นโอกาส เปลี่ยนภาครัฐสู่ศตวรรษที่ 21” 
ได้หรือไม่ โดยใช้แนวคิด“FAST Government” ที่ เสนอโดย 
World Economic Forum และผู้ เขี ยนน ามาต่ อยอดให้ เป็ น 
“FASTER Government” นอกจากนี้ ท่ามกลางความเหนื่อยล้า
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ยากต่อการคาดการณ์ ระลอกแล้ว
ระลอกเล่า คุณลักษณะอย่างหนึ่งที่องค์กรและก าลังคนต้องมี คือ 
ความสามารถฟ้ืนคืนกลับมายืนได้อย่ างแข็ งแกร่ งอีกครั้ ง 

หรือ“ล้มแล้วพร้อมลุก” (Resilience) ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะส าคัญ
ที่จะช่วยให้รอดพ้นวิกฤติในศตวรรษที่ 21 ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ 
ได้ในคอลัมน์ HR Consultant

ส าหรับผู้บริหารในศตวรรษนี้ การมีสมรรถนะท่ีเหมาะสม
จะช่วยให้น าพาองค์กรบรรลุเป้าหมาย จึงขอชวนท่านไปทบทวน
สมรรถนะส าหรับผู้บริหารในราชการของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
และผลการศึกษาล่าสุดว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต ผู้บริหารในภาคราชการควรมีสมรรถนะ
ส าคัญประการใดบ้าง โปรดอย่าพลาดคอลัมน์ HR Hit Issue  
ส่วนในคอลัมน์ HR Update เรามีแนวความคิดและเครื่องมือ
ที่ผู้บริหารควรทราบและน าไปใช้ คือ “การคาดการณ์เชิงกลยุทธ์” 
หรือ Strategic Foresight ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ียาก
ต่อการคาดการณ์ในปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้ผู้บริหารมีทางเลือก
ในการมองภาพในอนาคตหลายทาง 

เมื่อพูดเรื่องความรู้  ทักษะ สมรรถนะ คุณลักษณะและ
พฤติกรรมของก าลังคนในศตวรรษนี้  ก็จ า เป็นต้องพูดถึ ง
แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของคนในศตวรรษที่ 21 
“การเรียนรู้ และหลักการ 3Ms” เป็นอย่างไร ต้องติดตาม
ในคอลัมน์ HR Decoding นอกจากนี้  เรายังมี เกร็ดความรู้
เกี่ยวกับทักษะ 10 ประการ ที่จะช่วยให้การท างานในศตวรรษที่ 21 
ประสบความส าเร็จ  รวมท้ังมีค าตอบว่า จะใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ าวันและการท างาน
อย่างไรไม่ให้ผิดวินัยและไม่ผิดกฎหมาย 

กองบรรณาธิการหวังว่า ท่านจะได้รับสาระความรู้ที่จะเป็น
ประโยชน์กับการท างาน และหากต้องการติดต่อสื่ อสาร 
หรือมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ และข่าวสาร
ที่ จะ เป็ นประโยชน์ แก่ เพื่ อนสมาชิก โปรดส่ งอี เมลไปยั ง 
email : ejournalcs@gmail.com เ ร า ขอขอบคุณล่ ว งหน้ า
มา ณ โอกาสนี้          

บรรณำธิกำร
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บทน ำ

โลกปัจจุบันอยู่ ในยุคดิจิทัลที่ มี การเปลี่ ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ท าให้ระบบราชการไทยต้องพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต้องมีการพัฒนานโยบาย 
กฎและระเบียบต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและส่งเสริม
การปฏิบัติงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
รวมทั้งต้องพัฒนาศักยภาพของก าลังคนภาครัฐให้สอดคล้อง
และรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยส าคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยี 
และทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้น าหรือนักบริหารระดับสูงภาครัฐ
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนการท างาน
ภาครัฐ ดังนั้น ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหารในภาครัฐ จึงต้องมีสมรรถนะ (Competency) ที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภทบริหาร บทความนี้
จึงมีจุดประสงค์เพื่อหาค าตอบว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 “สมรรถนะทางการบริหาร” 
ของผู้บริหารในภาครัฐจะเปลี่ยนไปอย่างไร ?

รู้จักสมรรถนะในระบบรำชกำรไทย

ส านักงาน ก.พ. ได้ เริ่ มน าแนวคิดเรื่ องสมรรถนะมาใช้
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี พ.ศ. 2548 โดยอ้างอิงจากทฤษฎี
ของศาสตราจารย์ ดร. เดวิด แมคคลีแลนด์ และนิยาม “สมรรถนะ” ว่า
หมายถึง “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ เป็นผลมาจากความรู้
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอื่น ๆ  ที่ท าให้บุคคลสร้างผลงาน
ได้โดดเด่นในองค์กร” (ส านักงาน ก.พ., 2553) ทั้งนี้ สามารถอธิบาย
องค์ประกอบของสมรรถนะตามความยากของการประเมิน
และพัฒนาโดยใช้รูปแบบภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg Model) ดังภาพ

รณรงค์ ศุภรัศมี
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร

ศูนย์นักบริหำรระดับสูง  ส ำนักงำน ก.พ.
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ควำมรู้ (Knowledge) : ข้อมูลที่บุคคลมีในสาขาต่าง ๆ

ทักษะ (Skill) : ความเชี่ยวชาญ ช านาญพิเศษในด้านต่าง ๆ 

บทบำทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role) : บทบาทที่บุคคลแสดงออกต่อผู้อื่น

ภำพลักษณ์ภำยใน (Self-image) : ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์
และคุณค่าของตน 

อุปนิสัย (Traits) : ความเคยชิน พฤติกรรมซ้ า ๆ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

แรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) : จินตนาการ แนวโน้ม วิธีคิด วิธีปฏิบัติตน
อันเป็นไปโดยธรรมชาติของบุคคล

ที่มา: คู่มือการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะส าหรับต าแหน่ง

จากภาพคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี

1. ควำมรู้ คือ องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง โดยส่วนราชการระบุความรู้ในแต่ละต าแหน่ง / ลักษณะงาน

2. ทักษะ คือ การน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความช านาญและคล่องแคล่ว โดยส่วนราชการระบุทักษะ
ความเชี่ยวชาญที่ต้องการในแต่ละต าแหน่ง/ลักษณะงาน

3. สมรรถนะ เป็นการรวมส่วนท่ีอยู่เหนือน้ าและใต้น้ าท้ังหมด อันได้แก่ ความรู้ ทักษะ บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม ภาพลักษณ์
ภายใน อุปนิสัย และแรงผลักดัน เบื้ องลึก  ซึ่ งแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมที่ท า ให้บุคคลสร้างผลงาน
ได้โดดเด่นในองค์กร

ทั้งนี้ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งจะเช่ือมโยงและน าไปใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหาและเลือกสรร การบริหารผลงาน การให้ผลตอบแทน การฝึกอบรมและการพัฒนา 
ไปจนถึงการวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ



สมรรถนะส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรภำครำชกำรในปัจจุบัน

ส านักงาน ก.พ. เริ่มใช้เครื่องมือในการประเมินสมรรถนะผู้บริหารตั้งแต่ปี พ .ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบ
การคัดเลือกและเลื่อนต าแหน่งประเภทบริหาร ท้ังนี้ ได้ก าหนดสมรรถนะไว้ 4 กลุ่ม 12 ด้าน ดังตารางต่อไปนี้

กลุ่ม สมรรถนะ

1. ควำมรอบรู้ในกำรบริหำร 
(Business Acumen)

1.1 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Managing Change)
1.2 การมีจิตมุ่งบริการ (Customer Service Orientation)
1.3 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)

2. กำรบริหำรอย่ำงมืออำชีพ  
(Professional Management)

2.1 การตัดสินใจ (Decision Making)
2.2 การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
2.3 ความเป็นผู้น า (Leadership)

3. กำรบริหำรคน 
(Human Resource Management)

3.1 การปรับตัวและความยืดหยุ่น (Adaptability and Flexibility)
3.2 ความสามารถและทักษะในการสื่อสาร (Communication)
3.3 การประสานสัมพันธ์ (Collaborativeness)

4. กำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Result-based Management)

4.1 การรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Accountability)
4.2 การท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ (Achieving Result)
4.3 การบริหารทรัพยากร (Managing Resources)
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ผลกำรศึกษำสมรรถนะส ำหรับนักบริหำรระดับสูง
ภำครัฐของไทยในศตวรรษท่ี 21

ส า น ัก ง า น  ก . พ .  ต ร ะ ห น ัก ถ ึง ค ว า ม ท ้า ท า ย
ในการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งท าให้นักบริหารระดับสูงต้องมี
สมรรถนะที่แตกต่างหรือเพิ่มเติมไปจากสมรรถนะเดิมเพื่อให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้ด าเนินการศึกษา
ทบทวนสมรรถนะหลักส าหรับนักบริหารระดับสูงภาครัฐของไทย
ในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับบริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป โซลูช่ัน จ ากัด 
ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยในการศึกษา
ได้มีการเก็บข้อมูลจาก 3 แหล่ง ท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 
(1) รายงานการวิจัย รายงานการประชุม การอภิปรายจาก
หลากหลายภาคส่วน บทความ รวมถึงการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านความสามารถและสมรรถนะผู้น า
ในบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป (2) แบบประเมินภาวะผู้น า
ภาครัฐในปัจจุบันเพื่อทราบมุมมองของบุคลากรภาครัฐ
ที่มีประสบการณ์และมีความเข้าใจงานในบริบทภาครัฐอย่างลึกซึ้ง 
และ (3) ข้อมูลงานวิจัยจากฐานข้อมูลของบริษัทที่ปรึกษา
โครงการ โดยคณะผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรบัสมรรถนะ
หลักส าหรับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐของไทยในศตวรรษท่ี 21
ซึ่งประกอบด้วย 7 สมรรถนะ ดังน้ี

1. กำรตัดสินใจบนสถำนกำรณ์ที่ไม่ชัดเจนและซับซ้อน 

การปฏิบัติงานในศตวรรษท่ี 21 ที่มีความซับซ้อนและไม่ชัดเจน 
ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐของไทยจะต้องสามารถตัดสินใจได้อย่าง
รวดเร็ว รอบคอบ และชาญฉลาด โดยจะต้องอาศัยการวิเคราะห์
สถานการณ์ได้อย่างละเอียดและรอบด้าน อีกทั้งจะต้องสามารถ
เชื่อมโยงสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และต้องมีการประเมิน
ความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากบางสถานการณ์หรือปัญหา
ที่เกิดขึ้นอาจจะยังไม่เคยมีแนวทางแก้ไขหรือปฏิบัติมาก่อน 
เช่น การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 
ดังนั้น ความกล้าตัดสินใจด าเนินการหรือไม่ด าเนินการในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งท่ีไม่ชัดเจนและซับซ้อนจึงเป็นสิ่งส าคัญมาก (Courage 
and Decisiveness)

ผลกำรศึกษำสมรรถนะส ำหรับนักบริหำรระดับสูง
ภำครัฐของไทยในศตวรรษที่ 21



2. กำรยืดหยุ่นและปรับตัวต่อสถำนกำรณ์ 

เนื่องจากการบริหารราชการในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ฉับพลัน และตลอดเวลา จึงเป็นความท้าทาย
ส าหรับผู้ บริหารระดับสู งภาครั ฐของไทยเป็นอย่ างมาก 
ตัวอย่างการระบาดของโรค Covid – 19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก
อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน ท าให้ผู้บริหารระดับสูง
ภาครัฐต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและประเมินสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น โดยไม่ยึดติดกับวิธีการหรือแนวทางการแก้ปัญหา
หรือการปฏิบัติแบบเดิม ๆ ดังนั้น จึงต้องมีความยืดหยุ่นและ
ปรับตัวต่อสถานการณ์รอบตัวได้อย่างทันท่วงที (Flexibility
and Adaptability)

