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รียบรียง

ปัจจุบันกระสกำรปลีไยนปลงทำงทคนลยี
ทีไรวดรใว หรือ Digital Disruption เดຌ ขຌำมำท ำ฿หຌ
พฤติกรรมของผูຌคนปลีไยนปลงเป ละพลิกฉม
อุตสำหกรรมตำง โ เปอยำงสิๅนชิง กำรพัฒนำทำง
ทคนลยี ส งผล ฿หຌ วิ ถี ชี วิ ตของผูຌ คน฿นปัจจุบัน
สะดวกสบำยยิไงขึๅน ละกอ฿หຌกิดธุรกิจ฿หม โ มำกมำย 
ชน Grab ทีไท ำ฿หຌกำรรียกรถบริกำรสวนบุคคล
กลำยป็นรืไองงำย ละท ำ฿หຌรຌำนอำหำรตำมหຌองถว  
ทีไคยมีบรรยำกำศงียบหงำกลับมำคึกคักอีกครัๅง 
ภำพรຌำนอำหำรตำง โ ซึไงตใมเปดຌวยรถมอตอร์เซด์
สีขียว สีชมพูสด฿สกลำยป็นภำพทีไผูຌคนหในจนชินตำ

฿นอุตสำหกรรมบันทิง กำรกิดขึๅนของ Netflix ท ำ฿หຌ
ผูຌคนสำมำรถชมภำพยนตร์เดຌเมจ ำกัดดຌวยคำบริกำร
ทีไป็นมิตร สงผล฿หຌธุรกิจรຌำน DVD ปຂดตัวลงตำม โ กัน
มຌต฿นอุตสำหกรรมกำรงินทีไตละธนำคำรตำงกใ
งัดกลยุทธ์กำร฿หຌบริกำรผำนอพพลิคชัน ตัๅงตกำร
อนงิน กำรจำยบิลตำง โ เปจนถึงกำรขอสินชืไอ 
ดยทีไลูกคຌำเมจ ำป็นตຌองดินทำงเปทีไสำขำอีกตอเป  
ท ำ฿หຌขำวกำรปຂดสำขำของธนำคำรมีมำ฿หຌหในอยู
รืไ อย โ จนหลำยคนริไ ม กิดควำมหวำดหวัไนว ำ 
วันหนึไงทคนลยีจะขຌำมำทนทีไต ำหนงงำนของรำ
หรือเม ละหำกวันนัๅนมำถึง รำจะท ำอยำงเร

องค์กำรพืไอควำมรวมมือทำงศรษฐกิจละ
กำรพัฒนำ (OECD) เดຌส ำรวจกำรจຌำงงำน฿นกลุมประทศ 
OECD ละรำยงำน฿น The Future of Work (2019)
ผลส ำรวจป็นทีไนำประหลำด฿จวำ จนถึงปัจจุบันยังเมพบวำ 
กำรปลีไยนปลงทำงทคนลยีจะท ำ฿หຌกำรจຌำงงำน
ดยรวมลดลงตอยำง฿ด ซึไงป็นขຌอทใจจริงทีไขัดกับ
ควำมขຌำ฿จผิด (Myth) ของคนสวน฿หญ

นอกจำกนีๅ กำรพัฒนำทำงทคนลยีเดຌท ำ฿หຌ
กิดรูปบบงำน฿หมพิไมขึๅน ชน งำนผำนพลตฟอร์ม
ออนเลน์ (platform work) ทีไหลำยคนคุຌนคย เดຌก 
Grab, Uber หรืองำนทีไมีรูปบบกำรท ำงำนทีไเมนนอน
(On - call or Zero - hours Contracts) ดยขຌอสีย 
ทีไหในเดຌชัดของงำนหลำนีๅคือ กำรเมเดຌรับควำมคุຌมครอง
จำกกฎหมำยรงงำนหมือนพนักงำนประจ ำ ซึไงป็น
ประดในทีไหลำยประทศก ำลังตืไนตัวละอยูระหวำง
กຌเขกฎหมำย฿หຌสอดรับกับบริบททีไปลีไยนเป

Digital Disruption ผลกระทบตอตลาดรงงาน
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นอกจำกนีๅ  กำรขຌำมำของทคนลยียังท ำ฿หຌ
สัดสวนกำรจຌำงงำนของกลุมคนทีไมีทักษะระดับปำนกลำง 
หรือมีกำรศึกษำเมสูงกวำระดับมัธยม (Middle skills)
฿นกลุมประทศ OECD ลดลงมำกพรำะป็นกลุม        
ทีไมีนวนຌมจะถูกทนทีไดຌวยทคนลยีมำกทีไสุด      
ละยั งส งผล ฿หຌ  กิ ดปรำกฏกำรณ์ ว ำ ง งำนฝง 
(Underemployment) ซึไงป็นสถำนกำรณ์ทีไคนกลุมหนึไง
เมสำมำรถหำงำน full-time หรืองำนทีไหมำะกับระดับ
ควำมรูຌควำมสำมำรถของตนองเดຌ จึงตຌองท ำงำน    
บบ part-time หรือยอมท ำงำนทีไ฿ชຌทักษะนຌอยกวำ   
ทีไตนองมี ดังนัๅน จะหในเดຌวำสภำพตลำดรงงำน      
เดຌปลีไยนปลงเปอยำงมำก฿นชวงทีไผำนมำ ซึไงนนอนวำ
สิไงหลำนีๅยอมตຌองสงผลกระทบมำถึงภำครัฐอยำงเมอำจ
หลีกลีไยงเดຌ

