JOURNAL OF

HRintelligence
ปที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

ISSN 2773-9511 (ONLINE)

บทความวิจัย
การสํารวจความคิดเห็นของผูใชงานสื่อสังคมออนไลนตอแผนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ของภาครัฐ
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงสถานการณการแพรระบาดของ
ไวรัส โควิด 19
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ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินแปลง
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ณัฏฐา ปยมาตย, ธีรภัทร แกวคนฑา, ภูษิต ภูมีคํา
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ระบาดของโรคโควิด-19
สิทธิศักดิ์ ไชยสุข, รองศาสตราจารย ดร.กมลพร สอนศรี

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิิทยาลัยธรรมศาสตร

ปที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

Journal of HR intelligence

บรรณาธิการชวนคิด
Editor Talk
สวัสดีทานผูอานและผูติดตามวารสาร HR Intelligence
วารสาร HR Intelligence ฉบับนี้เปนวารสารปที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2565) ซึ่งผม
ในฐานะบรรณาธิการไดเขามาปฏิบัติหนาที่เปนฉบับที่ 3 และเปนฉบับสุดทายดวยไมสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลา
โดยจะมีบรรณาธิการทานใหมเขามารับผิดชอบตอในฉบับตอไป ฉบับนี้มีบทความวิจัยและบทความวิชาการรวม 7
บทความที่ผานการพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิใหผานเกณฑคุณภาพวิชาการเพื่อใชในการเผยแพรได ดูราวกับวา
สถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทั่วโลกที่เราเผชิญอยูมาตั้งแตปลายป พ.ศ. 2562 จนถึง
ปจจุบันเริ่มคลี่คลาย หลายประเทศมีมาตรการผอนปรนรวมถึงประเทศไทยในเดือนหนาเริ่มใหใสหนากากโดยสมัคร
ใจ รานอาหารเปดขายสุราไดถึงดึกดื่น เปนตน หวังใจวาเราจะไดใชชีวิตตามปกติแตเปนชีวิตตามปกติใหมที่ตอง
ปรับตัวและปองกันเตรียมรับมือการระบาดซ้ำหรือการอุบัติขึ้นมาใหมของโรคอื่น ๆ ที่ไมทราบวาจะมาอีกเมื่อไรและ
รุนแรงแคไหน
อยางไรก็ตาม บทความวิจัยและบทความวิชาการรวม 7 บทความในฉบับนี้ มีสวนเกี่ยวของไมทางตรงก็
ทางออมที่จะนำพาความรูใหผูอานไดรับรูและเล็งเห็นผลไดถึงการนำไปใชประโยชนในเรื่องที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและสังคมของเรา ทั้งเรื่องการสนทนากลุมแบบออนไลนในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิง
คุณภาพภายใตสถานการณแพรระบาดของโควิด-19 เกินกวา 80 ปแลวที่มีการใชวงจรคุณภาพพีดีซีเอ ในระบบการ
ผลิตสินคาและการบริการ การสำรวจความคิดเห็นของผูใชงานสื่อสังคมออนไลนตอแผนการบริหารจัดการวัคซีนโค
วิด-19 ของภาครัฐ วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจยายประเทศของกลุมคนรุนใหม กรณีศึกษา กลุมเฟซบุก
โยกยายมาสายสะโพกโยกยาย ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวง
สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 พัฒนาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจไทยในระหวาง พ.ศ.
2535-2564 และความท าทายใหม ของการจั ดการทุน มนุษยภ าครัฐ จากวิ ถีช ีว ิตใหมส ูว ิถีช ีว ิต ถัด ไปภายหลั ง
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น บทความวิจัยและบทความวิชาการทั้ง 7 เรื่องนี้ จึงนาจะเปน
ประโยชนตอการทำความเขาใจองคความรูดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่เกี่ยวของกับ "มนุษย" ไดไมมากก็นอย
ตามที่ผูเขียนตองการจะสื่อสาร เชิญทุกทานไดอานติดตามบทความของวารสารไดครับ
รองศาสตราจารย ดร.ธีระ สินเดชารักษ
บรรณาธิการ
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จริยธรรม
การตีพิมพ
จริยธรรมการตีพิมพ (Publication Ethics)
วารสาร HR intelligence มุงมั่นที่จะรักษามาตรฐานดานจริยธรรมในการตีพิมพสูงสุด ดังนั้นทุกฝายที่
เกี่ยวของจะตองปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานดานจริยธรรมในการตีพิมพอยางเครงครัด
หนาที่ของบรรณาธิการตอผูนิพนธ
1. บรรณาธิการมีหนาที่พิจารณาและตรวจสอบบทความที่สงมาเพื่อเขารับการพิจารณาตีพิมพกับวารสาร
ทุกบทความ โดยพิจารณาเนื้อหาบทความที่สอดคลองกับเปาหมายและขอบเขตของวารสาร รวมถึงการตรวจสอบ
คุณภาพบทความในกระบวนการประเมินและคุณภาพบทความกอนตีพิมพ
2. บรรณาธิการตองใชเหตุผลทางวิชาการในการพิจารณาบทความทุกครั้งโดยปราศจากอคติที่มีตอบทความ
และผูนิพนธในดานเชื้อชาติ เพศ ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง และสังกัดของผูนิพนธ
3. บรรณาธิการตองไมมีสวนไดสวนเสียกับผูนิพนธหรือผูทรงคุณวุฒิ ไมนำบทความหรือวารสารไปใช
ประโยชนในเชิงธุรกิจหรือนำไปเปนผลงานทางวิชากรของตนเอง
4. บรรณาธิการตองไมแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบทความและผลประเมินของผูทรงคุณวุฒิ รวมถึงไมปด
กั้นหรือแทรกแซงขอมูลที่ใชแลกเปลี่ยนระหวางผูทรงคุณวุฒิและผูนิพนธ
5. บรรณาธิการตองปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนตาง ๆ ของวารสารอยางเครงครัด
6. บรรณาธิการตองรักษามาตรฐานของวารสาร รวมถึงพัฒนาวารสารใหมีคุณภาพและมีความทันสมัยเสมอ
หนาที่ของผูนิพนธบทความ
1. ผลงานของผูนิพนธตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรที่ใดมากอน
2. ผูนิพนธตองไมคัดลอกผลงานของผูอื่น และตองมีการอางอิงทุกครั้งเมื่อนำผลงานของผูอื่นมานำเสนอ
หรืออางอิงในเนื้อหาของบทความตนเอง
3. หากผลงานทางวิชาการของผูนิพนธเกี่ยวของกับการใชสัตว ผูเขารวม หรืออาสาสมัคร ผูนิพนธควร
ตรวจสอบใหแนชัดวาไดดำเนินการตามหลักจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
รวมถึงตองไดรับความยินยอมกอนการดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทุกครั้ง
4. ผูนิพนธตองเปดเผยแหลงทุนสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ
5. ผูนิพนธตองยินยอมโอนลิขสิทธิ์ใหแกวารสารกอนการตีพิมพ และไมนำผลงานไปเผยแพรหรือตีพิมพกับ
แหลงอื่น ๆ หลังจากที่ไดรับการตีพิมพกับวารสาร HR intelligence แลว
6. ชื่อผูนิพนธที่ปรากฎในบทความตองเปนผูที่มีสวนในผลงานวิชาการนี้จริง
7. ผูนิพนธตองแกไขความถูกตองของบทความตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการ
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หนาที่ของผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
1. ผูทรงคุณวุฒิตองคำนึงถึงคุณภาพบทความเปนหลัก พิจารณาบทความภายใตหลักการและเหตุผลทาง
วิชาการโดยปราศจากอคติหรือความคิดเห็นสวนตัว และไมมีสวนไดสวนเสียกับผูนิพนธ
2. ผูทรงคุณวุฒิตองไมแสวงหาประโยชนจากผลงานทางวิชาการที่ตนเองไดทำการประเมิน
3. ผูทรงคุณวุฒิตองตระหนักวาตนเองมีความรูความเขาใจในเนื้อหาของผลงานวิชาการที่รับประเมินอยาง
แทจริง
4. หากผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบพบวาบทความที่รับประเมิน เปนบทความที่คัดลอกผลงานชิ้นอื่น ๆ
ทรงคุณวุฒิตองแจงใหบรรณาธิการทราบทันที
5. ผูทรงคุณวุฒิตองรักษาระยะเวลาประเมินตามกรอบเวลาประเมินที่กำหนด รวมถึงไมเปดเผยขอมูลของ
บทความใหผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของไดรับรู
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สารบัญ
Content
บทความวิจัย
7 การสำรวจความคิดเห็นของผูใชงานสื่อสังคมออนไลนตอแผนการบริหารจัดการวัคซีน
โควิด-19 ของภาครัฐ
ณัฐวุฒิ ตินทุกะสิริ
25 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครในชวงสถานการณ
การแพรระบาดของไวรัสโควิด 19
นัฐกมล บุญแกว
บทความวิชาการ
39 การสนทนากลุมแบบออนไลนในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพภายใตสถานการณ
แพรระบาดของโควิด-19
ศาสตราจารย (พิศิษฐ) ดร.จำเนียร จวงตระกูล, รองศาสตราจารยรัญจวน ประวัติเมือง,
รองศาสตราจารย ดร. กลาหาญ ณ นาน, ผูชวยศาสตราจารย ดร. ลัดดาวัลย สำราญ, พิบูลย ธาระพุทธิ,
สุมณฑา ตันวงศวาล, ดร.สุเนตร มีนสุข, ดร.บวรนันท ทองกัลยา
63 เกินกวา 80 ปแลวที่มีการใชวงจรคุณภาพพีดีซีเอ ในระบบการผลิตสินคาและการบริการ
ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินแปลง
77 วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจยายประเทศของกลุมคนรุนใหม กรณีศึกษา
กลุมเฟซบุกโยกยายมาสายสะโพกโยกยาย
นันทิดา ไชยพงค ศุภกร มาเมา, กนกพร โพธิ์พล, กันตณัฏฐา กาญจนะ, กานตพิชชา อินทรอรัฏญ,
ณัฏฐา ปยมาตย, ธีรภัทร แกวคนฑา, ภูษิต ภูมีคำ
94 พัฒนาการโครงสรางการบริหารองคกรตำรวจไทยในระหวาง พ.ศ. 2535 – 2564
ดร.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ
114 ความทาทายใหมของการจัดการทุนมนุษยภาครัฐจากวิถีชีวิตใหมสูวิถีชีวิตถัดไปภายหลัง
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19
สิทธิศักดิ์ ไชยสุข, รองศาสตราจารย ดร.กมลพร สอนศรี
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บทความวิชาการ
ความทาทายใหมของการจัดการทุนมนุษยภาครัฐจากวิถีชีวิตใหมสูวิถีชีวิตถัดไป
ภายหลังสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19
สิทธิศักดิ์ ไชยสุข 1
สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
รองศาสตราจารย ดร.กมลพร สอนศรี
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
0