3. กำรประสำนสัมพันธ์กับหน่วยงำนทุกภำคส่วนและสื่อสำร
กับคนทุกช่วงวัย 

แม้ความก้าวหน้าในวิทยาการสมัยใหม่ในหลาย ๆ ด้าน 
อาจช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 
แต่ขณะเดียวกันก็อาจท าให้สังคมเกิดความแตกต่างและ
ความเหลื่อมล้ ามากขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากการกีดกันทางเช้ือชาติ 
ศาสนา ชนช้ัน หรือความเช่ือทางการเมืองของภาคส่วนและ
กลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมีความหลากหลาย ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูง
ภาครัฐของไทยจึงต้องเข้าใจและตระหนักถึงความท้าทายดังกล่าว
และต้องเตรียมความพร้อมท่ีจะปรับรูปแบบการท างาน
ของตัวเองและของหน่วยงาน โดยสร้างการมีส่วนร่วมในการท างาน
ของทุกภาคส่วน ทุกชนช้ัน และทุกวัย เพื่อให้เกิดการท างาน
ที่ เ ช่ือมโยงกันทางความคิดและประสบการณ์ที่แตกต่าง 
เปิดรับมุมมองและวิธีการท างานที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 
รวมทั้งจะต้องมุ่งการท างานเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง โดยจะต้องสร้างเครือข่ายการท างานระหว่างหน่วยงาน
รัฐกับรัฐ รัฐกับภาคเอกชน และรัฐกับภาคประชาชน ทั้งนี้ 
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องผ่านการสื่อสาร
ท่ีดี เ พ่ือให้ ทุกคนเกิดความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
(Collaboration and Communication Across Generations 
and Sectors)

4. กำรสร้ำงศรัทธำและควำมเชื่อมั่นด้วยควำมชื่อสัตย์และมีจริยธรรม

การบริหารงานภาครัฐมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประชาชนทุกคน
ได้ รั บประ โ ยชน์ สู ง สุ ดและ เท่ า เ ที ย มกั น  ขณะที่ ป ร ะชาชน
ก็คาดหวังให้รัฐมุ่งมั่นปฏิบัติงานราชการอย่างเป็นธรรม รวดเร็ว 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐของไทย
ต้องปรับตัวในการท างานเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนว่าภาครัฐ
สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ได้ รวมทั้งสร้างศรัทธา
และความเช่ือใจจากผู้ที่จะต้องท างานร่วมกันไม่ให้เกิดข้อกังขา
ในการตัดสินใจหรือในการปฏิบัติงาน การสร้างความไว้วางใจ
และศรัทธาอาจเริ่มจากการลดการปฏิบัติต่อกันโดยยึดถือล าดับช้ัน
การบังคับบัญชาซึ่งมักจะปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น แต่ต้องมี
การแบ่งปันและการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สิ่งส าคัญที่ผู้บริหารระดับสูง
ภาครัฐจะต้องยึดถือไว้เสมอในการปฏิบัติงานกับคนในองค์กร
หรือประชาชน คือ “ความซื่อสัตย์สุจริต” และ “การไม่เลือกปฏิบัติ”
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5. กำรเรียนรู้และใฝ่รู้อย่ำงต่อเนื่อง

โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกที่ป่ันป่วน (Disruptive World)
มีสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี
บางอย่างที่เกิดขึ้นก็ยังคงอยู่ บางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็หายไป
อย่างรวดเร็ว เพราะถูกแทนที่จากเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามมา 
ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐของไทยจึงต้องมีความตระหนักรู้
และมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวอย่างไม่หยุดนิ่ง มีความกระหาย
ที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาดังที่ Steve Jobs เคยกล่าวไว้ว่า 
“Stay hungry, stay foolish” เพ่ือท่ีตัวเองจะได้รู้ เท่าทัน
สถานการณ์รอบตัวและสามารถน ามาปรับใช้ในการบริหารงาน
ภาครั ฐ  (Learning Agility) รวมทั้ งจะต้ องผลักดันและ
ส่งเสริมคนในองค์กรให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

6. กำรบริหำรจัดกำรภำรกิจในปัจจุบันโดยค ำนึงถึงผลกระทบ
ในระยะยำว 

แม้ว่าการบริหารจัดการภาครัฐจะมุ่งเน้นการสร้าง
ประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน แต่ผู้บริหาร
ระดับสูงภาครัฐของไทยจะต้องสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่าง ๆ จากการปฏิบัติงานในระยะสั้นควบคู่ไปกับการเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาประเทศระยะยาว และต้องสามารถ
คาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย (Forward Thinking
and Long Term Planning) ดั งนั้น การรักษาสมดุลระหว่าง
การบริหารงานที่รับผิดชอบในปัจจุบันกับการคาดการณ์ผลต่าง ๆ 
ที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตจึงเป็นความท้าทายส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐในปัจจุบันและอนาคต

7. กำรให้อ ำนำจและกำรพัฒนำผู้อื่น 

ก า ร ใ ห้ อ า น า จ แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า 
(Empowering and Developing Others) เป็นสมรรถนะส าคัญ
ในการบริหารคนของผู้บริหารระดับสูง จากการเก็บข้อมูลพบว่า 
บุคลากรภาครัฐรุ่ นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถที่ยั งอยู่ ใน
ระบบราชการ มักขาดการมีส่วนร่วมในการรับรู้และขับเคลื่อน
นโยบายของประเทศ ขาดโอกาสในการซักถามหรือแลกเปลี่ยน
มุมมองกับผู้บริหารระดับสูง หรือเมื่อมีความสงสัยหรือไม่เข้าใจใน
การปฏิบัติงานของส่วนราชการก็ไม่ได้รับการช้ีแจงที่ ชัดเจน
จากผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา 
ไม่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้หรือทักษะที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงไม่ได้รับความไว้วางใจ
หรือให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ท าให้บุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ
และคุณภาพตัดสินใจที่จะออกจากระบบราชการไปสู่ตลาดแรงงาน
ภาคเอกชนที่มีกลไกการท างานที่ยืดหยุ่นและรวดเร็ว ซึ่งเหมาะสม
กับวิถีชีวิตและกระบวนการคิดของคนรุ่นใหม่มากยิ่งข้ึน

นอกจากสมรรถนะทั้ง 7 ที่ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐของไทย
ต้องมี ในศตวรรษที่  21 ตามผลการศึกษาวิจัยข้ างต้นแล้ว 
มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2560
ยังก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐต้องมีทักษะด้านดิจิทัล
เพิ่ มมากขึ้ น เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บการปรั บ เปลี่ ยนภาครั ฐ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล นอกจากนั้นผู้บริหารระดับสูงภาครัฐควรจะต้อง
มีทักษะภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐานที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสาร
เบื้องต้นได้ด้วย
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สมรรถนะหลักส ำหรับนักบริหำรระดับสูงภำครัฐของไทย

สมรรถนะเดิม สมรรถนะใหม่

1. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Managing Change)
2. การมีจิตมุ่งบริการ (Customer Service Orientation)
3. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
4. การตัดสินใจ (Decision Making)
5. การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
6. ความเป็นผู้น า (Leadership)
7. การปรับตัวและความยืดหยุ่น

(Adaptability and Flexibility)
8. ความสามารถและทักษะในการสื่อสาร (Communication)
9. การประสานสัมพันธ์ (Collaborativeness)
10. การรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Accountability)
11. การท างานให้บรรลุผลสมัฤทธ์ิ (Achieving Result)
12. การบริหารทรัพยากร (Managing Resources)

1. การตัดสินใจบนสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและซับซ้อน 
2. การยืดหยุ่นและปรับตัวต่อสถานการณ์ 
3. การประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานทุกภาคส่วนและสื่อสาร

กับคนทุกช่วงวัย 
4. การสร้างศรัทธาและความเช่ือมั่นด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม
5. การเรียนรู้และใฝ่รูอ้ย่างต่อเนื่อง
6. การบริหารจัดการภารกิจในปัจจุบันโดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว
7. การให้อ านาจและการพัฒนาผูอ้ื่น

ทักษะ

1. ดิจิทัล
2. ภาษาต่างประเทศ

สรุป – สมรรถนะทำงกำรบริหำรที่เปลี่ยนแปลงไป

บริบทของการบริหารราชการในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้ส านักงาน ก .พ. ได้ศึกษาเพื่อปรับปรุง
สมรรถนะหลัก เพื่อให้คุณสมบัติของผู้ที่จะได้เลื่อนให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารเหมาะสมกับการบริหารจัดการภาครัฐในโลกยุคดิจิทัล 
สรุปสมรรถนะใหม่กับสมรรถนะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันตามตารางต่อไปนี้

แม้ว่าขณะนี้จะยังอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อหาข้อสรุปในการน าสมรรถนะใหม่มาใช้ แต่สมรรถนะใหม่ข้างต้นก็จะช่วยให้
ผู้บริหารมีขีดความสามารถในการบริหารงานในบริบทปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ข้าราชการทั่วไปก็ควรจะมี
การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการด ารงต าแหน่งส าคัญในอนาคต 

อ้ำงอิง
บริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป โซลูชั่น จ ากัด. (2559). ข้อเสนอเรื่องสมรรถนะหลักทางการบริหารส าหรับนักบริหารระดับสูง

ภาครัฐของไทย ในศตวรรษที่ 21 [รายงาน]. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2563). ระบบนักบริหารระดับสูง. [ออนไลน]์. 

ดาวน์โหลดจาก https://www.ocsc.go.th/ses [สืบค้นเมื่อ เม.ย. 2563].
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2553). คู่มือการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะส าหรับต าแหน่ง. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชุมช่าง จ ากัด.
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Look at what happened in the Past 
Learn something valuable from it. 
Do things differently in the present.

จงย้อนมองดูส่ิงทีเ่กิดขึน้ในอดีต เรียนรู้ส่ิงทีมี่คุณคคาจจจกมนน 
แล้วท จในส่ิงทีแ่ตกตาจงให้เกิดขึ้นในปนจจุบนน

Dr. Spencer Johnson 
นายแพทย์ และนกัเขียนผลงาน Best seller

“Who Moved My Cheese?” ใครเอาเนยแข็งของฉนัไป  
: วิธีรับมือกบัความเปลี่ยนแปลงในการงานและชีวิต



HR Update
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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กำรคำดกำรณ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Foresight) 
ภำยใต้วิกฤติ : สมรรถนะส ำคัญของก ำลังคน

ในโลกแห่งควำมผันผวนยุค VUCA

ตั้งแต่เกิดวิกฤติการระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ผู้ บริ หารหลายคนคงก าลั งคิ ดเหมื อน ๆ กั นว่ า
ท าไมตนเองถึงไม่ได้เตรียมตัว หรือวางแผนกลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์) 
ให้ดีกว่านี้ หรืออาจจะคิดว่าท าไมตนเองถึงไม่เคยคาดการณ์
เรื่องวิกฤติไวรัสโคโรนามาก่อน ท้ัง ๆ ท่ีประเทศไทยเริ่มได้รับ
ข้อมูลข่าวสารหรือสัญญาณอ่อนๆ (Weak Signal) เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา
จากประเทศจีนก่อนหน้าน้ีตั้งหลายเดือนมาแล้ว

ต้องบอกว่าจริง ๆ แล้วก็ไม่แปลกที่ผู้บริหารจะคิดแบบนี้
หลังจากท่ี Covid-19 ได้แพร่ระบาดในประเทศไทยแล้ว แต่มันคง
จะแปลกมากกว่า  ถ้ ามีผู้ บริหารคนหนึ่ งลุกขึ้นมาบอกว่ า 
“องค์กรของเราได้คาดการณ์ถึงวิกฤติเรื่องโรคระบาดไว้แล้วและ
ได้วางแผนเตรียมตัวป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นไว้เป็นอย่างดี”

องค์กรส่วนใหญ่มักไม่ได้เตรียมตัวกับอนาคตท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
เพราะว่าผู้บริหารจ านวนมากชอบวางกลยุทธ์และบริหารงานแบบตั้งรับ 
(Reactive) ซึ่งหมายถึงการบริหารงานแบบที่เมื่อเกิดปัญหาอะไรแล้ว 
จึงค่อยหาทางแก้ไขในวันข้างหน้า แต่บางองค์กรอาจจะมีการวางแผน
เชิงรุก (Proactive) บ้าง เช่น มีการป้องกันความเสี่ยงโดยการท า
Business Continuity Plan หรือ Contingency Plan แต่เท่านี้
ก็ยังไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนองค์กรในยุคปัจจุบัน

