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ย้อนดูพัฒนาการ HR จากยุค ๑.๐ – ๓.๐ 

๑. HR  ๑.๐ ยคุเร่ิมแรกของงานบริหารทรัพยากรมนษุย์ ท่ีงานของ HR ยงัคงมีลกัษณะเป็น “งาน
บคุคล” (Personnel) หรือมีลกัษณะเป็น “งานธุรการ” ซึง่ให้ความส าคญัในการท างานอยูก่บัการ “จา่ยเงิน
เดือน รับคนเข้า เอาคนออก เช็คบตัรตอก ออกใบเตือน” โดยองค์กรยงัมองวา่ ฝ่าย HR ไมใ่ชส่ว่นงาน
ส าคญัเพราะไมท่ าให้เกิดรายได้ และไมไ่ด้มีมมุมองตอ่ “คน” ในองค์กรวา่เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัสงูสดุ   

๒. HR ๒.๐ เป็นยคุท่ีเร่ิมมีแนวคิดวา่ โลกมีการแขง่ขนัสงูมาก HR จงึต้องเปล่ียน ไมส่ามารถ
ท างานแบบเดมิๆ ได้อีกตอ่ไป และเห็นว่าคนเป็นทรัพยากรส าคญัในการขบัเคล่ือนองค์กร โดยฝ่าย HR คือ
ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีส าคญัในการสรรหาคดัเลือกและรักษาบคุลากรเหลา่นัน้ รวมทัง้ต้องมีความสามารถในการชว่ย
องค์กรคิดไปยงัอนาคตด้วย ดงันัน้นกั HR ต้องปรับบทบาทจากการท างานวนัตอ่วนั (Day-to-Day 
Routine) ไปสูก่ารเป็นคูค่ิดทางธุรกิจ/คูค่ดิเชิงกลยทุธ์ (Business Partner/Strategic Partner) และต้องมี
หน้าท่ีเป็น Change Agent ท่ีมีความสามารถในการเตรียมพร้อมคนให้รองรับกบัการเปล่ียนแปลง 
                 ๓. HR ๓.๐ คือการท างานของ HR ในยคุปัจจบุนันีท่ี้มีการก าหนดขีดสมรรถนะของคนท างาน  
HR (HR Competency) อย่างชดัเจนวา่ต้องมีอะไรบ้าง และการจะเป็น Professional HR ได้จะต้องมี
คณุสมบตัอิยา่งไร โดยมองว่า HR ยคุใหมท่ี่เป็นมืออาชีพต้องให้ความส าคญักบัการเช่ือมโยงปัจจยั
แวดล้อมภายนอกเข้ากบัการบริหารงาน HR ภายในองค์กรด้วย (HR from the Outside-In) ไมใ่ชม่องแต่
ปัจจยัภายในองค์กรเพียงอย่างเดียว นอกจากนีย้งัมองวา่ นกั HR ต้องมีความเป็น Credible Activist หรือ
เป็นคนท างานท่ีมีความน่าเช่ือถือ โดยต้องมีศาสตร์ในการท างานเชน่เดียวกบัวิชาชีพอ่ืนๆ ต้องเป็นนกั
สง่เสริมบริหารการเปล่ียนแปลง ต้องเป็นนกัสร้างขีดความสามารถขององค์กร, ต้องเป็น Innovator ท่ี
สามารถคิดค้นนวตักรรม ออกแบบเคร่ืองมือบริหารจดัการทรัพยากรมนษุย์ท่ีเหมาะสมกบัองค์กรของ
ตนเองได้ ตลอดจนเป็นนกัวางแผนเชิงกลยทุธ์ท่ีสามารถก าหนดต าแหนง่เชิงกลยทุธ์ขององค์กร และ
เสนอแนะแนวทางให้แก่ผู้บริหารได้  
 