วันที่ไดรบั ตนฉบับบทความ
วันที่แกไขปรับปรุงบทความ
วันที่ตอบรับตีพิมพบทความ

: 21 มกราคม 2565
: 26 มีนาคม 2565
: 27 มีนาคม 2565

บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคเพื่ อ (1) ศึกษาและวิเคราะห ผลกระทบ การปรับตัว และบทบาท ในการ
จั ดการทุ นมนุ ษย จากสถานการณ การแพร ระบาดของโรคโควิ ด-19 (2) สั งเคราะห ค วามท าทายใหม ของการจั ด การ
ทุ น มนุ ษ ย ภ าครัฐ จากวิ ถี ชี วิต ใหม สู วิถี ชี วิ ต ถั ด ไป และวิ เคราะห ป จ จั ย ส งเสริม ความสำเร็ จ ในความท า ทายดั งกล า ว
พรอมทั้งเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนำไปปรับใชในการบริหารงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพภายหลังจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยการศึกษาใชวิธีวิเคราะหเอกสาร ผลการศึกษาพบวา มีผลกระทบตอ
การจัดการทุนมนุษยจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ใน 4 มิติ ไดแก (1) ผลกระทบในมิติการออกแบบ
และวิเคราะหระบบงาน (2) ผลกระทบในมิติการฝกอบรมและพัฒนาและการวางแผนทุนมนุษย (3) ผลกระทบในมิติการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน และ (4) ผลกระทบในมิติความปลอดภัยในการทำงาน โดยการจัดการทุนมนุษยและบทบาท
ของนั ก ทรั พ ยากรมนุ ษ ย มุ ง ปรั บ ตั ว ไปสู ก ารจั ด การทุ น มนุ ษ ย ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล และจากผลการศึ ก ษาเสนอว า
ความทาทายใหมของการจัดการทุนมนุษยภาครัฐในประเทศไทยจากวิถีชีวิตใหมสูวิถีชีวิตถัดไป ไดแก (1) ความทาทาย
ใหมในมิติการออกแบบและวิเคราะหระบบงานจากการขับเคลื่อนองคกรดวยสัญชาติญาณของผูนำสูการขับเคลื่อนองคกรดวย
ขอมูล (2) ความทาทายใหมในมิติการฝกอบรมและพัฒนา และการวางแผนทุนมนุษยจากการพัฒนาทักษะดิจิทัลของ
บุคลากรสูการพัฒนาปญญาประดิษฐ (3) ความทาทายใหมในมิติการบริหารผลการปฏิบัติงานจากการทำงานจากที่พัก
อาศัยสูการทำงานจากทุกที่หรือการทำงานแบบไฮบริดโมเดล (4) ความทาทายใหมในมิติความปลอดภัยในการทำงาน
จากการดูแลรักษาความปลอดภัยทางดานกายภาพของบุคลากรสูความปลอดภัยทางดานจิตใจของบุคลากร โดยมีผูนำ
การเปลี่ยนแปลงและการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนปจจัยสงเสริมความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดการทุนมนุษย
ภาครัฐสูว ิถีชีวิตถัดไป
คำสำคัญ : การจัดการทุนมนุษย, ภาครัฐ, วิถีชีวิตใหม, วิถีชีวิตถัดไป, โควิด-19
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Abstract
The objectives of this academic paper are: (1) to study and analyze the impact, adaptation,
and role in human capital management of the COVID-19 pandemic situation and (2) to synthesize
the new challenges in human capital management in the public sector from the New Normal to the
Next Normal and analyze the success factors of these challenges, as well as make recommendations
for policies that can be applied in public administration effectively after the COVID-19 pandemic
situation. The study used a document analysis method. The results of the study found that there
are impacts on human capital management from the COVID-19 pandemic situation in 4 dimensions:
(1) the dimensions of work system design and analysis (2) the dimensions of training and
development and human capital planning (3) performance management dimension; and (4)
workplace safety dimension. Human capital management and the role of human resources aim to
adapt to the digital age. And from the results of the study, it was suggested that the new challenges
of human capital management in public sector of Thailand from the New Normal to the Next
Normal are: (1) new challenges in the dimension of design and analysis of work systems from HiPPOdriven culture to data-driven culture; (2) new challenges in the dimension of training and
development and human capital planning from the development of digital skills of personnel to the
development of artificial intelligence (3) new Challenges in the dimension of performance
management from work-from-home Assessments to work-from-anywhere or hybrid model
assessment and (4) new Challenges in the dimension of safety and health from maintenance
physical health of personnel to the mental health of personnel; with change leadership and change
management as the success factors in driving human capital management in public sector towards
the Next Normal.
Keywords: Human Capital Management, Public Sector, New Normal, Next Normal, COVID-19
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1. บทนำ
การจัดการทุนมนุษย (Human Capital Management) ไดถูกปรับเปลี่ยนจากการบริหารทรัพยากรมนุษย
(Human Resource Management: HRM) และการบริหารงานบุคคลแบบเกา (Traditional Personal Management) ซึ่งใน
ยุ ค เก า แนวคิ ด Taylorism ของ Frederic W. Taylor มี บ ทบาทอย า งสำคั ญ (นิ ส ดารก , 2551) กล า วคื อ องค ก ร
มี รู ป แบบโครงสร า งสู ง เป น แนวดิ่ ง มี ส ายการบั ง คั บ บั ญ ชา มี ก ารแบ ง งานกั น ทำตามความชำนาญเฉพาะด า น
การบริหารคนจะเน น ที่ ก ระบวนการและกิ จ กรรม โดยในสมั ย ก อนจะมองคนเป น ค า ใช จ ายและต องมี การควบคุ ม
แตเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและเศรษฐกิจในศตรวรรษที่ 21 งานใหบริการมีจำนวนมากขึ้น การพัฒนาที่
รวดเร็วของคอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศ หรือการสรางเครือขายการติดตอสื่อสาร ทำใหองคกรตองพึ่งพาความรู
ความสามารถของคนมากกว า ในอดี ต ความได เ ปรี ย บในการแข ง ขั น ขึ้ น อยู กั บ การประยุ ก ต ใ ช ค วามรู แ ละ
ความเฉลี ย วฉลาดของคน คนจึ งถู ก มองเป น ทรั พ ย สิ น ที่ มี คุ ณ ค า ขององค ก ร และจากวิ วั ฒ นาการของการจั ด การ
ทุนมนุษยในป ค.ศ. 1990 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดกดดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกลยุทธขององคกรอยางรวดเร็ว
รวมถึ งการจั ด การทุ น มนุ ษ ย แ ละบทบาทของนั กทรัพ ยากรมนุ ษ ย (นั ก HR) ที่ มุ งสู ค วามเป น ดิ จิทั ล มากขึ้น เรื่อยมา
จนกระทั่ งในป ค.ศ. 2019 สถานการณ การแพรระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ได สราง
ผลกระทบต อเศรษฐกิ จและสั งคมในวงกวาง ทั้ งองค กรภาคเอกชนและภาครั ฐจึ งไม อาจสามารถปฏิ เสธแนวคิ ดของ
การจัดการทุนมนุษยในยุคดิจิทัล (Digital HR) ได
จากสถานการณดังกลาว องคกรภาครัฐในฐานะผูใหบริการสาธารณะและปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน กระบวนการในการจัดการทุนมนุษยในวิถีชีวิตปกติ (Normal) อาทิเชน การเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้ง
สำนักงาน การทำงานตาม Workflow และคูมือการปฏิบัติงาน การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ Face to
Face การดูแลรักษาความปลอดภัยทางกายภาพในขณะปฏิบัติหนาที่ เปนตน จึงไดรับผลกระทบและไดถูกปรับเปลี่ยน
เพื่อใหเขากับวิถีชีวิตใหม (New Normal) ไมวาจะเปนการทำงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) การประเมินผล
การปฏิ บั ติ งานจากระยะไกล การประชุ มหรือการฝ กอบรมและพั ฒ นาบุ คลากรในรูป แบบออนไลน เป นต น การนำ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศจึ ง ถู ก นำมาประยุ ก ต ใช ในการปฏิ บั ติ ง านอย างแพร ห ลายมากขึ้ น นอกจากนี้ จากรู ป แบบ
การทำงานและสวั สดิ การที่ เปลี่ ยนแปลงไปตามข อจำกั ดของสถานการณ ข างต น มี แนวโน มที่ อาจส งผลกระทบกั บ
ความปลอดภัยทางดานจิตใจของบุคลากรภายในองคกร อันไดแก บุคลากรที่มีครอบครัวไมอาจสามารถแยกงานกับชีวิต
สวนตัวไดเนื่องจากตองดูแลลูกที่มีการปดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามมาตรการของรัฐ หรือสำหรับบุคลากรที่มี
สถานะโสดอาจจะมีความเสี่ยงสูงตอความรูสึกโดดเดี่ยวและแยกตัวออกจากสังคม รวมถึงความกังวลในเรื่องทักษะการใช
งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศหรื อ การได รั บ การประเมิ น ผลในรู ป แบบเดิ ม ดั ง นั้ น จึ ง เป น ความท า ทายใหม ข อง
การจัดการทุนมนุษยที่จะกาวขามไปสูวิถีชีวิตถัดไป (Next Normal) เพื่อชวยเหลือใหองคกรภาครัฐสามารถปรับตัวและ
พรอมรับมือกับสถานการณความไมแนนอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตอไป
บทความวิชาการนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่ อ (1) ศึกษาและวิเคราะหผลกระทบ การปรับตัว และบทบาทในการ
จัดการทุ นมนุ ษย จากสถานการณ การแพร ระบาดของโรคโควิ ด-19 (2) สั งเคราะห ค วามท า ทายใหม ของการจั ด การ
ทุ น มนุ ษ ย ภ าครั ฐ จาก New Normal สู Next Normal และวิ เคราะห ป จ จั ย ส งเสริ ม ความสำเร็ จ ในการขั บ เคลื่ อ น
การจั ดการทุ น มนุ ษ ยภ าครัฐสู Next Normal พรอมทั้ งเสนอแนะเชิงนโยบายที่ สามารถนำไปปรับ ใช ในการบริหาร
งานภาครั ฐ ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายหลั ง จากสถานการณ ก ารแพร ระบาดของโรคโควิ ด -19 เพื่ อ ให ทุ น มนุ ษ ย
