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หัวข้อ “การบริหารและพัฒนางานบุคคลภาครัฐ”
โดย นายพงศ์โพยม วาศภูติ
ประธาน อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในปั จจุ บัน การบริห ารงานบุ คคล จะใช้แนวทางปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หนังสื อ สั่ งการ หรือมติของ
สานักงาน ก.พ. คงไม่เพียงพอ เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หากเรายังยึดติดแบบเดิมๆ และถ้าไม่เรียนรู้
จากคนอื่นว่าวันนี้โลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น ตัวเราอาจตามไม่ทัน และเป็นปัญหาตามมาในที่สุด หรือหากว่า
เราไม่ส นใจใครเลย ว่าขณะนี้ โ ลกได้เปลี่ ยนไปถึ ง ไหนแล้ ว ก็ท าให้ การทางานของเราไม่ มีประสิ ท ธิ ภ าพ ไม่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ทาให้การบริหารงานก็เสื่อมถอยไปเช่นกัน
ส าหรั บ ประเทศไทย เห็ น ได้ ว่ า ได้ ต่ อ สู้ กับ ระบบและบุ ค คล ส่ ว นของระบบก็ คื อ ระเบี ย บกฎหมาย
ระบบงาน วัฒนธรรมองค์กร ส่วนบุคคล ก็คือ คน (ดี/ไม่ดี) คน (เก่ง/ไม่เก่ง) Mindset/จิตสานัก ซึ่งอย่างไรแล้ว
ระบบก็สู้คนไม่ได้ เพราะเรามีทั้ งคนดี คนไม่ดี คนเก่ง คนไม่เก่ง Mindset มีจิตสานึก ที่เอื้อต่อการทางานหรือ
ขัดขวางการทางาน ฉะนั้ น ประเทศไทยเราต้อ งมุ่งที่ จะพัฒ นา “คน” หาทางแก้ ไ ขปั ญหาที่ ตัวบุค คลให้
มากกว่าระบบ
ปัจจุบันกาลังแรงงานคนไทยทั้งประเทศมีประมาณ 38.38 ล้านคน เป็นกาลังพลฝ่ายพลเรือน 2.09
ล้านคน คิดเป็น 5.45 % ของกาลังแรงงาน ใช้งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562 ยอดเงินงบประมาณ 3 ล้าน
ล้ านบาท เป็ น งบบริ ห ารงานบุ คคล 1 ล้ านล้ านบาท ถื อว่ ามีก าลั งคนและงบประมาณมากเพีย งพอต่อ การ
ขับเคลื่อนงาน จึงขอฝากกับนักทรัพยากรบุคคลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ได้รับมอบหมายนโยบาย ภารกิจ
หน้าที่ตามกฎหมายภารกิจเฉพาะหน้า หรือภารกิจ สาคัญเพิ่มขึ้น ที่ส่วนใหญ่
หาทางออกด้วยการขอคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม แต่ในฐานะที่เรา
เป็นนักทรัพยากรบุคคล ควรมีทางเลือกในการพิจารณากาหนดอัตรากาลัง เช่น
มอบเอกชน มอบชุมชน ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาค
ประชาสั ง คม หรื อ กรณี ที่ ห น่ ว ยงานราชการต้ อ งท าเองสามารถใช้ วิ ธี
Outsource ใช้ เ ทคโนโลยี หรื อ จ้ า งรู ป แบบอื่ น ๆ ที่ ล ดการใช้ ข้ า ราชการ/
พนักงานราชการ เพื่อประหยัดงบประมาณ และมีประสิทธิภาพในการทางาน
มากขึ้น โดยทั้ง HRM+HRD ต้องหาความรู้เพิ่มเติม และนาแนวทางการทางาน
ของภาคเอกชนเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐ

หัวข้อ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค digital disruptive world”
โดย นายมนูญ สรรค์คุณากร
อดีตผู้อานวยการสานักงานการบุคคลกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

