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การวิจัยครั้งนี้ตีวัตถิประสงค์เพ่ือศึกษาทิศทางและแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากร
ตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย  4.0 และเพ่ือศึกษาแนวทางการเตรียต
ควาตพร้อตวิคลากรในฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารเพ่ือก้าวสู่ยิคประเทศ
ไทย 4.0 ระเวียววิธีวิจัยที่ผู้วิจัยเลือกใจ้ คือ การวิจัยเจิงคิณภาพ โดยใจ้การสัตภาษณ์แววกึ่งโครงสร้าง
เป็นเครื่องตือในการวิจัย กลิ่ตตัวอย่างที่ใจ้ในการวิจัยคือ ผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวัน
การเงินประเภทธนาคาร จ านวน 5 คน และผู้ทรงคิณวิฒิด้านการวริหารและพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ 
จ านวน 2 คน โดยท าการวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้ตการวริหารและพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ใน  3 
กระววนการหลัก ผลการวิจัยพวว่า 

              1) การจัดหาทรัพยากรตนิษย์ (Acquiring Human Resource) พวว่า ตีแนวโน้ตใน
การวางแผนปรัวโครงสร้างอัตราก าลังคนโดยการจะลอการรัวอัตราก าลังคนเพ่ิต  และน าเทคโนโลยี
สตัยใหต่เข้าตาท างานทดแทนงานวางต าแหน่งของตนิษย์ ขณะเดียวกันได้ตีแนวโน้ตในการวางแผนเพ่ิต
อัตราก าลังคนที่ตีทักษะและศักยภาพที่ตรงตาตควาตต้องการขององค์การ เพ่ือตารองรัวหน่วยงาน หรือ
การให้วริการรูปแววใหต่ ตลอดจนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าตาประยิกต์ใจ้ร่วตกัวการใจ้สื่อสังคต
ออนไลน์ตาพัฒนาจ่องทางการสรรหาและพัฒนาระววการคัดเลือกให้สาตารถแข่งขันและดึงดูดวิคลากร
ที่ตีศักยภาพ (Talent) เข้าตาร่วตงานกัวองค์การ 

               2) การธ ารงรักษาทรัพยากรตนิษย์  (Maintaining Human Resource) พวว่า ตี
แนวโน้ตในการส ารวจค่าตอวแทนประจ าปี โดยตีการปรัวปริงระววการวริหารค่าตอวแทนให้สอดคล้อง
กัวควาตคาดหวังของคนยิคใหต่ และตีการก าหนดอัตราค่าตอวแทนแทนพิเศษให้กัวกลิ่ตคนที่ตี
ศักยภาพ หรือกลิ่ตแรงงานรูปแววใหต่ที่ตีแนวโน้ตเพ่ิตสูงขึ้นในอนาคต เน้นการสร้างประสวการณ์ที่ดี
ให้แก่วิคลากร (Employee Experience) ให้ควาตส าคัญกัวการสร้างสตดิลระว่างจีวิตการท างาน และ
จีวิตส่วนตัวของวิคลกร (Work-Life Balance) 
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                3) การพัฒนาทรัพยากรตนิษย์และองค์การ (Developing Human Resource 
and Organization) พวว่า ตีแนวโน้ตในการติ่งเน้นการพัฒนาและปรัวปริงกระววนการ การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกัวลักษณะและรูปแววการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก ส่งเสริตให้เกิดทักษะใหต่ (Discovery 
Skill) ด้านแนวคิดเจิงนวัตกรรต ควาตคิดสร้างสรรค์ และทักษะในการใจ้เทคโนโลยี ตีการเปิดโอกาสให้
วิคลากรสาตารถวางแผนควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพของตนเองรวตถึงเปิดโอกาสให้ตีการหตินเวียน
งานภายในองค์การเพ่ือให้วิคลากรได้ตีควาตรู้และประสวการณ์ที่หลากหลายเท่าทันสถานการณ์ ส าหรัว
การพัฒนาองค์การของสถาวันการเงินประเภทธนาคาร พวว่า ตีแนวโน้ตในการปรัวปริงโครงสร้างการ
ท างานให้ตีควาตรวดเร็ว กระจัว คล่องตัว (Agility) และทันสตัยตากขึ้นเพ่ือรองรัวกัวการท างาน
รูปแววใหต่ ซึ่งจากการวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้ตการวริหารและพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวัน
การเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 ผู้ให้สัตภาษณ์ได้เสนอแนวทางการเตรียตควาตพร้อต
ส าหรัววิคลากรในฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารเพ่ือก้าวสู่ยิคประเทศไทย  
4.0 ในทิศทางเดียวกัน โดยผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ และสังเคราะห์สริปเป็น 5 แนวทาง คือ 1) ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2) พัฒนารูปแววการท างาน 3) สร้างประสวการณ์ที่ดีแก่
วิคลากร 4) ปรัวเปลี่ยนวทวาทนักทรัพยากรตนิษย์สู่วทวาทของผู้อ านวย และ5) พัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ส าหรัวการท างาน  
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Research: Human Resource Management and Development in Thailand 4.0: A 

Case Study of Financial Institutions focusing on Banks. This research aims to study the 

direction and trend of human resource management and developing of financial 

institutions in Thailand 4.0. The research method chosen by the researcher was 

qualitative research. The semi-structured interview was used as a research tool. 

The sample was used in this research are Human Resource Management of 5 

Banking Institutions in Thailand and the other 2 people in management and human 

resource development. This research is to analyze directions and trends in human 

resource management in 3 main processes. And the research found that; 

Acquiring Human Resource, there is a tendency in the planning of human 

resources by slowing down the manpower and bring in modern technology to replace 

some jobs of human. The use of digital technology is to integrate with the use of social 

media. Develop channels to recruit and to develop the selection system to compete 

 



 ง 

and attract potential employee. 

Maintaining Human Resource is to make the Annual Compensation Survey system 

has been improved the expectations of the modern age and special compensation 

rates are set for potential people base on employee experience to balance working 

life. 

Human resource management trends to focus on developing and improving 

processes that was called a discovery skill which is innovative concepts creativity and 

to seeking skills in using technology. 

To provide the opportunities for staff to plan their career progress to organize 

and developing of banking institutions, there is a tendency to improve the structure of 

work to be faster and more flexible. From Analysis of Direction and Trends in Human 

Resource Development and Management of Financial Institutions focusing on Banks in 

Thailand 4.0 to the same direction. The researcher has analyzed and synthesis is 5 

ways. 1) Keep up with change and learn continuously. 2) Developing a working style. 

3) Create a good experience for employee. 4) To transform the human resource role to 

the role of the facilitator. 5) To improve the skills needed for work. 
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วิทยานิพนธ์ฉวัวนี้ส าเร็จลิล่วงได้ เนื่องตาจากการได้รัวควาตอนิเคราะห์จากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์.ดร.สตวัติ กิสิตาวลี ที่กริณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ตรวจสอว และ
แก้ไขข้อวกพร่องต่างๆ ทิกขั้นตอนจนท าให้วิทยานิพนธ์ฉวัวนี้ตีควาตสตวูรณ์ ตลอดจนการได้รัวควาต
อนิเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์.ดร.วิจัย อิตสาหจิต ประธานกรรตการสอววิทยานิพนธ์ และดร.พยัต 
วิฒิรงค์ กรรตการสอววิทยานิพนธ์ ที่ได้กริณาจี้แนะเพ่ือให้วิทยานิพนธ์เล่ตนี้เกิดประโยจน์อย่างสูงสิด 
สาตารถน าไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอขอวพระคิณในควาตเตตตากริณาที่ได้รัวเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอวพระคิณผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงิน  และผู้ทรงคิณวิฒิทิกท่านที่ให้
ควาตอนิเคราะห์ในการให้สัตภาษณ์เพ่ือเก็วข้อตูลประกอวการท าวิทยานิพนธ์ ตลอดจนผู้ประสานงาน
ของทางสถาวันการเงิน และเจ้าหน้าที่คณะพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ สถาวันวัณฑิตพัฒนวริหารศาสตร์ที่
ให้ควาตจ่วยเหลือในเรื่องการติดต่อประสานงาน และอ านวยควาตสะดวกในเรื่องเอกสารต่างๆ ตลอดตา 

ขอวพระคิณพ่อ คิณแต่ และพ่ีสาว ตลอดจน กัลยาณติตรรอวข้าง ที่คอยตอวควาตรัก ควาต
เข้าใจ และก าลังใจ คอยให้การสนัวสนิน และค าแนะน าในเรื่องต่างๆ ที่สาตารถเป็นแรงขัวเคลื่อนให้
ผู้วิจัยตีพลัง และก าลังใจในการด าเนินงานวิจัยต่อไปจนประสวผลส าเร็จ สิดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่างานวิจัยฉวัวนี้จะเป็นประโยจน์ส าหรัวผู้ที่สนใจ คิณประโยจน์ใดๆ ที่เป็นกิศลอันเกิดจากผลของ
วิทยานิพนธ์เล่ตนี้ ข้าพเจ้าขอตอวให้แก่ทิกท่านที่ตีส่วนท าให้วิทยานิพนธ์เล่ตนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี 

 
วิริยา ลีลาสิธานนท ์

ธันวาคต 2561 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 

ปัจจิวันโลกก าลังด าเนินไปสู่  โลกยิคใหต่ ภายใต้สภาพแวดล้อตแวว VUCA ที่ตีควาต  
ผันผวน  )Volatility) ไต่แน่นอน  )Uncertainty) สลัวซัวซ้อน  )Complexity) และคลิตเครือ 
)Ambiguity) (Bennett & Lemoine, 2014) น าตาสู่การปฏิวัติด้านต่างๆ ในทิกระดัวของสังคต โดย
ในอีก 20 ปีข้างหน้า )ค.ศ. 2020( โลกจะเข้าสู่ยิคการปฏิวัติ อิตสาหกรรตครั้งที่ 4 )The Fourth 
Industrial Revolution) เป็นการปฏิวัติที่แตกต่างไปจากเดิต ตีการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว  )Velocity) ครอวคลิต )Scope) และส่ งผลกระทวต่อทั้ งระวว )Systems impact) 
(Schwab, 2016) นัวเป็นยิคของการพัฒนาต่อยอดควาตก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จากการปฏิวัติ
อิตสาหกรรตครั้งที่ 3 อย่างก้าวกระโดด )Technological breakthroughs) ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว 
ได้แก่ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ )Artificial Intelligence: AI) เทคโนโลยีหิ่นยนต์ขั้นสูง )Advanced 
robotics) เทคโนโลยีคลาวด์คอตพิวติ้ง )Cloud Computing) และเทคโนโลยีการพิตพ์สาตติติ )3D 
printing) (Manyika et al., 2013) นัวเป็นยิคของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
)Information and Communication Technology: ICT) ตาใจ้ในการเจื่อตโยงกัวอิตสาหกรรตการ
ผลิตวนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่เรียกว่า “อินเตอร์เน็ตออฟธิงส์” )Internet of Things: IoT) เป็นการ
เจื่อตโยงเครือข่ายการผลิตตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ด้วยระววเทคโนโลยีไซเวอร์กายภาพ )Cyber-
Physical Systems: CPS) ที่ท าให้ อิปกรณ์ทั้ งหตดในเครือข่ายสาตารถสื่อสารระหว่างกันได้ 
)Machine-to-Machine – M2M) และสาตารถคววคิต วริหารจัดการ รวตถึงวิเคราะห์กระววนการ
ผลิตได้ทั้งระววแววเรียลไทต์ )Real Time) ท าให้สาตารถผลิตสินค้าได้ตรงตาตควาตต้องการที่
หลากหลายภายในเวลาเดียวกันได้อย่างตีประสิทธิภาพ )Mass Customization) ซึ่งการปฏิวัติครั้งนี้
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนข้อตูลข่าวสาร สินค้า และวัฒนธรรตระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนการด าเนินวิถีจีวิต และรูปแววการวริโภคของประจากร นัวเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ และยิทธศาสตร์การพัฒนาของหลายประเทศทั่วโลกเพ่ือเตรียตพร้อตรัวกัวการ
เปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดขึ้น โดยสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรตนีถือเป็นประเทศแรกในการน าแนวคิดการ
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ปฏิวัติอิตสาหกรรตครั้งที่ 4 ตาประยิกต์ใจ้ในการพัฒนาอิตสาหกรรตอย่างเป็นรูปธรรต และเป็นผู้
ริเริ่ตค าว่า “Industry 4.0” ขึ้นตาใจ้เป็นครั้งแรกโดยวรรจิไว้เป็น 1 ใน 10 ของโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีภายใต้แผนพัฒนาอิตสาหกรรตแห่งจาติ )High-Tech Strategy 2020: HTS) เพ่ือสร้างขีด
ควาตสาตารถทางด้านอิตสาหกรรตให้กัวประเทศในการรักษาไว้ซึ่งควาตเป็นผู้น าระดัวโลกในด้าน
อิตสาหกรรตวนพ้ืนฐานของนวัตกรรต นอกจากนี้ประเทศผู้น าด้านการผลิตในหลายประเทศได้
ด าเนินการสร้างตาตรฐานการผลิตเพ่ือให้สอดรัวกัวแนวโน้ตการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
เจ่น “Industrial Internet Consortium” ของประเทศสหรัฐอเตริกา, “Made in China 2025” 
ขอ งป ระ เท ศจี น , “Connected Factories” ขอ งป ระ เท ศญี่ ปิ่ น  “Design of Innovation”  
ของประเทศอังกฤษ )Sharma, n.d.) 

ส าหรัวประเทศไทย ซึ่งได้รัวการจัดอันดัวจากรายงานดัจนีควาตสาตารถทางการแข่งขัน
ระดัวโลก )Global Competitiveness Index: GCI) ประจ าปี  ค.ศ. 2016 – 2017 โดย World 
Economic Forum (WEF) ให้อยู่ ในกลิ่ตประเทศที่  2 คือ กลิ่ตเสริตประสิทธิภาพ )Efficiency 
Enhancers) ถือเป็นกลิ่ตประเทศรายได้ปานกลางที่อาศัยปัจจัยด้านประสิทธิภาพเป็นปัจจัยในการ
ขัวเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ตวลรวตภายในประเทศต่อประจากร )GDP per 
capita) ร่วตกัวปัจจัยต่าง ๆ ที่แสดงถึงควาตพร้อตในการเข้าสู่ยิคการปฏิวัติอิตสาหกรรตครั้งที่ 4 
)World Economic Forum, 2016a) ซึ่งปัจจิวันประเทศไทยยังคงติดอยู่ในกัวดักประเทศรายได้ 
ปานกลาง โดยตีอัตราการเติวโตทางเศรษฐกิจที่ลดลงจากจ่วงปี พ.ศ. 2500 – 2536 ซึ่งตีอัตราการ
เติวโตทางเศรษฐกิจสูงถึง 7-8% ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2537 ถึง ปัจจิวัน อัตราการเติวโตทางเศรษฐกิจ
ลดลงเหลือเพียง 3 -4 % )ตลูนิธิสถาวันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย , 2556( นอกจากนี้ 
ประเทศไทยยังต้องเผจิญปัญหาของกัวดักควาตเหลื่อตล้ าของควาตตั่งคั่ง และกัวดักควาตไต่สตดิล  
ในการพัฒนา ทั้งนี้เพ่ือเป็นการขัวเคลื่อนประเทศให้สาตารถหลิดพ้นจากกัวดักที่ก าลังเผจิญอยู่ 
รัฐวาลพลเอกประยิทธ์ จันทร์โอจา นายรัฐตนตรี จึงได้ตีการจัดตั้งโตเดล “ประเทศไทย 4.0” 
)Thailand 4.0( ซึ่งเป็นนโยวายหนึ่งในแผนยิทธศาสตร์จาติ 20 ปี )พ.ศ. 2560 - 2579( โดยเป็น
แผนพัฒนา 5 ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคตแห่งจาติฉวัวที่ 12 ที่ติ่งเน้นปรัวเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศสู่การเป็น “เศรษฐกิจดิจิทัล” )Digital Economy) หรือ “เศรษฐกิจที่
ขัวเคลื่อนด้วยนวัตกรรต” )Value Base Economy) โดยการใจ้ประโยจน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร้างตูลค่าเพ่ิต และขัวเคลื่อนระววเศรษฐกิจและสังคตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว สาตารถน าพา
ประเทศก้าวข้าตกัวดักต่างๆ ที่ก าลังเผจิญอยู่ ตลอดจนผลักดันให้ประเทศสาตารถก้าวเข้าสู่ยิค
ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างเต็ตรูปแวว และเป็นประเทศที่อยู่ในกลิ่ตประเทศพัฒนาแล้ว )ปรเตธี  
วิตลศิริ, 2559(  
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การเปลี่ยนผ่านสู่ยิคสังคตดิจิทัล ส่งผลให้วริวททางเศรษฐกิจ และสังคต เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตร น าตาซึ่งผลกระทวที่แตกต่างกันภายใต้วริวทแวดล้อตของสังคต และ
การด าเนินธิรกิจที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจัยด้านควาตก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล รวตถึงการพัฒนา
โครงสร้างอินเตอร์เน็ตควาตเร็วสูงที่สาตารถเข้าถึงผู้คนได้ทั่วโลกได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในหลายติติ 
โดยในติติของธิรกิจด้านการเงิน และการธนาคารถือเป็นหนึ่งในติติที่ส าคัญ ซึ่งได้รัวผลกระทวโดยตรง
จากกระแสควาตก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าว สอดคล้องกัวรายงานเรื่อง “The Future of Jobs”  
จัดท าโดย World Economic Forum ได้ระวิถึงกลิ่ตงานที่จะได้รัวผลกระทวในภาพรวตตากที่สิด 
จากปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นตาพร้อตกัวการเปลี่ยนแปลงภายใต้วริวทการเปลี่ยนผ่านสู่ยิคดิจิทัล ได้แก่ 
กลิ่ตงานด้านการวริหารจัดการ และกลิ่ตงานด้านธิรกิจการเงิน )World Economic Forum, 2016b) 
โดยที่ควาตก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ยังส่งผลท าให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินรูปแวว
ใหต่ที่เรียกว่า “FinTech” (Financial Technology) ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหต่ที่จะเข้าตาเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างพ้ืนฐานการให้วริการทางการเงินในรูปแววเดิตที่ไต่จ าเป็นต้องท าธิรกรรตผ่านตัวกลางอย่าง
ธนาคาร ผู้ใจ้วริการสาตารถเข้าถึงการให้วริการได้อย่างรวดเร็วในทิกที่ ทิกเวลา และสาตารถ  
ลดค่าใจ้จ่ายในการท าธิรกรรตทางการเงินได้ นอกจากนี้ยังตีระววโครงข่ายในการท าธิรกรรตและเก็ว
วัญจีธิรกรรตออนไลน์ ที่เรียกว่า “Blockchain” ซึ่งจะกลายเป็นส่วนส าคัญของโครงสร้างพ้ืนฐานใน
การท าธิรกรรตทางการเงินสาตารถตรวจสอว และยืนยันตัววิคคลที่เข้าตาท าธิรกรรตการเงินผ่าน
ระววดังกล่าวได้อย่างรัดกิตเพ่ือสร้างควาตเจื่อตั่นให้กัวผู้ใจ้วริการ )ศรันย์ทัศน์ ตั้งคิณานนท์, 2559( 
และสาตารถพัฒนาต่อยอดไปสู่รูปแววของการใจ้สกิลเงินดิจิทัลที่เปลี่ยนรูปแววการใจ้เงินกระดาษ
ไปสู่การใจ้เงินอิเล็กทรอนิกส์ตากข้ึน โดยในหลายประเทศทั่วโลกได้ให้ควาตส าคัญกัวควาตท้าทายใน
เรื่องดังกล่าว เจ่น ประเทศจีนที่ก าลังท าการทดสอวต้นแววสกิลเงินดิจิทัลในการท าธิรกรรตระหว่าง
ธนาคารพาณิจย์ ประเทศอินเดียได้ลดการใจ้ธนวัตรเพ่ือลดการหนีภาษี และรายได้ที่ผิดกฎหตาย 
ในขณะที่ธนาคารกลางแห่งประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา ประเทศเยอรตนี และธนาคารกลาง
ประเทศสิงคโปร์ ได้ก าลังศึกษาสกิลเงินดิจิทัลที่ธนาคารกลางรัวรอง )เศรษฐพงค์ ตะลิสิวรรณ, 2560( 
และส าหรัวประเทศท่ีตีนโยวาย Cashless Society อย่างเต็ตตัว เจ่น ประเทศสวีเดนถือเป็นประเทศ
แรกในสหภาพยิโรปที่ได้ประกาศเลิกใจ้เงินสดทั้งประเทศ และหันไปใจ้ระววการเงินแววดิจิทัลเข้าตา
ทดแทนเป็น สังคตไร้เงินสด )Cashless Society) อย่างเต็ตตัว 

ปัจจิวันการเติวโตของโลกออนไลน์ส่งผลต่อพฤติกรรต และทัศนคติของผู้วริโภค เนื่องจาก
ควาตสะดวกในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และการขยายตัวของธิรกิจ E-Commerce ทั้งใน และ
ต่างประเทศ โดยที่ผู้วริโภคสาตารถซื้อขายสินค้าได้ทิกท่ีทิกเวลา ซึ่งปัจจิวันสถาวันการเงิน รวตไปถึง
ผู้ให้วริการต่างๆ ได้เริ่ตเข้าตาในตลาดออนไลน์ตากขึ้นเพ่ือรองรัวควาตต้องการของผู้วริโภคซึ่งไต่ได้
จ ากัดอยู่เพียงแค่ในกลิ่ตคนยิคใหต่ที่เกิดในยิคดิจิทัล )Digital Natives) เท่านั้น แต่ยังขยายไปถึงกลิ่ต
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ผู้ใหญ่ )Baby Boomer) ที่เข้าตาใจ้งานในโลกโซเซียลตากขึ้นด้วย และนั่นย่อตหตายถึงการท า
ธิรกรรตออนไลน์ที่เพ่ิตตากขึ้นเจ่นกัน จากผลการส ารวจพฤติกรรตผู้ใจ้อินเทอร์เน็ตใน ประเทศไทย  
ปี 2559 )Thailand Internet User Profile 2016( โดยส านักงานพัฒนาธิรกรรตทางอิเล็กทรอนิกส์ 
)องค์การตหาจน( )สพธอ.( หรือ ETDA (เอ็ตด้า( พวว่า กิจกรรต 5 อันดัวแรกที่ผู้ใจ้อินเทอร์เน็ตนิยต
ท าผ่านอิปกรณ์เคลื่อนที่ ได้แก่ การพูดคิยผ่าน Social Network (86.8%( รองลงตา คือการดูวิดีโอ
ผ่าน YouTube (66.6%(, การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ )55.7%(, การค้นหาข้อตูล )54.7%( และ
การท าธิรกรรตทางการเงิน )45.9%( ตาตล าดัว )ส านักงานพัฒนาธิรกรรตทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560( 
โดยผู้วริโภคตีแนวโน้ตในการใจ้วริการ Internet Banking และ Mobile Banking เพ่ิตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องสะท้อนจากข้อตูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พวว่าจ านวนวัญจีลูกค้าที่ใจ้วริการ Internet 
Banking ณ สิ้นปี 2559 จ านวน 15.10 ล้านวัญจี เตื่อเทียวกัวสิ้นปี 2558 เพ่ิตขึ้นร้อยละ 26.84 
ล้านวัญจี ในขณะที่จ านวนวัญจีลูกค้าที่ใจ้วริการ Mobile Banking ณ สิ้นปี 2559 ตีจ านวน 20.88 
ล้านวัญจี เตื่อเทียวกัว สิ้นปี 2558 เพ่ิตขึ้นถึงร้อยละ 50.04 ล้านวัญจี และแนวโน้ตแนวโน้ตที่จะ
เพ่ิตสูงขึ้นอีกในปีต่อไป )ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560ก( ดังภาพที่ 1.1 

 

 

ภาพที่ 1.1 สถิติการใจ้วริการ Internet Banking และ Mobile Banking 
แหล่งที่ตา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560ก 
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สถาวันการเงิน เป็นสถาวันหนึ่งที่ตีควาตส าคัญในการขัวเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และ
สนัวสนินให้เกิดการลงทินในธิรกิจประเภทต่างๆ ท าให้เกิดการวริหารสภาพคล่องทางเศรษฐกิจจ่วย
ให้เศรษฐกิจของประเทศเติวโตได้อย่างยั่งยืน )ธนาคารแห่งประเทศไทย, ต.ป.ป.( โดยธนาคารพาณิจย์
ถือเป็นหนึ่งในสถาวันทางการเงินประเภทธนาคารท าหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินที่ส่งผลต่อสภาพ
ควาตเป็นอยู่  และตาตรฐานการครองจีพของประจากรในประเทศ )สตจาย กิจยรรยง, 2540(  
ซึ่งในปัจจิวันภายใต้วริวทของประเทศที่ก าลังขัวเคลื่อนเข้าสู่สังคตดิจิทัล ส่งผลท าให้สถาวันการเงิน
ได้รัวผลกระทวในทิกๆ ด้าน โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของคู่แข่งรายใหต่ที่ตาพร้อตเทคโนโลยี  และ 
ขีดควาตสาตารถในการท าธิรกิจ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ผลักดันให้สถาวันการเงิน โดยเฉพาะธนาคาร
พาณิจย์ต้องเร่งปรัวตัวในการพัฒนานวัตกรรตทางการเงิน และปรัวกลยิทธ์สู่การเป็น ดิจิทัลแวงค์กิ้ง 
)Digital Banking) เพ่ือรองรัวการแข่งขัน และยังสาตารถรักษาไว้ซึ่งฐานลูกค้า ตลอดจนสถานะการ
เป็นผู้น าของตลาดในอนาคต  

โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ติ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงินให้เอ้ือต่อการ
สร้างนวัตกรรตทางการเงินเพ่ือเพ่ิตประสิทธิภาพของระววการเงิน  ประกอวกัวควาตร่วตตือจาก
รัฐวาล และสตาคตธนาคารไทยในการด าเนินการจัดท าแผนยิทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระวว
การจ าระเงินแววอิเล็กทรอนิกส์แห่งจาติ )National e-Payment Master Plan) เพ่ือรองรัวการท า
ธิรกรรตการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ตาตรฐาน โดยได้จัดท าโครงการพร้อตเพย์ )PromptPay) 
ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนแต่วทของ แผนยิทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระววการจ าระเงินแวว
อิ เล็ กท รอนิ กส์ แห่ งจ าติ  )National e-Payment Master Plan) ที่ จ ะ เข้ าตาจ่ วยลดต้ นทิ น
ค่าธรรตเนียตการโอนให้ถูกลง พร้อตทั้งอ านวยควาตสะดวกในการท าธิรกรรตตากยิ่งขึ้น ทั้งนี้แผน
แต่วท National e-Payment ของภาครัฐนั้น  ยังตีในเรื่องของการขยายเครื่องรัวจ าระวัตร  
การพัฒนาระววการจัดเก็วภาษี และใวก ากัวภาษีแววอิเล็กทรอนิกส์ รวตถึงการจ่ายเงินของภาครัฐ
ให้เป็นรูปแวว e-Payment ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการขัวเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ือ
ผลักดันประเทศเข้าสู่  เศรษฐกิจดิจิทัลไร้เงินสด )Cashless Society) (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 
2559) ส่งผลให้ควาตส าคัญของการใจ้เงินสดในอนาคตลดน้อยลง ควาตจ าเป็นในการท าธิรกรรตผ่าน
สาขาธนาคารก็ย่อตถูกลดทอนควาตส าคัญลง และจะถูกแทนที่โดยการใจ้ระววคอตพิวเตอร์ และ
โทรคตนาคตในการท าธิรกรรตทางการเงินแทน สอดคล้องกัวค ากล่าวของ วิล เกตส์  ที่ว่า “การท า
ธิรกรรตการธนาคาร )Banking) เป็นสิ่งที่ยังจ าเป็นต้องตี แต่เราอาจไต่จ าเป็นต้องตีธนาคาร )Banks) 
อีกต่อไป” )Filkorn, 2016(  

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใต้วริวทแวดล้อตของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคตดิจิทัลในยิค
ประเทศไทย 4.0 ส่งผลให้องค์การธิรกิจต่างๆ ต้องตีการปรัวเปลี่ยนรูปแววการด าเนินธิรกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวริวทของสถาวันการเงินประเทธนาคารซึ่งได้รัวผลกระทวโดยตรงจากกระแส
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การด าเนินธิรกิจดังกล่าวจ าเป็นต้องตีการปรัวเปลี่ยนกระววนทัศน์ 
และแนวทางในการด าเนินงานสู่การด าเนินงานแววดิจิทัล )Digital Transformation) เพ่ือรองรัวการ
แข่งขันที่สูงขึ้นทั้งในแง่ของการปรัวปริงควาตสาตารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแววการให้วริการ
ที่สตารถตอวสนองควาตต้องการของลูกค้าเฉพาะราย ตลอดจนปรัวเปลี่ยนวัฒนธรรตขององค์การ
เพ่ือให้สาตารถวริหารจัดการ และเพ่ิตประสิทธิภาพการท างานของธนาคารในภาพรวต  

ซึ่งปัจจัยหลักในการขัวเคลื่อนองค์การให้ประสวควาตส าเร็จนอกเหนือจากปัจจัยทางด้าน
เงินทิน และเทคโนโลยีแล้ว ปัจจัยด้าน “ทรัพยากรตนิษย์” ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการ
ขัวเคลื่อนกลไกต่างๆ เพ่ือให้องค์การไปสู่เป้าหตาย ดังที่ Drucker (1999( ได้อธิวายถึงคิณค่าของ
ทรัพยากรตนิษย์ต่อองค์การยิคใหต่ว่า 

 
“สินทรัพย์ที่ตีค่าตากที่สิดของวริษัทในจ่วงศตวรรษที่  20 คืออิปกรณ์การ

ผลิตของวริษัทเอง แต่ส าหรัวศตวรรษที่ 21 แล้วสินทรัพย์ที่ตีค่าที่สิดขององค์การไต่
ว่าจะเป็นองค์การธิรกิจ หรือองค์การประเภทอ่ืน ๆ ก็ตาต คือ แรงงานที่ใจ้ควาตรู้ 
ควาตสาตารถในการท างาน และผลิตภาพของแรงงานเหล่านั้น  ซึ่งผู้วริหาร
จ าเป็นต้องสร้างขึ้นตาให้จงได้” 
 
การวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์จึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรัวองค์การยิคใหต่ที่จะต้อง

เผจิญกัวสภาพแวดล้อตที่ตีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไต่แน่นอน ส่งผลท าให้นักวริหาร
ทรัพยากรตนิษย์ต้องเผจิญหน้ากัวควาตท้าทายรูปแววใหต่ที่ไต่สาตารถน าหลักการวริหารทรัพยากร
ตนิษย์รูปแววเดิตตาใจ้ในการขัวเคลื่อนองค์การในปัจจิวันให้สาตารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน จึงตีควาต
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตีการปรัวเปลี่ยนกระววนทัศน์  หรือ แนวคิดในการท างานรูปแววใหต่  
โดยติ่งเน้นปรัวเปลี่ยนการวริหารทรัพยากรตนิษย์รูปแววเดิตสู่การวริหารทรัพยากรตนิษย์แวว
ดิจิทัล )Digital HR) ที่สาตารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลตาประยิกต์ใจ้ในกระววนการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสิด เพ่ือจ่วยสร้างควาตสาตารถในการแข่งขัน และการอยู่รอดของ
องค์การ ภายใต้วริวทควาตท้าทายทั้งในปัจจิวัน และอนาคต โดย วีระวัฒน์ ปันนิตาตัย )2556( 
กล่าวว่า การวริหารทรัพยากรตนิษย์ของไทยก าลังก้าวเข้าสู่จ่วงการวริหารทรัพยากรตนิษย์แวว
ก้าวหน้า )Progressive) กล่าวคือ นักวริหารทรัพยากรตนิษย์ไทยเริ่ตตีวทวาทในการสนัวสนิน
เป้าหตายขององค์การ พร้อตทั้งสาตารถส่งตอวคิณค่าด้านต่างๆ ให้แก่องค์การผ่านแนวทางปฏิวัติ
ด้านการวริหารทรัพยากรตนิษย์ที่ตีควาตสอดคล้องกัววริวทการเปลี่ยนแปลงรูปแววการด าเนินงาน
ขององค์การวนพ้ืนฐานควาตรู้  ควาตเข้าใจในการด าเนินธิรกิจขององค์การเป็นอย่างดี  ตลอดจน
สาตารถเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเตรียตพร้อตวิคลากรขององค์การให้เป็นทรัพยากร
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ที่ตีศักยภาพ ในการขัวเคลื่อนองค์การสู่การเป็นองค์การดิจิทัลเพ่ือรองรัวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
และจ่วยเพ่ิตควาตสาตารถในการแข่งขันให้องค์การสาตารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในยิคประเทศไทย 
4.0 )Thailand 4.0(  

จากกระแสแนวโน้ตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงตีควาตสนใจในการการศึกษาการ
ด าเนินงานด้านการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ในการขัวเคลื่อนองค์การภายใต้วริวทของ
การก้าวสู่ยิคประเทศไทย 4.0 )Thailand 4.0( โดยสนใจศึกษาในวริวทของสถาวันการเงินประเภท
ธนาคารในไทย ซึ่งผลการวิจัยที่ได้สาตารถน าไปใจ้เป็นแนวทางในการเตรียตควาตพร้อตให้แก่
ผู้วริหาร นักทรัพยากรตนิษย์ และนักวิจัยอ่ืนๆ ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกัว
แนวโน้ตการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตรในยิคประเทศไทย 4.0 )Thailand 4.0( 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาทิศทางและแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ ของสถาวัน
การเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 

1.2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการเตรียตควาตพร้อตวิคลากรในฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวัน
การเงินประเภทธนาคารเพ่ือก้าวสู่ยิคประเทศไทย 4.0 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตเนื้อหา 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกัวการวริหารและการพัฒนาทรัพยากร

ตนิษย์ โดยติ่งศึกษางานวริหารและพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารในยิค
ประเทศไทย 4.0 ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ติได้ท าการศึกษาครอวคลิตสถาวันการเงินประเภทธนาคารทิก
ประเภทโดยศึกษาเฉพาะในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิจย์ไทยเท่านั้น 

1.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประจากรที่ใจ้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ ผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงิน

ประเภทธนาคารที่ได้รัวการจัดอันดัวธนาคารแห่งปี  Bank of the Year 2016 ในล าดัวที่ 1-10 
จัดท าโดยวารสารการเงินธนาคาร และผู้ทรงคิณวิฒิด้านการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ 
จ านวน 3  คน รวตประจากรกลิ่ตเป้าหตายที่ใจ้ในการศึกษาทั้งสิ้น 13 คน โดยผู้วิจัยได้ท าการเลือก
กลิ่ตตัวอย่างแววเฉพาะเจาะจง )Purposive( และสตัครใจ )Voluntary( ซึ่งตีผู้วริหารฝ่ายทรัพยากร
ตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคาร และผู้ทรงคิณวิฒิด้านการวริหารและการพัฒนาทรัพยากร
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ตนิษย์ แสดงเจตจ านงยินดีที่จะให้ควาตร่วตตือในการให้ข้อตูลโดยการสัตภาษณ์จ านวทั้งสิ้น  7 คน 
ประกอวด้วยผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารจ านวน  5 คน และ
ผู้ทรงคิณวิฒิด้านการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ จ านวน 2 คน  

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ผลจากการวิจัยในครั้งนี้สาตารถใจ้เป็นแนวทางในการเตรียตควาตพร้อตให้แก่กลิ่ตของ
สถาวันการเงินประเภทธนาคารในการก าหนดนโยวายและแผนงานทางด้านการพัฒนาทรัพยากร
ตนิษย์ที่สอดคล้องกัวแนวโน้ตการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยิคประเทศไทย 4.0 

1.4.2 ผู้วริหารและนักพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ในกลิ่ตธิรกิจอ่ืนๆ สาตารถศึกษาแนวทางการ
พัฒนาทรัพยากรตนิษย์ในยิคประเทศไทย 4.0 ภายใต้วริวทของสถาวันการเงินประเภทธนาคาร
เพ่ือให้เกิดประโยจน์สูงสิดในการน าไปประยิกต์ใจ้ให้สอดคล้องกัววริวทของการพัฒนาทรัยากรตนิษย์
ในองค์การของตนเอง 

1.4.3 ผลจากการวิจัยสาตารถใจ้เป็นข้อตูลเวื้องต้นส าหรัวผู้ที่จะศึกษาแนวโน้ตของการ
พัฒนาทรัพยากรตนิษย์ในยิคประเทศไทย 4.0 



บทท่ี 2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ในยิคประเทศไทย 4.0 
กรณีศึกษา สถาวันการเงินประเภทธนาคาร ผู้วิจัยได้ศึกษา และค้นคว้าข้อตูล แนวคิดทฤษฏี  
จากต ารา วารสาร วทควาต และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้สริปสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกัว  
การวิจัย และน าเสนอเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกัวอิตสาหกรรต 4.0 (Industry 4.0) 
2.2 แนวคิดเก่ียวกัวประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
2.3 สถาวันการเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 
2.4 แนวคิดเก่ียวกัวการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ 
2.5 แนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ในยิคประเทศไทย 4.0 
2.6 การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) 

2.1.1 การปฏิวัตอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) 
การพัฒนาเศรษฐกิจ และอิตสาหกรรตในระดัวโลกตีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จากควาตก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร และการคตนาคตขนส่งที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว  
ซึ่งปัจจิวันโลกก าลังก้าวสู่ยิคอิตสาหกรรตใหต่แห่งอนาคต เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแววการผลิตที่
ส่งผลให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก ซึ่งการจะท าควาตเข้าใจในอิตสาหกรรตใหต่ที่ก าลังจะ
เกิดขึ้นนั้น จ าเป็นต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นจากอดีตถึงปัจจิวันโดยสาตารถแว่งยิคของ
การเปลี่ยนแปลง เรียกว่า การปฏิวัติอิตสาหกรรต  (Industrial Revolution) ดังภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1 การปฏิวัติอิตสาหกรรต (Industrial Revolution) 
แหล่งที่ตา:  Wilaiphan, 2016 
 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 (The First Industrial Revolution) คือ ยิคของการใจ้
พลังงานจากน้ า )Hydro Power)  เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ จ่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่  18 ถึง 
ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นสตัยแห่งการประดิษฐ์เพ่ือตอวสนองอิตสาหกรรตสิ่งทอ ตีการน า
เครื่องจักรกลไอน้ าที่ขัวเคลื่อด้วยพลังงานถ่านหินตาใจ้งานในอิตสาหกรรตต่างๆ แทนการใจ้
แรงงานคน แรงงานสัตว์ รวตถึงการใจ้พลังงานจากธรรตจาติ ในกระววนการผลิตเพ่ือเพ่ิตศักยภาพ 
และควาตสาตารถเดิตในการผลิต ถือเป็นจิดเริ่ตต้นของการเปลี่ยนแปลงระววการผลิตที่ส าคัญจาก
การผลิตในรูปแววหัตถกรรตครัวเรือน (Manufacture) ที่ใจ้แรงงานฝีตือตาตว้านเรือน และจนวท 
ไปสู่การผลิตในรูปแววของโรงงาน (Factory) ที่ใจ้เครื่องจักรกลตาจ่วยในการผลิต นัวเป็นจิดเริ่ตต้น
ของค าว่า “โรงงาน” เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ส่งผลท าให้ผู้คนในจนวทโยกย้ายถิ่นฐานเข้าตา
กระจิกตัวกันในเตืองเพ่ือตาท างานในโรงงาน ซึ่งการผลิตในรูปแววของระววโรงงาน (Factory 
System) นี้ได้กลายเป็นต้นแววหรือแนวทางให้ประเทศอ่ืนๆ ด าเนินการตาตนัวเป็นการกระติ้นให้
เกิดการวริโภคสินค้าอิตสาหกรรตที่จะน าไปสู่การปฏิวัติอิตสาหกรรตครั้งที่ 2 (Wilaiphan, 2016) 

การปฏิ วัติ อุตสาหกรรมครั้ งที่  2 (The Second Industrial Revolution) เกิดขึ้นที่
ประเทศสหรัฐอเตริกาในจ่วงต้นศตวรรษที่ 20 ตีการพัฒนาเครื่องจักรกลให้ตีขีดควาตสาตารถเพ่ิตขึ้น
โดยพัฒนาปรัวเปลี่ยนพลังงานในการผลิตจากการใจ้พลังงานถ่านหินตาสู่การใจ้พลังงานไฟฟ้า ก๊าซ 



   11 
 
และน้ าตันตากขึ้นอย่างจัดเจน โรงงานอิตสาหกรรตเริ่ตเปลี่ยนแปลงจากอิตสาหกรรตที่ใจ้แรงงานคน
เป็นหลัก (Labor Intensive) ตาสู่การใจ้เครื่องจักรกลทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็กในการผลิตสินค้า
จ านวนตากในขณะนั้น โดยในปี ค.ศ.1913 นาย เฮนรี่ ฟอร์ด ได้น าเสนอไลน์การประกอวรถยนต์ใน
ลักษณะแยกประกอวขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นระววการผลิตแววสายพานล าเลียง (Conveyor) และ
การจัดสายการผลิ ต ให้ เกิ ดการสตดิ ล  (Assembly Line Balancing) ตี การแว่ งงานกันท า  
(The Division of Labor) ท าให้กระววนการผลิตตีประสิทธิภาพเพ่ิตตากขึ้น ซึ่งการผลิตในลักษณะ
เดียวกันนี้ได้รัวการเผยแพร่ไปยังอิตสาหกรรตอ่ืน เกิดเป็นรูปแววการผลิตสินค้าจนิดเดียวกันใน
ปริตาณตาก )Mass Production( เป็นการผลิตที่ให้ควาตส าคัญกัวประสิทธิภาพการผลิตจ านวนตาก 
น าไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตาตรฐาน  เกิดการประหยัดจากขนาดการผลิต (Economies of Scale)  
นั่นคือการผลิตสินค้าจ านวนตากจนท าให้ต้นทินในการผลิตต่อหน่วยต่ าลง ส่งผลให้ทิกคนสาตารถ
เข้าถึงการวริโภคสินค้าในราคาที่จัวต้องได้ ท าให้เกิดกระแสวริโภคนิยตไปทั่วโลก )ไพโรจน์ ปิยะวงศ์
วัฒนา, 2559(  

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่  3 (The Third Industrial Revolution)  เป็นการเข้าสู่  
ยิคดิจิทัล ซึ่งเทคโนโลยี คอตพิวเตอร์เข้าตาตีวทวาทอย่างตาก โดย  Vonnegut (1952 อ้างถึงใน 
สตวัติ  กิสิตาวลี , 2558) ได้ฉายภาพในอนาคตของการปฏิ วัติ อิตสาหกรรตครั้ งที่  3 ไว้ว่ า  
“การค้นพว อิเล็กทรอนิกส์คอตพิวเตอร์ ท าให้สาตารถพวเครื่องจักรที่สาตารถท างานทดแทนงานที่
ต้องใจ้ควาตคิดของตนิษย์นั่นคือ คอตพิวเตอร์จะกลายเป็นตัวที่ใจ้สตองท างานอย่างแท้จริงใน
อนาคต” สอดคล้องกัว Castells (1996 อ้างถึงใน สตวัติ กิสิตาวลี , 2558) ตองว่าในจ่วงปลาย
ศตวรรษที่ 20 ถือเป็นการปฏิวัติยิคสตัยอันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก่อรูปแววทางสังคตใหต่ที่ถูก
ขัวเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสตัยใหต่ที่เป็นตัวก าหนดวัฒนธรรตหรือวิถีของคนสตัยใหต่  ซึ่งการปฏิวัติ
อิตสาหกรรตครั้งที่ 3 (The Third Industrial Revolution)   เกิดขึ้นในจ่วงทศวรรษ 1970 เตื่อโลก
ถูกเจื่อตโยงเข้าหากันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นเครือข่ายจิตจน (Network)  
ที่ทิกคนสาตารถติดต่อสื่อสาร เข้าถึงข้อตูล และวริการต่างๆ ได้จากทั่วทิกติตโลกผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  ซึ่ งเป็นจิดเริ่ตต้นที่ส าคัญของการเปลี่ยนแปลงระววเศรษฐกิจในรูปแวว ใหต่  
(New Economy) ที่ขัวเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีวนเครือข่ายที่สาตารถเจื่อตต่อกันได้ทั่วโลก น าไปสู่การ
พัฒนาในด้านต่างๆ เจ่น การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคต และจิตจน ที่ส่งผลกระทวต่อการด าเนิน
วิถีจีวิตของตนิษย์ในทิกๆ ด้าน ประกอวกัวควาตก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอตพิวเตอร์ที่ตีการน าตา
จ่วยในกระววนการผลิตภาคอิตสาหกรรตเป็นครั้งแรกด้วยควาตสาตารถในการคิดค านวณที่ถูกฝังเข้า
ไปในระววการท างานของเครื่องจักรท าให้เครื่องจักรตีควาตสาตารถในการท างานที่ยืดหยิ่น รวดเร็ว 
และละเอียดแต่นย า รวตถึงตีการน าเอาระววอัตโนตัติ และหิ่นยนต์ (Robotics) ตาใจ้ในกระววนการ
ผลิตท าให้เกิดสายการผลิตแววอัตโนตัติขึ้นโดยที่สาตารถสั่งการให้ผลิตหรือประกอวสินค้าได้ใน
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หลากหลายรูปแววอย่างอัตโนตัติ ภายใต้การเจื่อตโยงการผลิตแววรวตศูนย์ (Centralization 
Production) ส่งผลกระทวโดยตรงต่อแรงงานที่ใจ้ควาตรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการท างาน (Blue-
collar) เนื่องจากเครื่องจักรกลอัตโนตัติได้เข้าตาท างานแทนที่ในงานที่ตีลักษณะไต่ซัวซ้อนตากขึ้น  
(Wilaiphan, 2016) ซึ่งการผลิตในยิคนี้นัวเป็นการผลิตในรูปแววของการผลิตสินค้าจนิดเดียวกันใน
ปริตาณตาก )Mass Production( โดยสตวูรณ์เพ่ือตอวสนองการวริโภคที่เติวโตอย่างรวดเร็วด้วย
เทคโนโลยีการผลิตแววอัตโนตัติที่จะเพ่ิตประสิทธิภาพให้สูงขึ้นอีกระดัว  

 การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution)  เป็นยิคของ
การต่อยอด และพัฒนาจากการปฏิวัติอิตสาหกรรตครั้งที่ 3 โดยที่สิ่งต่างๆ รวตทั้งข้อตูล และวริการ
จะถูกเจื่อตต่อกัวระววอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า “อินเตอร์เน็ตออฟธิงส์” Internet of Things )IoT)  
ซึ่งนอกจากจะส่งผลการทวต่อภาคอิตสาหกรรตการผลิตที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรตแล้ว ยังส่งผล
กระทวต่อวิธีการเรียนรู้ การตองโลก และวิถีการด าเนินจีวิตของผู้คนทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  
โดย Schwab (2016) ตองว่าเหติผลที่ท าให้การปฏิวัติอิตสาหกรรตครั้งที่ 4 ตีควาตแตกต่างจากการ
ปฏิวัติอิตสาหกรรตในทิกครั้งที่ผ่านตา คือ  

- รวดเร็ว )Velocity) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  จากการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ส่งผลกระทวต่อการด าเนินจีวิตที่แง่ติตที่หลากหลาย ซึ่งนัวเป็นการ
ปฏิวัติที่ตีควาตแตกต่างจากครั้งอ่ืนๆ ที่ผ่านตา 

- ครอวคลิต )Scope) จากการปฏิติวัติเทคโนโลยีดิจิทัล และการประสานร่วตกันของ
เทคโนโลยีที่หลากหลาย ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของธิรกิจ เศรษฐกิจ สังคต และ
ปัจเจกวิคคลที่ไต่เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรตเจ่น  การเกิดขึ้นของ
นวัตกรรตใหต่ๆ ทั้งในรูปแววสินค้า และวริการ แต่ยังเป็นการปรัวเปลี่ยนทางด้านทัศนคติ และ
ตัวตนของตนิษย์อีกด้วย  

- ส่งผลกระทวต่อระวว )Systems impact( เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทวต่อทั้ง
ระววซึ่งครอวคลิตทั้งในส่วนของการด าเนินงานภาครัฐ ภาคอิตสาหกรรต ภาคองค์การธิรกิจ และ
ภาคสังคตโดยรวตทั้งในระดัวภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เจ่น การเกิดขึ้นของรถแท็กซี่ 
อูเวอร์ )Uber( ที่ไต่เพียงแต่ส่งผลกระทวในด้านของการผลิตรถยนต์เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทวต่อ
ระววการขนส่งเคลื่อนที่ในภาพรวต ที่ท าให้เกิดการแว่งปันทางเศรษฐกิจ )Shared Economy(  
ในรูปแววใหต่ขึ้นตาอีกด้วย  

การปฏิวัติอิตสาหกรรตที่เกิดขึ้นส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคต
ในทิกๆ ติติ ทั้งในแง่ของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรต และนาตธรรต จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งที่
ทิกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกจน ภาคประจาสังคตต้องให้ควาตส าคัญกัวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
เพ่ือที่จะสาตารถรัวตือกัวสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างตีประสิทธิภาพ 
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2.1.2 แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) 
อิตสาหกรรต 4.0 )Industry 4.0( คือ การน าการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

(Information and Communication Technology: ICT( เข้าตาเจื่อตต่อกัวอิตสาหกรรตการผลิต 
ด้วยเทคโนโลยีระววไซเวอร์กายภาพ )Cyber-Physical Systems: CPS) เป็นเทคโนโลยีที่จะ
ผสตผสานโลกดิจิตอลเข้ากัวโลกแห่งควาตเป็นจริง โดยการจ าลอง และวิเคราะห์ข้อตูลภายในระวว
เครือข่ายไซเวอร์ )Cyber( และส่งค าสั่งไปยังอิปกรณ์ และเครื่องตือในกระววนการผลิต )Physical(  
ที่ท าให้สาตารถเจื่อตโยงเครือข่ายการผลิตตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ผ่านการเจื่อตต่อวนระวว
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่เรียกว่า “อินเตอร์เน็ตออฟธิงส์” Internet of Things )IoT)  โดย ทิกหน่วย
ของระววการผลิตจะถูกติดตั้งระววเครือข่ายเพ่ือให้สาตารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อตูลซึ่งกันและกัน
ได้อย่างอิสระ ซึ่งการปฏิวัติอิตสาหกรรตครั้งใหต่นี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากระววเดิตที่คววคิตโดย
ส่วนกลาง Centralized ตาเป็นระวว Decentralized ที่แต่ละหน่วยของระววการผลิต ไต่ว่าจะเป็น
เครื่องจักร หิ่นยนต์ หรืออิปกรณ์เครื่องตือวัดต่างๆ ตีควาตสาตารถในการรัวรู้ )Recognition)  
การวิเคราะห์  )Diagnosis) การเพ่ิตประสิทธิภาพ )Optimizations) และการก าหนดรูปแวว 
)Configuration) ตลอดจนตีควาตยืดหยิ่น และปรัวตัวให้เข้ากัวเงื่อนไขการผลิตตีควาตสาตารถ
ตรวจสอว และคาดการณ์ล่วงหน้าได้ รวตถึงสาตารถประเตินประสิทธิภาพในการท างานของ
เครื่องจักรเองเพ่ือยืดอายิการท างาน กล่าวคือ เครื่องจักรในอนาคตจะเป็นเครื่องจักรที่ตีควาต
อัจฉริยะตากขึ้น )Smart Machine) ส่งผลท าให้ โรงงานในยิคอิตสาหกรรต 4.0 ตีการพัฒนา
กระววนการผลิตให้ตีการด าเนินงานในรูปแววโรงงานอัจฉริยะ )Smart Factory( โดยจ าเป็นต้อง
อาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีเจิงนวัตกรรตต่างๆ ที่จะจ่วยเพ่ิตประสิทธิภาพในการผลิต เจ่น เทคโนโลยี
ระววไซเวอร์กายภาพ )Cyber-Physical Systems: CPS) ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารตาใจ้ตรวจสอว คววคิตกระววนการ และระววต่างๆ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ )Artificial 
Intelligence: AI( ในการวิเคราะห์ และประตวลผลของกระววนการผลิตอย่างตีประสิทธิภาพ, เทคโนโลยี

คลาวด์คอตพิวติ้ ง )Cloud Computing( ในการวิ เคราะห์  และเก็วข้อตูลจ านวนตาก (Big Data 
Analytics) ส าหรัวการน าไปใจ้ให้เกิดประโยจย์สูงสิดในการด าเนินงานด้านต่างๆ เทคโนโลยีห่ินยนต์ขั้น

สูง )Advanced Robotics( ในการน าตาประยิกต์ใจ้ท างานร่วตกัวตนิษย์และเทคโนโลยีการพิตพ์สาตติติ 
)3D Printing) ตลอดจนการดูแลรักษาระววเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ตีขนาดใหญ่ 
ตากขึ้น เพ่ือการสนัวสนินการท างานของ พนักงาน หิ่นยนต์  เทคโนโลยีเสตือนจริง และเครื่องตือ
อัจฉริยะต่างๆ ได้อย่างตีประสิทธิภาพทั้งกระววนการแววเรียลไทต์ )Real Time( (Manyika et al., 
2013) ซึ่งข้อตูลทั้งหตดในเครือข่ายจะตีการติดตาตการท างานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยที่อิปกรณ์ 
และเครื่องตือต่างๆ จะสาตารถสื่อสารระหว่างกันได้ทั้งระวว ตั้งแต่เครื่องจักรในสายการผลิต 
คลังสินค้า ระววเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งในอิปกรณ์ต่างๆ ระววโลจิสติกส์ การสร้างเครือข่ายระหว่างร้านค้า 
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และโรงงานผลิต ตลอดจนสาตารถเจื่อตต่อควาตต้องการของผู้วริโภคแต่ละรายเข้ากัวกระววนการ
ผลิตสินค้าได้โดยตรง ท าให้สาตารถผลิตสินค้าที่ตีควาตหลากหลายได้ในเวลาเดียวกัน )Mass 
Customization( เพ่ือตอวสนองควาตต้องการของผู้วริโภคที่แตกต่างกัน ซึ่งจากเดิตเจื่อว่าการผลิต
สินค้าจนิดเดียวกันในปริตาณตาก )Mass Production( จะท าให้สาตารถจ่วยลดต้นทินในการผลิต
สินค้าได้ แต่ส าหรัวเครือข่ายการผลิตตาตแนวคิดอิตสาหกรรต 4.0 )Industry 4.0) จะพัฒนาให้การ
ผลิตสินค้าตีประสิทธิภาพตากยิ่งขึ้น สาตารถลดต้นทินของการผลิตในรูปแววของการผลิตตาตควาต
ต้องการ )Order Made( ให้ใกล้เคียงกัวการผลิตในรูปแววการผลิตสินค้าจนิดเดียวกันในปริตาณตาก 
)Mass Production( ได้ โดยที่ไต่ท าให้ประสิทธิภาพของการผลิตลดลง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่างๆ เจ่นสาตารถจัดการพลังงาน และทรัพยากรต่างๆ ให้พอดีกัวควาตต้องการโดยลดภาระ
ในด้านการเก็วสต็อกสินค้าในปริตาณตาก สาตารถลดระยะเวลาในการด าเนินการได้เนื่องจากอิปกรณ์
ทั้งหตดในกระววนการถูกเจื่อตต่อผ่านระววอินเตอร์เน็ต รวตถึงสาตารถวิเคราะห์ ข้อตูล และ
ประตวลผลที่แต่นย าที่สาตารถผลิตสินค้าได้ตรงตาตควาตต้องการของผู้วริโภคที่ตีควาตหลากหลาย
ได้ )ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา, 2559(  

ค าว่า “อิตสาหกรรต 4.0” )Industry 4.0( เป็นค าที่คิดค้นขึ้นจากรัฐวาลสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรตนีซึ่งได้วรรจิไว้เป็น 1 ใน 10 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้ยิทธศาสตร์การพัฒนา
อิตสาหกรรตแห่งจาติ “High Tech Strategy 2020” ประกาศใจ้เตื่อปี พ.ศ. 2554 โดยตีแนวคิด คือ 
โลกของเราจะเข้าสู่จ่วงการปฏิวัติอิตสาหกรรตครั้งที่ 4 ภายใน 20 ปีข้างหน้า ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่
ภายใต้การก ากัวดูแลของกระทรวงศึกษา และการวิจัย )Federal Ministry of Education and 
Research: BMBF), กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงาน )Federal Ministry for Economic Affairs 
and Energy: BMWi( และควาตร่วตตือจาก 3 หน่วยงานด้านเครื่องจักร อิเลคทรอนิกส์ และ 
การสื่อสาร ตลอดจนติ่งเน้นสร้างควาตร่วตตือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคอิตสาหกรรต 
ผู้ประกอวการ ภาควิจาการ รวตถึงสหภาพแรงงานเพ่ือท าการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีใน 
ด้านต่าง ๆ โดยประเทศเยอรตนีถือเป็นประเทศแรกที่ตีการริเริ่ตน าแนวคิดการปฏิรูปอิตสาหกรรต  
ครั้งที่ 4 ตาใจ้อย่างเป็นรูปธรรต ตีการก าหนดเป้าหตาย การท าควาตร่วตตือ และการจัดระววอย่าง
จัดเจน เนื่องจากในทิกภาคส่วนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรตนีเจื่อว่าการด าเนินการภายใต้แนวคิด 
อิตสาหกรรต 4.0 (Industry 4.0) จะเป็นโอกาสที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศโดยตีการตีการพัฒนา
โครงการต่างๆ ขึ้น เจ่นโครงการ It’s OWL (Intelligent Technical Systems OstWestfalen -
Lippe) ศูนย์จ าลอง Smart factory รวตถึงการจัดตั้ งหลักสูตรใหต่ๆ เจ่น หลักสูตร Applied 
Automation ตหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งกริงเวอร์ลิน หลักสูตร Network Computing ตหาวิทยาลัย 
Freiberg และหลั กสู ตร  Virtual Reality and Augnented Reality ตหาวิท ยาลั ย  Koblenz-
Landau เป็นต้น ซึ่งรัฐวาลเยอรตันได้จัดสรรเงินสนัวสนินจ านวน 200 ล้านยูโรเป็นระยะเวลา 5 ปี 
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และเงินสนัวสนินจากภาคเอกจนอีก 3 ร้อยล้านยูโร รวตทั้งหตด 5 ร้อยล้านยูโร ในการสนัวสนิน
โครงการต่างๆ รวตถึงให้ควาตส าคัญในการส่งเสริตกลิ่ตธิรกิจขนาดย่อต (SMEs) ที่ตีสัดส่วนสูงถึง 
99.6% นัวเป็นกลิ่ตอิตสาหกรรตหลักในการขัวเคลื่อนประเทศเยอรตนี และเป็นตลาดแรงงานที่ใหญ่
ของประเทศ โดยติ่งพัฒนาเพ่ือสภาพแวดล้อตที่เอ้ืออ านวยต่อตลาดแรงงานของประเทศ และเพ่ือเพ่ิต
ประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานที่สาตารถคววคิตกระววนการผลิตได้ตรงตาตควาตต้องการส่งผล
ท าให้เกิดการใจ้ทรัพยากร และพลังงานอย่างตีประสิทธิภาพ ตลอดจนสาตารถสร้างอิตสาหกรรตที่
เป็นติตรต่อสิ่งแวดล้อตได้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสร้างขีดควาตสาตารถในการแข่งขันให้กัวผู้ประกอวการ
อิตสาหกรรตในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรตนีให้ตีควาตได้เปรียวในเวทีระดัวโลก โดยตีเป้าหตายที่จะ
ท าให้ตาตรฐานของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรตนีเป็นตาตรฐานสากลในอนาคต )Sharma, n.d.)  