ในองคกรสามารถอยูรอดและรับมือกับความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา โดยการศึกษาใชวิธีวิเคราะหเอกสาร
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และกำหนดเกณ ฑ ก ารคั ด เลื อ กเอกสารที่ เ ป น งานวิ จั ย ซึ่ ง ส ว นใหญ เป น ผลงานการศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การจัดการทุนมนุษยภาครัฐของประเทศไทยเพื่อสะทอนสภาพการณที่เกิดขึ้นจริง
2. ยุคสมัยของการจัดการทุนมนุษย
แนวคิ ด ของการจัด การทุ น มนุ ษ ย ซึ่ งคนถู กมองเป น ทรัพ ย สิ น ที่ มี คุ ณ ค าได ถูกปรับ เปลี่ ย นจากการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย หรือ HR ที่นิยมใชอยูในปจจุบัน ซึ่งมองคนเปนทรัพยากรขององคกร โดยไดถูกปรับเปลี่ยนมาแลวจาก
เดิ ม ที่ เป น การบริ ห ารงานบุ ค คลแบบเก า มองคนเป น ค า ใช จ า ยที่ ต อ งมี ก ารควบคุ ม ในการนี้ ผู เขี ย นขอนำเสนอ
ยุคสมัยของการจัดการทุนมนุษยในภาพรวมโดยนักวิชาการชาวตางประเทศและชาวไทยเพื่อใหสามารถเทียบเคียง
สถานการณสงครามโลกในอดีตกับสถานการณเชื้อโรคในปจจุบัน (การแพรระบาดของโรคโควิด-19) ที่อาจใชในการ
ทำนายความทาทายและการพื้นฟูการจัดการทุนมนุษยในอนาคต สรุปไดดังนี้
Rotich ได สั งเคราะห ป ระวั ติ วิ วั ฒ นาการ และการพั ฒ นาของ HR จากการรวบรวมแนวคิ ดของนั กวิ ชาการ
หลายทาน (Rotich, 2015: p.66-68) สรุปไดดังนี้
1. ยุ ค ก อ นสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 (Pre World War II) มี ป จ จั ย ประเด็ น และลั ก ษณ ะของ HR
ประกอบดวย (1) 2000BC – 1000BC ไดแก กลไกการเลือกผูนำเผา; การบันทึกและเผยแพรความรูดานความปลอดภัย;
การลาและการรวบรวมอาหาร; การใชเทคนิคการคัดกรองพนักงานโดยชาวจีน; การใชระบบฝกหัดโดยชาวกรีก (2) ป 1700
– 1900 ไดแก การเกิดขึ้นของทฤษฎีการจัดการทางวิทยาศาสตรในฐานะปรัชญาการจัดการในยุคนั้น; จุดเริ่มตนของการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมที่นำไปสูการแทนที่อุตสาหกรรมขนาดยอมดวยโรงงานขนาดใหญ; การเพิ่มขึ้นของแรงงานอพยพ;
การแนะนำการทำงานของบุ ค ลากรจากการจั ด เก็ บ บั น ทึ ก คนงาน; การเพิ่ ม ขึ้ น ของผู บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ กลาง;
การแสวงหาผลประโยชนสูงสุดของคนงาน; การเพิ่มขึ้นของแรงงานเด็ก; ชองวางระหวางคนงานและผูบังคับบัญชากวาง
ขึ้น; สภาพการทำงานไมดี; สหภาพแรงงานปลุกปนเรียกรองสิทธิแรงงาน; การขยายงานดานบุคลากรใหครอบคลุม
สวัสดิการและการบริหารสวนใหญในสหราชอาณาจักรและหรัฐอเมริกา (3) ป 1920 – 1930 ซึ่งอยูในชวงที่ 1 (1900–
1940s) Administration Stage ได แ ก แนวทางปฏิ บั ติ ที่ จู ง ใจที่ เกิ ด ขึ้ น จากการศึ ก ษาของ Hawthorne เริ่ ม มี ก าร
ดำเนินการตามความพยายามตาง ๆ เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับพนักงาน เชน คาจางที่ดีขึ้นและสภาพการทำงานที่ดี
2. ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (Post World War II) (1945 – 1960) ซึ่งอยูในชวงที่ 2 (1940s–mid1970s) Welfare and administration Stage มีปจจัย ประเด็น และลักษณะของ HR ไดแก ความสัมพันธของมนุษย
กำหนดรูปแบบการจัดการ; เนนที่ประสิทธิภาพของพนักงานดวยเทคนิคการจูงใจ; เนนประเด็นสวัสดิการ; การเกิดขึ้น
ของการบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ที่ปรับปรุงจากการสรรหาและคัดเลือก; การเกิดขึ้นของกลยุทธและ
การประเมิ น ค า ตอบแทน; การรั บ รองอย างเป น ทางการของสหภาพแรงงาน (ส วนใหญ ในสหราชอาณาจั ก รและ
สหรัฐอเมริกา); การเกิดขึ้นของการเจรจารวมกันเพื่อสวัสดิการพนักงาน; การตรากฎหมายการจางงานจำนวนมาก;
การเกิ ด ขึ้ น ของคอมพิ ว เตอร แ ละการบั น ทึ ก ข อมู ล ; การเกิ ด ขึ้ น ของการวิ เคราะห งาน; การขยายงานของบุ ค ลากร
ใหรวมถึงการสรรหา แรงงานสัมพันธ การฝกอบรม และสวัสดิการภาครัฐ; ซอฟตแวร HRM แรก ชื่อ Comprehensive
Occupational Data Analysis Program (CODAP) ซึ่ ง พั ฒ นาขึ้ น ในสหรั ฐ อเมริ ก าสำหรั บ Job Description และ
การกำหนดบทบาทเปนหลัก; ความกาวหนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรทางดานเงินเดือน สินคาคงคลัง และบัญชี
3. ยุคประเด็นทางสังคม (Social Issues Era) (1963 – 1980) มีปจจัย ประเด็น และลักษณะของ HR ไดแก สิทธิ
พลเมืองไดหลอหลอมแนวคิดของฝายบริหารเกี่ยวกับเวลา; พระราชบัญญัติสิทธิพลเมือง (1964) ไดดำเนินการยืนยัน ยกเลิก
การเลื อกปฏิ บั ติ ทุ ก รู ป แบบ และเป ด โอกาสการจ างงานที่ เท า เที ย มกั น ; การเปลี่ ย นจาก Personal Management
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เปน HRM; คอมพิวเตอรเพิ่มฟงกชันของ HR เพื่อความถูกตอง รวดเร็ว การจัดเก็บและการรายงานขอมูล HR; การพัฒนาระบบ
สารสนเทศทรัพยากรมนุษย (HRIS); การทำงานและเงื่อนไขการจางงานดีขึ้นจากลัทธิสหภาพแรงงาน; การนำกฎหมายตาง ๆ วา
ดวยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ และกฎระเบียบดานภาษีมาใช; การเกิดขึ้นของการมีสวน
รวมของพนักงานที่เพิ่มขึ้นในการตัดสินใจดานการจัดการ การฝกอบรม และการมอบอำนาจ
4. ยุ ค ต น ทุ น -ประสิ ท ธิ ผ ล (Cost–Effectiveness Era) (1980-early 1990s) มี ป จ จั ย ประเด็ น และ
ลั ก ษณะของ HR ได แ ก เพิ่ ม การผลิ ต ด ว ยการทำงานอั ต โนมั ติ ; เปลี่ ย นจากการบริ ห ารบุ ค คลไปสู ก ารพั ฒ นาและ
การมีสวนรวม; เนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลผานการใชเทคโนโลยี; การเกิดขึ้นของแนวทาง HR แบบแข็งและ
แบบอ อน (Hard and Soft Approaches); การเกิ ด ขึ้ น ของผลตอบแทนจากการอภิ ป รายการลงทุ น ของพนั กงาน;
เกิดคำถามขึ้นระหวางพนักงานเปนตนทุนที่ไมจำเปนในการลด/กำจัด หรือเปนทรัพยากรสำคัญที่จะตองพัฒนา โดยยุค
ประเด็นทางสังคมและยุคตนทุน-ประสิทธิผล อยูในชวงที่ 3 (mid-1970s–late 1990s) HRM and SHRM
5. ยุคความกาวหนาทางเทคโนโลยี (Technological Advancement Era) (1990 – present) อยูใน
ชวงที่ 4 (Beyond 2000) The present and future of HRM มีปจจัย ประเด็น และลักษณะของ HR ไดแก ถูกหลอหลอม
โดยพลั งของโลกาภิ วั ต น ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ; ความกดดั น และการเปลี่ ย นแปลงอย างรวดเร็ ว อั น เนื่ อ งมาจากความก า วหน า
ทางเทคโนโลยี; การเกิดขึ้นของ HRM เชิงกลยุทธ; การเกิดขึ้นของกลยุทธการปรับรื้อกระบวนการทางธุรกิจ; การรับรูทุน
ทางปญญา; เพิ่มกลยุทธสำหรับการรับรู รางวัล แรงจูงใจ การรับรูบทบาท HR ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ; การ
เกิดขึ้นของกลยุทธเพื่อดึงดูด รักษา พัฒนา และมีสวนรวมของผูมีความสามารถ; การเกิดขึ้นของวิธีการประเมินกำลังคน
เช น ดั ช นี ชี้ วั ด (Balanced Scorecard) เทคนิ ค การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ; เน น การมี ส ว นร ว มของ HRM
เพื่ อความได เปรีย บในการแข งขั น ; เทคนิ ค การวางแผนทรัพ ยากรบุ คคล; การจั ด การความหลากหลาย (Diversity
Management); การจั ด การดาวเด น (Talent Management); การเกิ ด ขึ้ น ของ e-HR, e-training, e-recruitment,
telecommuting, การจัดงานที่ยืดหยุน และทีมเสมือน; การสรางสมดุลชีวิตในการทำงาน; โซเชียลมีเดีย การปรับปรุง
เครือขาย อิทธิพลของสื่อมวลชน จริยธรรม เศรษฐกิจสีเขียว และการจัดระเบียบโลกใหม
Ulrich ไดแบงวิวัฒนาการของทรัพยากรมนุษยเปนคลื่น 4 ลูก (สุจิตรา และคณะ, 2561) สรุปไดดังนี้
คลื่น ลูกที่ หนึ่ง คือ คลื่น การบริหารทรัพยากรมนุษ ย (HR Administrative) เปนการบริหารทรัพ ยากร
มนุษยแบบดั้งเดิม (HR Traditional) ที่ทำงานดวยกฎและระเบียบ และเริ่มยกระดับความสำคัญของงานในแนวทางเชิง
รุก (Proactive approach) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน
คลื่นลูกที่สอง คือ คลื่นการปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษย (HR practices) เปนการออกแบบนวัตกรรมการ
ปฏิบัติดานทรัพยากรมนุษยเพื่อกาวขามจากคลื่นลูกที่หนึ่ง เริ่มมีมุมมองในการเพิ่มมูลคา (Value added) ทรัพยากร
มนุ ษ ย ซึ่ ง ต อ งเปลี่ ย นบทบาทมุ ง สู เป า หมายขององค ก รตามแนวทางจากภายในสู ภ ายนอก (Inside Out)
เพื่อกาวขามไปสูคลื่นลูกถัดไป
คลื่ น ลู ก ที่ ส าม คื อ คลื่ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย เชิ ง กลยุ ท ธ (HR strategy) ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ต อ งปฏิ บั ติ
ใหสอดคลองกับกลยุทธขององคกรโดยเพิ่มบทบาทในการแกปญหา และมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรเพื่อเพิ่มคุณคา
และทำใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว
คลื่ น ลู ก ที่ สี่ คื อ คลื่ น บริ บ ทและทรั พ ยากรมนุ ษ ย (HR and context) เป น ลู ก คลื่ น แห ง อนาคต
ตามแนวทางจากภายนอกสู ภ ายใน (Outside In) ซึ่ งเป น การปรับ ตั ว ด านทรัพ ยากรมนุ ษ ย (HR Transformation)
ที่ เปลี่ ย นแปลงทั้ งวิ ธี คิ ด และการปฏิ บั ติ การออกแบบงานใหม เพื่ อตอบสนองต อกลยุ ท ธ ขององค กร เป น หุ น ส ว น
มีสวนรวมพัฒนากลยุทธ และสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร
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นิสดารก เวชยานนท ไดนำเสนอความแตกตางของแนวคิดและฐานคติระหวางศตวรรษที่ 20 และศตวรรษที่ 21
สรุปไดดังตาราง 1
ตาราง 1 ความแตกตางของแนวคิดและฐานคติระหวางศตวรรษที่ 20 และ 21
ฐานคติเกี่ยวกับ
คน (People)
งาน (Work)

