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กนกวรรณ  ชูชีพ 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิศษ

ส านักวิจัยละพัฒนาระบบงานบุคคล ส านักงาน ก.พ.

ควำมกຌ ำวหนຌ ำทำง ทค นลยีท ำ ฿หຌ  กิ ด        
กำรปลีไยนปลงทัไวลก ซึไงป็นรงผลักดันจำกภำยนอก
ทีไจะมำปลีไยนปลง (Transform) กำรท ำงำนของคน
฿นทุกวันนีๅ  มืไอบริบทซึไ งป็นหตุปัจจัยปลีไยนเป 
นนอนผลกใอำจปลีไยนเปดຌวย ผลกระทบของรืไองนีๅ
เม฿ชพียงคควำมรูຌสึกนึกคิดเปองหรือพูดกันลอย โ 
ทำนัๅน ตจำกกำรศึกษำวิจัยของ Mercer (2019)
องค์กร฿หຌค ำปรึกษำดຌำนควำมสีไยง กำรวำงกลยุทธ์ 
ละกำรจัดกำรบุคลำกรทีไมีสำขำทัไวลก เดຌศึกษำ
กีไยวกับนวนຌมกำรท ำงำน฿นอนำคตท ำ฿หຌผูຌบริหำร
ดຌำนทรัพยำกรบุคคล (CHRO) ทัไวลกทรำบถึงนวนຌม
กำรท ำงำนทีไจะปลีไยนเป ละ฿นฐำนะทีไคุณป็น CHRO
มีกำรรับมือกับสิไงหลำนีๅลຌวหรือเม พียง฿ด พรำะถຌำยัง 
คุณควรริไมเดຌลຌว..

จำกกำรศึกษำ รืไอง Global Trend Report : 
Top 5 Takeaway for CHROs  ดยมีกลุมตัวอยำง
ผูຌ฿หຌขຌอมูล ประกอบดຌวย ผูຌบริหำรละพนักงำน ระบุวำ
สถำนกำรณ์ทีไ พลิ กผัน  (Disruption)  จะมี ผลต อ
อุตสำหกรรมภำย฿น 3 ปขຌำงหนຌำนีๅอยำงนนอน ละกุญจ
ส ำคัญ คือ การตรียมละพรຌอมรับการปรับปลีไยน
เมฉพำะภำคอกชนทำนัๅน ภำครัฐองกใควรตຌองน ำ
ผลกระทบของสถำนกำรณ์ดังกลำวมำวิครำะห์ละ฿ชຌป็น
ขຌอมูลประกอบกำรวำงผนงำนดຌำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลขององค์กรดຌวย ละสิไงทีไ พบจำก     
ผลกำรส ำรวจนีๅ ลองส ำรวจดูวำองค์กรของคุณมีผน
ตรียมควำมพรຌอมรองรับทิศทำงกำรท ำงำนทีไจะกิด   
฿นอนำคต 5 ประดใน ตอเปนีๅอยำงเร  

1. จะกิดการคลืไอนยຌายของผูຌมีศักยภาพสูง (Talent) 
ขององค์กรตาง โ พิไมมากขึๅน

ทำมกลำงสภำพกำรขงขันทีไรุนรงละดุดือด 
กำรมีบุคลำกรทีไมีศักยภำพสูงเวຌ฿นองค์กรถือป็นขຌอเดຌปรียบ 
ดังนัๅน องค์กรจึงยอมลงทุนพืไอดึงผูຌมีควำมสำมำรถ  
ละศักยภำพสูง (Talent) หลำนัๅนมำท ำงำน฿หຌกับองค์กร 
฿นมุมมองของ Talent อง กใยินยอมทีไจะออกจำกองค์กรดิม 
พืไอเปท ำกับองค์กรทีไจำยงินคำตอบทนมำกกวำ       
มีทคนลยีทีไหนือกวำ ละมีกำรพัฒนำงำนจำกกำรสรຌำง
ประสบกำรณ์ทีไดี฿หຌกับพวกขำมำกกวำ