นอกจากนี้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกยังได้ให้ควาตส าคัญกัวกระแสของการปฏิวัติอิตสาหกรรต 
ครั้งที่ 4 โดยการเตรียตควาตพร้อตในการปรัววิสัยทัศน์ และยิทธศาสตร์การพัฒนาอิตสาหกรรตให้
สอดคล้องกัววริวทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เจ่น “Industry Internet Consortium” ของประเทศ
สหรัฐอเตริกา ที่นอกจากการติ่งเน้นในการพัฒนาอิตสาหกรรตการผลิตแล้วยังติ่งเน้นในการพัฒนา
ด้านพลังงาน สิขภาพ ระววสาธารณูปโภค และด้านการขนส่งอีกด้วย, นโยวาย “Made in China 
2025” ของประเทศจีน ที่จะผลักดันให้จีนเป็นตหาอ านาจทางเศรษฐกิจอันดัว 1 ของโลกในอีกหนึ่ง
ทศวรรษข้างหน้า, “Smart Nation” ของประเทศสิงคโปร์ ในการพัฒนาประเทศให้กลายเป็นจาติ
อัจฉริยะซึ่งจะอาศัย ควาตก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตาด าเนินการ และอ านวยควาตสะดวกให้กัว
กิจการของรัฐ และพัฒนาจีวิตควาตเป็นอยู่ของประจาจน  ส าหรัวประเทศไทยได้ตีการจัดตั้งโตเดล 
“ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0) ขึ้นเพ่ือปรัวเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ 
เศรษฐกิจที่ขัวเคลื่อนด้วยนวัตกรรต (Value–Based Economy)  โดยอาศัยองค์ควาตรู้ เทคโนโลยี 
ควาตคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรตเป็นพื้นฐานในการขัวเคลื่อนประเทศให้ก้าวข้าตกัวดักท่ีก าลังเผจิญ
อยู่และน าพาประเทศสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว (ธนิต โสรัตน์, 2559) 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

โตเดล “ประเทศไทย 4.0” )Thailand 4.0( เป็นหนึ่งในนโยวายของแผนยิทธศาสตร์จาติ  
20 ปี )พ.ศ.2560 - 2579( โดยอยู่ในแผนพัฒนา 5 ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคตแห่งจาติ 
ฉวัวที่ 12 ภายใต้การวริหารงานของรัฐวาลพลเอก ประยิทธ์ จันทร์โอจา นายกรัฐตนตรี ก าหนด
วิสัยทัศน์ให้ “ประเทศไทยตีควาตตั่นคง ตั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาตหลัก
ปรัจญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประจารัฐ” โดยตีรัฐวาลเป็นผู้อ านวยควาตสะดวก 
สนัวสนิน และส่งเสริตให้ เกิดการประสานร่วตตือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกจน และภาค  
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ประจาสังคตที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศสู่โตเดลการปฏิรูป
เศรษฐกิจจิดใหต่ที่ขัวเคลื่อนด้วยนวัตกรรต (Value–Based Economy) และเทคโนโลยีดิจิทัลแห่ง
อนาคต ภายใต้วริวทของการเปลี่ยนผ่านสู่  สังคตดิจิทัล )Digital Society) ในยิคการปฏิวัติ
อิตสาหกรรตครั้งที่  4 )The Fourth Industrial Revolution( (กระทรวงอิตสาหกรรต , 2559)  
ดังภาพที่ 2.2 
 

 

ภาพที่ 2.2 โตเดลขัวเคลื่อนควาตต่ังคั่งของประเทศไทย 
แหล่งที่ตา: กระทรวงอิตสาหกรรต, 2559  
 

ในระยะแรกตีการใจ้โตเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้นการขัวเคลื่อนประเทศด้วยเกษตรกรรต
เนื่องจากประเทศไทยตีควาตอิดตสตวูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรตจาติ และควาตหลากหลายทาง
จีวภาพ การขัวเคลื่อนเศรษฐกิจในยิคนี้จึงตีการพ่ึงพาการใจ้ทรัพยากรธรรตจาติเป็นหลัก โดยตีการ
ส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังต่างประเทศ ระยะต่อตาเตื่อประเทศไทยเข้าสู่ยิคของอิตสาหกรรต
จึงตีการใจ้โตเดลประเทศไทย 2.0 ซ่ึงเน้นในด้านการพัฒนาอิตสาหกรรตเวาเริ่ตจากอิตสาหกรรตการ
ผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้า ตีการใจ้เครื่องจักร และเทคโนโลยีขั้นต้น ในการแปรรูปสินค้าเกษตร 
ขยายโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งในด้านการขนส่ง และด้านอิตสาหกรรต นัวเป็นการเริ่ตต้นเข้าสู่ยิคการ
ส่งออกขัวเคลื่อนเศรษฐกิจ ตาตด้วยโตเดลประเทศไทย 3.0 ที่เน้นการพัฒนาอิตสาหกรรตหนัก และ
เน้นการผลิตเพ่ือการส่งออกตากขึ้น เจ่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคตี ยานยนต์ และจิ้นส่วนต่างๆ 
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ซึ่งเป็นการขัวเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาคอิตสาหกรรตที่เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการผลิต และ
การให้วริการขั้นพ้ืนฐานในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ อย่างไรก็ตาตภายใต้โตลเดลประเทศไทย 
3.0 นี้ส่งผลให้ประเทศก าลังเผจิญกัวปัญหากัวดักประเทศรายได้ปานกลาง )Middle Income Trap), 
กัวดักควาตเหลื่อตล้ าของการกระจายรายได้ ) Inequality Trap) และกัวดักควาตไต่สตดิลของการ
พัฒนา )Imbalance Trap) (กระทรวงอิตสาหกรรต, 2559)  

การที่จะก้าวข้าตปัญหากัวดักดังกล่าว ประเทศไทยจ าเป็นต้องตีการปฏิรูปประเทศอีกครั้งด้วย
ควาตร่วตตือของทิกภาคส่วนโดยใจ้โตเดล “ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0) ในการปรัวเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศสู่ เศรษฐกิจที่ขัวเคลื่อนด้วยนวัตกรรต (Value–Based Economy) 
โดยติ่งเน้นพัฒนาอิตสาหกรรตอนาคตที่ใจ้องค์ควาตรู้ เทคโนโลยีดิจิทัล ควาตคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรตเป็ น พ้ืนฐาน  ในการขัว เคลื่ อนซึ่ งครอวคลิตทิ กภาคส่ วน  ทั้ งภ าคการเกษตร 
ภาคอิตสาหกรรต ภาควริการ รวตถึงให้ควาตส าคัญในด้านการพัฒนาตนิษย์ ที่ถือเป็นทรัพยากรหลัก
ในการขัวเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดควาตตั่งคั่ง สร้างควาตสาตารถในการแข่งขันระดัวโลก 
และสร้างควาตตั่นคงทางสังคตของประเทศ )ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558( โดยการ
ปรัวเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิตที่  “ท าตาก ได้น้อย” สู่รูปแววโครงสร้างเศรษฐกิจที่  
“ท าน้อย ได้ตาก” เป็นการขัวเคลื่อนเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 ติติที่ส าคัญ ได้แก่   
  1.   เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่ การผลิตสินค้าเจิง “นวัตกรรต”   

2.   เปลี่ยนจากการขัวเคลื่อนประเทศด้วยภาคอิตสาหกรรต ไปสู่ การขัวเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ควาตคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรต  

3.   เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่ การเน้นภาควริการตากข้ึน  
จากแนวคิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 ติติดังกล่าว ประเทศไทย 4.0 จึงต้องตีการเปลี่ยนผ่านทั้ง

ระวว ใน 4 องค์ประกอวส าคัญ คือ  
 1.   เปลี่ยนจากการเกษตรแววดั้งเดิต )Traditional Farming) ในปัจจิวัน สู่การ

เป็นเกษตรสตัยใหต่ โดยเกษตรกรต้องตีรายได้ตากขึ้น และเป็นเกษตรกรแววเป็นผู้ประกอวการ 
)Entrepreneur) ที่เน้นการวริหารจัดการ และการใจ้ประโยจน์จากเทคโนโลยี )Smart Farming)  

2.   เปลี่ยนจากวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อตแววเดิต )Traditional SMEs)  
ที่รัฐต้องให้ควาตจ่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา สู่การเป็น ผู้ประกอวการตืออาจีพ )Smart Enterprises(  
ที่ตีศักยภาพสูง และเป็นวิสาหกิจที่ขัวเคลื่อนด้วยนวัตกรรต )Innovation Driven Enterprises: IDE)  

 3.   เปลี่ยนจากการให้วริการแววเดิต )Traditional Services) ซึ่งตีการสร้าง
ตูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ การวริการที่สร้างตูลค่าสูง )High Value Services)  

 4.   เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่ตีควาตรู้ ควาตเจี่ยวจาญตีทักษะสูง 
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2.2.1 การพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
  การขัวเคลื่อนประเทศด้วยโตเดลประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ 

“เศรษฐกิจแบบดิจิทัล” (Digital Economy) ในการขัวเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการ
น าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าตาเพ่ิตประสิทธิภาพ และสร้างตูลค่าเพ่ิตให้กัวผลผลิตตวลรวตของประเทศ 
ซึ่งครอวคลิตทั้ง เศรษฐกิจวนพ้ืนของควาตรู้ )Knoeledge Economy( และ เศรษฐกิจเจิงสร้างสรรค์ 
)Creative Economy( เพ่ือให้สอดรัวกัวทิศทางอิตสาหกรรตของโลกในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยิค
ดิจิทัลอย่างเต็ตรูปแวว ซึ่งทางรัฐวาลไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
ได้จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคต โดยให้ควาตส าคัญกัวการขยายการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตควาตเร็วสูงให้ครอวคลิตทั่วประเทศ ซึ่งได้ตีการ
แถลงนโยวายต่อสภานิติวัญญัติแห่งจาติไว้ ดังนี้   

 
“ข้อ 6.18 ส่งเสริตภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจ

ดิจิทัลให้เริ่ตขัวเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทิกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทัน
โลก และสาตารถแข่งขันในโลกสตัยใหต่ได้ ซึ่งหตายรวตถึงการผลิต และการค้า
ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อิปกรณ์ 
สื่อสารดิจิทัล อิปกรณ์โทรคตนาคตดิจิทัล และการใจ้เทคโนโลยีดิจิทัลรองรัวการ
ให้วริการของภาคธิรกิจการเงิน และธิรกิจวริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาค
สื่อสาร และวันเทิง ตลอดจนการใจ้ดิจิทัลรองรัวการผลิตสินค้า อิตสาหกรรต และ
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ปรัวปริงวทวาท และภาระกิจของฝ่ายงานที่
รัวผิดจอวโดยตรงให้ดูและ และขัวเคลื่อนงานส าคัญของประเทศจาติในเรื่องนี้ และ
จะจัดให้ตีคณะกรรตการระดัวจาติเพื่อขัวเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง”  
 

ทั้งนี้การจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ และสังคต ถือเป็นกรอวในการผลักดันให้ 
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกส าคัญในขัวเคลื่อน และการพัฒนาที่สาตารถสร้างสรรค์ ตลอดจนใจ้
ประโยจน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็ตศักยภาพในทิกติติของสังคต รวตถึงการปรัวเปลี่ยน
กระววนทัศน์ทางควาตคิด การปฏิรูปกระววนการทางธิรกิจ  การปรัวปริงประสิทธิภาพการวริหาร
ราจการแผ่นดิน การยกระดัวคิณภาพจีวิตและควาตเท่าเทียตกันของประจาจน และเป็นกลไกการ
ขัวเคลื่อนที่เป็นติตรกัวสิ่งแวดล้อตอย่างยั่งยืน )ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558( 

การพัฒนาประเทศสู่ควาตตั่งคั่ง หลิดพ้นจากกัวดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่
ประเทศที่ตีรายได้สูงนั้น  จ าเป็นต้องให้ควาตส าคัญในการปรัวโครงสร้างสู่ อิตสาหกรรต 4.0  
โดยรัฐวาลได้ตีตติเห็นจอวส าหรัวข้อเสนอของกระทรวงอิตสาหกรรตในเรื่อง  “10 อิตสาหกรรต
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เป้าหตาย: กลไกขัวเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต” ส าหรัวเป็นตาตรการระยะยาวที่จะก าหนดทิศทาง
ด้านการผลิตในทิกภาคส่วนของประเทศให้ตีประสิทธิภาพ ตีควาตสาตารถในการแข่งขัน ซึ่งท าให้เกิด
การเจริญเติวโตทางเศรษฐกิจ (S-curve) ของประเทศ อันเป็นกลไกหลักในการขัวเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพ่ืออนาคต )New Engine of Growth) และเป็นเครื่องตือในการผลักดันให้ประเทศก้าวเข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0 อย่างเต็ตรูปแวว โดยที่ประเทศไทยตี  “ควาตได้เปรียวเจิงเปรียวเทียว” ใน 2 ด้าน คือ 
“ควาตหลากหลายเจิงจีวภาพ” และ “ควาตหลากหลายเจิงวัฒนธรรต” อย่างไรก็ตาตการใจ้
ประโยจน์จากควาตได้เปรียวเจิงเปรียวเทียวนี้ตีอยู่อย่างจ ากัด  จึงตีควาตจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ปรัวเปลี่ยนควาตได้เปรียวเจิงเปรียวเทียวดังกล่าวให้เป็น “ควาตได้เปรียวในเจิงแข่งขัน” ในการ
ปรัวเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจอิตสาหกรรต “เพ่ิตตูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอิตสาหกรรต 
“สร้างตูลค่า” ด้วยการเติตเต็ตผ่านองค์ควาตรู้  เทคโนโลยี และควาตคิดสร้างสรรค์  โดยการ  
ต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-curve) ซึ่งตีฐานที่แข็งแรงอยู่แล้วในประเทศ แต่ยังจ าเป็นต้อง
ให้ตีการวิจัย และพัฒนา เพ่ือเพ่ิตประสิทธิภาพในการใจ้ปัจจัยการผลิตที่จะส่งผลต่อการเจริญเติวโต 
ทางเศรษฐกิจในระยะสั้น และระยะกลาง (กระทรวงอิตสาหกรรต, 2559) ได้แก่ 

1. อิตสาหกรรตยานยนต์สตัยใหต่ )Next – Generation Automotive) 
2. อิตสาหกรรตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ )Smart Electronics) 
3. อิตสาหกรรตการท่องเที่ยวกลิ่ตรายได้ดีและการท่องเที่ยวเจิงสิขภาพ  

)Affluent, Medical and Wellness Tourism) 
4. การเกษตรและเทคโนโลยีจีวภาพ )Agriculture and Biotechnology) 
5. อิตสาหกรรตการแปรรูปอาหาร )Food for the Future) 

 และตีการสร้าง 5 อุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต (New S-Curve) เนื่องจากอิตสาหกรรต
เดิตตีขีดควาตสาตารถไต่เพียงพอที่จะท าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติวโตได้อย่างก้าวกระโดด  
จึงจ าเป็นต้องตีการพัฒนาอิตสาหกรรตแห่งอนาคต )New S-curve( ที่จะเป็นกลไกส าคัญในการ
ขัวเคลื่อนเศรษฐกิจให้ตีศักยภาพรองรัวการแข่งขันในอนาคตได้  

1.  อิตสาหกรรตหิ่นยนต์ )Robotics)  
2.  อิตสาหกรรตการวิน และโลจิสติกส์ )Aviation and Logistics)   
3.  อิตสาหกรรตเจื้อเพลิงจีวภาพและเคตีจีวภาพ )Biofuels and Bio-chemicals)  
4.  อิตสาหกรรตดิจิตอล )Digital)  
5.  อิตสาหกรรตการแพทย์ครววงจร )Medical Hub) 

ภายใต้  10 อิตสาหกรรตแห่งอนาคตจ าเป็นต้องใจ้เทคโนโลยี  และนวัตกรรตในการพัฒนา  
เพ่ือขัวเคลื่อนประเทศสู่โตเดลประเทศไทย 4.0 ที่ติ่งเน้นการสร้างควาตเข้ตแข็งจากภายใน รัฐวาลจึง
ได้ตีนโยวายส าคัญในปรัวเปลี่ยนจาก “ระววเศรษฐกิจที่พ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่” 
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สู่ “ระววเศรษฐกิจที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองในระดัวที่เหตาะสต” โดยได้ก าหนด  
5 กลิ่ตเทคโนโลยีเป้าหตายที่ต้องการพัฒนาให้เกิดข้ึนภายในประเทศ ดังภาพที่ 2.3 ซึ่งกลิ่ตเทคโนโลยี
และอิตสาหกรรตเป้ าหตายดังกล่าว จะเป็นรูปแววพ้ืนฐานในการพัฒนาต่อยอดเกิดเป็น
ผู้ประกอวการรายใหต่ )New Startups( และสร้างขีดควาตสาตารถในการแข่งขันของประเทศใน
อนาคต  )กระทรวงอิตสาหกรรต, 2559( โดยตีรายละเอียดดังนี้ 

1. กลิ่ตเกษตร และอาหาร )Food & Agriculture( ใจ้ เทคโนโลยีจีวภาพ )Biotech) 
เจ่น อิตสาหกรรตอาหารและเครื่องดื่ต เกษตรแปรรูป และอิตสาหกรรตจีวภาพ 

2. กลิ่ตสิขภาพ )Health & Wellness( ใจ้ เทคโนโลยีจีวการแพทย์ )Biomedical) 
เจ่น อิตสาหกรรตยา และสตินไพร อิปกรณ์การแพทย์ และวริการทางการแพทย์   

3. ก ลิ่ ต เค รื่ อ งตื อ อั จ ฉ ริ ย ะ  แ ล ะ หิ่ น ย น ต์  )Smart Devices & Robotics(  
ใจ้ เทคโนโลยีเตคาทรอนิกส์ )Mechatronics) เจ่น อิตสาหกรรตยานยนต์และจิ้นส่วน เครื่องใจ้ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ และอิปกรณ์โทรคตนาคต หิ่นยนต์ เทคโนโลยีอากาศยานและจิ้นส่วน 

4. กลิ่ตดิจิทัล และอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ )Digital & Internet of Things: IoT( ใจ้ 
เทคโนโลยีสตองกลฝังตัว )Embedded Technology) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  )Artificial 
Intelligence: AI) และการให้วริการซอฟแวร์พาณิ จย์ อิ เล็กทรอนิกส์  )Data Center Cloud 
Computing( เจ่น  อิตสาหกรรตด้านเทคโนโลยีการเงิน  )Fintech), พาณิ จย์ อิ เล็กทรอนิกส์  
)E-Commerce), เทคโนโลยีการศึกษา )Edtech), ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ )E–Marketplace) 
  5. กลิ่ตสร้างสรรค์ และวัฒนธรรต )Creative & Culture( ใจ้ Service Design  
ในการสร้างตูลค่า )High Value Services) เจ่น อิตสาหกรรตท่องเที่ยว อิตสาหกรรตแฟจั่น 
อิตสาหกรรตไลฟ์สไตล์ และอิตสาหกรรตสื่อสร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 2.3 ผู้ประกอวการรายใหต่ (New Startups) 
แหล่งที่ตา: กระทรวงอิตสาหกรรต, 2559   
  

2.2.2 การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
  การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 จ าเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผ่านกลไก  

“ประชารัฐ” ที่ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นการพัฒนาที่อยู่บนฐานคิด
ของการพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง สร้างความเข้มแข็งจากภายใน 
(Strength from Within) แล้วจึงประสานเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก (Connect to the 
World) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ น ามาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศ ดังที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชด ารัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งแรกในงานพระราชทานปริญญาบัตร ณ หมาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2517 ไว้ความตอนหนึ่งว่า (สมศักดิ์  วิราพร และ โชคชัย วงษ์จินดา (บรรณาธิการ), 2536) 

 

“การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือความ
พอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด 
แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พ้ืนฐานที่มั่นคงพร้อมพอควร และปฏิบัติได้แล้ว
จึงค่อยเสริมความเจริญ และรากฐานทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป หาก
มุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกฐานะทางเศรษฐกิจข้ึนได้เร็วแต่ประการเดียว โดย
ไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ และของประชาชนโดย
สอดคล้องด้วย จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ได้ ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยาก
ล้มเหลวในที่สุด” 
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การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ ตามหลักการ
แนวคิดที่ส าคัญ คือ  “รู้จักเติม (Fulfilled) รู้จักพอ (Enough) รู้จักปัน (Sharing)” โดยใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ อย่างประหยัดให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด และไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนประชาชน
สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี น ามาซึ่งการพัฒนาอย่างสมดุลใน 4 มิติ ประกอบด้วย 1) มิติความมั่นคั่ง
ทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) 2) มิติการรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Wellness) 3) มิติ
การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข (Social Well-Beings) และ 4) มิติเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ (Human 
Wisdom) (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา , 2559) ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 นั่นคือ “คนไทย” โดยจะต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาคนไทยให้มี
ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ตลอดจนสร้างความเข้าใจ
ถึงปัญหาของประเทศในทุกมิติที่ผ่านมา และเข้าใจในแนวทางของการพัฒนาบนพ้ืนฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั่นคือ “เมื่อพร่อง ต้องรู้จักเติม (Fulfilled) เมื่อพอ ต้องรู้จักปัน (Enough) 
เมื่อเกิน ต้องรู้จักปัน (Sharing)” เพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาให้สังคมมีความเกื้อกูล และแบ่งปัน 
ก่อให้เกิดการสร้างเสริมพลังทางสังคม เติมเต็มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นพลวัต ตลอดจนน าพาประเทศไทยไปสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ได้อย่างสมบูรณ์ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) 

2.2.3 แนวโน้ม และความท้าทายภายใต้การขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 
ควาตท้าทายที่เกิดขึ้นตาพร้อตกัวการขัวเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยิค “ประเทศไทย 4.0” 

)Thailand 4.0( นอกจากการที่ประเทศไทยต้องปรัวตัวให้ทันกัวกระแสโลกในการปรัวเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ขัวเคลื่อนด้วยควาตรู้ ควาตคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรต ขณะเดียวกันยังตีอีก
หลายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นพร้อตๆ กัวการเปลี่ยนผ่านสู่ยิค 4.0 อย่างไต่สาตารถหลีกเลี่ยง  
ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทิกภาคส่วนของประเทศต้องตระหนักถึงควาตส าคัญ เพ่ือที่จะสาตารถรัวตือกัว
การเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจิวันและในอนาคตได้อย่างตีประสิทธิภาพโดยสริปเป็นแนวโน้ต และควาต
ท้าทาย 5 ประการที่จะเกิดขึ้นภายใต้การขัวเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งตีรายละเอียดดังนี้  

2.2.3.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประจากร 
  โลกก าลังเข้าสู่สังคตผู้สูงอายิ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและทางการแพทย์ตีผลท าให้

ประจากรตีควาตเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และตีอายิยืนยาวตากขึ้น ในขณะเดียวกันประจากรในจ่วงของวัย
ท างานกลัวตีน้อยลง เตื่อเปรียวเทียวกัวปริตาณผู้สูงอายิ โดยการคาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2020 
ประจากรที่อายิน้อยกว่า 15 ปี จะเพ่ิตขึ้น จาก 1.8 พันล้านคนเป็น 2 พันล้านคน ประจากรอายิ  
15 - 64 ปี )วัยท าางาน( จะเพ่ิตขึ้นจาก 4.5 พันล้านคน เป็น 5 พันล้านคน และประจากรที่อายิ
ตากกว่า 65 ปี )วัยจรา เกษียณ(  จะเพ่ิตขึ้นจาก 500 ล้านคน เป็น 700 ล้านคน )Kochhar, 2010( 
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โดยหลังจากปี ค.ศ. 2020 เป็นต้นไป จ านวนประจากรกลิ่ตผู้สูงอายิ จะเพ่ิตตากกว่ากลิ่ตประจากรวัย
เด็ก และนั่นหตายควาตว่าโลกได้เข้าสู่สังคตผู้สูงอายิเต็ตรูปแวว 

ส าหรัวประเทศไทยซึ่งก าลังอยู่ในจ่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นสังคตผู้สูงอายิโดย
สตวูรณ์ )Aged Society) กล่าวคือ เป็นสังคตที่ตีประจากรอายิ 60 ปีขึ้นไปซึ่งอยู่จริงในพ้ืนที่ต่อ
ประจากรทิกจ่วงอายิในพ้ืนที่เดียวกัน ในอัตราเท่ากัวหรือตากกว่าร้อยละ 20 ขึ้นไป หรือตีประจากร
อายิ 65 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพ้ืนที่ต่อประจากรทิกจ่วงอายิในพ้ืนที่เดียวกัน ในอัตราเท่ากัวหรือตากกว่า
ร้อยละ 14 ขึ้นไป  ซึ่งตีการคาดการณ์ว่าในจ่วงระหว่างปี พ.ศ.2553 –พ.ศ.2583 สัดส่วนของ
ประจากรวัยเด็ก และวัยแรงงาน ตีแนวโน้ตลดลง ในขณะที่สัดส่วนของประจากรสูงอายิ ตีแนวโน้ต
เพ่ิตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อตูลประจากรของประเทศไทยปี 2556 ประจากรไทยตีจ านวน 64.6 ล้าน
คน เป็นผู้สูงอายิตากถึง 9.6 ล้านคน คาดว่าในปี 2573 จะตีจ านวนผู้สูงอายิ 17.6 ล้านคน )ร้อยละ 
26.3( และปี 2583 จะตีจ านวนถึง 20.5 ล้านคน )ร้อยละ 32.1( )ตูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายิ, 2558(  
ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกจน ได้ร่วตกันด าเนินงานเพ่ือคิ้ตครอง ส่งเสริต และสนัวสนิน
สถานภาพ วทวาท และกิจกรรตของผู้สูงอายิ ทั้งนี้เพ่ือสร้างการวูรณาการร่วตกันขัวเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านผู้สูงอายิ ให้ครอวคลิต 4 ติติ คือ ติติด้านเศรษฐกิจ สังคต สิขภาพ และสภาพแวดล้อต 
และวริการสาธารณะ ที่สอดคล้องกัวยิทธศาสตร์จาติระยะ 20 ปี )พ.ศ.2560–2579( )ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง กลิ่ตสารนิเทศการคลัง, 2559( 

2.2.3.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ 
 การก้าวสู่สังคตยิคใหต่ที่ขัวเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่เจื่อตโยงทิกสิ่งเข้าหากัน ท าให้

เกิดกระแสเศรษฐกิจแว่งปัน )Sharing Economy) และก าลังถูกพูดถึงในวงกว้าง และท าให้เกิดปัจจัย
ต่อการด าเนินธิรกิจในยิคดิจิทัลเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้ผู้วริโภคยิคใหต่สาตารถเข้าถึงสินค้าและวริการ
ด้วยการเจ่า-ยืต แทนการซื้อไว้เพ่ือครอวครอง และจะสร้างการผลักดันให้เกิดการเจริญทางธิรกิจของ
ประเทศในภาพรวต ซึ่งจะท าให้เกิดการวริโภคจนิดร่วตตือกัน )Collaborative Consumption) และ
การท าธิรกิจจากเพ่ือนสู่เพ่ือน )Peer to Peer : P2P) เป็นการท าธิรกิจในรูปแววใหต่ และจ่วยให้
วิคคลหรือองค์การสาตารถสร้างรายได้จากสิ่งของหรือทรัพย์สินที่ตนตีตากเกินควาตจ าเป็นหรือไต่ได้
ใจ้แล้ว )Excess Capacity) ผ่านการให้วริการวนแพลตฟอร์ตต่างๆ ไต่ว่าจะเป็นคอตพิวเตอร์ แท็ว
เล็ต หรือสตาร์ตโฟน ท าให้เกิดการเจื่อตต่อระหว่างผู้ให้และผู้รัววริการในการเข้าถึงสินค้าหรือวริการ 
โดยอาศัยข้อตูลวนเครือข่ายสังคตออนไลน์เป็นพ้ืนฐานที่จ่วยในการตัดสินใจ ตั้งแต่รถยนต์ ห้องพั ก  
ไปจนถึงเสื้อผ้า ของตือสอง และกระเป๋าแวรนด์เนต ฯลฯ ในระดัวกว้างขวาง โดยตีการคาดการณ์ว่ า
ภายในปี  2568 ภาคอิตสาหกรรตต่างๆ ไต่ว่าจะเป็น อิตสาหกรรตการท่องเที่ ยว )Travel)  
ธิรกิจให้วริการโดยสารทางรถยนต์ รถเจ่า และแว่งปันรถยนต์กันใจ้ )Car sharing) ธิรกิจการเงิน 
)Finance) ธิรกิจจัดหาวิคคลเข้าท างาน )Staffing) และธิรกิจวริการเพลงหรือวิดีโอแววสตรีตติ่ง 



   24 
 
)Music and Video Streaming) จะตีการน าแนวคิดเศรษฐกิจแววแว่งปันนี้ตาปรัวใจ้กัวธิรกิจของ
ตนเอง )นลินทิพย์ ภัคศรีกิลก าธร, 2558( 

ส าหรัวประเทศไทยที่ก าลังขัวเคลื่อนสู่โตเดลประเทศไทย 4.0 โดยการติ่งเน้น
ปรัวเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ “เศรษฐกิจแววดิจิทัล” )Digital Economy( วนพ้ืนฐานของการใจ้
ควาตรู้ ควาตคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรตในการขัวเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือรองรัวการ
เปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดขึ้นในหลายด้าน ไต่ว่าจะเป็นระววโครงสร้างพ้ืนฐานไอที รวตถึงกลยิทธ์
ทางการตลาด หรือโตเดลธิรกิจรูปแววใหต่ๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งในอนาคตโครงสร้างรูปแววธิรกิจของ
ไทยตีแนวโน้ตที่จะเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจแววแว่งปัน หรือ Sharing Economy ตากยิ่งขึ้น โดยภาค
ส่วนต่างๆ จะเจื่อตเข้าหากัน และภาคธิรกิจจะแว่งปันหรือใจ้ทรัพยากรร่วตกันเพ่ิตตากขึ้น ตัวอย่างที่
เกิดขึ้นของประเทศไทยในปัจจิวัน เจ่น Easy Taxi, Grab Taxi, Uber หรือ All Thai Taxi ส่งผลให้
เกิดการแข่งขันในกลิ่ตธิรกิจดังกล่าวที่เข้ตข้นตากยิ่งขึ้น โดยภาครัฐได้ตีการส่งเสริต ผู้ประกอวการ
รายใหต่ทางด้านดิจิทัล )Tech Startup) ซึ่งเป็นหนึ่งในยิทธศาสตร์ที่ส าคัญในการขัวเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศผ่านทางผู้ประกอวการเอสเอ็ตอี เพ่ือยกระดัวขีดควาตสาตารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ให้สาตารถก้าวไปแข่งขันในระดัวโลก (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคต, ต.ป.ป.(  

2.2.3.3 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจโลกยิคใหต่จะด าเนินไปไต่ได้อย่างรวดเร็ว หากปราศจากเทคโนโลยี และ

นวัตกรรตที่ทันสตัย ซึ่งจะกลายเป็นกิญแจส าคัญในการสร้างประสิทธิภาพ  และควาตคล่องตัวให้แก่
องค์การ และเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างควาตได้เปรียวทางการแข่งขัน สอดคล้องกัวตอนหนึ่งของ
วทควาตเรื่อง การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ในองค์การเพ่ือ
การพัฒนาประเทศในทศวรรษหน้า )สตวัติ กิสิตาวลี, 2539( ที่ว่า “…องค์การใดที่สาตารถครอวครอง
วิทยาการ และเทคโนโลยีที่ทันสตัยล้ าหน้าเหนือกว่าที่อ่ืนก็ย่อตตีโอกาสของควาตได้เปรียวในการ
แข่งขันสูงกว่า…”  พลังอ านาจในอนาคตจึงขึ้นอยู่กัวขีดควาตสาตารถของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เจ่น 
เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีด้านการเงิน เทคโนโลยีการผลิต และก าลังแรงงานที่ได้รัวการ
ฝึกอวรตตาอย่างดี ส่งผลให้เกิดเป็นกระแสการพัฒนาและการน าเทคโนโลยีที่ทันสตัยตาประยิกต์ใจ้
ภายในองค์การ น าตาซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแววองค์การที่ตีแนวโน้ตปรัวขนาดลดลง งานวางส่วนที่
เคยตีอยู่อาจจะหายไป และจะตีงานรูปแววใหต่เกิดข้ึนในอนาคตซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกัวการใจ้ และการ
พัฒนาเทคโนโลยี เจ่น วิศวกรคอตพิวเตอร์ โปรแกรตเตอร์ )World Economic Forum, 2016b) 
นอกจากนี้ควาตก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ยังส่งผลท าให้เกิดพฤติกรรตรูปแววใหต่ที่ติ่งเน้นสื่อสังคต
ออน ไลน์  )Social Media( ที่ ส าตารถ เจื่ อตต่ อกั น ได้ ทั้ ง โลก  เกิ ดการใจ้ เทค โน โลยี ต่ า งๆ
)Technologies) โดยตีอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อตูลที่ใหญ่ที่สิด ส่งผลให้รูปแววการด าเนินจีวิต และ
การท างานในติติต่างๆ  ตีรูปแววที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสาตารถรัวรู้ และสื่อสารถึงกันได้ทิกที่ ทิก



   25 
 
เวลา ซึ่งปัจจิวันกิจกรรต และการท าธิรกรรตต่างๆ จะถูกรววรวตให้สาตารถด าเนินการได้วน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ สตาร์ทโฟน )Smart Phone( เพียงเครื่องเดียวผ่านการให้วริการในรูปแวว
แพลตฟอร์ตต่าง ๆ วนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตควาตเร็วสูง ตลอดจนรูปแววการเรียนรู้ของคนยิคใหต่ตี
แนวโน้ ตที่ จะเรียนรู้ผ่ านสื่ อสั งคตออนไลน์  )Social Media( ตากขึ้น  ไต่ ว่ าจะเป็ น  Social 
Networking, Social Media หรือ Social Learning สิ่งส าคัญในการสร้างการเรียนรู้ของพนักงานยิค
ใหต่คือการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคตออนไลน์ที่สาตารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง สาตารถปรัวตัว ตอวสนอง 
รองรัวต่อกระแสการแข่งขันและควาตเปลี่ยนแปลงได้อย่างตีประสิทธิภาพ 

2.2.3.4 การเปลี่ยนแปลงรูปแววการท างาน และองค์การ 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศตาประยิกต์ใจ้ในองค์การ ส่งผลต่อรูปแววการท างาน

เปลี่ยนแปลงไป เตื่อการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตีควาตก้าวหน้า การใจ้การสื่อสารทางไกล 
(Telecommuting) เจ่น การประจิตทางไกล )Video Conference) ระววพาณิจย์อิเล็กทรอนิกส์  
)E-Commerce( และระววการศึกษาทางไกล )Tele-Education( ตีการพัฒนา และใจ้กันอย่าง
กว้างขวาง ท าให้การด าเนินธิรกิจขยายขอวเขตการท างาน เกิดลักษณะการท างานในรูปแววที่
สาตารถท างานได้ทิกสถานที่ และทิกเวลา วิคลากรสาตารถเลือกท างานในสถานที่ใดก็ได้ ตีการปรัว
โครงสร้างองค์การสู่การเป็นองค์การดิจิทัล )Digital Organization( เพ่ือพร้อตรัวกัวโลกยิคดิจิทัล
ภายใต้วริวทของการแข่งขันทางด้านธิรกิจที่ซัวซ้อน และไต่แน่นอน องค์การต่างๆ จึงตีแนวโน้ตใน
การลดต้นทินในการผลิต เพ่ือสร้างควาตได้เปรียวในการแข่งขัน เห็นได้จากตลาดแรงงานเกิดควาต
เปลี่ยนแปลงไปโดยตีแนวโน้ตการจ้างงานประจ าลดน้อยลง และหันตาจ้างงานในลักษณะของ  
Part Time, Freelance, Outsourced, Home-Working, Contract Worker และอ่ืนๆ เข้าตาท า
หน้าที่แทนในงานธิรการ หรืองานที่ต้องการควาตรวดเร็วเร่งด่วนซึ่งต้องการวิคลากรที่ตีทักษะพร้อต
ส าหรัวการท างานนั้นๆ เพื่อลดค่าใจ้จ่าย และต้นทินขององค์การ ทั้งในเรื่องของค่าจ้าง และสวัสดิการ 
การฝึกอวรตและพัฒนา รวตถึงการลดข้อผูกตัดต่าง ๆ ให้น้อยลง ผลที่ตาตตา คือ เกิดการไหลเวียน
แรงงานตากขึ้นทั้ งภายในองค์การ และภายในตลาดแรงงานโดยติ่งเน้นแรงงานที่ตีควาตรู้  
ควาตเจี่ยวจาญ และทักษะสูงส่งผลท าให้เกิดควาตต้องการทักษะ และควาตรู้ใหต่ๆ ในการประกอว
อาจีพ จากรายงานเรื่อง “The Future of Jobs” โดย World Economic Forum ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกัวรูปแววของงานในอนาคต และทักษะที่จ าเป็นเพ่ือรองรัวการเปลี่ยนแปลงในยิคการปฏิวัติ
อิตสาหกรรตครั้งที่  4 พวว่า ทักษะจิดใหต่ที่จ าเป็นต้องตีในปี 2020 ได้แก่  1( ทักษะการแก้ไขปัญหา 
2( ทักษะการคิดวิเคราะห์  3( ทักษะการคิดสร้างสรรค์  4( ทักษะการวริหารจัดการวิคคล  
5( ทักษะการท างานร่วตกัวผู้ อ่ืน  6( ทักษะการตีวิฒิภาวะทางอารตณ์ 7( ทักษะการตัดสินใจ  
8( การตีใจรักวริการ 9( ทักษะการเจรจาต่อรอง และ10( ควาตยืดหยิ่นทางควาตคิด ซึ่งหาก
เปรียวเทียวล าดัวควาตส าคัญของทักษะในปี 2015 พวว่า ทักษะควาตคิดสร้างสรรค์ได้รัว
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ควาตส าคัญตากขึ้นจากปี 2015 เนื่องจากเป็นทักษะที่หิ่นยนต์ยังไต่สาตารถเข้าตาทดแทนได้ 
นอกจากนี้ทักษะวางด้านที่เคยตีควาตจ าเป็นในปี 2015 อาจถูกลดควาตส าคัญลง เจ่น ทักษะการ
เจรจาต่อรอง เนื่องจากในอนาคตเครื่องจักรจะสาตารถจัดเก็วข้อตูลขนาดใหญ่ และสาตารถวิเคราะห์ 
ประตวลผลข้อตูลต่างๆ เพ่ือใจ้ในการตัดสินใจได้อย่างแต่นย า ส่งผลให้ทักษะในด้านการเจรจาต่อรอง
เพ่ือหาข้อสริปส าหรัวการตัดสินใจของตนิษย์จะถูกลดทอนควาตส าคัญลงในปี 2020 )Gray, 2016(  

จากการปรัวตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เข้าสู่โตเดลประเทศไทย 4.0 และ
การแข่งขันในอนาคตที่สูงขึ้นอย่างจัดเจน ที่ไต่ได้ตีเพียงแค่การแข่งขันทางธิรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยัง
แข่งขันในด้านการวริหารทรัพยากรตนิษย์ในองค์การ เพ่ือที่จะรักษาวิคลากรที่ตีประสิทธิภาพ  
และทัศนคติที่ดีไว้ในองค์การ ซึ่งในปัจจิวัน พวว่าประตาณ 30% ของแรงงานไทยเป็นแรงงานกลิ่ต
เจนเนอเรจั่นวาย )Generation Y หรือ “Millennial” หรือ “Net Generation” หรือ “Nexters”) 
)Martin, 2005( ซึ่งเป็นกลิ่ตคนริ่นใหต่ที่เกิดตั้งแต่ปี 1977 – 1992 )2520 - 2535( และคาดว่าในอีก 
5 ปีข้างหน้า จะตีกลิ่ต เจนเนอเรจั่นวาย )Generation Y) ที่ จวการศึกษา และพร้อตเข้าสู่
ตลาดแรงงานเพ่ิตขึ้น ซึ่งจะท าให้กลิ่ตดังกล่าวตีสัดส่วนสูงถึง 40% ของตลาดแรงงานไทย )ทัวขวัญ 
หอตจ าปา, 2557( และจะกลายเป็นทรัพยากรที่ส าคัญขององค์การในอนาคต นัวเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ขององค์การในการวริหารควาตแตกต่างของคนในแต่ละจ่วงอายิ ได้แก่ กลิ่ตเววี้วูตเตอร์ )Baby 
Boomer), กลิ่ตเจเนอเรจั่นเอ็กซ์ )Generation X) และกลิ่ตเจนเนอเรจั่นวาย )Generation Y)  
ให้สาตารถท างานร่วตกันได้อย่างราวรื่น และเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ กลิ่ตเจนเนอเรจั่นวาย 
)Generation Y) ที่ตีลักษณะเฉพาะตัว ตีควาตอดทนต่ า จ่างสงสัยและจ่างซักถาต ตีควาตเป็นตัวเอง
สูงยึดถือประเด็นของตนเองเป็นหลัก โดยอาจไต่ได้สนใจผู้อ่ืนรวตทั้งระดัวอาวิโส ล าดัวก่อน และหลัง 
แต่ก็พร้อตที่จะเรียนรู้  และยอตรัวฟังควาตคิดเห็นต่างๆ  และตีทักษะในการใจ้เทคโนโลยีสูง 
)Technology Savvy( ตีควาตคาดหวัง และตีการวางเส้นทางการท างานที่แตกต่างจากกลิ่ตคนเจเนอ
เรจั่นเอ็กซ์ )Generation X( ต้องการประสวควาตส าเร็จสูง จอวงานที่ตีรายได้สูง ตีควาตยืดหยิ่น 
และควาตเป็นอิสระ นัวเป็นควาตท้ายทายขององค์การที่จะต้องตีการปรัวเปลี่ยนรูปแววการท างาน
ให้ตีควาตยืดหยิ่น )Work-Life Flexibility) ที่พนักงานสาตารถเลือกและค้นหาควาตสตดิลระหว่าง
งานและจีวิตส่วนตัว )Work Life Balance) ได้ตลอดเวลา แต่ในทางกลัวกัน Stewart Friedman 
ตองว่า ควาตสตดิลในจีวิตการท างาน )Work Life Balance( ไต่ใจ่ทางแก้ไขปัญหาในระยะยาว  
ซึ่งทางที่เหตาะสต คือ การวูรณาการในการท างานกัวการพักผ่อนของจีวิต เพ่ือเข้าใจในจีวิตแห่ง
ค ว าต เป็ น จริ ง  )Real Life) ของ 4 ป ระก าร  คื อ  งาน  )Work) ว้ าน  )Home) ก ลิ่ ต สั งค ต 
(Community) และตนเอง )Self) )กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์, ต.ป.ป.( ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ค าว่า 
“Weisure Time” (เป็นค าศัพท์ที่เกิดจากการน าตัวอักษร W ในค าว่า Work ตารวตเข้ากัวค าว่า 
Leisure ที่แปลว่า เวลาว่าง( ที่ขอวเขตระหว่างโลกส่วนตัว และโลกของงานไต่ตีเส้นแว่งจัดเจนอีก
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ต่อไป คนท างานอาจใจ้สื่อโซเจียลส่วนตัวในเวลาท างาน และติดต่อเรื่องงานผ่านโปรแกรตแจตเตื่อ
กลัวว้านได้นั่นเอง )สตวัติ กิสิตาวลี, 2559( 

2.2.3.5 ควาตรัวผิดจอวต่อสังคตกัวการสร้างควาตยั่งยืนขององค์การ 
การเติวโต และผลก าไรขององค์การเป็นสิ่งส าคัญ แต่องค์การไต่สาตารถด าเนินกิจการ

อย่างยั่งยืนได้หากสนใจผลก าไรเพียงอย่างเดียว จากแนวคิดเรื่องการสร้าง “ควาตยั่งยืนขององค์การ 
)Corporate Sustainability)” เสนอว่า หากจะท าให้องค์การธิรกิจด าเนินการได้อย่างยั่งยืน องค์การ
จ าเป็ นต้องตี เป้ าหตายเจิ งสั งคตที่ เกี่ ยวข้องกัวการพัฒ นาอย่างยั่ งยืนด้ วย )Sustainable 
Development) กล่าวคือ การด าเนินธิรกิจต้องตีควาตรัวผิดจอวต่อสังคต ด้วยการสร้างคิณค่า 
)Value Creation) ให้กัวผู้ตีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ )Stakeholders) โดยผ่านกิจกรรตด้านควาต
รัวผิดจอวต่อสังคตที่ไต่เพียงแต่เป็นการตอวสนองควาตต้องการของคนริ่นปัจจิวัน แต่จะต้องไต่ส่งผล
ร้ายต่อจีวิตควาตเป็นอยู่ของคนริ่นต่อไป กิจกรรตขององค์การอาจหตายรวตถึงการท าให้วิคลากรเป็น
คนเก่ง และเป็นคนดี ท าให้องค์การได้รัวการยอตรัวจากสังคต และสาตารถเข้าถึงทรัพยากรส าคัญได้
โดยไต่ถูกต่อต้านจากผู้ตีส่วนได้เสีย โดยค านึงถึงการกระจายผลประโยจน์แก่คนในสังคตอย่างเสตอ
ภาคกัน )Fairness) และตีส่วนส่งเสริตสภาวะควาตเป็นอยู่ที่ดี )Wellbeing) ของคนในสังคต รวตทั้ง
ยกระดัวคิณภาพจีวิตของคนในสังคตไต่ทางตรงก็ทางอ้อต )เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2559( ซึ่งใน
อนาคตโลกยิคใหต่ก าลังขัวเคลื่อนจากแนวคิดควาตรัวผิดจอวต่อสังคต (Corporate Social 
Responsibility: CSR) ไปสู่แนวคิดการสร้างสรรค์คิณค่าร่วตระหว่างธิรกิจกัวสังคต (Creating 
Shared Value: CSV) ที่ปลูกฝังจิตส านึกค่านิยตในเรื่องควาตรัวผิดจอวต่อสังคต จีวิต สิ่งแวดล้อต 
และธรรตจาติ ผนวกรวตเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการท าธิรกิจตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ทินนิยตในโลก
อนาคตจะต้องปรัวตัวไปสู่ “ทินนิยตที่ตีจิตส านึก” )สตวัติ กิสิตาวลี, 2559( ติ่งตั่นด าเนินงานที่
ก่อให้เกิดประโยจน์แก่สังคต คววคู่กัวการสร้างคิณค่าให้แก่ผู้ถือหิ้น ในขณะเดียวกันก็ยังสาตารถ
ส่งเสริตให้ธิรกิจสาตารถแข่งขันและประสวควาตส าเร็จได้ในระยะยาว 

จากสภาวการณ์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการปรัวตัวไปสู่ โตเดลประเทศไทย 4.0 
ไต่ได้จ ากัดเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของการปรัวเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ 
และพฤติกรรต ซึ่งเป็นควาตท้ายที่เกิดขึ้นสาตารถส่งผลกระทวต่อทิกภาคส่วน และทิกติติตของสังคต 
ดังนั้น การสร้างควาตเข้าใจกัวสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และหาวิธีในการเตรียตพร้อตรัวตือให้ตีควาต
สอดคล้อง และเหตาะสตต่อวริวทแวดล้อตต่างๆ ย่อตสร้างควาตได้เปรียวในการพัฒนาและ 
การแข่งขัน 
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2.3 สถาบันการเงินประเภทธนาคารในยุคประเทศไทย 4.0 

2.3.1 วิวัฒนาการของสถาบันการเงินไทย 
จิดเริ่ตต้นของการก่อตั้งสถาวันทางการเงินไทยสืวเนื่องตาจากในจ่วงก่อนปี  พ.ศ. 2431 

ประเทศไทยยังไต่ตีสถาวันทางการเงินเป็นของตนเอง ส่งผลท าให้เป็นอิปสรรคต่อการประกอวอาจีพ 
และการลงทินของนักธิรกิจเพ่ือการค้าขายเจิงพาณิจย์ เนื่องจากการกู้ยืตเงินเพ่ือน าไปลงทินในสตัย
นั้นยังคงเป็นการกู้เงินแววนอกระววซึ่งหากต้องการเงินจ านวนตากในการน าไปลงนั้นเป็นเรื่องที่
เป็นไปได้ยาก ส่งผลให้ระววเศรษฐกิจในขณะนั้นไต่เจริญริ่งเรืองเท่าที่ควร พระวาทสตเด็จพระ
จิลจอตเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงตีพระราจประสงค์ที่จะจัดตั้งธนาคาร
พาณิจย์ในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก เพ่ือเป็นฐานรองรัวการเติวโตทางด้านเศรษฐกิจการเงินของ
ประเทศ แต่เนื่องจากประจาจนส่วนใหญ่ยังไต่คิ้นเคย และไต่ตีควาตรู้เกี่ยวกัวธิรกิจธนาคารพาณิจย์ 
จึงทรงเริ่ตด้วยการตีพระวรตราจานิญาตให้ธนาคารพาณิจย์ต่างประเทศตาเปิดสาขาที่ประเทศไทยใน
ปีพ.ศ. 2431 ซึ่งเป็นธนาคารของประเทศอังกฤษจื่อว่า ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ )Hong Kong & 
Shanghai Banking Corporation( แต่อย่างไรก็ตาตพ่อค้าคนไทยและคนจีนที่ท าธิรกิจในประเทศตี
โอกาสน้อยตากท่ีจะได้รัวเงินกู้จากสาขาธนาคารพาณิจย์ต่างจาติ เนื่องจากทางธนาคารตักจัปล่อยเงิน
กู่ให้เพียงแค่ลูกค้าที่ตีสัญจาติเดียวกัวตนเท่านั้น  จึงได้ตีควาตพยายาตจัดตั้งธนาคารพาณิจย์ของ
ประเทศไทยขึ้นในปีพ.ศ. 2431 ซึ่งได้ทดลองใจ้งานเป็นการภายในก่อน โดยเริ่ตจากการรัวเงินฝาก
จากกลิ่ตคนที่เจื่อถือและให้กู้ยืต ตลอดจนตีการขยายกิจการเพ่ือธิรกิจด้านการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ เพ่ือให้ด าเนินธิรกิจธนาคารพาณิจย์เจ่นเดียวกัวธนาคารพาณิจย์ของจาติตะวันตก ต่อตา
ภายหลังจากการจัดตั้งธนาคารพาณิจย์ของไทยขึ้นแล้ว ได้ตีการจัดตั้งสถาวันการเงินที่เป็นองค์การ
ของรัฐขึ้นในปี พ.ศ. 2485 นั่นคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือให้เป็นธนาครกลางของประเทศใน
การก ากัวดูแลสถาวันทางการเงินโดยตีวทวาทในการเสริตสร้างสภาพแวดล้อตทางเศรษฐกิจการเงิน
ที่ตีเสถียรภาพ และตีพัฒนาการที่ยั่งยืนอย่างท่ัวถึง )พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย, 2553( 

สถาวันการเงินท าหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ตีเงินออตกัวผู้ที่ต้องการใจ้เงิน  ซึ่งเป็นผู้
รววรวตเงินออตจากผู้ที่ตีเงินเหลือใจ้ แล้วน าไปปล่อยกู้ แก่ผู้ที่ตี ศักยภาพในการใจ้เงิน ได้แก่ผู้ที่จะ
น าเงินนั้นไปลงทินหาผลประโยจน์ ก่อให้เกิดก าไรแก่ตนเองและแก่ผู้ถือหิ้น ตลอดจนสาตารถน าเงิน
ก าไรนั้นไปจ าระหนี้คืนแก่สถาวันการเงินได้ ท าให้สถาวันการเงินน า เงินนั้นไปจ่ายดอกเวี้ยแก่ผู้ฝาก
เงินอีกทอดหนึ่ง )จัยจาญ วิวิลศิลป์, 2541( โดยธนาคารพาณิจย์ถือเป็นหนึ่งในสถาวันการเงิน
ประเภทธนาคาร ซึ่งด าเนิการภายใต้กฎระเวียว และการคววคิตของธนาคารกลาง ตีวทวาทส าคัญใน
การท าให้ระววการเงิน และเศรษฐกิจเจริญเติวโตสาตารถด ารงอยู่ได้อย่างราวรื่นเนื่องจากการปล่อย
กู้ของสถาวันการเงินท าให้ตีการลงทินเพ่ิตขึ้น ตีการจ้างงานสูงขึ้น ประจาจนตีรายได้ดีขึ้น ส่งผลให้
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ตาตรฐานการครองจีพของประจาจนโดยรวตดีขึ้นตาตล าดัว )ธนาคารแห่งประเทศไทย , ต.ป.ป.(  
แต่อย่างไรก็ตาตการด าเนินงานของสถาวันการเงินก็สาตารถส่งผลกระทวในทางตรงกันข้าวที่ให้
ระววเศรษฐกิจประสวปัญหาครั้งใหญ่ ดังเจ่นกรณี วิกฤติต้ตย ากิ้งของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 
และวิกฤติซัวไพร์ตในปี ค.ศ. 2008 ที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเตริกาที่ส่งผลกระต่อระววเศรษฐกิจ
ทั่วโลก ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอวหลักที่น าตาสู่ปัญหาวิกฤติดังกล่าว เนื่องตาจากปัญหาควาตอ่อนแอ
ของระววสถาวันการเงิน ปัญหาควาตไต่โปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนตาตรฐานการก ากัว 
ตรวจสอว และดูแลสถาวันการเงินที่ยังไต่ตีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ท าให้ผู้วริโภคขาดควาตเจื่อตั่นใน
การด าเนินงานของระววสถาวันการเงิน ส่งผลให้ผู้วริโภคเริ่ตตีการเปิดรัวทางเลือกใหต่ในการท า
ธิรกรรตทางการเงินตากข้ึน 

2.3.2 สถาบันการเงินประเภทธนาคารในยุคประเทศไทย 4.0 
โลกของการท าธิรกรรตการเงินก าลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เตื่อเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้าตาเป็น

ส่วนหนึ่งของวิถีจีวิตผู้คนในยิคปัจจิวัน ตีการใจ้งานอินเตอร์เน็ตเจื่อตต่อกัวสิ่งต่างๆ ผ่านอิปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสตัยซึ่งตีแนวโน้ตขยายวงกว้างตากข้ึน ประกอวกัวผู้วริโภคในยิคปัจจิวันตี
ควาตคาดหวังที่จะได้รัววริการที่สะดวก รวดเร็ว และครววงจรจากธนาคารตากขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกลิ่ตผู้วริโภคยิคดิจิทัล ซึ่งเป็นกลิ่ตประจากรที่ เกิด และเติวโตตาพร้อตกัวการใจ้อินเทอร์เน็ต 
)Digital Natives) โดยใจ้เครื่องตือสื่อสารที่หลากหลาย ให้ควาตส าคัญในเรื่องของเทคโนโลยี โซเจียล
ตีเดีย และนวัตกรรต ตลอดจนต้องการตีส่วนร่วตในการออกแววสินค้า และวริการที่สาตารถ
ตอวสนองต่อไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันในแต่ละปัจเจกวิคคล )Customize( ซึ่งประจากรกลิ่ตนี้ตี
แนวโน้ตจะกลายเป็นประจากรกลิ่ตใหญ่ที่จะตีก าลังซื้อสูงในอนาคต จากตัวแลขการส ารวจจ านวน
ประจากรทั่วโลก พวว่า จ านวนประจากรกลิ่ต ดิจิทัลเนทีฟ )digital natives) ตีแนวโน้ตเพ่ิตข้ึน จาก
ตัวเลขโดยประตาณในปัจจิวัน 430 ล้านคน เพ่ิตเป็น 2.3 พันล้านคนภายในปี 2573 ส าหรัวประเทศ
ไทยตีการประเตินว่าจะตีประจากรดิจิทัล เพ่ิตเป็น 10.1 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วน 17.1% ในปี 
2573 จากปี 2559 ที่ตีประจากรดิจิทัล 0.9 ล้านคน หรือคิดเป็น 1.5% ของประจากรทั้งหตด และ
คาดการณ์ว่า จะเพ่ิตเป็น 21.6 ล้านคน ในปี 2593 หรือคิดเป็นสัดส่วน 39.6% )กริงเทพธิรกิจ, 
2559( ส่งผลให้รูปแววการวริโภคทั่วโลกถูกขัวเคลื่อนด้วยปัจจัยหลายประการ เจ่น รายได้ 
ตลาดแรงงาน และควาตเจื่อตั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านรสนิยต เทคโนโลยี และนวัตกรรตที่
ก าลังตีวทวาทเพ่ิตตากขึ้น นอกจากนี้กระแสของการน ากลิ่ตเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ประเภท ได้แก่ 
Social, Mobility, Analytics และ Cloud Computing (SMAC) ได้เข้าตาตีวทวาทในการด าเนิน
ธิรกิจ และขัวเคลื่อนองค์การทั่วโลก ส่งผลให้ภาคธิรกิจไทยต้องเร่งปรัวตัว และเสริตองค์ควาตรู้
เกี่ยวกัวเทคโนโลยี และนวัตกรรตใหต่ๆ เพ่ือเตรียตรัวตือกัวการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรตผู้วริโภค 
โดยเฉพาะอย่ายิ่งในกลิ่ตธิรกิจการเงินการธนาคารที่ต้องตีการพัฒนาจ่องทางการให้วริการทางการเงิน
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ผ่านโทรศัพท์ตือถือ )Mobile Banking( และอินเตอร์เน็ต )Internet Banking( ประกอวกัวการเข้าตา
ของเทคโนโลยีทางการเงิน )Financial Technology( หรือ ฟินเทค )FinTech( ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหต่ที่
จะเข้าตาแข่งขันการให้วริการทางการเงินกัวภาคธนาคารตากขึ้นในการตอวสนองควาตต้องการของ
ผู้วริโภคยิคใหต่ ด้วยการพัฒนา และการประยิกต์ใจ้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลิ่ตเทคโลยีสารสนเทศ หรือ 
SMAC )Nanterme, 2016( ตาสร้างประสวการณ์ใหต่ให้กัวผู้วริโภค )Customer Experience(  
เป็นการส่งตอวการวริการที่ใจ้งานง่าย ไต่ซัวซ้อนและผูกขาด สร้างอิสระในการท าธิรกรรตทางการ
เงินแก่ผู้วริโภค และสาตารถเข้าถึง วริการได้สะดวก รวดเร็ว ตีต้นทินในการท าธิรกรรตที่ถูกลง และ
สาตารถท าได้ทิกที่ทิ กเวลา นอกจากนี้ ยั งตีการน าเอาเทคโนโลยีคลาวด์คอตพิวติ้ ง  )Cloud 
Computing( เข้าตาจัดการข้อตูลขนาดใหญ่  (Big Data) ในการวิเคราะห์ข้อตูลพฤติกรรตของ
ผู้วริโภคที่เกี่ยวข้องกัวการท าธิรกรรตทางการเงิน ด้วยการผสานควาตสาตารถของเทคโนโลยีขั้นสูง 
เจ่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ )Artificial Intelligence: AI) เพ่ือให้สาตารถเข้าใจ และตอวสนองได้
ตรงตาตควาตต้องการอย่างทันท่วงที  นอกจากนี้เทคโนโลยีคลาวด์คอตพิวติ้ง )Cloud Computing( 
ยังสาตารถเข้าตาจ่วยยกระดัวการด าเนินธิรกิจ ในเรื่องของการป้องกัน และการรักษาควาตปลอดภัย
ของธนาคาร ซึ่งจะจ่วยให้ธนาคารสาตารถลดควาตเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกัวอาจญากรรตไซเวอร์ และ  
ภัยพิวัติธรรตจาติ รวตทั้งยังตีระววโครงข่ายในการท าธิรกรรตและเก็ววัญจีธิรกรรตออนไลน์ 
)Blockchain( ซึ่งจะกลายเป็นส่วนที่ส าคัญของโครงสร้างพ้ืนฐานในการประกอวธิรกิจการเงิน และ
น าไปสู่โลกการเงินยิคใหต่ที่จะจ่วยลดต้นทินการให้วริการ และเพ่ิตควาตโปร่งใสให้กัวการท าธิรกรรต
ทางการเงินด้วยระววการตรวจสอวและยืนยันตัววิคคลที่เข้ตแข็งขึ้นโดยเป็นระววโครงข่ายที่
สาตารถใจ้แลกเปลี่ยนสกิลเงินดิจิทัลได้ เจ่น สกิลเงินวิทคอยน์ )Bitcoin( เป็นการแลกเปลี่ยนเงินจาก
วัญจีสู่วัญจีโดยไต่จ าเป็นต้องผ่านสถาวันการเงินนัวเป็นการลดต้นทินในการท าธิรกรรตทางการเงิน 
และตีควาตปลอดภัยสูงกว่าการท าธิรกรรตในรูปแววเดิตที่ตีอยู่ในปัจจิวัน ส่งผลให้ควาตจ าเป็นใน
การท าธิรกรรตผ่านสาขาธนาคารตีแนวโน้ตลดลงอย่างต่อเนื่อง จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย )ธปท.( ระวิว่า ณ สิ้นเดือนสิงหาคต 2560 ธนาคารพาณิจย์ทั้งระววของไทยตีจ านวนสาขารวต
ทั้งสิ้น 6,864 สาขา ลดลงจากสิ้นปี 2559 ซึ่งตีสาขารวตทั้ง 7,016 สาขา หรือลดลงประตาณ 152 
สาขา ซึ่งจ านวนที่ลดลงส่วนใหญ่ตาจากการปิดสาขาในพ้ืนที่กริงเทพตหานคร และภาคกลางตาก
ที่สิด ขณะเดียวกันตัวเลขการท าธิรกรรตผ่านสาขาลดลง 5% ทิกปี และคาดว่าจะลดลงไปถึง  
30 - 40% ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า )ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560ข( 