ศตวรรษที่ 20
คนเปนคาใชจายที่ตองกำกับและควบคุม
แบบแยกสวน ตางคนตางทำงานของตนเอง

เทคโนโลยี (Technology)

ถูกออกแบบเพื่อควบคุมการทำงานและลด
ขอผิดพลาดที่เกิดจากมนุษยใหเหลือนอยที่สุด
ผูจัดการอาวุโสและผูชำนาญการเทคนิค
มุงเนนผลตอบแทนของผูถือหุน

ภาวะผูนำ (Leadership)
เปาหมายขององคกร (Goals)

ศตวรรษที่ 21
คนเปนสินทรัพยที่ควรคาแกการรักษาและพัฒนา
แบบประสานรวมมือ อาศัยความรู
เปนฐานเปนงานโครงการ
บูรณาการเทคโนโลยีเขากับระบบสังคม
เพื่อใหเกิดการทำงานบนฐานความรู
ผูนำอยูในทุกระดับขององคการ
มุงเนนการสรางคุณคาใหแก
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมขององคการ

ที่มา : (นิสดารก เวชยานนท, 2551: น.11)
จากยุคสมัยของการจัดการทุนมนุษยของนักวิชาการที่ไดกลาวขางตน จะเห็นไดวาในศตวรรษที่ 21 ฐานคติ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีไดเปลี่ยนจาก “การควบคุมขอผิดพลาดของคน” เปน “ใหสามารถบูรณาการเขากับระบบสังคม
เพื่อใหเกิดการทำงานบนฐานความรู” โดยเทคโนโลยีไดเขามามีสวนเกี่ยวของกับ HR ตั้งแตยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
และมีการคิดคนซอฟตแวร HRM แรก ที่ชื่อ CODAP ในประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้ง ในป 1990 เปนตนมา เทคโนโลยี
ไดกลายเปนยุคหนึ่งในวิวัฒนาการของ HR ซึ่งมีสวนเกี่ยวของเพิ่มขึ้นทั้งในดานการปฏิบัติงานของ HR ไดแก e-HR, etraining, e-recruitment และดานการสรางเครือขายและติดตอสื่อสาร ไดแก สื่อสังคม (Social Media) ซึ่งชวยทำให
ขอมูลตาง ๆ ถูกแบงปนและสื่อสารไปไดทั่วโลก ทำใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน อีกทั้ง ความเปลี่ยนแปลงของ
คลื่นลูกที่สี่ที่เปนแรงผลักดันใหเกิดการปรับตัวของ HR ตามแนวทาง Outside in ซึ่งไมอาจหลีกเลี่ยงการเติบโตของ
เทคโนโลยีสารสนเทศได
3. ผลกระทบตอการจัดการทุนมนุษยจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19
เมื่ อกล าวถึงกระบวนการของการจัด การทุน มนุ ษ ยที่ ไดรับ ผลกระทบจากสถานการณ การแพรระบาดของ
โรคโควิด-19 นั้น ผูเขียนไดวิเคราะหผลกระทบทั้งทางตรง และ/หรือทางออม ซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษ โดยแบงเปน
4 มิติ ดังตอไปนี้
3.1 มิตกิ ารออกแบบและวิเคราะหระบบงาน (Analysis and design of work)
ภาพสะทอนผลกระทบตอการจัดการทุนมนุษยจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในมิตินี้
คือ “การขับเคลื่อนประเทศดวยกลุมผูนำที่ยังขาดการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูล” อาจเนื่องมาจากไมสามารถเรียนรู
ไดจากประสบการณและความผิดพลาดที่ผานมาเนื่องจากโรคโควิด-19 ซึ่งเปนโรคอุบัติใหมที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน แสดงให
เห็นไดจากการประเมินผลงานของรัฐบาลไทยในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 และการบริหารจัดการวัคซีน
(สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย (ที ดี อ าร ไ อ), 2564) ที่ พ บว า การจั ด หาวั ค ซี น ของรั ฐ บาลมี ป ญ หา
หลายประการ อาทิเชน (1) ความเชื่อมั่ น ที่ สูงวาจะสามารถควบคุ มการระบาดให อยูในระดับ ต่ำได ตลอดไป ส งผล
ให เกิ ด ความล า ช า และปริ ม าณที่ น อยเกิ น ไปในการจั ด หา (2) ใช ง านข อ มู ล ด า นสาธารณสุ ข ได เป น อย า งดี แ ต ข าด
การวิ เคราะห ต น ทุ น และประโยชน ในทางเศรษฐกิ จ (3) การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ผิ ด พลาด โดยไม มี ก ารกระจาย
ความเสี่ ย งอย า งเพี ย งพอ (4) การสร า งความเข า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ น เช น การรั บ มอบวั ค ซี น AstraZeneca ที่ ผ ลิ ต
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ในประเทศ เปนตน และ “บุคลากรภาครัฐอาจเกิดความเครียดจากการรับขอมูลขาวสารที่มากจนเกินไป” แสดงใหเห็น
ไดจากสถานการณ ขาวปลอมเกี่ ยวกั บโควิด-19 ของศู นย ตอต านข าวปลอมที่ ได จากการรวบรวมติด ตามการสนทนา
บนโลกออนไลนและการแจงเบาะแส ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (ไทยรัฐออนไลน,
2564) พบวา มีจำนวนขอความที่เกี่ยวของ 73,833,192 ขอความ โดยมีขาวที่ตองดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 3,376
เรื่อง อันดับ 1 คือ หมวดหมูสุขภาพ จำนวน 2,242 เรื่อง คิดเปนรอยละ 66 หมวดหมูนโยบายรัฐ จำนวน 1,011 เรื่อง
คิดเปนรอยละ 30 หมวดหมูเศรษฐกิจ จำนวน 124 เรื่อง คิดเปนรอยละ 4
นอกจากนี้ แนวทางการใหขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ กรณีการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำนักงาน ก.พ., 2563) ไดมีการกำหนดใหพิจารณาลักษณะ
งานที่สามารถปฏิบัติราชการนอกสถานที่ทำงานได โดยพิจารณาจากภารกิจ ประเภทของงาน วิธีการปฏิบัติงาน หรือ
พิจารณาจากลักษณะของหนวยงาน การจัดโครงสรางองคกรหรือกลุมงานภายในสวนราชการ ดังนั้น การออกแบบและ
วิเคราะหระบบงานนับจากนี้เปนตนไปจึงควรถูกพิจารณาใหเหมาะสมกับบริบทของแตละหนวยงานภาครัฐโดยมุงการ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลเปนสำคัญ
3.2 มิ ติ ก ารฝ ก อบรมและพั ฒ นา (Training and Development) และการวางแผนทุ น มนุ ษ ย (HR
Planning)
ภาพสะทอนผลกระทบตอการจัดการทุนมนุษยจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในมิตินี้
คือ “สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เปนตัวเรงทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ” แสดงใหเห็นไดจาก
(1) แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
(สำนั กงาน ก.พ., 2560) ตามยุ ทธศาสตรของการขั บเคลื่ อนแผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคมในระยะ 20 ป
โดยกำหนดใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐ หนวยงานที่รับผิดชอบงานดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และหนวยงานที่มีภารกิจดานการจัดฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ
สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูรวมทั้งจัดใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐแตละกลุมไดรับการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล
ตามที่ สำนั ก งาน ก.พ. กำหนด ด วยการนำแนวทางการจั ด การเรี ย นรู แ บบผสมผสานมาปรั บ ใช อาทิ การเรี ย นรู
ดวยตนเอง (Self-learning) การเรียนรูดวยการฝกอบรม (In-class Training) การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (On the Job
Training) และการเรียนรูดวยการเรียนรูและสอนงานผูอื่น (Learning from others และ Coaching and Developing
Others) ถึ งแม ว าแนวทางดั งกล า วได ถู กกำหนดไว ก อนสถานการณ ก ารแพร ระบาดของโรคโควิ ด -19 แต เมื่ อการ
แพรระบาดของโรคโควิด-19 เกิดขึ้น ผลกระทบทางตรงประการหนึ่ งที่ เห็นไดอย างชัดเจนในมิ ตินี้ คือขาราชการและ
บุ ค ลากรภาครั ฐ เกิ ด การปรั บ ตั ว อย า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การเรี ย นรู ด ว ยตนเอง และ (2) ผลสำรวจเรื่ อ ง
ความพรอมของภาครัฐในการทำงานในชวงวิกฤติ COVID-19 เพื่ อเตรีย มพรอมสู New Normal (สำนั กงานพั ฒ นา
ธุรกรรมทางอิเล็ ก ทรอนิ ก ส , 2563) พบว า เจ าหน าที่ รัฐส ว นใหญ ใช e-Meeting Platform ในการประชุ ม /อบรม/
สัมมนา ออนไลน จำนวน 1 ครั้งตอสัปดาหในชวงล็อคดาวน คิดเปนรอยละ 46 และสวนใหญใช e-Meeting Platform
ของตางประเทศ คิดเปนรอยละ 96.9 โดยมีนโยบายจากหนวยงานใหใช Platform นั้นเปนหลัก คิดเปนรอยละ 19.2
ดังนั้ น เพื่ อใหบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให สอดคลองกับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป การฝกอบรมและ
พัฒนา อาทิเชน การพัฒนา/เรียนรูทักษะการทำงานที่แตกตางไปจากเดิม (Re-skill) การพัฒนาทักษะที่สูงขึ้น (Upskill)
และการพัฒนาทักษะใหม (New-skill) รวมถึงการวางแผนทุนมนุษย เชน การวางแผน 4B’s (KPMG, 2020) ประกอบดวย
(1) Build ซึ่ งหมายถึงการฝ กอบรมและพั ฒนานั่ นเอง (2) Buy ซึ่งหมายถึงการจ างงาน (3) Borrow ซึ่ งหมายถึงการยื มตั ว
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บุคลากรจากเครือขายพั นธมิตร และ (4) Bot ซึ่งหมายถึงระบบอัตโนมัติ/ปญญาประดิษฐ หรือในรูปแบบผสมผสานทั้ง 4
เขาดวยกัน จึงเปนสิ่งที่ตองดำเนินการใหเหมาะสมกับบริบทของแตละหนวยงานภาครัฐตอไป
3.3 มิตกิ ารบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
ภาพสะทอนผลกระทบตอการจัดการทุนมนุษยจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในมิตินี้
คือ “การบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ การรักษาดึงดูดบุคลากร (Retention) และการจัดการดาวเดน
(Talent Management) มี รู ป แบบที่ ห ลากหลายและเน น ความยื ด หยุ น (Flexible) มากขึ้ น ” แสดงให เห็ น ได จ าก
(1) แนวทางการใหขาราชการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ กรณีการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำนักงาน ก.พ., 2563) ไดมีการกำหนดใหมีจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ประกอบด วย งานที่ไดรับ มอบหมาย เป าหมายหรือผลผลิตที่ค าดหวัง ระยะเวลาดำเนิน การ ตัวชี้วัดผลการปฏิ บัติ
ราชการ วิธีการติดตอสื่อสาร การติดตามประเมินความกาวหนา และการรายงานผลการทำงาน โดยใหสวนราชการ
กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการและการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการและเจาหนาที่ที่ไดรับอนุญาตให
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสวนราชการ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนธรรมโดยคำนึงถึงความตอเนื่องสม่ำเสมอของ
การสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา การใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ และการยกยอง
ชมเชยกรณีมีผลการปฏิบัติราชการที่ดี และ (2) ผลสำรวจเรื่องความพรอมของภาครัฐในการทำงานในชวงวิกฤติ COVID19 เพื่อเตรียมพรอมสู New Normal (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2563) พบวา บุคลากรภาครัฐสวน
ให ญ Work from Home 3 วั น ต อ สั ป ด า ห คิ ด เป น ร อ ย ล ะ 22.30 ท ำ ให เห็ น ว า บุ ค ล า ก ร ภ า ค รั ฐ
ส ว นใหญ มี ค วามพร อ มในการทำงานจากบ า นในระดั บ หนึ่ ง แต ยั ง ไม ส ามารถทำงานจากที่ พั ก อาศั ย ได ทุ ก วั น
โดยพึ งพอใจมากกั บ Work from Home คิ ดเป นร อยละ 52.4 และให เหตุ ผลประกอบ ได แก ประหยัดรายจ าย เช น
คาเดินทาง ค าอาหาร เปนตน มีโอกาสทดลองใชเทคโนโลยีที่ ใชทำงานออนไลน เชน ประชุมออนไลน จัดเก็ บขอมู ล
ออนไลน แกไขเอกสารรวมกันผานระบบออนไลน เปนตน มีเวลาใหกับตัวเองและครอบครัวเพิ่มมากขึ้น มีงานแทรก
นอยลง เชน การประชุมหารือโดยไมไดนัดหมายหรือ ไมเปนทางการ เปนตน และมีสมาธิในการทำงานมากขึน้
นอกจากนี้ ยังพบวาการมอบหมายการปฏิบัติงานใน - นอกสถานที่ตั้งของสวนราชการสวนใหญมีปญหา
และอุปสรรคหลายประการ (สำนักงาน ก.พ., 2563) ไดแก กรณีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) เชน
อุปกรณสนับสนุนไมเพียงพอ ระบบไอทีไมรองรับ คาใชจายอินเทอรเน็ตสวนบุคคลเพิ่มขึ้น เกิดความผิดพลาดในการ
สื่อสาร เปนตน และกรณีเปนหนวยงานใหบริการประชาชนไมสามารถมอบหมายใหปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได เชน
กระทรวงสาธารณสุข กรมที่ดิน เปนตน ดังนั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนธรรมในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
นับจากนี้เปนตนไปแตละหนวยงานภาครัฐจึงควรมีความยืดหยุนและคำนึงถึงบริบทที่แตกตางกันในมิตินี้
3.4 มิติความปลอดภัยในการทำงาน (Safety and Health)
ภาพสะทอนผลกระทบตอการจัดการทุนมนุษยจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในมิตินี้
คือ “ความปลอดภัยทางดานจิตใจหรือสุขภาพจิตของบุคลากรภาครัฐย่ำแยลงโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุข” แสดงใหเห็นไดจากผลกระทบทางดานสุขภาพจิตจากวิกฤติการระบาดของโรคอุบัติใหม (โควิด-19)
(อรอุมา, 2564) ไดแก (1) สาเหตุทางสุขภาพ โดยผูคนสวนใหญเกิดความวิตกกังวลวาตนเองไดรับเชื้อหรือไม สมาชิกใน
ครอบครัวปลอดภัยหรือเปลา (2) ความเครียดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ธุรกิจจำนวนมากตองปดกิจการชั่วคราวจาก
มาตรการภาครัฐ ธุรกิจที่เปดอยูก็คาขายซบเซา ประชาชนบางสวนตกงาน ขาดรายได มีหลายครอบครัวที่ตกงานพรอม
กัน สงผลตอความสามารถในการดำรงชีพ แสดงใหเห็นไดจากอัตราการวางงาน (สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน,
2564) พ บ ว า ใน ป 2563 คิ ด เป น ร อ ย ล ะ 1.69 เพิ่ ม ขึ้ น จากป 2562 ซึ่ งคิ ด เป น ร อ ยล ะ 0.98 แล ะอั ต รา
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การประสบอัน ตรายและเจ็บ ปวยเนื่ องจากการทำงานตอลู กจาง 1,000 ราย ในป 2562 คิ ดเป นรอยละ 8.11 ลดลง
เพียงเล็กนอยจากป 2562 ซึ่งคิดเปนรอยละ 8.19 (3) ความเครียดจากวิถีชีวิตที่ตองเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหัน การไมไดพบ
เจอเพื่ อนและครอบครัว มาตรการเวน ระยะห างทางสังคมส งผลให มี ภ าวะโดดเดี่ ยวเป น จำนวนมาก แสดงให เห็ น
ไดจ ากรายงานอัต ราการฆ าตั วตายสำเร็จ ต อประชากรแสนคน (กรมสุ ขภาพจิ ต , 2564) พบวา ในป 2563 คิ ด เป น
รอยละ 7.37 เพิ่มขึ้นจากป 2562 ซึ่งคิดเปนรอยละ 6.64 และจำนวนผูปวยโรคซึมเศราสะสมทั้งหมดที่ไดรับการวินิจฉัย
และรักษาในจังหวัดตอประชากรที่อายุต้ังแต 15 ป ขึ้นไป มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ในป 2563 คิดเปนรอยละ 2.12 เพิ่มขึ้น
จากป 2562 ซึ่งคิ ด เป น รอยละ 2.12 และจำนวนข อหาคดี อาญาที่ ขึ้น สู การพิ จ ารณา จำแนกตามประเภทของศาล
(สำนั กงานสถิ ติ แ ห งชาติ, 2564) พบวา ในป 2563 ศาลอุ ท ธรณ แ ละศาลฎี กานำขอหาคดี อาญาขึ้น สู การพิ จารณา
มีแนวโนมอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น คิดเปนรอยละ 37.38 และ 7.49 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับป 2562 ดังนั้น นอกจาก
ความปลอดภัยทางดานรางกายแลว HR ควรตระหนักถึงความปลอดภัยทางดานจิตใจของบุคลากรเพื่อพรอมรับมือกับ
ทุกสถานการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไมเนนเพียงแตบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขเทานั้น แตรวมถึงบุคลากร
ภาครัฐอื่นในหนวยงานที่ใหบริการประชาชน ณ สถานที่ตั้งอีกดวย
4. การปรับตัวของ HR สู Digital HR
จากผลกระทบของสถานการณ การแพรระบาดของโรคโควิด-19 การปรับ ตัวของ HR จึงจำเปน อยางยิ่ ง
ในการศึกษา วิเคราะห และนำแนวคิด Digital HR มาประยุกตใชใหเหมาะสม ซึ่งผูเขียนไดนำเสนอแนวคิด Digital HR
ที่นาสนใจของนักวิชาการตางประเทศ สรุปไดดังนี้
ผลการวิจัยของ Strohmeier ชี้ใหเห็นถึงมุมมองพื้นฐานที่ไมแตกตางกันระหวางแนวคิด Digital HRM และ
มุม มองก อนหนานี้ เกี่ย วกับ HRM ที่ ใชเทคโนโลยี โดย Digital HRM ได นำกลยุท ธด านทรัพ ยากรบุ ค คลดิจิ ทัล และ
แนวคิดที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของ HRM มาผนวกเขากับแนวคิด HRM ที่ใชเทคโนโลยี นอกจากนี้
ได รวมระบบดิ จิ ทั ล ของ HRM เขา กับ ระบบดิ จิทั ลขององคก ร (Strohmeier, 2020) ดั งนั้ น Digital HRM จึ งถือเป น
ขั้นตอนวิวัฒนาการตอไปในการกำหนดแนวคิด HRM ที่ใชเทคโนโลยี โดยไดอธิบายประเภทของการจัดการทุนมนุษยใน
ยุคดิ จิทั ล จำนวน 4 ประเภท แสดงตามภาพที่ 1 ซึ่ งสอดคลองกับคำอธิบายประเภท Human Resource 4.0 (HR 4.0)
(บริษัท จัดหางาน จอบส ดีบี (ประเทศไทย), 2017) ดังนี้

