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ทรัพยากรบุคคล (HR) ยุค 4.0 ต้องเพิ่ม 4 กลยุทธ์ เพื่อติดสปีดในการท างาน 
 

By chalam S 
     June 29, 2018 

 

            
 
4 กลยุทธ์ ทั้งบุ๋น และบู๊ ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) จ าเป็นต้องเรียนรู้ เม่ือโลกของการท างานเปลี่ยนไปเพราะ
เทคโนโลยี (Disruptive World) 
“คน (HUMAN) คือ ทรัพยากรส าคัญอันทรงคุณค่าในการสร้างสรรค์แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งใน
ระดับจุลภาคและมหภาค เพื่อให้สอดคล้องกับแผนนโยบายการพัฒนาชาติ“ 
 
HR 4.0 กับความท้าทายที่ต้องเรียนรู้ 
ส ำหรับประเทศไทย รัฐบำลก ำหนดแผนแม่บทเป็นระยะ สอดคล้องกับทิศทำงเศรษฐกิจโลก เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถ
ปรับพ้ืนฐำนเข้ำกับเศรษฐกิจได้ทันท่วงที เริ่มต้นที่ ไทยแลนด์  1.0 ยุคแห่งเกษตรกรรม เรำสร้ำงรำยได้จำก
เกษตรกรรมและปศุสัตว์ ก่อนเข้ำสู่ช่วงอุตสำหกรรมเบำ หรือ Thailand 2.0 ที่เริ่มใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ 
เข้ำมำเสริมศักยภำพกำรผลิต และยุคอุตสำหกรรมหนัก Thailand 3.0 ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทมำกขึ้น จนถึง
ยุค Thailand 4.0 เรำใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ เศรษฐกิจจนเกิดกำรขยำยตัวอย่ำง
ก้ำวกระโดดและรุนแรงส่งผลต่อเศรษฐกิจทุกระดับซึ่งสอดคล้องกับกระแสโลกที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไม่หยุดยั้ง
และเป็นกำรเปลี่ยนแปลงแบบพลิกกระดำน (Disruptive World) 
 
ทุกอาชีพต้องเจอ Disruptive แล้วจะท าอย่างไร? 
หลำยคนต้องเคยได้ยินมำแล้วว่ำ ในโลกยุค Disruptive World จะมีคนจ ำนวนมำกที่ถูกหุ่นยนต์เข้ำมำแทนที่ในกำร
ท ำงำน หลำยๆ อำชีพจะหมดไป ตัวอย่ำงเช่น  อาลีบาบา (Alibaba)เริ่มมีกำรพัฒนำและทดลองระบบสมอง
กล Artificial Intelligence (AI) ในวงกำรแพทย์ โดยให้ AI ศึกษำกรณีของโรคต่ำงๆ ทั่วโลก 
มำกกว่ำ 2 ล้ำนรำย เพ่ือด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำและวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ที่มีควำมแม่นย ำสูง หรือตอนนี้มีกำร
พัฒนำโดยให้สมองกล (AI) วิเครำะห์กองทุนที่น่ำสนใจและมีโอกำสรับผลตอบแทนในประเทศสหรัฐอเมริกำ สิ่งเหล่ำนี้
ท ำให้เรำเห็นว่ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเริ่มเข้ำมำมีบทบำทมำกขึ้นทุกวินำที 
เรำในฐำนะมนุษย์ถึงเวลำที่ต้องเพ่ิมศักยภำพและใช้นวัตกรรมเพ่ือต่อยอดกำรด ำเนินธุรกิจ และควำมมั่นคงในอำชีพให้
เกิดประสิทธิภำพสูง 
 
 

https://www.theeleader.com/author/chalams/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.theeleader.com%2Fdigital-transformation%2Fhuman-resources-hr-4-0-adds-4-strategies-for-speeding-up-work%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.theeleader.com%2Fdigital-transformation%2Fhuman-resources-hr-4-0-adds-4-strategies-for-speeding-up-work%2F
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เปลี่ยนมุมมองทรัพยากรบุคคลเป็นแบบ 4.0 

 
 
อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ เอสอีเอซี  (SEAC)ศูนย์พัฒนำผู้น ำ และผู้บริหำรระดับสูง เปิดเผยว่ำ          
หำกเปรียบเทียบกำรท ำกำรศึก “ฝ่ายทรัพยากรบุคคล” (Human Resources) เป็นเหมือนแม่ทัพเงำขององค์กรที่
ต้องเก่งทั้งบุ๋น และบู๊ เพรำะเป็นหน้ำด่ำนส ำคัญในกำรสรรหำบุคคลำกรเข้ำสู่องค์กรแถมต้องท ำหน้ำที่อีกมำกมำย     
ทั้งกำรดูแลสวัสดิกำร ผลประโยชน์ ควำมก้ำวหน้ำของพนักงำนทุกระดับ และหน้ำที่อันส ำคัญ คือ กำรพัฒนำบุคลำกร 
ส่งเสริมศักยภำพบุคลำกรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบันและอนำคต ประกอบกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ เข้ำมำมีบทบำทมำกขึ้นและคนกลุ่มใหญ่ที่ เป็นก ำลังหลักของคนวัยท ำงำนก็ก ำลั งเปลี่ยนแปลง               
สู่กลุ่ม Millennials ดังนั้น ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับควำมเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่ยุค  4.0        
ให้ทันท่วงที ต้องเสริมศักยภำพใหม่ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ และสร้ำงกลยุทธ์ใหม่ๆ เพ่ือดึงดูดใจคนกลุ่มใหม่ๆ        
เข้ำสู่องค์กร 
 

เสริมอาวุธกับ 4 กลยุทธ์ เพื่อพัฒนาสู่ 4.0 

 
 
องค์กรชั้นน ำทั่วโลกต่ำงตื่นตัวกับเทรนด์นี้ไม่ว่ำจะเป็น LinkedIn, Aon Hewitt, Deloitte และ Society for 
Human Resource Management (SHRM) หรือแม้แต่นิตยสำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล Inside HR ได้ท ำกำรศึกษำ
และหยิบยกกำรปรับตัวขององค์กรโดยเฉพำะฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลในหลำกหลำยองค์กรในยุค Disruptive World 
โดยต่ำงให้ควำมคิดเห็นที่คล้ำยคลึงกันเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ในกำรยกระดับ และพัฒนำบุคลำกรด้ำนทรัพยำกรบุคคล 
ซึ่งสำมำรถสรุปออกมำได้เป็น 4 ทักษะที่จะช่วยให้สำมำรถก้ำวกระโดด และติดสปีดในกำรท ำงำนในยุคนี้ ได้แก่ 
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1.Business Acumen 

 
“ต้องมีปฏิภาณทางธุรกิจ ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินธุรกิจขององค์กร และต้องปรับตัวให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลง“ 
ควำมเป็นเลิศของ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลยุคใหม่ ต้องอ่ำนเกมส์ทั้งในเรื่องบุคลำกรและวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่ำง
ชัดเจน เพรำะในทุกวันนี้เศรษฐกิจมีควำมเคลื่อนไหวอย่ำงรวดเร็ว กลุ่มลูกค้ำเปลี่ยนพฤติกรรม และควำมสนใจ
ตลอดเวลำ องค์กรต้องท ำงำนด้วยอำศัยควำมเร็วซึ่งนับเป็นตัวแปรส ำคัญที่ท ำให้บุคลำกรในองค์กรต้องเสริมทักษะ 
สร้ำงควำมหลำกหลำย สำมำรถปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ นอกจำกนี้ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ก็ต้องปรับเปลี่ยน
กำรคัดสรรคอร์สกำรเรียนรู้เพ่ือเสริมบุคลำกรให้แข็งแกร่งให้เหมำะสมกับเงื่อนไขท่ีเปลี่ยนไปนี้ 
 