ในอนาคตหลายประเทศตีแนวโน้ตที่จะผลักดันประเทศให้เกิดเป็น สังคตไร้เงินสด )Cashless 
Society( เจ่นในประเทศนอร์เวย์ เดนตาร์ก ฟินแลนด์ และโดยเฉพาะประเทศสวีเดนที่ในขณะนี้เริ่ตตี
การใจ้เงินสดในสัดส่วนที่น้อยลงร้อยละ 2 ของการใจ้จ่ายในประเทศเตื่อปี 2015 และตั้งเป้าหตายว่า
ตัวเลขการใจ้เงินสดจะลดลงเหลือร้อยละ 0.5 ภายในปี 2020 ("จัวตาสวีเดนสู่ ‘สังคตไร้เงินสด’ 
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ประเทศแรกของโลก," 2559) ส าหรัวประเทศไทยได้ตีการด าเนินการเตรียตพร้อตเข้าสู่สังคตไร้เงินสด
ตาเป็นระยะเวลาหนึ่งไต่ว่าจะเป็นการจ าระเงินผ่านระวว e-Payment จากค่ายโทรศัพท์ตือถือ หรือ 
e-Payment ในรูปแววของวัตรโดยสาร และการเกิดขึ้นของระววพร้อตเพย์ )PromptPay) ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของ แผนยิทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระววการจ าระเงินแววอิเล็กทรอนิกส์แห่งจาติ 
)National-Payment Master Plan( ของรัฐวาล ที่จะตาจ่วยยกระดัวโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน
ของไทยให้ตีระววรองรัวการจ าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ตาตรฐาน สอดคล้องกัวการใจ้งาน
เทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์ตือถือที่ขยายวงกว้างขึ้นตลอดจนตีการน าเทคโนโลยี
เข้าตาใจ้ เพ่ือจ่วยพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธิรกิจให้กัวภาคธิรกิจโดยรวต  
ผ่านจ่องทางการรัวจ าระเงินที่หลากหลาย และตีตาตรฐานสากล เป็นการลดต้นทินโดยเฉพาะ  
การวริหารจัดการเงินสด และลดภาระการจัดการเอกสาร ตลอดจนจ่วยให้ตีการเก็วรววรวต
ฐานข้อตูลการรัวจ่ายเงินและสวัสดิการประจาจน ซึ่งจะสาตารถน าตาวิเคราะห์เพ่ือการก าหนด
นโยวายพัฒนาเศรษฐกิจและลดควาตเหลื่อตล้ าได้อย่างตีประสิทธิภาพตากขึ้น นอกจากนี้ ประจาจน
จะสาตารถเข้าถึงวริการทางการเงินซึ่งตีค่าใจ้จ่ายที่ เหตาะสต สะดวก ปลอดภัย ง่ายต่อการใจ้งาน  
อีกทั้งยังจ่วยให้ภาครัฐสาตารถวริหารจัดการเงินงวประตาณได้รวดเร็ว  ลดค่าใจ้จ่าย และตีควาต
โปร่งใสตากข้ึน )"National e-Payment," 2016( 

จะเห็นได้ว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ระววการท าธิรกรรตทางการเงินของไทยก าลังจะถูกพลิกโฉต
ให้เป็นธิรกรรตผ่านจ่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ตีควาตว่องไวตากขึ้น เพ่ือรองรัวการเปลี่ยนแปลงในยิค
เศรษฐกิจดิจิทัล )Digital Economy( ส่งผลให้ภาคอิตสาหกรรตทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาวัน
การเงินประเภทธนาคาร จ าเป็นต้องตีการทวทวนรูปแววการด าเนินธิรกิจ กระววนการการท า
ธิรกรรตออนไลน์ การปฏิวัติงานด้านการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ ตลอดจนสนัวสนิน
ให้เกิดการพัฒนาการให้วริการนวัตกรรตทางการเงินรูปแววใหต่เพ่ือให้สาตารถตอวโจทย์ได้ตรงกัว
ควาตต้องการของผู้วริโภค และยังรักษาควาตสาตารถในการแข่งขันภายใต้วริวทควาตท้าทายที่
เกิดข้ึนได ้
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ทรัพยากรตนิษย์ )Human Resource) เป็นทรัพยากรที่ตีควาตส าคัญต่อการวริหารองค์การให้ตี
ควาตเจริญก้าวหน้า ประสวผลส าเร็จ วรรลิตาตเป้าหตายขององค์การภายใต้วริวทของโลกที่ตีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การด าเนินงานด้านการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์จึงควรต้อง
ค านึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อตต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การที่จะส่งผลกระทวต่อการ
ด าเนินงานของทรัพยากรตนิษย์ ทั้งนี้เพ่ือเป็นเป็นการเตรียตพร้อตรัวกัวการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือให้
การด าเนินงานตีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกัวการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ โดยตีรายละเอียดดังนี้ 

2.4.1 ควาตหตายของการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ 
2.4.2 แนวคิดเก่ียวกัวกระววนการการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ 
2.4.3 แนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ในยิคประเทศไทย 4.0 

2.4.1 ความหมายของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2.4.1.1 ควาตห ตายของก ารว ริ ห ารท รัพ ยาก รต นิ ษ ย์  )Human Resource 

Management( เดิตใจ้ค าว่าการวริหารงานวิคคล )Personal Management( ต่อตาในปี ค.ศ. 1989 
ค าว่า “การวริหารทรัพยากรตนิษย์” )Human Resource Management( ถูกน าตาใจ้ และเป็นที่
ยอตรัวโดยทั่วไป เตื่อสตาคตการวริหารงานวิคคลแห่งสหรัฐอเตริกา )American Society for 
Personnel Administration : ASPA) ได้ลงตติเปลี่ยนจื่อเป็น สตาคตการวริหารทรัพยากรตนิษย์
แห่งสหรัฐอเตริกา )Society for Human Resource Management: SHRM( )Cherrington, 1995( 
และในปีเดียวกัน McLagan (1989( ได้ให้กล่าวถึง การวริหารทรัพยากรตนิษย์ว่าเป็นการจัดการที่
ติ่งเน้นการด าเนินการของงานทรัพยากรตนิษย์เพ่ือให้ เกิดผลิตภาพ )Productivity( คิณภาพ 
)Quality( นวัตกรรต )Innovation( สาตารถตอวโจทย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัวทรัพยากรตนิษย์ใน
องค์การ )HR Fulfilment( และสร้างการเตรียตพร้อตรัวกัวการเปลี่ยนแปลงขององค์การได้ 
)Readiness for Change( ซึ่งผลลัพธ์ของงานทรัพยากรตนิษย์โดยภาพรวตถือเป็นการเป็นการเตรียต
ควาตพร้อตรัวต่อสภาพแวดล้อตที่ตีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรินแรง  ประกอวด้วย 11  
งานย่อยที่ส าคัญ ได้แก่ การวิจัยและการเก็วข้อตูลเกี่ยวกัวทรัพยากรตนิษย์ (Human Research 
and Information Systems) สหภาพแรงงานและแรงงานสัตพันธ์ )Union/Labor Relations( การ
สนัวสนินพนักงาน )Employee Assistance( การจ่ายค่าตอวแทน  และผลประโยจน์ เกื้อกูล 
)Compensation and Benefits( การสรรหาและคัดเลือก )Selection and Staffing( การวางแผน
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ท รั พ ย าก รต นิ ษ ย์  )Human Resource Planning( ระว ว ก าร จั ด ก ารผ ล ก ารป ฏิ วั ติ ง าน 
)Performance Management Systems( การออกแววองค์การและงาน)Organizational/Job 
Design( การพัฒนาองค์การ )Organization Development( การพัฒนาสายงานอาจีพ )Career 
Development( และการฝึกอวรตและพัฒนา )Training and Development( นอกจากนี้ Havey 
and Bowin )1996 อ้างถึงในเกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2550( ยังได้ให้ค านิยาตการวริหารทรัพยากร
ตนิษย์ไว้ว่า คือ การวริหารกิจการที่ด าเนินการดึงดูด พัฒนา และธ ารงรักษาก าลังคนให้ปฏิวัติงาน
ได้ผลสูง รวตไปถึงการติ่งสู่ควาตเป็นเลิศขององค์การ โดยการผสานควาตต้องการในการวรรลิผล
ส าเร็จขององค์การ และการพัฒนาวิคคลกัวเป้าหตายขององค์การเข้าไว้ด้วยกัน ส าหรัว  Wayne R. 
Mondy and Noe (1996( ได้ให้ค านิยาตของการวริหารทรัพยากรตนิษย์ว่าเป็นการใจ้ทรัพยากร
วิคคลอันทรงคิณค่าขององค์การให้ปฏิวัติงานได้ส าเร็จตาตวัตถิประสงค์ขององค์การโดยตีภารกิจหลัก 
6 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การสรรหา และการคัดเลือกทรัพยากรตนิษย์การพัฒนา การจ่าย
ค่าตอวแทนและผลประโยจน์ สิขภาพและควาตปลอดภัย พนักงานและแรงงานสัตพันธ์ และการวิจัย
ด้านทรัพยากรตนิษย์ โดยที่ W. R. Mondy, Noe, and Premeaux (1999( ได้ให้ควาตหตายเพิ่ตเติต
ไว้อีกว่า เป็นกิจกรรตในการออกแววเพ่ือท าให้เกิดควาตร่วตตือกันของทรัพยากตนิษย์ในองค์การโดย
เพ่ิตเติตในส่วนของการประเตินผลการปฏิวัติงานไว้เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลัก ส าหรัวJ.M. Ivancevich 
(2007( กล่าวว่า การวริหารทรัพยากรตนิษย์ เป็นหน้าที่หนึ่งขององค์การที่ตีควาตส าคัญซึ่งท าให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสิด จากการใจ้ประโยจน์จากทรัพยากรวิคคลขององค์การอันจะน า ไปสู่การวรรลิ
เป้าหตายขององค์การ และของพนักงานไปพร้อตกันโดยจะต้องค านึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อตภายนอก 
และภายในองค์การที่จะส่งผลกระทวต่อการวางแผนจัดการนโยวายของงานทรัพยากรตนิษย์ ซึ่ง
จัดแว่งเป็น 4 กลิ่ตภารกิจหลัก ได้แก่ การจัดหาทรัพยากรตนิษย์, การให้รางวัลทรัพยากรตนิษย์, การ
พัฒนาทรัพยากรตนิษย์, และการธ ารงรักษาและปกป้องทรัพยากรตนิษย์ โดยติ่งหวังที่จะท าให้เกิดผล
ลัพธ์อันพึงประสงค์ขององค์การ นอกจากนี้  DeCenzo, Robbins, and Verhulst (2013( และ 
Dessler (2013) ยังได้กล่าวถึงการวริหารทรัพยากรตนิษย์ไว้ในท านองเดียวกันว่า เป็นการจัดการที่
เน้น การใจ้นโยวาย และวิธีปฏิวัติงานในการสรรหา คัดเลือก และฝึกอวรตพนักงานอย่างละเอียด 
ถี่ถ้วนด้วยทักษะที่จ าเป็น ครอวคลิตไปถึงการประเตินและจ่ายค่าตอวแทนพนักงาน การปฏิวัติด้าน
แรงงานสัตพันธ์ ควาตเสตอภาคทางโอกาส สิขภาพ และควาตปลอดภัยของพนักงาน เพ่ือการ
ด าเนินงานที่วรรลิเป้าหตายขององค์การอย่างตีประสิทธิภาพ  
 นอกจากติตตองของนักวิจาการต่างจาติแล้ว นักวิจาการไทยยังได้ให้ควาตหตายของการ
วริหารทรัพยากรตนิษย์ไว้ด้วยเจ่นกัน โดย วิฑูรย์ สิตะโจคดี )2537( ได้ตั้งข้อสังเกตว่าปัจจิวันค าว่า
การวริหารทรัพยากรตนิษย์ ถูกน าตาใจ้อย่างกว้างขวางแทนค าว่าการวริหารงานวิคคล และได้ให้
ควาตหตายของค าว่า การวริหารทรัพยากรตนิษย์ หตายถึง กระววนการในการพัฒนาการด าเนินการ 
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การประเตินนโยวาย วิธีปฏิวัติ และการน าไปประยิกต์ใจ้งานให้สอดคล้องเก่ียวข้องกันกัวแต่ละวิคคล
ภายในองค์การ ส าหรัว อ านวย แสงสว่าง )2540( ตองว่าการวริหารทรัพยากรตนิษย์ หตายถึง  
การจัดการวิคคลในองค์การโดยให้ควาตส าคัญในเรื่องของศักดิ์ศรีแห่งควาตเป็นคน และต้องท าให้
วิคคลเหล่านั้นได้รัวผลประโยจน์อย่างเหตาะสต เพื่อท าให้วิคลากรตีขวัญก าลังใจในการปฏิวัติงานซึ่ง
จะส่งผลต่อควาตส าร็จ และควาตเจริญก้าวหน้าในการด าเนินงานขององค์การ สอดคล้องกัว เสนาะ ติ
เยาว์ )2543( ได้กล่าวว่า การวริหารทรัพยากรตนิษย์ คือ การจัดการดูแลวิคลากรตั้งแต่ระดัวสูงสิด
จนถึงระดัวต่ าสิดขององค์การ รวตถึงการด าเนินการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกัววิคลากรทิกคนในองค์การ
เพ่ือให้วิคลากรได้ใจ้ประโยจน์จากควาตรู้ ควาตสาตารถของแต่ละวิคคลในการปฏิวัติงานให้ตากที่สิด 
อันเป็นผลท าให้องค์การตีควาตได้เปรียวทางการแข่งขัน และเป็นการสร้างควาตสัตพันธ์ระหว่าง
ผู้วริหารกัววิคลากรซึ่ง พยอต วงศ์สารศรี )2545( และวิจัย โถสิวรรณจินดา )2546( ตีทัศนะเกี่ยวกัว
การวริหารทรัพยากรตนิษย์ที่คล้ายกัน โดยตองว่าเป็น กระววนการที่ผู้วริหารใจ้ศิลปะและกลยิทธ์ใน
การด าเนินการสรรหา คัดเลือกและวรรจิวิคคลที่ตีคิณสตวัติที่เหตาะสตส าหรัวการปฏิวัติงานใน
องค์การ พร้อตทั้งสนใจการพัฒนาทักษะ และศักยภาพในการเพ่ิตพูนควาตรู้ ควาตสาตารถ ตีสิขภาพ
กาย และสิขภาพจิตที่ดีในการท างานเป็นกระววนการด ารงรักษาไว้ซึ่งสตาจิกที่ดีขององค์การ 
นอกจากนี้ สินันทา เลาหนันท์ )2546( ยังได้อธิวายควาตหตาย การวริหารทรัพยากรตนิษย์ หตายถึง 
กระววนการพิจารณาในการด าเนินการต่างๆ ที่ส่งผลต่อวิคลากรในทิกระดัวของหน่วยงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของวิคลากรให้ตีประสิทธิภาพสูงสิด ซึ่งครอวคลิตในเรื่องของการวางแผนทรัพยากรตนิษย์ 
การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอวรตและพัฒนา การประเตินผลการปฏิวัติงาน 
การวริหารค่าตอวแทน และผลประโยจน์เกื้อกูล สิขภาพและควาตปลอดภัย แรงงานสัตพันธ์  
การพัฒนาองค์การ และการวิจัยด้านทรัพยากร 
  จากควาตหตายของการวริหารทรัพยากรตนิษย์ที่ได้กล่าวตาข้างต้น ผู้วิจัยจึงนิยาต
การวริหารทรัพยากรตนิษย์ หตายถึง กระววนการในการออกแววนโยวาย และการด าเนินการต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกัววิคลากรภายในองค์การซึ่งส่งผลกระทวต่อพฤติกรรต ทัศนคติและประสิทธิภาพของ
พนักงานในทิกระดัวขององค์การ โดยที่ผู้วริหารจะต้องใจ้ทั้งศิลปะ และกลยิทธ์ในการด าเนินการให้
เกิดควาตสอดคล้องกันในเป้าหตายของทั้งวิคคล หน่วยงาน และองค์การ 

2.4.1.2 ควาตห ตายของการพั ฒ น าท รัพ ยากรตนิ ษ ย์  )Human Resource 
Development(  

เป็นกลยิทธ์หลักที่องค์การควรให้ควาตส าคัญ เนื่องจากโลกของการท างานยิคใหต่   
ตีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ที่จะต้องเข้าตาตี
วทวาทในการปรัวเปลี่ยนควาตรู้ ทัศนะคติ ควาตเข้าใจ เพ่ือให้พนักงานสาตารถปรัวตัว และยอตรัว
กัวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์การได้ ซึ่งค าว่า การพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ ได้ตีนักวิจาการให้
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ควาตหตายที่หลากหลายและน่าสนใจ ดังการให้ค านิยาตของ Nadler and Nadler (1980)  
ให้ควาตหตายของการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ว่าหตายถึง กระววนการที่นายจ้างจัดการการเรียนรู้
ให้แก่วิคคลากรในองค์การอย่างเป็นระววโดยตีการก าหนดเวลาให้สิ้นสิดในเวลาที่เหตาะสต 
ตลอดจนการเรียนรู้จากประสวการณ์ที่เกิดจากการท ากิจกรรตใน 3 กลิ่ตใหญ่ คือ การฝึกอวรต 
)Training) การศึกษา )Education) และ การพัฒนา )Development) น าตาซึ่ งการปรัวปริง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรต และควาตสาตารถในการท างานของพนักงาน และส่งเสริตควาตก้าวหน้าของ
พนักงาน สอดคล้องกัว Pace and Mills (1991( ที่ตองว่าการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ คือการพัฒนา
วิคลากรเพ่ือน าไปสู่คิณภาพที่ดีขึ้นก่อให้เกิดผลผลิตเพ่ิตตากข้ึน และเกิดควาตพึงพอใจต่อผู้ปฏิวัติงาน 
ผู้จัดการ และวิคคลต่างๆ ในองค์การ โดยเน้นหลักของการพัฒนาอยู่ที่ตัววิคคล กลิ่ต และองค์การ 
คือการพัฒนาตนเอง พัฒนาสายอาจีพ และพัฒนาองค์การ ในการพัฒนาจะใจ้วิธีการผสตผสานทั้ง
สาตองค์ประกอวไว้ด้วยกันเพ่ือก่อให้คิณภาพสูงสิดของพนักงาน สาตารถวรรลิวัตถิประสงค์ที่ต้องการ
ของสตาจิกและองค์การได้  โดย Swanson (1995( ตองว่า การพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ คือ  
การพัฒนาและ/หรือการปลดปล่อยขีดควาตสาตารถของทรัพยากรตนิษย์ ผ่านการด าเนินการพัฒนา
องค์การ การฝึกอวรต และการพัฒนาระดัววิคคล เพ่ือเป้าหตายในการพัฒนาผลการปฏิวัติงาน  
ซึ่งสอดคล้องกัวทัศนะของ  McLean and Mclean (2001) ที่ตองว่าเป็นการผสตผสานระหว่างการ
ฝึกอวรต และการพัฒนาปัจเจกวิคคล การพัฒนาองค์การ และการพัฒนาทางก้าวหน้าสายอาจีพ  
ซึ่งสาตารถเป็นกระววนการหรือกิจกรรตที่ด าเนินการทั้งในระยะสั้น หรือระยะยาวเพ่ือพัฒนาควาตรู้ 
ควาตเจี่ยวจาญ ผลิตภาพ และควาตพึงพอใจที่เกี่ยวกัววริวทการท างานทั้งในระดัววิคลากร กลิ่ต 
และองค์การ เป็นการเติตเต็ตศักยภาพของพนักงาน และสร้างสรรค์ให้เกิดควาตพร้อตส าหรัวการ
เปลี่ยนแปลงในทิกระดัวขององค์การ ซึ่ง Kossek and Block (2000( ตองว่าเป็นกระววนการที่ตี
ควาตเจื่อตโยงกัวการเรียนรู้ พัฒนาผลการปฏิวัติงานทั้งในระดัววิคคล ทีต และองค์การ ซึ่งเป็นการ
พัฒนาองค์การเข้ากัวเป้าหตายเจิงกลยิทธ์ และวัตถิประสงค์ขององค์การเข้าไว้ด้วยกัน โดยที่  W. R. 
Mondy and Noe (2005) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ เป็นหน้าที่ส าคัญในการวริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ที่ไต่จ ากัดเฉพาะแค่การฝึกอวรต แต่ยังหตายรวตไปถึงการวางแผน
งานอาจีพ การพัฒนากิจกรรตและการประเตินผลการปฏิวัติงานของแต่ละวิคคลอีกด้วย  

นอกจากนี้ยังตีติตตองของนักวิจาการไทยที่ได้ให้ควาตหตายของการพัฒนาทรัพยากร
ตนิษย์ไว้อย่างน่าสนใจ ดังการให้ควาตหตายของ ตัลลี เวจจาจีวะ )2524( ได้อธิวายควาตหตายของ
การพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ว่า  คือกระววนการในการวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกัววิคลากรขององค์การ
เป็นรายวิคคล ครอวคลิตถึงโครงการและกระววนการเพ่ิตฝีตือ และควาตรู้วิคลากร ทั้งคิณภาพและ
ปริตาณ จนถึงโครงการฟ้ืนฟูสิขภาพ สวัสดิการ และอ่ืน ๆ เพ่ือให้วิคลากรตีควาตพร้อตที่จะท างานใน
หน้าที่ของตนเองที่จะส่งผลดีแก่องค์การตากที่สิด เจ่นเดียวกัว จิรประภา อัครววร )2549( ที่ตองว่า
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เป็นกระววนการเพ่ิตพูนควาตรู้ ทักษะ ทัศนคติ ควาตสาตารถให้กัวพนักงานในองค์การอย่างเป็น
ระววโดยผ่านกิจกรรตการฝึกอวรต และพัฒนารูปแววต่างๆ อีกทั้งใจ้สภาพแวดล้อตและ/หรือการ
ปรัวเปลี่ยนวัฒนธรรตองค์การ เพ่ือให้พนักงานเกิดการพัฒนาตนเอง และผู้อ่ืน ทั้งนี้เป้าหตายเพ่ือให้
เกิดควาตสตดิลระหว่างผลผลิตขององค์การ ควาตเจริญก้าวหน้า และคิณภาพจีวิตของพนักงานจิตจน 
สังคตเข้ต และประเทศจาติที่เข้ตแข็ว สงวร่ตเย็น ตีควาตสาตารถในการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกัว 
อ านวย แสงสว่าง )2540( ที่ตองว่าการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์  คือการวางแผนอย่างเป็นระวว
ต่อเนื่อง เพ่ือจัดการให้ตีการพัฒนาระดัวขีดควาตสาตารถในการปฏิวัติงานของพนักงานและ
ประสิทธิภาพในการด าเนินการขององค์การ โดยใจ้วิธีการฝึกอวรต การให้ควาตรู้ และจัดโปรแกรต
การพัฒนาพนักงานให้ตีโอกาสได้รัวควาตก้าวหน้าในอาจีพส าหรัวอนาคต  และส าหรัว จาติจาย ณ 
เจียงใหต่ )1998 อ้างถึงใน ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, ต.ป.ป.( ได้ให้ควาตหตายไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากร
ตนิษย์ คือกระววนการที่เป็นการท างานร่วตกันระหว่างผู้ที่ตีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ที่ตีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่างๆ เพ่ือที่จะอ านวยให้เกิดการพัฒนา และขยายขีดควาตสาตารถและศักยภาพของวิคคล องค์การ 
จิตจนผ่านกระววนการพัฒนาจิตจนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจนเกิดควาตสตดิล
ระหว่างการวรรลิเป้าหตายขององค์การและวิคคล รวตถึงให้ควาตส าคัญกัวการขัวเคลื่อนจิตจนให้
อีกด้วย นอกจากนี้ สิจิตรา ธนานันท์ )2550( ได้ให้ควาตหตายในแง่ติตที่ว่าการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์
เป็นกลไกที่จะจ่วยให้การด าเนินงานทั้งในด้านองค์การ และด้านวิคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ส่งเสริตให้องค์การตีการเปลี่ยนแปลงอย่างไต่หยิดนิ่งโดยการพัฒนาตีควาตเกี่ยวข้องกัวการจัด
กิจกรรตเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และประสวการณ์แก่วิคลากร ในการเตรียตควาตพร้อตที่จะปรัวปริง
เปลี่ยนแปลงเป็นการเพ่ิตคิณค่าให้กัวตัววิคคล ทั้งในทางตรง และทางอ้อตนัวเป็นการลงทินระยาว
ขององค์การเพื่อให้องค์การวรรลิผลส าเร็จในอนาคต 

จากควาตหตายของการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ที่ได้กล่าวตาข้างต้น ผู้วิจัยจึงนิยาตการพัฒนา
ทรัพยากรตนิษย์ หตายถึง กระววนการสร้างการเรียนรู้ เพ่ิตพูน ทักษะ ทัศนคติ และควาตสาตารถ
ให้กัววิคลากรในองค์การอย่างเป็นระววโดยผ่านการพัฒนาพนักงาน พัฒนาสายงานอาจีพ และ
พัฒนาองค์การ เพ่ือให้เกิดควาตพึงพอใจที่เกี่ยวกัววริวทการท างานทั้งในระดัววิคลากร กลิ่ต และ
องค์การ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรตในการปฏิวัติงานให้สอดคล้องกัวสภาพการท างาน
ขององค์การทั้งในปัจจิวันและอนาคต น าตาซึ่งผลดีต่อองค์การเอง และต่อวิคลากร องค์การจะได้
ประโยจน์ในด้านผลผลิตที่เพิ่ตขึ้น ส่วนพนักงานจะได้ประโยจน์ในด้านควาตเจริญก้าวหน้าในอาจีพ 

2.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
กระววนการของงานทรัพยากรตนิษย์ ถือเป็นหัวใจส าคัญในการวริหารจัดการทรัพยากรตนิษย์

ในองค์การให้เป็นทรัพยากรที่ตีคิณค่า สาตารถสร้างสรรค์ประโยจน์ให้กัวองค์การได้อย่างตี
ประสิทธิภาพภายใต้วริวทแวดล้อตทางธิรกิจที่ตีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังเจ่นในโลกปัจจิวัน 
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ซึ่งได้ตีนักวิจาการน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกัวกระววนการการวริหารและการทรัพยากรตนิษย์ ไว้อย่าง
หลากหลาย ดังนี้ 

McLagan (1989) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกัวการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ ซึ่งพิจารณาจากตัวแวว 
HR Wheel โดยเสนอว่าผลลัพธ์ของงานทรัพยากรตนิษย์ควรท าให้เกิดผลิตภาพ )Productivity( 
คิณภาพ )Quality( นวัตกรรต )Innovation( สาตารถตอวโจทย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัวทรัพยากรตนิษย์
ในองค์การ )HR Fulfilment( และสร้างการเตรียตพร้อตรัวกัวการเปลี่ยนแปลงขององค์การได้ 
)Readiness for Change( ซึ่งผลลัพธ์ของงานทรัพยากรตนิษย์โดยภาพรวตถือเป็นการเป็นการเตรียต
ควาตพร้อตรัวต่อสภาพแวดล้อตที่ตีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรินแรง ดังภาพที่ 2.4 
 

 

ภาพที่ 2.4 โตเดลการวริหารทรัพยากรตนิษย์ 
แหล่งที่ตา: McLagan, 1989 
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โดยได้ระวิกระววนการการวริหารทรัพยากรตนิษย์ไว้ดังนี้ 
1) การวิจัย และการเก็วข้อตูลเกี่ยวกัวทรัพยากรตนิษย์ (Human Research and 

Information Systems) เป็นการค้นหาเหติผลในควาตวกพร่องต่างๆ ที่เกิดจากการท างานของ
วิคลากรในองค์การ เพ่ือการปรัวปริงและพัฒนาผลิตภาพควาตพึงพอใจในการท างาน  (กิลจลี พวง
เพ็จร์, 2558) 

2) สหภาพแรงงานและแรงงานสัตพันธ์ )Union/Labor Relations(  เป็นปัจจัยส าคัญ
ในการจัดการเรื่องของการท าสัญญา และข้อวังคัวเกี่ยวกัวการท างานระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง 
เพ่ือป้องกันปัญหาอาจจะเกิดขึ้นระหว่างการท างานได้ )Wilson, 2005( 

3) การสนัวสนินพนักงาน )Employee Assistance(  เป็นการให้ควาตส าคัญในเรื่อง
ของควาตอยู่ดีตีสิข )Well-Being( ของพนักงาน ในลักษณะของการให้ค าปรึกษาปัญหาเป็นรายวิคคล 
ซึ่งครอวคลิตถึงการสนัวสนินในด้านของการอ านวยควาตสะดวกต่าง ๆ ระหว่างการท างานเพ่ือให้
พนักงานปฏิวัติงานได้อย่างราวรื่นและตีควาตสิข )Wilson, 2005(  

4) การจ่ายค่าตอวแทนและผลประโยจน์เกื้อกูล )Compensation and Benefits( 
เป็นการจ่ายค่าตอวแทนให้กัวพนักงานที่เกิดจากการท าสัญญาการว่าจ้างทิกรูปแวว ทั้งในลักษณะ
ของการจ่ายค่าตอวแทนที่เป็นตัวเงิน และไต่ใจ่ตัวเงิน (กิลจลี พวงเพ็จร์, 2558)  

5) การสรรหาและคัดเลือก )Selection and Staffing( เป็นขั้นตอนการสรรหาและ
คัดเลือกวิคคลซึ่งตีคิณลักษณะที่องค์การต้องการ และสาตารถเข้ากัววริวทแวดล้อตขององค์การได้
เป็นอย่างดี โดยการฝึกอวรต และพัฒนาจะตีส่วนจ่วยให้พนักงานที่ตีควาตเกี่ยวข้องในหน้าที่นี้ตี
ทักษะ และควาตสาตารถในการสรรหา และคัดเลือกวิคคลให้สอดคล้องกัวควาตต้องการขององค์การ
อย่างแท้จริง )Wilson, 2005( 

6) ระววการวริห ารผลการผลการปฏิ วั ติ งาน  )Performance Management 
Systems( เป็นระววการประเตินผลการปฏิวัติงานรายวิคคลที่สาตารถน าไปเจื่อตโยงกัวการวาง
แผนการพัฒนารายวิคคล การพัฒนาสายงานอาจีพ การจ่ายค่าจ้างเงินเดือน การเลื่อนต่ าแหน่งใน
องค์การ หรือการตัดสินใจเลิกจ้าง โดยพิจารณาจากเป้าหตายที่องค์การก าหนดไว้ )Wilson, 2005(  

7) การวางแผนทรัพยากรตนิษย์ )Human Resource Planning(  เป็นกระววนการใน
การคาดการณ์ควาตต้องการและการตอวสนองควาตต้องการด้านทรัพยากรตนิษย์ขององค์การอย่าง
เป็นระวว เพื่อให้องค์การตีทรัพยากรตนิษย์ในจ านวน และคิณสตวัติภายในเวลาที่ต้องการ ตลอดจน
การก าหนดนโยวาย และระเวียวปฏิวัติต่าง ๆ ในการด าเนินงานตาตวัตถิประสงค์เจิงกลยิทธ์ที่
ก าหนดไว้ )Wilson, 2005(  
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8) การออกแววองค์การ และการออกแววงาน )Organizational/Job Design( การ
ออกแววองค์การเป็นกระววนการในการตัดสินใจเลือกโครงสร้างขององค์การที่ตีควาตเหตาะสต
สอดคล้องกัวสภาวะแวดล้อตที่ตีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสตอ โดยสาตารถน าโครงสร้างขององค์การที่
เลือกตาใจ้ในการตัดสินใจออกแววงานให้เกิดควาตสอดคล้องกัวควาตต้องการขององค์การที่สาตารถ
เอ้ืออ านวยให้การด าเนินงานขององค์การวรรลิวัตถิประสงค์ตาตเป้าหตายของค์การได้ )Wilson, 
2005(  

9) การฝึ กอว รตและพั ฒ น า )Training and Development( เป็ น การสร้ า ง
ประสวการณ์การเรียนรู้ที่ติ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงวิคลากรอย่างถาวร เพ่ือให้วิคลากรได้ปรัวปริงการ
ท างานให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นกระววนการระยะยาว โดยติ่งให้วิคคลเกิดการพัฒนาทักษะ ควาตรู้ ทัศนคติ 
และพฤติกรรตของวิคคล (กิลจลี พวงเพ็จร์, 2558)  

10) การพัฒนาองค์การ )Organization Development(  เป็นกระววนการที่
สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรตและวิถีการปฏิวัติขององค์การในภาพรวต เป็นการด าเนินงานที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในองค์การเพ่ือให้องค์การนั้นเข้าใกล้เป้าหตายที่วางเอาไว้ ได้ดีขึ้นกว่าเดิต )Wilson, 
2005(  

11)  การพัฒนาสายงานอาจีพ )Career Development( เป็นการสร้างกิจกรรตให้
วิคคลากรตีการค้นหาสายอาจีพของตน โดยองค์การท าหน้าที่พัฒนาและเสริตสร้างวิคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้วรรลิเป้าหตายของตนเองและส่งเสริตเป้าหตายขององค์การคววคู่กันไป (กิลจลี พวง
เพ็จร์, 2558)  

หากพิจารณาจากภาพโตเดล HR Wheel จะเห็นได้ว่างานทรัพยากรตนิษย์สาตารถแว่งได้
เป็น 2 ส่วน โดยที่กระววนการที่ 1-8 จะเป็นกระววนการในส่วนของการวริหารทรัพยากรตนิษย์ 
)Human Resource Mamagement: HRM( และกระววนการที่ 9-11 จะเป็นในส่วนของการพัฒนา
ทรัพยากรตนิษย์ )Human Resource Development: HRD( โดยที่ทั้ง 2 ส่วนตีการด าเนินงานที่
สาตารถแยกออกจากกันได้ และสอดคล้องสนัวสนินซึ่งกันและกัน ซึ่งงานวริหารทรัพยากรตนิษย์ 
)HRM( จะจ่วยให้องค์การสาตารถด าเนินการไปได้ในรูปแววของการด าเนินงานประจ า )Day-to-day 
operation(ในภาวะปกติหากขาดไปองค์การอาจประสวปัญหาด้านทรัพยากรวิคคล แต่เตื่อใดที่
องค์การต้องเผจิญหน้ากัวควาตท้าทาย งานพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ )HRD( ที่ส่งเสริตให้องค์การขยาย
ขีดควาตสาตารถในการด าเนินตาตกลยิทธ์ จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาขีดควาตสาตารถให้กัว
วิคลากรขององค์การในการขัวเคลื่อนองค์การให้สาตารถเผจิญกัวควาตท้าทาย และติ่งสู่เป้าหตายได้ 
)ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, ต.ป.ป.(   
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W. R. Mondy et al. (1999) เสนอโตเดลกิจกรรตระววการวริหารทรัพยากรตนิษย์ ดังภาพ
ที่ 2.5 โดยตีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรต ดังนี้ 

 

 

ภาพที่ 2.5 ระววการวริหารทรัพยากรตนิษย์ 
แหล่งที่ตา: Mondy, Noe & Premeaux, 1999 
 

1( การวางแผนทรัพยากรตนิษย์ )Human Resource Planning) เป็นกระววนการ
ส ารวจควาตต้องการทรัพยากรตนิษย์ เพื่อให้ได้จ านวนพนักงานที่ตีทักษะที่ต้องการและสาตารถจัดหา
ได้เตื่อจ าเป็นต้องใจ้ ซึ่งเป็นกระววนการที่ตีระววในการก าหนดทักษะ หน้าที่และควาตรู้ที่ ต้องการ
ส าหรัวงานใดงานหนึ่งขององค์การ  

2( การสรรหาวิคลากร )Recruitment) เป็นกลิ่ตกิจกรรตขององค์การซึ่งใจ้เพ่ือจูงใจให้
ผู้สตัครที่ตีควาตสาตารถและตีทัศนคติที่ดีที่องค์การต้องการตาสตัครในต าแหน่งงานที่เหตาะสตเพ่ือ
จ่วยให้องค์การวรรลิวัตถิประสงค์  

3( การคัดเลือก )Selection) คือ กระววนการคัดเลือกวิคคลที่ตีควาตเหตาะสตกัว 
องค์การ และเหตาะสตกัวต าแหน่งที่ต้องการ  

4( การฝึกอวรตและการพัฒนา )Training and Development( การฝึกอวรต คือ
กิจกรรตที่เสริตสร้างให้ผู้เรียนรู้เกิดควาตรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรัวงานในปัจจิ วัน การพัฒนา 
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)Development) เป็นการพัฒนาควาตรู้ให้พนักงานตีควาตรู้ ตีการพัฒนาในการปฏิวัติงานเพ่ือ
น าไปใจ้ในปัจจิวันหรืออนาคต   

5( ค่าตอวแทน และผลประโยจน์อ่ืน )Compensation and Benefits) คือค่าจ้างที่
วิคคลได้รัวจากการท างานทั้งที่เป็นตัวเงินและไต่ใจ่ตัวเงิน ส าหรัวผลประโยจน์อ่ืนเป็นสิ่งที่พนักงาน
ได้รัวเพ่ิตเติตนอกเหนือจากค่าจ้าง เจ่น การประกันจีวิตและสิขภาพ การท่องเที่ยว ค่ารักษาพยาวาล 
การแว่งก าไร แผนการศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นผลประโยจน์ที่ได้จากการจ้างงาน และจากต าแหน่ง
ภายในองค์การ 

6( ควาตปลอดภัย และสิขภาพ )Safety and Health) เป็นควาตคิ้ตครองวิคลากรจาก
อิวัติเหติในการท างาน ให้ควาตส าคัญกัวสิขภาพของพนักงานทั้งทางร่างกาย และทางจิตใจ  

7( พนักงานสัตพันธ์ และแรงงานสัตพันธ์ )Employee and Labour relations) คือ 
ควาตสัตพันธ์ระหว่างกลิ่ตพนักงาน และนายจ้าง ที่เกี่ยวข้องกัวการเจรจาต่อรองเพ่ือลดปัญหาควาต
ขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 8( การประเตินผลการปฏิวัติงาน (Performance Appraisal: PA)  คือ กระววนการ
ประเตินพฤติกรรตการท างาน และผลการปฏิวัติงานของพนักงาน โดยการประเตินเปรียวเทียวกัว
ตาตรฐานที่องค์การก าหนดไว้  
 J.M. Ivancevich (2007( ได้น าเสนอโตเดลการวิเคราะห์การวริหารทรัพยากรตนิษย์ 
)Diagnostic Model of Human Resource Management) เกี่ยวกัวกระววนการวริหารทรัพยากร
ตนิษย์ )Human Resource Process) แนวใหต่ด้วยโตเดล ADRM ดังภาพที่ 2.6 ซึ่งจะท าให้ตองเห็น
ภาพรวตของการวริหารทรัพยากรตนิษย์เพ่ือก าหนดแนวทางของงานทรัพยากรตนิษย์ โดยติ่งเน้น
พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปัจจัยสภาพแวดล้อตภายนอกที่องค์การไต่สาตารถคววคิ ตได้  
ซึ่งส่งผลต่อกระววนการการวริหารทรัพยากรตนิษย์ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เจ่น นโยวาย
ภาครัฐ กฎระเวียวข้อวังคัวด้านกฎหตาย สหภาพแรงงาน สภาวะทางเศรษฐกิจทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงปัจจัยสภาพแวดล้อตภายในเป็นปัจจัยสภาวะแวดล้อตที่
องค์การสาตารถก าหนดและคววคิตได้ ที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์การ เจ่น  
กลยิทธ์ เป้าหตาย วัฒนธรรตองค์การ ธรรตจาติของงาน การท างานเป็นทีต ประสวการณ์ และ
วิธีการวริหารงานของผู้น า ซึ่งตีอิทธิพลต่อกระววนการการวริหารทรัพยากรตนิษย์ โดยให้
ควาตส าคัญในแต่ละกระววนการของงานทรัพยากรตนิษย์ และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การ 
)Focus of Each Process in on People and Results) ทั้ งนี้ เพ่ือเป็นการผลักดันให้ งานด้าน
ทรัพยากรตนิษย์ตีควาตสอดคล้องกันกัวกลยิทธ์ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ขององค์การเพ่ือวรรลิเป้าหตายที่
องค์ก าหนดไว้  
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ภาพที่ 2.6 โตเดลการวิเคราะห์การวริหารทรัพยากรตนิษย์ ADRM 
แหล่งที่ตา: Ivancevich, 2007 
 

โดยโตเดล ADRM แสดงให้ เห็นถึงกระววนการการวริหารทรัพยากรตนิษย์ออกเป็น  
4 กระววนการหลัก ได้แก่ 
 1( การจัดหาทรัพยากรตนิษย์ )Acquiring Human Resource( คือ การท าให้ได้ตาซึ่ง
ทรัพยากรตนิษย์เข้าตาร่วตงานกัวองค์การ ซึ่งในแนวคิดนี้ได้หตายรวตถึงกระววนการการวางแผน
ทรัพยากรตนิษย์ )Human Resource Planning( การวิเคราะห์และออกแววงาน )Job Analysis 
and Design( รวตถึงการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหต่ (Recruitment and Selection) 

อิทธิพลจากปจัจัยภายนอก 
- นโยวายภาครัฐ กฎระเวียว 

ข้อวังคัวด้านกฎหตาย 
- สหภาพแรงงาน 
- สภาวะทางเศรษฐกิจและการแข่งขนั

ภายในและภายนอกประเทศ 
 

อิทธิพลจากปจัจัยภายใน 
- กลยิทธ ์
- เป้าหตาย 
- วัฒนธรรตองค์การ 
- ธรรตตจาติของงาน 
- การท างานเป็นทีต 
 

วินิจฉัย
องค์การเพื่อ
ระวิควาต

ต้องการดา้น
ทรัพยากรณ์

ตนิษย์ 

การจัดหาทรัพยากร
มนุษย ์

- การวางแผนทรัพยากร
ตนิษย์  

- การวิเคราะหแ์ละ
ออกแววงาน 

- การสรรหาและคัดเลือก

พนกังำนใหม่ 

การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย ์

- การฝกึอวรตและ
พัฒนา 

- การวางแผนและการ

พัฒนาสายงานอาจีพ 

การปกป้องและธ ารง
รักษาทรัพยากรมนุษย ์

- แรงงานสัตพันธ ์

- วินัยของพนกังาน 

- ควาตปลอดภัยและ

สิขภาพของพนักงาน 

กระววนการการวริหารทรัพยากรตนิษย์  

การให้รางวัล 
ทรัพยากรมนุษย ์

- การประเตินและวริหาร
ผลการปฏิวัติงาน  

- การให้ค่าตอวแทน และ

ผลประโยจน์เกื้อกูล 

 

 
แต่ละกระววนการติ่งสู่จดิหตายเดยีวกัน 

วินิจฉัย
องค์การเพื่อ
ระวิควาต

ต้องการดา้น
ทรัพยากรณ์

ตนิษย์ 
 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ควาตรัวผิดจอวต่อสังคต  
และธรรตาภิวาล 

การแข่งขันด้าน 
คิณภาพของสินค้า 

การแข่งขันด้าน 
คิณภาพของการวริการ 
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 2( การให้รางวัลทรัพยากรตนิษย์ )Rewarding Human Resource) คือ การตอวแทน
พนักงานที่ปฏิวัติงานให้องค์การโดยพิจารณาจากการประเตินและวริหารผลการปฏิวัติงาน 
)Performance Evaluation and Management( ซึ่งเป็นการให้รางวัลทั้งในรูปแววตัวเงิน และไต่
เป็นตัวเงินในลักษณะของการให้เงินเดือนค่าจ้าง และผลประโยจน์เกื้อกูลต่างๆ )Compensation 
and Benefit(  
 3( การพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ )Developing Human Resource( คือ การด าเนินการ
ต่างๆ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ให้ตีขีดควาตสาตารถในการปฏิวัติงานที่ดีขึ้น โดยครอวคลิตในเรื่อง
ของกระววนการฝึกอวรตและพัฒนา )Training and Development( และการวางแผนและพัฒนา
สายอาจีพ )Career Planning and Development( 
 4( การธ ารงรักษาและปกป้องทรัพยากรตนิษย์ (Maintaining and Protecting Human) 
คือ การด าเนินการใดๆ เพ่ือดูแล และรักษาพนักงานไว้กัวองค์การ ซึ่งเก่ียวข้องกัวในเรื่องของแรงงาน
สัตพันธ์ )Labor Relations(, การก าหนดวินัยส าหรัวพนักงาน )Managing Employee Discipline( 
และการดูแลเรื่องควาตปลอดภัยและสิขภาพของพนักงาน )Promoting Safety and Health( 

The Chartered Institute of Personnel and Development: CIPD (2009) ได้ ก าหนด
โตเดล “The CIPD Profession Map” จากการรววรวตองค์ควาตรู้ และการให้ค าปรึกษาจาก 
นักวิจาจีพในหลากหลายองค์การ ซึ่งข้อตูลได้รัวการออกแววให้สาตารถปรัวปริงได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยการศึกษาวิจัย และการให้ข้อตูลย้อนกลัวจากวิคลากรในสายงานทรัพยากรตนิษย์ ซึ่งเครื่องตือ
ดังกล่าวสาตารถเป็นกรอวทักษะ หลักควาตรู้ และพฤติกรรตส าหรัวนักวิจาจีพด้านทรัพยากรตนิษย์ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิวัติในสายงานอาจีพได้อย่างตีประสิทธิภาพ และสาตารถน าไปประยิกต์ใจ้
กัวองค์การอื่นภายใต้วริวทที่แตกต่างกันได้ ดังภาพที่ 2.7  
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ภาพที่ 2.7 โตเดล“The CIPD Profession Map” 
แหล่งที่ตา: The Charyered Institute of Personnel and Development: CIPD, 2009 

โดยควาตเจี่ยวจาญเฉพาะด้านที่นักทรัพยากรตนิษย์จ าเป็นต้องปฏิวัติ )กิจกรรต( และ
องค์ควาตรู้ที่นักทรัพยากรตนิษย์ต้องตี ได้แก่  
  1( การออกแววองค์การ )Organisation design) เป็นกระววนการในการก าหนด
และปรัวเปลี่ยนโครงสร้างองค์การอย่างเป็นระววที่สาตารถขัวเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
องค์การให้วรรลิวัตถิประสงค์ขององค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกัววริวทของ
องค์การ ซึ่งประกอวด้วย หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกัวการประเตินควาตต้องการและรูปแววการด าเนินงาน
ในปัจจิวัน การออกแวว การน าไปใจ้และทวทวน 
  2( การพัฒนาองค์การ )Organisation Development) เป็นกระววนการในการ
ระวิขีดควาตสาตารถที่ต้องการ ทั้งในระดัวองค์การและระดัววิคคล และเป็นการถ่ายทอดกลยิทธ์
ขององค์การเพ่ือเพ่ิตประสิทธิภาพวิคลากรและกระววนการด าเนินงานให้วรรลิผลตาตเป้าหตายของ
องค์การ เป็นเครื่องตือในการออกแววที่จ่วยส่งเสริตให้เกิดวัฒนธรรต พฤติกรรต ทักษะ และการ
ปฏิวัติงานอย่างเหตาะสต ดังนั้นการพัฒนาองค์การจึงเป็นการปรัวปริงเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระวว
เพ่ือรัวตือกัวการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งประกอวด้วย หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกัวการก าหนดกลยิทธ์ 
การประเตินควาตสาตารถขององค์การ การสร้างเครื่องตือ การพัฒนาองค์การและการจัดการการ
เปลี่ยนแปลง 
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  3( การสรรหา และวางแผนการจั ดการคน เก่ ง )Resourcing and talent 
planning) เป็นกระววนการในการวางแผน วิเคราะห์ ดึงดูด สรรหา และรักษาไว้ซึ่งวิคคลที่ตี
ศักยภาพ )Talent) ในการสร้างควาตได้เปรียวทางการแข่งขันให้กัวองค์การ และสาตารถวริหาร
จัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกัวควาตต้องการที่ก าลังเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหตาะสต ซึ่งประกอวด้วย 
หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกัว การพัฒนาในการได้ตาซึ่งวิคลากรที่ตีศักยภาพ )Resourcing) และการวางแผน 
และการวริหารจัดการคนเก่งเจิงกลยิทธ์, การประเติน และการคัดเลือก  
   4( การเรียนรู้ และการพัฒนา )Learning & Development) เป็นกระววนการสร้าง
ควาตรู้ ควาตสาตารถให้แก่วิคลากรในทิกระดัวขององค์การที่สอดคล้องกัวกลยิทธ์ และควาต
ต้องการในปัจจิวัน รวตถึงปลูกฝังการสร้างวัฒนธรรตการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
เรียนรู้ ในการพัฒนาขีดควาตสาตารถทางด้านการปฏิวัติงาน ซึ่งประกอวด้วย หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกัว 
การพัฒนาการเรียนรู้และการออกแววกลยิทธ์ การออกแววการแก้ไขปัญหา การส่งตอวผลิตภัณฑ์ 
การพัฒนาภาวะผู้น า การจัดการคนเก่ง และการประเตินผลการเรียนรู้ 
  5( การปฏิวัติงาน และการให้รางวัล )Performance and reward) เป็นการสร้าง 
และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรตขององค์การโดยการส่งตอวโปรแกรตการให้รางวัลที่ให้ควาตส าคัญแก่
พนักงาน )Recognition) ทั้งในด้านควาตสาตารถ ทักษะ พฤติกรรต และการปฏิวัติงาน รวตถึงให้
ควาตส าคัญในเรื่องของควาตยิติธรรต และควาตคิ้ตค่าของระววการให้รางวัล ทั้งนี้เพ่ือเป็นการจูงใจ
ให้พนักงานเกิดควาตพึงพอใจในการปฏิวัติงาซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลดีต่อการสร้างผลงานที่ดีของ
พนักงาน ประกอวด้วยหัวข้อเหล่านี้ ระวิควาตต้องการและพัฒนากลยิทธ์ ควาตหลากหลายและการ
ปฏิวัติตาตกฎระเวียว ปฏิวัติตาตแนวทางการจ่ายเงินและผลตอวแทน การสื่อสารและวัฒนธรรต
การปฏิวัติงาน ประกอวด้วย หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกัว การระวิควาตต้องการ และการพัตนากลยิทธ์  
ควาตหลากหลายและการปฏิวัติตาตกฎระเวียว การสื่อสาร และวัฒนธรรตการปฏิวัติงาน 
  6( ควาตผูกพันพนักของพนักงาน )Employee engagement) เป็นกระววนการ
เสริตสร้างให้วิคลากรภายในองค์การรู้สึกถึงการตีส่วนร่วต เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ โดยยอตรัวใน
เป้าหตาย และค่านิยตขององค์การ รวตถึงการรักษาควาตสัตพันธ์ระหว่างองค์การกัวพนักงาน 
พนักงานด้วยกันเอง และควาตสัตพันธ์ระหว่างพนักงานกัวหัวหน้าในสายงานซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ ที่ตีผล
ให้พนักงานตีควาตเต็ตใจ โดยติ่งตั่นที่จะ ใจ้ควาตพยายาตและควาตสาตารถของตนอย่างเต็ตเพ่ือ
ผลลัพธ์ที่ดี  ที่จะส่งผลต่อควาตส าเร็จขององค์การ และเพ่ือต้องการที่จะอยู่กัวองค์การต่อไป  
ซึ่งประกอวด้วย หัวข้อเรื่องที่ เกี่ยวกัว การวิจัยและการวัดระดัวควาตผูกพันธ์ของพนักงาน 
การน าเสนอและวางแผนการพัฒนาควาตผูกพันธ์ของพนักงาน การสร้างภาพลักษณ์องค์การ  
  7( พนักงานสัตพันธ์ )Employee relations) เป็นกระววนการสร้างควาตสัตพันธ์ 
ที่ดี เพ่ือให้เกิดควาตสตดิลระหว่างควาตต้องการของนายจ้าง และควาตต้องการของลูกจ้าง ผ่านการ
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จัดการอย่างเหตาะสต ภายใต้กรอวที่จัดเจน และโปร่งใสวนพ้ืนฐานวัฒนธรรตองค์การ แนวทางการ
ปฏิวัติ นโยวาย และภายใต้กฎหตายแรงงานที่ก าหนด ซึ่งประกอวด้วยหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกัว  
การพัฒนากลยิทธ์ นโยวาย และแนวทางการปฏิวัติด้านพนักงานสัตพันธ์, การวรรจินโยวาย กลยิทธ์ 
และแนวทางปฏิวัติที่เกี่ยวข้องกัวพนักงานสัตพันธ์, การจัดการควาตขัดแย้ง, การเจรจาต่อรองร่วตกัน
และการให้ค าปรึกษา และการสร้างวัฒธรรตในการปฏิวัติงาน  
  8( การให้วริการด้านข้อตูล )Service delivery and information) เป็นการส่งตอว
วริการและข้อตูลทางด้านทรัพยากรตนิษย์ แก่ผู้วริหาร ผู้จัดการ และพนักงานในองค์การที่ตีควาต
ถูกต้อง ตีประสิทธิภาพ ทันเวลา และตีควาตค้ิตค่า ตลอดจนสาตารถส่งตอวข้อตูลเจิงลึกที่ได้จากการ
วิเคราะห์ให้กัวองค์การในการสร้างขีดควาตสาตารถทางการแข่งขัน ประกอวด้วยหัวข้อเ รื่องที่
เกี่ยวกัว การสร้างควาตต้องการของลูกค้า, การสร้างวิธีการให้วริการ, การสร้างวัฒนธรรตการวริการ
ลูกค้า และการวัดประสิทธิภาพ, โครงการ และการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
 ดนัย เทียนพิฒ และคณะ )2541( ได้น าเสนอโตเดลเจิงกลยิทธ์ที่เกี่ยวกัวกิจกรรตด้านการ
วริหารทรัพยากรตนิษย์  โดยเสนอว่าผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ต้องสาตารถถ่ายทอด  
กลยิทธ์ขององค์การสู่กลยิทธ์ของฝ่ายได้เพ่ือก าหนดกลยิทธ์ และแผนงานด้านการวริหารทรัพยากร
ตนิษย์ให้ตีควาตสอดคล้องกันกัวเป้าหตายขององค์การโดยแว่งเป็น 4 กิจกรรต ได้แก่  
  1( การสรรหา )Recruitment) หตายถึง การสรรหาวิคคลที่ตีควาตรู้ควาตสาตารถที่
เหตาะสตกัวงานหรือต าแหน่งหน้าที่องค์การต้องการ สาตารถปรัวตนเองให้เข้ากัววัฒนธรรตและ
วรรทัดฐานขององค์การได้ รวตทั้งเป็นวิคคลที่ตีแนวโน้ตที่จะสาตารถพัฒนาขีดควาตสาตารถต่อได้ 
ในอนาคต  
  2( การพัฒนา )Development) หตายถึง การพัฒนาที่สาตารถกระท าได้ด้วยการ
พัฒนาในรูปแววของการวริหารทรัพยากรตนิษย์ )Human Resource Management) และการ
พัฒนาทรัพยากรตนิษย์ )Human Resource Development) 
  3( การรักษาพนักงาน )Retention) หตายถึง การวริหารจัดการเพ่ือท าให้พนักงาน
เกิดควาตพึงพอใจในการท างาน ด้วยวรรยากาศที่เกื้อหนินซึ่งกันและกันในรูปแววของระววแรงงาน
สัตพันธ์ที่ดีทั้งองค์การ ตลอดจนการดูแลควาตเป็นอยู่ในรูปของค่าตอวแทนและสวัสดิการที่จูงใจ และ
รักษาพนักงานให้อยู่กัวองค์การให้นานที่สิด 
  4( การใจ้ประโยจน์ )Utilization) หตายถึง การจัดการทรัพยากรตนิษย์ให้เกิด
ประโยจน์สูงสิดแก่องค์การ โดยการจัดงานที่เหตาะสตกัวควาตรู้ควาตสาตารถกัววิคลากร ซึ่งเป็นงาน
ที่ตีควาตท้าทายเพ่ือให้วิคลากรได้ดึงศักภาพของตนเองออกตาใจ้ให้เกิดประโยจน์แก่องค์การตากท่ีสิด 
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 ธงจัย สันติวงษ์ )2542( ได้กล่าวว่า ภารกิจหลักของการวริหารทรัพยากรตนิษย์เป็น
กระววนการประกอวด้วย ส่วนส าคัญต่างๆ ดังนี้  
  1( การออกแววงานและการวิ เค ราะห์ เพ่ื อจั ดแว่ งต าแหน่ งงาน  )Task 
Specialization Process) คือ ขั้นตอนแรกของกระววนการวริหารทรัพยากรตนิษย์ซึ่ งเป็น
กระววนการที่เกี่ยวเนื่องตากจากการก าหนดเป้าหตายขององค์การเพ่ือให้การด าเนินการของงานด้าน
ทรัพยากรตนิษย์ตีควาตสอดคล้องและสนัวสนินการด าเนินการขององค์การในภายรวต ซึ่งการ
วิเคราะห์งาน )Job Analysis) เป็นหัวใจส าคัญที่สิดของกิจกรรตที่ต้องท าในขั้นนี้ 
  2( การวางแผนก าลังคน )Manpower Planning Process)  คือ ขั้นตอนของการ
วิเคราะห์เพ่ือทราวถึงควาตต้องการในด้านของจนิด และจ านวนของต าแหน่งงาน รวตถึงวิคคลที่
องค์การ เพ่ือใจ้ประกอวการพิจารณาในการจัดวางแผนก าลังคน ซึ่งจะน าไปสู่การเริ่ตต้นขั้นตอนของ
การสรรหาและคัดเลือกในกระววนการต่อไป 
  3( การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน )Recruitment and Selection Process) คือ
กระววนการเพ่ือให้ได้ตาซึ่งวิคคลที่พึงประสงค์ ตรงตาตควาตต้องการขององค์การในทิกๆ ด้าน 
  4( การปฐตนิเทศวรรจิพนักงานและการประเตินผลการปฏิวัติงาน ) Induction 
and Appraisal Process) กระววนการเริ่ตแรกเตื่อพนักงานได้เริ่ตเข้าท างานในองค์การ นั่นคือ  
การปฐตนิเทศ ซึ่งก่อนการได้รัวการวรรจิพนักงานใหต่จะต้องตีการทดลองงานในจ่วงระยะเวลาหนึ่ง 
เพ่ือทดสอวควาตพร้อต และควาตเหตาะสตในการท างานทั้งนี้องค์การจะตีกลไกในการติดตาตก ากัว
ให้แน่ใจว่าทรัพยากรตนิษย์ที่ตีอยู่นั้นได้ตีประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา นั่นคือ การประเตินผลการ
ปฏิวัติงาน ซึ่งต้องเป็นกระววนการที่ท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือที่จะสาตารถสนัวสนินและแก้ไขปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นจากควาตแตกต่างของประสิทธิภาพในการปฏิวัติงานตลอดจนในเรื่องของการปรัวตัวใน
สภาพแวดล้อตในท่ีท างาน 
  5( การอวรตและพัฒนา )Training and Development) เป็นขึ้นตอนที่ต้องตีการ
ด าเนินอย่างต่อเนื่องเพ่ือติ่งให้ตีการเสริตสร้างควาตรู้ ควาตสาตารถ ตลอดจนควาตจ านาญเพ่ือเป็น
การขยายขีดควาตสาตารถให้กัววิคลากรขององค์การ เพ่ือให้แน่ใจได้ว่า คิณภาพของวิคลากรจะไต่
ถูกลดทอนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี วิธีการผลิต และ
เงื่อนไขของปัจจัยสภาพแวดล้อต ตลอดจนการจ่วยให้พนักงานตีควาตเติวโตก้าวหน้าทันโลก 
  6( การจ่ายค่าตอวแทน )Compensation Process)  คือ ขั้นตอนในการด าเนินการ
พิจารณาเพ่ือจ่ายค่าตอวแทนแก่วิคลากรขององค์การ เพ่ือสร้างควาตพึงพอใจอย่างเหตาะสตตาต
เงื่อนไขที่ก าหนด และเพียงพอในระดัวที่จะสาตารถสร้างแรงจูงใจขึ้นในตัวของวิคลากรเองที่จะส่งผล
ให้เกิดก าลังใจที่ดี และท าให้ผลผลิตสูงขึ้น  
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  7( การทะนิว าริงรักษาทางด้านคิณภาพ ควาตปลอดภัย และแรงงานสัตพันธ์ 
)Health Safety Maintenance Process and Labor Relations)  เพ่ื อรักษาสัต พันธภาพที่ ดี
ระหว่างพนักงานกัวองค์การเสริตสร้างให้เกิดการด าเนินงานที่ราวรื่น ลดปัญหาควาตขัดแย้งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยองค์การจะต้องให้ควาตส าคัญในการดูแลทั้งเรื่องสิขภาพอนาตัยและควาต
ปลอดภัยของพนักงานซึ่งเป็นการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของพนักงาน  
  8( การใจ้วินัย และการคววคิตตลอดจนการประเตินผล )Discipline Control and 
Evaluation Process) การรักษากติกาเพ่ือป้องกันการเสียหาย และไต่เป็นธรรตแก่พนักงาน นั่นคือ 
การที่องค์การตีกลไกคววคิตติดตาตและประเตินผล ประสิทธิภาพของระววการวริหารงานวิคคลให้
ครวถ้วนทิกหน้าที่งานและทิกขอวเขตของกิจกรรต ทั้งนี้เพ่ือวัตถิประสงค์ในด้านควาตส าเร็จผล
ทางด้านการวริหารทรัพยากรตนิษย์ที่สตวูรณ์แววให้ดีอยู่ตลอดเวลา  
 จากการศึกษาเดี่ยวกัวกระววนการการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ ตาต
แนวคิดของนักวิจาการหลายท่าน ผู้วิจัยวิจัยสริปได้ว่า การด าเนินงานด้านการวริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรตนิษย์ จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยวริวทแวดล้อตทั้งภายใน และภายนอกที่ตีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินงาน โดยได้ตีนักวิจาการน าเสนอไว้อย่างน่าสนใจซึ่งตีทั้งควาตเหตือน และควาตต่างเกี่ยวกัว
กระววนการการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ที่ส าคัญ เพ่ือการวริหารงานด้านทรัพยากร
ตนิษย์ให้เกิดคิณค่า สาตารถสร้างสรรค์สิ่งใหต่ให้กัวองค์การอย่างตีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยเห็นว่า
แ น ว คิ ด ข อ ง  McLagan (1 9 8 9 (  แ ล ะ  The Chartered Institute of Personnel and 
Development: CIPD (2009( สาตารถน าตาใจ้เป็นแนวทางในการศึกษากระววนการการวริหาร
ทรัพยากรตนิษย์ภายใต้วริวทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจิวันได้อย่างครอวคลิต ด้วยเหตินี้ผู้วิจัย
จึงยึดตาเป็นแนวคิดส าหรัวการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งได้จัดแว่งเป็น 3 กระววนการหลักที่ส าคัญ 
ได้แก่   
  1. การจัดหาทรัพยากรตนิษย์ )Acquiring Human Resource)   
  2. การธ ารงรักษาทรัพยากรตนิษย์ )Maintaining Human Resourc)  
  3. การพัฒนาทรัพยากรตนิษย์และองค์การ )Developing Human Resource and 
Organization) โดยตีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (Acquiring Human Resource)  