บทบำทของ HR มีสวนส ำคัญอยำงยิไง฿นกำรทีไชวย 
ลดควำมสีไยงจำกสถำนกำรณ์ดังกลำวเดຌ ตจำกกำรศึกษำ 
ของ Mercer พบวำ มีพียง 1 ฿น 3 ทำนัๅน ทีไหในวำ HR
มีสวนทีไจะชวยเดຌ หรือมีผนกำรรองรับทีไดีพอ ทีไลวรຌำย
ทีไสุดกใคือทีม HR อง ยังเมรูຌสึกวำตนองมีสวนชวย
สนับสนุนกำรรักษำบุคลำกรหลำนีๅเวຌเดຌ  นอกจำกนีๅ    
มีพียงรຌอยละ 29 ทีไหในดຌวยอยำงยิไง วำกลุมผูຌบริหำร
ตຌอง฿หຌควำมส ำคัญกับกำรบริหำรควำมสีไยงดຌำนกำรบริหำร
ทรัพยำกร ละ฿หຌกำรสนับสนุน฿นสิไงตำง โ ทีไจ ำป็น 
ชน กำรตัๅงกองทุนพืไอพัฒนำ กำร฿หຌรำงวัลตอบทน
กำรปฏิบัติงำน ดังนัๅน พืไอรักษำบุคลำกร (Retain) 
หลำนัๅนเวຌ องค์กรดยฉพำะผูຌบริหำร ตຌอง฿หຌควำมส ำคัญ
ละสริมบทบำทของ HR มำกยิไงขึๅน
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2. สิไงจ าป็นส าหรับคนท างาน : การรียนรูຌอยางตอนืไอง
กำรท ำ฿หຌพนักงำนมีควำมตຌองกำร฿นกำรรียนรูຌ

อยำงตอนืไอง ถือป็นสิไงทีไ CHRO ตຌอง฿หຌควำมส ำคัญ 
ดยกำรยกระดับทักษะละกำรปรับทักษะ฿หม 
(Upskilling and Reskilling) ซึไงรืไองนีๅป็นทิศทำงทีไมี
ควำมส ำคัญมำกยิไงขึๅน฿นป 2020 พรำะจะชวยลดชองวำง
กำรท ำงำนตำง โ  ดยป็นกำรพัฒนำรวมกับกำรน ำ
ทคนลยีขຌำมำชวยพืไอสริมสรຌำงประสิทธิภำพ      
฿นกำรท ำงำน 

ผลกำรศึกษำของ Mercer ยังพบวำ รຌอยละ 51 
ของกลุมตัวอยำงหในวำ ทีม HR คือผูຌทีไมีบทบำทส ำคัญ
฿นกำรพัฒนำกลยุทธ์ดຌำนบุคลำกรส ำหรับอนำคต รຌอยละ 
48 หในวำ กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลควรสอดคลຌอง
กับคุณลักษณะละควำมตຌองกำร฿นงำน (Job Requirement) 
฿ชຌทคนลยีหรือสืไอ฿หม (New Media) ละสอดคลຌอง
กับปງำหมำยขององค์กร ขณะทีไรຌอยละ 45 หในวำ 
ผนกำรรียนรูຌตຌองป็นกำรผสมผสำนระหวำงทักษะ    
ทีไขำดเปละควำมตຌองกำรกำรรียนรูຌของพนักงำน  
ดยปรกรมกำรพัฒนำสริมสรຌำงทักษะ฿หมตຌองมีลักษณะ
ทัๅงทีไป็นทำงกำรละป็นกิจกรรมกำรรียนรูຌทีไเมป็นทำงกำร
ซึไงสงตรงเปยังพนักงำนดຌวย นอกจำกนีๅ รຌอยละ 83 หในวำ 
พนักงำนทุกคนตຌองรับผิดชอบละทรำบถึงบทบำทตนอง
อยำงดีวำจะตຌองเดຌรับกำรพัฒนำทักษะ฿หมทีไสอดคลຌอง
กับปງำหมำยขององค์กรภำย฿ตຌสถำนกำรณ์ปัจจุบัน   
ผลกำรศึกษำยังพบวำ ทักษะทีไส ำคัญทีไจะชวย฿หຌตนอง
ละองค์กรสำมำรถด ำรงอยูรอด฿นวทีกำรขงขันเดຌ 
คือ ทักษะกำร฿นคิดสรຌำงสรรค์ (Creative Thinking) 
ละกำรรียนรูຌดຌำนทคนลยี  (Learning about
Technology)  
3.ตຌองการความยืดหยุน฿นการท างาน ละมีนวนຌม

