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การบริหารทรัพยากรมนุษย
การบริ ห ารการจั ดการทรั พยากรมนุษยเ ปน ศาสตรที่ วาดว ยการจัดสรรทรัพ ยากรบุคคลใหเกิ ด
ประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพัฒนามาจากการบริหารงานบุคคลซึ่งเปนแนวคิดที่วาดวยการรับ
บุคลากรเขามาทํางาน การดูแลบุคลากรระหวางการปฏิบัติงาน แนวคิด การบริหารงานบุคคลในอดีตมอง
บุคลากรขององคกรเปนการจางงานและการทํางานตอบแทนซึ่งกันและกันเทานั้น ไมไดครอบคลุมถึงการ
วางแผนระยะยาว ปจจุบันแนวคิดเรื่องการบริหารงานบุคคลไดพัฒนามาเปนการจัดการทรัพยากรมนุษย ซึ่งใช
แนวคิดวา บุคลากรในองคกรเปนเสมือนทรัพยสินประเภทหนึ่งขององคกรที่ตองไดรับการดูแลเอาใจใส จาย
คาตอบแทน ใหรางวัลและสวัสดิการ โดยเนนการดึงและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมาใชใหเหมาะสมกับงาน
มีการพัฒนาแนวคิดไปสูการจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ ที่มุงพัฒนา เสริมสรางและกระตุนใหบุคลากร
เกิดความรัก ความศรัทธา และมุงมั่นทุมเททํางานใหกับองคกร สนับสนุนใหบุคลากรเรียนรูอยางตอเนื่อง มี
สวนรวมในการเสนอแนะแนวคิดที่สรางสรรค อันกอใหเกิดนวัตกรรมใหมขึ้น สิ่งเหลานี้จะเปนกําลังผลักดัน
และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกร
สื บ เนื่ อ งจากวิ วั ฒ นาการของการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย เริ่ ม ตั้ ง แต ยุ ค แรกก อ นการปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรม และยุคการปฏิ วัติอุตสาหกรรม ซึ่งแบงออกเปน สองชว ง กลาวคือ ยุคเริ่มตนของการปฏิวั ติ
อุต สาหกรรมที่ เน นการจั ดระบบในองค กร โดยนําหลักการและแนวคิดเชิงวิทยาศาสตรเขามาชวยในการ
กําหนดมาตรฐานของผลผลิตในแตละวัน และพัฒนาไปยังยุคการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธซึ่งใหความสําคัญกับ
พฤติกรรมของคนงาน อันมีผลกระทบตอผลผลิตโดยรวมขององคกร และการบริหารทรัพยากรมนุษยในยุค
ปจจุบั น อัน เปนยุ คที่มีการศึ กษาคนควาเรื่องความสัมพั นธระหวางบุคคลและองคกร จนกลายมาเปนการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนการเปลี่ยนแนวคิดจากการมองคนในลักษณะที่ตองใชการบังคับบัญชา การจูง
ใจโดยใช เงินเปนสิ่ งลอ และการใชบทลงโทษใหเกิดความกลัว มาเปนการสร างความไววางใจใหเกิดความ
รับผิดชอบ สงเสริมความรวมมือและเนนการมีสวนรวม จนกลายเปนทฤษฎีตางๆ ตามแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยยุคใหม ซึ่งแนวคิดดานการบริหารทรัพยากรมนุษยจากอดีตถึงปจจุบันมีรายละเอียด โดยสรุป
ดังนี้
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1. การบริหารงานบุคคล หรือการบริหารบุคลากร เปนแนวคิดทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร ที่ ยังเขาใจกันวาการปกครองโดยการใชกฎเกณฑระเบียบขอบังคับและตัวบทกฎหมายที่ เครงครั ด
เขมงวดจะทําใหมนุษยในองคกรอยูในระเบียบวินัยและลดโอกาสการสรางความไมสงบใหแกองคกร กลาวคือ
1.1 เป า หมายสู งสุ ดในการบริห ารงานบุคคลคือการรักษาสัน ติสุขในองคกร โดยใหเรื่อง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนเรื่องรองลงมา
1.2 การวางแผนกําลังคนและการกําหนดขอบเขตหนาที่งาน เพื่อกําหนดคําบรรยายลักษณะ
งานมีสภาพตายตัว โดยฝายบุคคลเปนคนกําหนดวาตําแหนงนี้ควรทําหนาที่นั้นหนาที่นี้
1.3 การฝกอบรมและพัฒนางานในโลกของการบริหารงานบุคคลจัดทําโดยใหหัวหนางาน
หรือผูบริหารเปนผูกําหนดวาจะใหพนักงานเขารับการ ฝกอบรมในเรื่องใดบาง
1.4 การแรงงานสั ม พั น ธ ในเชิ ง ของนั ก บริ ห ารงานบุ ค คลจะหมายถึ ง การรอบรู ใ น
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ เพื่อจะไดนํามาเอาชนะคะคานกับลูกจาง แทนความหมายที่แทจริงที่หมายถึง
การสรางความเขาใจอันดีระหวางพนักงานหรือลูกจางกับผูบริหารหรือนายจาง และระหวางพนักงานดวยกัน
เพื่อสรางบรรยากาศที่เกื้อกูลตอการปฏิบัติงาน
1.5 การลงโทษพนักงาน ถือเปนผลงานชิ้นเอกของเจาหนาที่บุคคลที่แสดงใหเห็นวาไดจอง
จับผิดพนักงานอยางจริงจัง
2. การบริหารทรัพยากรมนุษย เกิดจากแนวคิดที่วาทรัพยากรมนุษยเปนสินทรัพยที่มีคายิ่งของ
องคกร และทุนมนุษยเปนทุนที่ยั่งยืนที่สุดเทาที่องคกรมีอยู ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษยจึงคํานึงถึง
2.1 เปาหมายหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษยคือการใชทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชน
อยางมีดุลยภาพสูงสุดในองคกร ซึ่งหมายถึงการพัฒนามนุษยใหมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นไปพรอมกับการ
พัฒนาองคกรอยางมีดุลยภาพ ทําใหพนักงานเติบโตและองคกรก็กาวหนาไปพรอมๆ กัน
2.2 การวางแผนกําลังคนและการกําหนดหนาที่งาน ดําเนินการโดยสํารวจขีดความสามารถ
ของบุคลากรที่มีอยู แลวปรับสภาพขอบเขตหนาที่งานตามลักษณะความรับผิดชอบของบุคลากร สามารถ
ปรับเปลี่ยนยึดหดขยายไดตามความจําเปนของภารกิจขององคกรที่มีลักษณะเปนพลวัต
2.3 การฝกอบรมและพัฒนาพนักงานในการบริหารทรัพยากรมนุษย ดําเนินการโดยนําเอา
สมรรถนะหลักและสมรรถนะในสายงานหรือสมรรถนะทางเทคนิค มารวมกันคิดระหวางผูบังคับบัญชาตน
สังกัดกับผูบริหารระดับสูงกวา ทําการกําหนดระดับความตองการของสมรรถนะที่จะทําใหผูดํารงตําแหนง
สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายได จากนั้นจึงนํามาจัดทําเปนความตองการในการฝกอบรม
2.4 กิจกรรมพนักงานสัมพันธ เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อทําใหพนักงานรูสึกวามีคุณคาของ
ความเปนมนุษยที่อยูในสังคมการทํางานอยางมีความหมายและเปนทุนมนุษยที่เปนสินทรัพยพื้นฐานที่มีคายิ่ง
ขององคกร
2.5 การลงโทษพนั กงานในมุมมองของการบริห ารทรัพยากรมนุษย ถือวาเปน สิ่งที่ จําเป น
เพราะการลงโทษคนไมดี ทําใหคนดีมีคา และการยกยองคนดีทําใหคนดีมีราคา มาตรฐานการลงโทษทางวินัย
เพื่อใหบรรลุผลดังกลาวจะดําเนินการอยางมีหลักการและมีเหตุผล
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แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย Human Resource Management : HRM
การบริหารทรัพยากรมนุษยและการบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการวาดวยการมอบหมายหนาที่
ตามโครงสรางขององคกรใหกับบุคลากรที่ผานการคัดเลือก ตามขั้นตอนและนโยบายที่องคกรกําหนด ในขณะ
ที่การบริหารงานบุคคลหมายถึงการบริหารจัดการหรือกํากับดูแลเกี่ยวกับหนาที่ของบุคลากรที่พึงปฏิบัติตาม
วัตถุประสงคที่องคกรวางไว
ในทศวรรษที่ 1980 เริ่มมีการใชแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยแทนที่การบริหารงานบุคคล ใน
อดีตองคกรมองบุคลากรวาเปนเพียงปจจัยการผลิตเทานั้น ในขณะที่ปจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษยมี
มุมมองในดานของบุคลากรวาเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาขององคกร ไมใชปจจัยการผลิตที่สามารถลด
ตนทุนได การบริหารงานบุคคลในอดีตจะเนนการเจรจาตอรอง และขอตกลงรวมในการจางงาน แตการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยจะเนนในเรื่องระบบการจัดการคุณภาพโดยรวม ซึ่งเปนกลไกสําคัญที่เปดโอกาสใหบุคลากร
เขามีสวนรวมในการทํางานที่เกี่ยวของกับหนาที่ของตน ผูบริหารจะตองดูแลและพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรอยางเปนระบบตอไปในอนาคต
นอกจากนี้การบริหารงานบุคคลในอดีตยังใหความสนใจในเรื่องความพึงพอใจในงานตลอดจนขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน ในขณะที่ปจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษยใหความสนใจเรื่องบรรยากาศการ