ภาพที่ 1 ประเภทของการจัดการทรัพยากรมนุษยในยุคดิจิทัล (Strohmeier, 2020)
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(1) Analogue HRM เปนประเภทที่มีแนวทางปฏิบัติดานทรัพยากรบุคคลหรือกลยุทธดานทรัพยากรบุคคล
ซึ่งยังไมไดรับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งสอดคลองกับ HR 1.0 ที่มีรูปแบบการทำงานเปนงานธุรการหรือ
งานประจำ ไดแก จายเงินเดือน รับคนเขา เอาคนออก เช็คบัตรตอก ออกใบเตือน ซึ่งมักถูกมองวาไมใชหนวยงานสำคัญ
เพราะไม ได ส รา งรายได ให องค ก ร ขณะเดี ย วกั น ฝ าย HR ก็ ยั งไม มี มุ ม มองต อพนั กงานในองค กรวา เป น ทรัพ ยากร
ที่สำคัญและตองรักษาไวเชนกัน
(2) Digital HRM I เปนประเภทที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน HR โดยเฉพาะ
เชน การสรรหา เปนตน โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มความเร็ว ลดตนทุน และปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับ HR 2.0 ที่มี
รูปแบบการทำงานที่มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนมากขึ้น โดยมีมุมมองตอบุคลากรวาเปนทรัพยากรที่มีคุณคา และเปน
ส วน ส ำคั ญ ใน ก า รขั บ เค ลื่ อ น อ งค ก ร น อ ก จ าก นั้ น HR ยั งรั บ ห น าที่ เต รี ย ม ค วาม พ ร อ ม เพื่ อ รอ งรั บ
ความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองคกรอีกดวย
(3) Digital HRM II เปนประเภทที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชปรับกลยุทธ HR เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน
HR เช น การสรรหา การจั ด การผลการปฏิ บั ติ งาน ค าตอบแทน และการพั ฒ นาบุ คลากร ซึ่ ง สอดคล องกั บ HR 3.0
ที่มีรูปแบบการทำงานที่สามารถวางแผนเชิงกลยุทธใหกับองคกรและผูบริหารได โดยใหความสำคัญตอการเชื่อมโยงปจจัย
ภายนอกเขากับการบริหารงาน HR ภายในองคกร และมีการกำหนดขีดความสามารถของ HR และองคกร ถือเปนนัก
สงเสริมและบริหารความเปลีย่ นแปลง
(4) Digital HRM III เปนประเภทที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการกำหนดกลยุทธ HR และการปฏิบัติงาน
ดาน HR โดยมุงหวังที่จะเพิ่มมูลคาใหกับองคกรผานการปรับปรุงการตัดสินใจของ HR อยางเปนระบบบนฐานขอมูล
ดิจิทั ล และรักษาความสัม พัน ธที่ มีคุ ณ คารวมกั นระหวางบุ ค ลากร ซึ่งสอดคล องกับ HR 4.0 ที่มี รูป แบบการทำงาน
ที่ทัน สมัย สามารถปรับตัวใหเขากับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการนำหลักการ Internet of Things เขามา
มีบทบาทในองคกร ทั้งในการสื่อสาร การสรรหาพนักงาน วิธีการทำงานและสถานที่ทำงาน โดยมีการใชงาน Social
Media เพื่อสื่อสารกันเฉพาะกลุม นอกจากนี้ ยังมีสวนรวมในการกำหนดกลยุทธตาง ๆ อีกดวย
Soumyasanto Sen กล า วว า การปรั บ เปลี่ ย นไปสู Digital HR อย า งยั่ งยื น ในอนาคตนั้ น ประกอบด ว ย
4 ขั้ น ตอน (Soumyasanto Sen, 2020) ได แ ก (1) การประเมิ น ความพร อม (Readiness Assessments) ตั้ งแต การ
ทบทวนวิสัยทัศน ขั้นตอนการดำเนินงาน HR ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลของบุคลากร และวัฒนธรรมองคกร
เพื่อสรางสวนผสมที่เหมาะสมของกลยุทธและแนวทางของ HR (2) กำหนดกลยุทธของดิจิทัล (Broader Digital Strategy)
ซึ่งอาจเกิดความเปลี่ยนแปลงไดตลอดเสนทางจึงมีความจำเป นตองมีการทบทวนแผนงานนั้นในเวลาที่ เหมาะสม (3)
กำหนดแผนงาน (Roadmaps for Phases) โดยคำนึงถึงประโยชนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (4) การนำไปสู
การปฏิ บั ติ (Organization’s Approaches) โดยการปรับ เปลี่ ยนนี้ จำเป น ต องมี การสำรวจ ทดลอง และเรี ยนรู อย าง
ตอเนื่ อง อี กทั้ งการเปลี่ ยนแปลงวัฒ นธรรมองคกรและพฤติ กรรมของบุ คลากรไม ใช เรื่องงาย ดั งนั้ น HR ต องมี ความ
พยายามเปนพิเศษในการเรียนรูและทำสิ่งตาง ๆ ในรูปแบบใหมเพื่อเอาชนะความทาทาย ทั้งนี้ แบบจำลองและแนวทางที่
สรางขึ้นอาจแตกตางกันไปตามบริบทแวดลอมในแตละแหง
Varadaraj & Wadi ได ให มุ ม มองแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ Digital HR ประกอบด ว ย 4 วาระ (Varadaraj & Wadi,
2021: p.45) ได แ ก (1) ประสิ ท ธิ ภาพของ HR (HR Efficiency) เป นวาระการสร างแพลตฟอร มเทคโนโลยี เพื่ อจั ดการ
กระบวนการ HR อยางมีประสิทธิภาพ (2) ประสิทธิผลของ HR (HR Effectiveness) เปนวาระการใชเทคโนโลยีเพื่ อ
ยกระดั บ การปฏิ บั ติ ในบุ ค ลากร การจัด การ ผลการปฏิ บั ติ งาน การสื่ อสาร และการทำงาน (3) ความเกี่ย วข องกั น
(Connection) สรางสัมพันธทางอารมณ สรางเครือขายสังคม และแบงปนประสบการณผานเทคโนโลยี (4) สารสนเทศ
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(Information) เปนวาระการแบงปนขอมูลเพื่ อสรางผลกระทบใหกับองคกร การเขาถึงขอมูลที่มีโครงสรางและไมมี
โครงสราง และการนำขอมูลภายนอกมาสูองคกร
5. บทบาทของนัก HR ในการจัดการทุนมนุษยในยุคดิจิทัล
เมื่อเกิดการปรับตัวของ HR สู Digital HR แลว บทบาทของนัก HR ก็ยอมเปลี่ยนแปลงตามไปดวย โดยตาม
แนวคิดของ Ulrich กำหนดบทบาทของนัก HR ไว 4 ประการ ดังนี้
1. บทบาทการเปนหุนสวนทางกลยุทธ (Strategic Partner) คือ การดำเนินกลยุทธที่ตระหนักถึงวัตถุประสงค
และทิ ศทางขององคการ โดยมีวัตถุป ระสงคหลักในการทำงานของฝายทรัพ ยากรบุ คคลคือการสรางและใชกลยุทธ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเปาหมายขององคการ
2. บทบาทการเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ผูบริหารตองปรับเปลี่ยนกลยุทธอยางสม่ำเสมอ
ซึ่งฝายทรัพยากรบุคคลเปนสื่อกลางในการสื่อสาร ทำความเขาใจ จูงใจ และเตรียมความพรอมของบุคลากรใหพรอมรับ
กับการเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรม นโยบาย และการปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นในองคการ
3. บทบาทการเป น ผู เชี่ ย วชาญ (Administrative Expert) ในฐานะที่ ด ำเนิ น งานตามสายงานของ
ฝายทรัพยากรบุคคล เชน การสรรหา การจางงาน เงินเดือน การฝกอบรม การวัดผล เปนตน มีการนำเทคโนโลยีเขามา
ใชเพื่อใหการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
4. บทบาทการเปนผูสนับสนุนบุคลากร (Employee Champion) บทบาทนี้จะเกี่ยวของกับการทำงานของ
บุคลากรที่สรางความเปนอยูที่ดีและความสัมพันธที่ดีระหวางองคกรและพนักงาน
ตาราง 2 บทบาทในงาน HR ของ Ulrich
บทบาท (Role)
การจัดการทรัพยากรมนุษย
เชิงกลยุทธ (Management of
Strategic Human
Resources)
การจัดการความเปลี่ยนแปลง
(Management of
Transformation and
Change)
การจัดการโครงสรางพื้นฐาน
(Management of Firm
Infrastructure)