เป็นกระววนการที่ท าให้ได้ตาซึ่งวิคลากรที่ตีคิณสตวัติตรงตาตควาตต้องการขององค์การที่
ติ่งหวังไว้ เกิดจากการด าเนินการในขั้นตอนกระววนการวางแผนทรัพยากรตนิษย์ )Human 
Resource Planning) และการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรตนิษย์ )Recruitment and Selection) 
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ซึ่งถือเป็นกระววนการพ้ืนฐานที่เจื่อตโยงการด าเนินงานทรัพยากรตนิษย์ด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสิด     

1.1 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning)  
การวางแผนทรัพยากรตนิษย์ เป็นกระววนการวางแผนอย่างเป็นระวว เพื่อคาดคะเนอิปทาน 

)Supply) และอิปสงค์ )Demand) ของทรัพยากรตนิษย์ในองค์การ )J.M. Ivancevich, 2007(  
ที่ครอวคลิตในเรื่องของอัตราควาตต้องการเพ่ิตหรือลดในจ านวนของต าแหน่ง รวตถึงทักษะ
ควาตสาตารถ และประสวการณ์ของวิคลากรเพ่ือตอวสนองควาตต้องการขององค์การในเวลาที่
เหตาะสต ตลอดจนการก าหนดนโยวาย และระเวียวปฏิวัติต่างๆ ในการด าเนินงานตาตวัตถิประสงค์
เจิงกลยิทธ์ที่ก าหนดไว้ )Rue & Byars, 2000( ท าให้การด าเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างตีระวว
และราวรื่น ตั้งแต่ก่อนวิคคลเข้าร่วตงานองค์การ  ขณะปฏิวัติงานอยู่ในองค์การจนกระท่ังเขาต้องพ้น
ออกจากองค์การน าตาซึ่งผลผลิตที่น่าพอใจ )ธงจัย สันติวงษ์ , 2542( นัวเป็นกระววนการที่ตี
ควาตส าคัญต่อองค์การอย่างยิ่ง เพราะเป็นกระววนการที่จัดสรรทรัพยาการวิคคลภายในองค์การให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง  เพ่ือที่จะสาตารถวางแผนทรัพยากรตนิษย์ ได้อย่างรอวคอว รัดกิต ตี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกัวควาตต้องการในแต่ละจ่วงเวลาได้อย่างเหตาะสตกัวแผนงานของ
องค์การทั้งระยะสั้นและระยาว )กิลจลี พวงเพ็จร์, 2558(  

1.1.1 ควาตส าคัญของการวางแผนทรัพยากรตนิษย์  
การวางแผนทรัพยากรตนิษย์ว่าเป็นกิจกรรตที่ตีควาตจ าเป็น และตีประโยจน์ต่อทั้ง

องค์การ และวิคลากร เป็นกระววนการที่ท าให้องค์การสาตารถด าเนินการวรรลิสู่เป้าหตายได้
เนื่องจากตีแนวปฏิวัติที่ตีแววแผนที่ผ่านการพิจารณาอย่างเป็นระววโดยค านึงถึงควาตสอดคล้องของ
การด าเนินงานทรัพยากรตนิษย์กัวเป้าหตายขององค์การที่ตั้งไว้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสิดแก่องค์การ โดยจ าแนกควาตส าคัญจ าเป็นของการวางแผนทรัพยากรตนิษย์ 
ออกเป็น 4 ประการ ดังนี้ )ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2546( 

1) เพ่ือรองรัวควาตเปลี่ยนแปลงขององค์การ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจิวันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซัวซ้อน และคาดเดาได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากควาตก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ไต่ว่าจะเป็นระววสื่อสารโทรคตนาคต ระววคอตพิวเตอร์ และเทคโนโลยีจีวภาพ ล้วนแต่
ส่งผลกระทวต่อควาตเป็นอยู่ของตนิษย์ในทิกๆ ด้าน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทวต่อ
งานทรัพยากรตนิษย์ทั้งทางตรง และทางอ้อต เจ่น กระแสควาตต้องการแรงงานที่ตีทักษะสูง ควาต
ต้องการเงินเดือน รูปแววการท างาน ตลอดจนค่านิยต และทัศนะคติของแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป
จากอดีต ดังนั้นกระววนการการวางแผนทรัพยากรตนิย์จึงตีควาตจ าเป็นในการจัดท าแผนเพ่ือรองรัว
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้สอดคล้องกัวสถานการณ์ทางสังคต และสิ่งแวดล้อตที่เปลี่ยนแปลง น าตาซึ่ง
การด าเนินกานขององค์การที่ตีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลท่าตกลางควาตผันผวนที่เกิดข้ึน   
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  2( เพ่ือให้องค์การตีควาตพร้อตรัวกัวการเปลี่ยนแปลง ไต่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพแวดล้อตภายนอก อันจะตีผลกระทวต่อการด าเนินงานองค์การ ไต่ว่าจะ
เป็นผลตาจากสภาวะการทางเศรษฐกิจ สังคต การเตือง และวิทยาการควาตก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลง
ไปตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์การที่ส่งผลถึงรูปแววในการจัดการทรัพยากรตนิษย์
ด้วยเจ่นกัน ดังนั้น จึงตีควาตจ าเป็นอย่างยิ่งที่ในการท าการศึกษา และคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือน าตาใจ้ประกอวการท าแผน ซึ่งหากไต่ตีการวางแผนล่วงหน้า องค์การย่อตจะ
ได้รัวผลกระทวในด้านต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทวต่อควาตส าเร็จขององค์การ จึงนัวเป็นควาตส าคัญ
อย่างยิ่งในการวางแผนทรัพยากรตนิษย์ เพ่ือเป็นการเตรียตควาตพร้อตขององค์การให้สาตารถ
ปฏิวัติงานได้อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เป็นพลวัตของสังคต  
  3( เพ่ือให้องค์การตีแนวทางในการปฏิวัติงาน การวางแผนทรัพยากรตนิษ์ตี
ควาตเกี่ยวข้องกัวกิจกรรตต่างๆ ในงานทรัพยากรตนิษย์ ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอวรต 
การเลื่อนต าแหน่ง การให้เงินเดือนและสวัสดิการ เป็นต้น จึงตีควาตจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะต้องตี
การวางแผนทรัพยากรตนิษย์ขึ้นเป็นแนวทางในการปฏิวัติเพ่ือให้การด าเนินงานด้านทรัพยากรตนิษย์
เป็นไปอย่างตีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกัวทิศทางการด าเนินงานขององค์การ อันจะส่งผลต่อการ
พัฒนา และการใจ้ประโยจน์จากวิคลากรได้อย่างเต็ตควาตสาตารถซึ่งจะท าให้องค์การตีควาต
เจริญก้าวหน้า สาตารถวรรลิวัตถิประสงค์ที่ตั้งไว้ได้  
  4( เพ่ือให้ได้ตาซึ่งวิคลากรที่ตีคิณภาพ หน่วยงานทรัพยากรตนิษย์ตีหน้าที่
ส าคัญที่จะต้องวางแผนทรัพยากรตนิษย์ให้ตีควาตเหตาะสต และสอดคล้องกัวสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนตีการพัฒนาควาตรู้ทักษะ ควาตสาตารถของวิคลากรภายในให้ตีควาตพร้อตอยู่เสตอ เจ่น 
ในด้านควาตก้าวหน้าของนวัตกรรต และเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะสาตารถน าตาประยิกต์ใจ้ในการท างาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างประสิทธิผลให้กัวองค์การได้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การต้องตีการ
วางแผนพัฒนาให้วิคลากรตีควาตรู้ ควาตเข้าใจ และสาตารถใจ้เทคโนโลยีต่างๆ ให้เกิดประโยจน์
สูงสิดได้อย่างดี ดังนั้น การวางแผนทรัพยากรตนิษย์จึงตีควาตส าคัญอย่างยิ่งส าหรัวการด าเนินงาน
ของแต่ละองค์การ เนื่องจากกระววนการวางแผนทรัพยากรตนิษย์ไต่เพียงแต่เป็นการคาดการณ์ควาต
ต้องการวิคลากรเท่านั้น แต่ยังเป็นการเตรียตควาตพร้อตตั้งแต่ การสรรหาคัดเลือก และการพัฒนา
วิคลากร ตลอดจนการจัดวางแนวทางเสริตสร้างขวัญก าลังใจ และการธ ารงรักษาทรัพยากรตนิษย์ 
เพ่ือให้องค์การตีวิคลากรที่ตีคิณภาพสูง ตีประสิทธิภาพในการปฏิวัติงานในปริตาณที่เหตาะสต และ
สาตารถปฏิวัติกัวองค์การได้อย่างตีประสิทธิภาพอยู่เสตอ 
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1.1.2 วิธีการวางแผนทรัพยากรตนิษย์ การวางแผนทรัพยากรตนิษย์สาตารถท าได้  
2 วิธีได้แก่ (Chruden & Sherman, 1984)  

   1( วิ ธีก าร เจิ งปริต าณ  )Quantitative Approach) เป็ น วิ ธี ก ารแวว 
วนลงล่าง )Top-down approach) ให้ควาตส าคัญกัวการวริหารงานโดยอาศัยเทคนิคทาง
คณิตศาสตร์ และทางสถิติ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยนักวางแผนตืออาจีพตาด าเนินการ ติ่งตองภาพ
พนักงานในลักษณะของตัวเลข จัดพนักงานเป็นหตวดหตู่ตาตเจื้อจาติ เพศ อายิ ทักษะ ระดัวของงาน 
ระดัวค่าจ้าง และอ่ืนๆ ซึ่งวิธีการเจิงปริตาณนี้จะถูกน าไปใจ้ในด้านการพยากรณ์อิปสงค์ และอิปทาน
ของก าลังคนในองค์การ 

   2( วิธีการเจิงคิณภาพ )Qualitative Approach) เป็นวิธีการวางแผนแวว
ล่างขึ้นวน )bottom-up approach) ให้ควาตส าคัญกัวพนักงาน สนใจเรื่องสตรรถนะ ขีด
ควาตสาตารถ ผลประโยจน์ตอวแทน ควาตปรารถนา ของพนักงานตาพิจารณาเป็นรายวิคคลเพ่ือให้
สอดคล้องกัวควาตต้องการทรัพยากรตนิษย์ในปัจจิวันและอนาคต ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยนักปฏิวัติการ
ด้านทรัพยากรตนิษย์ที่ตีประสวการณ์ด้านการฝึกอวรต การให้ค าปรึกษา และตีเทคนิคด้านการ
พัฒนาการจัดการ โดยติ่งเน้นการประเตินผลการปฏิวัติงาน การเลื่อนขึ้นเลื่อนต าแหน่ง และการ
พัฒนาสายงานอาจีพในองค์การ 

  1.1.3 ปัจจัยที่ตีอิทธิพลต่อการวางแผนทรัพยากรตนิษย์ขององค์การ  
  องค์การที่ดีจะต้องตีการวางแผนทรัพยากรตนิษย์อยู่เสตอ นัวเป็นการคาดการณ์

ส าหรัวอนาคตทั้งในแววที่เป็นทางการ และไต่เป็นทางการ โดย Werther and Davis (1996( ได้
กล่าวถึงปัจจัยที่ตีอิทธิพลต่อการวางแผนทรัพยากรตนิษย์ขององค์การ 3 กลิ่ต ได้แก่ 1( ควาตท้าทาย
จากภายนอก 2( การตัดสินใจขององค์การ และ3( ปัจจัยด้านก าลังแรงงาน โดยตีรายละเอียดดังนี้  
   1( ควาตท้าทายจากภายนอก )External Challenges) หตายถึงปัจจัย
ต่างๆ ที่เป็นสภาพแวดล้อตภายนอกขององค์การที่ไต่สาตารถคววคิตได้ และยากที่จะคาดการณ์
ประเตินควาตเป็นไปได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยตีองค์ประกอวภายนอกท่ีตีผลกระทวต่อการ
วางแผนทรัพยากรตนิษย์ 4 ประการ ได้แก่  

    )1( สภาพเศรษฐกิจ )Economic) โดยปกติระววเศรษฐกิจ
แปรเปลี่ยนไปตาตระยะเวลาโดยตีลักษณะเป็นวัฏจักรประกอวด้วย ภาวะริ่งเรือง  ภาวะถดถอย  
ภาวะตกต่ า และภาวะฟ้ืนตัว ในภาวะเศรษฐกิจริ่งเรืองเป็นผลให้ควาตต้องการด้านก าลังคนเพ่ิตขึ้น
เนื่องจากแรงงานเป็นปัจจัยส าคัญส าหรัวกระววนการผลิต ในทางตรงกันข้าตถ้าเศรษฐกิจถดถอย
อ านาจซื้อของประจาจนต่ า องค์การจ าเป็นต้องลดประตาณการผลิตย่อตเป็นผลให้ควาตต้องการ
ก าลังคนขององค์การลดลงด้วย 
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    )2( ปัจจัยด้านสังคต การเตือง และกฎหตาย )Social, Political 
and Legal) ปัจจัยทางสังคตพิจราณาจากระเวียวประเพณี วัฒนธรรต ค่านิยตของสังคต และ
องค์การนั้นๆ ส าหรัวปัจจัยทางการเตืองและกฎหตายเป็นเรื่องที่เก่ียวเนื่องกันซึ่งสาตารถคาดการณ์ได้
โดยง่าย เจ่น กรณีที่รัฐวาลออกกฎหตายการเกษียณอายิราจการฉวัวใหต่ โดยให้ข้าราจการ
เกษียณอายิเร็วกว่า หรือจ้ากว่าเดิต นักวางแผนทรัพยากรตนิษย์ก็จ าเป็นต้องน าตาพิจารณาในการ
ก าหนดการวางแผนก าลังคนขององค์การ 

    )3( ปัจจัยด้านเทคโนโลยี )Technology) ควาตก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีได้ส่งผลกระทวต่อการก าหนดควาตต้องการก าลังคนขององค์การทั้งในแง่ของการต้องการ
ก าลังคนเพ่ิตในส่วนของธิรกิจที่วริการโดยใจ้คอตพิวเตอร์ และในธิรกิจวางประเภทที่ต้องการลด
ก าลังคน เจ่น ธิรกิจการเงินการธนาคาร ธิรกิจร้านขายหนังสือ เนื่องจากเทคโนโลยีสาตารถเข้าตา
ท างานแทนที่แรงงานคนได้ในอนาคต  

    )4( ปัจจัยด้านคู่แข่ง )Competitors) การตีคู่แข่งขันอาจเป็นผลต่อ
ควาตเติวโตของธิรกิจทั้งในด้านของผลผลิต และรายได้ขององค์การ ตลอดจนการจ่วงจิงทรัพยากร
ตนิษย์โดยเฉพาะกลิ่ตคนที่ตีศักยภาพเข้าร่วตท างานกัวองค์การที่ส่งผลให้องค์การต้องตีการวางแผน
จัดการก าลังคนให้ตีประสิทธิภาพตากขึ้น  

   2( การตัดสินใจขององค์การ )Organization Decisions) หตายถึง การ
ตัดสินใจในเรื่องส าคัญขององค์การ ที่ตีผลกระทวต่อการวางแผนทรัพยากรตนิษย์ขององค์การ โดยตี
องค์ประกอวที่ตีผลต่อการวางแผน 5 ประการ ได้แก่  
    )1( แผนกลยิทธ์ )Strategic Plans) นัวเป็นองค์ประกอวที่ส าคัญ
ต่อการวางแผนทรัพยากรตนิษย์ตากที่สิด เนื่องจากแผนกลยิทธ์เป็นแผนที่สัตพันธ์กัววัตถิประสงค์
ระยะยาว เจ่น วัตถิประสงค์เกี่ยวกัวอัตราควาตติวโต ผลิตภัณฑ์ใหต่ ตลาด และวริการ ที่จะจี้ให้เห็น
ถึงจ านวนและประเภทของพนักงานที่จ าเป็นส าหรัวองค์การในอนาคต นักวางแผนทรัพยากรตนิษย์
จ าเป็นต้องพัฒนาแผนทรัพยากรตนิษย์ระยะยาวให้สอดคล้องกัวแผนกลยิทธ์ขององค์การเพ่ือให้
องค์การวรรลิวัตถิประสงค์เหล่านี้ได้ 
    )2( งวประตาณ )Budgets) เป็นเครื่องตือในการด าเนินการ
ส าหรัวแผนกลยิทธ์ระยะสั้น ดังนั้นการตัดสินใจของฝ่ายวริหารในการเพ่ิตหรือลดงวประตาณ  
จะส่งผลต่อควาตต้องการจ าเป็นด้านทรัพยากรตนิษย์ในระยะสั้น 
    )3( การพยากรณ์ยอดขายและปริตาณการผลิต )Sales and 
Production Forecasts) ข้อตูลในส่วนนี้สาตารถให้ข้อสังเกตได้รวดเร็วเกี่ยวกัวควาตจ าเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงในระยะสั้นของควาตต้องการทรัพยากรตนิษย์ขององค์การ 



   53 
 

    )4( การลงทินในธิรกิจใหต่ )New Ventures) เตื่อองค์การก าลัง
ด าเนินการลงทินในธิรกิจใหต่ นักวางแผนทรัพยากรตนิษย์จะต้องท าการพัฒนาแผนการจ้างงานทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะน าไปสู่การออกแววองค์การ และการออกแววงานใหต่ 

    )5( การออกแววองค์การ และการออกแววงาน )Organization 
and Job Designs) จ่วงหลังจากการลงทินธิรกิจใหต่ องค์การจะตีการปรัวปริงโครงสร้างองค์การ
อย่างฉัวพลันท าให้แผนก าลังคนต้องตีการปรัวให้สอดคล้องกัวสภาพการณ์ใหต่ขององค์การ ใน
ขณะเดียวกันการออกแววงานใหต่ก็ท าให้เกิดควาตเปลี่ยนแปลงควาตต้องการด้านทักษะของ
พนักงานในอนาคตด้วย 

   3( ปัจจัยด้านก าลังแรงงาน )Work-Force Factors) การวางแผนทรัพยากร
ตนิษย์ขององค์การจะได้รัวปลกระทวจากการเปลี่ยนแปลงก าลังคนทั้งจากภายใน และภายนอก
องค์การ เจ่น การเกษียณอายิ การลาออก การตาย การสิ้นสิดการจ้างงาน เป็นต้น 

  กล่าวโดยสริป คือ การวางแผนทรัพยากรตนิษย์จึงเป็นกระววนการที่ต้องกระท า
อย่างต่อเนื่องผู้วางแผนจะต้องท าการทวทวนข้อจ าเป็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัวทรัพยากรตนิษย์อย่างเป็น
ระวว ตีควาตยืดหยิ่นสาตารถปรัวปริงให้สอดคล้องกัวแนวโน้ตของสถานการณ์ เพ่ือให้การ
ปฏิวัติงานเป็นไปตาตวัตถิประสงค์ เป้าหตาย และตีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลถึงการก าหนดนโยวาย
การจ้างงาน ตั้งแต่ก่อนวิคคลเข้าร่วตงานองค์การ ขณะปฏิวัติงานอยู่ในองค์การจนกระทั่งพ้นออก
จากองค์การ โดยตีเป้าหตายส าคัญเพ่ือประสิทธิภาพ ควาตตั่นคง และการเจริญเติวโตขององค์การ 
วิคลากร และสังคต 

1.2 การสรรหา และคัด เลือกทรัพยากรมนุษย์  (Recruitment and Selection) 
กระววนการที่ตีการด าเนินงานที่แตกต่างกันและตีควาตสอดคล้องส่งเสริตกัน โดยเป็นการด าเนินการ
ที่เป็นผลตาจากการวิเคราะห์และวางแผนทรัพยากรตนิษย์ เพ่ือท าให้ได้ตาซึ่งวิคลากรที่ตีคิณลักษณะ
ตรงตาตควาตต้องการขององค์การ  

1.2.1 การสรรหา )Recruitment(  
การสรรหา คือ กระววนการค้นหา และสร้างแรงดึงดูดควาตสนใจให้ผู้สตัครงานตี

ควาตรู้ ควาตสาตารถ และตีทัศนคติท่ีดี รวตถึงเป็นผู้ที่ตีแนวโน้ตที่จะสาตารถพัฒนาขีดควาตสาตารถ
ของตนเองได้ในอนาคต ตาสตัครเข้าท างาน โดยพิจารณาจากควาตเหตาะสตกัวงาน และองค์การเป็น
หลัก ซึ่งกระววนการการสรรหาจะตีควาตสัตพันธ์กัวการวางแผนการวริหารทรัพยากรตนิษย์ และ
การคัดเลือกขององค์การ ทั้งนี้เพ่ือให้องค์การด าเนินงานวรรลิวัตถิประสงค์ที่ตั้งไว้ (J.M. Ivancevich, 
2007; W. R. Mondy et al., 1999; ดนัย เทียนพิฒ และคณะ , 2541) ซึ่งกระววนการสรรหา
ครอวคลิตถึงกิจกรรตใดๆ ที่ท าให้ได้ตาซึ่งวิคคลที่ตรงตาตควาตต้องการขององค์การ เป็น
กระววนการที่ตีส่วนในจ่วยสร้างควาตประทัวใจให้กัววิคคลที่ได้เข้าตาร่วตงานกัวองค์การและจ่วย
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ส่งเสริตการตัดสินใจของผู้สตัครที่ผ่านการคัดเลือกในการรัวข้อเสนอเข้าตาท างานเป็นการสร้าง
ทัศนคติด้านววกเกี่ยวกัวองค์การ รวตถึงควาตพึงพอใจ และควาตผูกพันธ์ ในอนาคต)J.M.  
Ivancevich & Konopaske, 2013( โดย การสรรหาวิคลากรโดยทั่ วไปจะตีอยู่  2 ระวว คือ  
ระววอิปถัตภ์ )Patronage System) และระววคิณธรรต )Merit System)   

1) ระววอิปถัตภ์ )Patronage System) จัดเป็นระววการสรรหาวิคลากรของ
องค์การที่ไต่ตีหลักการที่แน่นอนตายตัว ไต่ตีระเวียวกฎเกณฑ์ และขึ้นอยู่กัวควาตพึงพอใจของผู้ตี
อ านาจเป็นส าคัญ เป็นการยึดถือควาตสัตพันธ์ส่วนตัวตากกว่าควาตถูกต้องและควาตเหตาะสต โดยผู้
ที่อยู่ในอิปการะตีอิทธิพลเหนือการสอวคัดเลือก และการตรวจสอวตาตรฐานใดๆ ที่องค์การก าหนด
ก่อนเข้าท างาน )อ านวย แสงสว่าง, 2540( เป็นระววที่นิยตตากในสังคตอดีตกาล เนื่องจากในอดีต
สังคตตีขนาดเล็ก ก าลังการผลิตตีไต่ตากนัก แรงงานที่ได้เกิดจากการจักน าเครือญาติเข้าตาจ่วยในการ
ผลิต ซึ่งในจ่วงศตวรรษที่ 18 การปฏิวัติอิตสาหกรรตเกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการขยายก าลังการผลิต  
เกิดควาตต้องการแรงงานจ านวนตาก โดยอาศัยการจักจวนวิคคลที่รู้จักเข้าตาท างาน ซึ่งเป็นงานที่ไต่
จ าเป็นต้องใจ้ควาตรู้ และทักษะสูง แต่เตื่อเข้าสู่ยิคที่ตีการแข่งขันทางด้านการผลิตและการวริการ
สูงขึ้น การคัดเลือกวิคคลจากระววอิปถัตภ์ที่อาจน าตาซึ่งวิคคลที่ตีศักยภาพไต่ตรงกัวควาตต้องการ
ขององค์การจะท าให้องค์การต้องเสียค่าใจ้จ่ายในการพัฒนาวิคคลเหล่านี้ตลอดจนต้องตีการสรรหา
วิคคลเข้าตาใหต่ แต่อย่างไรก็ตาตแนวคิดระววอิปถัตภ์อาจตีควาตจ าเป็นส าหรัวการสรรหาและ
คัดเลือกในต าแหน่งที่ต้องอาศัยควาตเจื่อถือได้ เจ่น อาจีพที่เกี่ยวข้องกัวผู้ตีอิทธิพลทางการเตือง 
ต าแหน่งในระดัววริหาร อาจีพที่เป็นผู้เจี่ยวจาญเฉพาะกรณีที่ตีผลต่อก าไร ขาดทินขององค์การซึ่ง
ต้องอาศัยควาตไว้วางใจได้จากคณะกรรตการวริหารองค์การ ที่แต้ว่าจะเป็นการได้ตาซึ่งระววที่ไต่
เกิดควาตเป็นธรรตกัววิคคลอ่ืน แต่สาตารถให้การรัวรองได้ว่าวิคคลที่จะตาด ารงต าแหน่งเป็นผู้ที่ตี
ควาตรู้ควาตเจี่ยวจาญ และสาตารถเจื่อใจได้อย่างแท้จริง )สันติจัย อินทรอ่อน, 2546( 

2) ระววคิณธรรต )Merit System) จัดเป็นระววการสรรหาวิคลากรอย่างเป็น
ระวว และเปิดโอกาสให้วิคคลที่ตีคิณสตวัติตรงตาตควาตต้องการขององค์การได้รัวการสรรหาและ
คัดเลือกเท่าๆ กัน โดยเจื่อว่าวิคคลแต่ละคนตีควาตแตกต่างกันอาจปรากฎออกตาในรูปของ
คิณลักษณะวิคลิกภาพ ลักษณะทางกายภาพ ควาตรู้ ควาตสาตารถ ทักษะ ควาตจ านาญที่ตีอยู่ในตัว
วิคคล ซึ่งเป็นกระววนการสรรหาที่ได้จากแหล่งที่ตีวิคลากรที่ตีคิณลักษณะตรงตาตที่องค์การต้องการ 
และใจ้เทคนิคการสรรหาให้ตรงกัวลักษณะงานที่ต้องการเป็นระววการสรรหาที่ได้รัวการยอตรัวว่า
เป็นหลักที่ดีตีควาตยิติธรรต และสอดคล้องกัวการวริหารงานวิคคลให้วรรลิเป้าหตายสูงสิดได้อย่างตี
ประสิทธิภาพ และตีประสิทธิผลตลอดจนเป็นหลักประกันว่าองค์การจะได้คนดีตีควาตรู้ควาตสาตารถ
เข้าตาท างานด้วย โดยใจ้หลักการสรรหาที่ส าคัญ 4 ประการ ตีดังนี้   1) หลักควาตสาตารถ 
)Competency) โดยยึดควาตสาตารถของวิคคลเป็นเกณฑ์ผู้ใดตีควาตสาตารถสูงกว่าจะได้รัวการ
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คัดเลือกและพิจารณาก่อน 2) หลักควาตเสตอภาค )Equality of Opportunity) เปิดโอกาสให้
วิคลากรตีคิณสตวัติตาตที่องค์การก าหนดตีสิทธิและตีควาตเท่าเทียตในการสตัครสอวโดยเสตอภาค
กัน 3( หลักควาตตั่นคง )Security of Tenure) เป็นการให้หลักประกันควาตตั่นคงแห่งอาจีพ ให้แก่
วิคลากรทิกระดัวในองค์การว่าจะไต่ถูกให้ออกจากงานโดยเหติผลส่วนตัวหรือเหติผลทางการเตือง  
4( หลักควาตเป็นกลางทางการเตือง )Political Neutrality) ในการวริหารงานวิคคลองค์การจะ
ก าหนดหลักการปฏิวัติส าหรัววิคลากรโดยให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งต่างๆ ในองค์การวางตนเป็นกลาง
ทางการเตืองท าให้ผู้ปฏิวัติงานท างานได้อย่างอิสระไต่ถูกแทรกแซงจากการเตือง )สันติจัย อินทรอ่อน, 
2546; อ านวย แสงสว่าง, 2540( ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าทั้งสองระววต่างตีทั้งข้อดี และข้อเสียในตัว การ
เลือกใจ้ควรค านึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อตที่เสริตสร้างจิดแข็ง และปิดจ่องว่างจากจิดอ่อนเพ่ือขยายขีด
ควาตสาตารถและควาตคิ้ตค่าในการลงทินขององค์การให้องค์การวรรลิวัตถิประสงค์ขององค์การที่
วางไว้ 
   1.2.1.1 กระววนกรสรรหา กระววนการสรรหาเป็นงานที่ต้องด าเนินการ
เป็นขั้นตอน ซึ่งเป็นการพิจาณาจากข้อตูลหลายส่วนที่ส าคัญ โดย พยอต วงศ์สารศรี )2545( ได้ระวิ
กระววนการสรรหาไว้ 8 จั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นที่  1. ศึกษาข้อตูลการวางแผนทรัพยากรตนิษย์ )Human 
Resource Planning) เพ่ือน าตาใจ้ประโยจน์ในการสรรหา ท าให้ทราวถึงแผนการด าเนินงานของ
องค์การทั้งในปัจจิวัน และในอนาคต ซึ่งท าให้นักสรรหาทราวได้ว่าต าแหน่งงานใดจะต้องวรรจิคน
จากภายนอก และต าแหน่งงานใดจะต้องวรรจิคนจากภายใน 
    ขั้นที่  2 . ศึกษาข้อตูลจากค าร้องขอของผู้ จั ดการ )Specific 
Requests of Managers) ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การจะเป็นผู้ที่ทราวถึงนโยวายต่าง ๆ ของ
องค์การ และเป็นผู้ที่น าเอานโยวาย และแผนงานต่างๆ ถ่ายทอดลงสู่การปฏิวัติ ดังนั้น นักสรรหาจึง
ควรศึกษา และรัวฟังข้อเสนอแนะของผู้จัดการเพ่ือเป็นแนวทางในประกอวการพิจารณาการก าหนด
ต าแหน่งงานใหต่ขึ้นในองค์การ   
    ขั้นที่ 3. ระวิต าแหน่งงานใหต่ )Job Opening Identified) ในการ
ก าหนดต าแหน่งงานใหต่ขึ้น เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาข้อตูลการวางแผนทรัพยากรตนิษย์ และ
ข้อตูลจากค าร้องขอของผู้จัดการ ที่ท าให้นักสรรหาสาตารถตัดสินใจในการระวิต าแหน่งงานใหต่ที่
สอดคล้องกัวควาตต้องการขององค์การได้ 
    ขั้นที่  4. การรววข้อตูลจากการวิเคราะห์งาน )Job Analysis 
Information) เป็นขั้นตอนในการรววรวตข้อตูลสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์งาน โดยเฉพาะค า
พรรณาลักษณะงาน )job Description( และการระวิคิณสตวัติเฉพาะของงาน )Job Sprcification( 
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ซึ่งจะเป็นประโยจน์อย่างยิ่งในกระววนการสรรหา เพราะจ าท าให้นักสรรหาสาตารถรู้ถึงรายละเอียด
ของลักษณะงาน และควาตสาตารถท่ีจ าเป็นในแต่ละต าแหน่งงานนั้นๆ  
     ขั้นที่ 5. ข้อคิดเห็นของผู้จัดการ )Manager’s Comment) เตื่อตี
การก าหนดต าแหน่งงานใหต่ และด าเนินการรววรวตข้อตูลจากการวิเคราะห์งาน สิ่งส าคัญที่นักสรร
หาจะต้องตระหนัก คือการศึกษาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้จัดการอย่างละเอียด
รอวคอวอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้ข้อตูลจากการวิเคราะห์งานตีควาตถูกต้อง ทันสตัย และสตวูรณ์ที่สิด  
     ขั้นที่  6. การก าหนดคิณสตวัติของผู้ปฏิวัติงานที่ตรงกัวงาน 
)Job Requirement) เป็นผลที่จากขั้นตอนต่างๆ ที่ผ่านตา ส่งผลท าให้การก าหนดคิณสตวัติของ
ผู้ปฏิวัติงานที่ตรงกัวงานที่องค์การต้องการจริงๆ  
    ขั้นที่ 7. การก าหนดวิธีการสรรหา )Methods of Recruitment) 
ในขั้นนี้นักสรรหาจะศึกษาแนวทาง และแหล่งที่จะด าเนินการสรรหาวิคลากรที่ตีคิณสตวัติตาต
ต้องการ การเลือกวิธีการสรรหาขึ้นอยู่กัวปัจจัยหลายประการ เจ่น นโยวายขององค์การ ลักษณะของ
งาน งวประตาณ ควาตเหตาะสตอื่นๆ ภายใต้วริวทแวดล้อต ณ ขณะนั้น    
     ขั้นที่ 8. เกิดควาตพึงพอใจที่ได้ผู้สตัคร )Satisfactory Pool of 
Recruits) เตื่อศึกษา กระววนการสรรหาเป็นล าดัวขั้นแล้ว ในขั้นสิดท้ายจะก่อให้เกิดควาตพึงพอใจที่
ได้ผู้สตัครที่ตีควาต เหตาะสตกัวต าแหน่งงานที่ก าหนดขึ้นในองค์การ 

   1.2.1.2 แหล่งการสรรหาทรัพยากรตนิษย์ การสรรหาที่ตีประสิทธิภาพควร
ตาจากการประยิกต์ใจ้เทคนิคที่หลากหลาย ซึ่งเทคนิคเหล่านี้ย่อตขึ้นอยู่กัวจนิดของงานที่จะสรรหา
ทรัพยากรตนิษย์ตาปฏิวัติงาน โดยที่การสรรหานั้นสาตารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตาต
แหล่งการแสวงหาก าลังคน ได้แก่ การสรรหาจากแหล่งภายในองค์การ ) Internal Recruitment 
Sources( และการสรรหาจากแหล่งภายนอกองค์การ )External Recruitment Sources( โดยตี
รายละเอียดดังนี้ )ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, ต.ป.ป.(  
    การสรรหาจากแหล่งภายใน )Internal Recruitment Sources( 
เป็นกระววนการที่พิจาณาวิคลากรที่ตีอยู่ภายในองค์การก่อนเป็นอันดัวแรกโดยตีเทคนิคต่างๆ เจ่น 
การเลื่อนต าแหน่งภายในองค์การ การติดป้ายประกาศและการเจื้อเจิญ การให้พนักงานปัจจิวัน
แนะน า ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดขวัญและก าลังใจในการท างานที่ดีเกิดควาตเจื่อตั่น และตีควาตภักดีต่อ
องค์การ )J.M. Ivancevich, 2007( 
    ก า รส ร รห าจ าก แ ห ล่ งภ าย น อ ก  )External Recruitment 
Sources( เป็นการววนการแสวงหาวิคคลจากแหล่งภายนอกองค์การเข้าตาวรรจิในต าแหน่งงานที่ว่า
งอยู่ ซึ่งอาจเป็นเพราะสาเหติด้านการศึกษา ประสวการณ์ ควาตจ านาญงาน ควาตเจื่อตั่นในตัววิคคล 
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และอ่ืนๆ ที่วิคคลในองค์การนั้นไต่สาตารถเข้ารัวในต าแหน่งงานที่ว่างในองค์การได้  ซึ่งแหล่งการสรร
หาจากภายนอกตีหลากหลายวิธี เจ่น การประกาศลงสื่อต่างๆ องค์การจัดหางาน สถาวันการศึกษา
ต่างๆ สหภาพแรงงาน ผู้ที่ตาสตัครด้วยตัวเอง การซื้อตัวจากที่อ่ืน เป็นต้น )J.M. Ivancevich, 2007(
โดยวิธีการสรรหาวิคลากรภายนอกองค์การดังกล่าวข้างต้นตีทั้งข้อดี และข้อเสีย ดังตารางที ่2.1 
 
ตารางที่ 2.1 เปรียวเทียวข้อดี ข้อเสียของแหล่งการสรรหาทรัพยากรตนิษย์แต่ละประเภท 

 การสรรหาจากแหล่งภายใน การสรรหาจากแหล่งภายนอก 

 ข้อดี 1( จ่วยเพิ่ตพูนขวัญ และก าลังใจพนักงาน โดยการ
เลื่อนต าแหน่งหรือโยกย้ายพนักงานไปสู่ต าแหน่ง
พนักงานใหต่ ท าให้พนักงานเกิดควาตเจื่อตั่น และ
ตีควาตภักดีต่อองค์การ  
2( เสียค่าใจ้จ่ายน้อยลง รวตถึงค่าใจ้จ่ายในการ
คัดเลือก การฝึกอวรตและพัฒนา และค่าใจ้จ่าย
ระหว่างที่พนักงานใหต่ใจ้ในการปรัวตัว 
3( ลดจ่องว่างในการปรัวตัว ท าให้วิคลากร
สาตารถติ่งตั่นในการปรัวตัวเข้ากัวต าแหน่งงาน
ใหต่โดยไต่ต้องเสียเวลา หรือเสียเวลาน้อยลงใน
การปรัวตัวให้เข้ากัวสภาพแวดล้อตท่ีท างาน 

1( ท าให้ตีโอกาสคัดเลือกวิคลากรที่ตีควาตรู้
ควาตสาตารถท่ีเหตาะสตจากหลายแหล่ง 
2( จ่วยแก้ ไขปัญหาในด้ านการขาดแคลน
ก าลังคนภายในองค์การทั้งในแง่ของจ านวน และ
คิณสตวัติ  
3( เป็นการเผยแพร่ จ่ือเสียงขององค์การให้ 
เป็นที่รู้จัก 

ข้อเสีย 1( องค์การขาดแนวควาตคิดสร้างสรรค์ 
2( ไต่ สาตารถจ่วยแก้ปัญ หาการขาดแคลน
ก าลังคนในภาพรวตได้  

1( สิ้นเปลืองเวลา และค่าใจ้จ่ายในการสรรหา
แต่ละครั้ง 
2) พนักงานภายในหตดก าลังใจในการท างาน 
โดยตองว่าไต่ตีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  

แหล่งที่ตา:  ปรัวจาก Ivancevich, 2007 
 
 องค์การต่างๆ จึงจ าเป็นต้องตีการพิจารณาอย่างละเอียดรอวคอวในการเลือกแหล่งที่ตา
ของการสรรหาโดยการพิจารณาจากควาตส าคัญของต าแหน่งงานนั้นๆ รูปแวว และสถานการณ์อัตรา
ก าลังคนขององค์การ รวตถึงทักษะเฉพาะด้านส าหรัวงานนั้นๆ เพ่ือให้ได้ตาซึ่งวิคคลที่จะเข้าตาจ่วง
เสริตสร้างให้องค์การสาตารถวรรลิวัตถิประสงค์ได้  
  1.2.1.3 การดึงดูดพนักงานที่ตีศักยภาพสูงตาร่วตงาน การสรรหาวิคลากร 
และแผนด าเนินการประจาสัตพันธ์องค์การตีส่วนสัตพันธ์อย่างตีนัยส าคัญ โดยองค์การจ าเป็นต้องให้
ควาตส าคัญในการสร้างควาตจดจ าเพ่ิตตากขึ้น หรือ Employment Branding ด้วยปัจจัยที่ตี
ควาตส าคัญในการสร้างอิทธิพลให้กัวผู้สตัครสนใจเข้าตาร่วตงานกัวองค์การ หากการสร้างแวรด์ของ
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นายจ้างตีควาตเข้ตแข็งพอจะสาตารถจ่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กัวองค์การสูง ซึ่งจะจ่วยดึงดูดและจูงใจ
ให้คนตัดสินใจเลือกโอกาสการจ้างงานขององค์การนั้น ๆ แต้ว่าองค์การจะอยู่ที่ใดก็ตาต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลิ่ตคนที่ตีศักยภาพสูง (Talent People) ซึ่งจะตีส่วนจ่วยให้องค์การสร้างควาตได้เปรียวใน
การแข่งขันที่เกิดจากพนักงานที่ตีควาตรู้ควาตสาตารถซึ่งองค์การอ่ืนไต่ตี  และในตลาดแรงงานก็ตี
จ านวนพนักงานที่ตีศักยภาพสูงไต่ตาก (จิรประภา อัครววร, 2556) การดึงดูดพนักงานที่ตีศักยภาพสูง
ตาร่วตงาน จึงเป็นเรื่องที่นักวริหารทรัพยากรตนิษย์ต้องใจ้ควาตพยายาตอย่างตากเพ่ือให้องค์การได้ตี
โอกาสในการคัดเลือกตากขึ้น โดย ศิริยิพา ริ่งเริงสิข )2551( ได้เสนอว่า การสร้างแวรนด์เป็นกิจกรรต
ที่ต้องเจื่อตโยงกัวกิจกรรตการสรรหาพนักงาน )Recruitment( การน าเสนอวัฒนธรรตขององค์การ 
)Organization Culture( และ แผนกลยิทธ์ขององค์การ )Organization Strategy( เข้าไว้ด้วยกันซึ่ง
นักวริหารทรัพยากรตนิษย์จะต้องตีควาตเข้าใจธิรกิจของตนเองในทิกๆ ด้าน เพ่ือที่จะน าตาพิจารณา
ในการก าหนดคิณลักษณะของวิคลากรที่องค์การต้องการจ้างงาน ตลอดจนสื่อสารข้อตูลภาพลักษณ์
และแวรด์อย่างถูกต้อง สอดคล้องกัว สตพิศ ทองปาน )2559( ตองว่านักวริหารทรัพยากรตนิษย์ต้อง
ปรัวแนวทางการสรรหาให้ตีควาตเข้ตข้นในเจิงของการสนัวสนินกลยิทธ์องค์การทั้งในปัจจิวันและ
อนาคต ซึ่งได้น าเสนอแนวทางการดึงดูดพนักงานที่ตีตีศักยภาพสูง ดังนี้ )1( ให้ทินการศึกษาและการ
ทางาน )Scholarship Award)  (2) การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วตกัวสถาวันอิดตศึกษา/ 
ตหาวิทยาลัยวรรษัท )Corporate University) โดยการสร้างหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่
สาตารถตอวสนองควาตต้องการของภาคธิรกิจ (3) การจัดให้เป็นแหล่งฝึกงานก่อนจว )Internship) 
เพ่ือเป็นจ่องทางในการเลือกคนเข้าตาท างานในอนาคต )4( การเข้าถึงแหล่งคนที่ตีศักยภาพสูง 
)Talent Sourcing) โดยติ่งเน้นการเข้าไปสร้างควาตสัตพันธ์กัวนักศึกษากลิ่ตเป้าหตาย และปรัวปริง
เครื่องตือการสรรหาเพ่ือให้ทันกัวยิคดิจิตอลที่สอดคล้องกัวรูปแววการใจ้จีวิต )Lifestyle) ของคนริ่น
ใหต่ที่ต้องการควาตคล่องตัว และควาตรวดเร็วในการสื่อสาร อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิตควาตสะดวกในการ
สรรหาอีกด้วย )5( การสร้างแวรนด์นายจ้าง )Employer Branding( เป็นวิธีการส าคัญในการดึงดูด
กลิ่ตพนักงานให้เข้าตาท างานในองค์การ และรักษาพนักงานที่ตีศักยภาพให้อยู่กัวองค์การนานๆ 
)Edwards, 2010( ด้วยการสื่อสารภาพลักษณ์ออกไปยังกลิ่ตเป้าหตายให้เป็นที่รู้จัก เข้าใจ และ
ตองเห็นคิณสตวัติที่ดีขององค์การซึ่งจะจ่วยให้องค์การเข้าถึงผู้สตัครงานที่ตีควาตสาตารถและ
ศักยภาพสูงได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้นักวริหารทรัพยากรตนิษย์ต้องวูรณาการกิจกรรตต่างๆ ของการ
สร้างแวรนด์นายจ้างกัวกิจกรรตการวริหารทรัพยากรตนิษย์ให้สอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน 
นอกจากนี้  William (1959( ยั งได้ เสนอ ปั จจัยที่ ส่ ง เสริต และโน้ ตน้ าวผู้ สตัครงานตี ดั งนี้ 
(1) ให้ตีเสรีภาพในการอภิปรายปัญหาการท างาน (2) ได้ตีโอกาสสังสรรค์ และได้รัวการสนัวสนินจาก
เพ่ือนร่วตงานที่ตีควาตสาตารถสูง (3) ฝึกอวรตกรวริหารงานทางด้านเทคนิค (4) วริษัทตีจื่อเสียง
ดีเด่น (5) ตีอิปกรณ์อ านวยควาตสะดวกในการท างานตีทรัพยากรที่เพียงพอ )6( ตีโอกาสก้าวหน้า 
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)7( อัตราเงินเดือนที่ได้รัวเท่าเทียตกัวองค์การอ่ืนๆ )8( ตีควาตตั่นคง )9( ให้พักอาศัยอยู่ในย่านจิตจน
ที่ดี ตีโรงเรียน ห้องสติด และกิจกรรตวัฒนธรรตที่ดี )10( ปฏิวัติต่อกันอย่างเป็นกันเอง และ )11( เปิด
โอกาสให้ศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาควาตสาตารถของตนเอง 
   จะเห็นได้ว่า การสร้างกลยิทธ์เพ่ือดึงดูดผู้สตัครที่ตีศักยภาพให้เข้าตาร่วต
งานกัวองค์การนั้นเป็นสิ่งที่องค์การต่างๆ จ าเป็นต้องให้ควาตส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวริวทของ
การแข่งขันทางด้านธิรกิจที่สูง และตีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การได้ตาซึ่งพนักงานที่ตีศักยภาพ
สูงจะท าให้องค์การตีทรัพยาการที่จะตาเป็นก าลังส าคัญในการขัวเคลื่อนให้องค์การไปสู่เป้าหตาย
อย่างยั่งยืนได ้
  1.2.2 การคัดเลือก (Selection)   
  การคัดเลือก คือ กระววนการรววรวตและประเตินข้อตูลที่เกี่ยวกัวผู้สตัครที่ได้จาก
ขั้นตอนการสรรหาเพ่ือใจ้ในการตัดสินใจเลือกวิคคลที่เหตาะสตที่สิดเข้าท างาน ซึ่งเป็นวิคคลที่คาดว่า
จะประสวควาตส าเร็จในการท างาน และตีควาตเหตาะสตกัวต าแหน่งงาน และองค์การตาตเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ภายใต้การพิจารณาจากเงื่อนไขของสภาพแวดล้อตในขณะนั้น )J.M. Ivancevich, 2007; 
W. R. Mondy et al., 1999( โดยปั จจัยส าคัญ ในการพิจารณ าคัด เลื อกวิ คคลที่ ตี ควาตรู้ 
ควาตสาตารถต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการท างานนั้น ผู้คัดเลือกจะต้องตีควาตเข้าใจในลักษณะงานและ
ลักษณะของผู้สตัครแต่ละวิคคล ซึ่งจ าเป็นต้องทราวถึงแหล่งข้อตูลที่เกี่ยวกัวลักษณะของงาน
เพ่ือที่จะสาตารถน าตาใจ้ในการประกอวการพิจารณา ตลอดจนสาตารถจัดล าดัวควาตส าคัญ
ของลัษณะของผู้สตัคร อันได้แก่ คิณลักษณะที่ผู้สตัครตีติดตัวตาก่อนเข้าท างาน ควาตสาตารถใดที่
สาตารถน าตาฝึกอวรตและพัฒนาได้ภายหลัง รวตถึงพิจารณาจากคิณลักษณะของงานใดที่ผู้สตัคร
จะต้องตีการพัฒนาในการปฏิวัติงานจริง )DeCenzo et al., 2013(  โดยที่ในแต่ละองค์การจะตี
ขั้นตอนในการคัดเลือกวิคลากรเข้าท างานที่แตกต่างกันตาตควาตเหตาะสตภายใต้วริวทแวดล้อตของ
องค์การนั้นๆ    
   1.2.2.1 ควาตส าคัญของการคัดเลือก ธงจัย สันติวงษ์ )2542( ได้จี้ให้เห็นถึง
ควาตส าคัญของกระววนการคัดเลือก ดังนี้   
     1(  ผู้วริหารตีควาตรู้ ควาตเข้าใจในด้านควาตซัวซ้อนของการ
กระววนการคัดเลือก ตองเห็นจิดอ่อน และข้อจ ากัดเกี่ยวกัวเทคนิคการเลือกประเภทต่างๆ สาตารถ
คาดการณ์ ได้ ถึ งควาตน่ าจะเป็นของควาต คลาดเคลื่ อน  )Probability of Error) ในการใจ้
แววสอวถาต การสัตภาษณ์ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือจ่วยให้ผลการคัดเลือกตีประสิทธิภาพ และคิ้ตค่าตาก
ที่สิด    
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     2(  กฎหตายแรงงานได้ตีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิต 
ดังนั้นในการคัดเลือกวิคคลเข้าตาท างาน จ าเป็นต้องค านึงถึงควาตซัวซ้อน และแง่ติตของกฎระเวียว 
ต่างๆ ในกฎหตายที่ว่าด้วยการว่าจ้าง   
     3(  การคัด เลือกเป็นกระววนการที่ตีลักษณะเฉพาะ และ
ด าเนินการค่อนข้างยาก เนื่องจากการก าหนดพฤติกรรตของวิคคลผ่านงานที่ท านั้น เป็นการกล่าวใน
ลักษณะกว้างๆ ไว้ใน ค าพรรณาลักษณะงาน )Job Description(     
     4(  วางครั้งองค์การจะต้องเจอกัวควาตยิ่งยากล าวากกัวพนักงาน
วางคนที่ต้องการพ้นจาก งานในระยะแรกและได้ใจ้วิธีการร้องทิกข์กลัวเข้าท างาน จึงท าให้องค์การ
อาจต้องรัววิคคลที่ไต่ เหตาะสตให้ท างานร่วตกัวพนักงานที่องค์การคัดเลือกตาอย่างดี   
     5(  การคัดเลือกที่ตีประสิทธิผลย่อตท าให้เกิดควาตคิ้ตค่าแก่
องค์การเป็นอย่างยิ่ง กล่าวไว้ ว่า การลงทินให้ ได้วิคคลที่ดีเข้าตาในองค์การจะสาตารถผลิต
ผลตอวแทนที่สูงกลัวคืนตาให้องค์การ ฉะนั้นองค์การการเลือกที่ดีย่อตส่งผลในด้านควาตพึงพอใจทั้ง
ทางด้านนายจ้างและพนักงาน พนักงานเองก็ท างานที่ตรงตาตควาตสาตารถ และสนัวสนินการท างาน
ต่างๆ ในองค์การได้เป็นอย่างดี   

 1.2.2.2 กระววนการในการคั ด เลื อก  การคั ด เลื อกวิ คล ากรจะตี
ประสิทธิภาพตากน้อยเพียงใดย่อตขึ้นกัวการสรรหาเป็นปัจจัยส าคัญในกรณีที่การสรรหาสาตารถ
ดึงดูดผู้ตีควาตรู้ควาตสาตารถตรงตาตที่องค์การต้องการให้ตาสตัครเข้ารัวการคัดเลือกได้ตาก การ
คัดเลือกย่อตตีประสิทธิภาพตากยิ่งขึ้นตาตไปด้วย โดย J.M. Ivancevich (2007( ได้ระวิกระววนการ
คัดเลือกไว้ 6 ขั้นตอน ดังภาพที่ 2.8 



   61 
 

 

ภาพที่ 2.8 กระววนการคัดเลือก 
แหล่งที่ตา: Ivancevich, 2007 
   ขั้นตอนที่ 1 การกรอกใวสตัครและสัตภาษณ์ในขั้นต้น ซึ่งใวสตัครดังกล่าว
นั้นควรจะกรอกได้ไต่ยากนัก และเป็นข้อตูลที่ จ าเป็นจะจัดเรียงเป็นระวว เพื่อจะให้ได้ข้อตูลเกี่ยวกัว
การศึกษา ประวัติการท างาน ข้อตูลที่เก่ียวกัว ตัวผู้สตัคร 
   ขั้นตอนที่ 2 การสัตภาษณ์เพ่ือกลั่นกรอง เป็นการจ่วยเพ่ิตเติตข้อตูลวาง
ประการที่ติได้ระวิไว้ในใวสตัคร และผู้สัตภาษณ์สาตารถสังเกตเห็นวิคลิกภาพ ลักษณะท่าทางผู้สตัคร
ได้เป็นอย่างดี การสัตภาษณ์เพ่ือกลั่นกรอง ถูกใจ้ในการประเตินอย่า งรวดเร็ว เกี่ยวกัวควาต 
เหตาะสตของผู้สตัครงานว่า กระววนการคัดเลือกควรจะด าเนินการต่อไปหรือไต่ 
   ขั้นตอนที่ 3 การทดสอว ขอวเขตของการใจ้เครื่องตือในการทดสอว
พนักงานอาจจะ ตีควาตแตกต่างกันว้างในแต่ละองค์การ ขึ้นอยู่กัวลักษณะของงานที่จะคัดเลือก ข้อดี
ของการทดสอวคือการเป็นตัววัดที่ตีควาตจัดเจนว่าการสัตภาษณ์  โดยเฉพาะการทดสอว
ควาตสาตารถเก่ียวกัวงานใดงานหนึ่งซึ่งเป็นงานที่ตี ก าหนดไว้แน่นอน 
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   ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอวหลักฐานอ้างอิง เป็นการตรวจภูติหลัง ประวัติ
หรือใวสตัครงานของผู้สตัครงานจะถูกตรวจสอวควาตจริง และข้อตูลเพ่ิต เติตจะแสวงหาจาการ
อ้างอิงหรือนายจ้างคนก่อนของผู้สตัครงาน 
   ขั้นตอนที่ 5 การตัดสินใจจ้างงาน เป็นการพิจารณากลั่นกรองขั้นสิดท้าย คือ
การส่งไปให้แผนกที่จะรัวคนให้ท าการสัตภาษณ์ และให้พิจารณาตัดสินใจอีกครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะ
ด าเนินการสัตภาษณ์โดยผู้วริหารที่ผู้สตัครงานต้องไปท างานด้วยในฐานะผู้ใต้วังคัววัญจา  
   ขั้นตอนที่ 6 การตรวจร่างกาย เป็นขั้นสิดท้ายของกระววนการคัดเลือก 
การท าวันทึก ทางสิขภาพของผู้สตัครงานและการป้องกันองค์การจากการถูกเรียกร้องให้จดใจ้
ผลตอวแทนกัว คนงานอย่างไต่เป็นธรรต   
  กระววนการการวริหารทรัพยากรตนิษย์ในด้านการจัดหาทรัพยากรตนิษย์ 
(Acquiring Human Resource) ถือเป็นกระววนการขั้นต้นของงานทรัพยากรตนิษย์ที่ตีควาตส าคัญ
ต่อองค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจิวันที่สังคตก าลังอยู่ในจ่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคตรูปแววใหต่ส่ง
เผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวน ท าให้องค์การต่าง ๆ ต้องตีการรัวตือ และ
ปรัวตัวเพ่ือให้องค์การสาตารถอยู่รอดได้ในสภาวการณ์ดังกล่าว กระววนการการวริหารทรัพยากร
ตนิษย์ ในด้ านการจัดหาทรัพยากรตนิษย์  (Acquiring Human Resource) ซึ่ งประกอวด้วย
กระววนการวางแผนทรัพยากรตนิษย์ )Human Resource Planning( และการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานใหต่ (Recruitment and Selection) ถือเป็นกระววนการพื้นฐานที่ส าคัญท่ีจะท าให้องค์การ
สาตารถเตรียตพร้อตรัวกัวการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นระวว โดยตีทรัพยากรตนิษย์ที่ตีคิณภาพใน
การขัวเคลื่อนองค์การให้สาตารถด าเนินงานได้ภายใต้วริวทแวดล้อตของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
อย่างยั่งยืน 

2. การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ (Maintaining Human Resource)  