ทํางานในองคกร และวัฒนธรรมองคกร สวนการบริหารงานบุคคลจะใชการกําหนดงานเปนพื้นฐานในการสรร
หา ฝกอบรม และประเมินผลการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล ซึ่งตางจากการบริหารงานทรัพยากรมนุษยที่เนน
การทํางานเปนกลุม โดยเชื่อวาการทํางานเปนกลุมจะชวยสงเสริมศักยภาพโดยรวมขององคกร อันนําไปสู
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน การบริหารงานบุคคลจะเนนเรื่องการฝกอบรม การเรียนรูทักษะที่จําเปนตอการ
ทํางาน ในขณะที่การบริหารทรัพยากรมนุษยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลระยะยาว ดวยการฝกอบรม
และวิธีการอื่น เชน การหมุนเวียนงาน การสอนงาน การมอบอํานาจการตัดสินใจและการใหทุนการศึกษาตอ
เปนตน
กลาวโดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษยเดิมเรียกกันวาการบริหารงานบุคคล แตเมื่อโลกปจจุบันมี
ความเจริญเติบโตขยายตัวมากขึ้น กรอบแนวคิดดานงานบุคคลจึงจําเปนตองขยายและพัฒนาใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งนักวิชาการสวนใหญไมไดมองวาบุคลากรในองคกรเปนเพียงผูรับคําสั่งตามที่มอบหมาย
เทานั้น ในบทบาทใหมบุคลากรมีฐานะเปนทรัพยากรขององคกร ซึ่งเรียกในปจจุบันวา ทุนมนุษย ที่มีสวนรวม
ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ภ าระงานต า งๆ ขององค ก รดํ า เนิ น อย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ล สร า ง
ความสําเร็จและมีความสําคัญยิ่งตอองคกร
การบริหารทรัพยากรมนุษยมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดมาเปนระยะตั้งแตดั้งเดิมที่เรียกชื่อวาการ
บริหารงานบุคคล ซึ่งจุดเนนก็มุงไปที่ความเชี่ยวชาญในกระบวนการบริหารงานบุคคล จนปรับเปลี่ยนมาเปน
การกระจายความรับผิดชอบในการบริหารคนออกไปยังผูบริหารหรือผูท่ีเปนหัวหนางาน จุดเนนอยูที่ตัวผลงาน
การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึงกระบวนการที่ผูบริหาร ผูมีหนาที่เกี่ยวกับงานบุคลากร และ
หรือบุคคลที่ตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคลากรขององคกรรวมกันใชความรู ทักษะ และประสบการณในการสรร
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หา การคัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหเขาปฏิบัติงานในองคกร พรอมทั้งดําเนินการธํารง
รักษาและพัฒนาใหบุคลากรขององคกรมีศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ที่เหมาะสม ตลอดจนเสริมสรางหลักประกันใหแกสมาชิกที่ตองพนจากการรวมงานกับองคกร ใหสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขในอนาคต
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย เป น การสร า งผลิ ต ภาพด า นแรงงานให เ กิ ด ขึ้ น ในองค ก รให เ กิ ด
ประสิทธิผลและเกิดความคุมคาในการลงทุน การพัฒนาบุคลากรใหมีการเรียนรู ความสามารถที่พรอมรองรับ
ต อ การเปลี่ ย นแปลงและการแข ง ขั น อย า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ให อ งค ก ารมี ค วามสามารถใช ศั ก ยภาพและขี ด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอการประกอบการไดอยางเต็มที่ดว ยกิจกรรมการสรรหา การ
คัดเลือก การบริหารคาจางและสวัสดิการ การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การจัดการความรู การพัฒนา
องคกร การพัฒนาคานิยมและวัฒนธรรมองคกร การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน และการพัฒนาจิตสํานึก
ที่รับผิดชอบตอการทํางานของตนเองและตอสังคม
การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่บอกถึงกิจกรรมที่เปนการจัดหา การ
ใช การรักษาไวซึ่งทรัพยากรมนุษย ผูซึ่งเป นผูปฏิ บัติงานและส งผลต อความสําเร็ จขององคกร การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยเปนมากกวาแนวทางปฏิบัติและถือไดวาเปนกรอบกลยุทธใหญของการบริหารองคกรโดย
ภาพรวม ซึ่ งแนวความคิ ดการจั ดการงานบุคคลแบบเกานั้น เปน การปฏิบัติในกิจ กรรมทุกอยางที่เกี่ย วกับ
พนักงานในองคกร และเปนเพียงเครื่องมือที่ทําใหเกิดการปฏิบัติงาน ซึ่งคํานึงถึงเฉพาะการวางระเบียบและ
แนวปฏิบัติตางๆ เปนสวนใหญ
การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการในการตัดสินใจและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับบุคลากรทุก
ระดับในหนวยงาน เพื่อใหเปนนักทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและสงผลตอความสําเร็จตอเปาหมาย
ขององคกร กระบวนการตางๆ ที่สัมพันธเกี่ยวของ ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การ
สรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจายคาตอบแทน สวัสดิการ
และผลประโยชนเกื้อกูลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และแรงงานสัมพันธ การพัฒนาองคการ
ตลอดจนการวิจัยดานทรัพยากรมนุษย
การบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษ ย หมายถึ ง การจั ด ระเบี ย บดู แ ลบุ คลากรให ส ามารถใช ค วามรู แ ละ
ความสามารถของแตละบุคคลใหมากที่สุด เปนผลใหองคการอยูในฐานะไดเปรียบทางดานประสิทธิภาพ โดย
ไดรับผลงานมากที่สุดจากการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทุมเทในการทํางาน
กลาวโดยสรุป การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง การดําเนินการดานทรัพยากรมนุษยโดยใชกล
ยุทธในการสรรหา คัดเลือก พัฒนา จัดการผลการปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน แรงงานสัมพันธ สุขภาพ
และความปลอดภั ย และกลยุ ท ธ อื่น ๆ เพื่ อให ทรั พยากรมนุ ษย ส ามารถปฏิบัติ งานใหบ รรลุ ผ ลสําเร็จ ตาม
เป า หมายขององค กร กล า วคื อ การบริ ห ารทรัพ ยากรมนุษ ยคื อกระบวนการที่ทํ าใหได คนดีแ ละคนเกง มี
ความสามารถ การใช ค นและบํ า รุ ง รั ก ษาคนที่มี ป ระสิท ธิภ าพในการปฏิ บัติ งานในจํ านวนที่ เ พี ย งพอและ
เหมาะสมกับปริมาณงาน
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จากความหมายที่กลาวมาทําใหเห็นวา การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการหนึ่งที่จะชวยให
องคกรไดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ เขามาปฏิบัติงาน เพื่อสรางความเจริญเติบโตกาวหนาใหแกองคกร
และพรอมจะรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบันได ซึ่งจะตองเกี่ยวของกับบุคลากรหรือสมาชิกใน
องคกร 3 ชวงระยะเวลา กลาวคือ
1. กอนปฏิบัติงาน ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองวางแผน สรรหา และจูงใจ บุคลากรที่มี
ความรู ความสามารถ และประสบการณเขามารวมปฏิบัติงาน โดยหนวยงานดานนี้จําเปนตองรูและเขาใจถึง
กลุมเปาหมายที่องคกรตองการ เพื่อใหเขามารวมงานดวยความเหมาะสมตอไป
2. ขณะปฏิบัติงาน ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยจําเปนตองธํารงรักษาใหบุคลากรขององคกรมี
คุณภาพ มีชีวิตการปฏิบัติงานที่ดี มีความศรัทธาและจงรักภักดีตอองคกร โดยคํานึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสม
และเปนธรรม เพื่อจะดึงดูดความสนใจบุคลากรที่ดีเขามารวมปฏิบัติงานได
3. หลังการปฏิบัติงาน ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยตองเอาใจใสดูแลบุคลากรหลังเกษียณอายุ หรือ
บุ คลากรที่ มีค วามจํ า เป น ต องลาออกจากงานกอนเวลาด ว ยความจําเปน บางประการ โดยองคก รจะตอ ง
จัดเตรี ยมความพร อมให บุคลากรได ใช ชีวิ ตอยางมีความสุขในสังคมหลังออกจากงาน อาจจะเปน เรื่องเงิน
บําเหน็จ บํานาญ เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนในรูปอื่นๆ ที่จะเอื้อประโยชนตอการดํารงชีวิตที่