ทุกวันนี้  ค าว่า  Agile เป็นค ายอดฮิตติดปากผู้บริหาร 
และดูเหมือนว่าใคร ๆ ก็สนใจกับเรื่องความรวดเร็วและความว่องไว 
(Agility) เราจึงเห็นว่าหลายองค์กรมุ่งเน้นเรื่องความสามารถ
ในการตอบสนองต่อปัญหา หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
แต่กลับละ เลย ที่จ ะพิจ า รณา เ รื ่อ งอนาคต ที่ยังม า ไม่ถึง 
หรือพูดง่าย ๆ ก็คือมุ่งเน้นเรื่องการท าผลงานในปัจจุบันและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นให้เร็วที่สุด แต่ไม่ได้คิดถึงอนาคตมากนัก 
ซึ่งแนวคิดแบบนี้อาจไม่ใช่สิ่งผิดเสียทั้งหมด แต่เป็น “กับดัก”
ที่ท าให้องค์กรไม่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
และเป็นผู้น าได้อย่างแท้จริง เพราะผู้บริหารที่มีความสามารถ
ด้านการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) คือ ผู้บริหาร
ที่ต้องให้ความสนใจกับอนาคตขององค์กร

การคิดไปข้างหน้า (Forward Thinking) จึงเป็นสมรรถนะ
ท่ีส าคัญของนักบริหาร และโดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งประเภท
บริหารในระบบราชการไทยด้วย บทความสั้น ๆ นี้ จึงขอเสนอ
แนวคิดการคาดการณ์อนาคตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Foresight) 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาก าลังคนให้มีความพร้อม
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีผันผวน



ผมเช่ือว่าผู้บริหารหรือนักกลยุทธ์ในหลายองค์กร คงก าลังคิดว่า
หลังจากจบวิกฤติโรคระบาด องค์กรควรจะวางแผนกลยุทธ์และ
การด าเนินงานอย่างไรต่อไปดี อย่างไรก็ตาม การวางแผนกลยุทธ์
ในอนาคตที่ดี ไม่ควรที่จะมุ่งเน้นไปที่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้น เพราะเรา
ไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชัดว่าเหตุการณ์โรคระบาดจะเป็น
อย่างไรในอีกหลายเดือน หรือหลายปีต่อจากนี้ และจะมีโอกาส
ที่สถานการณ์จะกลับมาวิกฤติอีกหรือไม่ ดังนั้น กำรคำดกำรณ์
อนำคตที่เหมำะสม จึงควรมองถึงอนำคตที่มีควำมเป็นไปได้
ในหลำยรูปแบบ (Multiple and Plausible Futures)

จากภาพข้างต้น องค์กรควรที่จะคาดการณ์ภาพอนาคต
ที่อาจจะ เกิดขึ้น ไ ว้  3-4 ภาพ /สถานการณ์  ในทางทฤษฎี 
กำรคำดกำรณ์อนำคตเชิ งกลยุทธ์  (Strategic Foresight) 
สามารถท าได้หลายวิธี แต่วิธีหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมและเหมาะกับ
การวางแผนอนาคตในระยะเวลาท่ีไม่ยาวนานมากนัก คือ 
วิธี Global Business Network Matrix (GBN Matrix) หรือเรียก
อีกอย่างว่า “วิธี 2x2 Matrix” วิธีการมองอนาคตแบบนี้ ท าได้โดย
การค้นหาปัจจัยที่มีความส าคัญและมีความไม่แน่นอน (Critical
Uncertainty) ต่อการด าเนินงานขององค์กรจ านวนสองปัจจัย
มาจับคู่กันเพื่อสร้างภาพในอนาคต (Scenario)

ในที่นี้ ขอยกตัวอย่างปัจจัยที่ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
และมี ค วาม ไม่ แน่ นอน  (Critical Uncertainty) ที่ อ งค์ ก ร
ควรพิจารณา 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยเรื่องระยะเวลา (Duration)
ของวิกฤติที่อาจจะด าเนินต่อไปอีกในระยะยาว และปัจจัยเรื่อง
ความรุนแรงของสถานการณ์ (Severity) ว่าอาจมีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะท าให้เราสามารถมองภาพอนาคตที่อาจ
จะเกิดขึ้นได้ 4 ภาพ ดังนี้

ภาพที่ 1 : วิกฤติยืดเยื้อและสถานการณ์รุนแรง
ภาพที่ 2 : วิกฤติยืดเยื้อแต่สถานการณ์ไม่รุนแรง
ภาพที่ 3 : วิกฤติไม่ยืดเยื้อแต่สถานการณ์รุนแรง
ภาพที่ 4 : วิกฤติไม่ยืดเยื้อและสถานการณ์ไม่รุนแรง

กำรคำดกำรณ์เชิงกลยุทธ์กับ Multiple FuturesVision กับ Aspiration (ควำมเหมือนที่แตกต่ำง)

ในโลกยุค VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, 
Ambiguity) สิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับองค์กรคือ ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ 
(Vision) อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารจ านวนมากมักจะเข้าใจว่าวิสัยทัศน์ 
คือ “สิ่งท่ีองค์กรอยากเป็น” ดังนั้น จึงก าหนดวิสัยทัศน์ของบริษัท
หรือองค์กรตามสิ่งที่ตนเองคิดว่า “ควรจะเป็น” หรือ “อยากจะให้เป็น” 
โดยแยกแยะไม่ถูกว่าสิ่งที่ตนเองคิดนั้น เป็นวิสัยทัศน์ (Vision)
หรือเป็นแค่ความต้องการหรือความอยาก (Aspiration) กันแน่

“Vision ที่ดีและเหมาะสมขององค์กร ไม่ควรมาจากความอยาก 
แต่ควรมาจากการคาดการณ์ถึงอนาคตที่มีความเป็นไปได้อยา่งเป็นระบบ”
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หลังจากที่เห็นภาพในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว องค์กร
ควรจะต้องพิจารณาต่อไปว่า ถ้าภาพอนาคตเหล่านั้นเกิดขึ้นจริง 
จะส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องใดบ้าง นอกจากนี้ยังต้อง
พิจารณาต่อไปด้วยว่า แล้วองค์กรจะแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ 
จากอนาคตเหล่านั้นได้อย่างไร และจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 
เพื่อให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคต 
ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามองในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
องค์กรควรมีการเตรียมตัวหรือวางแผนบริหารจัดการในเรื่อง
บุคลากรอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดเวลาในการท างาน 
การจัดก าลังคน การประเมินผลงาน หรือการพัฒนาบุคลากร
และการฝึกอบรม ในขณะที่ถ้ามองในเรื่องงบประมาณและ
การจัดการการเงิน องค์กรควรพิจารณาว่าจะจัดสรรงบประมาณ
อย่างไร หรือควรบริหารการเงินอย่างไรเพื่อให้เกิดสภาพคล่อง
ในแต่ละภาพอนาคตที่อาจเกิดขึ้น 

สรุป : อย่ำเสี่ยงด้วยกำรมองอนำคตเป็นภำพเดียว

ผมขอสรุปสั้น ๆ ให้เข้าใจง่าย ๆ อีกครั้งว่า “กำรมองอนำคต
เพียงอนำคตเดียว รวมถึงกำรวำงแผนกลยุทธ์ของผู้บริหำร
โดยขำดกำรคำดกำรณ์เชิ งกลยุทธ์ถื อว่ำมีควำมเสี่ ยง ”
เพราะอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นจากวิกฤติ มีความเป็นไปได้หลายทาง 
ถ้าองค์กรมองอนาคตและความเป็นไปได้หลังวิกฤติไว้แค่เพียงแบบเดียว 
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตไม่ตรงตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ 
ก็จะส่ งผลให้ เกิ ดความ เสี ยหายต่ อองค์กร เป็นอย่ า งมาก 
ดังนั้น องค์กรควรพิจารณาภาพในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ 3 - 4 ภาพ 
เพื่อให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสม และสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา จึงกล่าวได้ว่าการคาดการณ์เชิงกลยุทธ์ หรือ Strategic 
Foresight เป็นสมรรถนะส าคัญส าหรับก าลังคนในศตวรรษที่ 21
อย่างแท้จริง

ประวัติผู้เขียน

ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้แต่งหนังสือ “Strategic Management”
มีประสบการณ์ที่ปรึกษาและวิทยากรด้าน Business and Management มากกว่า 15 ปี และเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์
เพื่ออนาคต (Strategic Foresight)
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ดร. สุรพงษ์ มำลี
นักทรัพยำกรบุคคลเชี่ยวชำญ 

ส ำนักวิจัยและพัฒนำระบบงำนบุคคล ส ำนักงำน ก.พ.
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RESILIENT ORGANIZATION AND WORKFORCE :
คุณลักษณะขององค์กรและก ำลังคนที่จะรอดพ้นวิกฤติ

ในศตวรรษที่ 21

ในช่วงหลายปีที่ผ่ านมา มีการพูดถึ ง  “การปฏิวัติ
อุ ต ส าหกรรมระลอกที่  4”  ว่ า ท า ให้ อ งค์ ก รทั้ งภ าค รั ฐ
และภาคเอกชนต้องปรับตัวขนานใหญ่ เพราะการด ารงชีวิต 
การท างาน และการเรียนรู้ของผู้คนในสังคมเปลี่ยนไปอย่างมาก
เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น
ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ หรือระบบอัตโนมัติ ท าให้องค์กร
สามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิผล 

องค์กรภาคราชการของไทยก็เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเช่นเดียวกัน จึงมีความพยายามในการพัฒนาระบบ
ราชการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนและพลิกผัน 
(Disruptive Change) ดั งจะเห็นได้ จากการที่ รั ฐธรรมนูญ
ก าหนดให้มีการบริหารประเทศโดยยึดเป้าหมายระยะยาว
ตามยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศตามมาตรา 286 ข. 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และการด าเนินการตามนโยบาย
ส าคัญ อาทิ การมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับผลกระทบของการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให้เกิดภาวะ 
“วิกฤติซ้อนวิกฤติ” ซึ่งท าให้การปรับเปลี่ยนองค์กรมีความยาก
และท้าทายยิ่งขึ้น 

บทความนี้ จึ งมี วัตถุประสงค์ เพื่ อน า เสนอแนวคิด
และแนวทางในการพัฒนาองค์กรและก าลังคนซึ่งตกอยู่ในภาวะที่ 
“เหนื่อยล้า” จากการเปลี่ยนแปลงระลอกแล้ว ระลอกเล่า 
ท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในศตวรรษท่ี 21  ให้สามารถอยู่รอด 
เติบโต และมีความยั่งยืน  เพราะ “ความสามารถฟื้นคืนกลับ
ขึ้นมายืนอย่างแข็งแกร่งได้อีกครั้งหนึ่ง” หรือ “ล้มแล้วพร้อมลุก” 
(Resilience) ถือเป็นคุณลักษณะส าคัญขององค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน 

องค์กรที่ล้มแล้วพร้อมลุก : “Resilient Organization” 

งานวิจัยจ านวนมาก ระบุว่า “ร้อยละ 70 ของโครงการ
ปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงในองค์กรมักล้ม เหลว เพราะภาวะ 
“ความเหนื่อยล้าจากการเปลี่ยนแปลง” (Organizational Change
Fatigue) ขณะที่องค์กรที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งแล้วครั้งเล่า 
แต่ยังสามารถยืนหยัดเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งและประสบ
ความส าเร็จ มักเป็น “องค์กรที่ล้มแล้วพร้อมลุก” (Resilient 
Organization) กล่าวคือ เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการฟื้นคืน
กลับจากช่วงเวลาที่ยากล าบากได้อย่างรวดเร็ว สามารถพลิก
สถานการณ์ที่โหดร้ายไม่เป็นมิตร (Adversity) และเปลี่ยนผ่าน 
(Transform) ไปสู่การเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและมีขีดความสามารถ
มากกว่าเดิม บรรดากูรูด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
เห็นพ้องกันว่าองค์กรที่ล้มแล้วพร้อมลุก สามารถสร้างนวัตกรรม
แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีผันผวนหรือเป็นอันตราย และมักเป็น
องค์กรที่ให้ความส าคัญกับการลงทุนในลูกค้าและทรัพยากรบุคคล 