การด าเนินการใดๆ เพ่ือดูแล และรักษาพนักงานไว้กัวองค์การ เนื่องจากตีการแข่งขันกันใน
การว่าจ้างวิคลากรตากขึ้น องค์การต่าง ๆ ย่อตตีควาตต้องการคนที่ตีศักยภาพสูงเข้าตาท างาน และ
จะต้องหาแนวทางในการธ ารงรักษากลิ่ตคนเหล่านั้นไว้ เพ่ือตาเป็นก าลังขัวเคลื่อนที่ส าคัญของ
องค์การ ซึ่ งตีควาตเกี่ยวข้องกัวในเรื่องของการจ่ายค่าตอวแทน และผลประโยจน์ เกื้อกูล 
)Compensation and Benefit(, แรงงานสัตพันธ์ )Labor Relations( 
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 2.1 ค่าตอบแทน และผลประโยชน์เกื้อกูล (Compensation and Benefit)  
 ในสถานการณ์ปัจจิวันที่องค์การตีควาตแข่งขันสูง องค์การตีภารกิจส าคัญในการธ ารง
รักษาทรัพยากรตนิษย์ให้อยู่กัวองค์การด้วยควาตพึงพอใจ โดยแต่ละองค์การติ่งแสวงหาแนวทางใน
การวริหารจัดการรูปแววใหต่ ซึ่งการวริหารค่าตอวแทนและผลประโยจน์เกื้อกูลถือเป็นเครื่องตือ
หนึ่งที่ส าคัญในการจูงใจให้กัวพนักงานในการปฏิวัติงานเพ่ือให้วรรลิเป้าหตายขององค์การ  
 2.1.1 ควาตส าคัญของค่าตอวแทน  
 เป็นกิจกรรตที่ตีควาตส าคัญส าหรัวการวริหารงานขององค์การ เนื่องจาก 
ค่าตอวแทนนัวเป็นต้นทินส่วนหนึ่งของทินการผลิตทั้งหตด ซึ่งตีผลต่อการก าหนดราคาสินค้า และ
วริการรวตถึงเป็นปัจจัยดึงดูดผู้สตัครที่จะเข้าตาร่วตงานกัวองค์การ  และกระติ้น สร้างแรงจูงใจ
พนักงาน ให้ทิ่ตเทควาตรู้ควาตสาตารถต่างๆ ที่ตีอยู่ลงในการปฏิวัติงาน โดย พยอต วงศ์สารศรี 
)2545( กล่าวว่า ควาตส าคัญของค่าตอวแทน คือ การท าให้ผู้ปฏิวัติงานน าไปแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆ 
เพ่ือตอวสนองควาตต้องการทางด้านร่างกาย และจิตใจ ถือเป็นรางวัลทางสังคตที่ท าให้ตนิษย์
ภาคภูติใจ และตองเห็นคิณค่าของตนเอง ตีผู้อ่ืนให้การยอตรัวจากผลงานของตน ตลอดจนสาตารถ
ท าให้ผลงานที่วิคคลกระท านั้นตีคิณภาพดีขึ้นหรือแย่ลงได้ขึ้นอยู่กัวการวริหารค่าตอวแทนที่
เหตาะสตที่ตีผลท าให้ผู้ปฏิวัติงานตีควาตพึงพอใจในการท างาน ผลงานออกตาตีคิณภาพ นอกจากนี้ 
การวริหารค่าตอวแทนยังเป็นกิจกรรตที่ตีควาตส าคัญต่องานทรัพยากรตนิษย์ เนื่องจากตีควาต
เจื่อตโยงส่งผลต่อการด าเนินงานในหลากหลายด้าน )Cherrington, 1995( ทั้งในด้านของการจัดหา
คนเข้าท างานที่จะสาตารถดึงดูดใจให้วิคคลเข้าตาสตัครท างานส่งผลท าให้กระววนการสรรหา 
คัดเลือกได้ตีตัวเลือกที่เพ่ิตขึ้นและสาตารถประสวควาตส าเร็จได้โดยง่าย ด้านการประเตินผลการ
ปฏิวัติงาน ด้านการฝึกอวรตและพัฒนาที่สร้างตารถสร้างแรงจูงใจให้กัวพนักงานในการพัฒนาตนเอง
เพ่ือปรัวปริงให้ผลการปฏิวัติงานดีขึ้น และด้านแรงงานสัตพันธ์โดยที่การจัดค่าจ้างที่ เพียงพอ 
เหตาะสต และเป็นธรรตจะจ่วยลดข้อเรียกร้องตาตกระววนการแรงงานสัตพันธ์ได้ ซึ่งหากองค์การตี
การวริหารค่าจ้างที่ดีจะจ่วยส่งเสริตให้พนักงานเกิดแรงจูงใจให้ปฏิวัติงานอย่างเต็ตควาตสาตารถ  
ซึ่งส่งผลดีต่อควาตเจริญก้าวหน้าขององค์การในระยะยาว 
   2.1.2 ประเภทของค่าตอวแทน  
   Milkovich and Gerhart (2011) ได้แว่ง ประเภทของค่าตอวแทนจากการท างาน
ไว้ 2 ประเภท คือ ต่าตอวแทนที่ เป็นตัวเงิน )Cash Compensation) และผลประโยจน์เกื้อกูล 
)Benefits)  
  2.1.2.1 ค่ าตอว แทน ที่ เป็ น ตั ว เงิน  )Cash Compensation) ห ตายถึ ง
ค่าตอวแทนที่จ่ายเป็นตัวเงินให้แก่พนักงาน ประกอวด้วยค่าตอวแทนโดยตรง ได้แก่ ผลตอวแทนที่
เป็นค่าจ้าง เงินเดือน โวนัส และค่าคอตติสจั่นจากการขาย และค่าตอวแทนโดยอ้อต ได้แก่
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ผลประโยจน์ต่างๆ ที่นอกเหนือจากค่าตอวแทนโดยตรงที่ได้รัว ซึ่งตีหลักการพ้ืนฐานของการวริการ
ระววค่าตอวแทน อย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่ 
    1( ค่าตอวแทนหลัก เป็นการจ่ายส าหรัวการปฏิวัติงานโดยจ่ายให้
ตาตคิณค่าของงาน หรือ ทักษะที่จ าเป็นต่องาน โดยไต่สนใจควาตแตกต่างของคิณลักษณะของ
พนักงานแต่ละวิคคล ตักจ่ายเป็นค่าจ้าง หรือเงินเดือน ซึ่ งเป็นการด าเนินการอย่างเป็นระวว 
รอวครอว ตีหลักการ เที่ยงตรง และเที่ยงธรรตในตาตรฐานเดียวกันตลอดทั่วทั้งองค์การ และจะต้อง
ด าเนินการประเตินโดยผู้ที่ตีควาตรู้ควาตสาตารถในการประเตินผลการปฏิวัติงานของพนักงานเป็น
อย่างดีอีกด้วย  
    2( ค่าตอวแทนตาตระววคิณธรรต เป็นการเปรียวเทียวระหว่าง
ผู้ปฏิวัติงานในแต่ละระดัว ผู้ที่เข้าปฏิวัติงานในระดัวเดียวกัน ก็ควรจะได้รัวค่าจ้าง ค่าตอวแทน 
กล่าวคือ งานเท่ากัน เงินเท่ากัน )Equal Pay for Equal Work( จิดส าคัญอยู่ที่การก าหนดต าแหน่ง
ตาตโครงสร้างองค์การ ว่าตีควาตถูกต้องเหตาะสตหรือไต่ โดยจะต้องตีการวิเคราะห์งาน ประเตินค่า
งานของต าแหน่งต่างๆ ว่าตีค่าต่อองค์การตากน้อยเพียงใด งานที่ตีค่าสูงก็จะได้รัวค่าตอวแทนสูง  
งานที่ตีค่างานต่ ากว่าก็จะได้รัวค่าตอวอทนในระดัวที่ต่ ากว่าลดหลั่นลงไปตาตล าดัว จากนั้นจึงตีการ
ปรัวตัววิคคลเข้ากัวโครงสร้างให้ถูกต้องตาตสภาพควาตเป็นจริงขององค์การ 
    3( ค่าตอวแทนแววจูงใจ การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอวแทนในลักษณะนี้
ต้องจูงใจพนักงานให้อยากท างานในต าแหน่งหน้าที่นั้นๆ หากจ่ายน้อย หรืออัตราที่ต่ ากว่าองค์การอ่ืน
ในงานระดัวเดียวกัน ตีหน้าที่ควาตรัวผิดจอวเหตือนกัน ย่อตส่งผลต่อควาตพอใจที่ลดลง ตีควาตรู้สึก
ที่ไต่ภักดีต่อองค์การน าไปสู่การตองหางานใหต่ที่จ่ายค่าตอวแทนที่สูงกว่า ดังนั้น องค์การใดที่จ่าย
ค่าตอวแทนต่ ากว่าราคาตลาดแรงงานทั่วไปก็ย่อตจะสูญเสียพนักงานไปได้ตาก  
    4( ค่าตอวแทนแววควาตสาตารถในการแข่งขัน หลักการสากล
ของการจ่ายค่าตอวแทนนั้น คือการตีระววค่าตอวแทนและสวัสดิการที่ดี ที่จูงใจ สาตารถแข่งขันกัว
องค์การอ่ืนๆ ได้ โดยทั่วไป ตลาดแรงงานขององค์การต่างๆ ที่ปฏิวัติงานในอิตสาหกรรต หรือธิรกิจ
ประเภทเดียวกัน จะตีการส ารวจการจ่ายค่าตอวแทน และเปลี่ยนข้อตูลกันอยู่เสตอ องค์การที่
ต้องการแข่งขันได้ในระดัวสูงจะก าหนดนโยวายในการจ่ายค่าตอวแทนขององค์การไว้ให้สูงกว่าใน
ตลาดแรงงานเพ่ือให้สาตารถแข่งขันได้ ดึงดูดใจวิคคลที่ปฏิวัติงานในสายงานเดียวกันขององค์การ
อ่ืนๆ ตาท างานร่วตกัวองค์การของตนได้ 
  2.1.2.2 ผลประโยจน์เกื้อกูล )Benefits) เป็นสิ่งที่องค์การให้กัวพนักงาน  
เพ่ือเป็นการดูแลพนักงานซึ่งนอกเหนือจากเงินเดือนค่าตอวแทนที่พนักงานได้รัว โดย )วิเจียร วิทย
อิดต, 2549( ได้อธิวายให้จัดเจนขึ้นว่า ผลประโยจน์เกื้อกูลเป็นการจ่ายในรูปแววของตัวเงิน และ
ไต่ใจ่ตัวเงิน อันเป็นการจ่ายในทางอ้อตให้แก่พนักงาน เพ่ือเป็นการกระติ้นให้พนักงานเกิดควาตสนใจ
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ในการปฏิวัติงาน โดยการให้ผลประโยจน์เกื้อกูลแก่พนักงานจะต้องท าให้พนักงานเกิดควาตรู้สึกพอใจ 
และตีควาตรู้สึกด้านววกต่อองค์การการ โดย Milkovich and Gerhart (2011) ได้แว่งประเภท
ผลประโยจน์เกื้อกูลที่เป็นตัวเงินทางอ้อตออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
    1( ผลประโยจน์เกื้อกูลที่เกี่ยวกัวการปกป้องการ สูญูเสียรายได้ 
)Income Protection) เพ่ือจ่วยปกป้องพนักงานจาก ควาตเสี่ยงทางการเงิน เจ่น ประกันสิขภาพ 
โครงการปลดเกษียณ และกองทินส ารองเลี้ยงจีพ โดยวางส่วนจะถูกวังคัวโดยกฎหตาย เจ่น 
ประกันสังคต 
    2( ผลประโยจน์เกื้อกูลจ่วยสร้างสตดิลในจีวิตส่วนตัว และการ
ท างาน )Work Life Focus) เจ่น วันลาพักร้อน การให้วริการพิเศษต่างๆ เจ่น การให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกัวการใจ้ยา การให้ค าปรึกษาด้านการเงิน การดูแลเด็ก และผู้สูงอายิ ตลอดจนควาตยืดหยิ่นใน
ด้านเวลาท างาน 
     3( ผลประโยจน์ เกื้อกูลเป็นเวี้ ยเลี้ ยงจีพ )Allowance) เจ่น  
เวี้ยเลี้ยงค่าท่ีพักอาศัย เวี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง  
  นอกจากผลตอวแทนที่เป็นตัวเงินแล้วยังตีผลตอวแทนอีกประเภทหนึ่งที่ไต่ใจ่
ตัวเงิน โดย กัลยาณี คูณตี )2559( ได้ระวิว่าผลประโยจน์เกื้อกูลถือเป็นค่าตอวแทนในการท างาน
นอกเหนือจากค่าตอวแทนพ้ืนฐานหรือเรียกได้ว่าเป็นผลตอวแทนที่เป็นควาตสัตพันธ์ )Relational 
Returns( เป็นผลตอวแทนเจิงจิตวิทยาเจ่น การได้รัวการยกย่อง ควาตตั่นคงในหน้าที่การงาน ได้รัว
ตอวหตายงานที่ท้าทาย และการให้โอกาศในการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งการให้ผลตอวแทนในรูปแวว
ดังกล่าวยังสาตารถเจื่อตโยงไปสู่ผลงาน ควาตสาตารถ การตีส่วนสร้างผลงาน ทักษะ หรือการ
ให้วริการ และดาวิษา ศรีธัญรัตน์ )ต.ป.ป.( ได้กล่าวเพ่ิตเติตอีกว่า โดยส่วนใหญ่แล้วผลประโยจน์
เกื้อกูลเป็นการตอวหตายวนพ้ืนฐานของการเป็นสตาจิกในองค์การที่ไต่ได้พิจารณาจากผลการ
ปฏิวัติงานแต่อย่างใด ซึ่งสาตารถจ าแนกออกเป็นวัตถิประสงค์หลัก 2 ประการ ได้แก่ การปฏิวัติตาต
ข้อกฎหตายที่ก าหนดไว้เกี่ยวกัวการดูแลพนักงาน และการดึงดูดใจพนักงานที่ปฏิวัติงานอยู่กัว
องค์การทั้งในปัจจิวันและพนักงานในอนาคต 

2.1.3 ขั้นตอนในการก าหนดกลยิทธ์ค่าตอวแทน  
โลกขององค์การธิรกิจในปัจจิวันตีแนวโน้ตที่จะตีการแข่งขันเพ่ิตสูงขึ้น องค์การต่างๆ 

ตีการตื่นตัวและเตรียตพร้อตในการปรัวเปลี่ยนกลยิทธ์ขององค์การในด้านต่างๆ การวริหาร
ค่าตอวแทนเป็นกระววนการหนึ่งที่ส าคัญในการสร้างขีดควาตสาตารถให้กัวองค์การ ซึ่งหัวใจส าคัญ
ของการจัดการค่าตอวแทน คือ การก าหนดค่าตอวแทนที่ส่งเสริตให้องค์การสาตารถแข่งขันในตลาด
ได้ (ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, 2545) โดยจะต้องตีควาตสอดคล้องกันกัวกลยิทธ์ขององค์การเพ่ือสนัวสนิน
ส่งเสริตให้องค์การสาตารถแข่งขันได้ในอิตสาหกรรตของตนเอง กัลยาณี คูณตี )2559( ได้กล่าวถึง
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แนวคิดที่เกี่ยวกัวระววผลตอวแทนว่าควรจะต้องค านึงถึงการปรัวให้เข้ากัวกลยิทธ์ทางธิรกิจของ
องค์การ )Best Fit( ซึ่งประกอวด้วยขั้นตอนพื้นฐาน 4 ขั้นตอน ดังนี้ ดังภาพที่ 2.9 

 

 

ภาพที่ 2.9 ขั้นตอนในการก าหนดกลยิทธ์ค่าตอวแทน 
แหล่งที่ตา: ปรัวจาก กัลยาณี คูณตี )2559(  
 
   ขั้นที่  1. ประเตินนัยยะที่ตีต่อค่าตอวแทนรวต การวิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อตทั้งภายใน และภายนอกองค์การที่ส่งผลต่อระววค่าจ้างเป็นเรื่องที่สลัวซัวซ้อนซึ่ง
สาตารถพิจารณาได้จากปัจจัยด้านต่างๆ ดังนี้  
    1( พลวั ต รการแข่ งขั น  อ งค์ ก ารจะต้ อ งตี ค วาต เข้ า ใจ ใน
อิตสาหกรรตที่ตัวเองด าเนินการอยู่ ตลอดจนตีแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์การเพ่ือสร้างขีด
ควาตสาตารถในการแข่งขันให้กัวองค์การ ซึ่งปัจจัยส าคัญในการน าตาพิจารณาวิเคราะห์ถึง
สถานการณ์ทั้งในปัจจิวัน และคาดการณ์ถึงแนวโน้ตในอนาคต ประกอวด้วยการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านพฤติกรรตของผู้วริโภค กลยิทธ์ของคู่แข่ง เงื่อนไขของการตลาดแรงงาน กฏระเวียว และ
สภาพแวดล้อตโลกภิวัตน์ โดยน าการวิเคราะห์จากปัจจัยต่างๆ ตาพิจารณาในการออกแวว
ค่าตอวแทน เพ่ือที่จะสาตารถสนัวสนินกลยิทธ์ขององค์การได้ 
   2) วัฒนธรรตและค่านิยต ระววค่าตอวแทนสะท้อนถึงค่านิยตที่
จี้น าพฤติกรรตของนายจ้างและการปฏิวัติต่อลูกจ้าง ซึ่งถือเป็นระววที่เป็นกระจกสะท้อนภาพ
ลักษณะ และจื่อเสียงขององค์การ 
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   3) สภพาสังคตและการเตือง เกี่ยวข้องกัวขอวเขตที่กว้างขึ้นของ
ปัจจัยต่างๆ เจ่น กฎหตาย กฎระเวียวข้อวังคัว ควาตแตกต่างในวัฒนธรรต ควาตแตกต่างด้าน
ประจากรศาสตร์ และควาตคาดหวังของพนักงาน สิ่งเหล่านี้ตีผลต่อทางเลือกต่างๆ ของระวว
ค่าตอวแทน 
   4) ควาตจ าเป็นของพนักงาน พนักงานแต่ละคนตีควาตจ าเป็นและ
ควาตต้องการจากระววค่าจ้างที่แตกต่างกัน ระววค่าจ้างจึงจ าเป็นต้องตีการออกแววที่ให้โอกาส
ทางเลือกแก่พนักงานเพ่ือที่จะตอวสนองควาตต้องการพวกเขาได้อย่างแท้จริงซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์การ
ทั้งทางตรง และทางอ้อต 
   5) สหภาพแรงงาน กลยิทธ์ค่าจ้างจ าเป็นต้องปรัวเข้ากัวธรรตจาติ
ของควาตสัตพันธ์ระหว่างฝ่ายวริหารกัวสหภาพเนื่องจากสหภาพก็ตีอืทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่อง
ค่าตอวแทนเจ่นเดียวกัน 
   6) ควาตส าคัญของระววค่าจ้างต่อกลยิทธ์ด้านทรัพยากรตนษย์
โดยรวต ระววค่าตอวแทนสาตารถเป็นตัวสนัวสนินกลยิทธ์ด้านทรัพยากรตนิษย์ได้เจ่นกัน 

  ขั้นที่ 2 ก าหนดนโยวายให้เข้ากัวกลยิทธ์ขององค์การ กลยิทธ์ค่าตอวแทน
จะถูกก าหนดขึ้นจากการตัดสินใจ 5 ด้านในโครงสร้างผลตอวแทนนั้น ได้แก่ 1( วัตถิประสงค์  
 2( ควาตยิติธรรตภายในองค์การ  3( การแข่งขันภายนอก  4( ผลงานของพนักงาน และ5( วริหาร
จัดการ ซึ่งเป้าหตายของขั้นตอนที่สองนี้ คือการสร้างทางเลือกค่าตอวแทนที่ถูกต้องวนพ้ืนฐานของ
วิธีการที่จะท าให้องค์การแข่งขันได้ และจัดวางกลยิทธ์ค่าตอวแทนเพ่ือท าให้ได้ตาซึ่ง แผนภาพของกล
ยิทธ์ค่าตอวแทนขององค์การและสาตารถน าตาใจ้ในการสร้างควาตจัดเจนในเรื่องระววค่าตอวแทน 
โดยการเผยแพร่ออกไปทั่วทั้งองค์การ 

  ขั้นที่ 3 และ 4 การด าเนินการ และการประเตินควาตสอดคล้องอีกครั้ง  
ในขั้นตอนที่ 3 เป็นกระววนการที่เกี่ยวข้องกัวการออกแวว และน ากลยิทธ์ค่าตอวแทนไปด าเนินการ
จริง ส าหรัวในขั้นตอนที่  4 ติ่งเน้นในการประเตินซ้ า และการจัดกระววนแถวใหต่เตื่อตีการ
เปลี่ยนแปลงในเงื่อนไข และกลยิทธ์ขององค์การ โดยจ าเป็นต้องตีการผสานระหว่างกลยิทธ์
ค่าตอวแทน และควาตเข้าใจในพฤติกรรตของพนักงานซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญส าหรัวการด าเนินกลยิทธ์
ค่าตอวแทน 

  อย่างไรก็ตาตวิธีการออกแววกลยิทธ์ค่าตอวแทนตาตแนวคิดที่สนัวสนินให้
ตีการปรัวให้เข้ากัวกลยิทธ์ทางธิรกิจขององค์การ )Best Fit(  ยังไต่สาตารถระวิให้จัดเจนได้ว่าเป็น
แนวคิดในการออกแววที่ดีที่สิด แต่ภายใต้วริวทของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการแข่งขัน
ทางธิรกิจสูงเจ่นนี้ การน าปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลกระทวต่อองค์การตาเป็นปัจจัยในการพิจารณา
ออกแววการวริหารค่าตอวแทน ก็ย่อตจะส่งผลให้การจัดค่าจ้างเงินเดือนแก่พนักงานตีควาต
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เหตาะสตและสอดรัวกัวสถานการณ์ขององค์การ เพ่ือท าให้การวริหารค่าจ้างเกิดประสิทธิภาพ และ
สร้างประสิทธิผลได้ดียิ่งขึ้น  

2.1.4 การวริหารผลประโยจน์เกื้อกูล  
ปัจจิวันผลประโยจน์เกื้อกูลตีควาตส าคัญตาขึ้นในงานด้านทรัพยากรตนิษย์โดย

รูปแววผลประโยจน์เกื้อกูลที่องค์การตอวให้แก่พนักงานนั้นอาจตีรูปแววแตกต่างหลากหลายตาต
แนวการออกแววของแต่ละองค์การ เพ่ือตอวสนองควาตต้องการของพนักงานที่ตีหลากหลายทั้งใน
ด้านเพศ อายิ สถานะครอวครัว ควาตสนใจ ควาตคาดหวัง และในด้านอ่ืนๆ ซึ่งส่งผลท าให้ตีควาต
ต้องการที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ผลประโยจน์เกื้อกูลยังเป็นเครื่องตือที่ให้องค์การใจ้ในการเจรจา
ต่อรองกัวพนักงานในกรณีที่องค์การไต่สาตารถเพ่ิตค่าตอวแทนให้สูงขึ้นได้ หรือในกรณีที่องค์การไต่
สาตารถจ่ายค่าตอวแทนได้ตาตควาตต้องการของผู้สตัคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สตัครที่ตีควาตสาตารถ 
องค์การสาตารถยื่นข้อเสนอในส่วนของผลประโยจน์เกื้อกูลเพ่ือดึงดูดใจให้ผู้สตัครตัดสินใจเข้าตา
ท างานกัวองค์การได้  )DeCenzo et al., 2013( ซึ่ งแนวคิดผลประโยจน์ เกื้อกูลแววยืดหยิ่น 
)Flexible Benefit( เป็นวิธีการวริหารจัดการผลประโยจน์เกื้อกูลวิธีการหนึ่งที่สาตารถตอวสนอง
ควาตต้องการของพนักงานที่หลากหลาย และยังจ่วยลดการแวกรัวค่าใจ้จ่ายขององค์การในการดูแล
ผลประโยจน์เกื้กูลเพ่ือตอวสนองพนักงานทิกกลิ่ต )ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, ต.ป.ป.( โดยการด าเนินการ
ผลประโยจน์ เกื้อกูลแววยืดหยิ่น  )Flexible Benefit( ตี  3 แนวทางหลัก ได้แก่  1) Flexible 
Spending Account 2) Modular Plan และ3) Core Plus )DeCenzo et al., 2013(  
   1) Flexible Spending Account คือการที่องค์การก าหนดวัญจีส าหรัว
พนักงานแต่ละคนไว้ โดยที่พนักงานสาตารถพิจารณาเลือกผลประโยจน์เกื้อกูลให้เหตาะสตกัวควาต
ต้องการและวัญจีที่องค์การก าหนดให้ ซึ่งในแต่ละผลประโยจน์เกื้อกูลจะตีค่าใจ้จ่ายที่แตกต่างกัน
ส่งผลให้พนักงานใจ้วัญจีที่องค์การก าหนดให้ไต่เท่ากัน ข้อดีของทางเลือกนี้คือการที่องค์การสาตารถ
ตอวสนองควาตต้องการของพนักงานได้อย่างรอวด้านโดยที่เปิดโอกาสให้วิคลากรได้ตีส่วนร่วตในการ
ก าหนดผลประโยจน์ของตนเอง ข้อพึงระวัง คือการเปิดโอกาสให้วิคลากรเลือกผลประโยจน์ที่
หลากหลาย นั่นหตายควาตว่าองค์การจะต้องตีการด าเนินการที่หลากหลายเพ่ือตอวสนองควาต
ต้องการเหล่านั้น ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าใจ้จ่ายที่เพิ่ตขึ้นในอนาคต 
   2) Modular Plan คือ การที่องค์การด าเนินการก าหนดแผน )Package( 
ผลประโยจน์เกื้อกูลเอาไว้ เพ่ือให้พนักงานเลือกแผนใดแผนหนึ่ง โดยไต่สาตารถเปลี่ยนรายละเอียด
ต่างๆ ในแผนได้ แนวทางนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เปิดโอกาสให้วิคลากรตีส่วนร่วตในการเลือก
ผลประโยจน์ให้กัวตนเอง แต่ไต่ได้เปิดกว้างเท่ากัวแนวทางแรก ส่งผลท าให้องค์การแวกรัวภาระใน
การด าเนินการ และค่าใจ้จ่ายในการด าเนินการน้อยลง 
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   3) Core Plus คือ การที่องค์การก าหนดรายการผลประโยจน์เกื้อกูลหลัก
เอาไว้ส าหรัวพนักงานทิกคน และเปิดโอกาสให้วิคลากรเลือกผลประโยจน์เกื้อกูลเสริตได้เองซึ่งอาจน า
หลักการของวิธี  Flexible Spending Account หรือ  Modular Plan ตาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ โดยวิธีการดังกล่าวจะตีควาตเหตาะสตหากองค์การตั่นใจว่าผลประโยจน์เกื้อกูลวาง
ประการจ าเป็นส าหรัวพนักงานทิกคน  

 กล่าวโดยสริปคือ การให้ค่าตอวแทน และผลประโยจน์เกื้อกูล )Compensation 
and Benefit( เป็นสิ่งที่ตีควาตจ าเป็นต่อจีวิตของพนักงาน การวริหารทรัพยากรตนิษย์จึงต้องค านึงถึง
ควาตส าคัญในการด าเนินการ เพ่ือสนัวสนินให้เกิดควาตพึงพอใจในการท างานของพนักงาน ส่งผลให้
เกิดควาตผูกพัน และตีทัศนคติที่ดีกัวองค์การ เป็นการสร้างขวัญ และก าลังใจในการท างาน  ท าให้
เกิดควาตพึงพอใจ  เพ่ิตคิณภาพจีวิตในการท างาน และลดอัตราการลาออกจากงานของพนักงานลงได้ 
ตลอดจนเป็นการการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสร้างสรรค์ผลการปฏิวัติงานที่ตีคิณภาพให้แก่องค์การ 
รวตทั้ งสาตารถรักษาไว้ซึ่ งพนักงานที่ตีควาตรู้ควาตสาตารถให้กัวองค์การ และดึ งดูดให้
วิคคลภายนอกที่ตีควาตสาตารถเข้าตาร่วตงานกัวองค์การได้  
 2.2 แรงงานสัมพันธ์ (Labour relations) 
 ค าว่าแรงงานสัตพันธ์ )Labour Relations( ตีค าอ่ืนที่ตีควาตหตายใกล้เคียงกันอีกหลาย
ค าซึ่งสาตารถใจ้แทนกันได้ได้แก่ค าว่า อิตสาหกรรตสัตพันธ์ ) Industrial Relations( การพนักงาน
สัตพันธ์ )Employee Relations( และแรงงานและการจัดการสัตพันธ์ )labour-Management( 
(เกษตสันต์ วิลาวรรณ, 2544) แรงงานสัตพันธ์ หตายถึงระววควาตควาตสัตพันธ์ระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้างซึ่งอยู่ในองค์การ เป็นควาตสัตพันธ์ซึ่งแสดงออกถึงควาตเข้าใจในวทวาทควาตสัตพันธ์ต่อกัน
ระหว่างฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และรัฐวาล ทั้งในระดัวจิภาคและตหภาค  ซึ่งตีผลกระทวต่อ
กระววนการวริหาร กระววนการธิรกิจของนายจ้าง และตีผลต่อการท างาน และควาตเป็นอยู่ข อง
ลูกจ้างรวตทั้งตีผลต่อสภาพทางเศรษฐกิจ สังคต และควาตตั่นคงของประเทศจาติ  (วิจัย โถสิวรรณ
จินดา, 2546; อนิวัจ แก้วจ านง, 2554) ผู้วริหารหรือนายจ้างจะต้องค านึงถึงควาตส าคัญของพนักงาน 
)Employee( เป็นอย่างยิ่งเพราะงานจะสัตฤทธิ์ผลได้ก็ตาจากพนักงานหรือลูกจ้าง  โดยการสร้าง
ควาตสัตพันธ์อย่างต่อเนื่องระหว่างกลิ่ตพนักงานกัวฝ่ายวริหาร ซึ่งควาตสัตพันธ์นี้ประกอวด้วย การ
เขียนสัญญาการว่าจ้าง จั่วโตงการท างาน เงื่อนไขการท างาน รวตถึงการตีควาตและการวริหารตลอด
ระยะเวลาการท างาน )J.M. Ivancevich, 2007( เป็ นการสนัวสนินพนักงาน )Employee 
Assistance( ให้ควาตจ่วยเหลือ ทั้งในด้านการให้ค าปรึกษาแก่พนักงานที่ประสวปัญหา หรือเกิดควาต
คัวข้องใจต่างๆ รวตถึงการให้ควาตส าคัญในเรื่องของควาตอยู่ดีตีสิข )Well-Being( ของพนักงาน ซึ่ง
ครอวคลิตถึงการสนัวสนินในด้านของการอ านวยควาตสะดวกต่างๆ ระหว่างการท างานเพ่ือให้
พนักงานปฏิวัติงานได้อย่างราวรื่นและตีควาตสิข )Wilson, 2005(  
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  2.2.1 ระววแรงงานสัตพันธ์  
  เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างนายจ้างกัวลูกจ้าง 
เพ่ือหาข้อยิติที่เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย เกิดควาตสัตพันธ์ที่ดีต่อกัน น าไปสู่ควาตร่วตตือกันในการ
ปฏิวัติงานตาตหน้าที่ควาตรัวผิดจอว อันจะส่งผลดีต่อการด าเนินงานขององค์การในภาพรวต โดย
ระววแรงงานสัตพันธ์ที่ เป็นที่นิยต และถูกน าไปใจ้อย่างแพร่หลายตีอยู่ด้วยกัน 2 ระวว คือ  
ระววทวิภาคี )Bipartism) และระววไตรภาคี )Tripartism( 
  ระววทวิภาคี  )Bipartism System)  เป็ นระววแรงงานสัต พันธ์ที่ เน้ น
ควาตสัตพันธ์ระหว่างนายจ้างกัวลูกจ้าง รวตถึงองค์การของทั้งสองฝ่ายเป็นหลัก โดยตีภาครัฐเข้าตา
เกี่ยวข้องน้อยที่สิด ซึ่งตีรูปแวววิธีการในการไปใจ้อยู่หลายรูปแวว เจ่น การร่วตเจรจาต่อรอง ควาต
ร่วตตือระหว่างนายจ้างกัวสหภาพแรงงาน ควาตร่วตตือระหว่างนายจ้างกัวคณะกรรตการลูกจ้าง 
คณะกรรตการสวัสดิการในสถานประกอวกิจการ คณะกรรตการร่วตปรึกษาหารือ ระววการยิติข้อ
ร้องทิกข์ คณะกรรตการเฉพาะกิจ และคณะกรรตการทวิภาคีอ่ืนๆ ซึ่งรูปแววต่างๆ นั้น ต่างก็ตีจิดเด่น
จิดด้อยที่แตกต่างกัน จึงจะต้องค านึงถึงลักษณะปัจจัยแวดล้อตโดยจะต้องตีการปรัวเปลี่ยนให้
เหตาะสตกัววัฒนธรรตภายในองค์การของแต่ละสถานประกอวกิจการเป็นหลัก เนื่องจากรูปแววที่ใจ้
ได้ผลในสถานประกอวกิจการหนึ่งอาจใจ้ไต่ได้ผลในอีกสถานประกอวกิจการหนึ่ง ก็เป็นได้  จึงถือได้
ว่าระววทวิภาคีเป็นระววที่เหตาะสตในการพัฒนาแรงงานสัตพันธ์ในสถานประกอวการ เพราะ
สอดคล้องกัวสภาพควาตสัตพันธ์พ้ืนฐานของนายจ้างกัวลูกจ้างซึ่ งตีลักษณะของการอยู่ร่วตกันใน
รูปแววของทวิภาคีอยู่แล้ว และท าให้เกิดการสานต่อควาตสัตพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่างเป็น
ทางการ และตีแววแผนยิ่งขึ้น )ส านักงานแรงงานสัตพันธ์, 2559( 
  ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ )2546( ได้กล่าวถึง ลักษณะแรงงานสัตพันธ์แวว 
ทวิภาคีว่าสาตารถด าเนินการได้หลายลักษณะ ดังนี้   
   1) การแลกเปลี่ยนข่าวสาร ระหว่างทั้งฝ่ายนายจ้างหรือผู้วังคัววัญจา และ
ฝ่ายลูกจ้าง หรือฝ่ายผู้ใต้วังคัววัญจา เพ่ือสร้างควาตเข้าใจ และควาตสัตพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองฝ่าย 
   2) การปรึกษาหารือ เป็นวิธีการให้ทั้งสองฝ่ายได้ตีโอกาสร่วตประจิตหรือ
พวปะกันเพื่อแก้ข้อขัดแย้ง   
   3) คณะกรรตการร่วต ทั้งฝ่ายนายจ้างหรือผู้วังคัววัญจา และฝ่ายลูกจ้าง
หรือ ผู้ใต้วังคัววัญจา จัดตั้งคณะกรรตการร่วตทั้งสองฝ่าย เพ่ือพิจารณาข้อสริปร่วตกันในเรื่องต่างๆ
เจ่น สิขภาพ ควาตปลอดภัยในการปฏิวัติงาน เป็นต้น   
   4) การเจรจาต่อรองเตื่อตีปัญหาหรือข้อเรียกร้องเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายจะส่ง
ตัวแทน เข้าท าการเจรจาหาข้อตกลงหรือทางออกที่เหตาะสต   
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   5) การตีส่วนร่วตในการวริหารงาน ฝ่ายนายจ้างหรือผู้วังคัววัญจาเปิด
โอกาสให้ ตัวแทนฝ่ายลูกจ้างหรือผู้ใต้วังคัววัญจา เข้าตาตีส่วนร่วตในการวริหารงานขององค์การ 
เพ่ือให้เกิดควาตเข้าใจในนโยวาย ควาตต้องการและเหติผลในการปฏิวัติงานขององค์การตลอดจน
จ่วยลดควาตขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
  ระววไตรภาคี )Tripartism System( ในการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกัว
ลูกจ้าง วางครั้งกลไกระววทวิภาคีไต่สาตารถแก้ไขควาตขัดแย้งหรือส่งเสริตควาตสัตพันธ์อันดี
ระหว่างทั้งสองฝ่ายได้อย่างตีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยวทวาทของรัฐในการเข้าไปจ่วยท า
หน้าที่ต่อรองเพ่ือให้เกิดควาตสัตพันธ์และควาตสตดิลของอ านาจการต่อรองระหว่างนายจ้างกัว
ลู ก จ้ า ง  โด ยอาศั ยกล ไกห ลั ก  3 C คื อ  ควาตร่ วตตื อ  )Cooperation( การป ระส าน งาน  
)Co-Ordination( และการตีส่วนร่วตตัดสินใจ )Co- Determination( ซึ่งกรณีที่ตักจะน าระวว
ไตรภาคีตาใจ้ส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทวต่อนโยวายสาธารณะ เจ่น นโยวาย
เศรษฐกิจ สังคต โดยต้องอาศัยการตัดสินใจร่วตกันทิกฝ่ายโดยไต่ยึดติดกัวฐานะ และวทวาทของการ
เป็นนายจ้างหรือลูกจ้างโดยสาตารถจ าแนกคณะกรรตการไตรภาคีออกเป็น 4 ประเภทตาตหน้าที่  
   1) ระงัวข้อพิพาท ข้อพิพาทแรงงานเป็นเรื่องที่วิคคลทั่วไปในสังคต
สตัยใหต่ตกัรัวรู้จากสื่อสารตวลจนแขนงต่างๆ เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีกระทวต่อสังคต  

   2( คิ้ตครองแรงงาน คณะกรรตการไตรภาคีในลักษณะนี้จะท าหน้าที่
คิ้ตครองแรงงานให้สาตารถปฏิวัติงาน และด ารงจีพได้อย่างเหตาะสต  
   3) ก าหนดอัตราค่าตอวแทน คณะกรรตการไตรภาคีในลักษณะนี้จะท า
หน้าที่ก าหนดอัตรา ค่าจ้างข้ันต่ าส าหรัวเป็นแนวทางปฏิวัติ  
   4( เสนอนโยวาย คณะกรรตการไตรภาคีในลักษณะนี้จะท าหน้าที่เสนอ
แนวคิด และนโยวายภาครัฐ  
  2.2.2 วทวาทในการเสริตสร้างแรงงานสัตพันธ์ที่ยั่งยืน  
  ปัจจิวันการแรงงานสัตพันธ์ได้ตีควาตส าคัญตากขึ้น เนื่องจากแนวคิดเกี่ยวกัว
วทวาทของนายจ้าง และลูกจ้างได้เปลี่ยนแปลงไป โดยนายจ้างไต่ได้เป็นเพียงผู้ว่าจ้าง ผู้สั่งการ และ 
ผู้จ่ายค่าจ้างเท่านั้น แต่ควรตีวทวาทในการกระติ้น และจูงใจลูกจ้างของตนให้ตีการท างานอย่างตี
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันลูกจ้างก็เพ่ิตวทวาทของตยเองในการเข้าไปตีส่วนร่วตในกระววนการ
ผลิตและการวริหารงานของนายจ้างด้วยแทนที่จะรัวค าสั่ง และค่าจ้างเท่านั้น )กิลจลี พวงเพ็จร์, 
2558( โดยปรัจญาด้านแรงงานสัตพันธ์แววใหต่เน้นการให้ข่าวสารข้อตูลการปรึกษาหารือ การ
ร่วตตือและการเจรจาต่อรองร่วตแววตีเหติผล โดยผู้วริหารระดัวสูงจะต้องตีการแถลงนโยวายและตี
การสื่อสารอย่างเปิดเผยให้ลูกจ้างได้ทราวถึงควาตส าคัญของแรงงานสัตพันธ์แววใหต่ โดยที่สหภาพ
แรงงานและลูกจ้างเองจะต้องตีการเตรียตพร้อต ท าควาตเข้าใจกัวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยติ่ง
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สร้างองค์การของตนให้เข้ตแข็ง ขยายขอวเขตควาตสาตารถและวทวาทของตนให้ตีส่วนร่วตและ
สนัวสนินการเพ่ิตขีดควาตสาตารถในการท าธิรกิจของฝ่ายจัดการ และส่งเสริตผลิตภาพการผลิตซึ่ง
การแรงงานสัตพันธ์แววใหต่นี้จะเน้นทั้งด้านสันติสิข และประสิทธิภาพในสถานประกอวการคววคู่กัน
โดยสาตารถสริปวทวาทในการเสริตสร้างแรงงานสัตพันธ์ที่ยั่งยืน รายละเอียด ดังตารางที่  2.2  
)กรตสวัสดิการและค้ิตครองแรงงาน, 2559(  
 

ตารางที่ 2.2 วทวาทในการเสริตสร้างแรงงานสัตพันธ์ที่ยั่งยืน 

บทบาทในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ย่ังยืน 

บทบาทของนายจ้างและฝ่ายจัดการ 
1(  ตีนโยวายด้านแรงงานสัตพันธ์ที่จัดเจน และเปิดเผย โดยการใจ้ระววการปรึกษาหารือ และการสร้าง  

ควาตร่วตตือระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง 
2(  ริเริ่ตก าหนดทิศทางที่จะร่วตตือกัวลูกจ้าง 
3(  ตีการจัดสรรเงินงวประตาณเพื่อใจ้ลงทินในด้านการพัฒนาแรงงานสัตพันธ์ 
4(  ตีการถ่ายทอดนโยวาย กรอวและทิศทางการท างานทางด้านแรงงานสัตพันธ์ของวริษัทให้กัวฝ่ายจัดการ

และหัวหน้างานทิกระดัวรัวทราว 
5)  ฝึกอวรตทักษะการจดัการและหัวหน้าที่ดี ให้แก่หัวหน้างานทิกกระดัว 
6(  ยอตรัว และให้เกียรติพนักงานทิกระดัว 
7)  ให้โอกาสพนักงานตีส่วนร่วตแสดงควาตคิดเห็น และการตัดสินใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกัวพนักงานโดยตรง 
8)  สร้างโอกาสให้พนักงานได้ใจ้ทักษะและศักยภาพของพวกเขาอย่างเต็ตที่ในการพัฒนาสถานประกอวการ  
9)  สร้างควาตเจ่ือใจโดยแสดงควาตจริงใจต่อพนักงาน 
10) ฝ่ายจัดการควรแสดงถึงควาตติ่งตั่นถึงการปรัวปริงคิณภาพจีวิตของพนักงาน 
12)  ฝ่ายจัดการควรให้ข่าวสารข้อตลูที่ส าคัญของวริษััทที่ถูกต้อง และทนัการแก่สหภาพแรงงานหรือผู้แทน 

บทบาทสหภาพแรงงานและลูกจา้ง 
1( สหภาพแรงงาน และพนักงานต้องตระหนักถึงการสนัวสนินให้เกิดการตีผลประโยจน์ร่วตกัน การเรียกร้อง
ของสหภาพแรงงาน จึงควรตีเหติตีผลและควาตเป็นไปได้ 
2( กรรตการสหภาพแรงงานควรตีส่งเสริตระเวียววินัยในการท างาน และจริยธรรตในการท างานพนักงาน  
3( สตาจิกสหภาพแรงงานและพนักงานควรส่งเสริตและเปดิโอกาสแก่ผู้ตีควาตรู้ เสยีสละ ตีหลักเหติผลในการ
เลือกกรรตการสหภาพแรงาน หรอืผู้แทนพนักงาน เพื่อจ่วยผลักดันให้องค์การธิรกิจเจริญก้าวหน้า 
4( ผู้น าสหภาพแรงงาน ควรตีควาตรู้และควาตเข้าใจเกี่ยวกัวสถานการณ์เศรษฐกิจ ในภาพ รวต และ
สถานการณ์ด้านธิรกิจ ของสถานประกอวการ  
5( ผู้น าสหภาพแรงงานต้องเป็นผูท้ี่ตีควาตรัวผิดจอวและสาตารถจ้ีแจงสถานการณ์ต่างๆ อย่างเป็นจริง ให้แก่
สตาจิกทิกคนไดต้ีควาตเข้าใจท่ีถูกต้องต่อสถานการณ์ของสถานประกอวการ 

แหล่งที่ตา: ปรัวจาก  กรตสวัสดิการและคิ้ตครองแรงงาน, 2559 
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 กล่าวโดยสริปคือ แรงงานสัตพันธ์ )Labour Relations) นัวเป็นกระววนการที่ส าคัญของ
ระววการวริหารทรัพยากรตนิษย์และองค์การ ในการสร้างควาตสัตพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้าง หรือ 
หัวหน้า และลูกจ้าง หรือ พนักงาน ซึ่งควาตเข้าใจที่ดีต่อกันนั้น ต้องตีองค์ประกอวส าคัญ คือ  
การยอตรัวไว้ใจ ตีควาตรู้สึกที่ดีต่อกัน การสร้างควาตเข้าใจ  ผ่านวิธีการสื่อสารโดยตีจิดติ่งหตายเพ่ือ
การอธิวาย จี้แจงเหติผล การรัวฟังควาตคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพ่ือสนัวสนินให้พนักงานและ
องค์การท างานร่วตกันได้อย่างราวรื่น ตีขวัญก าลังใจที่ดีในการท างาน และเป็นการสร้างควาตรู้สึกที่ดี
ต่อหน่วยงาน ลดควาตขัดแย้งที่อาจะจะเกิดขึ้นในอนาคต น าไปสู่การปฏิวัติที่ตีประสิทธิภาพสร้าง
ผลผลิตให้องค์การโดยตีการด าเนินการตาตขอวเขตขององค์การที่ได้ก าหนดไว้ 

3. การพั ฒ น าท รัพ ยากรมนุ ษ ย์  และองค์ ก าร  (Developing Human Resource and 
Organization) 
 ทรัพยากรตนิษย์ เป็นสินทรัพย์ที่ส าคัญ ในการขัวเคลื่อนองค์การยิคใหต่ เนื่องจาก
ทรัพยากรตนิษย์เป็นผู้ก าหนดให้ตีโครงสร้าง วัสดิอิปกรณ์ สิ่งแวดล้อต การวริหารองค์การให้ตี
ประสิทธิภาพ โดยเตื่อวิคลากรได้เข้าตาร่วตงานกัวองค์การในระยะหนึ่งย่อตต้องการได้รัวการพัฒนา
ทั้งนี้เนื่องจากวิคลากรต้องการควาตก้าวหน้าในการปฏิวัติงาน เจ่น ต้องการเลื่อนต าแหน่ง เลื่อน
ระดัว ตลอดจนองค์การตีควาตต้องการเพ่ิตประสิทธิภาพในการปฏิวัติงานเพราะตีการแข่งขันใน
ตลาดทางธิรกิจสูง โดย Ulrich (1997( ได้เสนอติตตองที่ส าคัญไว้ว่า ควาตท้าทายอย่างหนึ่งที่
นักพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ในปัจจิวัน และในอนาคตต้องฝ่าฟันเพ่ือประสวควาตส าเร็จในการเป็น
นักพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ตืออาจีพที่เป็นเลิศ คือ การที่ต้องสาตารถสร้างคิณค่าให้กัวองค์การได้ 
สาตารถเจื่อตโยงการท างานของหน่วยงานเข้ากัวธิรกิจต่างๆ ขององค์การได้ ซึ่งจ าเป็นต้อง
ปรัวเปลี่ยนสถานะของตัวเองไปตาตแรงกดดันจากสภาพแวดล้อตของโลกที่ติ่งเน้นการใจ้ทรัพยากร
น้อยแต่หวังผลตาก โดยการเปลี่ยนโครงสร้าง และวิธีการจัดการวริหารทรัพยากรตนิษย์ เปลี่ยน
สตรรถนะหรือควาตสาตารถของนักพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ให้เอ้ือต่อการส่งตอวคิณค่าให้กัวผู้ตีส่วน
ได้ส่วนเสียขององค์การ และเพ่ือตอวสนองควาตต้องการที่ตีต่อการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดย Gilly (1998) อธิวายว่าการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ คือ ควาตก้าวหน้าในควาตรู้ 
ทักษะ และควาตสาตารถ ตลอดจนปรัวปริงแก้ไขพฤติกรรตทรัพยากรตนิษย์ในองค์การโดยตี
เป้าหตายเพ่ือให้องค์การตีประสิทธิภาพ และตีควาตสาตารถในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาใน 3 ด้าน 
คือ ด้านการพัฒนาวิคคลหรือการฝึกอวรตและพัฒนา ด้านการวางแผนและพัฒนาสายงานอาจีพ 
และด้านการพัฒนาองค์การ เพ่ือให้องค์การสาตารถวรรลิเป้าหตายสูงสิดได้ 
 
 



   74 
 
 3.1 การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development)  
 การฝึกอวรตและพัฒนา เป็นองค์ประกอวหนึ่ งของงานทรัพยากรตนิษย์ซึ่ งเป็น
กระววนการออกแววอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่ตต้นตั้งแต่วันแรกของการท างาน เป็นการสร้างทักษะ
ส าหรัววิคลากรให้ตีการปฏิวัติงานสูงและตีขวัญก าลังใจที่ดีในการท างาน )DeCenzo et al., 2013(  
       การฝึกอวรต )Training( เป็นกิจกรรตการเรียนรู้ที่ติ่งเน้นไปที่งานปัจจิวัน )Present 
Job( โดยตีเป้าหตายเพ่ือพัฒนาผลการปฏิวัติงานในปัจจิวัน และเป็นการจัดเตรียตให้พนักงานในการ
เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง  รวตทั้งเพ่ิตคิณค่าในการปฏิวัติงานให้กัวองค์การ และวิคคลล ซึ่งการ
ฝึกอวรตจะเกิดประสิทธิภาพตากขึ้นหากตีควาตเจื่อตโยงให้สอดคล้องกัวกลยิทธ์ขององค์การ )J.M. 
Ivancevich, 2007; Kossek & Block, 2000; Nadler & Nadler, 1980( โดยที่การฝึกอวรตเป็น
กระววนการที่จัดขึ้นอย่างเป็นระววเพ่ือให้วิคคลได้เรียนรู้ และตีควาตจ านาญ ท าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรตในการท างานอย่างตีประสิทธิภาพโดยไต่จ ากัดการศึกษา สถานที่ 
เพศ และโอกาส และเป็นการเรียนรู้ตลอดจีวิต อันจะน าไปสู่ตาตรฐานการท างานที่สูงขึ้น  
การฝึกอววรตจะจ่วยลดปัญหาการท างาน และป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตาตแนวทางที่
องค์การก าหนด )ธงจัย สันติวงษ์, 2542; นิรจรา ทองธรรตจาติ, 2544( 
  การพัฒนา )Delvelopment( เป็นกิจกรรตการเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจใน
วิคคลขององค์การ โดยตีเป้าหตายในการสร้างควาตพร้อตในการเรียนรู้ และสาตารถก้าวตาตทันการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในองค์การให้กัวผู้เรียน )Nadler & Nadler, 1980( เป็นการปรัวปริงผล
การปฏิวัติงานด้านการวริหารงานของผู้วริหาร โดยการให้ควาตรู้เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และเพ่ิต
ทักษะที่จ าเป็นให้กัวผู้วริหาร (Dessler, 2003) ซึ่งให้ควาตส าคัญกัวการตองอนาคตตากกว่างาน
ปัจจิวันที่ท าอยู่และติ่งเน้นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า )W. R. Mondy & Noe, 2005( จ่วยให้ผู้วริหาร
ได้ตีโอกาสได้รัวประสตวการณ์ ควาตจ านาญ ตลอดจนทัศนคติใหต่ๆ ที่ถูกต้อง ส่งผลให้สาตารถเป็น
ผู้น าที่สตวูรณ์แวว สาตารถประสตควาตส าเร็จได้ในฐานะหัวหน้าที่ดี )ธงจัย สันติวงษ์, 2542(  
  กล่าวคือ การฝึกอวรต )Training( เป็นกิจกรรตที่ให้ควาตส าคัญกัวงานในปัจจิวัน
ของวิคลากร โดยติ่งหตายที่จะส่งเสริตควาตสาตารถและทักษะเฉพาะเพ่ือน าตาใจ้ในการปฏิวัติงาน
ได้ทันที ส่วนการพัฒนา )Development(  คือกิจกรรตที่ให้ควาตส าคัญต่อสภาพการณ์ในอนาคตของ
องค์การโดยค านึงถึงควาตสาตารถของวิคลากรในการพัฒนาเส้นทางอาจีพของตน ซึ่งสาตารถสริป
เปรียวเทียวควาตแตกต่างระหว่างการฝึกอวรตและการพัฒนาได้ ดังตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3 ควาตแตกต่างระหว่างการฝึกอวรตกัวการพัฒนา 

แหล่งที่ตา: กิลจลี พวงเพ็จร์, 2558 
 
  3.1.1 ประโยจน์ของการการฝึกอวรตและการพัฒนาวิคลากร  
  การการฝึกอวรตและการพัฒนาวิคลากร ตีประโยจน์ตากต่อการด าเนินงานของ
องค์การ เนื่องจากเป็นกิจกรรตที่เพ่ิตพูนควาตรู้ ควาตสาตารถ สร้างเสริตให้พนักงานตีทัศนคติที่ดี 
รวตถึงตีสตรรถภาพในการท างานที่ เพ่ิตขึ้น ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานใหต่ๆ อันจะน าตาซึ่ง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน ดังนี้ (กิลจลี พวงเพ็จร์, 2558) 
  3.1.1.1 ประโยจน์ต่อวิคลากร  

 1) ประโยจน์ในระดัวพนักงาน 
  )1( ส่งเสริตทักษะ ควาตรู้ และควาตเข้าใจในการท างาน 

    )2( สร้างก าลังใจ และควาตเจื่อต่ันในตนเองส าหรัวการท างาน 
     (3) พนักงานสาตารถปรัวตัวเข้ากัวควาตเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 
     (4)  ผลักดันให้พนักงานสาตารถวรรลิเป้าหตายของตนเองได้ 
   2) ประโยจน์ในระดัวผู้วริหาร/ผู้วังคัววัญจา 
     (1) เกิดผลงานที่ดีขึ้นเตื่อเข้าใจหน้าที่ และควาตรัวผิดจอว 
     (2) ประหยัดเวลาไต่ต้องเสียเวลาในการสอน 
     (3) ลดปัญหาและแก้ไขงานที่ผิดพลาด งานตีคิณภาพตากข้ึน 
     (4) เสริตสร้างภาวะผู้น าที่เก่งงาน เก่งคน และเก่งคิด 
 
 

หัวข้อเปรียบเทียบ การฝึกอบรม การพัฒนา 
1. จุดมุ่งเน้น       เน้นปัจจิวัน -  เน้นอนาคต 
2. กรอบของเวลา - ระยะสั้น - ระยะยาว 
3. กลุ่มเป้าหมาย - พนักงานระดัวปฏิวัตงิาน - พนักงานระดัววริหาร 
4. ความมุ่งหมาย - เพื่อให้สาตารถปฏิวัติงานเฉพาะอย่างใด

อย่างหนึ่งเป็นการเตรียตการเพื่อปฏิวัติ 
งานปัจจิวัน 

- เพื่ อ เพิ่ ตพู น ควาต รู้ทั่ ว ไป และ
ศักยภาพของการวริหารเพื่อเตรียต 
การเพื่อรองรัวการเปลี่ยนแปลง 

5. เนื้อหา - การปฏิวัติงานดา้นเทคนิค - ทฤษฎีและแนวคิดเจงิวริหาร 
6. การมีส่วนร่วม - ต้องการ - สตัครใจ 
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  3.1.1.2 ประโยจน์ต่อการวริหารทรัพยากรตนิษย์  
  1) ปรัวปริงการติดต่อสื่อสารระหว่างกลิ่ตต่างๆ ภายในองค์การ 
  2) เป็นการปรัวปริงทักษะด้านตนิษย์สัตพันธ์  
  3) ท าให้นโยวาย กฎ และระเวียวต่างๆ ขององค์การด ารงอยู่ได้  
  4) ปรัวปริงขวัญก าลังใจของวิคลากร  
  5) สร้างควาตเหนียวแน่นแก่กลิ่ตหรือทีตงาน 
  6) สร้างวรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้การเติวโตและการประสานงาน  
  7) ท าปรัวสภาพแวดล้อตองค์การให้น่าอยู่ 
  8) จ่วยพัฒนาระววการสรรหาภายในองค์การ 
  3.1.1.3 ประโยจน์ต่อองค์การ  
  1) เพ่ิตควาตสาตารถในการท าก าไรให้แก่องค์การ  
  2) ปรัวปริงควาตรู้ และทักษะด้านงานให้แก่ทิกระดัวขององค์การ  
  3) ปรัวปริงขวัญและก าลังใจของพนักงาน  
  4) จ่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์การ  
  5) เป็นเครื่องตือในการพัฒนาองคก์าร  
  6) พนักงานเข้าใจและด าเนินตาตนโยวายตาตองค์การ  
  7) องค์การทราวถึงควาตจ าเป็นด้านวิคลากรในอนาคต  
  8) องค์การสาตารถตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างตีประสิทธิผล  
  9) สร้างวรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์การ 
  10) จ่วยเพิ่ตผลผลิต และคิณภาพของผลผลิต 
  11) จ่วยวริหารลดต้นทินได้ในหลายแผนก  
  12) จ่วยลดอิวัติเหติจากการท างาน 
  13) จ่วยแก้ปัญหาควาตขัดแย้ง  
  14) ป้องกันควาตเครียด และควาตกดดันของพนักงาน 
  จะเห็นว่าประโยจน์ในแต่ละด้านนั้นตีลักษณะคาวเกี่ยว )Overlap) กันอยู่ นั่น
หตายควาตว่าประโยจน์ที่ได้จากการฝึกอวรตและพัฒนาในแต่ละครั้งสาตารถที่จะส่งผลต่อทั้ง
วิคลากร การวริหารงานทรัพยากรตนิษย์ และองค์การ ดังนั้น องค์การควรให้ควาตส าคัญในการ
ส่งเสริตและผลักดันให้เกิดการฝึกอวรตและพัฒนาอย่างทั่วถึง และเหตาะสต สอดคล้องกัวเป้าหตาย
ขององค์การในทิกระดัวขององค์การ 
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  3.1.2 การฝึกอวรตตาตแนวคิดเจิงระวว  
  การวิเคราะห์การฝึกอวรตในรูปของระวว )System( จะจ่วยให้ตองเห็นการจัดการ
โดยภาพรวต ซึ่งแนวคิดเจิงระววจะประกอวด้วยปัจจัย 5 ประการดังนี้ ปัจจัยน าเข้า (Input) 
กระววนการ (Process) ผลผลิต )Output( ข้อตูลย้อนกลัว )Feedback( และสภาพแวดล้อต 
)Environment( ดังภาพที่ 2.10 

 

 

ภาพที่ 2.10 ตัวแววแนวคิดเจิงระวว 
แหล่งที่ตา: ปรัวจาก ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, ต.ป.ป. 
 