มีความสุขไดตอไป
การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนงานที่มีความสําคัญยิ่งตอองคกร ไมวาองคกรนั้นจะเปนองคกรขนาด
เล็กหรือขนาดใหญก็ตาม ไมวาจะเปนองคกรธุรกิจเอกชนหรือหนวยงานราชการของรัฐก็ตาม ในการดําเนินงาน
ขององคกร ทุกฝายหรือทุกแผนกงานลวนแลวแตตองมีความเกี่ยวของกับทรัพยากรมนุษย เพราะทรัพยากร
มนุษยถือไดวาเปนผูสรางสรรคงานใหกับองคกร การไดมา รักษา และพัฒนาไวซึ่งทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ
นั้นจะสามารถทําใหองคกรดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชนกับทุกฝายใน
องคกร ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษยจึงความความสําคัญ ดังนี้
1. ชวยสรางความเจริญเติบโตมั่นคงใหแกองคกร ในฐานะที่งานดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
จะทําใหไดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และมีความพรอมเขามาเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององคกรไปสู
ความสําเร็จได
2. ช ว ยสร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในการปฏิบั ติง าน เมื่ อบุ คลากรไดป ฏิบั ติง านที่ต นเองมีค วามรู
ความสามารถ และยังจะสงผลใหเกิดความทุมเท เสียสละ จงรักภักดีตอองคกรมากขึ้น
3. ชวยกระตุนใหบุคลากรตื่นตัวที่จะเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของตนเอง โดยอาศัยความรู
ความสามารถและทักษะที่หลากหลาย
4. ชวยสรางความมั่นคงใหแกสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะหากมีการบริหารทรัพยากรมนุษย
ที่ดียอมจะชวยเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพ กอใหเกิดการจางงานและภาวการณมีงานทํา สรางผลผลิตใหแก
องคกรและเพิ่มรายไดใหกับประเทศชาติมากยิ่งขึ้น
การบริหารทรัพยากรมนุษยมีผลตอบุคลากรตลอดจนสังคมสวนรวมดวย โดยจําแนกเปน 3 ดาน
ดังนี้
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1. ดานพนั กงาน ทําใหพนักงานในองค การสามารถใชศักยภาพของตนเองอยางเต็ มที่ ชว ยให
พนั ก งานได มี โ อกาสนํ า เอาความรู แ ละความสามารถของตนเองมาใช ใ นงานที่ รั บ ผิ ด ชอบได อ ย า งเต็ ม
ความสามารถ เกิ ด การพั ฒ นาตนเอง พั ฒ นางาน และพั ฒ นาสิ น ค า หรื อ บริ ก าร พนั ก งานมี โ อกาสและมี
ความกาวหนาในอาชีพ นําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคกร ระหวางพนักงานกับองคกรรวมกัน
2. ดานองคกร ทําใหองคกรสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง โดยองคกรมีทิศทางหรือนโยบาย
การบริ หารงานในลักษณะใดในปจ จุบั น และในอนาคต ความพรอมและความเพียงพอในเรื่องของจํานวน
ทรัพยากรมนุษยที่มีอยูในองคกร จะสามารถทําใหองคกรดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับการ
ขยายหรือหดตัวขององคกร สงผลใหองคกรสามารถดําเนินงานไปไดตามทิศทางและบรรลุเปาหมายที่ตองการ
3. ดานสังคม การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนพื้นฐานองการพั ฒนาระบบสังคมและเศรษฐกิจ
เพราะหากองคกรเจริญเติบโต ก็จะสงผลตอการจางงาน ทําใหประชาชนมีงานทํา มีอาชีพ มีรายไดในการหา
เลี้ยงครอบครัว มีสวัสดิการที่ดี อันเปนการสรางพื้นฐานที่มั่นคงใหกับสังคม และนําไปสูความเจริญกาวหนา
ดานเศรษฐกิจของประเทศตอไป
ทุนมนุษยมีความสัมพันธกับการเพิ่มประสิทธิผลขององคกร การบริหารทรัพยากรมนุษยที่ดีนั้นจะ
สงผลทําใหผลิตผลและผลการปฏิบัติงานขององคกรเพิ่มสูงขึ้น โดยที่ทุนมนุษยจะสามารถสรางคุณคาโดยผาน
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ไมวาจะเปนการสรรหาคัดเลือก การพัฒนาและการรักษา
คุณค า ของทุ น มนุ ษย นั้ น มี ตั้งแต ร ะดับ ต่ํา คือ สามารถสงมอบสินคาและบริการใหกับ ลูกคาตาม
ภารกิจในตําแหนง หรือถาองคกรมีการจัดการทุนมนุษยอยางดี ทุนมนุษยนั้นก็จะยกระดับ คือ นอกจากจะสง
มอบคุณคาแลว ยังจะเพิ่มคุณคาและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคามากขึ้น แตถาองคกรที่ใชการบริหารทุน
มนุษยเชิงกลยุทธ คุณคานั้นก็จะถูกยกระดับขึ้นมาเปนการสรางคุณคาใหมใหกับองคกร อาจนําไปสูการสราง
นวัตกรรมใหมซึ่งทําใหองคกรกาวกระโดดเหนือคูแขง ทําใหองคกรเกิดความไดเปรียบในการแขงขันและนําไปสู
ความยั่งยืน ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นถือวาเปนสมรรถนะที่สําคัญขององคกร
กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวาการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นมีความสําคัญในแงของการบริหารจัดการ
ในรูปของทุนมนุษย กลาวคือ ชวยสรางความเจริญเติบโตมั่นคงใหแกองคกร ชวยสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ชวยกระตุนใหบุคลากรตื่นตัวที่จะเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของตนเอง และชวยสรางความมั่นคง
ใหแกสังคมและประเทศชาติ
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย ห รื อ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย คื อ การใช ก ลยุ ท ธ เ ชิ ง รุ ก ที่ มี
ความสัมพันธกันอยางตอเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุดในองค นั่นคือบุคคลที่ทํางาน
ทั้งกรณีที่ทํางานรวมกันและกรณีที่ทํางานคนเดียว เพื่อบรรลุเปาหมายในการประกอบธุรกิจหรือกิจการใดๆ
กลยุทธในกรบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยนั้นจะมีกรเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ
จึงตองมี การพัฒ นาปรับ ปรุงตลอดเวลา ดวยเหตุนี้ในธุรกิจและองค กรหลากหลายประเภทจึงมีแผนกหรื อ
หนวยงานที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะ การบริหารทรัพยากรมนุษยถือเปนทั้ง
ทฤษฎีในเชิงวิชาการและแบบแผนการปฏิบัติในองคกรทั้งของเอกชนและภาครัฐ
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การบริหารเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษยจําเปนตองศึกษาทําความเขาใจอยางรอบดานและลึกซึ้งเกี่ยวกับ
มนุษยในทุกๆ มิติ การจัดการกับความหลากหลายนับวามีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการบริหารองคกรและ
การบริหารทรัพยากรมนุษย การคํานึงถึงความหลากหลายในระดับองคกรทําใหเกิดกระบวนการที่เปนรูปธรรม
เชน มีการกําหนดนโยบาย การสรางแผนปฏิบัติงาน การจัดการฝกอบรมใหแกบุคลากรทุกคน การติดตาม
ความก าวหน า การทบทวนกระบวนการทํ างาน การสร า งตัว ชี้วั ดหรือ เกณฑที่ วัด ได การสํ ารวจทบทวน
ภาพลั กษณ ขององค กร การปรั บ วิธี การทํ างานใหมีความยึดหยุน มากขึ้น และการพัฒ นาความสัมพันธกับ
หนวยงานภายนอกเพื่อเป ดรับมุมมองและวิธีการทํางานที่ห ลากหลายมากยิ่งขึ้ น อันจะทําใหเกิดความคิ ด
สรางสรรคและนวัตกรรมใหมๆ ได ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ
องคกรที่ประสบความสําเร็จตองสามารถเชื่อมโยงการพัฒนาพนักงานเขากับกลยุทธขององคกร
เริ่มตนจากการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นอกจากนั้นตองเปลี่ยนจากการอบรมมาเปนการเรียนรู เปนองคกร
แหงการเรียนรู รวมถึงกลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนแผนงานและกิจกรรมที่สรางขึ้นเพื่อใหองคกร
มีความพรอมในทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถและความชํานาญ อันจะสงเสริมขีดความสามารถและสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกร โดยสรางโอกาสใหทรัพยากรมนุษยในการเพิ่มทักษะ ความรู ความ
เชี่ยวชาญ และระดับสมรรถนะไดดีขึ้น ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญของการนําไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เชิงกลยุทธ ทําใหองคกรสามารถดําเนินกิจการทามกลางการแขงขันไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไปอยาง
มั่นคง
แนวคิดเกี่ยวกับดีสรัปชั่น (Disruption)
แนวคิดนี้ถือกําเนิดจากการลมสลายทางเศรษฐกิจของโลก ซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดาน
การตลาดมากมาย ทําใหเกิดความซ้ําซากจําเจในแนวคิดตางๆ ในการออกแบบสินคาและบริการเพื่อใหครองใจ
ผูบริโภคและการบริหารองคกร แนวคิดดีสรัปชั่นมี ฌอง-มารี ดรู ประธานกลุมบริษัท BDDP Group ซึ่งเปน
บริษัทที่ดําเนินธุรกิจประเภทสื่อสารระดับแนวหนาของโลกไดนําเสนอวิธีคิดแบบใหมๆ ที่เปนการแนะแนวทาง
ใหนักโฆษณาออกมาจากกรอบกฎเกณฑของระบบความคิดแบบเดิมๆ เพื่อมองหาสิ่งใหมๆ ซึ่งดีสรัปชั่นไมใชสิ่ง
ใหม แตเปนกรอบที่ใหความเขาใจไดงายขึ้นสําหรับการดําเนินธุรกิจในสภาพแวดลอมใหม
ฌอง-มารี ดรู ไดนําเสนอแนวความคิดดีสรัปชั่นในป ค.ศ. 1990 ซึ่งเปนการชวยใหคนไดเขาใจถึง
หลักความสําคัญของอคติที่ฝงแนนและธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติจนเปนวัฒนธรรมของการดําเนินธุรกิจ ดรู มี
ความเห็นวาคนทําธุรกิจตองหันกลับมาทบทวนความคิดเดิมของตนเองอีกครั้ง ซึ่งทุกอยางไมมีอะไรที่เปน
กฎเกณฑที่ตายตัว นักคิด นักออกแบบโฆษณาตองกลาที่จะแหวกกฎเกณฑเดิมๆ ซึ่งดีสรัปชั่นเปนทฤษฎีอยาง
หนึ่งที่มองหาจุดเหมือนเพื่อคนพบจุดแตกตางของสินคาหรือสิ่งที่มีมากกวาความเหมือน เพื่อนําสิ่งนั้นมาใชให
เกิดประโยชนสูงสุดทางการตลาด
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ดีสรัปชั่นถูกนํามาใชมากในธุรกิจโฆษณา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบอยๆ และไมสามารถคาดเดาอนาคต
ของสินคาได แตปจจุบันวิธีคิดดังกลาวไดแพรขยายออกไปสูธุรกิจทั่วไปในตลาดโลกแลว เพราะนอกจากจะ
กระตุนใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ แลว ยังนําไปสูการสรางแบรนดใหกับบริษัทตางๆ ใหดียิ่งขึ้น และสามารถขยาย
ตลาดไดกวางขวางมากยิ่งขึ้นดวย
ฌอง-มารี ดรู ผูนําเสนอแนวความคิดดีสรัปชั่น ไดนําเสนอการเปลี่ยนกฎ ไมใชการแหกกฎ ซึ่งมีวิธี
คิดอยู 2 ประการ กลาวคือ
1. ไมทําตามคนอื่น ไดแก การไมทําตามผูนําตลาด เพราะจะกลายเปนวาเราไปชวยเสริมจุดเดน
ของเขา และผูไดรับประโยชนไมใชเราแตเปนผูนําตลาดเอง
2. เปนผูนําเสียเอง ไดแก การที่ทําอะไรที่ฉีกไปจากสิ่งเดิมๆ แทนที่จะทําตามคนอื่นๆ ผลิตสินคา
หรือบริการตามคนอื่น ที่เขาเปนผูเริ่มตนและสามารถทํายอดขาดไดดี
ดีสรัปชั่น ไมใชรูปแบบที่ตายตัว เปนเพียงวิธีที่สรางขึ้นมาเพื่อหาสิ่งที่แตกตางในขอจํากัดตางๆ ของ
การแข งขั นในตลาด เชน มี ผูนํ าตลาดอยู แลว มีคูแขงขัน หลายราย เกิดการแขงขัน ดานราคาอยางเขมขน
ขณะที่ผู บริ โภคฉลาดขึ้น ไมเ ชื่ออะไรง ายๆ แตทฤษฎีเดิมๆ กลับ ทําไดยาก ตองเหนื่อยมากขึ้น และอาจไม
ประสบความสําเร็จ หากไมใชผูนําตลาด เพราะฉะนั้นจึงตองหาทางออกจากเกมที่ผูนําตลาดสรางเอาไว และ
สรางกฎเกณฑของตนเองขึ้นมาแทน
ความหมายของแนวคิดดีสรัปชั่น มาจากกระบวนการแหงเหตุผลสามขั้นตอนดวยกัน กลาวคือ การ
แสวงหาความคิดเชิงกลยุทธที่แปลกใหม ซึ่งถือเปนการยุติและลมลางแนวทางปฏิบัติเกาๆ หรือ คอนเวนชั่น
(Convention) ในตลาดทั่วไป เมื่อรูและเขาใจแลวจึงเริ่มเปรียบเทียบหักลางดวยความคิดใหมใหแตกตางโดย
สิ้นเชิง ที่เรียกวา ดีสรัปชั่น แลวนําผลของการเปรียบเทียบหักลางนั้น มาเขียนขึ้นใหมเปนแนวคิดและวิสัยทัศน
ใหม ที่เรียกวา วิชั่น (Vision) เพื่อสรางความโดดเดนเปนที่ยอมรับและนําไปสูความสําเร็จของเปาหมายที่สราง
ขึ้น ดีสรัปชั่น (Disruption) จึงเปนความสําเร็จที่สรางขึ้นจากรากฐานของความคิดตอตาน ไมยอมรับในสิ่งที่
เปนการปฏิบัติและแขงขันแบบเดิมๆ
ดีสรัปชั่นคือเครื่องมือที่ชวยจุดกําเนิดความคิดใหมๆ และชวยสานตอความคิดนั้นๆ ใหเกิดขึ้นอยาง
จับ ตองไดและพรอมที่ จะนํ าไปพั ฒนาอย างเปนรู ปธรรม ปรัช ญาของดีส รัป ชั่น ยื นอยูบ นพื้ นฐานของความ
ตองการที่จะทําวันพรุงนี้แตกตางจากเมื่อวานนี้ ตองการใหดีขึ้น ตองการเอาชนะหรือยังคงชนะตอไปอยาง
มั่นคง ดีสรัปชั่นเปนเรื่องของการแสวงหาความคิดเชิงกลยุทธซึ่งเปนการยุติและลมลางคอนเวนชั่นในตลาด
ทั่วไป และทําทุกวิถีทางเพื่อใหสามารถบรรลุวิชั่นใหม หรือเพื่อสรางแกนสารใหมใหกับวิชั่นที่มีอยูเดิม
ดีส รัป ชั่ นไม ใช การเปลี่ ย นแปลงธรรมดาๆ ไมใชการปฏิเสธหรือทําลายองคกรลูกคา ไมใชสไตล
ความคิดสรางสรรคอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ ไมใชการโยนอดีตทิ้งไป หรือไมใชการจงใจทําตัวพิลึกพิลั่น
และไมใชแนวความคิดที่จํากัดเฉพาะเรื่องโฆณณาเทานั้น ดังนั้น ดีสรัปชั่นจึงไมใชโมเดลที่ตายตัว เปนเพียงวิธีที่
สรางขึ้นมาเพื่อมองหาสิ่งที่แตกตางในขอจํากัดตางๆ ของการแขงขันในการตลาดนั่นเอง
ดังนั้น ดีสรัปชั่น จึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อและสรางทัศนคติใหมๆ อยากรู
อยากเห็นตลอดเวลา มีความคิดที่เปดกวาง คอยมองหาจุดเริ่มตนใหมๆ ที่มีอนาคตสดใสยิ่งกวารออยูขางหนา
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หมายถึ ง การมี วิ นั ย แบบคนไม มี วิ นั ย เป น การสั่ น คลอนตลาดตามความต อ งการของเรา กระตุ น การ
เปลี่ยนแปลงในทางที่เปนประโยชนของตัวเรา หมายถึง การทําความรูจักกับรูปแบบของความสําเร็จและสราง
ตนเองจากความสําเร็จดังกลาว หมายถึง การปฏิเสธภูมิปญญาเกาๆ ทําตัวสรางสรรค รุดหนากวากระบวนการ
สรางสรรคของนักคิดของบริษัทโฆษณาทั่วไป หมายถึง การสรางความมั่นคงโดยการกาวไปยังจุดใดจุดหนึ่ง
อยางรวดเร็ว ตั้งคําถามตอทุกสิ่งทุกอยางวาทําไมถึงตองเปนเชนนั้น เชนนี้ หมายถึง การจินตนาการวาสิ่ง
เหลานั้นนาจะดําเนินหรือเปนอยางไรไดบาง หมายถึง วิธีการสรางการสื่อสารการตลาดที่แปลกล้ําไมเหมือน
ใคร หมายถึง การทําความเขาใจวามีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไดบาง และอะไรทําไมได และหมายถึง ระบบของ
คนที่รังเกียจระบบ
ระเบียบวิธีคิดของแนวคิดดีสรัปชั่น คือ ขั้นตอนของการใชแนวคิดดีสรัปชั่น เพื่อสรางความแตกตาง
ประกอบดวยกระบวนการทางความคิดและปฏิบัติที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก
1. คอนเวนชั่น (Covention) ไดแก สิ่งที่เคยคิด เคยทําจนเปนธรรมเนียมปฏิบัติ ในขั้นตอนนี้จะ
เปนการคิดถึงสิ่งที่เคยคิด เคยทําจนเปนธรรมเนียม เพื่อใชในการปฏิวัติความเชื่อที่เปนแบบแผนเดิมๆ ดวยการ
ทําความเขาใจกับสิ่งนั้นใหถี่ถวนแลวตั้งขอสังเกตกอนที่จะเขาสูกระบวนการตอไป
2. ดีสรัปชั่น (Disruption) ไดแก การตั้งคําถามตอสิ่งที่เคยคิด เคยปฏิบัติจนเปนธรรมเนียม เพื่อ
หาความเปนไปไดในการเปลี่ยนแปลง อันจะนําไปสูการนําเสนอความคิดที่แปลกแตกตางจากกฎเกณฑที่เคย
ปฏิบัติ ขั้นตอนนี้ใหความสําคัญกับการตั้งคําถาม โดยมีคําถามหลักๆ 3 ขอ กลาวคือ ทําไมจึงเปนเชนนี้ ทําไม
ไมเปนเชนนั้น และถาเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นจะเปนเชนไร (Why, Why not and Why if) คําตอบที่ไดรับ
จะมี 2 แบบ แบบแรก คือ ความคิดหรือความเชื่อที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได เนื่องจากถูกตองตามตรรกะอยู
แลว เชน รานอาหารตองสะอาด รถยนตตองปลอดภัย เปนตน สวนแบบที่สอง คือ ความคิดหรือความเชื่อที่
สามารถเปลี่ยนแปลงได เชน รานอาหารไมจําเปนตองมีเกาอี้ เกาอี้ไมจําเปนตองมี 4 ขา เปนตน ซึ่งจะตองนํา
ความคิดนี้ไปพัฒนาตอไป วาจะเปลี่ยนอะไรไดบาง ซึ่งการเปลี่ ยนแปลงไมไดหมายถึ งการเปลี่ ยนทุกอยาง
เพราะหัวใจของดีสรัปชั่น คือ การเปลี่ยนแปลงสูสิ่งที่ดีขึ้นดวยสิ่งที่แตกตางออกไป
3. วิ ชั่ น (Vision) ได แ ก การกํ า หนดเปาหมายของการเปลี่ย นแปลง ขั้น ตอนนี้เ ปน การนําเอา