ผลลัพธ (Deliverable)
การดำเนินกลยุทธ
(Executing strategy)

เปรียบไดกับ (Metaphor)
บทบาทการเปนหุนสวนทาง
กลยุทธ (Strategic Partner)

การสรางองคกรใหม/
การตออายุองคกร
(Creating a renewed
organization)
การสรางโครงสรางพื้นฐาน
ที่มีประสิทธิภาพ (Building
an efficient
infrastructure)

บทบาทการเปนผูนำ
การเปลี่ยนแปลง
(Change Agent)

การจัดการความมีสวนรวมของ
บุคลากร (Management of
Employee Contribution)

การเพิ่มความมุงมั่นและ
ความสามารถของบุคลากร
(Increasing employee
commitment and
capability)

บทบาทการเปนผูสนับสนุน
บุคลากร (Employee
Champion)

บทบาทการเปนผูเชี่ยวชาญ
(Administrative Expert)

กิจกรรม (Activity)
จัดตำแหนงทรัพยากรบุคคลและ
กลยุทธ: การวินิจฉัยองคกร (Aligning
HR and strategy: Organizational
diagnosis)
สรางความมั่นใจในความสามารถ
ในการเปลี่ยนแปลง (Managing
transformation and change: Ensuring
capacity for change)
การปรับปรุงกระบวนการทำงานของ
องคกร: บริการที่ใชรวมกัน
(Reengineering Organization
Processes: Shared services)
การรับฟงและตอบสนองตอบุคลากร:
จัดหาทรัพยากรใหกับบุคลากร (Listening
and responding to Employees:
Providing resources to employees)

ที่มา : ดวงกมล, 2557
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โดยเมื่อเปรียบเทีย บระหวางบทบาทของนัก HR และบทบาทของหัวหนา งาน ตามแนวคิดของ Ulrich
แสดงไดตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2 บทบาทเปรียบเทียบระหวางนัก HR กับหัวหนางาน (นิสดารก, 2551: น.175)
จากภาพที่ 2 จะเห็ น ได ว า หั ว หน า งานควรเป น ผู แ สดงบทบาทหุ น ส ว นเชิ ง กลยุ ท ธ แ ละบทบาทผู น ำ
การเปลี่ยนแปลงพอ ๆ กับนัก HR แตนัก HR ควรแสดงบทบาทผูเชี่ยวชาญในงาน HR มากกวาหัวหนางาน และบทบาท
สุดท ายหัวหน างานตองเปนที่ พึ่งให พนักงานมากกวาฝาย HR และตองไดรับการยอมรับจากพนักงานเนื่องจากเป น
ผูปฏิบัติงานใกลชิดกับพนักงาน
จากแนวคิดของการจัดการทุนมนุษยในยุคดิจิทัลและบทบาทของนัก HR ดังกลาวขางตนไมอาจปฏิเสธได
ที่จะถูกนำมาประยุกตใชในองคกร เชนเดียวกันกับหนวยงานภาครัฐไทยที่ไดนำนโยบาย “ประเทศไทย 4.0 (Thailand
4.0)” ไปสู ก ารปฏิ บั ติ โดยมุ ง ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร า งเศรษฐกิ จ กอปรกั บ นโยบายหลั ก ของรั ฐ บาลด า นการปฏิ รู ป
การบริหารจัดการภาครัฐ และยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มุงเนนใหภาครัฐยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการและใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส โดย
(1) การให บ ริ ก ารสาธารณะของภาครั ฐ ได ม าตรฐานสากลและเป น ระดั บ แนวหน าของภู มิ ภ าค และ (2) ภาครั ฐ
มี ค วามเชื่ อมโยงในการให บ ริ ก ารสาธารณะต าง ๆ ผ า นการนำเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาประยุ ก ต ใ ช ดั ง นั้ น เมื่ อ บริ บ ท
ทางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงและการจัดการภาครัฐไดถูกปฏิรูป หนวยงานและการจัดการทุนมนุษยภาครัฐสมควร
ต อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นตามเช น กั น เพื่ อ ให อ งค ก ารสามารถเติ บ โตได อ ย า งเข ม แข็ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น
การบริหารทรัพยากรมนุษยยุค 4.0 (Human Resource 4.0: HR 4.0) ของภาครัฐไทยจึงเปนความทาทายใหมภายหลัง
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 อยางหลีกเลี่ยงไมได
6. ความทาทายใหมของการจัดการทุนมนุษยภาครัฐจาก New Normal สู Next Normal
ความทาทายใหมของการจัดการทุนมนุษยภาครัฐนั้น ผูเขียนไดนำแนวคิด HR Business Partner ของ Ulrich
มาใชเปนกรอบในการวิเคราะห เนื่องจากแนวคิดดังกลาวมีหลักการพื้นฐานในการจัดการความเปลี่ยนแปลงและความมี
ส วนร วมของบุ คลากร นอกจากนี้ แนวโน ม ในการบริ หารราชการแผ น ดิ น ของประเทศไทยที่ อาจมี การปรั บ เปลี่ ย น
ในอนาคตจากการบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ไปสูการบริการสาธารณะแนวใหม (New
Public Services) หรือการจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม (New Public Governance) ซึ่งเนนการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนเพิ่ มมากขึ้ น โดยได แบ งความท าทายใหม ออกเป น 4 ระยะ (Ulrich, 2019) ได แก (1) ระยะที่ มุ งเน น
การสร า งประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) (2) ระยะที่ มุ ง เน น การสร า งนวั ต กรรม (Innovation) (3) ระยะที่ มุ ง เน น การ
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วิเคราะหขอมูลเชิงลึกที่ตอบโจทยองคกร (Information) และ (4) ระยะที่มุงเนนการสรางความเชื่อมโยงบุคลากรใน
องคกรกับสภาพแวดลอมรอบตัว (Connection)
ในระหวางการเขียนบทความนี้ ยังคงอยูภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้น จึงไมอาจ
สามารถระบุ ค วามท า ทายและโอกาสในระยะยาวได อ ย า งถู ก ต อ งและแม น ยำในทุ ก ประเด็ น อย า งไรก็ ต าม
เมื่อวิเคราะหผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สถานการณในปจจุบัน และแนวโนมความ
เปลี่ยนแปลง ตามกรอบแนวคิดขางตน พบวาความทาทายใหมของการจัดการทุนมนุษยภาครัฐในประเทศไทยจาก New
Normal สู Next Normal มีดังนี้
6.1 ความทาทายใหมในมิติการออกแบบและวิเคราะหระบบงาน (Analysis and design of work)
จากการขั บ เคลื่ อ นองค ก รด ว ยสั ญ ชาติ ญ าณของผู น ำ (Highest Paid Person's Opinion: HiPPO) สู ก าร
ขับเคลื่อนองคกรดวยขอมูล (Data-Driven Culture) เปนความทาทายในระยะที่มุงเนนการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกที่
ตอบโจทยองคกร (Information) โดยสถานการณในปจจุบันหนวยงานภาครัฐอยูระหวางดำเนินการจัดทำธรรมาภิบาล
ขอมูลในระดับหนวยงาน (Data Governance) นอกจากเปนการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
แล ว นั้ น ธรรมาภิ บ าลข อ มู ล ยั ง ถื อ เป น หั ว ใจสำคั ญ ในการบริ ห ารจั ด การข อ มู ล (Data Management) เพื่ อ ให
การไดมาและการนำขอมูลไปใชไดอยางถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเปนสวนบุคคล และ
สามารถเชื่ อมโยงกั น ได อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมั่ น คงปลอดภั ย ดั งนั้ น การสรางนวัตกรรมจากข อมู ลของ HR นั้ น
จะเกิดขึ้นไมไดเลยหากไมมีการจัดทำตามกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน แสดงตามภาพที่ 4

ภาพที่ 4 กรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในระดับหนวยงาน
(สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล (องคการมหาชน), 2563)
ดังนั้ น แนวโน ม ความเปลี่ ยนแปลงสู Next Normal จึ งมี ค วามท า ทายในการสราง Data-Driven Culture
(Anderson, 2015) โดยเริ่มตนจากผูนำที่สรางแรงบันดาลใจ สงเสริมวัฒ นธรรมองคกรที่ขับเคลื่อนดวยขอมูล และ
สนับสนุนตั้งแตการรวบรวมขอมูลไปจนถึงการตัดสินใจ ตลอดจน การสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ปรับปรุง และพัฒนา

