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ข้อตกลง
1. ส่วนร่วม

2. 2 ทาง

3. สร้างบรรยากาศ

4. อุปกรณ์การสื่อสาร



ประเด็นแลกเปลี่ยน

1.10 ขอ้ กบัสงัคมไทย

2. พฒันาการของ HR.
3. HR ราชการไทย

4. SMART HR.



10 ขอ้ กบัสงัคมไทย

1. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(Aging Society)
- เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548
- อายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ 75 ปี



10 ขอ้ กบัสงัคมไทย

2. Millennials in the Workplace

• เบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer) หรือ Gen-B หมายถึง
คนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2507 หรือในยุคสิ้นสุดสงครามโลก
ครั้งที่ 2

• Generation X นี้จะเกิดอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2508-2522

• Generation Y หรือยุค Millennials คือคนที่เกิดอยู่
ในช่วงปี พ.ศ. 2523–2540

• Generation Z คือ ค านิยามล่าสุดของคนรุ่นใหม่ในยุค
ปัจจุบัน หมายถึงคนที่เกิดหลัง พ.ศ. 2540 ขึ้นไป 



10 ขอ้ กบัสงัคมไทย

3. รูปแบบของเศรษฐกิจก าลังจะเปลี่ยนไป
ประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 รูปแบบ
เศรษฐกิจจะเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมที่เน้น
การผลิตปริมาณมากและใช้แรงงานราคาถูก 
ไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่พึ่งพาความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 



10 ขอ้ กบัสงัคมไทย

4. โลกาภิวัตน์ (Globalization) จะ
เข้มข้นมากขึ้นมีโอกาสเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วและคาดไม่ถึง (Rapid and 
Unpredictable change) ได้
มากขึ้น



10 ขอ้ กบัสงัคมไทย

5. การเกิดที่ท างานแบบใหม่ที่เรียกว่า 
Digital Workplace
“Internet of Things” จะ
สร้างการปลี่ยนแปลงให้แก่โลกอย่างมาก 
ข้อมูลแทบทุกอย่างในอนาคตจะถูกเชื่อมโยง
อยู่ในโลกอินเตอร์เน็ต 



10 ขอ้ กบัสงัคมไทย

6.ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจะอยู่ใน Mobile 
Technology ตัวอย่างส าคัญที่เกิดขึ้น ณ 
ขณะนี้ เช่น นโยบาย National e-
Payment หรือพร้อมเพย์ (Promtpay) 
ของรัฐบาล ต่อไปนับจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การท าธุรกรรมหรือการท างานอื่นๆ จะสามารถ
ด าเนินการผ่าน Mobile Technology 



10 ขอ้ กบัสงัคมไทย

7. วัฒนธรรมการเชื่อมโยงกัน (A Culture of 
Connectivity) จะเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรม
การเชื่อมโยงกันของคนในอนาคตจะเป็นการติดต่อที่ท าได้
ตลอด ทุกที่ทุกเวลา เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า The 
Hyperconnected และเปลี่ยนจากแนวคิด 
Work-Life Balance ไปสู่ค าว่า 
“Weisure Time” ทีข่อบเขตระหว่างโลก
ส่วนตัวและโลกของงานไม่มีเส้นแบ่งชัดเจนอกีต่อไป 



10 ขอ้ กบัสงัคมไทย

8.สังคมของการมีส่วนร่วม
ในอนาคตสังคมจะต้องการการมีส่วน
ร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่การผลิต
สินค้าใดๆ ก็ตาม หากผู้ซื้อสามารถมี
ส่วนในการออกแบบ แลกเปลี่ยนไอ
เดีย สินค้านั้นจะขายดี 



10 ขอ้ กบัสงัคมไทย

9. การเรียนรู้ผ่าน Social จะกลายเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างมากโลกยุคใหม่จะเปลี่ยนจาก The ‘e’ 
decade (ยุค e เช่น e-learning, 
e-book, e-commerce ฯลฯ) ไปสู่
The ‘s’ decade หรือยุคของ Social 
ไม่ว่าจะเป็น Social networking, 
Social media หรือ Social
Learning 



10 ขอ้ กบัสงัคมไทย

10. องค์การในอนาคตต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น 
ปรับตัวไปสูอ่งค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและให้
ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โลกยุคใหม่ก าลัง
ขับเคลื่อนจาก CSR (Corporate Social 
Responsibility) ไปเป็น CSV (Creating 
Shared Value) ที่ปลูกฝังจิตส านึกค่านิยมในเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชีวิต สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ 
ผนวกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการท าธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ าถึง
ปลายน้ า ทุนนิยมในโลกอนาคตจะต้องปรับตัวไปสู่ “ทุนนิยมที่
มีจิตส านึก”



พฒันาการของ HR.