หนึ่งในบรรดากูรู คือ ศาสตราจารย์ Rosabeth Moss Kantor 
แห่ง Harvard Business School ได้พูดถึงองค์กรที่มีขีดความสามารถ
ในการแข่ งขั น  ส ามารถ เผ ชิญกับการ เปลี่ ยนแปลง ได้ ดี 
(ซึ่งก็คือ “องค์กรที่ล้มแล้วพร้อมลุก” ตามความหมายในปัจจุบัน) 
ไว้ในหนังสือ “When Giants Learn to Dance” ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 
ว่าองค์กรแบบนี้จะต้องมีคุณลักษณะ 4 ประการ หรือจะขอ
เรียกสั้นๆ ว่า 4Fs  ดังต่อไปนี้ 



Fast – ต้องมีความรวดเร็ว เคลื่อนไหวอย่างถูกจังหวะ
และไม่ถูกขัดขวางโดยคู่แข่ง มีการแสวงหาความคิดใหม่  ๆ 
จากสิ่งแวดล้อม สร้างและธ ารงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขัน
เ ห นื อ คู่ แ ข่ ง  ( Competitive Gap) โ ด ย เ น้ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยไม่จ าเป็นต้องใช้
วิธีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน เพราะจะท าให้วงรอบ
ของการน าผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดมีความยาวนาน นอกจากน้ี 
ความรวดเร็วยังเป็นสิ่งจ าเป็นท าให้องค์กรรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมภายนอกได้เป็นอย่างดี 

Flexible – ต้องมีการค้นหาแนวทางส าหรับการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และความคิด มีการประสานสัมพันธ์  (Collaborate) 
ระหว่างหน่วยงานภายในเพื่อสร้างพลังร่วม (Synergy) โดยส่งเสริม
ให้มีการท างานข้ามฝ่ายหรือมีโครงการร่วมกัน ปัจจัยส ำคัญที่จะ
ก่อให้เกิดควำมยืดหยุ่น คือ ระบบบุคลำกร ซึ่งต้องมีการก าหนด
หน้าที่งานให้กว้าง (Broad Job Definition) สร้างสมดุลระหว่าง
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (Specialization) และการมีทักษะ
ที่หลากหลาย (Diversification) มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนคน
เพื่อเผยแพร่วิธีการท างานที่ เป็นเลิศไปยังทุกส่วนขององค์กร 
ตัวอย่างเช่น บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ ได้ส่งเสริมให้พนักงาน
ในโรงงานผลิตอะไหล่และโรงงานประกอบตัวถังรถยนต์ ประสาน
ติดต่องานกันเองอย่างไม่เป็นทางการ โดยไม่ต้องใช้การติดต่อสื่อสาร
เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นการขจัดอุปสรรคภายในองค์กร
ที่ขัดขวางการท างาน นอกจากนี้  ต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 
มีการกระจายอ านาจและให้อิสระในการท างาน

Focused – ต้องมีการลงทุนในทักษะและสมรรถนะหลัก
ที่ส าคัญขององค์กร และแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ที่จะน าทักษะและ
สมรรถนะดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นผู้ประกอบการภายใน (Intrapreneurship) 
โดยผู้บริหารต้องตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องนี้ และมี
ความคิดสร้ างสรรค์ เพื่ อสร้ างนวัตกรรม มี วิ สั ยทัศน์ที่ ชั ดเจน 
และมีการสื่อสารวิสัยทัศน์ดังกล่าว 

Friendly – มีความสัมพันธ์ที่ ดี กับลู กค้ าและคู่ ค้ า 
เพ่ือสร้างพลังร่วมตลอดท้ังสายห่วงโซ่คุณค่า และเน้นการสร้างหุ้นส่วน
ที่เป็นความสัมพันธ์ระยะยาวด้วยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 

ก ำลังคนที่ล้มแล้วพร้อมลุก : “Resilient Workforce”

ค ำถำมที่ท้ำทำยก็คือ ท ำอย่ำงไรจึงจะสร้ำงองค์กรที่
ล้มแล้วพร้อมลุก (Resilient Organization) ให้ประสบควำมส ำเร็จ ? 
ค ำตอบไม่ได้อยู่ที่กำรมีหรือไม่มีกลยุทธ์กำรเปลี่ยนแปลง แต่อยู่ที่  
“ทรัพยำกรบุคคล” 

ควำมพร้อมปรับตัว ล้มแล้วพร้อมลุก (Resilient Workforce)
และเรียนรู้อย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด มีความจ าเป็นอย่างมากท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดดท่ีส่งผลต่อ
ตลาดแรงงาน ทั้งแรงงานไร้ฝีมือหรือกึ่งฝีมือซึ่งมีค่าแรงต่ าและ
มักได้รับผลกระทบจากการน าระบบอัตโนมัติมาใช้ และแรงงานที่
ใช้สมองหรือแรงงานที่มีฝีมือหรือทักษะช้ันสูงที่มีค่าจ้างสูง 
ซึ่งได้รับผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
นอกจากนี้ หลายองค์กรได้ระบุว่าในอนาคตจะมีต าแหน่งงานใหม่ ๆ 
แบบที่ไม่คาดคิดมาก่อนเกิดขึ้นอีกจ านวนมาก เนื่องจากพัฒนาการ
ด้ าน เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล  World Economic Forum ระบุ ว่ า 
ร้ อยละ  65 ของนั ก เ รี ยน ในยุ คนี้ จ ะจบการศึ กษาและ
เข้าสู่ตลาดแรงงานและได้ท างานในต าแหน่งงานที่ทุกวันนี้
ยังไม่มี ขณะที่ McKinsey & Company บอกว่า ในราวปี ค.ศ. 2030 
แรงงานราว 375 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 14 ของก าลังแรงงาน
ทั้งโลก จะต้องเปลี่ยนอาชีพ เพราะมีระบบอัตโนมัติเข้ามาแทนท่ี 
ดั ง นั้ น  อ งค์ ก รจึ ง จ ำ เ ป็ น ต้ อ ง ส ร้ ำ ง ก ำ ลั ง คนที่ ทน ต่ อ
สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ผันผวน และยำกแก่กำรคำดเดำ 
มีควำมยืดหยุ่น ปรับตัว และ ฟ้ืนตัวจำกควำมล้มเหลว
หรือผิดพลำดได้เร็ว รวมทั้งสำมำรถปรับและยกระดับทักษะ
เ พ่ื อ เปลี่ ยน ผ่ำนสู่ บทบำทห รือต ำแหน่ ง งำนใหม่ ซ่ึ งมี
ควำมส ำคัญต่อโอกำสทำงธุรกิจขององค์กร 
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ก ำลังคนที่ล้มแล้วพร้อมลุก คือ “กุญแจส ำคัญของ
กำรเปล่ียนแปลง”  

ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่มีความไม่แน่นอนและ
ยากแก่การคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ก าลังคนในองค์กรจะต้องมี
ความยืดหยุ่น (Flexible) พร้อมปรับเปลี่ยนล้มแล้วพร้อมลุก 
(Resilient) และต้องได้รับการปรับทักษะ (Reskill and Upskill)
เพื่อก้าวไปข้างหน้าองค์กรที่ประสบความส าเร็จ คือ องค์กร
ที่ปรับตัวได้ เร็วและให้ความส าคัญกับการดูแลความเป็นอยู่
ของพนักงานมีทีมที่คอยติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
จัดการกับสิ่ งท้าทาย และรวมพลังเพื่อสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้ 
ผู้น าองค์กรจะต้องมีขีดความสามารถในการสร้างวัฒนธรรม
ที่ท าให้องค์กรมีความยืดหยุ่น (Culture of Organizational Agility)  

ในการจัดการกับความผันผวน ความไม่แน่นอน และยาก
แก่การคาดการณ์ล่วงหน้า องค์กรมักหามาตรการเพื่อรับมือ อาทิ 
การมีผู้บริหารหรือที่ปรึกษารับผิดชอบเรื่อง “กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง” 
(Change Strategy) โ ดย ใ ช้ตั วแบบและกิ จกรรมริ เ ริ่ ม เพื่ อ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Change Models & Initiatives) จัดกิจกรรม
การศึกษาอบรมเพื่อหวังที่จะลดแรงต้านและช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
เปิดรับการเปลี่ยนแปลง แต่ความพยายามดังกล่าวมักล้มเหลว
และเกิดผลในทางตรงกันข้าม ขวัญก าลังใจและความเช่ือถือ
ไว้วางใจของพนักงานลดลง พนักงานมีความเครียด และไม่รู้สึก
ผูกพันต่อองค์กร ส่วนทีมบริหารมีความคับข้องใจเพราะต้องเริ่ม
กระบวนการเปลี่ยนแปลงกันใหม่อีกรอบหนึ่ง 

เมื่อกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงแบบเดิมไม่สามารถรับมือกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แม้จะมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงซ้ าแล้วซ้ าเล่า แต่ก็ยัง
ไม่เกิดผลอย่างมีนัยส าคัญ จึงมีแนวคิดว่าก าลังคนท่ีล้มแล้วพร้อมลุก 
(Resilient Workforce) อาจเป็นทางเลือกส าคัญ อำศัยแนวคิด
ของศำสตรำจำรย์ Rosabeth Moss Kantor ที่กล่ำวว่ำองค์กร
ที่เผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงได้ดีจะต้องมี 4Fs ฉันใด ก ำลังคน
ในองค์กรก็ต้องมีคุณลักษณะดังกล่ำว ฉันนั้น กล่ำวคือ ต้องพร้อมรับ
กำรเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภำพ มีนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
โดยเรียนรู้จำกกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

ในระยะหลังเมื่อไม่นานมานี้ งานของศาสตราจารย์ Rosabeth
Moss Kantor ได้ ให้ ความส าคัญกั บ "กำรใช้กลยุทธ์ ด้ ำนคน"
เพ่ือ "เปลี่ยนแปลงองค์กร" โดยเพ่ิม F ตัวท่ีห้า คือ Fun โดยระบุว่า 
“ควำมสนุก” เป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้พนักงานสร้างคุณค่า
ให้กับองค์กร เพราะนอกจากจะพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะส าคัญ
และสร้างความยืดหยุ่นแล้ว พนักงานต้องรู้สึกว่าเขาสามารถควบคุม
กระบวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่เป็นเพียง 
“คนท่ีถูกเปลี่ยน”

ดังนั้น ก าลังคนที่ล้มแล้วพร้อมลุก จึงเปิดรับและอดทนต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้มากกว่า โดยมองปัญหาว่าเป็นโอกาสของ
การเรียนรู้ และเติบโต ไม่ปิดกั้นตัวเองจากการเปลี่ยนแปลง แต่ก็จะ
ไม่ถูกการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงท าให้เสียศูนย์ (Disrupt) กล่าวคือ 
เขาจะก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีทัศนคติ
ทางบวกโดยมีแนวโน้มที่จะรักษาประสิทธิภาพไว้ได้ แม้ในขณะที่
ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 

แนวทำงกำรสร้ำงและพัฒนำก ำลังคนที่ล้มแล้วให้พร้อมลุก 

แม้จะเช่ือว่า “ความยืดหยุ่นและการล้มแล้วพร้อมลุก” 
(Resilient Workforce) เป็น “ทางออกใหม่” หรือ “สูตรใหม่”
ในการบริหารท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 แต่ก็ยัง
ไม่มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ ส่วนใหญ่ระบุว่า คุณลักษณะ
ที่ส าคัญประกอบด้วย ความสามารถในการปรับตัว (Adaptiveness) 
ความยืดหยุ่น (Flexibility) สามารถพัฒนาได้ (Developmental) 
มีนวัตกรรม (Innovative) การประสานสัมพันธ์ (Collaborative) 
ความสามารถ (Competent) ความเร็ว (Speed) และการให้
ความส าคัญกั บข้ อมู ล  ( Informative) แต่ จ ากการทบทวน
แนวความคิดและผลการวิจัยของบรรดาหน่วยงานคลังสมองต่าง ๆ 
อาจสรุปได้ว่า กำรสร้ำงและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีคุณลักษณะ
ที่ล้มแล้วพร้อมลุก ต้องเร่ิมจำกกำรระบุสถำนกำรณ์ที่เป็นสำเหตุ
ของปัญหำ และด ำเนินกำรแก้ไขทั้งในระดับบุคคล กลุ่มหรือทีมงำน 
และในระดับองค์กร
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สำเหตุของปัญหำ 