ความคิ ด หรื อความเชื่ อ ที่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงไดจ ากขั้ น ตอนของดี ส รั ป ชั่ น มากํา หนดเปน เป าหมายทาง
การตลาดใหอยูในตําแหนงที่ไดเปรียบในการแขงขัน
รายละเอียดของแตละกระบวนการมีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คือ การลมลางแนวทางปฏิบัติเกา หรือ คอนเวนชั่น ประการแรกจะตองระบุใหไดวามี
อะไรบางที่เปนคอนเวนชั่น ซึ่งไมใชเรื่องงาย เนื่องจากถึงแมคอนเวนชั่นจะมีอยูทั่วไป แตก็ยากที่จะมองเห็นได
ชัดเจน ทั้งนี้ก็เพราะคอนเวนชั่นเปนสิ่งที่คุนเคยจนเปนนิสัยและความเคยชิน จนแทบไมเคยสังเกตเห็นเลย
คอนเวนชั่นอาจอยูในรูปสมมติฐาน สามัญสํานึกเกาแกที่ดีงาม หรือกฎของการแขงขันตางๆ ที่ไมเคยมีผูใด
สงสัยมากอน
ขั้นตอนที่ 2 ดีสรัปชั่น ไดแก การแสวงหาความคิดใหมๆ เปนขั้นตอนที่เริ่มสงสัยวิธีทําสิ่งตางๆ ที่เคย
ทํามาในอดีต เริ่มคนพบวาวิธีคิดในอดีตนั้นถูกกําหนดโดยอคติ และเริ่มตระหนักแลววาการยึดติดกับกรอบที่
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ลาสมัยนําไปสูการคิดสรางสรรคที่ซ้ําซากจําเจ ซึ่งนับเปนการสูญเสียงพลังทางความคิดสรางสรรคประการหนึ่ง
ดังนั้น ขั้นตอนนี้จึงชวยขจัดลัทธิอนุรักษนิยมออกไป และเริ่มตั้งคําถามรวมถึงสรางสมมติฐานใหมๆ ตลอดจน
ความคิดที่ไมมีผูใดเคยคิดมากอน เปรียบเสมือนการเดินทางไปยังดินแดนใหมที่ยังไมผานการสํารวจ ในขั้นนี้จะ
เปนการปฏิเสธ คอนเวนชั่นเดิมๆ เพื่อใหไดความคิดสรางสรรคใหมๆ ที่มีความเปนไปได จึงตองตั้งคําถามอยาง
มีศิลปะและสรางสรรค เพื่อสรางสมมติฐานใหมๆ ที่นําไปสูความคิดใหมๆ จุดสําคัญในการถามคือตองระบุให
ไดวา สิ่งไหนเปนหัวใจหรือขอดีที่ตองเก็บไว หลักการนี้ก็คืออะไรที่เปนหัวใจใหเก็บไว อะไรที่ไมใชไมตองเก็บ
หรืออะไรที่ตั้งคําถามวาจะทําไดไหมใหเขียนไวเปนวิชั่น แลวนําไปทดสอบ ซึ่งทัศนคติสําคัญของดีสรัปชั่นอยาง
หนึ่งคือ การเปลี่ยนกฎ แตไมใชการแหกกฎ
ขั้นตอนที่ 3 วิสัยทัศน หรือวิชั่น ไดแกการสรางภาพใหมที่แตกตาง สิ่งสําคัญประการหนึ่งในการออก
จากแนวคิดเดิมๆ มาสูการแหวกแนวใหมๆ นี้คือ จะตองรักษาความเปนจริงเกี่ยวกับตัวแบรนดไวใหได ดวยเหตุ
นี้ จึงตองทําความเขาใจเกี่ยวกับแบรนดในระยะยาวใหชัดเจนเสียกอน หรืออีกนัยหนึ่งคือจําเปนตองสรางวิชั่น
นั่นเอง วิชั่นถือเปนตัวเชื่อมโยงปจจุบันสูอนาคต เปนการวาดภาพวาเมื่อเวลาผานไปนานๆ เขา แบรนดควรจะ
อยูในจุดใด เปนการจินตนาการเกี่ยวกับแบรนดในระดับที่กวางและสูงขึ้น การปรับเปลี่ยนดวยวิธีดีสรัปชั่น มี
ทั้งระดับต่ําและระดับสูง ในระดับต่ํานี้ เปนผลลัพธที่ไดจากการหักลางคอนเวนชั่น กลายเปนการสรางแบรนด
ขึ้นใหม ไมใชตลาดใหม อีกทั้งสถานะหรือตําแหนงของแบรนดในตลาดก็มีการเปลี่ยนแปลง แตก็ยังไมใชการ
เปลี่ยนตลาดอยูนั่นเอง สวนในระดับสูงจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทหนึ่งแสดงวิชั่นใหมๆ หรือทําการเปลี่ยนแปลงตลาด
ทั้งหมด แตทั้งนี้ ไมไดหมายความวาดีสรัปชั่นในระดับสูงจะมีประสิทธิผลมากกวาดีสรัปชั่นในระดับต่ํา เพราะ
ถึงอยางไร สิ่งที่เปนตัวกําหนดวาควรหรือไมควรทําดีสรัปชั่นคงยังเปนตลาดนั่นเอง
ดังนั้น อาจกลาวโดยสรุปไดวา ระเบียบวิธีคิดของแนวคิดดีสรัปชั่น ไดแก คอนเวนชั่น คือ โลกแหง
ความเปนจริง คือ โลกที่จับตองมองเห็นได ดีสรัปชั่น คือ สินทรัพยที่มองไมเห็นกลายเปนสิ่งที่มีความยั่งยืน
และ วิชั่น คือ วัฒนธรรมของแบรนด คือ ทรัพยสินที่มีคาที่สุดของผลิตภัณธ
การพัฒนาทุนมนุษยในยุคดีสรัปชั่น
การพัฒนาทุนมนุษยนั้นเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน
การทํางาน สงผลตอการมีผลการปฏิบัติงานที่ดี สิ่งสําคัญอยางยิ่งคือ การเตรียมทรัพยากรมนุษยใหมีความ
แข็งแกรง ซึ่งตองเนนการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดใหม ใหเปนการะบวนการคิดในเชิงนวัตกรรม การคิดเชิง
สรางสรรค และการคิดแบบองครวมในเชิงบูรณาการ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและการปรับเปลีย่ น
พฤติ ก รรมให มีวิ สั ย ทั ศ น ใ นการมองการณ ไ กล กล า นํ าและผลั กดั น การเปลี่ ย นแปลงใหม ๆ ให ส อดรับ กั บ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางของกระแสสังคมโลกและสังคมรอบขางไดอยางเหมาะสม
วันนี้โลกกําลังอยูในการแขงขันและกาวสูยุคดิจิทัลดีสรัปชั่นอยางเต็มตัวทุกประเทศ ตางเรงการ
พัฒนาคนในสายพันธุใหมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่การบริหารจัดการประเทศหรือองคกร ตางเชื่อ
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วา คนเปนทรัพยากรมนุษยที่มีพลัง โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา องคกรและประเทศ
จําเปนตองอาศัยบุคลากรหรือคนที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณในแตละสาขาวิชา
กลยุทธในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในโลกของการแขงขันหรือโลกยุคดิจิทัลดีสรัปชั่น อาจ
แตกตางจากการบริหารจัดการในอดีต ที่สําคัญวันนี้ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศจําเปนตองอาศัยคนหรือ
ทรัพยากรมนุษยแหงอนาคต ที่มีความพรอม มีความสมบูรณ เปนพลเมืองที่สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เปน
คนที่ตื่นรู มีจิตสาธารณะ และทําประโยชนตอสวนรวม
ขณะนี้ โลกเปลี่ยนผานจากศตวรรษที่ 20 สูศตวรรษที่ 21 เปนการเปลี่ยนผานจากยุคเกษตรกรรม
ผา นมายังยุ คอุ ตสาหกรรม และเมื่ อ ค.ศ. 2000 เราเขาสูศตวรรษที่ 21 เปนยุคโลกาภิวัตน ยุคแหงโลกไร
พรมแดน ยุคของโลกแหงการเปลี่ยนแปลง และยุคเศรษฐกิจฐานความรู ยุคของการแสวงหาและพัฒนาทุน
มนุษย ยุ คของคนมีปญญาดี ยุคดีส รัปชั่น นําพาองคการ ประเทศชาติ หรื อสังคมโลกใหร อดพนจากความ
เดือดรอน อันมีผลกระทบมาจาก การเปลี่ยนแปลงของโลก ทําใหเกิดระเบียบใหมของโลก มากมาย เปนผลทํา
ใหองคการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สังคมทุกระดับ ตองมีการบริหารการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาทิศทางใหม
ในการดําเนินชีวิต ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั่วโลก ตางมุงแสวงหาทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
ยุคใหม ในศตวรรษที่ 21
การที่จะนําทุนมนุษย ไปขับเคลื่อนองคการ จะตองประกอบดวยยุทธศาสตร ดังตอไปนี้
1. การพัฒนาหรือการคนหาผูนําที่มีภาวะผูนํา (Leadership)
2. การบริหารคนเกง+คนดี (Talent management)
3. การเรียนรูและการพัฒนา (Learning and development)
4. การบริหารความรู (Knowledge management)
5. การบริหารสมรรถนะ (Competency management)
6. การบริหารการทํางาน (Performance management)
7. การบริหารความเชื่อมั่น ความศรัทธา (Trust management)
8. การบริหารความรัก (Love management)
โมเดลการพัฒนาการอบรมและพัฒนาคน รูปแบบการพัฒนา "คนเกง" (Talent Development) มี
5 ขั้นตอน ไดแก
1. การประเมิ น ความรู แ ละทั ก ษะ เป น การรวบรวมข อ มู ล สะท อ นกลั บ จากแหล ง ข อ มู ล ที่
หลากหลาย
2. การวิเคราะห เปนการเก็บรวบรวมขอมูล และกําหนดผลที่คาดวาองคการจะไดรับจากการ
พัฒนาความรูและทั กษะ โอกาสในการใชความรู และทักษะ เมื่อสรุปไดแลว ใหเลือกความรู และทักษะที่
ตองการพัฒนาใหคนเกง เขาสูกระบวนการวางแผนพัฒนา
3. การวางแผนพัฒนา "คนเกง" โดยระบุประเด็นที่ตองการใหมีการพัฒนาทั้งความรู ทักษะ การ
ออกแบบกิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาและอบรม การระบุเวลาที่ตองใช และงบประมาณ
ผูสอน วิธีการที่ใช เปนตน