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 126

ปที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

Journal of HR intelligence

อยางตอเนื่อง จนทำใหองคการสามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อประโยชนทางดานการแขงขันและเปนผูนำทางดานขอมูล
(Data Leadership) ไดอยางแทจริง
6.2 ความท าทายใหม ในมิ ติ การฝ กอบรมและพั ฒนา (Training and Development) และการวางแผน
ทุ นมนุ ษย (HR Planning) จากการพั ฒนาทั กษะดิ จิ ทั ลของบุ คลากร (Reskill, Upskill and New-skill) สู การพั ฒนา
ป ญ ญาประดิ ษฐ (Artificial Intelligent: AI) เป น ความท าทายในระยะที่ มุ งเน น การสร า งนวั ต กรรม (Innovation)
โดยสถานการณ ในปจจุบั น หน วยงานภาครัฐไดนำ Digital มาปรับปรุงกระบวนการทำงานของ HR ที่เห็นไดอยางชัดเจน
อยู ใ นกระบวนการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ก ารฝ ก อบรมในรู ป แบบออนไลน การเรี ย นรู ด ว ยตนเอง (e-learning)
มากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนสูรัฐบาลดิจิทัล
ทั้ง 7 กลุมความสามารถ (สำนักงาน ก.พ., 2561) ไดแก กลุมที่ 1 ความสามารถดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy) กลุมที่ 2 ความสามารถดานการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน
การจัดการดานดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance) กลุมที่ 3 ความสามารถดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองคกร (Digital Technology) กลุมที่ 4 ความสามารถดานการออกแบบกระบวนการและ
การให บ ริ ก ารด ว ยระบบดิ จิ ทั ล (Digital Process and Service Design) กลุ ม ที่ 5 ความสามารถด า นการบริ ห าร
กลยุ ท ธ แ ละการจั ด การโครงการ (Strategic and Project Management) กลุ ม ที่ 6 ความสามารถด า นผู น ำดิ จิ ทั ล
(Digital Leadership) และกลุ ม ที่ 7 ความสามารถด า นการขั บ เคลื่ อ นการเปลี่ ย นแปลงด า นดิ จิ ทั ล (Digital
Transformation) นอกจากนี้ จากรายงาน The New Future of Jobs (World Economic Forum, 2020: p.111)
พบวา ประเทศไทยมีการนำเทคโนโลยีมาใช ไดแก ปญญาประดิษฐ คิดเปนรอยละ 80 และหุนยนต คิดเปนรอยละ 67
เชน ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (industrial automation) โดรน (drones) เปนตน
ดั ง นั้ น แนวโน ม ความเปลี่ ย นแปลงสู Next Normal จึ ง มี ค วามท า ทายในการเร ง พั ฒ นา AI และ
การเรีย นรูของหุ น ยนต (Machine Learning) (สำนั กงานนวัต กรรมแห งชาติ (องคการมหาชน), 2563) ด วยข อมู ล
ขาวสาร และองคความรูของบุคลากร เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการใหบริการสาธารณะไดอยางแมนยำ ตลอดจน
ลดระยะเวลาและขอผิดพลาดของการทำงานในทุกระดับ
6.3 ความทาทายใหมในมิติการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) จาก Work
from home สู ก ารทำงานจากทุ ก ที่ (Work from Anywhere) หรื อ การทำงานแบบไฮบริ ด โมเดล (Hybrid
Model) เปนความทาทายในระยะที่มุงเนนการสรางประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยสถานการณในปจจุบันหนวยงาน
ภาครัฐไดมีมาตรการใหบุคลากรปฏิบัติราชการจากที่พักอาศัย (Work from Home) ในชวงสถานการณการแพรระบาด
ของโรคโควิด-19 ซึ่งอาจทำใหบุคลากรรูสึกโดดเดี่ยวและแยกตัวออกจากสภาพแวดลอมยิ่งขึ้น มีขอเสนอในการสราง
ความเชื่อมโยงบุคลากรกับคานิยมขององคกร ดังกรณีศึกษาของ AVIVA ซึ่งเปนบริษัทประกันภัยขามชาติในประเทศ
อังกฤษ (KPMG, 2020) โดยองคกรไดแสดงใหเห็นวาบุคลากรเปนสิ่งสำคัญขององคกรตามคานิยมขององคกร มีการ
สื่อสารกับบุคลากรถึงรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปแตเงินเดือนและสวัสดิการยังเหมือนเดิมทุกประการ สงผลให
ผลผลิ ต ของบุ ค ลากรอยู ในระดั บ ที่ ใกล เคี ย งกั บ ช วงก อนสถานการณ การแพร ระบาดของโรคโควิ ด -19 และนั กวิ จั ย
ชาวตางชาติไดแนะนำใหใช Hybrid Model เพื่อประโยชนของ Work from Home โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับการทำงาน
ในเชิงลึกควบคูไปกับการสรางสภาพแวดลอมในสำนักงาน การสนทนากับเพื่อนรวมงาน และการสงเสริมความเปนอยู
ที่ดีของบุคลากร (Kulik, 2021)
ดั งนั้ น แนวโน มความเปลี่ ยนแปลงสู Next Normal จึ งมี ความท าทายในการบริ หารผลการปฏิ บั ติ งาน
จากการทำงานแบบผสมผสาน (Hybrid Model) มากขึ้ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลการทำงานจากระยะไกล
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ซึ่งหมายถึงจากทุกทีค่ วบคูไปกับการทำงานในสำนักงานตองไปอยางยืดหยุนและเหมาะสมเพื่อรักษาบุคลากรใหคงอยูและ
สามารถจัดการกับบุคลากรดาวเดนภายในองคกรได ดังตัวอยางของ KPMG ตามภาพที่ 5

ภาพที่ 5 การจัดหมวดหมูบุคลากรเพื่อชวยในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Link, 2020)
6.4 ความทาทายใหมในมิติความปลอดภัยในการทำงาน (Safety and Health) จากการดูแลรักษา
ความปลอดภัยทางดานกายภาพของบุคลากร (Physical Health) สูความปลอดภัยทางดานจิตใจของบุคลากร
(Mental Health) เปนความทาทายในระยะที่ มุงเนนการสรางความเชื่อมโยงบุ คลากรในองคกรกับสภาพแวดลอม
รอบตัว (Connection) โดยสถานการณในปจจุบัน สิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความปลอดภัยทางดานกายภาพไดอยางชัดเจน
ที่สุดคือจำนวนผูไดรับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย จากยอดสะสมของผูที่ไดรับวัคซีน จำนวนทั้งสิ้น 98,046,970
โดส พบวา ผูไดรับ วัคซีน เข็ มที่ 1, 2 และ 3 คิด เป น รอยละ 51.09, 44.51 และ 4.40 ของยอดผู ที่ได รับ วัคซีน สะสม
ทั้งหมด ตามลำดับ
ดังนั้น แนวโนมความเปลี่ยนแปลงสู Next Normal จึงมีความทาทายในการดูแลรักษาความปลอดภัยทางดาน
จิตใจในระยะยาวของบุคลากร (Mental Health) อันเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และ Work from
Home ซึ่งเปนประเด็นที่เกิดขึ้นทั่วโลกเมื่อเทคโนโลยีเขามามีบทบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นอาจจะทำใหบุคลากร
รูสึกโดดเดี่ยวและแยกตัวออกจากสภาพแวดลอม (Ulrich, 2019) การเริ่มตนและการรักษาความปลอดภัยทางจิตใจ
ความไววางใจ และความเชื่อมโยงทางสังคมในระดับองคกรจึงอาจเปนเรื่องเรงดวนของ HR โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
ทีมงานมีความคลองตัว ทับซอน และกระจายตัวกันมากขึ้น (Kulik, 2021)
7. ปจจัยสงเสริมความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดการทุนมนุษยภาครัฐสูยุค Next Normal
จากความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในการจัดการทุนมนุษยและสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทำ
ใหหลายองคการตระหนักถึงปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการเพื่อเตรียมความพรอมในการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตเพื่ อให องค ก รอยู ร อดและบุ ค ลากรปฏิ บั ติ งานได อย างมี ป ระสิท ธิภ าพโดยเฉพาะอย างยิ่ งหน วยงานภาครั ฐ
ซึ่ ง เป น องค ก ารที่ บ ริ ห ารราชการและให บ ริ ก ารสาธารณะเพื่ อ บรรลุ เป า หมายในการบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี
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โดยกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและมีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ ผูเขียนจึงขอนำเสนอปจจัย
สงเสริมความสำเร็จในการขับเคลื่อน HR ในยุค Next Normal ดังนี้
7.1 ผูนำการเปลี่ยนแปลง ผูนำเปนผูซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจขององคกร การแกไขปญหาและตัดสินใจดวย
ตนเองจึงอาจไมใชคำตอบอีกตอไป การสรางความมีสวนรวมในการตัดสินใจจึงเปนหัวใจของผูนำตอการเปลี่ยนแปลง
สำคั ญ ในอนาคต ผู เขี ย นจึ งขอนำเสนอรู ป แบบผสมผสานของภาวะผู น ำจากตั วแบบผู น ำแบบมี ส วนร วม (Leader
Participation Model) ของ วรูม และเยตตัน (ชาติชาย และ ธีระวัฒน, 2559) เพื่อใหบุคลากรสามารถขับเคลื่อนองคกร
ดวยการมีสวนรวมอยางทั่วถึง โดยในเบื้องตนผูนำตองอธิบายและสื่อสารกับทุกคนในองคกรใหรับทราบและเขาใจความ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบตอองค กรในภาพรวมและผลกระทบรายบุ คคลในอนาคต
จากขอมูลที่มีอยูในมืออาจเก็บขอมูลที่จำเปนจากลูกนองแตละคนเพิ่มเติม พรอมทั้งรวบรวมขอเสนอแนะหรือแนวทางใน
การปฏิ บั ติจากบุ คลากรหลายกลุมซึ่งได ปรึกษาหารือกันมาแลว จากนั้ นจึงใชอำนาจในการหาขอตกลงรวมกั นวาจะ
ตัดสินใจดำเนินการดวยแนวทางใดและอยางไรเพื่อใหเกิดการยอมรับจากทุกฝาย อยางไรก็ตามผูนำและกลุมผูนำควรเปน
แบบอยางที่ดีและสามารถเปนที่พึ่งพาใหกับบุคลากรได
7.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลง จากวิวฒ
ั นาการของทรัพยากรมนุษย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูในเกือบทุก
กระบวนการ แนวคิดเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงควรถูกกลาวถึงแบบหลีกเลี่ยงไมได โดยผูเขียนขอนำเสนอ 8
ขั้ น ตอนในการจั ด การความเปลี่ ย นแปลง (Kotter, J., 1996) ได แ ก (1) สร างจิ ต สำนึ ก แห งความเร งด ว นของการ
เปลี่ ยนแปลง (Create sense of urgency) (2) ริเริ่มแนวทางรวมกัน (Build guiding coalition) เชน การสรางบุ คลากร
ที่เปนผูนำ (Change agents) (3) สรางวิสัยทัศนเชิงกลยุทธและริเริ่มสรางสรรค (Form strategic vision and initiatives)
(4) สื่อสารใหผู อื่นทราบถึงวิสัยทัศน และพฤติกรรมใหม ที่ตองการ (Communicating the change vision) (5) การมอบ
อำนาจให บุ คลากรสามารถทำงานได (Empower Action) (6) สรางความสำเร็จระยะสั้น (Establish Short-term wins)
เพื่อใหทุกคนในองคการเห็นความสำเร็จในแตละระยะของการเปลี่ยนแปลง (7) สรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดอยางตอเนื่อง
(Creating a constantly change) และ (8) ใหความสำคัญกับผลงานที่ดีและวัฒนธรรมการทำงานใหม ๆ อยางไรก็ตาม
ผูนำการเปลี่ยนแปลง โครงสรางของระบบราชการ ลำดับชั้นการบังคับบัญชา กฎระเบียบที่เกี่ยวของ วัฒนธรรมองคกร อาจ
เปนประเด็นในลำดับตน ๆ ที่ควรคำนึงถึงเมื่อประสงคที่จะเปลี่ยนแปลงองคกร
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงจึงเปนปจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่สงผลใหองคกร
ภาครัฐเตรียมความพรอมและสามารถรับมื อกั บ สถานการณ ค วามเปลี่ย นแปลงที่ ตองเผชิญ รวมถึ งผลกระทบจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19
8. บทสรุปและขอเสนอแนะ (Conclusion)
เมื่อการจัดการทุนมนุษยภาครัฐภายหลังสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 มีผลกระทบใน 4 มิติ อัน
ประกอบด วย (1) มิ ติ ก ารออกแบบและวิ เคราะห ร ะบบงาน (2) มิ ติ ก ารฝ ก อบรมและพั ฒ นาและการวางแผน
ทุนมนุษย (3) มิติการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ (4) มิติความปลอดภัยในการทำงาน สงผลใหเกิดการปรับตัวของ
HR และบทบาทของนัก HR ที่มุงสูการจัดการทุนมนุษยในยุคดิจิทัล โดยเมื่อเทียบเคียงกับระยะที่มุงเนนตามแนวคิดของ
Ulrich ทั้ ง 4 ระยะ ผู เขี ย นได เสนอความท า ทายใหม ของ HR ที่ จ ะจั บ มื อ กั บ บุ ค ลากรและองค ก รภาครั ฐ ก า วข า ม
จาก New Normal สู Next Normal ไปพรอมกัน ดวยปจจัยความสำเร็จเรื่องผูนำและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
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ตาราง 3 สรุปความทาทายใหมของการจัดการทุนมนุษยภาครัฐจาก New Normal สู Next Normal
มิติ HR