ผันตัวเปป็น Freelance
จำกรำยงำนกำรศึกษำของ Mercer ฿นสวนทีไ

ประมวลผลจำกพนักงำน พบวำ รຌอยละ 54 หในวำรืไอง
ควำมสมดุลของชีวิตกับกำรท ำงำน (Work - Life Balance) 
ป็นรืไองทีไมีควำมส ำคัญ 1 ฿น 5 อันดับ ละปรำรถนำ
฿หຌองค์กรตຌองด ำนินกำรพืไอชวย฿หຌพนักงำนมีชีวิตทีไดี 
ซึไงจะสงผลตอผลส ำรใจ฿นกำรท ำงำน ละมืไอถำมพนักงำน
ถึงนวนຌมของกำรผันตัวเปท ำงำน ป็น Freelance

พบวำ กวำรຌอยละ 82 มีควำมตຌองกำรท ำงำนป็น Freelance 
ส ำหรับมุมมองของผูຌบริหำร พบวำ รຌอยละ 79 ของผูຌบริหำร
ทีไป็นกลุมตัวอยำงคำดวำ กำรท ำงำนบบ Freelance
จะมีควำมมัไนคงละจะขຌำมำทนทีไรูปบบพนักงำนประจ ำ 
(Full time) ตัๅงตป ค.ศ. 2020 ป็นตຌนเป ดังนัๅน ถຌำองค์กร
เมตຌองกำรสูญสียพนักงำนเป กใจะตຌองสรຌำงระบบทีไมี 
ควำมยืดหยุนทีไพียงพอกับควำมตຌองกำรของผูຌปฏิบัติงำน 
ซึไงนัไนหมำยถึง กำรปรับปรุงระบบละรูปบบกำรท ำงำน
฿หຌมีควำมยืดหยุนขึๅน
4. ฿หຌความส าคัญกับความหลากหลาย (Diversity)  

ควำมหลำกหลำยป็นสิไงทีไส ำคัญ ดยสิไงทีไองค์กร
ตຌองค ำนึงถึงกับรืไองนีๅ คือ กำรสรຌำงควำมทำทียม฿หຌกิดขึๅน 
เมวำจะป็นรืไองของสัญญำจຌำง คำตอบทน กำรลืไอนต ำหนง  
นอกจำกนีๅ กำรน ำทคนลยี หรือ AI (Artificial Intelligence) 
ระบบ Automation มำ฿ชຌ฿นกระบวนกำรตัดสิน฿จ จะชวยลด
ควำมล ำอียงตำง โ ทีไกิดขึๅนนีๅเดຌ ซึไงท ำ฿หຌ HR มีควำมชัดจน 
กำรตัดสิน฿จอยำงยุติธรรม ละกิดประสิทธิภำพ
5. HR จ าป็นตຌองปรับปลีไยนการสรຌางประสบการณ์฿หม

ละกลุมผูຌมีศักยภาพสูง (Talent)
ทีม HR คือบุคลำกรกลุมหลักทีไสำมำรถมีปฏิสัมพันธ์

เดຌกับทุกคน฿นองค์กร ละมีควำมส ำคัญตอกำรสรຌำงอกำส
ละผลักดัน฿หຌกิดกำรปลีไยนปลง ดยตຌองมีกลยุทธ์฿น    
กำรสรຌำงประสบกำรณ์฿หຌกับบุคลำกร  ดยฉพำะ