กำรขຌำมำของทคนลยีเดຌท ำ฿หຌชีวิตของผูຌคน
สะดวกสบำย สำมำรถท ำสิไงตำง โ เดຌอยำงรวดรใวยิไงขึๅน 
เมวำจะป็นกำรชຌอปปຂ้ง ท ำธุรกรรมทำงกำรงิน หรือสัไงอำหำร
จำกรຌำนปรดทีไอยูทัๅง฿กลຌละเกล ละสิไงหลำนีๅอง   
ทีไท ำ฿หຌระดับควำมคำดหวังของผูຌคนพิไมสูงขึๅนจนกลำย
มำป็นจนอรชัน I want what I want when I want it
(IWWIWWIWI) ซึไงมำตรฐำนควำมคำดหวังทีไพิไมขึๅนนีๅ
ยอมหมำยรวมถึงควำมคำดหวังจำกกำรรับบริกำร    
ของทำงภำครัฐดຌวยชนกัน สงผล฿หຌภำครัฐจะตຌองรงปรับตัว
ขนำน฿หญพืไอ฿หຌสำมำรถตอบสนองควำมตຌองกำร      
ทีไพิไมขึๅนของประชำชนเดຌ ซึไง OECD เดຌวำงกรอบของ
กำรพัฒนำเปสูกำรป็นรัฐบำลดิจทิัล (Digital Government)
฿นดຌำนตำง โ เวຌ ชน ภำครัฐจะตຌองปຂดผยขຌอมูล     
฿หຌประชำชนรับรูຌมำกขึๅน ขับคลืไอนกำรบริหำรภำครัฐ
ดຌวยควำมตຌองกำรของประชำชน ดยตຌองปຂดรับฟัง
สียงของประชำชนละภำคอกชน ตลอดจนสำมำรถ
บริหำรจัดกำรขຌอมูลทีไมีอยูพืไอน ำมำวิครำะห์หำบริกำร

สำธำรณะทีไตอบจทย์ละป็นประยชน์ตอประชำชนเดຌ
อยำงทຌจริง ซึไงกำรจะขับคลืไอนภำครัฐเปสูสถำนะ
ดังกลำวเดຌนัๅน หนึไง฿นฟันฟืองทีไส ำคัญทีไสุดทีไจะชวย
ผลักดัน฿หຌเปถึงปງำหมำยทีไยิไง฿หญเดຌกใคือ คน นัไนอง

ดຌวยบริบทละควำมคำดหวังของประชำชน    
ทีไปลีไยนปลงเป ท ำ฿หຌคนของภำครัฐจะตຌองเดຌรับ    
กำรพัฒนำ฿หຌมีทักษะทีไหมำะสม สำมำรถท ำงำนภำย฿ตຌ
ควำมทຌำทำยนีๅเดຌ ซึไงส ำนักงำน ก.พ. ฿นฐำนะองค์กรกลำง
ดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของภำครัฐกใเดຌตระหนัก
ถึงรืไองนีๅละด ำนินกำรมำดยตลอด ดยมืไอวันทีไ    
26 กันยำยน 2560 คณะรัฐมนตรีเดຌมีมติก ำหนดนวทำง 
กำรพัฒนำทักษะดຌำนดิจิทัลของขຌำรำชกำรละบุคลำกร
ภำครัฐ จ ำนวน 7 กลุมทักษะเวຌ อยำงเรกใตำม ทักษะ 
฿นดຌำนดิจิทัล พียงอยำง ดียวอำจยังเม พียงพอ         
ดย OECD เดຌจัดท ำรำยงำนวิจัยรืไอง Skills for a High
Performing Civil Service (2017) ละระบุทักษะทีไจ ำป็น
ส ำหรับขຌำรำชกำร฿นอนำคตทีไจะตຌองปฏิบัติ งำน   
ภำย฿ตຌ สภำพวดลຌอมทีไ มี ควำมทຌ ำทำยมำกขึๅ น        
พืไ อตอบสนองตอภำรกิ จหลัก โ 4 ดຌ ำน เดຌก 
(1) กำรวิครำะห์ละกำร฿หຌค ำนะน ำชิงนยบำย 
(Policy Advice and Analysis) (2) กำร฿หຌบริกำรละ
กำรมีสวนรวมของประชำชน (Service Delivery and
Citizen Engagement) (3) กำรบริหำรสัญญำจຌ ำง 
(Commissioning and Contracting) ละ (4) กำรบริหำร
ครือขำย (Managing Networks) ดยมีทักษะทีไจ ำป็น
ส ำหรับภำรกิจดังกลำวตำมผนภำพ

ความคาดหวังของประชาชนทีไพิไมขึๅน

ทักษะส าหรับขຌาราชการ฿นอนาคต
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ส ำนักงำน ก.พ. มุงมัไนดินหนຌำพืไอพัฒนำละยกระดับควำมสำมำรถของบุคลำกรภำครัฐ฿หຌมีทักษะตำง โ 
ทีไพรຌอมรับมือกับควำมทຌำทำย฿นยคุทีไทคนลยีดิจทิัล ควำมปลีไยนปลง ละควำมคำดหวังของผูຌรับบริกำรถำถม
ขຌำมำ นอกจำกรืไองของกำรพัฒนำคนลຌว ส ำนักงำน ก .พ. ยัง฿หຌควำมส ำคัญกับกำรปรับปลีไยนกระบวนกำร
ดຌำน HR ตำง โ ฿หຌสอดรับกับบริบททีไปลีไยนปลงเป เมวำจะป็นกำรพัฒนำระบบกำรจຌำงงำนรูปบบ฿หม โ 
ตลอดจนกำรวำงผนก ำลังคน ซึไงจะเดຌน ำมำบอกลำ฿นครัๅงตอเป

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

3. องค์กรขนาด฿หญ อยายึดติดกับนวทางดิม โ จนกินเป

4. ถึงวลาทีไจะออกจาก Comfort Zone 
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