โดยท่ัวไปแล้วสถานการณ์ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ก าลั งคนให้มีลั กษณะล้มแล้วพร้ อมลุก  มีหลายระดับซึ่ งมี
ความสัมพันธ์กัน ในระดับองค์กร อาทิ การปรับเปลี่ยนองค์กรที่บ่อย
และอย่างรวดเร็ว การปรับโครงสร้างองค์กร การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจ้างงาน และการยกเลิกระบบการจ้างงานตลอดชีวิต 
(ระยะยาว) ในระดับบุคคล อาทิ ภาระงานที่หนักเกินไป การขาด
ความเป็นอิสระในการท างาน การข่มขู่คุกคามในสถานที่ท างาน 
การขาดทีมงานสนับสนุน การปรับเปลี่ยนทักษะและความเช่ียวชาญ
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ซึ่งสาเหตุเหล่านี้มักท าให้เกิด 
“อาการเหนื่อยล้าและเครียด” โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่า 
“ความเครี ยด” คือ “โรคระบาดที่ เป็นภั ยคุกคามต่อสุขภาพ
ในศตวรรษที่  21 (Health Epidemic of the 21st Century)
สถิติของมูลนิธิสุขภาพจิตของสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ในแต่ละปี
มีคนท างานราว 17 ล้านคน ต้องสูญเสียวันท างานเนื่องจาก
ปัญหาความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะจิตตกต่ า ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้อัตราการขาดงานและ
การลาออกสูง และต้องมีคนรับภาระท างานแทนก าลังคนที่ขาด 

แนวทำงกำรสร้ำงและพัฒนำ

ก าลังคนที่มีคุณลักษณะที่ล้มแล้วพร้อมลุก มักเป็นคนที่
สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เป็นอันตรายหรือไม่เป็นมิตร โดยยังคง
รักษาสมดุลของชีวิต สามารถควบคุมสถานการณ์ และยังคงก้าวไป
ข้างหน้าได้ด้วยแนวคิดเชิงบวก คุณลักษณะที่ล้มแล้วพร้อมลุกนี้ 
ไม่ได้คงที่ ตำยตัว หรือเปลี่ยนไม่ได้ แต่บุคคลสำมำรถเรียนรู้ได้
จำกสถำนกำรณ์กำรท ำงำนที่เขำเผชิญอยู่ ดังนั้น องค์กรต้องมี
มาตรการที่ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาคุณลักษณะของก าลังคน
ที่ล้มแล้วพร้อมลุก ทั้งในเรื่องระบบงาน สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม
องค์กร การเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองของผู้ปฏิบัติงาน 

• พัฒนำระบบกำรท ำงำน อาทิ การทบทวนภาระงาน
เพ่ือไม่ให้งานล้นมือ การมีระบบและวิธีการท างานท่ียืดหยุ่น 
การท างานที่ไม่จ าเป็นต้องใช้เวลานาน ๆ ในส านักงาน การพัฒนา
งานให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ การอบรมให้พนักงาน
มีทักษะใหม่ ๆ การสอนงานและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการรับมือกับ
ความเครียด การให้อิสระในการท างาน การบริหารงานอย่างเป็นธรรม 
ระบบการให้รางวัลผู้มีผลงานที่มีประสิทธิผล และหลีกเลี่ยงการปรับรื้อ
โครงสร้างองค์กรขนานใหญ่

• ส่งเสริมสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสุขภำพจิตที่ดี 
โดยอาจใช้มาตรการต่าง ๆ อาทิ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในการท างาน สร้างความตระหนัก
ให้กับบรรดาผู้จัดการและหัวหน้างานให้มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ 
สร้างความรู้สึกมั่นคงในงาน รวมทั้งจัดให้มีผู้ เ ช่ียวชาญเพื่อให้
ค าปรึกษาแนะน าและกิจกรรมกายภาพบ าบัด

• ส่งเสริมวัฒนธรรมกำรท ำงำน โดยมีการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย 
สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี กิจกรรม
ทางสังคมร่วมกัน ส่งเสริมบรรยากาศและสไตล์การบริหารที่โปร่งใส 
และสร้างความไว้วางใจต่อกัน

• สร้ำงวัฒนธรรมแห่งกำรเรียนรู้ ผลการวิจัยของ Gallup 
Research ระบุว่า พนักงานที่สามารถปรับตัว ล้มแล้วพร้อมลุก 
และฟื้นตัวเร็ว มักจะมีความผูกพันและทุ่มเท ขณะที่ Deloitte 
Insights ระบุว่า  บริษัทที่มี วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่แข็งแกร่ ง 
พนักงานมักมีระดับความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าบริษัทอื่น ๆ 
ราวร้อยละ 30 - 50 ดังนั้น การพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้
ให้แข็งแกร่ง จึงเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการสร้างก าลังคนที่ล้มแล้ว
พร้อมลุก เพราะจะช่วยสร้างโอกาสให้กับให้กับพนักงานที่จะได้
ขยายขอบเขตความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
การสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ และการประสาน
สัมพันธ์กับทีมและเพื่อนร่วมงานในองค์กร 

• ส่งเสริมให้พนักงำนได้พัฒนำตนเอง สร้างและสื่อสาร
เป้าหมายที่ ชัดเจน สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของ
การมีเป้าหมายร่วม รักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนฝูงและครอบครัว 
คิดทางบวก มองเห็นปัญหาว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ มากกว่า
ปัญหาอุปสรรคหรือภูเขาขวางกั้นที่ต้องปีนข้ามไป มีจิตใจมั่นคง
ขณะเผชิญกับสถานการณ์ที่ เป็นปัญหาหรือวิกฤติ ไม่ฟูมฟาย 
ฝึกมองตนเองในทางท่ีดี ไม่กล่าวโทษตนเอง มีเวลาพักเพ่ือเติมพลัง 
และฝึกสมาธิ 
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สรุป – ล้มแล้วพร้อมลุก คือ สิ่งปกติใหม่ในกำรพัฒนำ
องค์กรและบุคคล

ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา หลายองค์กรก าลังเหนื่อยล้า
กับกระแส "การพลิกโฉมองค์กร" (Transformation) แต่ขณะที่
แ ร ง ก ด ดั น จ า ก ค ว า ม ผ ลิ ก ผั น ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล
(Digital Disruption) ยังไม่สงบดี โลกของเราก็เผชิญกับวิกฤติ
โรคติดเช้ือไวรัสโควิด - 19 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลรุนแรง และจะน าไปสู่ 
“เรื่องใหม่ที่กลายเป็นเรื่องปกติ - New Normal” ที่ท าให้องค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และก าลังคน
มีความจ าเป็นต้องปรับตัวขนานใหญ่ 

การเปลี่ยนแปลงครั้งแล้วครั้งเล่า ที่ยังไม่ประสบความส าเรจ็ 
หรือไม่บรรลุผล ท าให้ขวัญก าลังใจและความเช่ือถือไว้วางใจทั้งของ
พนักงานและลูกค้าลดลง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง
อาจรู้สึกเหนื่อยล้า เบื่อหน่ายและเครียด จากเดิมที่เคยพร้อม 
"เปิดรับการเปลี่ยนแปลง "  นานวันเข้าก็อาจกลายเป็นคนท่ี 
"ปิดรับการเปลี่ยนแปลง" หรืออยากจะเปิดรับ แต่ร่างกายและจิตใจ
ก็อาจรับ ไม่ ไหว  โดยมีค า เตือนว่ าคนที่ มี ศั กยภาพสู งและ
พร้อมปรับเปลี่ยนก็เสี่ยงที่จะหมดไฟได้ หากองค์กรไม่มีระบบ
สนับสนุนท่ีดี ดังนั้น กลยุทธ์ที่ใช้เป็นทำงเลือกเพ่ือแก้ปัญหำควำม
เหนื่อยล้ำจำกกำรเปลี่ยนแปลง คือ กำรท ำให้องค์กรและก ำลังคน
ล้มแล้วพร้อมลุก (Resilient Organization and Workforce) 
จึงกล่าวได้ว่า ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงทั้งเร็วและแรง ผันผวน 
ปั่นป่วน จนยากแก่การคาดเดา แบบที่บางคนเปรียบว่าเป็น 
"วิกฤติซ้อนวิกฤติ" อย่างในขณะนี้ "ความสามารถในการเปลี่ยนผ่าน 
(Transformative) จากสภาพที่โหดร้ายและไม่เป็นมิตร สู่สภาพ
ที่แข็งแกร่ง และมีความสามารถมากกว่าเดิม" จึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น
และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างยิ่ง 

แนวคิดเร่ืองนี้ เป็นกำรเปลี่ยนจุดเน้นจำก "กลยุทธ์" 
ไปสู่เร่ือง "คน"  และหลำยองค์กรเชื่อว่ำ โลกหลังวิกฤติโควิด - 19 
จะต้องให้ควำมส ำคัญกับ “กำรสร้ำงและพัฒนำองค์กรและ
ก ำลังคนที่ล้มแล้ว ให้พร้อมลุก” (Resilience) อย่ำงจริงจัง 
และจะแพร่หลำยจนกลำยเป็น New Normal ในกำรพัฒนำองค์กร
ในศตวรรษท่ี 21 

อ้ำงอิง 

Rosabeth Moss Kanter (1989) When Giants Learn to Dance: 
Mastering the Challenge of Strategy, Management, and 
Careers. Simon and Schuster.

Why You Will Need a Resilient Workforce in Today’s Economy, 
HR Times – Winter 2008.

สรุป – ล้มแล้วพร้อมลุก คือ สิ่งปกติใหม่ในกำรพัฒนำ
องค์กรและบุคคล
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รายงานของ World Economic Forum* ช้ีว่าทักษะ
ที่ส าคัญของก าลังคนในศตวรรษที่ 21 ได้เปลี่ยนไปและมีความ
ต้องการทักษะใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ท าให้ต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เตรียมพร้อม
ส าหรับอนาคต และสามารถเติบโตบนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยจาก Center for the Future of 
Work ได้ส ารวจข้อมูลพนักงานมากกว่า 1,000 คน ทั่วทวีปยุโรป 
พบว่า ปัญหาส าคัญของการเรียนรู้ในสถานท่ีท างาน คือ การขาด
ความเช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้และการท างาน โดยพนักงาน
ยังมองว่าการเรียนรู้มีผลต่องานที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน
น้อยมากหรือแทบไม่มีเลย ขณะที่องค์กรส่วนใหญ่ยังให้ความส าคัญ
กับการท างานมากกว่าการเรียนรู้ แยกการเรียนรู้ การท างาน 
และการวางแผนเกษียณออกจากกัน ซึ่งตรงข้ามกับแนวคิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต บทความนี้จึงขอน าสาระจาก
ผลการศึกษาของ Center for the Future of Work ซึ่งเช่ือว่า
หัวใจส าคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพของคนในศตวรรษที่ 21 
คือ “กำรเรียนรู้” และกำรสร้ำงระบบกำรเรียนรู้ที่จะน ำไปสู่
กำรพัฒนำทำงควำมก้ำวหน้ำยุคใหม่ มีองค์ประกอบ 3 ประกำร 
ได้แก่ “Measurement – กำรวัดผล” “Motivation – แรงจูงใจ” 
และ “Mobility – กำรหมุนเวียนงำน” ซึ่งจะขอน าเสนอ
รายละเอียดต่อไป 

1. Measurement (กำรวัดผล)

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลรูปแบบใหม่ สิ่งที่องค์กร
ควรท าเป็นอันดับแรก คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลการเรียนรู้
และประสบการณ์การท างานของบุคลากร ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่
ยังไม่ค่อยให้ความสนใจกับข้อมูลเหล่านี้ จะสนใจกันก็แต่เพียง
ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้รับบริการเท่าน้ัน

ความท้าทาย
จากผลการศึกษาพบว่า องค์กรส่วนใหญ่ไม่ ได้ใช้ข้อมูล

บุคลากรหรือเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคล 
(HR Analytics) เพื่อสร้างและขับเคลื่อนประสบการณ์ของบุคลากร 
(Employee Experience) รวมทั้ ง  ยั งขาดการลงทุนเพื่อท า
ความเข้าใจทักษะของบุคลากรที่กระจายอยู่ในองค์กร ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่มีความส าคัญในการบริหารงานบุคคล ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ของ
การเรียนรู้จึงวัดจากเวลาที่ใช้ในการอบรมและจ านวนหลักสูตร
เท่านั้นซึ่งไม่ได้สะท้อนความสัมพันธ์ของการเรียนรู้กับคุณภาพ
ของงานท่ีองค์กรคาดหวังจากบุคลากรแต่อย่างใด

โอกาส
หากองค์กรสามารถรวบรวมและประมวลผลข้อมู ล

ของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำมำรถวัดผลกระทบเชิงบวก
ของกำรเรียนรู้ต่อคุณภำพงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ก็จะท าให้
ก าแพงที่กั้นระหว่างพนักงานถูกท าลายลง ตัวอย่างเช่น AT&T
บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา 
เป็นองค์กรหนึ่งที่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บข้อมูลบุคลากร
ที่มีอยู่เดิม โดยปรับตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
ให้ เ ช่ือมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจและสร้างแพลตฟอร์ม
ส าหรับการประเมินทักษะบุคลากรขึ้นมาใหม่ 

1. Measurement (กำรวัดผล)

OCSC e-Journal l 22

หลัก 3MS กับกำรเรียนรู้ : 
แนวทำงกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำ

ในอำชีพในศตวรรษที่ 21 

___________________
* Alan Gray, “The 10 Skills You Need to 
Thrive in the Fourth Industrial Revolution,” 
World Economic Forum, Jan. 19, 2016.