บุคลำกรทีไ ป็นกลุม Talent รวมทัๅงท ำ฿หຌ ส ำนักงำน    
ป็นสถำนทีไท ำงำนทีไดีทีไสุด  ตัวอยำงหนึไงของครงกำร   
กำร ปลีไยนปลง คือ วทีสดงควำมคิดหในทีไ HR
กับผูຌบริหำร ฿ชຌสรຌำงพลัง฿หຌกับพนักงำนทีไมีควำมออนลຌำ 
จำกกำรปลีไยนปลง (Change Fatigue) จำกผลกำรศึกษำ 
พบวำ 1 ฿น 3 ของผูຌบริหำรดຌำน HR ตຌองสำมำรถออกบบ
กำรสรຌำงประสบกำรณ์฿หมรวมกับกำร฿ชຌทคนลยีพืไอท ำ฿หຌ
งำนงำยขึๅน ชน Chatbot ละครืไองมือปัญญำประดิษฐ์ 
(AI) อืไน โ ละทีไส าคัญ CHRO จะตຌองชวย฿หຌบุคลากร
คลายความออนลຌา ดยกระตุຌน฿หຌกิดการพัฒนาการ
รียนรูຌละสรຌางประสบการณ์฿หม ละพยายามรักษา
บุคลากรทีไมีคุณคาหลานัๅนเวຌ 
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นอกจำกบริษัท Mercer ทีไศึกษำนวนຌมกำรท ำงำน
฿นอนำคตดังทีไกลำวถึงขຌำงตຌนลຌว ยังมีบริษัทอืไน โ    
เดຌท ำกำรศึกษำชนกัน อำทิ บริษัทซัมซุงซึไงมีผลวิจัย
ละผลกำรศึกษำ฿นทิศทำงดียวกัน ดยคำดกำรณ์วำ
฿นป ค.ศ. 2020 คนท ำงำนกวำรຌอยละ 40 จะลือกป็น 
Freelance ประกอบอำชีพอิสระละป็นจຌำนำยตนอง 
ผลกำรศึกษำของ McKinsey กใพบวำ ประชำกรวัยท ำงำน
฿นอนำคตมีควำมปรำรถนำรงกลຌำทีไจะท ำงำนอิสระ            
รຌอยละ 60 ของรงงำน฿นยุรปพึงพอ฿จกับงำนอิสระ
พรำะมีควำมยืดหยุน฿นกำรท ำงำนสูง มีพียงครຌอยละ 
14 ทำนัๅน ทีไตຌองกำรงำนบบดัๅงดิม ฿นขณะทีไรຌอยละ 
78 รูຌ สึกวำมีรงกระตุຌนดีมำก หำกขำสำมำรถ
ก ำหนดวลำงำนเดຌดຌวยตนอง ละจำกนวนຌม      
ของ Freelance ทีไพิไมสูงขึๅนนัๅน สงผล฿หຌตลำดงำน  
ของผูຌประกอบวิชำชีพดຌำน HR อิสระ (HR Freelance) 
มีมูลคำกำรตลำดสูงถึง 10 พันลຌำนหรียญ ละลำสุด
วใบเซต์ Forbes Thailand เดຌผยพรผลกำรศึกษำวิจัย
ของ Qualtrics ทีไระบุวำ องค์กรทีไตอบสนอง สียงสะทຌอน
ควำมตຌองกำรของพนักงำน  เดຌ จะท ำ฿หຌพนักงำน      
มีควำมผูกพัน฿นองค์กรสูงถึงรຌอยละ 85 สิไงหลำนีๅสะทຌอน
฿หຌหในวำองค์กรตຌองมีรูปบบกำรท ำงำนทีไยืดหยุน
สอดคลຌองกับปງำหมำยขององค์กรละภำรกิจงำน

กำรปลีไยนปลงอยำงพลิกผัน (Disruption) 
ละนวนຌมควำมกຌำวหนຌำของวิทยำกำรละทคนลยี
฿หม โ ซึไงจะพิไมขึๅน฿นอนำคต รวมทัๅงปัญหำทีไซับซຌอน 
ถือป็นควำมทຌำทำย ดังนัๅน ผูຌบริหำรละจຌำหนຌำทีไ   
ดຌำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลจึงจ ำป็นตຌองรูຌนวนຌม
ของกำรท ำงำน พืไอ฿หຌสำมำรถรับมือกับกำรปลีไยนปลง
เดຌอยำงมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำน ก.พ. ฿นฐำนะองค์กรกลำง
ดຌำนกำรบริหำรละพัฒนำทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ     
฿หຌควำมส ำคัญกับกำรปลีไยนปลงทีไกิดขึๅนละนวนຌม
ของกำรท ำงำน฿นอนำคต จะมีมำตรกำรกำรท ำงำน  
หรือระบบกำรจຌำงงำนรูปบบ฿หม โ ตลอดจนถึง    
กำรตรียมกำรวำงผนก ำลังคน฿นอนำคตอยำงเรบຌำง 
จะขอน ำมำลำ฿นอกำสตอเป
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