ข้อแตกต่างระหว่างภาค

ราชการกับภาคเอกชน
ภาคราชการ เน้ น ท าตามระเบี ย บ กฎหมาย
กฏเกณฑ์ ให้ถูกต้อง ส่วนภาคเอกชน เน้นผลลัพธ์เป็นผล
กาไร เป็นสิ นค้า ซึ่งมีความคิดที่แตกต่างกันมาก แต่ มีสิ่ ง
หนึ่งที่เหมือนกัน คือ การบริหารคน
การบริ ห ารคนเป็ น สิ่ งส าคัญ การน าวิธ ีก ารและ
เครื่อ งมือ ที ่ผู ้บ ริห ารทรัพ ยากรมนุษ ย์จ ะเลือ กใช้ห รือ น า
วิธีการต่าง ๆ มาใช้จริง โดยประเมินได้ว่าเครื่องมือใดที่จะ
เหมาะสมกับองค์กรของเรา ณ เวลานี้ ซึ่งมีจุดดีหรือมีข้อ
ควรระวังอย่างไร เมื่อนาเครื่องมือต่างๆ มาใช้ เพราะหลั ก
คิดสาคัญอยู่ที่เราต้องเลือกให้เป็น มิใช่ทาทุกอย่าง หรือทา
ไปตามกระแส รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ในการ
วัดและประเมินผล ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผน หรือด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Performance : เป็นหัวใจของการบริหารคน
โดยภาคเอกชนให้ความสาคัญและใช้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาคนให้บรรลุผลสาเร็จ

Selection : วิธีการเลือกหรือสรรหาคน ต้องหาคนที่ดี
ที่สุด เก่งที่สุด ถูกที่สุด มาอยู่ในองค์กร เพื่อให้ได้ Performance
ที่ดีที่สุด และจัดคนให้เหมาะกับงาน เลือกใช้วิธีการจะจ้างเป็น
ชิ้นงาน รายวัน หรือรายปี ที่ต้องได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ทาน้อยแต่ได้มาก ประหยัด ลดต้นทุน ซึ่ง เป็นเรื่องสาคัญของผู้ที่
ทา HR รวมถึงผู้นาต้องเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง กระตุ้นให้
เกิ ด การริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ๆ โดยใช้ วิ ธี ก ารคิ ด ทบทวน
แสวงหาทางออกและวิธีการแก้ปั ญหาต่าง ๆ โดยการสร้าง
จิตสานึกของผู้ตามให้เห็นความสาคัญว่า เป้าหมายและผลงานนั้น
จาเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทาให้องค์กร
เจริญก้าวหน้าประสบความสาเร็จได้

อย่างไรก็ตาม แม้ภาคเอกชนจะคานึงถึงงบประมาณรายได้เป็นอันดับแรก ในขณะที่ส่วนภาคราชการมีแต่
งบประมาณรายจ่าย ไม่มีงบประมาณรายได้ แต่มสี ิ่งทีอ่ งค์กร/HR ต้องใส่ใจ คือ
1. ลดต้นทุน
2. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
3. ส ร้ า ง Innovation ใ ห้ ค น มี
คว ามคิ ด สร้ า งสรรค์ สร้ า ง
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
มากขึ้น ด้วยการคิด วิเคราะห์
จากข้ อ มู ล ประเมิ น ผล ว่ า มี
ความคุ้มค่า รวดเร็ว มากน้อยแค่
ไหน ทั น เวลากั บ การใช้ ง าน
ห รื อ ไ ม่ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ กั บ
ประชาชน หรือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่

Evaluation : การหาระบบประเมินผลที่เที่ยงธรรมที่สุด หากในองค์กรขาดคุณธรรม ความยุติธรรม
ภายในองค์กรเกิดความเหลื่อมล้า อาจเกิดปัญหาทาให้คนไม่อยากทางาน หรือทางานก็ทาไม่เต็มที่ ซึ่งปัญหาที่พบ
บ่อยคือ ผู้ประเมินขาดความยุติธรรม ไม่กล้าประเมินตามความจริง รักพวกพ้อง การประเมินที่ดีต้องประเมินตาม
ผลงานจริงที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบตามมาตรฐานที่กาหนดไว้

Reward : เมื่อผู้ประเมินทาการประเมินแล้ว หากผู้ถูกประเมินดี ทางานได้ตามเป้าหมาย เราต้องให้
รางวัล ให้ผลตอบแทน เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ ซึ่งมีทั้ง เงิน เลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง ฯลฯ แต่หากประเมินแล้ว
พบว่าพนักงานต้องได้รับพัฒนาเพิ่มเติมอีก ก็สามารถใช้วิธีการฝึกอบรม การสอนงาน หรือมีการสร้างการเรียนรู้
เพิ่มเติมมารองรับเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ

Environment :

สิ่ง แวดล้ อ มในที่ ทางาน มี ทั้ ง
ภายในและภายนอก สิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายในองค์กร หมายถึง
ฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร ที่ทางานร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นหัวหน้า
กับลูกน้อง หรือระหว่างเพื่อนร่วมกัน ฯลฯ จากการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย Insead ที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงค์โปร์ พบว่า สาเหตุ
ของการลาออกจากงานมากที่สุด มาจากหัวหน้า คิดเป็น 50%
รองลงมาคือภาพลักษณ์ขององค์ กร ลักษณะงานไม่สนุก ไม่ท้า
ทาย ไม่ มี คุ ณ ค่ า ในตั ว เอง และสุ ด ท้ า ยคื อ การแข่ ง ขั น มี น้ อ ย
สะท้ อ นได้ ว่ า พนั ก งานไม่ มี ค วามสุ ข กั บ การท างาน อั น
เนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Leadership : การเป็นผู้นานั้นต้องเป็นคนที่มองเห็นภาพในอนาคต มองเห็นโอกาสหรือช่องทางต่าง
ๆ ที่สามารถทาให้งานประสบความสาเร็จได้ มีความสามารถในการตัดสินใจเรื่องสาคัญต่าง ๆ ได้ ในฐานะผู้นา
ต้องสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้ มีการวางแผน วิเคราะห์ข้อมูล หาข้อมูลมาประกอบในการตัดสินใจ
ควบคู่กันไปด้วย หรืออาจจะให้ทีมงานเสนอการแก้ไขปัญหาเพราะอย่างน้อยหลายความคิดย่อมดีกว่าความคิด
เดียว การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถทาได้เช่นกัน
ทักษะเบื้องต้นในการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้นาที่ดีในอนาคต ท้ายที่สุดแล้วก็อยู่ที่ตัว เอง ที่ต้อง
หมั่น ฝึ กฝนและอาศัยประสบการณ์จ ากการทางาน หั ดเรียนรู้สิ่ งใหม่ ๆ ต้องเปลี่ ยนแปลง ปรับตัว ให้ ทันต่อ
เหตุการณ์ และพัฒนาตัวเองอยู่ เสมอ นอกจากนี้ ต้องให้ความสาคัญกับ การทางานเป็นทีม งานจะไม่สามารถ
ประสบความสาเร็จได้เลยหากไม่ร่วมมือกัน ดังนั้น ทีมงานเป็นส่วนสาคัญมากที่จะช่วยให้ประสบความสาเร็จ โดย
ผู้นาที่ดีต้องวางตัวกับลูกทีมให้เหมาะสม สร้างความเป็นกันเองในการทางานร่วมกัน แบ่งหน้าที่หรือกระจายงาน
อย่างชัดเจน พร้อมให้ความช่วยเหลือ และให้คาปรึกษา

หัวหน้าที่ดี ต้องมี 3 ให้
1.
2.
3.

ให้ความรู้ : เรียนรู้ ประสบการณ์ และสอนงานลูกน้อง
ให้โอกาส : สนับสนุนกับความก้าวหน้าของลูกน้อง
ให้อภัย : เมื่อเกิดความบกพร่องในการทางาน ให้คาแนะนา เป็นพี่เลี้ยง
เพื่อพัฒนาการทางานให้มีประสิทธิภาพ

“ หัวหน้ าที่ดี”