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4. การดําเนินการตามแผน นําแผนที่วางไว มาสูการดําเนินการ และใหมีการตรวจติดตามความ
กวาหนา
5. การประเมินความกาวหนา เปนการประเมินผลและการใหการขอมูลสะทอนกลับแกพนักงาน
โลกแหงการเปลี่ยนแปลง ยุคเศรษฐกิจฐานความรู โลกของการแขงขันในศตวรรษที่ 21 นี้ คนที่มี
สมรรถนะสูง ที่เปนที่ตองการขององคการ หรือคนที่มีขีดความสามารถสูง มักมีคุณลักษณะดังนี้
1. เปนผูที่มีภาวะผูนํา
2. มีความสามารถในการสื่อสารอยางนอย 2 ภาษา
3. มีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ
4. การทํางานภายใตความกดดัน
5. สามารถทํางานภายใตภาวะกดดัน
6. รูจักบริหารความเครียด
7. มีแรงจูงใจ ใฝสัมฤทธิ์
8. มีศักยภาพในการเรียนรู อยางตอเนื่อง
9. มีพลังในการทํางาน/มีสมรรถนะสูง
10. กลาคิด กลาตัดสินใจ
11. มีมนุษยสัมพันธที่ดี
12. มีการทํางานเปนทีม
13. รูหลักการจัดการ
14. มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห
15. มีปญญาดีเยี่ยม
ฯลฯ
คนในอนาคตตองมีสมรรถนะที่บงบอกถึงความเปนผูนํา ซึ่งประกอบดวย
1. สมรรถนะในการบริ ห ารคน (HR. Management) กล า วคื อ มี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร มี ก าร
ประสานสัมพันธ สรางความนาเชื่อถือ เพื่อกอใหเกิดความศรัทธา
2. สมรรถนะในความรอบรูทางการบริหาร (General Management Knowledge) กลาวคือ มี
การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง มี จิ ต มุ ง บริ ก าร มี ก ารวางแผนกลยุ ท ธ ศึ ก ษานวั ต กรรม เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด การ
สรางสรรคสิ่งใหม ไมหยุดนิ่ง
3. สมรรถนะในการบริ ห ารอย า งมื อ อาชี พ (working like the Professional Management
Level) กลาวคือ การตัดสินใจ ความเปนผูนํา การคิดเชิงกลยุทธ คิดนอกกรอบ
4. สมรรถนะการบริ ห ารแบบมุ งผลสั มฤทธิ์ (Management by Result, MBO) กลา วคือ การ
ทํางานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ การบริหารทรัพยากร การบริหารแบบบูรณาการ
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การบริ ห ารประเทศเพื่ อนํ า ไปสูเ ปาหมายที่คาดหวัง ผูนําจําเปน ตองคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติ
สามารถตอบโจทยประเทศได เชนเดียวกับพลังหรือเครือขาย ที่จะสนับสนุนพันธกิจของรัฐบาลใหเปนไปตาม
แผนยุทธศาสตรได คือบุคลากรในองคกรภาครัฐและเอกชน
เมื่อประเทศและองคกรจําเปนตองกาวไปสูทิศทางอนาคตแหงการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเขาสู
4.0 ประเทศและองคกรจําเปนตองบริหารจัดการคนใหมีคุณภาพ พรอมจะเดินหนาและเขาใจในบริบทของโลก
กลยุทธในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในโลกของการแขงขันหรือโลกยุคดิจิทัลดีสรัปชั่น อาจ
แตกตางจากการบริหารจัดการในอดีต ที่สําคัญวันนี้ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศจําเปนตองอาศัยคนหรือ
ทรัพยากรมนุษยแหงอนาคต ที่มีความพรอม มีความสมบูรณ เปนพลเมืองที่สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เปน
คนที่ตื่นรู มีจิตสาธารณะ และทําประโยชนตอสวนรวม ตนทางของการพัฒนาเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง คือ
การสราง “ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง” ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 การเดินหนาประเทศเพื่อพัฒนาใหกาวสู
4.0 สิ่งที่ทาทายรัฐบาลหรือผูนําประเทศ
การสร า งหรื อ พั ฒ นาเมล็ ด พั น ธุ ทุ น มนุ ษ ย ใ ห มี ค วามพร อ มรองรั บ การเปลี่ ย นแปลง นั ก พั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยในยุคดิจิทัลดีสรัปชั่นเชื่อวา คนหรือผูที่ผานการพัฒนาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง จะมองเห็น
ถึงโอกาสของการปรับตัวเพื่อใหทันยุคทันสมัย ดังนั้น การที่ผูนําหรือผูมีหนาที่ในการบริหารจัดการองคกรหรือ
ประเทศทราบวิธีการคนหาการเปลี่ยนแปลงที่ถูกตอง รวมทั้งวิธีที่จะสรางการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิผล
ทั้งภายในและภายนอกองคกร ไดแก นโยบายและการคาดการณถึงการเปลี่ยนแปลงดานนโยบายในการสราง
สมดุลระหวางการเปลี่ยนแปลงกับความตอเนื่อง ทั้งนี้ เพราะนโยบายการสรางสิ่งใหมอยางเปนระบบ สามารถ
สรางจิตสํานึกในองคกร อีกทั้งทําใหองคกรมองเห็นวาการเปลี่ยนแปลง คือโอกาสที่เกิดขึ้นใหมภายใตบทบาท
สําคัญ อาทิ การเป น ตัว แทนการเปลี่ย นแปลง, การเปน นักคิด, การบริ หารแบบประชาธิป ไตย, การเปน ผู
ประสาน, การประนีประนอม, การประชาสัมพันธ และการประชาสงเคราะห เปนตน โมเดลการพัฒนาเพื่อ
ขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสูไทยแลนด 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลจะสําเร็จได ที่
สําคัญอีกหนึ่งมิติ คือ การยกระดับคุณคามนุษย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณในศตวรรษที่ 21 ควบคูไปกับการเปน
คนไทย 4.0 ในโลกแหงปจจุบันและอนาคต อันเปนยุคดีสรัปชั่น
ผูบริหาร สามารถใหนิยามตามองคประกอบดังนี้
1. เปนผู มีตําแหนงบริหารและมี อํานาจหนาที่ ในการตัดสินใจสั่งการตามสายการบั งคับ บัญชา
(Line Authority)
2. ตองมีผูใตบังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานขึ้นตรงตอผูจัดการ (Manager
has subordinates)
3. เปนผูทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยบุคคลอื่น (Get things done through other people)
4. เป น ผู ต อ งรั บ ผิ ด ชอบผลการปฏิ บั ติ งานของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาและผลสํ า เร็ จ ของหน ว ยงาน
(Responsibility)
5. เปนผูใชประโยชนจากทรัพยากรมนุษย (Human Resource) และทรัพยากรอื่น ๆ (Material
Resource)
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ซึ่งผูบริหารมีหนาที่หลักดังนี้
1. การวางแผน (Planning) โดยการตั้ ง เป า หมายและหาวิ ธี ก ารเพื่ อ นํ า การบรรลุ เ ป า หมาย
(Setting performance objectives and deciding how to achieve them) และที่สําคัญแตละเปาหมาย
ของแตละแผนกตองสอดคลองและเกี่ยวเนื่องกันกับเปาหมายขององคกร ซึ่งตองใชการวางแผนเชิงกลยุทธใน
แตละลําดับชั้น (Strategic Planning)
2. การจัดองคกร (Organizing) โดยการเตรียมการดานงาน คน และทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อทํางาน
ใ ห สํ า เ ร็ จ ( Arranging task, people and other resources to accomplish the work) ซึ่ ง ทํ า ใ ห เ กิ ด
Organization Structure & Organization Chart ซึ่งเปนการทํางานรวมกันระหวาง Line Manager กับ HR
Manager เพื่อกําหนดประเภทของคนที่ตองการและชวงเวลาที่ตองการ
3. การนํ า (Leading) โดยการกระตุ น และสร า งแรงบั น ดาลใจให ค นทุ ม เททํ า งานเพื่ อ บรรลุ
ศักยภาพที่สูงขึ้น (Inspiring people to work hard to achieve high performance) ดังนั้นการแสดงออก
ดานภาวะความเปนผูนําและการจูงใจดวยทฤษฎีจูงใจตาง ๆ (Leadership & Motivation Theory) จึงตองถูก
นํามาปรับใชผานการสื่อสารเชิงประสิทธิภาพ (Effective Communication)
4. การควบคุม (Controlling) เพื่อใหการวางแผนเปนไปอยางที่ตองการ จําเปนตองมีการวัดผล
การปฏิ บั ติ ง านและดํ า เนิ น การปรั บ แก เ พื่ อ ให เ กิ ด ความมั่ น ใจว า ได รั บ ผลลั พ ธ ที่ ต อ งการ (Measuring
performance and taking action to ensure desired results) และการควบคุมยังเกี่ยวของประเด็นอื่น ๆ
ที่ตองถูกควบคุมโดยเฉพาะสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) เพื่อใหองคกรดําเนินธุรกิจได
อยางสะดวกราบรื่น
โดยสามารถแบงบทบาทออกไดเปน 3 กลุม ดังนี้