ระยะที่มุงเนน
(Ulrich, 2019)
สารสนเทศ

การออกแบบและ
วิเคราะหระบบงาน
การฝกอบรมและพัฒนา/ นวัตกรรม
การวางแผนทุนมนุษย
การบริหาร
ประสิทธิภาพ
ผลการปฏิบัติงาน
ความปลอดภัย
ความเกี่ยวของกัน
ในการทำงาน

วิถีชีวิตใหม
(New Normal)
การออกแบบและวิเคราะหระบบงาน
ผานวัฒนธรรมองคกรที่ขับเคลื่อนดวยผูนำ
การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร

วิถีชีวิตถัดไป
(Next Normal)
การออกแบบและวิเคราะหระบบงาน
ผานวัฒนธรรมองคกรที่ขับเคลื่อนดวยขอมูล
การเรียนรูของหุนยนตหรือปญญาประดิษฐ

การบริหารผลการปฏิบัติงานจาก
การทำงานจากที่พักอาศัย
ดูแลรักษาความปลอดภัย
ทางดานกายภาพ

การบริหารผลการปฏิบัติงานจาก
การทำงานจากทุกที่หรือไฮบริดโมเดล
ดูแลรักษาความปลอดภัย
ทางดานจิตใจ

อยางไรก็ตาม ไมวาจะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหมตอจากนี้ หลักการสำคัญของการจัดการทุนมนุษยยังคง
เหมื อนเดิ ม นั่ น คื อ สรา งมู ล ค าให กับ องค ก ร (Add Value) ตามแนวทางภายนอกสู ภ ายใน (Outside/inside หรื อ
Outside in) คนหา พัฒนา และสราง Talent รวมถึงผูนำใหกับองคกร ตลอดจนมีการวางแผนและปรับใชเทคโนโลยี
เพื่ อ ทดแทนในบางงาน ดั ง นั้ น หน ว ยงานภาครั ฐ จึ ง ควรให ค วามสำคั ญ กั บ ทุ น มนุ ษ ย โดยผู เขี ย นมี ข อ เสนอแนะ
เชิงนโยบายบางประการ ดังนี้
1. หนวยงานภาครัฐควรริเริ่มสรางความปลอดภัยทางดานจิตใจ โดยทำการสำรวจบุคลากรภายในหนวยงาน
ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งทางตรง เชน การไดรับวัคซีนโควิด-19 ความพรอมของ Work
from Home ความต อ งการพั ฒ นาทั ก ษะดิ จิ ทั ล เป น ต น และทางอ อ ม เช น บุ ค ลากรในครอบครั ว ตกงาน
การเลี้ยงลูกในขณะ Work from Home คาน้ำคาไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้น เปนตน เพื่อจัดกลุมของบุคลากรและวิเคราะหขอมูล
เชิ งลึ ก ยกตั ว อย า งเช น กลุ ม ที่ 1 ได รับ ผลกระทบทางตรงและทางอ อ มสู ง กลุ ม ที่ 2 ได รับ ผลกระทบทางตรงสู ง
แตผลกระทบทางออมต่ำ กลุมที่ 3 ไดรับผลกระทบทางตรงต่ำแตผลกระทบทางออมสูง และกลุมที่ 4 ไดรับผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางออมต่ำ เพื่อหามาตรการรองรับความตองการและบรรเทาปญหาของบุคลากรหรือการใหคำปรึกษา
อยางมืออาชีพ เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยทางจิตใจ ความไววางใจ และความเชื่อมโยงทางสังคมในระดับองคกร
ควบคูไปกับการสรางความปลอดภัยทางกายภาพ เชน การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ใหกับบุคลากรทุกคน การแจกหนากาก
อนามัยเพื่อปองกันโรคโควิด-19 และมลภาวะทางอากาศโดยเฉพาะในเมืองใหญ เชน ปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5
ไมครอน (ฝุน PM 2.5) หรือสเปรยฆาเชื้อเมื่อเขาทำงานในสำนักงาน การสาธิตทำความสะอาดสำนักงาน เปนตน
2. รัฐ บาลควรผลั กดั น ให ทุ ก หน ว ยงานของรัฐ จั ด ทำธรรมาภิ บ าลข อ มู ล ระดั บ หน ว ยงานให เป น ไปตาม
มาตรฐานที่ ก ำหนดอย า งเคร ง ครั ด เนื่ อ งจากก อ นที่ จ ะสามารถนำองค ค วามรู ข องบุ ค ลากรไปฝ ก ฝนหุ น ยนต ห รื อ
ปญญาประดิษฐใหเกิดความเฉลียวฉลาดไดนั้น ควรเริ่มจากการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการวิเคราะหขอมูล (Data
Analytics) เพื่อสรางประสบการณและพื้นฐานที่ดีของบุคลากรในการบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร จากนั้นจึงควร
จั ด การกั บ ข อ มู ล (Data) ด ว ยการจั ด ท ำนโยบ ายด า นข อ มู ล ชุ ด ข อ มู ล และคำอธิ บ ายชุ ด ข อ มู ล ต อ มา
เมื่อประมวลผลขอมูลจนเกิดขอมูลขาวสารหรือสารสนเทศ (Information) ควรมีการบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่ไมมีโครงสรางที่จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เชน รูปภาพ วิดีโอ เสียง เปนตน เมื่อสารสนเทศ
ได ถู กให ค วามหมายจะทำให เกิ ด ความรู (Knowledge) ดั งนั้ น จึ ง ควรสร างความรู เชิ งลึ กของผู ป ฏิ บั ติ ง าน (Deep
Learning) เพื่อนำไปฝกฝนหุนยนตหรือปญญาประดิษฐใหเกิดความเฉลียวฉลาดตอไป

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 130

ปที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

Journal of HR intelligence

3. หนวยงานภาครัฐควรเสริมสรางวัฒ นธรรมองคกรที่ขับเคลื่อนดวยขอมูล (Anderson, 2015) อาทิเชน
วัฒนธรรมองคกรที่เปดเผยและมีความเชื่อใจ (Open, Trusting Culture) วัฒนธรรมองคกรที่เขาใจขอมูลในภาพรวม
(Broad Data Literacy) วัฒ นธรรมองค ก รที่ มุ งเป าหมายเป น หลั ก (Goals-First Culture) วัฒ นธรรมองคกรในการ
ตั้งคำถามและชางสั งเกต (Inquisitive, Questioning Culture) วัฒ นธรรมองค กรแห งการเรีย นรูอย างไม มี ที่ สิ้ น สุ ด
(Iterative, Learning Culture) และวัฒนธรรมองคกรที่ลดระดับความสำคัญของผูนำที่ตอตานการขับเคลื่อนองคกร
ดวยขอมูล (Anti-HiPPO Culture) โดยสามารถดำเนินการดวย 3 ทางเลือกตามที่ Harrison M. Trice & Janice M.
Beyer (อนุ รั กษ , 2552) แนะนำไว ได แ ก (1) แบบปฏิ วัติ โดยรวม (revolutionary and comprehensive) ในการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทั่วทั้งองคกร (2) แบบหนวยยอยหรือวัฒนธรรมยอย (subunit or subculture) (3) แบบคอยเปน
คอยไป (cumulative comprehensive reshaping) และการประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงควรคำนึงถึง 4 มิติ คือ
(1) ความทั่วถึง (pervasiveness) เปนสัดสวนของกิจกรรมในองคกรที่มีผลกระทบ (2) ขนาด (magnitude) ของการ
เปลี่ ย นแปลง (3) ความคิ ด สร า งสรรค (innovativeness) เป น ระดั บ ความคิ ด และพฤติ ก รรมที่ แ ตกต า งจากเดิ ม
(4) ระยะเวลา (duration) ที่ใชในการเปลี่ยนแปลง
4. หนวยงานภาครัฐควรเสริมสรางประสบการณ ที่ดีใหบุคลากร (Employee Experience) ทำใหบุคลากร
รูสึกเติมเต็ม และสรางความเชื่อมโยงระหวางบุคลากรกับองคกร นั่นคือ การทำใหบุคลากรรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร
หรื อเป น หุ น ส วนทางกลยุ ท ธ ข ององค ก ร ด วยการสนั บ สนุ นเครื่ องคอมพิ วเตอร พ กพา ซอฟต แวร (เช น e-Meeting
Platform) และเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานไดจากทุกที่ และทดลองการทำงานแบบ
ไฮบริดโมเดลเพื่อหาขอเสนอที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานของทุกคน ควบคูไปกับการออกแบบกิจกรรมของ HR เพื่อสราง
วั ฒ นธรรมเชิ งสั ม พั น ธ ภ ายในองค ก ร เช น วิ สั ย ทั ศ น ห รื อข อความที่ แ สดงคุ ณ ค า ของหน ว ยงานต อประชาชนและ
ประเทศชาติ การจัดการความขัดแยงระหวางบุคคล การฝกอบรมออนไลนในหัวขอที่สรางสรรค เปนตน ทั้งนี้ การทดลอง
ทำงานแบบไฮบริดโมเดลควรมีความยืดหยุนสูงเนื่องจากเปนการลองผิดลองถูกโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางดานจิตใจ
ของบุคลากรเปนสำคัญ อีกทั้ง การเชื่อมตอความสัมพันธของบุคลากรไมเนนเฉพาะกับเพื่อนรวมงานภายในหนวยงาน
เทานั้น HR จำเปนตองสรางความสัมพันธโดยตรงกับงานปกติในวิถีชีวิตถัดไป โดยสามารถจัดการใหบุคลากรเชื่อมโยงและ
ตอบโตกับผูรับบริการสาธารณะหรือผูมีสวนไดสวยเสียภายนอกสำนักงานไดอีกดวย
นอกจากนี้ ภาครัฐควรพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกับสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเปลี่ยนผานจาก New Normal สู Next Normal กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่
จำเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ นำไปสูการลดความเหลื่อมล้ำ และเอื้อตอการพัฒนา เพื่อรองรับ
สถานการณความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตอไป
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