2. HR Technology and Data Analytics 

 
“ต้องใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้ทันยุคเพื่อแสวงหาความต้องการของบุคลากร ต้องอ่านข้อมูลและแปล
ความหมายได้อย่างถูกต้อง และครบสมบูรณ์“ 
กำรใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือค้นหำและเข้ำถึงข้อมูลเฉพำะบนโลกออนไลน์นับมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคล ต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นคลังค้นหำข้อมูลที่อัดแน่นด้วยข้อมูลหลำกหลำยมิติ ต้องท ำงำนจำกข้อมูลจริง
ของทั้งพนักงำน และสถำนกำรณ์แวดล้อม เพ่ือเข้ำถึงควำมต้องกำรของบุคลำกรในองค์กรหรือจัดข้อมูลเพ่ือให้ทีม
ผู้บริหำรแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงที รวมทั้งใช้เครื่องมือใหม่ๆ เพ่ือให้บุคลำกรสนุกกับกำรตอบค ำถำม 
หรือง่ำยต่อกำรเก็บข้อมูล นั่นแปลว่ำองค์กรไม่สำมำรถจะลงทุนแค่กับเรื่องเทคโนโลยี แต้ต้องพัฒนำทักษะด้ำนกำร
วิเครำะห์ข้อมูลให้กับฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ด้วย 
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3. Marketing Expertise  

 
“ต้องขายของให้เป็น“ 

ต้องเข้ำใจสถำนกำรณ์และควำมต้องกำรขององค์กร เพ่ือที่จะคัดสรรและปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรคัดสรรบุคลำกรที่จะ
เข้ำร่วมงำนกับองค์กรได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  ต้องดูแลพนักงำน สื่อสำรกับพนักงำน
เปรียบเสมือนลูกค้ำ คือ เข้ำใจ เป็นมิตร ใกล้ชิด เพ่ือจะได้ศึกษำ รับรู้พฤติกรรม ควำมต้องกำร และสร้ำงแรงบันดำล
ใจให้พนักงำนในกำรขับเคลื่อนองค์กรตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ำยของกำรท ำงำนในรูปแบบเดียวกับที่ฝ่ำยกำรตลำดใช้
เครื่องมือมำร์เก็ตติ้งในกำรดึงดูดลูกค้ำ 
 

4. HR Agility 

 
“ต้องพร้อมปรับตัว และสร้างความคล่องตัวให้ได้มากที่สุด“ 

สภำวะเศรษฐกิจที่เคลื่อนไหวรุนแรงและรวดเร็ว นับเป็นควำมท้ำทำยครั้งส ำคัญส ำหรับทุกองค์กร  HR ต้องเป็น
แบบอย่ำงที่ดีในกำรเพ่ิมทักษะใหม่ๆ ในกำรท ำงำนหรือสำมำรถท ำงำนมำกกว่ำที่ตนเองรับผิดชอบได้ เพ่ือเป็น
แบบอย่ำงให้กับบุคลำกรคนอ่ืนๆ เกิดกำรเรียนรู้และเสริมทักษะใหม่ๆ ให้ได้มำกที่สุด เพรำะทุกวันนี้ต้องมองว่ำคู่แข่ง
ไม่ได้มำจำกเพียงแค่ธุรกิจแบบเดียวกัน แต่ยังมีคู่แข่งจำกกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ มำเป็นตัวแปรส ำคัญ อำทิ กลุ่มอำหำรและ
บริกำร ทุกวันนี้ไม่ใช่เพียงเปิดร้ำนอำหำรหรือภัตตำคำรอย่ำงเดียวเท่ำนั้นที่เป็นคู่แข่งกันละกันยังมีคู่แข่งใหม่ๆ ที่เข้ำ
มำแย่งส่วนแบ่งกำรตลำด อำทิ สตรีทฟู้ด (Street Food) หรือแม้แต่กลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ ที่หันมำท ำธุรกิจฟู้ด เดลิเวอรี่ 
(Food Delivery) เป็นต้น 
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ทุกวันนี้ ทุกองค์กรต้องเผชิญกับ Disruptive World อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ กำรเข้ำถึงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ดังนั้นกำรปรับตัว วิธีคิด วิธีกำรท ำงำน และกำรบริหำรของ
องค์กรย่อมมีส่วนส ำคัญ 
 
โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ที่เป็นฟันเฟืองส าคัญในการติดต่อทั้งภายนอกและภายในองค์กรย่อมต้องปรับตัว
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งติดองค์ความรู้ เสริมทักษะให้ครบเพื่อเป็นขุมพลังส าคัญให้กับองค์กรต่อไป 
 
 