HR 1.0 ยคุเริ่มแรกของงานบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ที่งาน

ของ HR ยงัคงมีลกัษณะเป็น “งานบคุคล” 

(Personnel) หรอืมีลกัษณะเป็น “งานธุรการ”ซึ่งให ้

ความส าคญัในการท างานอยู่กบัการ “จา่ยเงนิเดือน รบั

คนเขา้ เอาคนออก เช็กบตัรตอก ออกใบเตอืน” โดย

องคก์ารยงัมองว่า ฝ่าย HR ไม่ใช่สว่นงานส าคญัเพราะ

ไม่ท าใหเ้กดิรายได ้และไม่ไดม้ีมมุมองต่อ “คน” ใน

องคก์ารว่าเป็นทรพัยากรที่ส าคญัสูงสดุ



หนา้ท่ีดา้นการบริหารงานบุคคล

สรรหา พฒันา รกัษาไว้ ใชป้ระโยชน์



พฒันาการของ HR.

HR 2.0 เป็นยุคที่เริ่มมีแนวคิดว่า โลกมีการแข่งขันสูงมาก
HR จึงต้องเปลี่ยน ไม่สามารถท างานแบบเดิมๆ ได้อีกต่อไป
และเห็นว่าคนเป็นทรัพยากรส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การ
โดยฝ่าย HR คือผู้ที่มีหน้าที่ส าคัญในการสรรหาคัดเลือกและ
รักษาบุคลากรเหล่านั้น รวมทั้งต้องมีความสามารถในการช่วย
องค์การคิดไปยังอนาคตด้วย ดังนั้นนัก HR ต้องปรับบทบาท
จากการท างานวันต่อวัน (Day-to-Day Routine) ไปสู่การเป็น
คู่คิดทางธุรกิจ /คู่คิดเชิงกลยุทธ์ (Business Partner/Strategic 
Partner) และต้องมีหน้าที่เป็น Change Agent ที่มีความสามารถ
ในการเตรียมพร้อมคนให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลง



พฒันาการของ HR.

HR 3.0 คือการท างานของ HR ในยุคปัจจุบันนี้ที่มีการ
ก า ห น ด ขี ด ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง ค น ท า ง า น  HR (HR 
Competency) อย่างชัดเจนว่าต้องมีอะไรบ้าง และการ
จะ เป็น  Professional HR ได้ จะต้ อ งมี คุณสมบั ติ
อย่ างไร  โดยมองว่ า  HR ยุคใหม่ที่ เป็นมืออาชีพต้องให้
ความส าคัญกับการเชื่อมโยงปัจจัยแวดล้อมที่สามารถก าหนด
ต าแหน่งเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และเสนอแนะแนวทางให้แก่
ผู้บริหารได้ภายนอกเข้ากับการบริหารงาน HR ภายในองค์การ
ด้วย (HR from the Outside-In) ไม่ใช่มอง
แต่ปัจจัยภายในองค์การเพียงอย่างเดียว



พฒันาการของ HR.

HR 3.0 นอกจากนี้ยังมองว่า นัก HR ต้องมีความเป็น 
Credible Activist หรือ เป็นคนท างานที่มีความ
น่าเชื่อถือ โดยต้องมีศาสตร์ในการท างานเช่นเดียวกับวิชาชีพ
อื่นๆ,ต้องเป็นนักส่งเสริมบริหารการเปลี่ยนแปลง,ต้องเป็นนัก
สร้างขีดความสามารถขององค์การ,ต้องเป็น Innovator
ที่สามารถคิดค้นนวัตกรรม ออกแบบเครื่องมือบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมกับองค์กรของตนเองได้ ตลอดจน
เป็นนักวางแผนเชิงกลยุทธท์ี่สามารถก าหนดต าแหน่งเชิงกลยุทธ์
ขององค์กร และเสนอแนะแนวทางให้แก่ผู้บริหารได้



พฒันาการของ HR. ราชการไทย

1. ระบบอปุถมัภ ์กอ่น 2475

2. Start up ระบบคุณธรรม หลงั 2475

3. Zero growth ประมาณ 2520 –

2555

4. Populist policy หลงั 2555



SMART HR.

S - Services Mind
- Strategic Partner



SMART HR.

M – Make change
- More Learning



SMART HR.

A – Aesthetic Appreciation

- Awareness Good 
Governance



SMART HR.

R – Rule and Regulation

- Rebuild network



SMART HR.

T – Technology
- Think as 

a system



ตัวอย่างกิจกรรมฝึกนักศึกษาให้ คิด และฝึก หาค าตอบ : 
จงหาผลรวมของมะพร้าว แอปเปิล และกล้วย



ตัวอย่างกิจกรรมฝึกนักศึกษาให้ คิด และฝึก หาค าตอบ : 
จงหาผลรวมของดอกไม้ ๓ ดอกข้างล่างนี้



คา่ของคน

จะเป็นดาวหรอืดินอย่าสิ้นหวงั 

ขอเพยีงมีพลงัใจใหค้ดิฝนั

ก าลงัใจยอดยิ่งสิง่ส าคญั

ขอใหจ้งตัง้หนา้พยายาม

ท าไปเถดิภาระงาที่ท่านสรา้ง  

จะเป็นทางสายใหม่ใหเ้หน็ผล

ประเสรฐิล ้าค าว่า “ค่าของคน” 

อยู่ที่ “ผลของงาน” ที่ท่านท า



Any 

Question



Answer



Answer