 หากพิจารณาตัวแววแนวคิดเจิงระววตาตแนวคิดของ J.M. Ivancevich (2007( พวว่า
ในการด าเนินการฝึกอวรตและพัฒนานั้น ปัจจัยน าเข้าเกิดจากการประเตินควาตจ าเป็นในการ
ฝึกอวรต และพัฒนา รวตถึงการประเตินงานและคิณสตวัติของพนักงานทั้งในแง่ของควาตรู้ ทั กษะ 
และทัศนคติตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่น าตาซึ่งปัจจัยน าเข้า )Input(ในการฝึกอวรต และพัฒนา น าไปสู่
การด าเนินการ )Process( ซึ่งประกอวด้วย 2 ประการ ได้แก่ 1( การเลือก และออกแววกระววนการ
การเรียนรู้พัฒนา เจ่น การวรรยาย การอภิปราย การประจิตกลิ่ต 2) การพัฒนาเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งจะ
น าไปสู่การก าหนดเป้าหตายของการเรียนรู้พัฒนา ซึ่งกระววนการเหล่านี้จะน าไปสู่ปัจจัยน าออก 
)Output( หรือผลลัพธ์ ได้แก่ พนักงานที่ตีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรต ตีการเพ่ิตพูนควาตรู้ ทักษะ 
และทัศนคติที่ดีข้ึน ตลอดจนตีผลิตผลขององค์การที่ดีข้ึนเจ่นกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะได้รัวการประเตินด้วย
กระววนการต่างๆ ภายใต้สภาพแวดล้อต )Environment( ทั้งภายใน และภายนอกขององค์การ โดย
ตีการให้ข้อตูลย้อนกลัว )Feedback( เพ่ือใจ้เป็นเป้าหตายในการพัฒนาครั้งต่อไป  

สภาพแวล้อม
(Environment) 

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต  
(Output) 
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 การการฝึกอวรต และพัฒนาวิคคลภายในองค์การนัวเป็นกระววนการที่แต่ละองค์การ
ต้องให้ควาตส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการณ์การแข่งขันทางธิรกิจที่สูงขึ้น ตีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี สภาพทางเศรษฐกิจ การเตือง ส่งผลให้องค์การต้องตีการเตรียตควาตพร้อตให้กัว
วิคลากรได้ตีควาตรู้ทักษะ และสร้างทัศนคติที่ดี สาตารถพร้อตรัวกัวการเปลี่ยนแปลงได้ โดย Gilly 
(1998( ได้น าเสนอแนวคิดในการปรัวปริงการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์เพ่ือจ่วยให้นักทรัพยากรตนิษย์
สาตารถรัวตือกัววริวทแวดล้อตที่จะเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 ได้ดังนี ้
   1)  การเปลี่ยนแปลงกลยิทธ์การพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ ให้เหตาะสตกัวการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยค านึงถึงสิ่งที่จ าเป็นต้องพัฒนาใสอดคล้องกัววริวทแวดล้อตขณะนั้น  
   2) การแสดงให้เห็นถึงคิณค่า และผลประโยจน์ ของการน าการพัฒนาทรัพยากร
ตนิษย์ไปใจ้ โดยสร้างควาตเข้าใจ และวางแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลง โดยสาตารถอธิวายถึง
คิณค่าและผลประโยจน์ที่พนักงาน และองค์การจะได้รัวจากการพัฒนา  
   3) การสร้างกลยิทธ์ทางการตลาดให้กัวการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ โดยใจ้การ
สื่อสารที่ตีประสิทธิภาพระหว่างนักทรัพยากรตนิษย์ กัวพนักงาน เพ่ือเพ่ิตระดัวควาตส าคัญของการ
พัฒนาทรัพยากรตนิษย์ให้ตีควาตส าคัญเท่าเทียตกัวงานอ่ืนๆ ในองค์การ  
   4) การพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพการเรียนรู้ โดยการน าควาตรู้ และทักษะ
ที่พนักงานตีอยู่ไปสู่การปฏิวัติงานจริง ซึ่งตีขอวข่ายตากกว่าหน้าที่การจัดฝึกอวรต 
   5) การสร้างระววการจัดการการปฏิวัติงาน เพ่ือใจ้ในการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิวัติงานของพนักงานและองค์การ 
   6) การท าหน้าที่เปลี่ยนแปลงจากนักฝึกอวรต ไปสู่ การเป็นที่ปรึกษาการปฏิวัติงาน 
ซึ่งรัวผิดจอวในด้านการปรัวปริงผลการปฏิวัติงาน ประสิทธิภาพการผลิตขององค์การ การจัดการการ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาองค์การ ในลักษณะของที่ปรึกษาให้กัวผู้วริหาร 
   7) การสร้างควาตร่วตตือ และจัดการกัวแรงต่อต้าน โดยสร้างควาตสัตพันธ์อันดีกัว
พนักงานซึ่งถือเป็นลูกค้าที่ส าคัญขององค์การ และพยายาตเรียนรู้ถึงวิธีการจัดการกัวการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงของพนักงาน  

 3.2 การพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพ (Career Development)   
 กระววนการที่องค์การจัดขึ้นเพ่ือจ่วยเหลือวิคลากรในการจัดการกัวอาจีพของตนเอง 

เจ่น การประเตินศักยภาพของวิคคล ก าหนดเส้นทางอาจีพที่เหตาะสต วางแผน และฝึกอวรตเพ่ือ
ส่งเสริตให้วิคลากรตีการพัฒนา และควาตก้าวหน้าในงาน (DeCenzo et al., 2013) ซึ่งถือเป็นล าดัว
การท างานในจ่วงจีวิตหนึ่งของวิคคลที่ส่วนใหญ่แล้วตักจะได้รัวตอวหตายงานที่แตกต่างกันโดย
องค์การส่วนใหญ่จะใจ้สายอาจีพในการวางแผนการพัฒนาสายอาจีพเพ่ือประกอวการเลื่อนขั้น  
เลื่อนต าแหน่งของวิคลากร โครงสร้างของเส้นทางสายอาจีพเป็นกรอวส าหรัวการพิจารณาคาดการณ์ 
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พยากรณ์ แผนก าลังคนในองค์การที่อยู่วนพ้ืนฐานควาตเป็นจริง )ปภาวดี ประจักษ์ศิภนิติ, 2549(  
ซึ่งเป็นวิธีการที่จัดท าขึ้นอย่างเป็นระวว ที่จะจ่วยเพ่ิตศักยภาพ และกระติ้นให้วิคลากรปฏิวัติงาน
อย่างเต็ตควาตสาตารถได้ด้วยควาตเต็ตใจ )ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ , 2546( และเตรียตพร้อตให้
วิคคลากรตีคิณสตวัติ และประสวการณ์ ที่องค์การต้องการ ประกอวด้วย 2 ส่วนส าคัญคือ  
การวางแผนอาจีพ )Career Planning( และการวริหารอาจีพ )Career Management(  )ดนัย เทียน
พิฒ, 2537( เป็นการสร้างกิจกรรตระยะยาวที่จ่วยให้วิคคล ตีการค้นหาสายอาจีพของตน ตีการ
วางรากฐาน เกิดควาตส าเร็จ และวรรลิผลตาตต้องการ )Dessler, 2013( 
  3.2.1 ประโยจน์ของการพัฒนาสายอาจีพ  
  การจัดโครงสร้างของการพัฒนาสายงานอาจีพที่ดีจะน าตาซึ่งการด าเนินงานที่ตี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยจน์ต่อทั้งองค์การและพนักงานในหลายๆ ด้านดังนี้ )กิลจลี พวงเพ็จร์, 
2558; จิตติตา อัครธิติพงศ์, 2556( 
    3.2.1.1 ท าให้องค์การสาตารถดึงดูดและรักษาไว้ซึ่ งทรัพยาการที่ตี
ควาตสาตารถ วิคลากรที่ตีควาตสาตารถเป็นทรัพยากรที่ตีคิณค่าส าหรัวองค์การ ซึ่งในปัจจิวัน
รูปแวว ทัศนคติที่ตีต่อการท างานตีแนวโน้ตที่เปลี่ยนแปลงไป ตีควาตต้องการในการแสวงหาการ
ท างานที่ตีควาตท้าทาย สร้างควาตรัวผิดจอว และได้ใจ้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็ตที่ เพ่ิตคิณค่าใน
การนัวถือตนเอง การวางแผนอาจีพจึงเป็นสิ่งส าคัญที่องค์การควรจัดให้ตีขึ้นเพ่ือสอดคล้องกัว
แนวโน้ตนี้ เพ่ือท าให้วิคลากรเกิดควาตรู้สึกผูกพัน และจงรักภัคดีต่อองค์การตาขึ้น เป็นการจ่วยลด
อัตราการลาออกของพนักงานอีกทั้งยังจ่วยสร้างแรงจูงใจให้กัววิคคลภายนอกองค์การที่ตี
ควาตสาตารถโดยเล็งเห็นโอกาสที่จะตีควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพ และสนใจที่จะตาสตัครเพ่ือเข้าตา
ร่วตงานกัวองค์การตากขึ้น ท าให้พนักงานพอใจที่จะท างานต่อไปกัวองค์การ  
   3.2.1.2 จ่วยลดควาตล้าสตัยของวิคลากร การที่วิคคลติดอยู่ในกรอว
รูปแววการท างานในแวเดิตที่เคยท าในต าแหน่งเดิตเป็นระยะเวลานานซึ่งส่งผลท าให้วิคคลขาด
ประสวการณ์ ขอวเขตควาตคิดแควไต่เติวโต ขาดควาตกระตือรือร้นต่อสิ่งใหต่ๆ รวตทั้งตีแรงจูงใจ
น้อยลงกลายเป็นคนล้าสตัย ไต่สนใจจะพัฒนาตนเอง ซึ่งการพัฒนาสายอาจีพจ่วยท าให้เกิดกระติ้น
การเตรียตควาตพร้อตส าหรัวการก้าวไปสู่งานใหต่ของวิคลากร 
   3.2.1.3 เป็นหลักประกันในการให้ควาตส าคัญแก่วิคลากรภายใน การ
พัฒนาสายงานอาจีพเป็นการเตรียตพร้อตให้กัววิคคลส าหรัวควาตก้าวหน้าทางอาจีพ ที่ซึ่งองค์การให้
ควาตส าคัญ เปิดโอกาสให้วิคลากรได้เติวโตในสายงานอาจีพ และพร้อตจะลงทินโดยการสรรหา
วิคคลจากแหล่งภายในองค์การเพ่ือให้ปฏิวัติหน้าที่ในต าแหน่งงานที่ว่างอยู่แทนการแสวงหาการ
คัดเลือกจากวิคคลภายนอกท าให้วิคลากรเกิดควาตรู้สึกตั่นคงในอาจีพการงาน โดยองค์การ
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จ าเป็นต้องอาศัยโปรแกรตการวริหารสายงานอาจีพอย่างเข้ตแข็ง เพ่ือเป็นหลักประกันว่า พนักงานที่
ได้รัวการคัดเลือก จะสาตารถท างานในต าแหน่งงานใหต่ได้อย่างตีประสิทธิภาพ 
   3.2.1.4 ตอวสนองควาตต้องการของพนักงานและองค์การ ปัจจิวัน
พนักงานในองค์การส่วนใหญ่จะตีการศึกษาในระดัวสูงกว่ายิคก่อน จึงตีแนวโน้ตในการแสวงหางานที่
ท้าทายควาตสาตารถสร้างควาตรัวผิดจอวเพ่ือเพ่ิตคิณค่าให้กัวตนเองและจ่วยให้ตนตีโอกาสในการ
ค้นหาควาตสาตารถและควาตหตายในงานของตนเองกิจกรรตหนึ่งในการด าเนินการพัฒนาอาจีพคือ 
การหาควาตต้องการขององค์การและควาตต้องการของวิคลากร แล้วก าหนดแผนการพัฒนาอาจีพให้
เกิดควาตสอดคล้องกันทั้งสองฝ่ายจ่วยให้วิคลากรและองค์การวรรลิวัตถิประสงค์ร่วตกัน ซึ่งจะท าให้
สาตารถเติวโตไปพร้อตกัน 
   3.2.1.5 เพ่ิตแรงจู งใจในการท างาน การพัฒนาสายงานอาจีพ เป็น
กระววนการที่สร้างโอกาสให้พนักงานแสวงหาควาตรู้ ทักษะ และประสวการณ์ใหต่ ๆ เพ่ือน าไปสู่
ควาตก้าวหน้าในเส้นทางสายอาจีพของตน โดยการวางแผนและพัฒนาสายงานอาจีพจะจ่วยเป็นแรง
กระติ้นให้พนักงานตีควาตพยายาตที่ตากขึ้นและก าหนดเป้าหตายที่ท้าทายขึ้น เพ่ือที่จะไปสู่
ควาตส าเร็จของเป้าหตายในสายอาจีพของตน ท าให้พนักงานรู้สึกได้ถึงควาตส าเร็จของการท างาน
และตีระดัวควาตนัวถือตนเองเพ่ิตตากขึ้น 
 3.2.2 จ่วงจีวิตในการพัฒนาสายงานอาจีพ  
 การวิเคราะห์ตัวแววการพัฒนาสายงานอาจีพซึ่งเป็นตัวแววที่ใจ้อธิวายการพัฒนา
สายงานอาจีพของวิคคลในองค์การได้ทั่วไปโดยไต่ต้องค านึงถึงประเภทของงานที่ท า ซึ่งนักทรัพยากร
ตนิษย์จ าเป็นต้องเข้าใจถึงจ่วงจีวิตในด้านการพัฒนาอาจีพนี้เพ่ือที่จะสาตารถด าเนินการพัฒนาสาย
งานอาจีพหรือพัฒนาอาจีพการงานของพนักงานอย่างตีประสิทธิภาพโดย DeCenzo et al. (2013( 
ได้เสนอขั้นตอนในการพัฒนาสายงานอาจีพไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1( ขั้นการค้นหา )Exploration( 
2( ขั้นการวางรากฐาน )Establishment( 3) ขั้นสายอาจีพระยะกลาง )Mid-Career( 4) ขั้นสายอาจีพ
ระยะสิดท้าย )Late career( และ 5) ขั้นถดถอย )Decline( 
   1( ขั้นการค้นหา )Exploration(  
   ในขั้นตอนนี้ เป็นกระววนการเรียนรู้ของวิคคล ซึ่ งวิคคลจะได้รัว
ประสวการณ์เป็นครั้งแรกในจ่วงที่ศึกษาในตหาวิทยาลัย หรือจ่วงสิดท้ายก่อนจะเริ่ตเข้าท างาน เจ่น 
ได้รัวจากจ่วงการฝึกงาน การท างานนอกเวลา การเข้ารัวการสัตภาษณ์เป็นครั้งแรก เพ่ือค้นหา
รูปแววการท างานและรูปแววทางสังคตที่เข้ากัวตนเอง ส าหรัวพนักงานที่เข้าตาท างานกัวองค์การ
แต่ยังคงอยู่ในจ่วงของการส ารวจนั้นตักแสดงออกให้เห็นโดยการเปลี่ยนงานว่อย เนื่องจากยังคง
แสวงหาสิ่งที่ตนเองสนใจอยู่ โดยที่ขั้นตอนของการค้นหาจะสิ้นสิดเตื่อวิคคลตีอายิประตาณ 25 ปี 
แต่อย่างไรก็ตาตในปัจจิวันวิคคลที่ตีอายิตากกว่า 25 ปี ก็เริ่ตตีแนวคิดในการตองหาอาจีพใหต่ๆ 
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อยู่เสตอเพ่ือตอวสนองควาตต้องการในด้านที่หลากหลายของตนเอง ดังนั้นแล้วการพิจารณาใน
ขั้นตอนนี้ถือเป็นสิ่งส าคัญที่นักพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ไต่ควรละเลย 
   2( ขั้นการวางรากฐาน )Establishment(  
   ในขั้นตอนนี้เป็นจ่วงที่วิคคลเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยพยายาตสร้าง
ควาตโดดเด่นในด้านผลการปฏิวัติงานออกตาให้เห็น ซึ่งอาจจะได้รัวประสวการณ์ทั้งในด้าน
ควาตส าเร็จและควาตล้ตเหลว ซึ่งวิคคลกลิ่ตนี้จะตีการเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากการท างานของตัวเอง
เพ่ือน าตาใจ้ในการพัฒนาควาตสาตารถในการท างาน  เริ่ตตีการแยกแยะควาตจ านาญเฉพาะด้าน  
ตีพลังในการท างาน กระตือรือร้น และตีแนวคิดใหต่ๆอยู่เสตอในกรณีที่วิคคลรู้สึกว่าไต่ประสว
ควาตส าเร็จในการท างาน อาจส่งผลท าให้เกิดการหางานใหต่ภายนอกองค์การได้   
   3) ขั้นสายอาจีพระยะกลาง )Mid-Career( 
   ในขั้นตอนนี้เป็นจ่วงที่วิคคลยังคงแสดงผลงานได้ดี อยู่ในจ่วงที่คิ้นเคยกัว
องค์การและการท างาน โดยที่ตีขีดควาตสาตารถในการท างานอย่างสตวูรณ์ อย่างไรก็ตาตวิคคลใน
ระยะกลางนี้อาจต้องเผจิญกัวจิดเปลี่ยนที่ส าคัญในการตัดสินใจว่าจะยังคงพัฒนาตนเองและพัฒนา
ผลงานต่อไปหรือจะเข้าสู่จ่วงถดถอย อันเกิดจากควาตเหนื่อล้าจากการท างาน หรือหตดพลังใจจาก
การท างาน ซึ่งอาจส่งผลให้วิคคลตองหาทางเลือกในสายอาจีพใหต่ได้ 
   4) ขั้นสายอาจีพระยะสิดท้าย )Late career( 
   ในขั้นตอนนี้เป็นจ่วงที่พนักงานเริ่ตเข้าสู่อายิที่สูงขึ้น เป็นทรัพยากรที่ตี
คิณค่าแก่องค์การ โดยใจ้ดิลยพินิจและประสวการณ์ในการปฏิวัติงาน รวตทั้งสาตารถถ่ายทอดองค์
ควาตรู้ให้กัววิคคลอ่ืนๆ ได้ในองค์การ เป็นวิคคลที่ได้รัวการยอตรัวจากคนอ่ืนๆ ในองค์การ โดย
วิคคลในจ่วงระยะนี้จะเริ่ตตีการเตรียตการส าหรัวการเกษียณอายิ ซึ่งอาจเป็นผลให้ตีควาต
กระตือรือรน้ในการท างานน้อยลง 
   5) ขั้นถดถอย )Decline( 
   ในขั้นสิดท้าย เป็นระยะถดถอยที่ที่วิคคลในองค์การไต่ปรารถนาที่จะไปถึง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิคคลที่ประสวควาตสตเร็จในระยะที่ผ่านตาเป็นจ่วงที่วิคลต้องเกษียณอายิและ
ออกจากองค์การไป อย่างไรก็ตาตด้วยควาตก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ท าให้ตนิษย์ตีร่างกาย
สิขภาพแข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจิวันที่สังคตในหลายประเทศท่ัวโลกก าลังเข้าสู่สังคตผู้สูงอายิ 
และตีแนวโน้ตของอัตราแรงงานที่ลดลง องค์การอาจสาตารถพิจารณายืดอายิการท างานให้กัววิคคล
ที่อยู่ในวัยเกษียญแต่ยังคงตีควาตสาตารถในการท างานให้กัวองค์การได้ นอกจากนี้พนักงานในกลิ่ต
ดังกล่าวอาจพิจารณาหาทางเลือกในการประกอวอาจีพใหต่ที่ตีควาตเหตาะสตกัวตนเอง โดยองค์การ
สาตารถสนัวสนินวิคคลกลิ่ตนี้ได้ เจ่น การวางแผนเกษียณอายิให้กัวพนักงาน การจ้างงานต่อ เป็นต้น 
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 การวางแผนการพัฒนาสายงานอาจีพนอกจากจะตีควาตส าคัญในด้านการพัฒนาทางด้าน
ทรัพยากรตนิษย์แล้ว ยังตีควาตส าคัญในเจิงกลยิทธ์อีกด้วย ที่จะจ่วยให้การด าเนินการขององค์การ
สาตารถตอวสนองค่อเป้าหตาย วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การได้ โดยที่องค์การจะต้องพิจารณาใน
ภาพรวตเพ่ือระวิให้จัดเจนว่า ต าแหน่งงานต่างๆ สาตารถเติวโตไปในทิศทางใดได้ว้าง และระวิ
แนวทางที่จัดเจนเพ่ือเป็นตาตรฐานที่สาตารถท าให้พนักงานปฏิวัติตาตได้ โดย DeCenzo et al. 
(2013( ได้ระวิวทวาทขององค์การ และนักทรัพยากรตนิษย์ในการพัฒนาสายงานอาจีพ ได้แก่ 1) กร
วางแผนพัฒนาสายงานอาจีพ โดยก าหนดเส้นทางการเติวโตในองค์การ )Career Ladders( และเปิด
โอกาสให้วิคลากรได้ตีการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียตกัน 2) การให้ค าแนะน า ควาตจ่วยเหลือ และ
ส่งเสริตในการระวิเส้นทางสู่เป้าหตายของการท างาน ในขณะที่ Dessler (2013( ได้น าเสนอแนวทาง
ในการวริหารสายงานอาจีพท่ีกระท าโดยผู้วริหาร 8 ประการ ดังนี้  
  1) จัดตั้งศูนย์การพัฒนาสายอาจีพ )Career Center( เพ่ือท าหน้าที่ต่าง ๆ ในการ
หลีกเลี่ยงภาวะตื่นตระหนกของพนักงานใหต่ )Avoid Reality Shock( ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดจากควาต
คาดหวังของวิคคลหนึ่งไต่สอดคล้องกัวควาตเป็นจริงที่ได้พวเจอ โดยสาตารถใจ้วิธีการต่าง ๆ ในการ
ลดภาวะดังกล่าวนี้ เจ่น จัดการปฐตนิเทศ ตอวหตายงานที่ท้าทาย แนะน าสภาพงานที่แท้จริง เป็นต้น 
  2) จัดการวางแผนสายอาจีพเจิงปฏิวัติการ )Career Planning Workshop( โดย
การจัดท าโครงการวางแผนสายงานอาจีพขึ้นเป็นระยะ ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริตให้พนักงานเข้าใจและ
ตื่นตัวในเรื่องของการวางแผนสายงานอาจีพของตน  
  3) สนัวสนินงวประตาณส าหรัวการเรียนรู้ระยะยาว )Life Long Learning 
Budget( ผู้วริหารควรให้การสนัวสนินงวประตาณในการท ากิจกรรตต่างๆ ในการพัฒนาและการ
เรียนรู้ทั้งระยะสั้นและระยาวของวิคลากร 
  4) ให้ค าแนะน าสภาพการณ์ด้านงานที่เป็นจริงในขณะสรรหา )Provide Realistic 
Job Preview in Recruiting( การที่ผู้สัตภาษณ์ให้ข้อตูลเกี่ยวกัวสภาพการท างานที่เป็นจริงแก่
ผู้สตัคร จะจ่วยลดควาตคาดหวังในองค์การของผู้สตัครที่สูงเกินไปได้ ซึ่งส่งผลท าให้จ่วยป้องกันหรือ
ลดภาวะตื่นตระหนกของพนักงานใหต่ )Avoid Reality Shock( ได ้
  5) ก าหนดให้ตีการเปลี่ยนงานเป็นระยะ )Provide Periodic Job Rotation( 
เพ่ือให้วิคคลได้ตีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนพัฒนาทักษะเฉพาะด้านใหต่ ๆ จะจ่วยให้วิคคลสาตารถประเติน
ควาตถนัดของตนเอง เป็นการเปิดโอกาสให้การพัฒนาสายงานอาจีพของวิคคลตีควาตหลากหลาย
ตากขึ้น 
  6) จัดท าการประเตินผลการปฏิวัติงานเพ่ือการพัฒนาสายงานอาจีพ )Decareer 
Oriented Performance Appraisals( ข้อตูลจากการประเตินผลการปฏิวัติงานที่ถูกต้องจะจ่วยท า
ให้ผู้วริหารสาตารถน าตาใจ้ประกอวการพิจารณาในการประเตินศักยภาพการพัฒนาสายงานอาจีพ
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ของวิคคลได้ ในขณะเกียวกันวิคคลควรได้รัวข้อตูลย้อนกลัวเพ่ือท าให้ทราวถึงศักยภาพตนเอง และ
น าข้อตูลไปเป็นแนวทางในการปรัวปริงพัฒนาต่อไป 
  7) ส่งเสริตระววที่ปรึกษา )Provide Opportunities for Mentoring( องค์การตี
การส่งเสริตให้ตีระววที่ปรึกษาภายในองค์การทั้งนี้เพ่ือให้วิคคลที่ตีควาตรู้และประสวการณ์คอย
แนะน า ถ่ายทอกควาตรู้และคอยกระติ้นพนักงานใหต่ให้ท าการวางแผนและพัฒนาสายงานอาจีพของ
ตนอย่างเหตาะสต 
  8) ป ร ะ ส า น ง า น กั ว ส ต า ค ต วิ จ า จี พ  )Coordinating with Professional 
Associations( ในการจ้างนักวิจาการในหลากหลายอาจีพ ตาให้ควาตรู้ พัฒนาสายอาจีพให้กัว
วิคลากรในองค์การ และกระติ้นให้พนักงานส านึกในควาตเป็นนิกวิจาจีพ ตลอดจนจ่วยให้พนักงาน
ทราวถึงควาตต้องการของต าแหน่งต่างๆ ที่เป็นจริงเพ่ือสาตารถวางแผนในการพัฒนาสายอาจีพของ
ตนเองได้อย่างเหตาะสต  
  กล่าวโดยสริป คือ การพัฒนาสายงานอาจีพถือเป็นหนึ่งในกิจกรรตที่ส าคัญของ
องค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจิวันหลายองค์การต้องเผจิญกัวภาวะการแข่งขันทางธิรกิจที่สูง
รวตทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์การ ซึ่งท าให้องค์การต่างๆ 
ตีการพัฒนาวิคลากรในการส่งเสริตให้ตีทักษะ และศักยภาพ ก าหนดแนวทางในการพัฒนาเพ่ือเตรียต
ควาตพร้อตให้วิคลากรสาตารถเติวโต้ก้าวหน้าได้ในองค์การ เป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่พนักงาน 
ท าให้พนักงานตีควาตตั่นคงในสายงานอาจีพ สร้างควาตรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ตลอดจนจ่วย
สร้างตาตรฐานในการพัฒนาวิคลากรเพ่ือให้องค์การสาตารถวรรลิวัตถิประสงค์ตาตที่ตั้งไว้ได้ส าเร็จ  

 3.3 การพัฒนาองค์การ (Organization Development)   
 การพัฒนาองค์การ คือการตอวสนองเปลี่ยนแปลง เป็นการศึกษาที่สลัวซัวซ้อน โดยติ่ง
เปลี่ยนแปลงควาตเจื่อ ทัศนคติ ค่านิยตตลอดจนโครงสร้างขององค์การ เพ่ือจ่วยให้องค์การสาตารถ
ปรัวตัวให้สอดคล้องกัววิทยาการสตัยใหต่ การตลาด และสิ่งท้าทายใหต่ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว )Warren. Bennis, 1969( เป็นการพยายาตเปลี่ยนแปลงอย่างตี
แววแผนเพ่ือติ่งเปลี่ยนแปลงองค์การทั้งระวว โดยเริ่ตด าเนินการจากผู้วริหารระดัวสูงลงตา อันจะ
เป็นผลให้เกิดการเพ่ิตพูนประสิทธิผลและควาตเจริญเติวโต้ให้กัวองค์การตาตควาตรู้ที่ได้รัวจากองค์
ควาตรู้ทางวิจาพฤติกรรตศาสตร์ )Beckhard, 1969( ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์การ 
เป็นการเพ่ิตควาตตีประสิทธิภาพขององค์การ โดยติ่งเน้นการประสานควาตต้องการควาตก้าวหน้า
ของวิคคล ให้สอดคล้องกัวควาตต้องการวรรลิเป้าหตายขององค์การ )Burke & Schmidt, 1971( 
เป็นกระววนการเสริตสร้าง ปลดปล่อยควาตเจี่ยวจาญ จ านาญสูงสิดของวิคคล ผ่านการพัฒนา
องค์การ และการฝึกอวรตและพัฒนา โดยตีเป้าหตายเพ่ือยกระดัวผลงาน ประสิทธิผลในการท างาน 
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)Swanson, 1995( อย่างไรก็ตาตควาตส าเร็จของการพัฒนาองค์การติได้อยู่ที่องค์การได้รัวการ
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปตาตที่ผู้วริหารสูงสิดต้องการ แต่องค์การต้องตีประสิทธิภาพการท างานที่ ดี
ขึ้น และได้ใจของพนักงานในองค์การที่ยอตรัวการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาดังกล่าวเป็นส าคัญ  
)จิรประภา อัครววร, 2549( 
  3.3.1 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์การ  
  สินันทา เลาหนันท์ )2546( กล่าวว่า การพัฒนาองค์การตี สาเหติตาจาก    
  1(  ควาตจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงแนวยทิธศาสตร์ด้านการจัดการ 
)Managerial Strategies) เพ่ือปรัวโครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกัวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
  2(  ควาตจ าเป็นในการสร้างวรรยากาศองค์การที่สาตารถตอวสนองควาต
ต้องการของวิคลากรและองค์การได้ รวตถึงการปรัวเปลี่ยนสภาพแวดล้อตขององค์การให้วิคลากรได้
ตีสภาพแวดล้อตในการท างานที่เหตาะสต 
  3(  ควาตจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรตขององค์การ  
  4(  ควาตจ าเป็นในการเปลี่ยนโครงสร้าง และวทวาทต่าง ๆ ขององค์การ 
เป็นการรัวรู้ถึงการจัดการโครงสร้าง และก าหนดวทวาทต่างๆ ว่าตีควาตเหตาะสตจัดเจนหรือไต่
อย่างไรน าไปสู่ควาตต้องการในการพัฒนาองค์การ 
  5(  ควาตจ าเป็นที่ต้องการปรัวปริงควาตร่วตตือร่วตใจระหว่างกลิ่ต   
  6(  ควาตจ าเป็นต้องการที่จะท าให้ระววการสื่อสารเป็นไปอย่างกว้าง และ 
ตีประสิทธิภาพตากขึ้น เนื่องจากการติดต่อสื่สารเป็นเครื่องตือที่ส าคัญในการแลกเปลี่ยนข้อตูล การ
ตัดสินใจในการด าเนินการด้านต่าง ๆ ขององค์การ  
  7(  ควาตจ าเป็นที่ต้องการ การวางแผนที่ดีข้ึน ปัจจิวันการวางแผนเป็นหน้าที่
ส าคัญของทิก ๆ คนในองค์การ แต่คนส่วนใหญ่จะขาดควาตรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการวางแผน 
ดังนั้นจึงเป็นเงื่อนไขส าคัญที่สิดที่จะน าไปสู่การพัฒนาองค์การเพ่ือปรัวปริงการวางแผน และการ
ก าหนดเป้าหตายร่วตกัน 
  8(  ควาตจ าเป็นในการวริหารระววการท างาน โดยพิจารณาในการแยก
หน่วยงาน หรือรววหน่วยงาน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดควาตตีประสิทธิภาพของระววการท างานขององค์การ
ตากที่สิด ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องตีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระวว ด้วยการพัฒนา
องค์การ  
  9(  ควาตจ าเป็นในการสร้างแรงจูงในของวิคลากรเพ่ือให้วิคลากรรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การ ตีส่วนร่วตในการโดยเปิดโอกาสให้วิคลากรตีส่วนร่วต ในการด าเนินงาน และติ่ง
ประสานควาตต้องการส่วนวิคคลให้สอดคล้องกัวเป้าหตายขององค์การโดยส่วนรวต  
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  10( ควาตจ าเป็นที่จะต้องปรัวตัวให้เข้ากัวสภาพแวดล้อตใหต่ๆ ซึ่งอาจเกิด
จาก การขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี  วิทยาการสตัยใหต่ ตลอดจน
ค่านิยต และอิดตการณ์ของคนริ่นใหต่ อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว ปัญหาสังคตที่เพ่ิตขึ้น 
ภาวการณ์แข่งขันกันทางตลาดและการค้าที่เพ่ิตขึ้น เป็นต้น ดังนั้นองค์การจึงจ าเป็นต้อง แสวงหา
กลไกที่จะปรัวปริงและพัฒนาให้สอดคล้องกัวการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ จึงจ าเป็นต้องวาง แผนการ
เปลี่ยนแปลงในลกัษณะของ “การป้องกันปัญหา” )Proactive  Approach)  ตากกว่าจะเป็น 
การเปลี่ยนแปลงในรูปของการ “ตาตแก้ปัญหา ” )Reactive  Approach) 
 3.3.2 คิณลักษณะของการพัฒนาองค์การ 
  การพัฒนาองค์การจ าเป็นต้องอาศัยควาตคิดริเริ่ตสร้างสรรค์ใหต่ ที่จะสร้างสรรค์
การเปลี่ยนแปลงขององค์การในรูปแววใหต่ และท าให้องค์การสาตารถปรัวตัว เรียนรู้ และแก้ไข
ปัญหาภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้องค์การด ารงอยู่ได้ในสภวาะ
การณ์รูปแววต่างๆ  โดยที่ เฟรนซ์ และคณะ )1999 อ้างถึงใน สตวัติ  กิสิตาวลี, 2551( ได้สริป
รววรวตงานเขียนด้านการพัฒนาองค์การที่ผ่านตาโดยน าเสนอจิดส าคัญที่เป็นคิณลักษะของการ
พัฒนาองค์การไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 
   1) การพัฒนาองค์การตีจิดเน้นที่ “วัฒนธรรตและกระววนการ” 
   2) การพั ฒ น าองค์ ก ารจะสนั ว สนิ น รูป แว ว การท างาน ร่ วตกั น 
)Collaboration( ระหว่างผู้น ากัวสตาจิกขององค์การในการวริหารจัดการวัฒนธรรตและ
กระววนการ 
   3) ให้ควาตส าคัญกัวทีตงานทิกประเภท เนื่ องจากเป็นกลิ่ตคนที่ตี
ควาตส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการวรรลิผลสัตฤทธิ์ของภารกิจองค์การ และถือเป็นจิดติ่งหตายส าคัญ
ส าหรัวกิจกรรตด้านการพัฒนาองค์การ 
   4) การพัฒนาองค์การตีจิดเน้นที่ “ด้านของตนิษย์และสังคต” )Human 
and Social Side( ขององค์การ แต่อย่างไรก็ตาต ในการด าเนินการก็ย่อตเข้าไปแทรกแซงส่งผลใน 
“ด้านของเทคโนโลยีโครงสร้าง” )Technological amd Structural Side( ด้วย 
   5) การที่วิคลากรทิกระดัวขององค์การได้เข้าตาตีส่วนร่วต )Participation( 
และตีส่วนเกี่ยวพันธ์ )Involvement( อยู่ในกระววนการการแก้ไขปัญหาและการตัดสินในถือเป็นส่วน
ที่ส าคัญตากส าหรัวการพัฒนาองค์การ 
   6) การพัฒนาองค์การติ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงระววโดยองค์รวต และตอง
องค์การว่าเป็นระววทางสังคตที่ตีควาตซัวซ้อน 
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   7) นักพัฒนาองค์การแสดงวทวาทเป็น “ผู้อ านวย” )Facilitators( นัก
ประสานควาตร่วตตือ )Collaborators( และเป็นผู้ เรียนรู้ร่วต )Co-learners( ไปกัวระววของ
หน่วยงานผู้รัววริการ 
   8) เป้าหตายของการพัฒนาองค์การ คือ การท าให้ระววของหน่วยงานผู้
ให้วริการสาตารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง โดยการสอนทักษะและควาตรู้เกี่ยวกัวการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ผ่านวิธีการการวิเคราห์ตนเอง โดยตองการปรัวปริงองค์การว่าเป็นเสตือนกระววนการ
ที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องภายในวริวทของสภาพแวดล้อตที่ตีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
   9) การพัฒนาองค์การยึดถือตัวแววการวิจัยเจิงปฏิวัติการ )Action 
ResMarch model( ที่เน้นการตีส่วนร่วตอย่างเข้ตข้นโดยสตาจิกของหน่วยงานผู้รัววริการ 
   10) การพัฒนาองค์การตีทัศนะแวว “พัฒนานิยต” )Delopmental 
View( กล่าวคือ แสวงหาแนวทางที่จะก่อให้เกิดการปรัวปริงที่ดีขึ้นทั้งในแง่ขององค์การและวิคลากร
ภายในองค์การ โดยพยายาตสร้างสถานการณ์แววจนะด้วยกันทั้งสองฝ่าย (Win-Win) ถือเป็น
แนวทางปฏิวัติตาตรฐานในกระววนการการพัฒนาองค์การ 
 นอกจากนี้ ปัณรส ตาลากิล ณ อยิธยา )2554( ยังได้ระวิถึงคิณลักษณะของการพัฒนา
องค์การไว้ดังนี้ 
  1) การพัฒนาองค์การเป็นกระววนการที่เกิดข้ึนโดยการวางแผนล่วงหน้า )Planned 
Change( และต้องใจ้ควาตพยายาตในระยะยาว (Long-Rang Effort) เพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
วิคลากรโดยติ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์การ  
  2) การพัฒนาองค์การต้องเริ่ตจากผู้วริหารระดัวสูงในลักษณะของ Top-Down 
เพราะเนื่องจากจะผู้วริหารจะเป็นผู้ที่ตาสนัวสนินให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ 
  3) การพัฒนาองค์การจ าเป็นต้องเปลี่ยนทัศนคติของวิคลากร โดยจ าเป็นต้องอาศัย
ผู้ให้ค าปรึกษาเพ่ือกระววนการแก้ปัญหาและจ่วยสัวสนินแยกแยะปัญหา พร้อตทั้งสร้างวรรยากาศให้
เกิดการแก้ปัญหา เนื่องจากปัญหาวางอย่างกลายเป็นวรรทัดฐานที่ท าให้ถูกละเลยในการแก้ไข 
  4) การพัฒนาองค์การจะจ่วยให้องค์การเห็นสภาพปัญหาภายนอก และสภาพปัญหา
ภายใน จ่วยเสริตสร้างการเรียนรู้ให้องค์การสาตารถสร้างพลังเพ่ือแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ดีขึ้น 
  5) การพัฒนาองค์การเป็นกระววนการที่ท าการวิจัยเจิงปฏิวัติกา ร )Action 
Research( ที่ตีการวินิจฉัยปัญหาร่วตกันของคนในองค์การเพ่ือให้ตีข้อตูลกลัวตา ในการจัดท า
แผนการแก้ไขปัญหาด้วยกัน )Plan for Intervention( เพ่ือร่วตแก้ปัญหา )Action Intervention( 
และติดตาตรักษาผล )Evalustion & Maintance( ซึ่งหตายถึงขั้นตอนการวริหารการเปลี่ยนแปลง
ไปสู่พฤติกรรตใหต่ และท าให้พฤติกรรตใหต่ด ารงอยู่ได้ในกระววนการ 
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3.3.2 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลตาประยิกต์ใจ้ในการพัฒนาองค์การ 
 ในวริวทของประเทศไทย 4.0 องค์การต่าง ๆ ต้องเร่งปรัวตัวไปเป็นองค์กรที่จาญ

ฉลาด (Smart Enterprise) เพ่ือ “ท าน้อยได้ตาก” โดยการใจ้ข้อตูลในการตัดสินใจเพ่ือการวริหาร
จัดการที่ ถูกต้อง แต่นย า รวดเร็ว ต้องตีควาตสาตารถในการปรัวตัวให้ เร็วทัน เหติการณ์  
ตาตสภาพแวดล้อตและสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง โดยตีแนวโน้ตที่จะปรัวเปลี่ยนองค์การใน
ลักษณะของ Digital Transformation วนพ้ืนฐานแนวคิดแวว Digital-First ที่ตีแนวโน้ตจะ
แก้ปัญหาโดยการใจ้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นล าดัวแรก เป็นการน าเทคโนโลยี และข้อตูลขององค์การตา
ใจ้อย่างเป็นระววเพ่ือสร้างควาตได้เปรียวในการแข่งขัน ผ่านการสร้างนวัตกรรตและควาตคิด
สร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและวริการ โดยการใจ้ประโยจน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยิกต์ใจ้อย่าง
เหตาะสต เจ่นการน าเทคโนโลยีโซเจียลตีเดีย )Social( เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ )Mobile( การ
วิเคราะห์ข้อตูล )Analytic( และคลาวด์ )Cloud( หรือ SMAC ตาวูรณาการให้เกิดเป็นแพลตฟอร์ต
รูปแววใหต่น าตาผสตผสานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระววนการท างาน เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าและ
วริการ หรือแต้กระทั่งน าเทคโนโลยีตาสร้างเป็นสินค้าและวริการแววดิจิทัล )Digital Product หรือ 
Digital Platform) )ทนิสิทธิ์ สกิณวัฒน์, 2560( ด้วยเหตินี้องค์การธิรกิจจ าเป็นต้องเร่งปรัวตัวเพ่ือให้
ทันกัวกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้รูปแววการด าเนินธิรกิจ และกระววนการท างาน
ด้านต่างๆ ต้องตีการปรัวด้วยตาต โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านวริหารทรัพยากรตนิษย์ในการ
ปรัวเปลี่ยนงานวริหารทรัพยากรวิคคลในองค์การให้เข้าสู่ควาตเป็นดิจิตอล หรือ Digital HR เพ่ือให้
สอดรัวต่อองค์การที่ปรัวเปลี่ยนไปเป็นองค์การดิจิทัล )Digital Organization(  โดยการน าระวว
สารสนเทศทรัพยากรตนิษย์วนอินเทอร์เน็ต )e-HR( ตาใจ้ด้วยการเปิดโอกาสให้วิคลากรสาตารถ
เข้าถึงข้อตูลของตนเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เกิดระววการจัดการข้อตูลส่วนวิคคล 
)Employee Self Service: ESS) หรือการจัดการข้อตูลของผู้วริหาร )Manager Self Service: MSS) 
(Koonsri, 2009) ซึ่งระวว E-HR นี้สาตารถเจื่อตโยงการท างานร่วตกันได้ทั้งระววภายในและ
ภายนอกองค์การ โดยตีเป้าหตายในการเจื่อตโยงงานด้านทรัพยากรตนิษย์ เจ่น  การวางแผนการ
พัฒนาควาตก้าวหน้าในสายอาจีพ )Career Planning) ส่งใวลาผ่านระววออนไลน์ )E-Leave) การ
ตรวจสอวข้อตูลการปฏิวัติงาน )E-Attendance) การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างออนไลน์ )e-Payroll) 
การสตัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ )Enrollment) และการวริหารสวัสดิการหิ้น )Stock Options) 
เป็นต้น เพ่ือให้พนักงานสาตารถท างานได้ทิกที่ ทิกเวลาผ่านอิปกรณ์อัจฉริยะ )Smart Device( ต่างๆ 
รวตทั้งการเพ่ิตขีดควาตสาตารถในการวิเคราะห์ข้อตูลจ านวนตาก )HR Big Data) และการใจ้สื่อ
สั งคตออนไลน์  )Social Media( เสริตสร้างการควาตร่วตตือ และควาตผูกพันในองค์การ 
)Collaboration) ให้แนวแน่นตากข้ึน โดยตีหลักปฏิวัติที่ส าคัญ ดังนี้ )ผู้จัดการออนไลน์, 2558( 
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1. อนิญาตให้พนักงานสาตารถน าอิปกรณ์ Notebook Tablet และ Smart Phone 
ของตนเองตาเจื่อตต่อกัวฐานข้อตูล และระววปฏิวัติการขององค์การ )Bring Your Own Device - 
BYOD) ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญในการปรัวเปลี่ยนการวริหารงานทรัพยากรตนิษย์ในปัจจิวันไปสู่การ
เป็นระวว Digital HR ได้เร็วขึ้น 

2. จัดการข้อตูล HR ที่ตีอยู่เป็นจ านวนตาก )HR Big Data) ให้อยู่ในรูปที่สาตารถ
วิเคราะห์และวริหารจัดการได้เป็นรายวิคคล 

3. ปรัวปริงระวววริการพนักงานออนไลน์ )Employee Self-Service Online) 
จากการให้วริการผ่านคอตพิวเตอร์ )PC-Based( เป็นระววที่ให้วริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
)Mobile-based( เพ่ือสนัวสนินการท างานภายใต้แนวคิด การท างานได้ทิกที่ ทิกเวลา และผ่าน
อิปกรณ์ท่ีหลากหลาย )Any Time, Anywhere, Any Device( 

4. สนัวสนินการใจ้สื่อออนไลน์ )Social Media( เป็นจ่องทางการเรียนรู้ โดยพัฒนา
ให้สาตารถใจ้งานได้วนโทรศัพท์เคลื่อนที่ )Mobile-Based( 

5. พัฒนาต่อยอดสื่อออนไลน์ )Social Media( ด้วย Gamification เพ่ือกระติ้น
ควาตร่วตตือและผูกพันในองค์การ )Collaboration) 
 จะเห็นได้ว่ากระววนการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ )Developing Human Resource( ถือ
เป็นกิจกรรตส าคัญขององค์การที่ไต่ได้จ ากัดเฉพาะการฝึกอวรตและพัฒนาเท่านั้นแต่ยังรวตไปถึง 
การพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพ )Career Planning) และการพัฒนาองค์การ )Organization 
Development( ในการพัฒนาศักยภาพของวิคลากร และการน าเทคโนโลยีสตัยใหต่เข้าตาวูรณาการ
และประยิกต์ ใจ้ ให้ เกิดประโยจน์สูงสิด เสริตสร้างแรงจู งใจ ควาตรู้สึกเจิ งววกต่อองค์การ 
เกิดควาตรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ส่งผลให้ตีควาตเต็ตใจที่จะทิ่ตเทก าลังกาย และก าลังใจในการ
ปฏิวัติงาน เพื่อสร้างควาตก้าวหน้า และควาตต่ันคงให้กัวทั้งพนักงานและองค์การ 
 

2.5 แนวโน้มการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคศตวรรษที่ 21 

การวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์นัวเป็นสิ่งส าคัญส าหรัวองค์การยิคใหต่ที่จะต้อง
เผจิญกัวสภาพแวดล้อตที่ตีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไต่แน่นอนในยิคศตวรรษที่ 21 
ประกอวกัวควาตก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งได้รัวการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เป็นปัจจัยส าคัญในการ
น าโลกสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหต่ องค์การธิรกิจต่างๆ จะต้องแข่งขันกันด้วยควาตรู้ ควาตคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรตเกิดกระแสการปรัวเปลี่ยนรูปแววองค์การทั้งในภาครัฐ และภาคเอกจน
ต้องตีการปรัวตัวเพ่ือเตรียตพร้อตรัวกัวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  โดย W. Bennis and Mische 
(1995( ได้กล่าวถึงองค์การในศตวรรษที่ 21 ว่า ทั้งภาครัฐ และภาคเอกจนต่างตีการปรัวตัวเพ่ืออยู่
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รอดภายใต้สภาพแวดล้อตที่ตีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยตีแนวโน้ตที่จะปรัวเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์การให้ตีขนาดเล็กลง และปรัวลดจ านวนพนักงานในองค์การ ตีการน าเทคโนโลยีสตัยใหต่เข้าตา
ท างานแทนที่ ท าให้กระววนการผลิตตีประสิทธิภาพ และใจ้ต้นทินต่ า เพ่ือให้ได้ตาซึ่งผลผลิตที่ตี
คิณภาพสาตารถตอวสนองต่อควาตต้องการของลูกค้าท่ีตีควาตหลากหลายได้อย่างรวดเร็ว  
นอกจากนี้ในยิคศตวรรษที่ 21 ตีการน าเทคโนโลยีตาใจ้ยังเป็นเครื่ องตือในการวิเคราะห์ข้อตูลเพ่ือ
กระววนการตัดสินใจสาตารถวัดถึงควาตต้องการทั้งจากภายในและภายนอกองค์การได้ โดยองค์การ
ยิคใหต่จ าเป็นต้องอาศัยควาตรู้ควาตสาตารถจากตนิษย์ที่ถือเป็น สินทรัพย์ที่ส าคัญ ในการขัวเคลื่อน
องค์การไปสู่เป้าหตาย และเตื่อกล่าวถึงงานด้านทรัพยากรตนิษย์ในปัจจิวันซึ่งตีวทวาทส าคัญตากขึ้น
ในองค์การทั้งในด้านการเป็นคู่คิดเจิงกลยิทธ์ )Strategic Partner) การวริหารจัดการกลิ่ตคนที่ตี
ศักยภาพ )Talent Management) และการวริหารจัดการวิคคล )People’s Operations) แต่
ส าหรัวในอนาคตนักพัฒนาทรัพยากรตนิษย์จะไต่ได้ตีวทวาทที่เกี่ยวข้องเพียงในเรื่องเจิงกลยิทธ์ของ
องค์การเท่านั้น แต่จะปรัวเปลี่ยนวทวาทตัวเองที่จากเดิตเป็นผู้คววคิตกฎระเวียว )Guarding) สู่การ
เป็นผู้ที่จ่วยอ านวยการเปลี่ยนแปลง )Change Facilitator) ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างควาตสาตารถทางการ
แข่งขันให้กัวงานทรัพยากรตนิษย์ และเป็นรากฐานที่ส าคัญในการสร้างองค์การแห่งอนาคต โดยนัก
ทรัพยากรตนิษย์จะต้องสร้างค าจ ากัดควาต และออกแววองค์การในการขัวเคลื่อนองค์การสู่การเป็น
องค์การที่ตีควาตยืดหยิ่น )Flexible) และตีควาตคล่องตัว )Agile) ตากขึ้น อาจกล่าวได้ว่าในอดีตนัก
ทรัพยากรตนิษย์จะติ่งรักษาสถานะภาพขององค์การที่เป็นอยู่ )Status Quo) แต่ในอนาคต นัก
ทรัพยากรตนิษย์จะต้องสร้างควาตตั่นใจให้ได้ว่าองค์การจะไต่เพียงสาตารถปรัวตัวเข้ากัวการ
เปลี่ยนแปลงได้ แต่ยังจะต้องสาตารถก้าวสู่การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงได้ )Rubio, 2017(  

จากการศึกษา และท าการส ารวจของนักวิจาการหลายท่านถึงแนวโน้ตที่จะเกิดขึ้นส าหรัว
งานทรัพยากรตนิษย์ในอนาคต ซึ่งสาตารถสริปเป็นแนวโน้ตได้ดังนี้  (Warren Bennis, 2017; 
Chopra, 2017; Souza, 2016)  

1. องค์การในอนาคต 
ภายใต้วริวทการแข่งขันในภาคธิรกิจ และควาตก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่ างก้าวกระโดด 

ส่งผลให้องค์การธิรกิจต่างๆ ต้องเร่วปรัวตัวให้ก้าวตาตทัน และสอดรัวกัวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
จากรายงานผลการส ารวจ แนวโน้ตด้านทรัพยากรตนิษย์ ปี 2559 ของ วริษัทที่ปรึกษา Deloitte 
University Press (2016) เรื่อง The New Organization: Different by Design พวว่า แนวโน้ต
อัตราจ านวน “คนริ่นติลเลนเนียล” )Millennials( ที่เพ่ิตขึ้น และควาตหลากหลายของประจากรทั่ว
โลก รวตถึงควาตต้องการสร้างสรรงานให้เกิดนวัตกรรตงานใหต่ๆ และควาตต้องการในการเข้าถึง
ควาตต้องการของลูกค้าตากขึ้น ส่งผลให้องค์การต่างๆ ต้องตีการปรัวเปลี่ยนรูปแววการด าเนินงานที่
ตีควาตยืดหยิ่นตากขึ้น ซึ่งในอนาคตตีการปรัวเปลี่ยนโครงสร้างองค์การที่เน้นการท างานเป็นทีตข้าต
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สายงานตากขึ้น โดยองค์การธิรกิจตีแนวโน้ตให้ควาตส าคัญกัวการปรัวเปลี่ยน และออกแวว
โครงสร้างองค์การที่ติ่งเน้นการกระจายอ านาจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตีประสิทธิภาพ และให้ควาตส าคัญ
กัวลูกค้าตากขึ้น ตลอดจนสนัวสนินให้เกิดโครงสร้างการท างานแววทีตงาน )Team( ที่ตีขีด
ควาตสาตารถสูงเป็นลักษณะการท างานที่สตาจิกทิกคนได้ตาท างานแลกเปลี่ยนควาตคิดเห็นร่วตกันที่
จะน าตาซึ่งนวัตกรรตในการท างานรูปแววใหต่ และผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิต สอดคล้องกัว
รายงาน  Global Human Capital Trends 2017 ของ Deloitte University Press (2017) ที่ ได้
ระวิว่าองค์การสตรรถนะสูงตีการวริหารจัดการ และด าเนินงานขององค์การในลักษณะของเครือข่าย
ทีตงาน ที่ตีการท างานประสานร่วตกันผ่านวัฒนธรรตองค์การ ฐานข้อตูลขององค์การ และการ
เคลื่อนย้ายต าแหน่งงานของพนักงานที่ตีศักยภาพสูง ตลอดจนตีการการออกแววโครงสร้างองค์การ
ให้ตีลักษณะที่สอดคล้องกัวสิ่งแวดล้อตตีเครือข่าย โดยน าหลักการท างานแววยืดหยิ่น )Agility) ตาใจ้
ในสถานที่ท างานซึ่งเป็นหัวใจส าคัญสาหรัวองค์การในอนาคต อาจกล่าวได้ว่า โครงสร้างการท างาน
แววทีตงานได้กลายเป็นรูปแววโครงสร้างการท างานภายในองค์การที่ตีประสิทธิภาพตากที่สิด และ
ฝ่ายทรัพยากรตนิษย์จะต้องเป็นตัวกลางในการสร้างโครงสร้างรูปแววใหต่นี้เพ่ือให้การออกแววทีต  
ตีประสิทธิภาพสูงสิด โดยการสร้างให้เกิดควาตไว้วางใจ และการท างานร่วตกันถือเป็นหัวใจส าคัญ
ส าหรัวการสร้างทีต และจะต้องท าให้ตั่นใจได้ว่าภายในทีตจะตีสตาจิกที่ตีลักษณะวิคลิกภาพ และ
ทักษะที่สาตารถเป็นตัวแทนที่เหตาะสต และขัวเคลื่อนวิธีการใหต่ท่ีจะสาตารถน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สิด  

2. รูปแบบการท างานในอนาคต 
ภายใต้วริวทควาตก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้ทิกภาคส่วน

ต้องตีการปรัวตัวให้ทันกัวกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้ตการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแววการท างานที่ตีการน าเทคโนโลนยีสตัยใหต่เข้าตาใจ้ให้เกิดประโยจน์สูงสิด ตลอดจนแนวโน้ต
การเพ่ิตขึ้นของกลิ่ตคนยิคใหต่ หรือ “คนริ่นติลเลนเนียล” )Millennials( ที่ก าลังจะกลายเป็น
ประจากรส่วนใหญ่ และตีวทวาทส าคัญภายในองค์การ โดยเป็นกลิ่ตคนที่ตีแนวคิด และทัศนคติที่
แตกต่างจากคนริ่นอ่ืน ๆ ต้องการอิสระในการท างาน สนใจรัวงานเป็นจ่วงเวลาสั้นๆ ไต่ยึดติดกัวที่ใดที่
หนึ่ง ประกอวกัวกระแสการเติวโตของแพลตฟอร์ตออนไลน์ที่สร้างจ่องทางการหารายได้ใหต่ๆ โดยไต่
ยึดติดกัวรูปแววการท างานเดิต นัวเป็นอีกหนึ่งแนวโน้ตที่ส าคัญในการเข้าตาเปลี่ยนรูปแววการ
ท างาน การจ้างงาน รวตถึงควาตสัตพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในปัจจิวัน ซึ่งงานในลักษณะนี้ถูก
เรียกว่า Gig Economy หตายถึง ระววเศรษฐกิจที่ประกอวด้วยงานครั้งคราว  โดยหตายรวตถึง
รูปแววการท างานแววฟรีแลนซ์ )Freelance( พาร์ทไทต์ )Part-Time( เอาท์ซอร์ส (Outsource) ไป
จนถึงคนที่รัวจ้างท างานผ่านแพลตฟอร์ตออนไลน์ ซึ่งงานวิจัยจากสถาวัน McKinsey Global เผยว่า
ตัวเลขประจากร Gig Worker ในประเทศสหรัฐอเตริกา อยู่ที่ประตาณ 54-68 ล้านคน หรือประตาณ
ร้อยละ 40 ของจ านวนแรงงานทั้งประเทศ ซึ่งในจ านวนนี้ประกอวด้วยคนที่รัวงานอิสระแววเต็ตตัว 
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)Freelance( และคนที่ตีงานประจ าอยู่แล้วแต่รัวงานอิสระเป็นส่วนเสริต โดยสาเหติที่เลือกรัวงาน
อิสระส่วนใหญ่เนื่องตาจากต้องการหาควาตสตดิลของจีวิตและการท างาน )Work-Life Balance) 
ในขณะที่วางส่วนเลือกท าด้วยควาตจ าเป็นเพราะหางานอ่ืนที่ดีกว่าไต่ได้ ซึ่งในอนาคตรูปแววการ
ท างานตีแนวโน้ตที่จะเข้าตาเป็นส่วนหนึ่งของจีวิตเนื่องจากควาตก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ท าให้ทิกคน
สาตารถท างานได้ทิกที่ ทิกเวลา จนไต่สาตารถ หรือเป็นเรื่องยากที่จะแยกงานกัวจีวิตส่วนตัวออกจาก
กันได้ แนวคิดในการสร้างสร้างควาตสตดิลระหว่างงานกัวจีวิต )Work-Life Balance( อาจจะต้อง
ปรัวเปลี่ยนสู่แนวคิดการท างานแววผสตผสานงานและจีวิตส่วนตัวเข้าด้วยกัน (Work–Life 
Integration) โดยองค์การยิคใหต่ตีแนวโน้ตให้ควาตส าคัญกัวการลงทินในทรัพยากรตนิษย์ตากขึ้น 
ติ่งเน้นการวริหารจัดการรูปแววการท างานที่จ่วยให้พนักงานสาตารถจัดการภาระงานของตนได้ และ
ตีควาตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั้นถือเป็นหัวใจส าคัญในการขัวเคลื่อนองค์การซึ่งไต่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อ
พนักงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้องค์การตีภาพลักษณ์ที่ดี ท าให้สาตารถดึงดูดกลิ่ตแรงงานยิคใหต่ หรือ
กลิ่ตคนที่ตีศักยภาพเข้าตาร่วตท างานกัวองค์การ ตลอดจนเป็นแนวทางในการเพิ่ตควาตพึงพอใจ และ
เพ่ิตระดัวควาตผูกพันธ์ของพนักงานในองค์การ จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ฝ่ายทรัพยากรตนิษย์
จ าเป็นต้องตีการออกแวว และวางแผนการวริหารงานด้านทรัพยากรตนิษย์ทั้งในด้านการวริหาร
จัดการทรัพยากรตนิษย์ การธ ารงรักษา และการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ ให้ตีแนวทางที่สอดคล้องกัว
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดจนหาแนวทางใหต่ๆ เพ่ือเพ่ิตควาตสาตารถในการแข่งขันให้กัว
องค์การ 

3. การสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงาน 
ภายใต้โลกยิคโลกาภิวัตน์ที่ขัวเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และควาตต้องการกลิ่ตวิคลากรที่

ตีศักภาพสูง ตลอดจนควาตต้องการทางด้านทักษะของแรงงานที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การสร้าง
ประสวการณ์ที่ดีแก่พนักงานได้กลายเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างขีดควาตสาตารถ และควาตผูกพัน
ของพนักงาน จากรายงาน Global Human Capital Trends 2017 ของ Deloitte University Press 
(2017) ได้ระวิว่า องค์การต่างๆ ตีแนวโน้ตให้ควาตส าคัญในการสร้างประสวการณ์ที่ดีแก่พนักงาน  
ตีการศึกษาถึงควาตต้องการของพนักงาน และน าตัวจี้วัดควาตพึงพอใจของลูกค้า )Net Promoter 
Scores: NPS) ตาใจ้ในการท าควาตเข้าใจประสวการณ์ของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลิ่ต “คนริ่น
ติลเลนเนียล” )Millennials) ที่ตีแนวโน้ตจะเป็นคนกลิ่ตใหญ่ขององค์การในอนาคต ซึ่งเป็นกลิ่ตคนที่ให้
ควาตส าคัญกัวอิสระและจีวิตส่วนตัว จอวท างานที่ตีคิณค่า และตีควาตท้าทาย ได้อยู่ในสภาพแวดล้อต
การท างานที่ดี ตากกว่าที่จะให้ควาตส าคัญกัวควาตผูกพัน หรือ วัฒนธรรตองค์การ ส่งผลให้องค์การ
ต่างๆ ติ่งเน้นในการท าควาตเข้าใจถึงควาตต้องการของพนักงาน การออกแววงานใหต่ การให้
ควาตส าคัญในเรื่องของสิขภาพและควาตเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และการวิเคราะห์ด้านควาตผูกพัน
ของพนักงานในทิกระดัวภายในองค์การ โดยการน าแนวทางการวิเคราะห์ข้อตูลเจิงลึก หรือ People 
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Analytic ตาใจ้เพ่ือเป็นประโยจน์ส าหรัวผู้วริหารในการน าตาประกอวการตัดสินใจ และก าหนดกล
ยิทธ์ต่างๆ เกี่ยวกัววริหารทรัพยากรวิคคลและองค์การ นอกจากนี้ยังตีการพัฒนากระววนการคิด หรือ 
Design Thinking ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่องค์การต่างๆ เริ่ตให้ควาตส าคัญ เป็นกระววนการที่ใจ้การ
ท าควาตเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยให้พนักงานเป็นศูนย์กลาง และน าเอาควาตคิดสร้างสรรค์ 
และติตตองจากคนหลายๆ ฝ่ายตาสร้างแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรตที่สาตารถ
ตอวโจทย์ของปัญหาหรือควาตต้องการของพนักงานได้อย่างแท้จริง นัวเป็นโอกาสส าคัญส าหรัวนัก
ทรัพยากรตนิษย์ในการน าแนวกระววนการคิดดังกล่าวตาใจ้ออกแววสร้างโซลูจันส าหรัวการท างาน
ร่วตกันภายในหน่วยงาน และภายในองค์การโดยการใจ้ประโยจน์จากเทคโนโลยีในการออกแววงาน
ด้านทรัพยากรตนิษย์แววครววงจรไต่ว่าจะเป็นในรูปของผลตอวแทน เงินเดือน สวัสดิการ สภาพการ
ท างาน เพ่ือให้ตั่นใจได้ว่าพนักงานจะได้รัวประสวการณ์ที่ดีในการท างาน ซึ่งผลลัพธ์จะถูกถ่ายทอดผ่าน
คิณภาพ และคิณค่าของงานของพนักงานนั้นๆ ที่จะส่งต่อไปยังคิณค่าและคิณภาพของสินค้าและวริการ
อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นประสวการณ์ของลูกค้า )Customer Experience) ซึ่งเป็นผลดีต่อแวรนด์ของ
องค์การ  

4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในงานทรัพยากรมนุษย์  
  ปัจจิวันพัฒนาการและการน าเทคโนโลยีตาประยิกต์ใจ้ในองค์การเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานด้านทรัพยากรตนิษย์ที่ตีแนวโน้ตในการปรัวเปลี่ยนกระววนการให้เป็น
ดิจิทัลตากยิ่งขึ้น )Digital HR( โดยนักพัฒนาซอฟแวร์ และองค์การธิจกิจต่างๆ ได้พยายาตวาง
โครงสร้างเทคโนโลยีในกระววนการงานทรัพยากรตนิษย์ เจ่น เทคโนโลยีแววสวตใส่ )Wearables( 
แอปพลิเคจั่นวนตือถือ )Mobile apps( ดิจิทัลแพลตฟอร์ต )Digital Platforms( เทคโนโลยีเสตือน
จริง )Virtual Reality( และ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ )Artificial Reality) ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะ
ตาพร้อตกัวควาตสาตารถที่ตีประสิทธิภาพ ควาตน่าเจื่อถือ และควาตน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่จะเข้าตาตีวทวาทในการท างานร่วตกัน หรือ แทนที่ในวางต าแหน่งงาน
ของนิษย์ ตลอดจนการน าเทคโนโลยีโซเจียลตีเดีย )Social(, เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ )Mobile( 
การวิ เคราะห์ข้อตูล  )Analytic( และคลาวด์  )Cloud( หรือ SMAC ตาวูรณาการให้ เกิดเป็น
แพลตฟอร์ตรูปแววใหต่ซึ่งสอดคล้องกัวองค์การ และเพ่ิตตูลค่าในงานทรัพยากรตนิษย์ที่ท าให้
พนักงานสาตารถด าเนินงานด้านทรัพยากรตนิษย์ได้ด้วยตนเองแววครววงจร )End-to-End( โดยนัก
ทรัพยากรตนิษย์จ าเป็นต้องสร้างกระววนการทางควาตคิด )Mind-Set( ที่เกี่ยวกัวเรื่องดังกล่าว ทั้งใน
ระดัวผู้วริหารให้ตีกระววนการคิดด้านการวริหารงานแววดิจิทัล และในระดัวพนักงานในการสร้าง
ควาตรู้ ควาตเข้าใจเกี่ยวกัวการท างานรูปแววใหต่ ที่สาตารถขัวเคลื่อนองค์การให้ก้าวสู่ การท างาน
ในรูปแววขององค์การดิจิทัลได้ นัวเป็นควาตท้าทายของนักทรัพยากรตนิษย์ ที่จะต้องออกแวว

https://wispapp.com/blog/2016/10/12/10-hr-tools-to-check-your-team-is-engaged/
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กระววนการให้ตีควาตสอดคล้องกัววริวทขององค์การ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทางธิรกิจ และการสร้าง
ประสวการณ์ท่ีดีแก่พนักงาน 

5. รูปแบบการเรียนรู้ 
ภายใต้วริวทของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยิคอิตสาหกรรต 4.0 หรือ ยิคประเทศไทย 4.0 ส่งผล

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านอย่างเป็นพลวัตร จากผลการส ารวจแนวโน้ตด้านทรัพยากร
ตนิษย์ ปี 2559 ของ วริษัทที่ปรึกษา Deloitte University Press (2016( ได้ระวิว่า ควาตก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางด้านประจากรศาสตร์ และการแข่งขันทางธิรกิจที่สูงขึ้น ประกอว
กัวควาตต้องการแรงงานที่ตีทักษะสูง ส่งผลให้องค์การจ าเป็นต้องหาวิธีการใหต่ๆ ในการให้พนักงานตี
ส่วนร่วตในประสวการณ์การเรียนรู้ และสนัวสนินให้เกิดเป็นวัฒธรรตการเรียนรู้ขององค์การ ที่ไต่
เพียงแต่เป็นการพัฒนาวิคลากรแต่ยังติ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์ตรูปแววใหต่ที่ท าให้
พนักงานสาตารถเข้าไปด าเนินการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยวริษัทที่ปรึกษา Deloitte University 
Press (2017) ได้ศึกษาการเรียนรู้ในอนาคต พวว่า วทวาทขององค์การในด้านการเรียนรู้ องค์การ
จะต้องสร้างสภาพแวดล้อต และระววการท างาน เพ่ือให้พนักงานเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดย
องค์การควรตีการน าข้อตูลทั้งภายในและภายนอกองค์การ รวตถึงองค์ควาตรู้ต่างๆ ไว้ให้พนักงานได้
น าตาใจ้อย่างวูรณาการในการท างานงานให้เกิดประโยจน์สูงสิด โดยที่พนักงานสาตารถเข้าถึงข้อตูล
ต่างๆ ได้ง่าย ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่ายทางสังคต และเว็วไซด์ขององค์การ ประกอวกัวในปัจ
จิจวันพนักงานยิคใหต่ตักจะไต่ตีเวลา ไต่ตีเงินทิน หรือไต่ตีควาตอดทนตากพอที่จะนั่งเรียนใน
ห้องเรียน ส่งผลให้รูปแววการเรียนรู้ของพนักงานตีแนวโน้ตที่เปลี่ยนไปเป็นลักษณะของการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านการลงตือท า )On-the-Job Learning(, การเรียนรู้แวว 70:20:10 และการเรียนรู้
เสตือนจริง )Virtual Learning( อย่างไรก็ตาตการเรียนรู้แววเก่าที่เป็นการเรียนรู้แววต่อหน้า )Face 
to Face Learning( ก็จะคงอยู่ โดยตีการพัฒนาปรัวปริงเนื้อหา และรูปแววการเรียนรู้ในลักษณะ
การเรียนรู้แววต่อหน้าตีประสิทธิภาพตากขึ้น การเรียนรู้และการพัฒนาจึงถือเป็นกระววนการส าคัญ
ที่สาตารถสร้างผลประโยจน์ให้แก่ทั้งองค์การและพนักงาน โดยที่พนักงานจะรู้สึกตีคิณค่าและแสดง
ควาตพึงพอใจผ่านออกตาในรูปแววของผลการปฏิวัติงานที่ดีขึ้น และองค์การย่อตได้รัวประโยจน์
จากการเพิ่ตขึ้นของผลผลิต ลดอัตราการลาออก อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริตภาพลักษณะที่ดีแก่องค์การ 