1. บทบาทด านความสั มพั น ธร ะหวาบุคคล (Interpersonal Roles) ผูบ ริห ารควรมีป ฏิสั มพัน ธ
อยางไรกับคนในองคกร โดยแสดงออกดานภาวะผูนํา (Leadership) ตอผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานของ
ตนเอง และดานการประสานงาน (Liaison) เพื่อใหการทํางานภายในองคกรราบรื่น
2. บทบาทดานขอมูลขาวสาร (Informational Roles) ผูบริหารควรจัดการกับขอมูลอยางไรเพื่อ
เกิดประโยชนตอหนวยงานตนเอง โดยแสดงออกดานการตรวจสอบ (Monitor) ทั้งภายในและภายนอกองคกร
และดานการกระจายขาวสาร (Disseminator) ใหกับสมาชิกภายในองคกรทราบ
3. บทบาทดานการตัดสินใจ (Decisional Roles) ผูบริหารควรใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจอยางไร
โดยแสดงออกดานการเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) ดวยการคนหาโอกาสและความไดเปรียบทางการ
แขงขัน (Competitive Advantage), ดานการแกปญหา (Disturbance Handler) ดวยการรับผิดชอบตอการ
เผชิญหนากับปญหาสําคัญขององคกร, ดานการจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocator) และดานการเจรจา
ตอรอง (Negotiator)
ทักษะสําคัญของผูบริหารยุค 4.0 ที่ควรมีในศตวรรษที่ 21 โดยแบงเปน 3 กลุมความสามารถเพื่อ
กําหนด 15 ทักษะ ดังนี้

15
1. ความสามารถดานเทคนิค (Technical Competency) โดยปกติแลวผูบริหารระดับตนตองมี
ทักษะดานนี้มากกวาผูบริหารระดับกลางและสูง และตองมีความรูและความสามารถในการทํางานมากกวา
ผูใตบังคับบัญชา เพื่อจะไดสอนและควบคุมการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เทคนิคดานนี้เนนความสามารถ
ที่จะปฏิบัติงานเฉพาะดานอันเกี่ยวของกับวิธีการหรือกระบวนการใด ๆ เพื่อทําใหกิจกรรมประจําวันเสร็จ
สมบูรณ ดังนั้นทักษะสําคัญของผูจัดการยุค 4.0 ในดานเทคนิคมีดังนี้
1.1 ทักษะในสายวิชาชีพ (Technical or Professional Expertise) ผูที่จะมาเปนผูบริหาร
ไดตองมีความสามารถในสายงานที่อยูในความรับผิดชอบของตนเองกอน เมื่อมีผูใตบังคับบัญชาจึงสามารถสอน
งาน ควบคุมงาน แกปญหา และใหคําปรึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ถาทักษะดานนี้นอยเกินไป ปญหาที่ตาม
คื อ การควบคุ ม งาน การแก ป ญ หา และการให คํ า ปรึ ก ษาจะไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส ง ผลต อ มุ ม มองของ
ผูใตบังคับบัญชาตอผูจัดการในดานภาวะ
1.2 ทักษะการสอนงานและพัฒนาคน (Develops Others) ผูบริหารตองมีความสามารถใน
การสอนงาน พัฒนาคนใหเกิดความรู ทักษะ และความสามารถที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน (KSA) ทักษะนี้มี
ความสําคัญอยางมากในการชวยแบงเบาภาระความรับผิดชอบของผูบริหารดวยการมอบหมายงาน
1.3 ทักษะการวางแผนงาน (Planning Skill) ผูบริหารตองมีความสามารถในการวางแผนงาน
กลยุทธเพื่อนําไปสูการวางแผนงานประจําวัน (Daily planning) ตองเขาใจถึงความสําคัญและความเรงดวน
ของงาน เขาใจถึงความแตกตางระหวางงานพัฒนา งานที่ตองสําเร็จ งานที่ไมเกี่ยวของกับเปาหมายองคกร เปน
ตน เพื่อการใสกิจกรรมลงในแผนงานเกิดประสิทธิภาพที่สุด
1.4 ทักษะการมอบหมายงาน (Delegation Skill) ถาผูบริหารสอนงานเกง การมอบหมายงาน
จะไมเปนเรื่องยาก เนื่องจากวัตถุประสงคของการสอนงานคือ การแบงเบาภาระงานและการพัฒนาคนใน
หนวยงาน ซึ่งการสอนงานจะสรางความรู ทักษะ และความสามารถ (KSA) ใหเกิดแกผูปฏิบัติงาน
1.5 ทั กษะดิ จิ ทัล (Digital Skill) เป น หั ว ใจสําคั ญ ของการขั บ เคลื่อนภาคธุร กิจ ไปสูยุ ค 4.0
เพราะสภาพแวดลอมการทํางานในอนาคตจะไมใชการทํางานระหวางคนกับคนเปนหลัก แตรูปแบบการทํางาน
จะเปลี่ยนไปสูคนกับอุปกรณที่ควบคุมดวยระบบดิจิทัล โดยขอเท็จจริงผูบริหารที่อายุมากขึ้น ทักษะดานดิจิทัล
จะลดลง และเราไมสามารถหนีกระแสดิจิทัลไดอยางแนนอน ดังนั้นผูบริหารควรเตรียมการรับมือกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยการกําหนดกลยุทธรองรับที่เหมาะสม
2. ความสามารถด านคน (Human Competency) สามารถเรีย กอี กอยางวาทักษะดานมนุษย
สัมพันธ ซึ่งทักษะนี้มีความสําคัญกับผูบริหารทุกระดับเทากัน ในแตละทักษะดานนี้จะอยูในลําดับตน ๆ ของ
ทักษะที่ผูบริหารยุค 4.0 ควรมีดังนี้
2.1 ทักษะการคัดเลือกทีมงาน (Team Selection) ผูจัดการมีความรูในระบบงาน (System)
รูองคประกอบของงานในกระบวนการ จึงรูลักษณะงานวาเปนอยางไร (Job Description) ตองมีงานที่ตอง
ปฏิบัติอะไรบาง (Tasks) ความรับผิดชอบที่ตองมีในงาน (Responsibilities) และหนาที่ที่ตองปฏิบัติของงาน
(Duties) และรู ว า ต องการคนประเภทไหน (Job Specification) มารองรับ งาน โดยการวิเคราะหทักษะที่
ตองการในงานดวยการประเมินความรู ทักษะ และความสามารถ (KSA) ทั้งหมดที่กลาวมาผูจัดการ (Line
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Manager) ตองรู เพื่ อการคัดเลื อกทีมงานที่ มีป ระสิทธิภ าพ โดยการทํ างานประสานกับ HR Manager และ
ผลเสียของการคัดเลือกที่ไมมีประสิทธิภาพคือ เสียเวลา เสียเงิน ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดเปนคาใชจายที่ไมควรให
เกิดขึ้น
2.2 ทักษะการสรางแรงบันดาลใจและกระตุนผูอื่น (Inspire and Motivate Others) ความ
แตกตางระหวางผูจัดการตามตําแหนง (Position Power) กับผูจัดการแบบผูนํา (Personal Power) คือแบบ
แรกเนนการมีอํานาจเหนือกวาตามสายบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาถูกกระตุนใหทํางานดวยความกลัว ไมมี
การสรางแรงบันดาลใจหรือไมมีวิธีการกระตุนใหอยากทุมเททํางาน สวนแบบหลังเนนการสรางภาวะความเปน
ผูนํ าในตั ว ผู จัดการ ผู ใตบั งคั บบั ญ ชาถู กกระตุน ใหทํางานดว ยความนิย มชมชอบในตัวผูจัดการ (Referent
Power) ซึ่ ง หนึ่ ง ในความชื่ น ชมในตั ว ผู จั ด การคื อ ความสามารถสร า งแรงบั น ดาลใจและการกระตุ น
ผูใตบังคับบัญชาใหเกิดพลังงานเชิงบวก เชน การใหขอคิดในการทํางาน การพัฒนาตนเองในการทํางาน หรือ
การเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน เปนตน
2.3 ทั ก ษะการสื่ อ สารสร า งพลั ง งานบวก (Powerful Communication) ผู จั ด การต อ งมี
ความสามารถในการสื่อสารเพื่อสรางพลังงานบวก ประเด็นนี้มีความแตกตางจากการสรางแรงบันดาลใจและ
กระตุนผูอื่น โดยการมองไปที่บทบาทของผูจัดการในดานการกระจายขาวสาร (Disseminator) ใหกับสมาชิก
ภายในองคกรหรือหนวยงานทราบ เชน ผลจากการประชุมพบวามีความจําเปนตองปรับลดเงินเดือน 5% ดวย
เหตุผลดานความอยูรอดขององคกร ผูจัดการที่ดีเมื่อนําขาวสารนี้มาบอกแกลูกนองในทีมตองสื่อสารดวยความ
ถูกตอง สรางความเขาใจใหเกิดขึ้น บอกกลาวความจําเปนที่เกิดขึ้น และขอดีขอเสียตาง ๆ เพื่อใหทีมงาน
ปรับตัวและมีกําลังใจทํางานตอไป ไมใชสื่อสารวาองคกรเอาเปรียบ ไมใชความผิดของทีมเรา ทีมขายตางหากที่
ไมมีประสิทธิภาพ ถาอยางนี้ความวุนวายจะเพิ่มมากขึ้นแนนอน
2.4 ทักษะการทํางานเปนทีม (Teamwork) ผูจัดการตองรับผิดชอบความสําเร็จของงานดวย
การอาศั ย ลู ก น อ ง ดั ง นั้ น การสร า งที ม งานให ทํ า งานร ว มมื อ กั น อย า งลงตั ว จึ ง จํ า เป น ความสามารถและ
ความสําเร็จของทีมตั้งตนจากตัวผูจัดการ ผูจัดการตองรับผิดชอบการสรางระบบและผลักดันใหคนปฏิบัติตาม
ระบบ พัฒนาคนใหมีความสามารถเขากันไดกับความตองการของระบบ เปนผูนําที่ดีในการบริหารความขัดแยง
ที่เกิดจากระบบ และสื่อสารใหทุกคนทราบถึงความตองการหรือเปาหมายที่ตองการทีม ทั้งหมดเปนหลักการ
สําคัญของการทํางานเปนทีมที่อยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ
2.5 ทักษะการสรางความสัมพันธ (Relation Building) ผูจัดการตองรับผิดชอบความสําเร็จ