…Disruptive world, no shortage of talent, but focusing on develop your people…
- Leading, Developing and Engaging of Talent การประกอบอาชีพของคนที่มีความสามารถ
ไม่จาเป็นต้องเป็นลูกจ้าง มีห้างร้าน แต่ปัจจุบันใช้ระบบออนไลน์มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
ซึ่งแนวโน้มของเด็กยุคใหม่จะใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบอาชีพ ฉะนั้น องค์กรจะต้องดึงดูดคนเก่ง
เข้ามาอยู่ในองค์กรให้ได้ ซึ่งผู้นาจะต้องใช้กลยุทธ์ในการโน้มน้าวให้เด็กเก่ง ๆ เข้ามา และพัฒนาบุคลากร
ให้กับองค์กร ถือว่าเป็ นเรื่ องสาคัญในการบริ หาร โดยผู้บริห ารต้องมีเวลาระยะหนึ่งในการเป็นผู้นา
เพื่อให้การพัฒนามีความต่อเนื่อง
- Change and Transformation Management ต้องเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
- Innovative Workplace การทางานอย่างไรให้ดี ปรับปรุงงานให้ทันสมัย ลดความผิดพลาด พยายาม
หาสิ่งใหม่ๆ มาปรับปรุงให้งานมีคุณภาพ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- Employee Engagement มีความพร้อมที่จะให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง เน้นมีความสุข
ในที่ทางาน และต้องทางานอย่างมีความสุข
- Diversity Management การบริหารบนความหลากหลาย

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต มีดังนี้
1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
2. การเปลีย่ นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ เช่น โครงสร้างการผลิตมีการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมไปสู่การบริการมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น
3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เช่น การเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศและโลก แรงงานทักษะสูงและมี
ความสามารถเฉพาะทางจะขาดแคลนมากขึ้น ความเหลื่อมล้าหรือความไม่เท่าเทียมกันขยายตัวเพิ่มขึ้น
4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติจะรุนแรงมากขึ้น
5. ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ เช่น การบริหารจัดการอาชญากรรมไซเบอร์และเสรีภาพ การ
เติบโตของลัทธิก่อการร้ายและวิกฤตอพยพย้ายถิ่นของผู้ลี้ภัย
...สถานการณ์เหล่านี้ล้วนมีผลต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยเช่นกัน
เมื่อทุกครั้งมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กร มักจะเปลี่ยนทั้ง 3 ตัวนี้เสมอ
1. Knowledge
2. Skill
3. Attitude

Attitude

1.
2.
3.
4.

Head สมอง
Hands มือ
Heart มีใจซึ่งกันและกัน
Health สุขภาพ

ทางานเป็นทีม
-แบ่งปันข้อมูล
-เป้าหมายสอดคล้อง
ทิศทางเดียวกัน
-แบ่งปันประสบการณ์
และข้อผิดพลาด
-ไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ตัวเราเอง
-ทาได้
-มุ่งมั่นเพื่อความสาเร็จ
-การเปลี่ยนแปลงคือ
โอกาส
-ปัญหาเป็นเรื่องของเรา
-เชื่อมั่นในตนเอง

ความเป็นผู้นา
-ให้เกียรติ
-สอน แนะนา ช่วยเหลือ
-เชื่อใจลูกน้อง พร้อมยืน
เคียงข้าง
-ผิดเป็นครู เรียนรู้จาก
ความผิดพลาด
-เปิดใจ รับฟังความ
คิดเห็นของลูกน้อง

-Technology & Product Development Ownership เป็นองค์กรที่พัฒนาสินค้าและบริการ และมีความ
เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์
-Diversity เป็นองค์กรที่มีการบริหารบนความหลากหลาย เช่น generation เพศ เป็นต้น
-Create and Innovate เป็นองค์กรสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล ในรูปแบบต่าง ๆ
-Workforce Mobility เป็นองค์กรที่เปิดโอกาสสาหรับหมุนเวียนพนักงานในระหว่างสานักงาน เพื่อแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยี
-Communicate and Collaborate เป็นองค์กรที่ทาให้ทุกคนเชื่อมต่อกันสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น พร้อมในการ
ประสานงานและการเรียนรู้ข้ามฝ่าย โดยการใช้เครื่องมือในการเชื่อมโยงใหม่ๆ
-Digital Expert เป็นองค์กรที่มีการเผยแพร่ความรู้
และพัฒนาทักษะทางดิจิทัลอย่างทั่วถึง รวมทั้งมีกลุ่ม
บุคลากรที่เป็น Digital Talent
-Data Analytics เป็นองค์กรที่มีความกระตือรือร้น
ในการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เข้าใจข้อมูลที่
เข้ามา และสามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลนั้นได้
..........................................................