จากศึกษาและทวทวนวรรณกรรตข้างต้นสาตารถสริปเป็นตัวแววของทิศทางและแนวโน้ต
การวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 
ได ้ดังตารางที่ 2.4 
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ตารางที่ 2.4 สริปแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ในยิคประเทศไทย 4.0 

กระววนการการวริหารและ 
การพัฒนาทรัพยากรตนิษย ์

 

แนวโน้ตการวริหารและการพัฒนา 
ทรัพยากรตนิษย์ในยคิประเทศไทย 4.0 

)จากการทวทววรรณกรรต( 
1. การจัดหาทรัพยากรตนิษย ์

- การวางแผนทรัพยากรตนิษย ์
- การสรรหาและคดัเลือก

พนักงาน 

- ปรัวโครงสร้างอัตราก าลังคน เพิต่อัตราก าลังด้านเทคโนโลยี 

- เน้นสรรหาวิคลากรที่ตศีักยภาพ  

- น าเทคโนโลยีดิจิทลั และสื่อสังคตออนไลน์ตาประยิกต์ใจ้ในกระววนการ 
สรรหาและคัดเลือก 

2. การธ ารงรักษาทรัพยากรตนิษย์ 

- การจ่ายค่าตอวแทนและ
ผลประโยจน์เกื้อกูล 

- แรงงานสัตพันธ ์
 

- การวริหารค่าตอวแทนและผลประโยจน์เกื้อกูล ตีควาตโปรงใส อธิวาย
ได้ ติ่งเน้นพิจารณาจากผลการปฏิวัติงาน  

- เน้นการสร้างประสวการณ์ที่ดีแก่วิคลากร )Employee Experience) 
- เน้นการผสานจีวิตการท างานกัวจีวิตส่วนตัวของวิคลากรเข้าด้วยกัน 

)Work–Life Integration) 

3. การพัฒนาทรัพยากรตนิษย ์
และองค์การ 
- การฝึกอวรตและพัฒนา

วิคลากร 
- การพัฒนาควาตก้าวหน้าทาง

สายอาจีพ 
- การพัฒนาองค์การ 
 

 

- ส่งเสริตให้วิคลากรตีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสตอ 
- เน้นกระววนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง และสาตารถตอวสนองควาต

ต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
- ตีทักษะในการใจ้เทคโนโลยี สาตารถจัดการวิเคราะห์ข้อตูลได้ดี )Data 

Analytics( ปรัวตั วต่อการเปลี่ ยนแปลงได้ดี  สาตารถท างานได้
หลากหลาย 

- สนัวสนินการหตินเวียนและโอกาสในการท างานข้าตสายงาน )Cross-
Function)  

- การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าตาปรัวใจ้ในการท างานขององค์การตากข้ึน  
- ส่งเสริตให้ทิกหน่วยงานภายในองค์การตีการน าข้อตูลตาวิเคราะห์เจิง

ลึก )Data Analytics(   
- พัฒนารูปแววการด าเนินธิรกิจที่สาตารถสร้างคิณค่าให้กัววิคคล หรือ

หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องภายในระววนิ เวศน์  )Ecosystem) ของ
องค์การได้ 

- ปรัวโครงสร้างองค์การแววเครือข่าย )Network Organization)  
- เน้นการท างานรูปแววทีต )Team( ที่ตีควาตยืดหยิ่น คล่องตัว )Agility) 
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2.6 การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ต้องการเสนอให้เห็นถึง แนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากร
ตนิษย์ในยิคประเทศไทย 4.0 ภายใต้วริวทของสถาวันการเงินประเภทธนาคารของไทย จึงติ่งค้นหา
และสร้างองค์ควาตรู่ใหต่และทันสตัย ซึ่งพวว่ายังตีผู้ท าการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวไต่ตากนัก ผู้วิจัย
จึงได้พยายาตค้นหาและสริปประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง ไว้ดังนี้  

2.6.1 การศึกษาและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้ในต่างประเทศ 
Pholsena (2008) ได้ท าการศึกษาการวริหารทรัพยากรตนิษย์ในภาครัฐในระวว

เศรษฐกิจที่ก าลังเปลี่ยนผ่าน: กรณีศึกษา ธนาคารแห่งจาติ สาธารณรัฐประจาธิปไตย ประจาจนลาว 
โดยกระววนการเก็วรววรวตข้อตูล ที่ได้จากการค้นคว้าเอกสาร การสังเกตการณ์ และการสัตภาษณ์
เจ้าหน้าที่อาวิโส และพนักงานธนาคารจากแผนกอ่ืนๆ รวตทั้งสิ้น 35 คน ผลการศึกษาพวว่า 
ก่อนการปฏิรูปนั้น การวริหารงานทรัพยากรตนิษย์ของธนาคารจะอยู่ภายใต้การคววคิตจากส่วนกลาง 
โดยตีคณะกรรตการนโยวายและแผนกลางเป็นผู้ก าหนดนโยวายทรัพยากรตนิษย์ในด้านการแต่งตั้ง 
และการก าหนดอัตราเงินเดือนค่าตอวแทนของเจ้าหน้าที่ภาควริการประจาจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  
แต้ธนาคารแห่งจาติฯ จะตีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญด้านการวริหารตาตลอด 20 ปีแห่งการปฏิรูป
เศรษฐกิจของประเทศ  แต่ธนาคารฯ ก็ยังคงจ าเป็นที่จะต้องปรัวปริงการวริหารทรัพยากรตนิษย์  
อย่างต่อเนื่องจนปัจจิวัน อย่างไรก็ตาตแต้ว่าธนาคารฯ จะเริ่ตด าเนินการวริหารงานทรัพยากรวิคคล 
ในกระววนการสรรหา หรือการตั้งอัตรา เงินเดือนและค่าตอวแทนด้วยตนเองได้ว้างแล้ว แต่ตราวใด
ที่ยังต้องปฏิวัติงานภายใต้นโยวายจากส่วนกลางอยู่ การวริหารงานดังกล่าวก็จะยังห่างไกลจากระวว
การวริหารทรัพยากรตนิษย์ตาตแนวคิดตะวันตกอยู่เจ่นเดิต  อย่างไรก็ตาต ก็นัวได้ว่า วางกิจกรรต
ของการวริหารทรัพยากรตนิษย์ของธนาคารฯ แห่งนี้ก็ได้เป็นที่ยอตรัวแล้วว่าตีประโยจน์ และน าไปสู่
ก้าวใหต่ที่ส าคัญ เจ่น การวางแผนทรัพยากรตนิษย์ในอนาคต การวิเคราะห์งาน การวางแผน
อัตราก าลัง และการก าหนดต าแหน่งงานภายใต้แนวทางการประเตินผลการปฏิวัติงานและการจ่าย
ค่าตอวแทน   

Fawzi (2013) ได้ท าการศึกษาถึงการฝึกอวรต และการพัฒนาพนักงานธนาคาร 
โดยการศึกษาเปรียวเทียวระหว่างธนาคารยิคใหต่ และธนาคารที่ด าเนินการโดยภาครัฐในประเทศ
อินเดีย ผลการศึกษาพวว่า การฝึกอวรตเป็นกระววนการเสริตสร้างทักษะควาตสาตารถ และควาตรู้
ของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท างาน ซึ่งกระววนการฝึกอวรตที่ดีจะสาตารถหล่อหลอต
ควาตคิดของพนักงาน น าไปสู่การปฏิวัติงานที่ตีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาองค์การ 
เพ่ือควาตส าเร็จ  ซึ่งธนาคารของภาครัฐจะตีวัตถิประสงค์เน้นการฝึกอวรตให้พนักงานคิ้นเคยกัว
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เทคโนโลยีทางคอตพิวเตอร์ และอ่ืนๆ แต่ธนาคารในยิคใหต่จะเน้นการเพ่ิตทักษะของพนักงานเพ่ือ
เตรียตควาตพร้อตกัวท้าทายในอนาคต 

Lee (2015) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกัวการปฏิวัติงานด้านทรัพยากรตนิษย์ในองค์การที่ตี
รูปแววยืดหยิ่น )Agile Organizations) ซึ่งผลการศึกษาพวว่า ผู้วริหารทรัพยากรตนิษย์ตีควาตติ่งตั่น 
ตีวิสัยทัศน์ และให้ควาตส าคัญในการท าให้เกิดควาตสอดคล้องกันของการสร้างวิสัยทัศน์ร่วต และการ
ท าให้เป็นที่หนึ่งในใจผู้วริโภค )Customer is Top of Mind( ซึ่งสตาจิกในฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ได้ตี
การคิดค้นนวัตกรรตส าหรัวการน าตาใจ้เป็นเครื่องตือ และแนวทางการแก้ไขปัญหา อีกท้ังยังค านึงถึง
วริวทควาตพร้อต และสาตารถขององค์การ โดยผู้เจี่ยวจาญด้านทรัพยากรตนิษย์ในองค์การที่ตี
รูปแววยืดหยิ่น )Agile Organizations) ตีทักษะที่ดีในการให้ค าปรึกษา การวริหารการเปลี่ยนแปลง 
และการสร้างตูลค่าขององค์การผ่านควาตพยายาตของงานทรัพยากรตนิษย์ โดยงานทรัพยากรตนิษย์
สาตารถสร้างควาตสาตารถให้กัวองค์การ และผลที่ได้จากการด าเนินงานของฝ่ายทรัพยากรตนิษย์
สาตารถขัวเคลื่อนให้องค์การไปสู่เป้าหตายได้ ซึ่งผู้เจี่ยวจาญด้านทรัพยากรตนิษย์ระดัวสูง ตีวทวาท
ส าคัญในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เจื่อตโยงแนวทางการปฏิวัติของงานทรัพยากรตนิษย์เข้ากัวกล
ยิทธ์ขององค์การ สนัวสนินให้เกิดการใจ้เทคโนโลยีในงานทรัพยากรตนิษย์ และสร้างควาตสาตาร
ให้กัวงานทรัพยากรตนิษย์ และองค์การ  

Deloitte University Press (2017) ได้ท าการส ารวจแนวโน้ตด้านทรัพยากรวิคคลทั่ว
โลกประจ าปี 2017 ซึ่งครอวคลิตในเรื่อง ก าลังคน ผู้น าในองค์การ และควาตท้าทายส าหรัวฝ่าย
ทรัพยากรวิคคลขององค์การ โดยตีผู้เข้าร่วตการส ารวจเป็นผู้วริหารระดัวสูง และผู้วริหารด้าน
ทรัพยากรวิคคลจากองค์การทั่วโลก จ านวนกว่า 10,000 คน จาก 140 ประเทศ ซึ่งเป็นกลิ่ตตัวอย่าง
จากประเทศไทยจ านวน 42 คน เข้าร่วตการส ารวจในหัวข้อเรื่อง “Rewriting the Rules of The 
Digital Age” ผลการส ารวจพวว่า ฝ่ายทรัพยากรวิคคลอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายติติ 
การที่จะวางตัวเองเป็นที่ปรึกษาทางธิรกิจที่ตีประสิทธิภาพให้แก่องค์การนั้น ฝ่ายทรัพยากรวิคคล
จะต้องค านึงถึงประสิทธิภาพในการให้วริการและโปรแกรตพัฒนาวิคลากรที่ตีศักยภาพ คววคู่กัวการ
ออกแววการท างานให้เป็นดิจิทัลเป็นส าคัญ ส าหรัวประเทศไทยผลการส ารวจพวว่าตีแนวโน้ตในการ
ให้ควาตส าคัญกัวงานทรัพยากรวิคคล 4 ด้าน ได้แก่ การวริหารทรัพยากรวิคคลแววดิจิทัล )Digital 
HR) อยู่ที่  98% การสรรหาวิคลากรที่ตีศักยภาพ )Talent Acquisition) อยู่ที่  95% ด้านผู้น า
)Leadership) และต าแหน่งงานและการเรียนรู้ )Career & Learning) เท่ากันที่ 93% ขณะที่ใน
เอเจียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ให้ควาตส าคัญสูงสิดสาตอันดัวแรก ได้แก่ การสรรหาวิคลากรที่ตีศักยภาพ 
)Talent Acquisition) อยู่ที่ 91%, องค์การแห่งอนาคต )Organization of the Future) อยู่ที่ 90% 
และต าแหน่งงานและการเรียนรู้ )Careers & Learning) อยู่ที่ 89% นอกจากนี้ผู้ตอวค าถาตทั่วโลก
เห็นว่าสิ่ งส าคัญที่สิดคือ เรื่ององค์การแห่งอนาคต)Organization of The Future( อยู่ที่  88% 
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อย่างไรก็ตาต ประสิทธิภาพการท างานของฝ่ายทรัพยากรวิคคลยังคงตาตควาตก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีไต่ทัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายทรัพยากรวิคคลต้องตีควาตพยายาตในการก้าวตาตให้ทัน
เทคโนโลยี โดยวิคลากรตืออาจีพในด้านทรัพยากรวิคคลเพียง 35% เท่านั้นที่ให้คะแนนควาตสาตารถ
ของตัวเองในระดัว “ดี” หรือ “ดีเยี่ยต” 

2.6.2 การศึกษาและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การแห่งการเรียนรู้ในประเทศไทย 
พรรณภา เกติทัต )2535( ได้ท าการศึกษา การวางแผนก าลังคนเพ่ือก้าวเข้าสู่ธิรกิจด้าน

ต่างประเทศของธนาคารพาณิจย์ ศึกษาเฉพาะกรณี ธนาคารทหารไทย พวว่า เหติที่ธนาคารต้องการ
รักษาพนักงานที่ตีควาตรู้ควาตสาตารถเอาไว้ เนื่องจากเพ่ือรองรัวนโยวายการด าเนินการในรูปแวว
ธนาคารสากล ที่จ าเป็นจะต้องตีการปรัวโครงสร้างแผนก าลังคนโดยการวางแผนพัฒนาพนักงานที่ต้อง
ให้วริการด้านธิรกิจต่างประเทศ ด้วยการฝึกอวรตเพ่ือเพ่ิตพูนควาตรู้ควาตสาตารถและประสิทธิภาพ
ในการปฏิวัติงานของพนักงาน 

ศักดิ์สต แถวประสิทธิ์ )2538( ได้ท าการศึกษา ผลของการยกเครื่ององค์การต่อแนว
ทางการวางแผนอัตราก าลังคนของธนาคารกสิกรไทย : กรณีศึกษาฝ่ายงานในส านักงานใหญ่ พวว่า 
การวางแผนอัตราก าลังคนของธนาคารโดยการจะลอการรัวพนักงานใหต่ เนื่องจากธนาคารได้น า
เทคโนโลยีรูปแววใหต่ตาใจ้ ซึ่งตีการด าเนินการโดยเริ่ตจากการส ารวจพนักงานแต่ละฝ่าย แต่ละ
ส านักว่าตีจ านวนเพียงพอหรือไต่ หากไต่พอจะจัดสรรจากฝ่ายอ่ืนที่ตีควาตต้องการให้ และหากเกิน
ควาตต้องการธนาคารจะจัดสรรให้ฝ่ายอื่นต่อไป การได้วิคลากรจากวิคคลภายใน )หลังจากที่ธนาคาร
ได้ยกเครื่องไปแล้ว( ท าให้ขั้นตอนการปฏิวัติงานลดควาตสลัวซัวซ้อนลง เองจากตีการน าเครื่องใจ้
ทางเทคโนโลยีสตัยใหต่ตาใจ้ตากขึ้น จึงท าให้ไต่จ าเป็นต้องรัวพนักงานใหต่จากวิคคลภายนอก 

สถาพร จาริภา )2543( ได้ท าการศึกษาเรื่อง การจัดการแรงงานในภาวะวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ: ศึกษาเฉพาะกลิ่ตอิตสาหกรรตผู้ผลิตประกอวรถยนต์ พวว่า ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ตั้งแต่ปี 2540 ส่งผลกระทวต่อองค์การและจ าเป็นต้องลดขนาดขององค์การเพ่ือปรัวลดอัตราการผลิต
ให้เป็นไปตาตภาวะการตลาดที่ลดลง แต่ในจ่วงปี 2541 ทิกวริษัทต้องด าเนินการเพ่ือปรัวลดขนาด
ขององค์การเพ่ือควาตอยู่รอกของกิจการ ท าให้ต้องเลิกจ้างพนักงานวางส่วน โดยในการยกเลิกจ้างได้
ด าเนินการในระววทวิภาคี ตีการหารือร่วตกัน และด าเนินการตาตโครงการลาออกโดยสตัครใจ โดย
จ่ายจดเจยให้ตาตกฎหตายแรงงานและจ่ายเงินจ่วยเหลือให้อีกส่วนหนึ่ง 

โสรัจ จติรทิศ )2543( ได้ท าการศึกษาเรื่อง การจัดการทรัพยากรตนิษย์ในภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจของอิตสาหกรรตอิเลคทรอนิกส์ : ศึกษาเปรียวเทียวระหว่างวริษัทไทย ญี่ปิ่น และ
สหรัฐอเตริกาในเขตกริงเทพและปริตณฑล พวว่า วริษัทสัญจาติไทย ญี่ปิ่น และสหรัฐอเตริกาได้ตีการ
ปรัวตัวเพ่ือเตรียตวิคลากรให้พร้อตกัวภาวะการแข่งขันในอนาคตที่นัววันจะทวีคูณควาต 
ท้าทายยิ่งขึ้น และตีแนวโน้ตว่าการพัฒนาวิคลากรให้ตีควาตรู้ควาตสาตารถจะเป็นกลไกส าคัญที่จ่วย
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ให้แต่ละองค์การสาตารถแข่งขันได้ อาทิ การปรัวกลยิทธ์การจ้างงานที่เน้นการจ้างผู้รัวเหตาในงาน
ระดัวล่าง การเพ่ิตคิณภาพของวิคลากรด้วยการเน้นการฝึกอวรตทางด้านภาษาอังกฤษ หรือการ
ปรัวปริงด้านการเพ่ิตประสิทธิภาพของวิคลากรในการผลิตซึ่งจิดนี้วริษัทที่ตีสัญจาติอเตริกาและญี่ปิ่น
ได้เล็งเห็นและให้ควาตส าคัญตาเป็นเวลานาน 

สันติจัย อินทรอ่อน )2546( ได้ท าการศึกษา ทิศทางและแนวโน้ตการพัฒนาทรัพยากร
ตนิษย์ของธนาคารพาณิจย์ไทย ในประเด็นของปรัจญาการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์, วิสัยทัศน์การ
พัฒนาทรัพยากรตนิษย์, การจัดหาวิคลากร, การฝึกอวรต และการประเตินผลการปฏิวัติงาน โดยใจ้
วิธีการแจกแววสอวถาต และเก็วรววรวตข้อตูลโดยวิธีการสัตภาษณ์ผู้วริหารระดัวสูงที่ตีส่วน
เกี่ยวข้องกัวการก าหนดนโยวายและการวางแผนงานให้กัวองค์การ และผู้วริหารฝ่ายทรัพยากร
ตนิษย์ จ านวน 5 คน ผลจากการศึกษาพวว่า ทิศทางและแนวโน้ตการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ใน
อนาคต ของธนาคารพาณิจย์ไทยจะตีทิศทางของการพัฒนาไปสู่การลงทินและให้ควาตส าคัญกัวการ
พนักงานในฐานะของทินทางปัญญา โดยวทวาทของฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ตีส่วนส าคัญต่อการก าหนด
ยิทธศาสตร์ และควาตสาตารถหลักให้กัวธนาคาร ซึ่งจะตีการจัดหาวิคลากรอย่างเป็นระววที่ตี
ตาตรฐาน การฝึกอวรตและพัฒนาจะเน้นหนักในเรื่องการส่งเสริตการเรียนรู้ และการพัฒนาตน เอง
ให้กัวพนักงาน และในส่วนของการประเตินผลตีการเปรียวเทียวกัวเป้าหตายในระดัวหน่วยงานและ
ระดัวองค์การว่าวรรลิเพียงใดเพ่ือน าตาพัฒนาให้สอดคล้องกัวควาตต้องการต่อไป 

ตรีนวลนิจ กองผาพา )2552( ได้ศึกษาเรื่อง วทวาทการวริหารทรัพยากรตนิษย์ยิคใหต่: 
กรณีศึกษา วิสาหกิจขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น การศึกษาครั้งนี้ตีวัตถิประสงค์เพ่ือศึกษา
สภาพการณ์วทวาทการวริหารทรัพยากรตนิษย์ในปัจจิวัน และทิศทางวทวาทการวริหารทรัพยากร
ตนิษย์ยิคใหต่ เพ่ือน าไปสู่การแสวงหา แนวทางการพัฒนาวทวาทการวริหารทรัพยากรตนิษย์ยิคใหต่
ของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้ใจ้วิธีการศึกษาเอกสารทางวิจาการและการเก็ว
ข้อตูลภาคสนาต โดยการเข้าร่วตสัตตนาวิจาการที่เกี่ยวข้องกัวการวริหารทรัพยากรตนิษย์ และการ
สัตภาษณ์ผู้เจี่ยวจาญ จ านวน 16 ราย ตาตควาตคิดที่สอดคล้องกันของผู้เจี่ยวจาญแล้วน าข้อตูลตา
วิเคราะห์ข้อตูลเจิงคิณภาพและน าเสนอ ข้อตูลโดยการวรรยายเจิงพรรณนา ผลการศึกษาพวว่า 
สภาพการณ์การวริหารทรัพยากรตนิษย์ในปัจจิวัน ตีควาตแตกต่างจากการวริหารในอดีต ไต่ว่าจะ
เป็นขอวเขตภาระหน้าที่ โครงสร้างการวริหารงาน และล าดัวควาตส าคัญได้รัวการยอตรัวให้อยู่ใน
ระดัวแนวหน้าเตื่อเทียวกัวหน่วยงานอ่ืนๆ ในองค์การ ซึ่งตีวทวาทเป็นผู้เจี่ยวจาญด้านการวริหาร 
หิ้นส่วนเจิงกลยิทธ์ ผู้สนัวสนินองค์การ และผู้พัฒนาวิคลากรและองค์การ ส าหรัวในส่วนของทิศ
ทางการวริหารทรัพยากรตนิษย์ยิคใหต่ ตีการติ่งเน้นการใจ้ขีดควาตสาตารถในการสร้างตูลค่าเพ่ิตเจิง
เศรษฐศาสตร์ นักวริหารทรัพยากรตนิษย์ตีการปรัวตัว ปรัวเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการปฏิวัติงานหรือ
กลยิทธ์ในการท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกัวเป้าหตายสูงสิดขององค์การ ตี 4 ประเด็น คือ 
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1( แนวคิดทางการวริหารทรัพยากรตนิษย์ 2( ปัจจัยที่ตีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการวริหาร
ทรัพยากรตนิษย์ ในองค์การในอนาคต 3( โครงสร้างทางการวริหารทรัพยากรวิคคล และ 4( ทิศทาง
สารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการวริหารทรัพยากรตนิษย์ ที่เข้าตาจ่วยให้การปฏิวัติงาน ให้เกิด
ประสิทธิภาพตากยิ่งขึ้น ในส่วนของวทวาทของนักวริหารทรัพยากรตนิษย์ยิคใหต่ คือ 1( ผู้เจี่ยวจาญ
ด้านการ วริหารทรัพยากรตนิษย์ 2( ผู้สนัวสนินพนักงานและองค์การ 3( ผู้ให้ค าปรึกษาและ 
ผู้ประเตินผล 4( ผู้น าหรือผู้น าการเปลี่ยนแปลง 5( หิ้นส่วนเจิงกลยิทธ์ และผู้ปฏิวัติตาตกลยิทธ์ด้าน
การวริหารทรัพยากรตนิษย์ 6( ผู้สร้าง โดยตีแนวทางในการพัฒนาวทวาทการวริหารทรัพยากร
ตนิษย์ยิคใหต่ สาตารถแว่งได้เป็น 2 แนวทาง คือ 1( แนวทางการพัฒนาการปฏิวัติงานทางด้าน
ทรัพยากรตนิษย์ 2( แนวทางในการส่งเสริตวทวาทนักวริหารทรัพยากรตนิษย์ให้ก้าวไปสู่ การแข่งขัน
ในอนาคต กิจกรรตการวริหารทรัพยากรตนิษย์และวทวาทที่เปลี่ยนไปเหล่านี้จะส่งเสริตให้องค์การ  
ประสวควาตส าเร็จ ซึ่งต้องอาศัยควาตร่วตตือจากหลายฝ่ายในองค์การ ที่จะท าให้วทวาทนักวริหาร
ทรัพยากรตนิษย์สาตารถสร้างขีดควาตสาตารถในการแข่งขันในอนาคตต่อไป 

จนินารถ จิยางควิตร )2554( ได้ท าการศึกษา ทิศทางการวริหารทรัพยากรตนิษย์เพ่ือ
รองรัวปัญหาแรงงานของภาคอิตสาหกรรตรถยนต์ในประเทศไทย ที่เกิดจากปัจจัยภายในและ
ภายนอก โดยวิธีการแจกแววสอวถาตส าหรัวผู้วริหารทรัพยากรตนิษย์ วริษัทละ 8 ราย รวตทั้งสิ้น  
32 ราย และส าหรัวพนักงานวริษัทละ 200 ราย รวตทั้งสิ้น 800 ราย และท าการเก็วรววรวตข้อตูล
โดยการสัตภาษณ์ เจิ งลึกผู้ ว ริห ารทรัพยากรตนิษย์จากกลิ่ ตตั วอย่ างวริษัทผลิตรถยนต์  
วริษัทละ 1 ราย รวตทั้งสิ้น 4 ราย ผลการศึกษาพวว่า ผู้วริหารทรัพยากรตนิษย์ให้ควาตส าคัญในการ
วริหารทรัพยากรตนิษย์ ด้านการวางแผนทรัพยากรตนิษย์ตากที่สิด และพนักงานตีควาตพึงพอใจต่อ
การวริหารทรัพยากรตนิษย์ขององค์การ ด้านระเวียววินัยตากที่สิด และเตื่อใจ้การวิเคราะห์
องค์ประกอวหลักตาวิเคราะห์ควาตพึงพอใจของพนักงานที่ตีต่อการวริหารทรัพยากรตนิษย์ของ
องค์การพวว่า ตัวแปรต่างๆ ที่ตีควาตสัตพันธ์กันประกอวด้วย 4 องค์ประกอวหลัก ดังนี้ 1 ) การ
วางแผนเพ่ือพัฒนาคนและองค์การ 2( การวริหารค่าตอวแทนและผลประโยจน์ 3( การธ ารงรักษา
พนักงาน และ4( ควาตก้าวหน้าในงาน จากองค์ประกอวทั้ง 4 องค์ประกอว สาตารถอธิวายได้ว่า
วัตถิประสงค์ของการวริหารทรัพยากรตนิษย์ คือ การสรรหา พัฒนา รักษาไว้ ใจ้ประโยจน์ ดังนั้น
ผู้วริหารทรัพยากรตนิษย์จะต้องตีการวางแผนทรัพยากรตนิษ ย์ที่ดี  เพ่ือให้ ได้วิคลากรที่ดี 
ตีควาตสาตารถเข้าตาท างานร่วตกัว องค์การ และเตื่อได้คนดีตีควาตสาตารถแล้วต้องตีการพัฒนา
วิคลากรอย่างสต่ าเสตอ เพ่ือที่จะเป็น การธ ารงรักษาพนักงานให้อยู่กัวองค์การในระยะยาว   

จิรประภา อัครววร )2557( ได้ท าการศึกษาเปรียวเทียวแนวโน้ตงานทรัพยากรตนิษย์
ในประเทศอาเซียนปี พ.ศ. 2557-2558 เพ่ือตอวสนองการรวตกลิ่ตของประเทศในภูติภาคเอเจีย
ตะวันออกเฉียงใต้  )AEC: ASEAN Economic Community) ซึ่ งการศึกษาได้น าเสนอแนวโน้ต 
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งานด้านทรัพยากรตนิษย์ของ 9 ประเทศในอาเซียน )ยกเว้นเนการาวรูไนดาริสซาลาต(  ภายใต้  
9 ประเด็นหลักในงานทรัพยากรตนิษย์ ได้แก่ การวางแผนก าลังคน, การสรรหาและคัดเลือก พนักงาน
สัตพันธ์และแรงงานสัตพันธ์ การจัดการค่าตอวแทนและสวัสดิการ การฝึกอวรตและการพัฒนา  
การวริหารผลการปฏิวัติงาน การพัฒนาองค์การ การพัฒนาสายอาจีพ และการด าเนินการด้สนควาต
รัวผิดจอวต่อสังคต ซึ่งในภาพรวตของผลการศึกษางานด้านควาตรัวผิดจอวต่อสังคต )CSR) เป็น
แนวโน้ตอันดัวสูงสิด )83.40%( และเป็นแนวโน้ตสูงเป็นอันดัวหนึ่งใน 4 ประเทศ คือ สิงคโปร์ 
ตาเลเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ รองลงตาคือแนวโน้ตงานด้านการวริหารผลการปฏิวัติงาน )PM) 
(81.27%( และอันดัวสาต คือ การพัฒนาองคก์าร )OD) (73.78%( ใกล้เคียงกัวการพัฒนาสายอาจีพ 
)CD) (73.15%( ซึ่งผลการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นถึงงานด้านทรัพยากรตนิษย์ที่พยายาตเป็น “คู่คิดทาง
ธิรกิจ” ตากยิ่งขึ้น เนื่องจากรายได้หลักขององค์การในภูติภาคนี้เป็นการผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นหลัก 
ดังนั้น CSR ตักเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการส่งออก ท าให้งานด้านทรัพยากรตนิษย์ กลายเป็นผู้จ่วย
องค์การในด้านการจัดกิจกรรตจ่วยเหลือสังคตร่วตกัววิคลากรในองค์การ แต่เตื่อ พิจารณากิจกรรตที่
ฝ่ายงานทรัพยากรตนิษย์จัดท านั้น ส่วนใหญ่เพ่ือติ่งวัตถิประสงค์ในการสร้างภาพลักษณ์ให้กัวองค์การ 
)Corporate Image) ส่วนกิจกรรตหลักยังคงเป็นเรื่องงานการกิศลเป็นส่วนใหญ่ )ไทย เวียดนาต 
สปป.ลาว และเตียนตาร์( อย่างไรก็ตาตแนวโน้ตงานทรัพยากรตนิษย์ที่พวว่าเป็นแนวโน้ตควาตส าคัญ
น้อยอยู่ คือ งานสรรหาและคัดเลือก )RS) (50.98%( งานด้านการวางแผนก าลังคน )WP) (65.55%( 
และงานด้านพนักงานสัตพันธ์ )ER) (68.15%( ซึ่งหากพิจารณา จากการขยายธิรกิจในภูติภาคอันเป็น
วริวทควาตจ าเป็นในงานด้านทรัพยากรตนิษย์ที่หลายภาคส่วนต่างลงควาตเห็นว่าตีควาตจ าเป็นที่ต้อง
เร่งจัดการ เรื่องการวางแผนก าลังคนกลัวกลายเป็นเรื่องที่ หลายประเทศติได้ห็นเป็นแนวโนต้ที่ส าคัญ 
และเพ่ิตสูงขึ้น 

พยัต วิฒิรงค์ )2557( ได้ท าการศึกษาการพัฒนาควาตสาตารถในการสร้างนวัตกรรต
ประเด็นท้าทายการพัฒนาองค์การในทศวรรษหน้า โดยผลการศึกษาพวว่า ควาตสาตารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรตองค์การเป็นเรื่องของพนักงานทิกคนในองค์การ เป็นเรื่องของทิกหน่วยงานของ
องค์การและเป็นนวัตกรรตที่สาตารถเกิดขึ้นในทิกที่ทิกเวลา จนเกิดเป็นนวัตกรรตที่ตีทิศทางต่อเนื่อง
และยั่งยืน องค์การที่ต้องการพัฒนาควาตสาตารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรตให้สูงขึ้น ต้องตีการ
ปรัวเปลี่ยนระววการวริหารจัดการภายในอย่างทั่วถึงทั้งองค์การตั้งแต่การสนัวสนินการเปลี่ยนแปลง
จากผู้น าและผู้วริหารระดัวสูง การปรัวเปลี่ยนโครงสร้างองค์การให้สั้นลงและแวนราวตากขึ้น การให้
ควาตส าคัญกัวการตอวสนองควาตต้องการของลูกค้า การสร้างควาตร่วตตือระหว่างหน่วยงานตาก
ขึน้ การตีทรัพยากรด้านงวประตาณ เวลา และเทคโนโลยีที่เพียงพอ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในองค์การอยู่ตลอดเวลา โดยพนักงานจะต้องตีวิสัยทัศน์ร่วตกัน เปิดรัวสิ่งใหต่อยู่เสตอ และใน
ส่วนของการวริหารทรัพยากรตนิษย์ภายในองค์การต้องเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การคัดเลือกและการสรร
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หาคนเข้าด ารงต าแหน่ง การฝึกอวรตและพัฒนาที่ติ่งเน้นการปฏิวัติงานจริง การประเตินผลการ
ปฏิวัติงานให้ตีควาตส าคัญกัวกระววนการท างานตากขึ้น รวตถึงการให้รางวัลตาตสถานการณ์ หาก
องค์การสาตารถวูรณาการองค์ประกอวต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว องค์การจะสาตารถ
ก้าวสู่ควาตเป็นผู้น าด้านนวัตกรรต และน าไปสู่การสร้างควาตสาตารถทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

สินิ สา จ่อแก้ว )ต .ป .ป .( ได้ท าการศึกษาเรื่อง ควาตสาตารถในการตี งานท า 
)Employability( ประเด็นท้าทายการวริหารคนในทศวรรษหน้า ในติตตองที่พนักงานเป็นผู้ตีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นหลัก ซึ่งได้อธิวายไว้ว่า ควาตสาตารถในการตีงานท าของคนในยิคก่อนขึ้นอยู่กัวควาต
ถนัดตากกว่าควาตสาตารถในการปรัวตัว เป็นเรื่องของควาตสาตารถในเจิงเทคนิคตาตควาต
เจี่ยวจาญในการผลิตจิ้นงาน ขณะที่ควาตสาตารถในการตีงานท าในปัจจิวันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัว
ควาตผันผวนของตลาดและตลาดแรงงานค่อนข้างตาก ที่นอกจากวิคคลจะต้องแข่งขันกัวแรงงานคน
อ่ืนๆ แล้วยังต้องแข่งขันกัวตัวเองเนื่องจากต้องรัวตือกัวควาตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยให้
ควาตส าคัญกัวทั้งควาตสาตารถในเจิงเทคนิค และควาตสาตารถพ้ืนฐาน เจ่น ควาตสาตารถในการ
อ่านออกเขียนได้ ควาตสาตาถในการตีควาต รวตถึงควาตสาตารถในการปรัวตัวและการท างาน
ร่วตกันกัวผู้อ่ืน ในประเทศที่ตีแนวโน้ตในการประกอวอาจีพเปลี่ยนแปลง เข้ าสู่ยิคที่การประกอว
อาจีพที่ไต่ยึดติดกัวองค์การเดียวไปตลอดจีวิตการท างาน หรือประเทศที่ได้รัวผลกระทวจากสภาวะ
ควาตเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคต และโครงสร้างประจากร รวตทั้งวิถีการด าเนินจีวิตของ
ผู้คนที่แตกต่างไปจากเดิต ควาตเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้องค์การต้องปรัวตัวโดยการสร้างควาต
ยืดหยิ่นในการก าหนดสัญญาจ้างงาน แนวโน้ตของควาตสนใจในเรื่องควาตสาตารถในการตีงานท าจึง
ตีตากข้ึนทั้งในระดัวองค์การ ระดัวอิตสาหกรรต และในระดัวประเทศ โดยผู้เขียนตองว่าการส่งเสริต
ควาตสาตารถในการตีงานท าให้กัวพนักงานนอกจากจะจ่วยส่งเสริตควาตพึงพอใจให้กัวพนักงานแล้ว
ยังถือเป็นการแสดงถึงควาตรัวผิดจอวทางสังคต)Corporate Social Responsibility: CSR( อย่าง
หนึ่งด้วย ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือ วทวาทขององค์การในการส่งเสริตควาตสาตารถในการตีงานท าให้กัว
พนักงาน เนื่องจากการลงทินเจ่นนี้ในปัจจิวันไต่ได้เป็นการรัวประกันว่าพนักงานที่องค์การลงทินให้
นั้นจะอยู่กัวองค์การไปตลอด 

ณัฐพงศ์ พ้ืนแสน )ต.ป.ป.( ได้เขียนวทควาตเรื่อง สื่อสังคตกัวการวริหารทรัพยากร
ตนิษย์ เนื่องจากควาตสะดวกในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อตูลที่ตีควาตทันสตัยเข้าถึงได้ทิกเวลา 
การน าสื่อสั งคตตาใจ้ในการวริหารงานทรัพยากรตนิษย์ เป็นสิ่ งที่จะเป็น เพ่ือให้องค์การตี
ควาตสาตารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นโดยงานที่ตีควาตเหตาะสตในการน าสื่อสังคตตาปรัวใจ้ได้แก่ งาน
ที่เกี่ยวข้องกัวการสรรหา )Recruit( การคัดเลือก )Selection( และงานฝึกอวรตและจัดการควาตรู้ 
)Training & Knowledge Mangement( ซึ่งการน าสื่อสังคตตาใจ้ในการวริหารงานทรัพยากรตนิษย์ 
จ่วยให้สาตารถแว่งปันข้อตูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และสาตารถน าตาใจ้ในการสรรหาท าให้สาตารถ
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เข้าถึงพนักงานกลิ่ตเป้าหตายได้อย่างครอวคลิตตากขึ้น การคัดเลือพนักงานท าได้ดีขึ้น เนื่องจาก
องค์การสาตารถเข้าถึงข้อตูลที่ใจ้ในการตัดสินใจนอกเหนือจากข้อตูลที่ผู้สตัครได้ส่งเข้าตา นอกจากนี้
องค์การสาตารถน าสื่อสังคตตาพัฒนาเป็นกระววนการ เพ่ือท าให้การฝึกอวรตและการจัดการควาตรู้
ตีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วริหารต้องกล้าที่จะน าเทคโนโลยีใหต่ๆ เข้าตาใจ้งานโดยการส่งเสริต และวางกล
ยิทธ์การใจ้งาน และเพ่ือป้องกันควาตเสี่ยงจากสื่อสังคต นโยวายสื่อสังคตจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ทิก
องค์การควรให้ควาตส าคัญ 

จากการทวทวนวรรณกรรตที่เกี่ยวข้องทั้งหตดข้างต้น พวว่า การศึกษาที่เกี่ยวข้องกัว
การวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาภายใต้วริวทของสังคต ณ ขณะนั้น
ที่ได้ท าการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ในยิค
ประเทศไทย 4.0 โดยศึกษาเฉพาะกรณีของสถาวันการเงินประเภทธนาคารของปนะเทศไทย โดย
ประยิกต์ใจ้แนวคิดกระววนการการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของ McLagan (1989( 
และ The Chartered Institute of Personnel and Development: CIPD (2009( ตาพัฒนาเป็น
กรอวแนวคิดในการศึกษา โดยตีแนวคิดที่สอดคล้องกันที่ว่า กระววนการการวริหารทรัพยากรตนิษย์
จ าเป็นต้องตีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ตาซึ่งผลลัพธ์ที่ท าให้เกิดผลิตภาพ )Productivity( คิณภาพ 
)Quality( นวัตกรรต )Innovation( สาตารถตอวโจทย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัวทรัพยากรตนิษย์ใน
องค์การ )HR Fulfilment( และสร้างการเตรียตพร้อตรัวกัวการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อต และ
องค์การ โดยสาตารถจัดแว่งกระววนการการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ออกเป็น 
3 กระววนการหลักที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การจัดหาทรัพยากรตนิษย์ )Acquiring Human Resource) 
2) การธ ารงรักษาทรัพยากรตนิษย์ )Maintaining Human Resource) และ 3)การพัฒนาทรัพยากร
ตนิษย์และองค์การ )Developing Human Resource and Organization) ดังภาพที่ 2.11 
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ภาพที่ 2.11 กรอวแนวคิดในการศึกษา 

ทิศทางและแนวโน้ต 
การวริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรตนิษย์ของสถาวัน
การเงินประเภทธนาคารใน
ยิคประเทศไทย 4.0 

 

  แ น ว ท า ง ก า ร เต รี ย ต 
ควาตพร้อตวิคลากรฝ่าย
ทรัพยากรตนิษย์ของสถาวัน
การเงินประเภทธนาคารใน
ยิคประเทศไทย 4.0 

 

ประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0) 

1. โครงสร้างประจากร 
2. โครงสร้างเศรษฐกิจ 
3. ควาตก้าวหน้าทาง

เทคโนโลย ี
4. รูปแววการท างาน

และองค์การ 
5. ควาตรัวผิดจอวต่อ

สังคตและควาต
ยั่งยืนขององค์การ 

 

กระบวนการการบริหาร 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

-  การจัดหาทรัพยากรตนิษย์ 
- การธ ารงรักษาทรัพยากรตนิษย์ 
- การพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ 
  และองค์การ 

 



บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง การวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ในยิคประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษา 
สถาวันการเงินประเภทธนาคาร ตีวิธีการด าเนินงานวิจัย ดังนี้  

3.1   วิธีการศึกษา 
3.2   ประจากรและกลิ่ตตัวอย่าง 
3.3   เครื่องตือที่ใจ้ในการวิจัย 
3.4   การเก็วรววรวตข้อตูล 
3.5   การวิเคราะห์ข้อตูล 
3.6   นิยาตเจิงปฏิวัติการ 

 

3.1 วิธีการศึกษา 

3.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
เป็นการศึกษาวิจัยเจิงคิณภาพ )Qualitative Research(  โดยใจ้วิธีการสัตภาษณ์แวว

เจาะลึก )In-Dept Interviews( ในการเก็วรววรวตข้อตูลจากผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของ
สถาวันการเงินประเภทธนาคาร เพ่ือที่จะได้รัวรู้และท าควาตเข้าใจข้อตูลในเจิงลึกตากยิ่งข้ึน  

 3.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ได้ศึกษาวิจัยจากการเก็วรววรวตข้อตูลโดยใจ้กระววนการวิธีวิจัยเจิงคิณภาพ )Qualitative 

Research) ด้วยกระววนวิธีวิจัยเจิงเอกสาร )Documentary Research) ท าการค้นคว้า และ
วิเคราะห์ข้อตูลจากนโยวายของรัฐวาล วทควาต วารสาร เอกสาร ต ารา เว็วไซต์ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2.1 ประชากร 
   ประจากรที่ใจ้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงิน

ประเภทธนาคาร จ านวน 11 คน ประกอวด้วย ผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และธนาคารพาณิจย์ไทยที่ได้รัวการจัดอันดัวธนาคารแห่งปี Bank of the Year 2016 
ในล าดัวที่ 1-10 ซึ่งจัดท าโดยวารสารการเงินธนาคารจากการพิจารณาผลประกอวการของธนาคาร
พาณิจย์ 15 แห่ง ในรอวปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตกราคต -31 ธันวาคต 2558 และผู้ทรงคิณวิฒิด้าน
การวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ จ านวน 4  คน รวตประจากรกลิ่ตเป้าหตายที่ใจ้ใน
การศึกษาทั้งสิ้น 15 คน   

3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ วิ จั ย ได้ท าการเลือกกลิ่ ตตั วอย่ างแววเฉพาะเจาะจง )Purposive) และสตัครใจ 
)Voluntary) โดยตีผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคาร และ
ผู้ทรงคิณวิฒิ แสดงเจตจ านงยินดีที่จะให้ควาตร่วตตือในการให้ข้อตูลโดยการสัตภาษณ์จ านวทั้งสิ้ น 
7 คน ประกอวด้วย ผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารจ านวน 5 คน 
และผู้ทรงคิณวิฒิด้านการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ จ านวน 2 คน โดยในการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ใจ้นาตสตติติแทนจื่อ-สกิล และจื่อองค์การของผู้ให้สัตภาษณ์ รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดกลิ่ตตัวอย่างที่ใจ้ในการสัตภาษณ์ 

ผู้ให้สัมภาษณ ์ ต าแหน่ง องค์การ 
ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงินประเภทธนาคาร 
1. คิณ A 
2. คิณ B 

 
3. คิณ C 
4. คิณ D 
5. คิณ E 

รองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรวิคคล 
รองผู้อ านวยการฝ่าย และผู้วริหารฝ่ายวริหารเส้นทางควาตก้าวหน้า
และสรรหาวิคลากร 
ผู้อ านวการอาวิโส ผู้วริหารสูงสิด People Center of Expertise 
รองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรวิคคล 
ผู้จ่วยกรรตการผู้จัดการใหญ่สายทรัพยากรวิคคล 

AA 
BB 
 

CC 
DD 
EE 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
6. คิณ F 
7. คิณ G 

นายกสตาคตการจัดการงานวิคคลแห่งประเทศไทย 
ผู้เจี่ยวจาญด้านการวริหารจัดการนวัตกรรต และสร้างคิณค่า  

FF 
GG 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเจิงพรรณนา )Descriptive) โดยใจ้วิธีสัตภาษณ์แววเจาะลึก
)In-depth Interviews) ผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคาร และ
ผู้ทรงคิณวิฒิด้านการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ ด้วยเครื่องตือการสัตภาษณ์แววกึ่ง
โครงสร้าง )Semi-Structure Interview) ทั้งนี้ในกระววนการสัตภาษณ์จะด าเนินไปตาตข้อตูลที่ได้รัว
จากการสัตภาษณ์ จึงท าให้ในการสัตภาษณ์วางครั้งไต่เรียงล าดัวตาตค าถาตหรือประเด็นที่ตั้งไว้
รายละเอียดดังตารางที่ 3.2 

 
ตารางที่ 3.2 ค าถาตท่ีใจ้ในการสัตภาษณ์ 

ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ ์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สมัภาษณ์ 
ส่วนที่ 2 ประเทศไทย 4.0 กับการด าเนินงานของสถาบนัการเงินประเภทธนาคาร 

- ประเทศไทย 4.0 ในควาตหตายของท่าน 
- ประเทศไทย 4.0 ในวริวทท่ีเกี่ยวข้องกัวธนาคาร 
- ธนาคารของท่านตีการปรัวตัวเพื่อพร้อตรัวกัวการเปลีย่นแปลงอย่างไร 

ส่วนที่ 3 แนวโน้มการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงินประเภทธนาคารในยุค  
            ประเทศไทย 4.0 

- งานวริหารทรัพยากรตนิษย์ได้รัวผลกระทวจากการเปลี่ยนแปลงขององค์การในด้านใดว้าง 
- งานวริหารทรัพยากรตนิษย์ตีการปรัวตัวอย่างไรเพื่อรองรัวกัวการเปลี่ยนแปลงขององค์การ  

พร้อตยกตัวอย่างการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรต 
- งานวริหารทรัพยากรตนิษย์ตีวทวาทอย่างไรในการขัวเคลื่อนองค์การเพื่อรองรัวประเทศ ไทย 4.0 
- ทิศทาง และแนวโน้ตในการวริหารจัดการทรัพยากรตนิษย์ของธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 
- ในติตตองของท่าน วิคลากรในฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของธนาคารควรตีการเตรียตควาตพร้อตอย่างไร

เพื่อรองรัวกัวการเปลี่ยนแปลงในยิคประเทศไทย 4.0 
- ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
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3.4 การเก็บรวบรวมช้อมูล 

3.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ 
ผู้วิจัยได้ท าการเก็วรววรวตข้อตูลจากการสัตภาษณ์แววเจาะลึก)In-Depth Interview) เป็น

การเก็วข้อตูลจากกลิ่ตตัวอย่าง เพ่ือศึกษาถึงทิศทางและแนวโน้ตของการวริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคาร ในยิคประเทศไทย 4.0 โดยตีรายละเอียด
ขั้นตอนในการด าเนินการเก็วข้อตูล ดังนี้ 

1) ศึกษาวิจัยข้อตูลจากเอกสารทางวิจาการ และจากข้อตูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัว 
การวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคาร ในยิคประเทศไทย 
4.0 โดยน าตาสริปวิเคราะห์ ท าควาตเข้าใจ เพ่ือใจ้เป็นแนวทางในการตั้งต าถาตสัตภาษณ์ 

2) น าค าถาตสัตภาษณ์ไปตรวจสอวคิณภาพ โดยให้คณะกรรตการวิทยานิพนธ์เป็นผู้
พิจารณา เพื่อเนื้อหาตีควาตแต่นตรง )Validity( ครอวคลิตวัตถิประสงค์ในการศึกษา สาตารถน าไปใจ้
กัวประจากรและน าตาใจ้ในการอธิวายแนวคิดได้ 

 

3) ผู้วิจัยท าการติดต่อสัตภาษณ์ผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงิน
ประเภทธนาคาร โดยแนวประเด็นค าถาตในการสัตภาษณ์ และหนังสืออนิเคราะห์จากทางคณะ
พัฒนาทรัพยากรตนิษย์ให้แก่ผู้ให้สัตภาษณ์พิจารณา 

4) นัดหตายวัน และเวลาในการสัตภาษณ์ โดยผู้วิจัยตีการท าควาตเข้าใน และจดจ า
แนวทางในการสัตภาษณ์ เพ่ือท าการสัตภาษณ์ให้ได้ตาซึ่งข้อตูล ข้อเท็จจริง ควาตเห็น และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ให้สัตภาษณ์ตาตข้อค าถาตท่ีเตรียตไว้ 

5) รววรวตข้อตูลที่ได้จากการสัตภาษณ์ น าไปวิเคราะห์ สริป และอภิปรายผล 

3.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ  
ได้ท าการศึกษาโดยใจ้วิธีการศึกษาจากเอกสาร )Documentary study) ค้นคว้าข้อตูลจาก

นโยวาย วทควาต วารสาร เอกสาร ต ารา เว็วไซต์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกัวกระววนการการ
วริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ รวตถึงทิศแนวโน้ตในการจัดการในอนาคตโดยน าตาวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ เพ่ือสร้างควาตรู้ควาตเข้าใจ และใจ้เป็นแนวทางในการตั้งค าถาตในการสัตภาษณ์ 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อตูลเจิงคิณภาพ ผู้ศึกษาตีล าดัวขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1. ผู้ศึกษาจะน าข้อตูลที่ได้จากการสัตภาษณ์ โดยน าค าสัตภาษณ์จากผู้ถูกสัตภาษณ์ตา

เปรียวเทียวควาตเหตือนและควาตต่างของแต่ละวิคคล และจัดล าดัวควาตส าคัญและคิณลักษณะ
ของข้อตูล และสริปข้อตูลโดยท าการใส่รหัส และจดวันทึกเพ่ือเตือนควาตทรงจ า  

2. น าข้อตูลจากการสัตภาษณ์ที่จัดล าดัวควาตส าคัญแล้วน าตาเปรียวเทียวกัวข้อตูลทาง
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไต่ว่าจะเป็นแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือจะทราวถึงลักษณะที่
คล้ายคลึงและแตกต่างกันของข้อตูล 

3. น าข้อตูลที่ได้จากการสัตภาษณ์และจากการศึกษาต่างๆ ตาท าการวิเคราะห์ข้อตูลร่วตกัน
อย่างเป็นระววและน าไปสู่การเจื่อตโยงข้อตูลเข้าด้วยกัน แสดงควาตส าคัญของข้อตูลได้จัดเจนยิ่งขึ้น 
เพ่ือสะดวกในการวิเคราะห์ โดยข้อตูลที่ได้จากการศึกษาจะไต่ใจ่ข้อตูลตัวเลขแต่จะเป็นข้อตูลเจิง
พรรณนาที่ตี “รายละเอียด” และ “ลึก” และตีการอ้างถึงโดยตรงเกี่ยวกัวที่ตาของข้อตูลไต่ว่าจะเป็น
ข้อตูลที่ได้จากค้นคว้าหรือข้อตูลทางเอกสาร  

ดังนั้น ข้อตูลเจิงคิณภาพที่ได้จากการตอวประเด็นสัตภาษณ์ ) Interview Research) และ
ข้อตูลจากเอกสารต่างๆ )Document Research) จะถูกน าตาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประตวลผล
โดยเจื่อตโยงควาตสัตพันธ์ในแง่ต่างๆ ตาตข้อเท็จจริง ทั้งในเจิงเหติและผล ซึ่งการวิเคราะห์จะออกตา
ในลักษณะของการพรรณาน าไปสู่ค าตอวในการศึกษาเพ่ือจี้ให้เห็นถึงทิศทางและแนวโน้ตการวริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 และแนว
ทางการเตรียตควาตพร้อตวิคลากรในฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารเพ่ือ
ก้าวสู่ยิคประเทศไทย 4.0 

 

3.6 นิยามเชิงปฏิบัติการ 

3.6.1 ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) หตายถึง การปรัวเปลี่ยนรูปแววการด าเนิน
เศรษฐกิจที่ขัวเคลื่อนด้วยนวัตกรรต, การปรัวเปลี่ยนสินค้า โภคภัณฑ์ เป็นนวัตกรรต,การปรัวเปลี่ยน
ภาคอิตสาหกรรต เป็นเทคโนโลยีควาตคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรต , การเปลี่ยนการผลิตสินค้าเป็น
วริการตากขึ้น โดยอาศัยองค์ควาตรู้ เทคโนโลยี ควาตคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรตเป็นพื้นฐานเพ่ือไป
ต่อยอดในกลิ่ต เทคโนโลยีหลักและอิตสาหกรรตเป้ าหตาย คือ กลิ่ตอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีจีวภาพ กลิ่ตสาธารณสิข สิขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  กลิ่ตเครื่องตือดิจิทัล 
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หิ่นยนต์ อิตสาหกรรตสร้างสรรค์ วัฒนธรรต และวริการที่ตีตูลค่าสูง น าตาซึ่งการขัวเคลื่อนประเทศ
ให้ก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่ตีควาตต่ันคง ตั่งค่ัง และยั่งยืน 

3.6.2 สถาบันการเงินประเภทธนาคาร หตายถึง สถาวันที่ตีวทวาทส าคัญในการขัวเคลื่อน
เศรษฐกิจการเงินของประเทศให้สาตารถด ารงอยู่ได้อย่างราวรื่น และต่อเนื่อง โดยท าหน้าที่ระดตและ
จัดสรรเงินทินแก่ภาคเศรษฐกิจจริง การจ าระราคาและวริการ การวริหารควาตเสี่ยง รวตถึงการให้
ข้อตูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ  

3.6.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หตายถึง กระววนการในการออกแววนโยวาย และการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัววิคลากรภายในองค์การซึ่งส่งผลกระทวต่อพฤติกรรต ทัศนคติและ
ประสิทธิภาพของพนักงานในทิกระดัวขององค์การ โดยที่ผู้วริหารจะต้องใจ้ทั้งศิลปะ และกลยิทธ์ใน
การด าเนินการให้เกิดควาตสอดคล้องกันในเป้าหตายของทั้งวิคคล หน่วยงาน และองค์การ 

3.6.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หตายถึง กระววนการสร้างการเรียนรู้เพ่ิตพูน ทักษะ 
ทัศนคติ ควาตสาตารถ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรตในการปฏิวัติงานให้สอดคล้องกัว
สภาพการท างานขององค์การทั้งในปัจจิวัน และอนาคตให้กัวพนักงานในองค์การอย่างเป็นระวว 
ผ่านการพัฒนาพนักงาน พัฒนาสายงานอาจีพ และพัฒนาองค์การ เพ่ือให้เกิดควาตพึงพอใจน าตาซึ่ง
ผลดีต่อทั้งองค์การ และพนักงานในด้านผลผลิตที่เพ่ิตขึ้น และควาตเจริญก้าวหน้าในอาจีพของ
พนักงาน  

3.6.5 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ หตายถึง กระววนการที่ท าให้ได้ตาซึ่งวิคลากรที่ตี
คิณสตวัติตรงตาตควาตต้องการขององค์การ เป็นกระววนการพ้ืนฐานที่เจื่อตโยงการด าเนินงาน
ทรัพยากรตนิษย์ด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสิด ซึ่งเกิดจากการด าเนินการ
ในขั้นตอนกระววนการวางแผนทรัพยากรตนิษย์ )Human Resource Planning) และกระววนการ
สรรหาและคัดเลือกทรัพยากรตนิษย์ )Recruitment and Selection) 

3.6.6 การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ หตายถึง การด าเนินการใดๆ เพ่ือดูแล และรักษา
พนักงานไว้กัวองค์การ เพ่ือเป็นก าลังขัวเคลื่อนที่ส าคัญขององค์การภายใต้ยิคของการแข่งขันทาง
ธิรกิจสูง โดยครอวคลิตในเรื่องของการจ่ายค่าตอวแทน และผลประโยจน์เกื้อกูล )Compensation 
and Benefit( และแรงงานสัตพันธ์ )Labor Relations( 

3.6.7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หตายถึง การด าเนินการใดๆ เพื่อพัฒนาทรัพยากรตนิษย์
ให้ตีควาตก้าวหน้าในควาตรู้ ทักษะ และขีดควาตสาตารถในการปฏิวัติงานที่ดีข้ึน เพื่อเป็นก าลังส าคัญ
ในการขัวเคลื่อนองค์การไปสู่ เป้าหตายได้ โดยครอวคลิตในเรื่องของการฝึกอวรตและพัฒนา 
)Training and Development( การพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพ )Career Development) 
และการพัฒนาองค์การ )Organization Developme) 



บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่องการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ในยิคประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษา: 

สถาวันการเงินประเภทธนาคาร ซึ่งเก็วรววรวตข้อตูลจากการสัตภาษณ์เจิงลึก โดยการสัตภาษณ์
ผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคาร และผู้ทรงคิณวิฒิด้านการวริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ รวตทั้งสิ้นจ านวน 7 คน และน าข้อตูลที่ได้ตาวิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยได้
น าเสนอผลการศึกษา ตาตล าดัวหัวข้อ ดังนี้ 

4.1 ข้อตูลผู้ให้สัตภาษณ์ 
4.2 ควาตหตายประเทศไทย 4.0 ภายใต้วริวทสถาวันการเงินประเภทธนาคาร  
4.3 การวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ 

ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 
4.4 การวิเคราะห์แนวทางการเตรียตควาตพร้อตวิคลากรในฝ่ายทรัพยากรตนิษย์

ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารเพ่ือก้าวสู่ยิคประเทศไทย 4.0 
 

4.1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผู้ให้สัตภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ที่แสดงเจตจ านงยินดีที่จะให้ควาตร่วตตือในการให้ข้อตูล
โดยการสัตภาษณ์จ านวนทั้งสิ้น 7 คน ประกอวด้วย ผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงิน
ประเภทธนาคารที่ได้รัวการจัดอันดัวธนาคารแห่งปี Bank of the Year 2016 ในล าดัวที่ 1-10 ซึ่ง
จัดท าโดยวารสารการเงินธนาคาร จากการพิจารณาผลประกอวการของธนาคารพาณิจย์ 15 แห่ง  
ในรอวปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตกราคต -31 ธันวาคต 2558 จ านวน 5 คน และผู้ทรงคิณวิฒิด้านการ
วริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ จ านวน 2 คน 
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4.2 ความหมายของประเทศไทย 4.0 และประเทศไทย 4.0 ภายใต้บริบทสถาบัน
การเงินประเภทธนาคาร  

เพ่ือให้เข้าใจถึงทิศทาง และแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวัน
การเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 จึงจ าเป็นต้องท าควาตเข้าใจถึงควาตหตายของค าว่า 
“ประเทศไทย 4.0” และ “ประเทศไทย 4.0 ภายใต้วริวทสถาวันการเงินประเภทธนาคาร”  
เป็นอันดัวแรก ซึ่งผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์และผู้ทรงคิณวิฒิด้านการวริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรตนิษย์ท่ีเป็นกลิ่ตตัวอย่าง ได้ให้ควาตหตายไว้ดังนี้ 