ของงานดวยการอาศัยลูกนองในทีม แตอยาลืมวาทีมของเราไมไดโดดเดี่ยวหรือมีทีมเดียวในองคกร องคกร
ประสบความสําเร็จตองอาศัยหลายทีมงาน เชน ทีมผลิต, ทีมขาย, ทีมซอมบํารุง เปนตน ดังนั้นแตละทีมหลัก
ตองประสานงานรวมกันใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่น ดังนั้นในฐานะเจาบาน (ผูจัดการของทีม) ตองรูจัก
สรางความสัมพันธที่ดีระหวางทีม ใหเกิดภาวะหรือบรรยากาศของการชวยเหลือเกื้อกูลกัน
3. ความสามารถดานการคิดและตัดสินใจ (Conceptual and Decision Competency) ผูจัดการ
ยุค 4.0 ทุกระดับตองมีความสามารถดานนี้ และจะยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นเมื่ออยูในสายการบริหารที่สูงขึ้น
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3.1 ทักษะความคิดเชิงระบบ (System Thinking) ผูจัดการตองสามารถมองเห็นองคกรใน
ภาพรวม โดยไม แยกส ว น และเห็ น ความสัมพัน ธ ร ะหวา งสว นตา ง ๆ การมองลั กษณะนี้ เปน การคํานึงถึ ง
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อวิเคราะหประเด็นตาง ๆ อันนําไปสูการไดเปรียบทางการ
แขงขัน (Competitive Advantage) และคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสวนตาง ๆ จากการตัดสินใจแกปญหา
ในประเด็นสําคัญ ซึ่งการใชทักษะความคิดเชิงระบบใหเกิดประโยชนมากที่สุด ผูจัดการตองรูจักเครื่องมือที่ชวย
สนับสนุนการคิดตาง ๆ ดวย
3.2 ทักษะดานความคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Management) มีคํากลาววา “รูเขา รูเรา รบ
รอยครั้ง ชนะรอยครั้ง” อาจเรียกไดวาเปนกลยุทธสํารวจตนเองและคูแขง โดยมีเครื่องมือสนับสนุนคือ SWOT
Analysis ผูจัดการยุค 4.0 ตองมีทักษะดานนี้คอนขางสูง เนื่องจากเราไมไดอยูในยุคที่ไรคูแขงหรือเปนผูผลิตแต
เพียงผูเดียว (Monopoly) ซึ่งผลิตอะไรก็ขายได แตเราอยูในยุคที่องคกรตองแขงขันทางดานตนทุน สินคาตอง
มีคุณภาพ การมีนวัตกรรมใหม การเงินที่มั่นคง บุคลากรตองมีความสามารถ และอื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวของกับ
การจัดสรรทรัพยากรอันมีจํากัดในองคกร นําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรในดานตาง ๆ เชน กําไร
(เปาหมายสูงสุด), ภาพลักษณตอความรับผิดชอบตอชุมชนและสภาพแวดลอม, การตอบแทนสังคม เปนตน
3.3 ทักษะการแกปญหาและตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making) ในแตละ
สวนของกระบวนการกอเกิดระบบ แตละสวนที่ปฏิบัติงานยอมมีปญหาเกิดขึ้นได ผูจัดการตองมีทักษะการ
แก ป ญ หา และก อ นการแก ป ญ หาต อ งเข า ใจและมี ค วามชั ด เจนต อ ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น (Frame the Issue
Properly) ซึ่งเปนประเด็นที่สําคัญที่สุด เพราะมีผลสืบเนื่องตอไปถึงการพัฒนาทางเลือกแกปญหา สวนการ
ตัดสินใจเกิดขึ้นหลังจากไดผานการประเมินแตละทางเลือก แลวจึงทําการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
3.4 ทั ก ษะการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน (Performance Management) การประเมิ น
ผูใตบังคับบัญชาที่ขาดหลักวิชาการที่ถูกตองมีผลเสียหลายดาน เชน การตัดสินใจขึ้นเงินเดือนผิด, ขาดแผน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้ง ๆ ที่ควรจะมี, การจัดการแกปญหาพนักงานไมตรงประเด็น เปนตน
ผลที่ตามมาอาจเสียพนักงานที่มีความสามารถไปโดยไมตั้งใจ ดังนั้นผูจัดการยุค 4.0 ตองมีความรูดานการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน (Performance Appraisal) เพื่ อ นํ า ผลจากการประเมิ น นั้ น มาบริ ห ารผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน (Performance Management) ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพใน 3 ประเด็ น หลั ก คื อ 1) การตั ด สิ น ใจ
ทางการบริ ห ารด า นเงิ น เดื อ นและการเลื่ อ นตํ า แหน ง 2) การพั ฒ นาแผนการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงาน 3) การจัดการปญหาที่เกิดขึ้นกับตัวพนักงาน
3.5 ทั ก ษะการวั ด ผลปฏิ บั ติ ง านองค ก ร (Performance Measurement) ผู จั ด การต อ งรู
สถานะองคกรตามความเปนจริง โดยการทราบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นดวยการวัดผลการปฏิบัติงานองคกร
ซึ่งการวัดผลการปฏิบัติงานองคกรที่มีประสิทธิภาพตองเกิดจากการออกแบบที่เหมาะสม และการนําผลการ
ดําเนินงานขององคกรที่เกิดขึ้นเปนหนาที่ของผูจัดการวาจะนําไปใชอยางไรใหเกิดผลลัพธที่ตองการตอมา เชน
ถาผลการดําเนินงานในแผนกบริการแจงวามีการรองเรียนเกิดขึ้นจากความไมพอใจพนักงานบริการเปนจํานวน
มาก ถื อ ว า สั ญ ญาณเตื อ นภั ย เกิ ด ขึ้ น แล ว ผู จั ด การต องกํ า หนดกลยุ ท ธ เ พื่ อ ดํ า เนิ น การแก ไ ข หรื อ ผลการ
ดําเนินงานออกมาแลวเปนเลิศ ผูจัดการตองพิจารณาเรื่องการใหรางวัลพนักงานตามความเหมาะสม เปนตน
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ดังนั้นผูจัดการยุค 4.0 ตองออกแบบการวัดผลการปฏิบัติงานองคกรได และสามารถนําผลการดําเนินงานที่
เกิดขึ้นไปใชบริหารงานตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลาวโดยสรุป ในยุคดีสรัปชั่นนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือทุนมนุษย คือการเสริมสรางให
บุคลากรขององคกรมีการเรียนรูสิ่งใหมๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ ที่จะปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูง สามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงในการทํางานได และสามารถที่จะรับผิดชอบ
งานที่สุงขึ้นไดในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงเปนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคกรทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และปรับทัศนคติของบุคลากร
ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือทุนมนุษย ในยุคดีสรัปชั่น มีรูปแบบการพัฒนาคนใหเกง 5
ขั้นตอน ประกอบดวย การประเมินความรูและทักษะ การวิเคราะห การวางแผนพัฒนา การดําเนินการตาม
แผน และการประเมินความกาวหนา
สมรรถนะหลั ก ของผู นํ า ในยุ ค ป จ จุ บั น แบ ง ออกเป น 4 กลุ ม คื อ สมรรถนะในการบริ ห ารคน
สมรรถนะในการรอบรูทางการบริหาร สมรรถนะในการบริหารอยางมืออาชีพ และสมรรถนะการบริหารแบบ
มุงผลสัมฤทธิ์
วิธีการฝกอบรมและพัฒนาคนใหเกงเปนทุนมนุษยที่ทรงคุณคา ประกอบดวย การสอนงาน การ
โยกย า ยงาน การมอบหมายงานเร ง ด ว นหรื อ พิ เ ศษให ทํ า การมอบหมายให เ ป น หนึ่ ง ในที ม งานหรื อ
คณะกรรมการ การอบรมหรือพัฒนาดวยการสรางหลักสูตรฝกอบรม การสงไปรับการอบรมพัฒนาภายนอก
หนวยงาน การเรียนรูดวยตนเอง การมอบหมายใหคนเกงกวาเปนผูสอน การทํากิจกรรมพิเศษ การเรียนรูดวย
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
องคกรตางๆ ถามีการสูญเสียคนเกง-ดี จะกอใหเกิดการสูญเสียทั้งบุคลากรที่มีความสามารถและมี
ศักยภาพสูงในการปฏิบัติงานและยังสูญเสียความรูและความเชี่ยวชาญในงานที่ติดอยูกับบุคคลนั้น ดวยเหตุนี้
จึงทําใหองคการตางๆ เริ่มหันมาใหความสําคัญตอการบริหารจัดการคนเกง-ดีในองคกร เพื่อใหองคกรไดรับ
ประโยชนอยางคุมคาจากคนเกงที่มีอยูอยางจํากัด และสามารถรักษาคนเกง-ดี เหลานี้อยูกับองคกร รวมถึง
สามารถดึงดูดคนเกง-ดี จากภายนอกใหเขามาอยูกับองคกรได การบริหารจัดการคนเกง จึงเขามามีบทบาท
สําคัญในการบริหารจัดการในเรื่องนี้
ไมมีองคกรใดจะประสบความสําเร็จไดโดยไมใสใจเรื่องคน
ทุนมนุษย
การพัฒนาทุนมนุษยในยุคดีสรัปชั่น
จะพัฒนางานตองเตรียมคน จะพัฒนาคนตองพัฒนาที่จิตใจ
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