กนิษฐำ มำกมูล
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร

ส ำนักวิจัยและพัฒนำระบบงำนบุคคล ส ำนักงำน ก.พ.



องค์กรจึงต้องให้ควำมส ำคัญกับ “กำรเรียนรู้” เท่ำ ๆ กับ
“กำรท ำงำน” ตัวช้ีวัดจึงควรเน้นที่แผนการเรียนรู้  กล่าวคือ 
ควรก าหนดเป้าหมายทักษะของบุคลากรรายบุคคลให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายขององค์กร เช่น การขายเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่? 
บุคลากรเรียนรู้เทคนิคอะไรใหม่? พวกเขาก าลังเรียนหลักสูตรอะไร? 
เป็นโครงการที่มีผลกระทบกับคนทั่วโลกหรือไม่? เขาสร้างการรับรู้
ทางวัฒนธรรมของทีมอย่างไร?

ขั้นตอนในกำรปรับปรุงกำรวัดผลกำรเรียนรู้

1. ทบทวนวิธีกำรวัดประเมินผล โดยเปลี่ยนจาก
การติดตามและวัดจ านวนช่ัวโมงการเรียนรู้ หรือจ านวนหลักสูตร
ที่บุคลากรได้เข้าศึกษาเพิ่มเติมไปสู่การวัดผลกระทบของการเรียนรู้
และประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร โดยอาจเริ่มจากการจับคู่
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้ตรงกับผลงานที่ต้องการจากบุคลากร 
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรทั้งก่อนและหลังการเรียน 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

2. ต้องประเมินผลให้ถูกต้องและบ่อยคร้ัง ส่วนใหญ่
การประเมินผลการฝึกอบรมมักถูกวัดเป็นรายปีหรือน้อยกว่านั้น 
ซึ่งไม่เพียงพอ การวัดผลที่ดีต้องสามารถประเมินทักษะ ประสิทธิภาพ 
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน
มีเทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลมากมายที่สามารถ
ด าเนินการและจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้

3. กำรสร้ำงขวัญและแรงจูงใจ การปรับสภาพแวดล้อม
ในที่ท างาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน และการสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กรจะช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ
การท างานท่ีดี ให้กับพนักงาน ดังนั้น การวัดผลการเรียนรู้
ต้องด าเนินการควบคู่กับแรงจูงใจให้คนอยากที่จะเรียนรู้

2. Motivation (แรงจูงใจ)

จากผลการศึกษา พบว่า บุคลากรที่มีแรงจูงใจในการท างาน
มักมีแนวโน้มที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานมากขึ้น 
โดยอาจเป็นความชอบที่จะเรียนรู้ เป็นการส่วนตัว หรือเพราะ
ต้องการโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าองค์กร
ต้องให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของพนักงาน (Employee Experience) 
ที่เกิดขึ้นจากการท างานในองค์กร

ความท้าทาย
ผลการศึกษาครั้ งนี้ ช้ีว่าบุคลากรส่วนใหญ่ไม่ ได้ เรียนรู้

เพราะความต้องการส่วนตัว แต่พวกเขาจ าเป็นต้องเรียนรู้
เพราะถูกบังคับ ผู้ตอบแบบส ารวจมากกว่าร้อยละ 50 บอกว่า 
พวกเขามีผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับงานในปัจจุบัน ทั้งที่จริงแล้ว
หลักสูตรที่เรียนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย
ในปัจจุบันน้อยมาก แต่ก็มีความจ าเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อให้ครบตามเป้าหมายตัวช้ีวัดรายบุคคล

ดังนั้น การเรียนรู้จึงไม่ได้ดึงศักยภาพของบุคลากรออกมา 
และองค์กรไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้ดังกล่าว 
เมื่อถึงเวลาจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง บุคลากรขององค์กรก็จะไม่มี
ความพร้อมรับมือกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายใหม่ เพราะไม่ได้ใช้
ทักษะจากการเรยีนรู้เหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง “พวกเขำเรียนรู้ตำมหนำ้ที”่ 

การสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรในอนาคตจึงควร
มุ่งเน้นถึงความเช่ือมโยงของการเรียนรู้กับการเติบโตในเส้นทาง
อาชีพของบุคลากร โดยองค์กรต้องเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากร เพื่อช่วยให้พนักงานพร้อมที่จะอยู่รอดในยุคดิจิทัลด้วย

โอกาส
องค์กรสามารถใช้แรงจูงใจส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มความผูกพัน

องค์กรให้สูงขึ้น โดยเช่ือมโยงเป้าหมายขององค์กรและบุคลากร
ให้ สอดคล้ อ งกั น  หรื อปรับสภาพแวดล้ อม ในการท า ง าน
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดสิ่งใหม่ ๆ 

2. Motivation (แรงจูงใจ)
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ขั้นตอนในกำรกระตุ้นและสร้ำงแรงจูงใจ

1. อย่ำคิดว่ำรู้ว่ำบุคลำกรต้องกำรอะไร บุคลากรแต่ละคน
มีแรงจูงใจต่างกัน และความคาดหวังต่อการเรียนรู้ก็ย่อมแตกต่างกัน
ไปด้วย องค์กรจึงต้องส่งมอบประสบการณ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และความสนใจส่วนบุคคล โดยอาศัยข้อมูลจาก “M” ตัวแรก คือ 
“การวัดผล” ซึ่งจะช่วยให้องค์กรทราบความต้องการและเป้าหมาย
ของบุคลากรรายบุคคลได้

2. เชื่อมโยงข้อมูลทุกอย่ำงเข้ำด้วยกัน โดยใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลทั้งด้านทักษะ ความสนใจ และเป้าหมายเพื่อให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับโอกาสในการท างานแก่บุคลากร และต้องมีเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น LinkedIn
หรือแพลตฟอร์มค้นหางานอ่ืน ๆ ที่นิยมใช้งานกันในปัจจุบัน

3. วิเครำะห์แผนกำรเรียนของบุคลำกร โดยต้องตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าบุคลากรมีโอกาสใช้ความรู้ดั งกล่าวมาปฏิบัติงาน
ในปัจจุบันหรือต่อยอดงานในอนาคตได้  รวมทั้ ง ช้ี ให้ เห็นถึ ง
ความส าคัญของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

3. Mobility (กำรหมุนเวียน)

ในการหมุนเวียนบุคลากร องค์กรต้องมีเครื่องมือที่เอื้อ
ให้เกิดการย้ายบุคลากรข้ามโครงการ ฝ่ายงานหรือกลุ่มงานได้ง่าย
และสะดวกขึ้น  เพื่ อให้พนักงานมี โอกาสในการเรียนรู้ และ
สะสมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย

ความท้าทาย
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 45 ระบุว่าองค์กรของเขา

ไ ม่ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ห มุ น เ วี ย น ง า น ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก ร 
ท าให้ความก้าวหน้าของบุคลากรถูกจ ากัดให้อยู่ในเส้นทางเดียว 
(Single Linear Career Path) ซ้ าอาจกลายเป็นผลกระทบด้านลบ
ต่อองค์กรและท าให้ไม่มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน

โอกาส
กา ร วั ด ผ ล  ( M1) แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง แ ร ง จู ง ใ จ  ( M2)

ดังที่กล่าวถึงข้างต้นจะสูญเปล่าหากองค์กรไม่สามารถหมุนเวียน
บุคลากรให้ ไปปฏิบั ติ งานในต าแหน่ ง ใหม่ที่ เหมาะสมได้ 
ในทางกลับกันหากมีระบบรองรับการหมุนเวียนงาน ก็จะท าให้
เกิดความยืดหยุ่นต่อการปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์กร ช่วยสร้าง
ความผูกพันและความจงรักภักดีต่อองค์กรมากขึ้น เนื่องจาก
เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่จะช่วยลดความเบื่อหน่ายและ
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรท างานท่ีท้าทายมากข้ึน 

องค์กรที่น าแนวคิดดังกล่าวมาใช้แล้ว อาทิ  บริษัท 
ยูนิลีเวอร์ ได้ท างานร่วมกับ Gloat ผู้ให้บริการระบบเคลื่อนที่เพื่อสร้าง
แพลตฟอร์มด้านการบริหารงานบุคคลภายในองค์กร หรือแผนก 
gTech ของ Google ท่ีได้น าโปรแกรม Gale - Shapley Deferred
Acceptance Algorithm มาใช้ในการจับคู่บุคลากรกับโครงการใหม่
ของบริษัท โดยให้บุคลากรจัดอันดับความชอบส่วนบุคคล 
แล้วน าไปจับคู่กับงานของโครงการคล้าย ๆ กับระบบที่สหรัฐอเมริกา
เคยน าโปรแกรมดังกล่าวไปใช้จับคู่แพทย์ท่ีจบใหม่กับโรงพยาบาล
ของรัฐที่ต้องไปประจ าการ

ขั้นตอนในกำรหมุนเวียนบุคลำกร

1.  ปรับกระบวนงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล โดย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องมีความพร้อม มีเครื่องมือท่ีเหมาะสม
ในการวิเคราะห์และท าความเข้าใจทักษะของบุคลากร โดยมีกรอบ
สมรรถนะ (Competency Framework) รวมทั้งระบบโอกาส
ความก้าวหน้าของบุคลากรภายในองค์กร

2 .  สื่ อส ำร ด้วยควำมโป ร่ ง ใส  ทุกคนในองค์ ก ร
ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการหมุนเวียนงาน
ภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น บริษัท Gloat ได้สร้างตารางติดตามผล 
(Dashboard) ส่วนบุคคลให้กับพนักงาน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้เลือกงานตามทักษะและแรงบันดาลใจ (คล้ายกับการใช้
แอปพลิเคชันหาคู่) และฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะใช้ข้อมูลดังกล่าว
เพื่อจับคู่งานให้เหมาะสมกับทักษะและความต้องการของบุคลากร

3. หมุนเวียนงำนและสร้ำงแรงจูงใจไปพร้อมกัน 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องท างานร่วมกับผู้น าองค์กร ในการปลูกฝัง
วัฒนธรรมของการหมุนเวียนบุคลากร รวมทั้ งการสร้ าง
ขวัญก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากรในองค์กรไปพร้อมกัน 
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สรุป

ท่านผู้อ่านคงได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตัวอย่างการด าเนินงานในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบางองค์กร โดยเฉพาะความท้าทาย 
(ปัญหา) โอกาส และขั้นตอนการด าเนินการ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมภายใต้บริบทของการบริหารราชการไทย

ผลการศึกษาของ Center for the future of work เชื่อว่าการน าหลัก 3Ms มาใช้จะท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนตัวแบบความก้าวหน้า
ในอาชีพ ซึ่งเดิมเป็นถือเป็น “กับดัก” ขององค์กร (Traps) สู่การสร้าง “โอกาสใหม่” (Opportunity) สรุปเปรียบเทียบตัวแบบทางก้าวหน้า
ในอาชีพแบบเก่ากับตัวแบบใหม่ ตามตารางท้ายบทความนี้ 