 ๑๐ แนวโน้มที่ก าลังจะเกิดขึน้เม่ือประเทศไทยเข้าสู่ยุค “Thailand ๔.๐” 
 นอกจากการท่ีประเทศไทยต้องปรับตวัให้ทนักระแสโลกด้วยการเตรียมก้าวเข้าสู่ยคุ Thailand ๔.๐  
ท่ีธุรกิจจะต้องแขง่ขนักนัด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม ขณะเดียวกนัยงัมีอีกหลาย
ปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดขึน้พร้อมๆ กบัการเปล่ียนผ่านสูย่คุ ๔.๐ อย่างไมส่ามารถหลีกเล่ียง ซึง่จ าเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีนกั HR จะต้องมองการณ์ไกล คาดการณ์ถึงสิ่งท่ีไมค่าดฝัน (Expect the Unexpected) ไว้ลว่งหน้า และ
เตรียมหาหนทางรับมือท่ีเหมาะสมกบัองค์กรของตน โดย ๑๐ แนวโน้มส าคญัท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ ได้แก่ 
 



๑).ประเทศไทยก าลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)  
อีกไมน่านประเทศไทยจะเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายอุยา่งเตม็ตวั แนน่อนวา่ปรากฏการณ์นีย้่อมสง่ผลกระทบตอ่
องค์กรตา่งๆ ในการสญูเสียบคุลากร โดยเฉพาะบคุลากร Gen BB ท่ีถึงเวลาเกษียณอาย ุ
 และสง่ผลให้องค์กรต้องสญูเสียองค์ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค เคล็ดลบัตา่งๆ ท่ีสัง่สมในตวับคุลากร
เหลา่นัน้ไปด้วย ดงันัน้สิ่งท่ีนกั HR ควรต้องเร่ิมเคล่ือนไหวแล้วในตอนนี ้คือการหาหนทางให้เกิดการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากพนกังานรุ่นเก่าไปสูพ่นกังานรุ่นใหม ่รวมทัง้อาจต้องทบทวนนิยามของค าวา่ 
“เกษียณอาย”ุ เสียใหม ่ซึง่อาจยืดเวลาออกไปได้ตามความเหมาะสม ไมจ่ าเป็นต้องผกูกบัตวัเลข “๖๐ ปี” 
เทา่นัน้  
๒). Millennials in the Workplace 
จากเดมิท่ีเรามกัตัง้ค าถามวา่ “จะท างานอยา่งไรกบัคน Gen Y ท่ีเข้ามาในองค์กร” แตใ่นไมช้่าค าถามนีจ้ะ
หมดไป เน่ืองจากคน Gen Y หรือ Millennials จะกลายเป็นกลุม่คนสว่นใหญ่ในองค์กร สิ่งท่ีนกั HR ควรรีบ
ตอบตวัเองให้ได้ก็คือ “จะปรับองค์กรอยา่งไรให้เหมาะสมกบัคนยคุใหม่” ไมใ่ชค่าดหวงัให้คนรุ่นใหมเ่ป็น
ฝ่ายปรับตวัเข้าหาองค์กรเพียงอยา่งเดียว นอกจากนีน้กั HR จะต้องมีความเข้าใจในตวัพนกังานและมี
ความยืดหยุ่นสงูขึน้ด้วย เพราะการใช้วิธีการดแูล/ฝึกอบรมแบบ One Size fits all อาจไมไ่ด้ผลกบัคนรุ่น
ใหมอี่กตอ่ไป แตต้่องมีการออกแบบให้เหมาะกบัพนกังานแตล่ะคนด้วย (Tailor-Made)   
๓).รูปแบบของเศรษฐกิจก าลงัจะเปล่ียนไป  
เม่ือประเทศไทยเข้าสูย่คุ ๔.๐ รูปแบบเศรษฐกิจจะเปล่ียนจากอตุสาหกรรมท่ีเน้นการผลิตปริมาณมากและ
ใช้แรงงานราคาถกู ไปสูก่ารพฒันาอตุสาหกรรมท่ีพึง่พาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม และการใช้
เทคโนโลยีดจิิทลั ฉะนัน้นกั HR จงึมีหน้าท่ีส าคญัในการพฒันาศกัยภาพคนให้สงูขึน้ และหาแนวทางสร้าง
คนให้เป็น “นกัคิด” ท่ีสามารถสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ  ให้เกิดขึน้    
๔).โลกาภวัิตน์ (Globalization) จะเข้มข้นมากขึน้  
การเช่ือมโยงของโลกในยคุโลกาภิวตัน์ท่ีมีความเข้มข้นท าให้เรามีโอกาสเผชิญการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว
และคาดไมถ่ึง (Rapid and Unpredictable change) ได้มากขึน้ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในสว่นหนึง่สว่นใด
ของโลก เชน่ การออกจากสหภาพยโุรปของประเทศองักฤษ การเกิดขึน้ของเทคโนโลยีใหม่ๆ  หรือการด าเนิน
ธุรกิจของบรรษัทข้ามชาตยิกัษ์ใหญ่ท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่โตมาก อาจสร้างผลกระทบตอ่องค์กรมากมาย
ได้ นกั HR จงึต้องรู้ปรากฏการณ์ตา่งๆ ในโลกและพร้อมรับทกุการเปล่ียนแปลง   
๕).การเกิดที่ท างานแบบใหม่ที่เรียกว่า Digital Workplace  
ค าวา่ “Internet of Things” จะสร้างการเปล่ียนแปลงให้แก่โลกอยา่งมาก ข้อมลูแทบทกุอยา่งในอนาคตจะ
ถกูเช่ือมโยงอยูใ่นโลกอินเตอร์เน็ต แม้แตป่ระเทศไทยก็เตรียมพร้อมท่ีปรับตวัสู ่Thailand Digital Economy 
ภายในปี ๒๐๒๐ ดงันัน้ในอนาคต นกั HR จงึต้องมีแผนแล้ววา่ จะขบัเคล่ือนคนให้พร้อมกบัโลกยคุดจิิทลั