ตัวแบบทำงก้ำวหน้ำในอำชีพในศตวรรษที่ 21 : จำกกับดักสู่โอกำส

กับดักขององค์กร (Traps) กำรสร้ำงโอกำสใหม่ (Opportunity)

“แยก ″กำรเรียนรู้″ ″กำรท ำงำน″ และ ″
กำรเกษียณ″ ออกจำกกัน”

“ผสมผสานการเรียนรู้ การท างาน และการวางแผนเกษียณไว้ด้วยกัน” โดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีพ 
เนื่องจากในปัจจุบันคนมีอายุขัยและอายุการท างานที่ยาวนานขึ้น ความต้องการทักษะใหม่ ๆ เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องในยุคดิจิทัล ดังนั้น พนักงานทุกคนต้องสามารถก าหนดแผนการเรียนรู้ของตนเองได้ 
มิใช่เพียงแผนที่ถูกก าหนดให้จากองค์กรเท่านั้น องค์กรจึงมีบทบาทในการอ านวยความสะดวก
ให้เกิดการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และการท างานที่หลากหลายแก่บุคลากรทุกวัย

“บทบำทในงำนเป็นไปตำมต ำแหน่ง” “บทบาทในงานขึ้นอยู่กับงานที่ท าในแต่ละโครงการ” โดยจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจหรือ
งานย่อยของโครงการนั้น ๆ เพื่อให้พนักงานได้รับประสบการณ์จากการท างานที่หลากหลาย 
และได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ จากการหมุนเวียนงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในระยะยาว

“ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
บนเส้นทำงเดียวตำมแนวด่ิง”

“ความก้าวหน้าในอาชีพบนเส้นทางที่หลากหลาย” โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้พัฒนา
ทักษะให้มีความหลากหลายตามศักยภาพและความต้องการของตนเอง มีความยืดหยุ่น เพื่อสร้างโอกาส
ความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน 

“ใช้เวลำท ำงำนมำกกว่ำ
กำรเรียนรู”้

“ใช้เวลาแห่งการเรียนรู้ให้เท่ากับเวลาท างาน” โดยมีการเรียนรู้และการท างานควบคู่กันไปในทุกวัน 
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานแล้ว 
ยังเพิ่มระดับความผูกพันต่อองค์กรด้วย

“เป็นวิธีที่ท ำตำม ๆ กันมำ” “เน้นการค้นหาความหมายและเป้าหมาย” โดยเป้าหมายขององค์กรมีความส าคัญต่อการสร้าง
แรงจูงใจของพนักงาน หากพนักงานมีเป้าหมายสอดคล้องกับองค์กรแล้ว พวกเขาจะมีแรงจูงใจ
ในการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานและการเรียนรู้ 

“ใช้มำตรฐำนเดียวกับทุกคน” “ใช้มาตรฐานที่เหมาะสมกับพนักงานเป็นรายบุคคล” โดยใช้ข้อมูลประสบการณ์ส่วนบุคคล เพื่อ
จับคู่หลักสูตรการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจส่วนบุคคล

ที่มำ : Center for the future of work, Shifting toward the new career model with the three Ms. Cycling through the 21st Century career: 
Putting learning in its rightful place, October 2019, Page 17-27.
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If everything seems 

under control, you’re 

just not going fast 

enough.
Mario Andretti
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ประ เทศไทยก าลั ง เ ผ ชิญกับการ เปลี่ ยนแปลงและ
ความท้าทายใหม่ตลอดเวลา โดยเฉพาะสถานการณ์แนวโน้มส าคัญ
ในอนาคต (Mega Trends) อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี  การเติบโต
ทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย และความต้องการของสังคมเรื่องธรรมาภิบาล
ในระบบราชการ ซึ่งส่งผลให้ภาครัฐเผชิญวิกฤติที่ไม่เคยเจอมาก่อน 
เป็นวิกฤติที่ไม่จ ากัดอยู่เฉพาะในภาครัฐ แต่กระทบไปถึงภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และเกือบทุกภาคส่วน ดังนั้น สิ่งที่ภาครัฐ รวมทั้ง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเผชิญอยู่จึงเป็น “วิกฤติซ้อนวิกฤติ” 
วิกฤติแรก คือ การเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยีขนานใหญ่ 
(Technological Disruption) อย่ า งที่ ไ ม่ เ ค ย เ กิ ด ขึ้ น ม า ก่ อ น 
ซึ่งอาจท าให้องค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะแบบเก่าไม่ตอบโจทย์
โลกยุคปัจจุบัน ส่วนวิกฤติที่ซ้อนอยู่ คือ การระบาดของโรคติดต่อ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และพิษเศรษฐกิจที่จะตามมา 
ซึ่งคาดกันว่าอาจท าให้สถานการณ์ของประเทศถูกซ้ าเติมให้แย่ลงไปอีก 
วิกฤติเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนอย่างในอดีต 
แต่เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นจนเป็นความเคยชินใหม่ (New Normal) 
ของโลกในศตวรรษท่ี 21

บทความนี้ น าเสนอแนวคิดจากรายงานของ World 
Economic Forum ว่าอนาคตของราชการจะเป็นอย่างไร 
หากต้องเผชิญกับวิกฤติซ้อนวิกฤติ ซึ่งถือเป็นเรื่อง "ไม่ธรรมดา" 
ไม่ใช่ปัญหาทั่วไปที่ภาครัฐเคยเจอ จึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้
ด้วยวิธีการแบบเดิมที่เคยท ากันมา แต่ต้องคิดนอกกรอบ 
และใช้กระบวนการท างานที่ “ทันสมัย” เพื่อที่จะสามารถ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงให้ทันท่วงที
และเกิดประสิทธิภาพกับทุกสถานการณ์ที่ยากจะคาดการณ์ได้ 
ดังค าพูดของ Charles Darwin ที่ว่า “จะอยู่รอด ต้องปรับตัว
เข้ากับการเปลี่ยนแปลง”

It’s not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. 
It’s the one that is most adaptable to change”. – Charles Darwin“ ”
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FASTER GOVERNMENT : 
พลิกวิกฤติเป็นโอกำส เปลี่ยนภำครัฐสู่ศตวรรษที่ 21

ธนวัฒน์ วีรษร
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม  ส ำนักงำน ก.พ.

อนำคตของรำชกำรในศตวรรษที่ 21
รายงานของ World Economic Forum เรื่อง Future of 

Government – Fast and Curious is a short and updated 
version of the Future of Government – Lessons Learned 
from around the World ได้ เสนอหลักแนวคิดของการปรับ
รูปแบบภาครัฐให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 
โดยใช้ค าว่า “FAST” Government ซ่ึงมีองค์ประกอบ 4 ประกำร

ดังนี้  Flat ปฏิบัติงำนในแนวรำบ, Agile ปฏิบัติงำนด้วย
ควำมคล่องตัว, Streamlined ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ สู ง สุ ด  แ ล ะ  Tech-Enabled
น ำเทคโนโลยีมำใช้ ในกำรปฏิบั ติงำน ซึ่ งจะช่วยให้

ภาครัฐสามารถปรับเปลี่ยน (Transformation) ตนเองและ
แก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิด FAST
Government มองว่ าการ เปลี่ ยนแปลงทาง เทคโนโลยี 
(Technologies Disruptive) เป็ น เพี ย งส่ วนหนึ่ ง เท่ านั้ น 
เรายังต้องเผชิญกับการท างานรูปแบบใหม่ เช่น การท างานที่บ้าน 
(Work From Home) ที่อาจกลายมาเป็นความคุ้นชินใหม่
ของการปฏิบั ติ ราชการ (New Normal at Work) รวมท้ั ง
ความท้าทายอื่น ๆ ด้วย 



จำก FAST สู่ FASTER Government : โอกำสในกำรปรับ
ภำครัฐไทยเข้ำสู่โลกในศตวรรษที่ 21

เราสามารถใช้สถานการณ์ช่วงโควิด-19 ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 
เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญเพื่อให้เกิดการปรับตัวในกระบวนการท างาน
ของภาครัฐให้ทันต่อสถานการณ์และก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
ในส่วนน้ีผู้เขียนจะน าเสนอรายละเอียดของการบริหารจัดการภาครัฐ
และก าลังคนในศตวรรษที่  21 ตามแนวคิด FAST ของ World 
Economic Forum และเสนอว่าหากมีการเพิ่มเติมมิติที่เกี่ยวข้อง
เข้าไป คือเรื่อง “จริยธรรม (Ethics)” และ “การสร้างตัวตนใหม่ 
(Reinvention)” ก็จะท าให้เกิดเป็น “FASTER” Government ดังนี้

1. Flat Government คือ กำรปฏิบัติงำนแนวรำบ และ
ลดช่วงชั้นกำรบังคับบัญชำ เป็นการลดระยะห่างระหว่างภาครัฐ
กับประชาชนในการท างาน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายสาธารณะ และเข้ามาตรวจสอบการท างานของภาครัฐได้
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน (Citizen 
Engagement) เช่น การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ช่วยในการรับฟัง
ปัญหาและรับข้อเสนอแนะจากประชาชน ตลอดจนสามารถเปิดเผย
ข้อมูลการท างานของภาครัฐให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วท่ีสุด 
(Real Time Feedback) จนเกิดเป็นภาครัฐแบบเปิดและเช่ือมโยง
กับประชาชน (Open and Connected Government) นอกจากนี้ 
ยังหมายถึงการลดระยะห่างระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการท างานให้ เกิดความเป็นกันเอง 
ผู้ปฏิบัติงานกล้าที่จะเสนอแนวความคิดที่แปลกใหม่ และนอกกรอบ 
ที่สามารถน าไปทดลองให้เกิดเป็นนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา
รูปแบบต่าง ๆ สามารถบูรณาการแก้ปัญหาระหว่างหน่วยงาน 
กรม หรือกระทรวง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก โดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง

2. Agile คือ ปฏิบัติงำนด้วยควำมคล่องตัว ภาครัฐแห่ง
ศตวรรษที่ 21 จะมีประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ ต้องมี
กระบวนการท างานท่ีคล่องตัว และรวดเร็ว การน า Agile มาใช้
จะท าให้ภาครัฐปรับตั วและตอบสนองต่อความต้องการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของประชาชนผู้รับบริการ เช่น 
การตั้งหน่วยงานของรัฐในอนาคต ต้องตั้งง่ายและสามารถยุบได้ง่าย 
หากไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป เช่นเดียวกันกับก าลังคนก็จ าเป็น
ต้องมีทักษะที่สูง สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและรู้จักใช้ข้อมูล 
(Data Driven) จากทุกแหล่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสามารถ
ท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืน ๆ ของสังคมได้เสมือนเป็นทีมเดียวกัน

3. Streamlined คือ ปรับปรุงกำรปฏิบั ติงำนให้มี
ประสิทธิภำพสู งสุด  ภาครั ฐ ท่ั วโลกได้ ให้ความสนใจใน 
“การลดขนาดของระบบราชการ” โดยมุงเน้นการลดจ านวน
เจ้าหน้าที่ของรัฐลง แต่ยังคงรักษาระดับของการให บริการ 
ซึ่งการลดลงของจ านวนเจาหนาที่จะด าเนินการควบคู ไปกับ
การประยุกตใชเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะท าให้วิธีการท างาน
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

4. Tech - enabled and Tech - savvy คือ ภำครัฐ
จะตองน ำเทคโนโลยีมำประยุกตใชอย่ำงเต็มที่ โดยส่งเสริมให้
บุคลากรมีขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการ โดยปรับปรุงนโยบาย 
กฎ ระเบียบ เพื่อให้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการท างาน

5. Ethical Standards คือ มำตรฐำนทำงจริยธรรม 
เนื่องจากงานราชการเป็นงานบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ 
เป็นการใช้อ านาจรัฐในการปฏิบัติงานซึ่งมีความเกี่ยวข้องยึดโยง
กับผลประโยชน์ของประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าที่รัฐจ าเป็นต้อง
รักษาจริยธรรม ปฏิบัติ ร าชการด้ วยความซื่ อสัตย์สุ จริ ต 
มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จ ค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง 
มีความเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรมและประชาชนเป็นส าคัญ 
และมีจิตบริการสาธารณะ (Public Service Mind) เพื่อรักษา
เกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้งานราชการ 
งานบริการดูแลทุกข์สุขของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นมืออาชีพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและทุกภาคส่วน
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6. Reinventing คือ กำรสร้ำงตัวตนขึ้นมำใหม่ ปัจจุบัน
กระแสของการเปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นว่าองค์ความรู้มีอายุ
การใช้งานที่สั้นลงเป็นอย่างยิ่ง ทฤษฎีและแนวคิดในอดีตไม่สามารถ
ตอบโจทย์ปัญหาในบริบทของโลกยุคปัจจุบัน ภาครัฐจึงจ าเป็นต้อง
ปรับตัวตลอดเวลา เพราะการเปลี่ยนแปลงมีอัตราความเร็วที่สูง 
และจะไม่มีวันช้าไปกว่าที่ เป็นอยู่ ในวันนี้อีกแล้ว ในส่วนของ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้น การสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ตลอดเวลา
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตการท างานภาครัฐ
จ าเป็นต้องมีการ Reskill ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีทักษะ
ที่ตอบสนองต่อโลกยุคปัจจุบันและศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า 
ค ว ร พั ฒ น า ก า ลั ง ค น ภ า ค รั ฐ ใ ห้ มี ทั ก ษ ะ ต า ม แ น ว คิ ด ข อ ง 
“ทักษะส าหรับศตวรรษที่  21” หรือ 4Cs ประกอบด้วย 1) การคิด
เชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) 2) การสื่อสาร (Communication)
3) การประสานร่วมมือกัน (Collaboration) และ 4) ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) รวมทั้งต้องตระหนักด้วยว่า การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
อย่างพลิกผัน (Digital Transformation) ไม่ใช่เป็นแค่การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากรมนุษย์ 
( Human Capital-Transformation) หรื อ  “การปรั บคน ” 
ที่อยู่ในองค์กรให้มีทักษะที่พร้อมจะท าให้องค์กรสามารถสร้างตัวตน
ขึ้นมาใหม่  ร่ วมกันสร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่ มีความยืดหยุ่ น
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์

สรุป ภำครัฐควรเป็นตัวอย่ำงของกำรเปลี่ยนแปลง

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควรปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างและเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิด
ความเช่ือมั่นกับประชาชน เพราะการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งเดียว
ที่มีความแน่นอน (Change is the Only Constant) และ
วิกฤติซ้อนวิกฤติจะน ามาซึ่งความเคยชินใหม่ (New Normal) 
บุคลากรของภาครัฐจึงต้องพัฒนาตนเอง ปรับทัศนคติว่าตอนนี้
เราไม่ได้อยู่ในสภาวะปกติแล้ว มีแนวคิดแบบเติบโต (Growth 
Mindset) ออกจากกรอบแนวคิดเดิม ๆ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน โดยส่วนราชการต้องส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ซึ่งจะเน้นแรงขับเคลื่อนในการเปลี่ยนภาครัฐให้เป็น FASTER 
Government เพื่อก้าวสู่โลกในบริบทใหม่ เป็นภาครัฐที่เข้มแข็ง 
มีความยืดหยุ่น โปร่งใสเช่ือถือได้ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

อ้ำงอิง

World Economic Forum Global Agenda Report. 2011. The 
Future of Government – Lessons Learned from around 
the World.

“The best way to predict the future is to 
create it”. - Peter F. Drucker“ ”
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ถำม – ตอบ โดย : ส ำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม

เดี๋ยวนี้มีการสื่อสารผ่านสื่อโซเช่ียลกันเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะทางไลน์ท่ีใช้ทั้งในกลุ่มงานและส่วนตัว 

ผมอยากทราบว่า การต่อว่ากันด้วยถ้อยค าหยาบคาย
ในกรุ๊ปไลน์กลุ่มงานท่ีมีทั้งเพื่อนข้าราชการ 

และลูกจ้าง จะเป็นความผิดทางวินัยหรือไม่ ?

ทุกวันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้เข้ามามีบทบาท      

ทั้งในเรื่องส่วนตัว และเป็นเครื่องมือส าหรับการปฏิบัติราชการ รวมทั้งในอนาคตเทคโนโลยีต่าง ๆ ก็จะยังมีส่วนส าคัญ

มากยิ่ งขึ้น ส านักงาน ก .พ .  จึงมักได้รับค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อเทคโนโลยีบ่อย ๆ ว่าใช้อย่างไรจึงจะเหมาะสม 

รวมทั้งเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ซึ่งถ้าท าผิดพลาดไป ก็จะถือว่ากระท าผิดวินัยได้ วารสารข้าราชการฉบับนี้ มีค าตอบจากส านักพิทักษ์ระบบคุณธรรม

Q

การใช้ถ้อยค าหยาบคายหรือใช้ถ้อยค าลักษณะหมิ่นประมาทในกรุ๊ปไลน์ของกลุ่มงาน อาจเข้าข่าย
เป็นการกระท าผิดวินัยได้ หากการกระท าเป็นเหตุให้บุคคลที่ถูกต่อว่าเสียหายทั้งในทางส่วนตัวและทางหน้าที่การงาน 
ลักษณะเช่นนี้ในเบื้องต้นอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 82 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นความผิดฐานไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่รักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ 
ระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการได้ครับ 

และหากถ้อยค านั้นเผยแพร่สู่สาธารณชนในโลกโซเชียลด้วย ก็อาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 82 (10)
แห่ง พ.ร.บ. เดียวกัน เรื่องไม่รักษาช่ือเสียง และเกียรติศักดิ์ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการเพิ่มอีกฐาน ซึ่งอาจมีระดับโทษ
หนักขึ้นได้ นอกจากนี้ การกระท าเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะได้รับโทษทางวินัย แต่ผู้ที่ได้รับความเสียหายยังสามารถฟ้อง
เอาผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาได้อีกด้วยนะครับ 

ดังนั้น มำพูดจำด้วยถ้อยค ำสุภำพกันนะครับ และโดยเฉพำะกำรสื่อสำรผ่ำนสื่อโซเชี่ยลด้วยแล้ว 
ต้องใช้ควำมระมัดระวังอย่ำงมำกก่อนส่งข้อควำมนะครับ

ผมสงสัยว่า ถ้ามีการน าเงินท่ีไม่เข้าข่ายว่าเป็น
เงินหลวงตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ 

แต่เป็นเงินของราชการประเภทอื่น ไปใช้ส่วนตัว
จะเรียกว่า “ผิดฐานทุจริต” หรือไม่ครับ ?

โอ้โห ! แม้ไม่ใช่เงินหลวงก็ผิดฐานทุจริตได้ 
ถ้ามีหน้าท่ีราชการ ใช่ไหมครับ ?

การพิจารณาว่าผิดฐานทุจริตหรือไม่ สิ่งส าคัญคือต้องดูว่าเขามีหน้าที่ราชการในเรื่องนั้นหรือไม่ หากเขามีหน้าที่
ไม่ว่าจะตามกฎหมาย ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ใน Spec โดยได้รับมอบหมายหรือโดยพฤตินัยแล้ว 
เขาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เขาก็ผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
ราชการ โดยไม่ต้องไปดูเลยว่าเงินที่เขามีหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่นั้นจะเป็นเงินหลวงหรือไม่ เพราะแม้เป็นเงินอื่น เช่น 
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ แล้วเขามีหน้าท่ีเก็บรักษา แต่กลับน าเงินนั้นไปหมุนใช้ประโยชน์ ก็ผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการแล้วค่ะ

A1

ใช่ค่ะ แล้วถ้าผิดฐานทุจริตแล้ว ก็หนีไม่พ้นที่จะถูกไล่ออกจากราชการสถานเดียวเลย 
ทางที่ดี ถ้าทุกคนรู้หน้าที่ ท าหน้าที่ตามหน้าที่ของข้าราชการที่ดีแล้ว เรื่องต่าง ๆ ก็ไม่ต้องห่วงค่ะ

A2

ที่มำ : ส านักพิทักษ์ระบบคุณธรรม (สพค.) ส านักงาน ก.พ.      มีปัญหำปรึกษำ โทร. 02 547 1000 ต่อ 6980, 6981 หรือเว็บไซต์ http://mspc.ocsc.go.th

เรื่อง ควำมผิดฐำนทุจริต

OCSC e-Journal l 32



33 l OCSC e-Journal

ทกัษะแห่งอนาคตในโลกหลัง Covid - 19
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ท าให้องค์กรต้องรับมือกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างสิ้นเชิง เปลี่ยนรูปแบบการท างานจากส านักงาน เป็นการท างานที่บ้านหรือนอกสถานที่ ส่งผลให้มีการน า
เทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารกันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ภารกิจงานบางส่วนก็ถูกปรับเปลี่ยน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ท าให้ค าว่า “New Normal” กลายเป็นค ายอดฮิต
ที่ได้ยินจนคุ้นชิน และท าให้บุคลากรในองค์กรจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์โลกในอนาคต
ยุคหลังโควิด-19 โดยบริษัทที่ปรึกษา Mckinsey ได้จัดท ารายงาน “To emerge stronger from the
COVID-19 crisis, companies should start reskilling their workforces now” เพื่อแนะแนวทางที่จะ
ช่วยให้องค์กรพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคต ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มทักษะ 

“Expand the ability to operate in a fully digital environment” 
- ขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนภำยใต้สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนแบบดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ -

องค์กรควรต้องสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาทักษะในเชิงเทคนิคเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่
ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การที่องค์กรมุ่งไปสู่การใช้เทคโนโลยีและการใช้งาน
ข้อมูลต่าง ๆ มากขึ้น บุคลากรก็มีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี การใช้ข้อมูล 
และการประมวลผลมากข้ึนเช่นกัน

1. ทักษะด้ำนดิจิทัล (Digital Skills) 

ที่มำ : Agrawal, et al.. (2020). To emerge stronger from the COVID-19 crisis, 
companies should start reskilling their workforces now. McKinsey & Company.

“Develop cognitive skills to ensure that critical players can respond to the need 
for redesign and innovation” - พัฒนำทักษะกำรใช้ควำมคิด เพื่อให้พนักงำนสำมำรถตอบสนอง

ต่อควำมจ ำเป็นในกำรคิดเชิงออกแบบและกำรคิดเชิงนวัตกรรมในกำรท ำงำน –
การท างานนอกสถานที่ส่งผลให้บุคลากรมีความเป็นอิสระในการท างานมากขึ้น องค์กรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
การคิดเชิงเหตุผล (Critical Thinking) และทักษะการบริหารจัดการงานที่ดี (Project Management) และเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและรูปแบบการท างาน โดยพัฒนาทักษะการใช้ความคิดด้านต่าง ๆ 
ของบุคลากร เช่น ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะด้านความคิดเชิงนวัตกรรม ( Innovation)
ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นต้น 

2. ทักษะกำรใช้ควำมคิดขั้นสูง (Higher Cognitive Skills) 

“Strengthen social and emotional skills to ensure effective collaboration” 
- เสริมสร้ำงทักษะด้ำนกำรเข้ำสังคมและอำรมณ์เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือที่มีประสิทธิภำพ –

การมีทักษะการสื่อสารที่ดีระหว่างกันและกันในองค์กร เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้น าที่จะขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงขององค์กรและผลักดันการท างานของบุคลากรในทุก ๆ พื้นที่

3. ทักษะทำงด้ำนสังคมและอำรมณ์ (Social and Emotional Skills) 

“Build adaptability and resilience skills to thrive during an evolving business situation”
- กำรเสริมสร้ำงทักษะด้ำนกำรปรบัตัวและควำมยืดหยุ่นของบคุลำกร -

องค์กรจะต้องสนับสนุนให้บุคลากรสร้างความตระหนักรู้ ในตัวเอง (Self-Awareness) ความมั่นใจในตัวเอง 
(Self-Confidence) และความสามารถในการพึ่งพาและรับผิดชอบชีวิตตัวเอง (Self-Reliance) เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ ๆ และองค์กรจะต้องช่วยบุคลากรในการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการเวลา การจัดการ
กับอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ และดูแลสุขภาพจิตใจเพื่อให้สามารถยืนหยัดและปรับตัวได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

4. ทักษะในกำรปรับตัวและควำมยืดหยุ่น (Adaptability and Resilience Skills) 
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