อยา่งไร จะมีวิธีบริหารการท างานผา่นระบบออนไลน์อยา่งไร และจะบริหารจดัการดจิิทลัคอนเทนต์ใน
องค์กรให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร 
๖).ทุกส่ิงทุกอย่างในชีวิตจะอยู่ใน Mobile Technology  
ตวัอยา่งส าคญัท่ีเกิดขึน้  ณ ขณะนี ้เชน่  นโยบาย  National e-Payment  หรือพร้อมเพย์  (Promtpay)  
ของรัฐบาล ตอ่ไปนบัจากนี ้ไมว่า่จะเป็นเร่ืองของการท าธุรกรรมหรือการท างานอ่ืนๆ   จะสามารถ
ด าเนินการผา่น Mobile Technology เชน่ สมาร์ตโฟน หรืออปุกรณ์อ่ืนๆ ได้มากขึน้เร่ือยๆ นกั HR จงึต้อง
เตรียมเปล่ียนวิธีการท างานของตวัเอง ทัง้ในเร่ืองของการบริหารจดัการ การฝึกอบรมพนกังาน ฯลฯ ซึง่อีก
ไมน่านทัง้หมดอาจต้องกระท าผา่น Mobile Technology เชน่เดียวกนั 
๗).วัฒนธรรมการเช่ือมโยงกัน (A Culture of Connectivity) จะเปล่ียนแปลงไป 
วฒันธรรมการเช่ือมโยงกนัของคนในอนาคตจะเป็นการติดตอ่ท่ีท าได้ตลอด ทกุท่ีทกุเวลา  
เป็นปรากฏการณ์ท่ีเรียกว่า The Hyper connected และเปล่ียนจากแนวคดิ Work-Life Balance ไปสูค่ า
วา่ “Weisure Time” (เป็นค าศพัท์ท่ีเกิดจากการน าตวัอกัษร W ในค าวา่ Work มารวมเข้ากบัค าว่า Leisure 
ท่ีแปลวา่ เวลาว่าง) ท่ีขอบเขตระหวา่งโลกสว่นตวัและโลกของงานไมมี่เส้นแบง่ชดัเจนอีกตอ่ไป คนท างาน
อาจใช้ส่ือโซเชียลสว่นตวัในเวลาท างานและตดิตอ่เร่ืองงานผา่นโปรแกรมแชทเม่ือกลบับ้าน ค าว่า Work-
Life Balance อาจหายไป ฉะนัน้ HR จงึต้องเตรียมท่ีจะปรับวิธีในการดแูลโลกทัง้สองด้านของพนกังานท่ีมี
รูปแบบตา่งไปจากเดมิ 
๘).สังคมของการมีส่วนร่วม  
ในอนาคตสงัคมจะต้องการมีสว่นร่วมมากขึน้เร่ือยๆ แม้แตก่ารผลิตสินค้าใดๆ ก็ตาม หากผู้ ซือ้สามารถมี
สว่นในการออกแบบ แลกเปล่ียนไอเดีย สินค้านัน้จะขายดี นกั HR จงึต้องพร้อมท่ีจะสร้างการมีสว่นร่วมให้
เกิดขึน้ภายในองค์กร และสร้างโอกาสให้พนกังาน รวมถึงลกูค้าท่ีซือ้สินค้าและบริการขององค์กร สามารถมี
สว่นร่วมแสดงความคดิเห็น แลกเปล่ียน แบง่ปันความรู้และความคิดสร้างสรรค์กนัได้ตลอดเวลา 
๙).การเรียนรู้ผ่าน Social จะกลายเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก 
โลกยคุใหมจ่ะเปล่ียนจาก The ‘e’ decade (ยคุ e เชน่ e-learning, e-book, e-commerce ฯลฯ) ไปสู ่The 
‘s’ decade หรือยคุของ Social ไมว่า่จะเป็น Social networking, Social media หรือ Social Learning สิ่ง
ส าคญัในการสร้างการเรียนรู้ของพนกังานยคุใหม่คือการเรียนรู้ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีเขาสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตวัเอง หน้าท่ีของ HR จงึต้องเปล่ียนจาก Trainer หรือ Instructor ไปสู ่facilitator หรือเป็นผู้ ท่ีคอย
อ านวยความสะดวก หาช่องทางในการสง่เสริมให้พนกังานได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
๑๐).องค์กรในอนาคตต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึน้ 
ในอนาคต องค์กรตา่งๆ ทัว่โลกจะไมส่ามารถด าเนินธุรกิจโดยสนใจผลก าไรเพียงอย่างเดียว แตมี่แนวโน้ม
ต้องปรับตวัไปสู่องค์กรท่ีมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและให้ความส าคญักบัการพฒันาอยา่งยัง่ยืน โลกยคุ
ใหมก่ าลงัขบัเคล่ือนจาก CSR (Corporate Social Responsibility) ไปเป็น CSV (Creating Shared 



Value) ท่ีปลกูฝังจิตส านกึคา่นิยมในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคม ชีวิต สิ่งแวดล้อม และธรรมชาต ิผนวก
รวมเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ในการท าธุรกิจตัง้แตต้่นน า้ถึงปลายน า้ ทนุนิยมในโลกอนาคตจะต้องปรับตวัไปสู ่
“ทนุนิยมท่ีมีจิตส านกึ” ซึง่ HR ต้องมีสว่นร่วมอยา่งมากในการน าพาคนและองค์กรไปสูจ่ดุนัน้ให้ได้ 
 
 
 
 

 
คณะได้ขออนมุตัิเข้าร่วมฟังบรรยาย ในวนัองัคารที่ ๕ กนัยายน   ๒๕๖๐   

ณ   ห้อง ๓๐๐๑  ชัน้ ๓  อาคารนวมินทราธิราช   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   