4.2.1 ความหมายของ ประเทศไทย 4.0  
ค าถาต คือ ประเทศไทย 4.0 ในควาตหตายของท่าน  
ผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์และผู้ทรงคิณวิฒิด้านการวริหารและการพัฒนาทรัพยากร

ตนิษย์ซึ่งเป็นกลิ่ตตัวอย่างได้ให้ควาตหตาย ค าว่า ประเทศไทย 4.0 ไว้ดังนี้ 
  “4.0 ก็เหตือนคนๆ นึง จะตีองค์ประกอวที่หล่อเลี้ยงให้ระววร่างกายเจริญเติวโตได้ 
ซึ่งจะต้องท างานร่วตกันหลายส่วน ไทยแลนด์ 4.0 จะส าเร็จได้จะต้องเกิดขึ้นโดยคนเท่านั้น คิณภาพ
ของคน ต้องท าให้เกิด Passion ในการเรียนรู้ รู้จักการสร้างสัตพันธ์ที่ดี” 

คุณ A (22/06/60) 
   “ประเทศไทย 4.0 ก็เหตือนทั่วไปเลยคือการพัฒนาตาจากสังคตเกษตรกรรต 
อิตสาหกรรตเวา อิตสาหกรรตหนัก เรื่อยตาจนถึงปัจจิวัน” 

คุณ B (04/07/60) 
   “ถ้าพูดถึง 4.0 เรื่องหนึ่งที่ถูกต้องคือ ประเทศเราต้องปรัวตัว เศรษฐกิจพัฒนาไป
ไกล และในเรื่องของเทคโนโลยีตัน Fast Moving ถ้าประเทศเราจะทันเพ่ือนว้าน เราจะต้องท าทิก
อย่างให้เป็น Single System สาตารถ เรียลไทต์ ตอวโจทย์ และตรวจสอวได้ โปร่งใส” 

คุณ C 20/07/60) 
 “ตองว่าประเทศไทย 4.0 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในหลายติติ ทั้งเรื่องคน การผลิต 

การเงิน แนวคิดในการท างานที่จะเข้าตาพยายาตปรัวเปลี่ยนให้ตันดีขึ้น ทันสตัยขึ้น ใจ้ต้นทินที่ต่ าแต่
ได้ผลดี ทิกส่วนก็ต้องตีปรัวตัวให้ทันกัวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น” 

คุณ D (25/07/60) 
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 “ประเทศไทย 4.0 เป็นยิคของนวัตกรรต เป็นยิคที่เน้นเรื่องเทคโนโลยี หตดยิคท า
ตากได้น้อย แต่ต้อง ท าน้อยได้ตาก ในภาพรวต เจ่น เกษตรกรเดิตท านาเยอะแต่ไต่ได้ผลผลิต เกษตร
แววใหต่จะท าไงให้จาวนาที่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศสาตารถขายผลิตภัณฑ์ได้แววที่ไต่เหตือนเดิตตี
การแปรรูปเพิต่ตูลค่าให้กัวสินค้าตัวเอง” 

คุณ E (16/09/60) 
 “ในควาตเข้าใจของผต 4.0 ตันไต่จ าเป็นต้องเป็นเกษตรแล้วไปอิตสาหกรรตเวา 

แล้วไปอิตสาหกรรตหนัก ตันไต่ได้ขยัวขึ้น แต่ตองว่าเป็นการปฏิวัติด้านควาตคิด วิธีการที่สร้างให้ 1.0, 
2.0, 3.0 ตี value ตากขึ้น สาตารถน าไปใส่ในทิกส่วนได้ท่ีท าให้เพิ่ตตูลค่า และคิณค่าได้” 

คุณ G (06/11/60) 
 

ตารางที่ 4.1 ควาตหตายของค าว่า ประเทศไทย 4.0 

ประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ ความถี่ ร้อยละ 
 ประเทศไทย 4.0 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัวควาตก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีที่ทิกส่วนต้องเร่งปรัวตัวเพื่อให้สาตารถก้าวตาตทัน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

3 
)คิณC, คิณD, คิณE( 

42.86 

 ประเทศไทย 4.0 เป็นแนวคิดหนึ่งที่จะเข้าตาปรัวเปลี่ยน
กระววนการเดิตให้ดีขึ้น โดยการสร้างคิณค่า และเพิ่ตตูลค่ า
ให้กัวสินค้าและวริการ  

3 
)คิณD, คิณE, คิณG( 

42.86 

 ประเทศ 4.0 เปรียวเหตือนร่างกายของตนิษย์ที่ทิกส่วนจะต้อง
ท างานร่วตกัน จึงจะตีจีวิตอยู่รอดได้  

2 
)คิณA, คิณD( 

28.57 

 ประเทศไทย 4.0 เป็นวิวัฒนาการที่พัฒนาขึ้นตาจาก สังคต
เกษตรกรรต อิตสาหกรรตเวา และอิตสาหกรรตหนัก  

1 
)คิณB( 

14.29 

 
จากผลการศึกษาพวว่าผู้ให้สัตภาษณ์ ให้ควาตหตายของค าว่า “ประเทศไทย 4.0”  

ในแนวทางเดียวกัน  โดยร้อยละ 42.86 ตองว่า ประเทศไทย 4.0 เป็น เรื่องที่ เกี่ ยวข้องกัว
ควาตก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งทิกส่วนต้องตีการปรัวตัวเพ่ือให้สาตารถก้าวตาตทันกัวการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยตองว่าประเทศไทย 4.0 เป็นแนวคิดหนึ่งที่จะเข้าตาปรัวเปลี่ยน
กระววนการ หรือการท างานรูปแววเดิตให้ดีขึ้น โดยการสร้างคิณค่าและเ พ่ิตตูลค่าให้กัวสินค้าและ
วริการจากการประสานควาตร่วตตือของทิกฝ่าย ซึ่งตนิษย์ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการขัวเคลื่อนไปสู่
เป้าหตายของการเป็นประเทศไทย 4.0 ได้  
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4.2.2 ประเทศไทย 4.0 ภายใต้บริบทสถาบันการเงินประเภทธนาคาร 
ค าถาต คือ ประเทศไทย 4.0 ในวริวทที่เก่ียวข้องกัวธนาคาร 
ผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์และผู้ทรงคิณวิฒิด้านการวริหารและการพัฒนาทรัพยากร

ตนิษย์ซึ่งเป็นกลิ่ตตัวอย่างได้ให้ควาตหตาย ค าว่า ประเทศไทย 4.0 ภายใต้วริวทสถาวันการเงิน
ประเภทธนาคาร ไว้ดังนี้ 

“ภาคการเงิน 4.0 เปรียวเหตือนเส้นเลือดในร่างกาย คือ ต้องรักษาประสิทธิภาพ 
เสถียรภาพ ให้ได้ดี และต่อเนื่อง ต้องตีเทคโนโลยีที่ตาเอ้ือพัฒนาระววการเงิน เพิ่ตควาตสะดวก และ
ตีต้นทินลดลง ลดอิปสรรทางการเงิน เราต้องให้ควาตรู้ประจาจนให้รู้เท่าทันในเรื่องควาตเสี่ยงทาง
การเงิน” 

คุณ A (22/06/60) 
  “4.0 ส าหรัวในวริวทของแวงค์ภาพรวต คือ การน าเอาเทคโนโลยีตาใจ้โดยเฉพาะ
น าตาจัดการ Data Base และตีสาตส่วนที่ เกี่ยวข้องโดยภาพรวตคือ Technology, Customer 
Behavior, Regularly” 

คุณ B (04/07/60) 
  “4.0 ในติตอิตสาหกรรตแวงค์ เจ่น Digital Platform ในเรื่องของ E-Payment 
เป็นเรื่องที่คิดค้นริเริ่ตใหต่ นอกเหนือไปจาก Infrastructure พ้ืนฐานของรัฐวาลจะเปลี่ยน วริวทของ
ประเทศเปลี่ยน พฤติกรรตผู้วริโภคยิ่งจะเปลี่ยนไป คือการเติวโตไต่ได้เป็นในลักษณะของการค่อยๆ 
เติวโตขึ้น แต่ตันโตแวว Exponential เพราะฉะนั้น Banking ก็เหตือนกันเราเห็นเทรน เห็นตัวผู้ใจ้ที่
เข้าตาท าธิรกรรตในสาขาก็ลดลงอย่างตีนัยส าคัญซึ่งสะท้อนในภาพที่แวงค์ต้องปรัวตัวในแง่ของ
เทคโนโลยี ซึ่งตันก ากัวโดยคน เพราะฉะนั้นทิกภาคส่วนที่จะเปลี่ยนแปลงคนจะตีวทวาทส าคัญ” 

คุณ C 20/07/60) 
 “ประเทศไทย 4.0 ในเรื่องของแวงค์ ท างานภายใต้นโยวายของรัฐวาล ซึ่งหนึ่งใน

นโยวายนั้นตีเรื่องกระววนการจัดการในเรื่องการเงิน เจ่น เกิดพร้อตเพย์ และถ้าเปรียวเทียวนโยวาย 
4.0 ของรัฐวาลเหตือนลูกค้าเรา ตันจ าเป็นต้องท าเพราะลูกค้าเราเปลี่ยนแล้วเพ่ือให้สาตารถ
ตอวสนองควาตต้องการที่จะตอวโจทย์ ไลฟ์สไตล์ ที่เปลี่ยนไปได้” 

คุณ D (25/07/60) 
 “ในวริวทของธนาคารเราตองว่า เดิตเวลาขยายสาขา เราตองว่านี่คือการขยายธิรกิจ 

แต่ตอนนี้ไต่ใจ่แล้ว ธิรกิจในยิค 4.0 เป็นยิคของธิรกิจที่ไต่ใจ่เรื่องของพ้ืนที่แต่เป็นเรื่องของ จ่องทาง 
เป็นเรื่องของนวัตกรรตต่างๆ เจ่น I Banking, M Banking โดยที่เราไต่จ าเป็นต้องไปธนาคารก็ได้ เราก็
ต้องปรัวเปลี่ยนให้สอดรัวกัว 4.0 ตากขึ้น” 

คุณ E (16/09/60) 
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 “ถ้าถาตว่า 4.0 เกี่ยวกัวแวงค์อย่างไร คือ การที่จะต้องท าอย่างไรให้แวงค์ตีตูลค่า
ตากขึ้น ท าให้ลูกค้าเข้าถึงธนาคารได้เร็วขึ้น สะดวกขึ้น สวายขึ้น อยู่ที่ไหนก็ท าธิรกรรตได้โดยต้อง
ปรัวปริงระววข้างใน น าแนวคิด 4.0 เข้าไปใส่ในกระววนการท างานท าให้เกิด Value ตากขึ้นเจ่น 
กระววนการเดิตต้องใจ้เวลา 10 วัน ปรัวให้เหลือแค่ 5 วัน หรือ น้อยกว่านั้น คนก็ต้องไปคิดต่อว่าต้อง
ไปปรัวส่วนไหนว้าง” 

คุณ G (06/11/60) 
 

ตารางที่ 4.2 ควาตหตายของค าว่า ประเทศไทย 4.0 ภายใต้วริวทสถาวันการเงินประเภทธนาคาร 

ประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ ความถี่ ร้อยละ 

 การพัฒนาและปรัวเปลี่ยนรูปแววการด าเนินงานให้ตีตูลค่า และ
คิณค่าตากข้ึน เพื่อส่งตอววริการที่สาตารถตอวสนองควาตต้องการ
ของลูกค้าและวิคลากรยิคใหต่ได้อย่างแท้จริง  

6 
)คิณA, คิณB,  
คิณC, คิณD,  
คิณE, คิณG( 

85.71 

 การน าเทคโนโลยีตาประยิกต์ใจ้ในงานด้านต่างๆ ให้เกิดประโยจน์
สูงสิด  

4 
)คิณA, คิณB,  
คิณC, คิณE( 

57.14 

 
จากผลการศึกษาพวว่าผู้ให้สัตภาษณ์ ให้ควาตหตายของค าว่า “ประเทศไทย 4.0 ในวริวทที่

เกี่ยวข้องกัวธนาคาร” ในแนวทางเดียวกัน โดยร้อยละ 85.71 ตองว่า ประเทศไทย 4.0 ในวริวทของ
สถาวันการเงินประเภทธนาคารเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัวการพัฒนาและปรัวเปลี่ยนรูปแววการ
ด าเนินงานให้ตีตูลค่า และคิณค่าตากขึ้น โดยติ่งเน้นการน าเทคโนโลยีเข้าตาพัฒนากระววรการท างาน
และรูปแววการให้วริการ เพ่ือส่งตอววริการที่สาตารถตอวสนองควาตต้องการของลูกค้า และ
วิคลากรยิคใหต่ได้อย่างแท้จริง 
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4.3 การวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ของสถาบันการเงินประเภทธนาคารในยุคประเทศไทย 4.0 

การวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ ของสถาวันการเงิน
ประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 โดยใจ้การสัตภาษณ์เจิงลึกกัวผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของ
สถาวันการเงินประเภทธนาคาร และผู้ทรงคิณวิฒิด้านการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์   
รวตทั้งสิ้นจ านวน 7 คน โดยน าข้อตูลที่ได้จากการสัตภาษณ์ตาสริปวิเคราะห์เป็นทิศทางและแนวโน้ต
การวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0  
ซึ่งประกอวด้วย 3 กระววนการหลัก ได้แก่ 1( การจัดหาทรัพยากรตนิษย์ )Acquiring Human 
Resource(  2( การธ ารงรักษาทรัพยากรตนิษย์ )Maintaining Human Resource( และ3( การพัฒนา
ทรัพยากรตนิษย์และองค์การ )Developing Human Resource and Organization( 

4.3.1 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (Acquiring Human Resource) 
การจัดหาทรัพยากรตนิษย์ คือ การท าให้ได้ตาซึ่งทรัพยากรตนิษย์เข้าตาร่วตงานกัวองค์การ 

ซึ่งในแนวคิดนี้ได้หตายรวตถึงกระววนการการวางแผนทรัพยากรตนิษย์ )Human Resource 
Planning( และการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหต่ (Recruitment and Selection) 

4.3.1.1 การวางแผนทรัพยากรตนิษย์ )Human Resource Planning( 
การวางแผนทรัพยากรตนิษย์ คือ กระววนการวางแผนอย่างเป็นระวว เพ่ือคาดคะเน

อิปทาน )Supply( และอิปสงค์ )Demand( ของทรัพยากรตนิษย์ในองค์การ ที่ครอวคลิตในเรื่องของ
อัตราควาตต้องการเพ่ิตหรือลดในจ านวนของต าแหน่ง รวตถึงทักษะควาตสาตารถ และประสวการณ์
ของวิคลากรเพ่ือตอวสนองควาตต้องการขององค์การในเวลาที่เหตาะสตท าให้การด าเนินงานของ
องค์การเป็นไปอย่างตีระววและราวรื่น 

ค าถาต คือ  ในติตตองของท่านการวริหารจัดการทรัพยากรตนิษย์ของธนาคารในยิค
ประเทศไทย 4.0 ด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ จะตีทิศทางและแนวโน้ตอย่างไร?  

 ผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ และผู้ทรงคิณวิฒิด้านการวริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรตนิษย์ ที่เป็นกลิ่ตตัวอย่างได้เสนอทิศทางและแนวโน้ตด้านการวางแผนทรัพยากรตนิษย์ของ
สถาวันการเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 ไว้ดังนี้ 

 “เราตองว่าเทคโนโลยีสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิต คนริ่นเก่าไต่จินกัว
เทคโนโลยี ก็จ าเป็นต้องเรียนรู้ที่จะใจ้ตัน เป็นสิ่งที่แวงค์ตองว่าโลกตันเปลี่ยนแล้วคนของเราต้อง
คล่องตัว ยืดหยิ่น ตอนนี้จะตีควาตต้องการคนที่ตาท างานใน ฟินเทค Data Analytic ที่เราเปิดใหต่ตี
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การเปิดรัวคนข้างนอกท่ีตีควาตรู้เข้าตา ขณะเดียวกันก็สร้างคนในให้ตีทักษะในด้านนี้ด้วย โดยจะต้อง
น าคนหลายๆ ทักษะ หลายๆ ฝ่ายเข้าตาท างานร่วตกัน ในส่วนที่ เน้น Digital ตากขึ้นก็จะตี 3 
คิณลักษณะหลักๆ เจ่น Technology Savvy, Customer First และ Agility ที่จะต้องตีการปรัวตัว” 

คุณ A (22/06/60) 
“เทคโนโลยีตันก ากัวโดยคน ท าให้ควาตต้องการในเรื่องของ Competency ที่เราคิด

ว่าจ าเป็นในวันนี้อาจจะล้าสตัยได้เร็ว แต่ในขณะที่ Competency ใหต่ๆ เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ 
คาดการณ์ และสร้างให้คนของเราตี เพ่ือรองรัวกัวการเปลี่ยนแปลง” 

คุณ B (04/07/60)  
 “ในส่วนของ HR ตีการจัดท า Strategic Workforce Planning แววเป็นระวว ตีการ 
Factor In ในแง่ของ Need Man ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไต่ใจ่ดูแค่ปัจจิวัน  และตีการดูในแง่ของ 
Trend ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งตอนนี้เราไต่ตีนโยวายการลดคน  เราจะประกาศรัวคนเพ่ิตเฉพาะในส่วนที่จะ
ตารองรัวการเปลี่ยนแปลงรูปแววใหต่ เราต้องท าควาตเข้าใจรูปแววการท างานของคนริ่นใหต่ว่า
ท างานกันอย่างไร โดยใจ้ Big Data เพ่ือที่จะต้องทราวทักษะใหต่ ๆ ในขณะเดียวกันอีกติตหนึ่งของ
ทักษะในอดีตที่ยังเป็นสิ่งจ าเป็น ตันจะเปลี่ยนแปลงแววไหน เปลี่ยนแววลดวทวาทลง เปลี่ยน
รูปแววใหต่ หรือเปลี่ยนแวว Obsolesce ไปเลย แล้วตัว Systemไหนจะตาขัวเคลื่อนซึ่งอย่างนี้เรา
ต้อง Segmentation ตันเพ่ือที่จะผลิตตัวนโยวายตาก ากัวในเรื่อง People Strategy ได้จัดเจนตาก
ขึ้น ตันท าให้ตูลค่าของ HR เพ่ิตข้ึน” 

คุณ C (20/07/60) 
“การส่งตอวนโยวายของ HR จะต้องตีควาตรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ปรัวใน

เรื่องคิณลักษณะ เพราะเราไต่ได้ต้องการคนแววเดิตแล้ว ต้องปรัวให้เหตาะสตกัวสิ่งที่เปลี่ยนแปลงลง
ไป เราไต่ตองแค่ว่าเติตยังไงให้เต็ต แต่เราจะตองในเรื่องของคิณลักษณะที่เหตาะสต เพราะในอนาคต
ยังไงธนาคารก็ต้องลดจ านวนพนักงานลง เพราะเราก็ตีเทคโนโลยีเข้าตาแทนท่ี” 

คุณ D (25/07/60) 
 “เราตีการปรัวหลายอย่าง  เราต้องถอด DNA ของคนที่เราต้องการให้ได้ว่าคนยิค
ใหต่ต้องการอะไร ตองลูกค้าให้ออกว่าลูกค้าในอนาคต ในปัจจิวันต้องการอะไร ดังนั้นคิณลักษณะของ
พนักงานที่จะรัวเข้าตาก็เปลี่ยนไปจากเดิต เน้นที่สาตารถใจ้เทคโนโลยีได้ ตีควาตคิดที่ทันสตัย 
Proactive ไต่ใจ่ท าตาตสั่ง จะตองแค่เรื่องของการให้วริการอย่างเดียวไต่พอ )ยิ้ตแย้ตแจ่ตใส วริการดี 
ตี Service Mind) เพราะต่อไปนี้ไต่ใจ่แล้ว ซึ่งตรงนี้หลักๆ เราจะต้องคนหาผู้สตัครที่ตีควาตสาตารถ
ในการวิเคราะห์ข้อตูลเจิงลึกให้ได้ว่าพฤติกรรตการวริโภคของเค้าเป็นยังไง (Digital Foot Print) ได้” 

คุณ E (16/09/60) 
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 “ตอนนี้ทางธนาคารของเราไต่รัวคนนอกเข้าตาท างาน คือ จะสรรหาภายในก่อน
นอกจากจะเป็นต าแหน่งระดัวหัวหน้างานขึ้นไป ส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องจากการปรัวตัวเข้าสู่ธนาคารยิค
ดิจิทัล ลดงาน ไต่ลดคน และไต่หาคนเพ่ิต กลิ่ตคนที่พัฒนาได้ก็จะเปลี่ยนไปท างานที่ต้องใจ้ทักษะการ
วิเคราะห์ ทักษะด้านดิจิทัลตากขึ้น ถ้าจะรัวคนนอกต้องเป็นคนที่ตีควาตสาตารถจริงๆ เราจะตั้ง
แคตเปญหนึ่งขึ้นตา เพ่ือสรรหาคนเก่ง อย่างตอนนี้เราต้องการ Digital Professional ที่จะตาท าใน
ส่วนของ Data Analytic ก็ต้องหาเพิ่ตในส่วนนี้ ซึ่งถือเป็นคนกลิ่ตน้อยที่ต้องให้ค่าตัวสูงเพื่อดึงดูด” 

คุณ F (09/10/60) 
“การรัวคน จะท าไงให้สาตารถรัวคนที่ใจ่ที่ตีควาตคิดเจ่นเดียวกัวที่องค์การต้องการ

สร้างตูลค่าเข้าไป ก็ต้องตั้งว่าต้องตี Competency ลักษณะแววไหน ถ้าคิณรู้ว่าคิณต้องการคนแวว
ไหน คิณก็จะท าให้เขาเป็นคนแววนั้น ซึ่งก็ตีหลายกระววนการ เจ่น ออนไลน์ เจ็คพฤติกรรตวนโลก
โซเจียล และ Portfolio เป็นต้น แต่ก็ตองว่าตันเป็นเพียงแค่กระววนการหนึ่ง ถ้าคิณตีการตั้งเกณฑ์  
รู้ว่าผลสิดท้ายต้องการอะไร คิณก็จะรู้ว่ากระววนการต้องเป็นแววไหน” 

คุณ G (06/11/60) 
 
 

ตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาทิศทางและแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวัน
การเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 ด้านการวางแผนทรัพยากรตนิษย์ 

ประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ ความถี่ ร้อยละ 

 ติ่งสรรหาวิคลากรที่ตีศักยภาพและทักษะตรงตาตควาตต้องการ
ขององค์การ 

4 
)คิณD, คิณE,  
คิณF, คิณG( 

57.14 

 ศักยภาพและทักษะที่ต้องการ คือ  
- Innovative  

(ตีแนวคิดเจิงนวัตกรรต แปลโดย ผู้วิจัย( 

 
3 

(คิณA, คิณD, คิณE) 

 
42.86 

- Data analytic  
)การวิเคราะห์ข้อตูล แปลโดย ผูว้ิจัย( 

3 
(คิณA, คิณE, คิณF) 

42.86 

- Customer first  
)ให้ควาตส าคัญกัววิคลากรภายในองค์การ แปลโดยผู้วิจัย( 

3 
(คิณA, คิณC, คิณE) 

42.86 

- Agility  
)ตีควาตรวดเร็ว กระจัว และคลอ่งตัว แปลโดย ผู้วิจัย( 

3 
(คิณA, คิณD, คิณE) 

42.86 

- Technology savvy  
)ตีทักษะด้านเทคโนโลยี แปลโดย ผู้วิจัย( 

2 
)คิณA, คิณE( 

28.57 
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ประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ ความถี่ ร้อยละ 
- Proactive  

)ตีการท างานเจงิริก แปลโดย ผูว้ิจัย( 
2 

(คิณA, คิณE) 
28.57 

 จัดท า Strategic Workforce Planning อย่างเป็นระวว 3 
(คิณB, คิณC, คิณE) 

42.86 

 ลดภาระงาน ลดอัตราก าลงัคนโดยการจะลอการเพิ่ต 
อัตราก าลังคน 

2 
)คิณC, คิณF( 

28.57 

 วางแผนเพิ่ตอัตราก าลังคนส าหรัวหน่วยงานในอนาคต 2 
)คิณA, คิณC( 

28.57 

 
จากผลการศึกษาพวว่าแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวัน

การเงินประเภทธนาคาร ด้านการการวางแผนทรัพยากรตนิษย์ พวว่าร้อยละ 57.14 ตีแนวโน้ตในการ
ติ่งสรรหาวิคลากรที่ตีศักยภาพและทักษะตรงตาตควาตต้องการขององค์การ โดยศักยภาพและทักษะ
ที่สถาวันการเงินประเภทธนาคารต้องการคือ ควาตสาตารถด้านนวัตกรรต ) Innovation) 
ควาตสาตารถในการคิดวิเคราะห์ข้อตูลเจิงลึก )Data Analytic) ควาตสาตารถทางด้านเทคโนโลยี 
)Technology Savvy) ให้ควาตส าคัญกัววิคลากรภายในองค์การ )Customer First) ตีควาตรวดเร็ว 
กระจัว และคล่องตัว )Agility) และตีการท างานแววเจิงริก )Proactive) ตลอดจนตีการวางแผน
ก าลังคน )Strategic Workforce Planning) อย่างเป็นระวว โดยพิจารณาถึงสถานการณ์ในปัจจิวัน 
และคาดการณ์แนวโน้ตในอนาคตตาประกอวการตัดสินใจ ซึ่งตีแนวโน้ตในการลดภาระงาน ลดอัตรา
ก าลังคนโดยการจะลอการเพ่ิตอัตราก าลังคนกลิ่ตใหต่ ขณะเดียวกันได้ตีแนวโน้ตในการวางแผนเพ่ิต
อัตราก าลังคนที่ตีทักษะและศักยภาพเพ่ือตารองรัวหน่วยงาน หรือการให้วริการรูปแววใหต่ทั้งนี้
เพ่ือให้ตาเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา ขัวเคลื่อนองค์การก้าวสู่องค์การดิจิทัล หรือ Digital Banking 
อย่างเต็ตรูปแวว 

4.3.1.2 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรตนิษย์ (Recruitment and Selection) 
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรตนิษย์  คือ กระววนการค้นหา และการดึงดูดควาต

สนใจให้ผู้สตัครงานตีควาตรู้ ควาตสาตารถ และตีทัศนคติที่ดี รวตถึงเป็นผู้ที่ตีแนวโน้ตที่จะสาตารถ
พัฒนาขีดควาตสาตารถได้ในอนาคต ผ่านกระววนการคัดเลือกประเตินข้อตูลของผู้สตัครเพื่อใจ้ในการ
ตัดสินใจเลือกวิคคลที่เหตาะสตท่ีสิดเข้าตาท างาน  
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ค าถาต คือ  ในติตตองของท่านการวริหารจัดการทรัพยากรตนิษย์ของธนาคารในยิค
ประเทศไทย 4.0 ด้านการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ จะตีทิศทางและแนวโน้ตอย่างไร? 

ผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์และผู้ทรงคิณวิฒิด้านการวริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรตนิษย์ ที่ เป็นกลิ่ตตัวอย่างได้เสนอทิศทางและแนวโน้ตด้านการสรรหาและคัดเลือก
ทรัพยากรตนิษย์ ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 ไว้ดังนี้ 
  “เราเริ่ตตีการสรรหาพนักงานเจิงริก โลกเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไป การแย่งตัวพนักงานที่ 
เก่งๆ ก็ตีสูง ซึ่งต้องแข่งกัวแวงค์พาณิจย์อื่นๆ ขณะเดียวกันก็ต้องแข่งกัว Start Up อีก เพราะเดี๋ยวนี้
คนริ่นใหต่ไต่อยากท างานออฟฟิตแล้ว ตันไต่เป็นอิสระ”  

คุณ A (22/06/60) 
“ตอนนี้ไต่ว่าองค์การไหนก็เริ่ตที่จะตีการสรรหาเจิงริก เพิ่ตจ่องทางดึงดูด รักษากลิ่ต

ศักยภาพ ลดอัตราการขาดแคลน และวริหารควาตหลากหลาย เพ่ือให้สาตารถรองรัวควาตต้องการ
ด้านก าลังคนขององค์การได้ ตีการใจ้กลยิทธ์ด้าน Corporate Branding เพ่ือสร้างควาตน่าสนใจ
ให้กัวองค์การท าให้สาตารถเข้าถึงกลิ่ตเป้าหตายที่ตีศักยภาพ” 

คุณ B (04/07/60)  
“พัฒนาระวว E-Recruitment เพ่ือให้ยืดหยิ่น เพราะปัจจิวันคนสตัครงานไต่ได้ให้

เดินเข้าตาสตัครแล้ว แต่สาตารถสตัครผ่านเว็วแล้วค่อยเรียกตาสัตภาษณ์ Out Come คือ จ านวน 
คิณภาพ ควาตหลากหลายของวิคคล วิคลากรต้องเพียงพอต่อการขัวเคลื่อนยิทธศาสตร์ขององค์การ 
นั่นคือเป้าหตาย เราก็ท าอย่างเป็นระวว และรายงานผล” 

คุณ C (20/07/60) 
 “Recruitment เดิตต้องกรอกกระดาษ ส่งเป็นอีเตล (E-mail) หรือกรอกในเว็วของ

แวงค์ แต่ปัจจิวันอย่าง Internal Job Post ตี QR Code หรือเวลาไปออก Job Fair แทนที่เราจะ
แจกอีเตลไต่ตีแล้ว ตอนนี้เราขึ้น QR Code เข้าไปกรอกข้อตูล ใน Google Doc. แล้วแผนก HR 
ไปดึงข้อตูลตาเอง เพ่ือที่จะให้คนได้ใจ้เวลาให้ตีตูลค่าตากข้ึนทั้งต่อตัวเค้าและต่อองค์การ เพราะฉะนั้น
จะได้เห็นว่า HR เปลี่ยนแปลงไปเยอะตาก” 

คุณ D (25/07/60) 
 “การสรรหา เราพยายาตพัฒนา Application เพ่ือตอวโจทย์ เป็นประตูเปิดรัวคน

เข้าตาสตัคร คือการท าให้ข้อตูลตันอยู่วนออนไลน์ตากขึ้น แต่สิดท้ายก็จะวิ่งเข้าตาสู่ Gate way 
ที่เราก าลังพัฒนา” 

คุณ E (16/09/60) 
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“การสรรหา พนักงานในอนาคต หรือวางวริษัทก็เริ่ตตีการใจ้ AI ในการสรรหาแล้ว 
โดยการให้เล่นเป็นเกตส์ )Gamification( ในการทดสอวแทนการสอวข้อเขียน เป็นรูปแววของการ
เตรียตควาตพร้อต สรรหาคนที่เหตาะกัวยิค 4.0 และในอนาคตการสรรหาก็ตีแนวโน้ตที่จะเน้น
ประสวการณ์ตากกว่าเกรดในใวปริญญา” 

คุณ F (09/10/60) 
“ตีเรื่องของ Job Sourcing Analytic ท าไงให้ลดกระววนการสรรหาลงได้ ตีการ

เพ่ิตจ่องทางการสรรหา ตีการลงสตัครงานในเพจ Facebook อธิวายงานแต่ละต าแหน่งที่เปิดรัว  
เป็นเพจประจาสัตพันธ์” 

คุณ G (06/11/60) 
 

ตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาทิศทางและแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวัน
การเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 ด้านการการสรรหาและคัดเลือก
ทรัพยากรตนิษย์ 

ประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ ความถี่ ร้อยละ 
 น าเทคโนโลยีดิจิทัลตาพัฒนาเพื่อขยายจ่องทางในการสรรหา

และคัดเลือกวิคลากรเจิงริก เจ่น สร้าง QR Code ส าหรัวการ
รัวสตัครงาน , พัฒนาระววสรรหาและเลือกสรรด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ )E-Recruitment(, พัฒนาจ่องทางการสรรหา
ผ่านสื่อสังคตออนไลน์ )Social Media) เป็นต้น 

7 
(คิณA, คิณB,  

คิณC, คิณD, คิณE,  
คิณF, คิณG) 

100 

 ตี แน ว โน้ ต ใน การสรรหาและคั ด เลื อก โดยพิ จ ารณ า
ประสวการณ์ตากกว่าวิฒิการศึกษา 

1 
(คิณF) 

14.29 

 
จากผลการศึกษาแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงิน

ประเภทธนาคารด้านการสรรหาและคัดเลือกวิคลากรใหต่ พวว่า ในภาพรวตของสถาวันการเงิน
ประเภทธนาคารที่เป็นกลิ่ตตัวอย่างตีแนวโน้ตในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลตาประยิกต์ใจ้ในกระววนการ
สรรหาและคัดเลือกเจิงริก ในการเพ่ิตจ่องทางเพ่ือให้สาตารถดึงดูด และเข้าถึงกลิ่ตผู้สตัครที่ตี
ศักยภาพตรงตาตควาตต้องการขององค์การ เจ่น การสร้าง QR Code ส าหรัวการรัวสตัครงาน, การ
พัฒนาระววสรรหาและเลือกสรรด้วยอิเล็กทรอนิกส์ )E-Recruitment(, พัฒนาจ่องทางการสรรหาผ่าน

สื่อสังคตออนไลน์ )Social Media) เป็นต้น นอกจากนี้รูปแววการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใน
อนาคตจะตีแนวโน้ตในการพิจารณาจากประสวการณ์ตากกว่าวิฒิการศึกษาตากขึ้นด้วย 
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4.3.2 การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ (Maintaining Human Resource) 
การธ ารงรักษาทรัพยากรตนิษย์ คือ การด าเนินการใดๆ เพ่ือดูแล และรักษาพนักงานไว้กัว

องค์การ เพ่ือเป็นก าลังขัวเคลื่อนที่ส าคัญขององค์การภายใต้ยิคของการแข่งขันทางธิรกิจสูง 
โดยครอวคลิตในเรื่องของการจ่ายค่าตอวแทน และผลประโยจน์เกื้อกูล )Compensation and 
Benefit) และแรงงานสัตพันธ์ )Labor Relations) 

4.3.2.1 การจ่ายค่าตอวแทน และผลประโยจน์เกื้อกูล )Compensation and Benefit( 
การจ่ายค่าตอวแทน และผลประโยจน์เกื้อกูล คือ ผลตอวแทนในลักษณะของค่าจ้างที่วิคคล

ได้รัวจากการท างานทั้งที่ เป็นตัวเงิน และไต่ใจ่ตัวเงิน ตลอดจนผลประโยจน์เกื้อกูลซึ่งถือเป็น
ค่าตอวแทนในการท างานนอกเหนือจากค่าตอวแทนพ้ืนฐานหรือเรียกได้ว่าเป็นผลตอวแทนที่เป็น
ควาตสัตพันธ์ )Relational Returns( เป็นผลตอวแทนเจิงจิตวิทยา 

ค าถาต คือ ในติตตองของท่านการวริหารจัดการทรัพยากรตนิษย์ของธนาคารในยิค
ประเทศไทย 4.0 ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล จะตีทิศทางและแนวโน้ต
อย่างไร? 

ผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์และผู้ทรงคิณวิฒิด้านการวริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรตนิษย์ ที่เป็นกลิ่ตตัวอย่างได้เสนอทิศทางและแนวโน้ตด้านการจ่ายค่าตอวแทน และ
ผลประโยจน์เกื้อกูลของสถาวันการเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 ไว้ดังนี้ 

“ค่าตอวแทนของเราไต่น้อยกว่าตลาด เพราะตีการท าการส ารวจเงินเดือนของตลาด
ทิกปี ตีสวัสดิการรองรัว พ่อแต่เจ็วป่วยเวิกได้ ครอวครัว  ลูก สาตารถเวิกได้เป็นสิ่งที่ท าให้กัว
พนักงาน ให้รู้สึกตีควาตสิข ตีรายได้ให้ตัวเองและครอวครัว เป็นการดูแลให้พนักงานตีควาตสิขเพ่ือ
ผลักดันให้สาตารถท างานได้ดีขึ้นซึ่งตาตอวโจทย์ในเรื่องอัตราการลาออกได้ดูได้จากผลแต่ละปีไต่เคย
ถึง 1% เพราะฉะนั้นคนของเราตักจะอยู่ยาว” 

คุณ A (22/06/60) 
  “เรื่องสวัสดิการยังคงเดิตถ้าตองจากข้างนอก เรื่องสวัสดิการเรายังเป็นจิดแข็ง แต่
อย่างไรก็ตาตเราก็ตีการศึกษาระวววิธีก าหนดผลตอวแทนที่แข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ซึ่งอาจให้หน่วยงานภายนอกตาจ่วยดูแลในเรื่องของการวริหารค่าใจ้จ่ายในด้านสวัสดิการ อย่างเจ่นใจ้
วิธีการท าประกันสิขภาพแววกลิ่ตจากวริษัทรัวประกัน ท าให้จ่วยคววคิตค่าใจ้จ่ายได้ ระววตันก็ตี
ประสิทธิภาพ และค้ิตค่าตากขึ้น” 

คุณ B (04/07/60) 
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“ก าหนดค่าตอวแทนให้จูงใจคนที่ท าต าแหน่งเกี่ยวกัว Digital ตากขึ้น ปรัว
กระวอกเงินเดือนเพื่อให้รองรัวคนที่ตาท างานในด้านนี้” 

คุณ C (20/07/60) 
 “ตีการวูรณาการผลตอวแทนทั้งในรูปตัวเงิน และไต่ใจ่ตัวเงินที่สอดคล้องกัว

ควาตต้องการของพนักงานแต่ละกลิ่ต เพ่ือให้สาตารถดึงดูด และรักษาพนักงานที่ตีศักยภาพ” 
คุณ D (25/07/60) 

 “อย่างโลกยิคปัจจิวันในเรื่องของการให้สวัสดิการค่าตอวแทน น้องยิคใหต่ไต่ได้
ตองเรื่องสวัสดิการว่าตันเป็นสิ่งที่ส าคัญ อาจเปลี่ยนเป็นรูปแวว Recognition ทั้งในเรื่องของงานที่ตี
ควาตท้าทายตากขึ้น ค่าตอวแทนที่เหตาะสต หรือจะเป็นด้านอ่ืน เจ่น Work from Home” 

คุณ E (16/09/60) 
 “ในกรณีงานที่หาคนตารัวต าแหน่งได้ยาก จ าเป็นต้องเป็นคนที่ตีทักษะเฉพาะ 

จริง ๆ ก็อาจจะต้องตี Track เงินเดือนที่ต้องแยกออกไป เจ่น พวกฟรีแลนซ์ )Freelance( ไต่ตี
ต าแหน่ง ต้องจ่ายเป็นก้อน เพราะรูปแววของพนักงานไต่ได้เป็นแววลูกจ้าง หรือสัญญาจ้าง ท างานที่
ไหนกไ็ด้ แต่ขอให้ส่งงานตาตเป้าหตายพอ”  

คุณ F (09/10/60) 
 
ตารางที่ 4.5 ผลการศึกษาทิศทางและแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวัน

การเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 ด้านการจ่ายค่าตอวแทนและ
ผลประโยจน์เกื้อกูล 

ประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ ความถี่ ร้อยละ 

 ส ารวจค่าตอวแทนประจ าปี 
 

2 
(คิณA, คิณB) 

28.57 

 ปรัวปริงระววคา่ตอวแทนให้สอดคล้องกัวควาตคาดหวังของ 
คนยิคใหต่ 

2 
(คิณD, คิณE) 

28.57 

 ตีการการจ่ายผลตอวแทนพิเศษให้กัวกลิ่ตคนที่ตีศักยภาพ 
)Talent( หรือ กลิ่ตแรงงานรูปแววใหต่ เจ่น กลิ่ตฟรีแลนซ์ 
)Freelance) 

2 
(คิณC, คิณF) 

28.57 

 ตีแนวโน้ตให้หน่วยงานภายนอกตาจ่วยดูแลในเร่ืองของการ
วริหารค่าใจ้จ่ายด้านสวัสดิการ 

1 
(คิณB) 

14.29 



จากผลการศึกษาพวว่าแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวัน
การเงินประเภทธนาคารด้านการจ่ายค่าตอวแทน และผลประโยจน์เกื้อกูล พวว่า ร้อยละ 28.7 ตีการ
ส ารวจและเปรียวเทียวค่าตอวแทนในตลาดอย่างสต่ าเสตอ เพ่ือให้ตั่นใจว่า ค่าตอวแทนของพนักงาน
สอดคล้องและสาตารถแข่งขันกัวต าแหน่งงานที่คล้ายคลึงกันในสถาวันการเงินประเภทธนาคารไทย
หรือในสถาวันการเงินอ่ืนๆ และตีการปรัวปริงระววค่าตอวแทนให้สอดคล้องกัวควาตคาดหวังของ
คนยิคใหต่ โดยตีการก าหนดอัตราค่าตอวแทนแทนพิเศษให้กัวกลิ่ตคนที่ตีศักยภาพ )Talent) หรือ 
กลิ่ตแรงงานรูปแววใหต่ เจ่น กลิ่ตฟรีแลนซ์ )Freelance) ซึ่งในอนาคตอาจตีแนวโน้ตในการให้
หน่วยงานภายนอกตาจ่วยดูแลในเรื่องของการวริหารค่าใจ้จ่ ายด้ านสวัสดิการเพ่ือควาต  
ตีประสิทธิภาพในการวริหารจัดการ 

4.3.2.2 แรงงานสัตพันธ์ )Labor Relations(  
แรงงานสัตพันธ์ คือ ระววควาตควาตสัตพันธ์ระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างที่อยู่ใน

องค์การ เป็นควาตสัตพันธ์ซึ่งแสดงออกถึงควาตเข้าใจในวทวาทควาตสัตพันธ์ต่อกันระหว่างฝ่าย
นายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และรัฐวาล ตลอดจนให้ควาตจ่วยเหลือ ทั้งในด้านการให้ค าปรึกษาแก่พนักงานที่
ประสวปัญหา หรือเกิดควาตคัวข้องใจต่าง ๆ รวตถึงการให้ควาตส าคัญในเรื่องของควาตอยู่ดีตีสิ ข 
)Well-Being( ของพนักงาน ซึ่งครอวคลิตถึงการสนัวสนินในด้านของการอ านวยควาตสะดวกต่างๆ 
ระหว่างการท างานเพ่ือให้พนักงานปฏิวัติงานได้อย่างราวรื่น และตีควาตสิข 

ค าถาต คือ  ในติตตองของท่านการวริหารจัดการทรัพยากรตนิษย์ของธนาคารในยิค
ประเทศไทย 4.0 ด้านแรงงานสัตพันธ์จะตีทิศทางและแนวโน้ตอย่างไร? 

ผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์และผู้ทรงคิณวิฒิด้านการวริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรตนิษย์ ที่เป็นกลิ่ตตัวอย่างได้เสนอทิศทางและแนวโน้ตด้านแรงงานสัตพันธ์ของสถาวัน
การเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 ไว้ดังนี้ 

“เตื่อเขาตาอยู่กัวเราแล้วท าไงให้เขา รู้สึกผูกพัน แฮปปี้กัวการท างาน เราตีระวว 
Facility รองรัว ตีระววห้องประจิต ตีห้องท างานดี ห้องน้ าสะดวก ซึ่งเป็นงานธิรการแต่เราเป็นคน
จัดการที่จะหาคนตาท าในเรื่องนี้”  

คุณ A (22/06/60) 
 “Workplace เริ่ตเป็นสิ่ งที่ตีการให้ควาตส าคัญสูง การปรัวสถานที่ท างาน ให้

สอดคล้องกัวยิคดิจิทัล สิ่งแวดล้อตส าคัญตากนอกจากเทคโลยีที่จะเอ้ือให้คนท างานเร็ว ต้องตีในเรื่อง
ของ Mindset คนด้วยเจ่นเรื่องของ Work Life Balance เรื่องของอาหารการกิน เล่นกิจกรรตได้ใน
สถานที่ท างาน Office จะเป็น Mobile Office การแต่งตัวไปรเวทได้ เพ่ือสนัวสนินให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรตใหต่ๆ” 

คุณ B (04/07/60) 
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“ตันต้องท าให้คนท างานง่ายขึ้น ตีควาตสิขตากขึ้น อาจไต่ได้ใจ้เทคโนโลยีเลยอาจ
เป็นการสร้าง Co-Working Space ขึ้นตาให้คนหลากหลายแผนก หลายวทวาทหน้าที่ได้คิยกันตาก
ขึ้น เพ่ือจะสาตารถสร้างสรรค์สิ่งใหต่ขึ้นตาได้ตากขึ้น เจ่น ห้องส าหรัวคิยกันในเรื่องของการท า
อย่างไรให้กระววนการกู้เงินตีควาตรวดเร็วตากยิ่งขึ้น คนที่ตีควาตรู้หรือตีปัญหาในเรื่องนี้ก็สาตารถ
เดินเข้าตาคินแลกเปลี่ยนควาตคิดเห็น เสนอแนะแนวทางแก้ไขได้” 

คุณ C (20/07/60) 
“สร้างการสื่อสารภายในองค์การให้เข้าถึงพนักงานตากท่ีสิด โดยตีเครื่องตือที่อ านวย

ให้พนักงานเข้าถึงง่าย เจ่น น า Social Media ตาประยิกต์ใจ้ ให้พนักงานสาตารถรัวรู้ข่าวสารข้อตูลที่
ทันต่อการตัดสินใจ น าตาใจ้ในการสร้างกลิ่ตจิตจนกิจกรรตออนไลน์หรือสร้างกลิ่ตการท างาน เพ่ือ
จ่วยระดตสตอง หาแนวคิดใหต่ๆ ถือเป็นการสร้างควาตผูกพันของพนักงานได้อีกทาง” 

คุณ D (25/07/60) 
“ด้านแรงงานสัตพันธ์หลัก ๆ ก็ยังคงท าตาตข้อก าหนดของกฎหตาย แต่ในอนาคต

เตื่อตีการจ้างงานในรูปแววฟรีแลนซ์ )Freelance( ตากขึ้น ข้อวังคัวเกี่ยวกัวการจ้างงานต่างๆ อาจ
ต้องเปลี่ยนแปลงหรือถูกลดควาตส าคัญลง อย่างข้อวังคัวเกี่ยวกัวเวลาท างาน ถ้าคนท างานแวว
สาตารถท างานที่ว้านได้ หรือท าที่ ไหนก็ได้ ก็ไต่จ าเป็นต้องตีเรื่องวันลา หรือเวลาในการ างาน 
นอกจากนี้การหันตาให้ควาตส าคัญกัวการสร้างควาตสตดิลระหว่างจีวิตและการท างานตากขึ้น การ
ติดต่องานนอกแวลาท าการ หรือในวันหยิดพักผ่อนของพนักงานก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เริ่ตตีการออก
ระเวียวห้าตนายจ้างติดต่อลูกน้องนอกเวลาท างาน” 

คุณ F (09/10/60) 
 “ด้านแรงงานสัตพันธ์คงยังไต่ตีอะไรเปลี่ยนแปลงตากส่วนใหญ่ก็ท าตาตกฎหตายที่

ก าหนด แต่ถ้าจะให้เป็นยิค 4.0 ก็ท าได้ เจ่น อยากรู้ว่าพนักงานอยู่ว้านตีควาตสิขหรือไต่ เข้า
โรงพยาวาล ต้องท าไง ก็สร้างแอปพลิเคจั่น เจ่น ถ้าตีพ่อแต่ป่วยอยู่ที่ว้านพนักงานสาตารถกด
แอพพลิเคจั่นก็จะตีคนไปจ่วยเหลือดูแล คือ ท าไงให้พนักงานอยากอยู่กัวคิณ เป็นการน าเอาแนวคิด 
4.0 ตาสร้างตูลค่าได้ในทิกกระววนการ” 

คุณ G (06/11/60) 
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ตารางที่ 4.6 ผลการศึกษาทิศทางและแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวัน

การเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 ด้านแรงงานสัตพันธ์ 

ประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ ความถี่ ร้อยละ 

 ตีการจัดเตรียตพื้นที่ให้พนักงานได้ตีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนควาต
คิดเห็นระหว่างกัน   

4 
(คิณA, คิณB, 
คิณC, คิณD) 

57.14 

 ให้ควาตส าคัญในเร่ืองการสร้างสตดิลระหว่างการใจ้จีวิตและการท างาน 
)Work-Life Balance( และกิจกรรตสร้างควาตสิขให้กัวพนักงาน 

2 
(คิณB, คิณF) 

28.57 

- ตีการปฏิวัติตาตข้อกฎหตายแรงงาน และการจ้างงานอย่างเคร่งครัด  2 
(คิณF, คิณG) 

28.57 

  ตีการเตรียตควาตพร้อตรัวกัวการเปลี่ยนแปลงในด้านข้อวังคัวและ
ระเวียวเก่ียวกัวแรงงานสัตพันธ์รูปแววใหต่ 

1 
(คิณF) 

14.29 

 
จากผลการศึกษาพวว่าแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวัน

การเงินประเภทธนาคารด้านแรงงานสัตพันธ์ พวว่า ร้อยละ 57.14 ของผู้ให้สัตภาษณ์ตีแนวโน้ตให้
ควาตส าคัญในการจัดเตรียตพ้ืนที่ส าหรัวให้พนักงานได้ตีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนควาตคิดเห็น
ระหว่างกัน และร้อยละ 28.57 ตีแนวโน้ตในการให้ควาตส าคัญในเรื่องการสร้างสตดิลระหว่างการใจ้
จีวิตและการท างาน )Work-Life Balance( และยังคงตีการปฏิวัติตาตข้อกฎหตายแรงงาน และการ
จ้างงานอย่างเคร่งครัด ในขณะเดียวกันก็ตีแนวโน้ตการเปลี่ยนแปลงในด้านข้อกฎหตายแรงงาน และ
การจ้างงานให้สอดคล้องกัวการท างานรูปแววใหต่ด้วยเจ่นกัน 

4.3.3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (Developing Human Resource and 
Organization)  

การด าเนินการใดๆ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ให้ตีควาตก้าวหน้าในควาตรู้ ทักษะ และขีด
ควาตสาตารถในการปฏิวัติงานที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการขัวเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหตายได้  
โดยครอวคลิตในเรื่องของการฝึกอวรตและพัฒนา )Training and Development( การพัฒนา
ควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพ )Career Development) และการพัฒนาองค์การ )Organization 
Development(  
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4.3.3.1 การฝึกอวรตและพัฒนา )Training and Development) 
การฝึกอวรตและพัฒนา คือ กระววนการออกแววอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่ตต้นตั้งแต่วันแรก

ของการท างาน เป็นการสร้างทักษะส าหรัววิคลากรให้ตีการปฏิวัติงานสูงและตีขวัญก าลังใจที่ดีในการ
ท างาน โดยการฝึกอวรต )Training( เป็นกิจกรรตที่ให้ควาตส าคัญกัวงานในปัจจิวันของวิคลากร  
โดยติ่งหตายที่จะส่งเสริตควาตสาตารถและทักษะเฉพาะเพ่ือน าตาใจ้ในการปฏิวัติงานได้ทันที  
ส่วนการพัฒนา )Development( คือ กิจกรรตที่ให้ควาตส าคัญต่อสภาพการณ์ในอนาคตขององค์การ
โดยค านึงถึงควาตสาตารถของวิคลากรในการพัฒนาเส้นทางอาจีพของตน  

ค าถาต คือ  ในติตตองของท่านการวริหารจัดการทรัพยากรตนิษย์ของธนาคารในยิค
ประเทศไทย 4.0 ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา จะตีทิศทางและแนวโน้ตอย่างไร? 

ผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์และผู้ทรงคิณวิฒิด้านการวริหารและการพัฒนาทรัพยากร
ตนิษย์ที่ เป็นกลิ่ ตตัวอย่างได้ เสนอทิศทางและแนวโน้ตด้ านการฝึกอวรตและพัฒนาของ 
สถาวันการเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 ไว้ดังนี้ 

“เราตีการพัฒนารูปแววการฝึกอวรต ให้สอดคล้องกัวไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
สาตารถท าผ่านระววออนไลน์ เจ่น E-Learning, KM Online เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาการฝึกอวรตวาง
ประเภทก็ยังคงต้องเรียนแววเก่าอยู่ เป็นการเพ่ิตศักยภาพของคนที่ตีอยู่ให้ตีคิณค่า ผ่านการสอนงาน 
ฝึกอวรต เรียนรู้จากประสวการณ์จริง ตีการพัฒนาองค์ควาตรู้ และสร้างทักษะควาตจ านาญ  รวตถึง
เรายังให้ควาตส าคัญในการพัฒนาด้านจริยธรรตให้กัววิคลากรทิกระดัวอีกด้วย”  

คุณ A (22/06/60) 
 “เราตองว่าโลกของเราตันพัฒนาอย่างรวดเร็ว เราตีการเตรียตการพัฒนาทั้งแวว 

Training และ Non Training โดยการ On the Job Training เรียนรู้ จากที่ เรียนจริงในสูตร  
70: 20: 10 นั่นคือ การเรียนรู้จากการท างานจริง (70): การฝึกอวรต (20): อ่ืนๆ (10)” 

คุณ B (04/07/60)  
“แวงค์ตองว่าเรื่อง Training ไต่ได้เป็นเรื่องส าคัญ แต่เรื่องส าคัญคือ ต้องตีการหตินเวียน

งาน (Rotation) เรียนรู้งานใหต่ เราตีการปรัวงานวริหารวิคคลให้ยืดหยิ่นขึ้น  โดยเน้นให้เกิด 
Internal Mobility ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาทักษะ ประสวการณ์ที่หลากหลายทั้งภายในและ
ภายนอกส่วนงาน จะตีการปรัวปริงกฎระเวียวให้คนหตินเวียนได้ง่ายขึ้นขึ้น และตีการติดตาตผล
อย่างต่อเนื่อง” 

คุณ C (20/07/60) 
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 “องค์การเราไต่ใจ่องค์การที่ Lay Off คน เราดูแลพนักงานของเรา ถาตว่าเราจะปรัวตัว
ยังไง การพัฒนาคนในส่วนนี้จะเป็นในรูปแววของการย้ายงานใหต่ ซึ่งถ้าย้ายไปงานใหต่จะท าการ  
re-skill แต่ถ้าย้ายไปงานเดิตก็ Up-Skill ตีการเตรียตควาตพร้อตจากการท างานจริงตีการพัฒนาคน
แวว On The Job Training หรือส่งออกไปศึกษาดูงานเพ่ือให้ไปรัวสิ่งใหต่ๆ เข้าตาปรัววิธี การ
ท างาน พัฒนาให้ตี  Discovery Skill ตากกว่า Delivery Skill จ่วยสร้างควาตแตกต่าง สร้าง
ควาตสาตารถในการแข่งขันได้ ท าให้พนักงานและองค์การอยู่รอดได้ และในแง่ของรูปแววการจัด
ฝึกอวรตต่างๆ เราก็ตี E-learning, Conference, ตีการอวรตผ่านแอพพลิเคจั่นวนตือถือ โดยเราตี 
Vender ที่ท าเรื่องนี”้ 

คุณ D (25/07/60) 
 “ต้องดูว่าโจทย์คืออะไร และควาตสาตารถของคนยิคนี้คืออะไร เราพัฒนาคนวน

ควาตสาตารถนั้นๆ รูปแววการอวรตเปลี่ยนแปลงไป ทิกอย่างต้องเร็วตาตไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงขึ้น 
ซึ่งคนเป็นสิ่งที่ต้อพัฒนาให้ทันกัวตรงนี้ พัฒนาคนให้พร้อตกัวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เราตี
หน่วยงานที่ติ่งเน้นปรัวพ้ืนฐานคนในองค์การเพ่ือ Gear Up ไปสู่ทิศทางที่ต้องการ เป็นโปรแกรต
ส าหรัวทิกคน โดยตีหลักสูตรที่ พัฒนาตาเพ่ือจะ Shift และ Lift up คนในทิศทางที่ แวงค์ 
อยากให้ไป และอีกอย่างคือปิด GAP ของคนในองค์การ ตีการท าในเรื่องของ Mobility ในเรื่องของ 
Manpower แววจ่วยทั้งองค์การ” 

 คุณ E (16/09/60)  
“พฤติกรรตคนริ่นใหต่ที่ตีควาตคาดหวังต่างจากคนริ่นก่อนๆ ไต่จอวการเรียนการสอน

แววเดิตที่ต้องเรียนตาตโปรแกรตที่จัดไว้ให้ เป็นขั้นตอน ซึ่งควาตคิดเขาจะเป็นลักษณะ Random 
ตาตสิ่ งที่ สนใจการ  Train หรือ  Retrain ก็จะเปลี่ยนรูปแววใหต่ เป็นแวว  E-Learning หรือ 
Gamification เรียนในสิ่งที่ตนสนใจ การเรียนการสอนจะเป็นในรูปแววของ Massive Online 
Learning ตากขึ้น ที่ไต่ได้เป็นแววเรียนในห้อง อาจตีเรื่องการปฏิวัติตากขึ้น ซึ่งในอนาคตการว้าน
ของ HR จะเป็นในรูปแววการพัฒนาคนให้คนตีทักษะด้านดิจิทัลตากขึ้น” 

คุณ F (09/10/60) 
 “การฝึกอวรตและพัฒนาต้องท าให้ตันสอดคล้องกัวแนวทางการเรียนรู้ของคนยิคใหต่ 

และสาตารถตอวโจทย์ควาตต้องการสิดท้ายขององค์การที่อยากจะให้เป็นนั้นคือ 4.0 สร้างคนที่
สาตารถตาสร้างตูลค่าให้กัวองค์การได”้  

คุณ G (06/11/60) 
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ตารางที่ 4.7 ผลการศึกษาทิศทางและแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวัน

การเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 ด้านการฝึกอวรตและพัฒนา 

ประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ ความถี่ ร้อยละ 

 ปรัวปริงรูปแววการฝึกอวรตและพัฒนาให้สอดคล้อง
กัวรูปแววการเรียนรู้และควาตสนใจของวิคลากรยิค
ใหต่  

6 
(คิณA, คิณB, คิณD,  
คิณE, คิณF, คิณG ) 

85.71 

 พัฒนาให้พนักงานตี Discovery Skill ตากกว่า  
Delivery Skill  

3 
(คิณD, คิณE, คิณG) 

42.86 

 พัฒนาทักษะเดิตของพนักงานให้ตีศักยภาพสูงขึ้น  
)Up-Skill(  

3 
(คิณD, คิณE, คิณF) 

42.86 

 เน้นการฝึกอวรตในขณะปฏิวัตงิาน 
)On The Job Training :OJT)  

3 
(คิณA, คิณB, คิณD, 

42.86 

 เน้นการหตินเวียนงานเพื่อให้เกิดประสวการณ์ที่
หลากหลาย 

2 
(คิณC, คิณE) 

28.57 

 
จากผลการศึกษาพวว่าแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวัน

การเงินประเภทธนาคารด้านการฝึกอวรตและพัฒนา ร้อยละ 85.71 ตีแนวโน้ตในการพัฒนารูปแวว
การฝึกอวรตและพัฒนาให้สอดคล้องกัวรูปแววการเรียนรู้ และควาตสนใจของวิคลากรยิคใหต่  เจ่น  
การฝึกอวรตรูปแวว Gamification, Massive Learning, E-learning เป็นต้น ซึ่ งรูปแววการ
ฝึกอวรตและพัฒนา ร้อยละ 57.14 ติ่งพัฒนาพนักงานให้ตีทักษะใหต่ )Discovery Skill)  ที่สาตารถ
สร้างสรรค์ นวัตกรรตใหต่เพ่ิตตูลค่าให้กัวองค์การได้ และร้อยละ 42.86 เป็นการพัฒนาทักษะเดิต
ของพนักงานให้ตีศักยภาพสูงขึ้น )Up-Skill( เพ่ือไปปรัวใจ้ให้เกิดประโยจน์สูงสิดในสายงานเดิต โดย
ฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคาร ร้อยละ 42.86 เลือกใจ้การฝึกอวรตในขณะ
ปฏิวัติงาน )On The Job Training :OJT) เป็นเครื่องตือในการฝึกอวรตและพัฒนา และตีการเปิด
โอกาสให้วิคลากรได้ตีการหตินเวียนงานภายในเพื่อให้เกิดประสวการณ์ที่หลากหลาย 
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4.3.3.2 การพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพ )Career Development(  
กระววนการที่องค์การจัดขึ้นเพ่ือจ่วยเหลือวิคลากรในการจัดการกัวอาจีพของตนเอง

เป็นกรอวส าหรัวการพิจารณาคาดการณ์ แผนก าลังคนในองค์การที่อยู่วนพ้ืนฐานควาตเป็นจริง  
ซึ่งเป็นวิธีการที่จัดท าขึ้นอย่างเป็นระวว ที่จะจ่วยเพ่ิตศักยภาพ และกระติ้นให้วิคลากรปฏิวัติงาน
อย่างเต็ตควาตสาตารถได้ด้วยควาตเต็ตใจ 

ค าถาต คือ ในติตตองของท่านการวริหารจัดการทรัพยากรตนิษย์ของธนาคารในยิค
ประเทศไทย 4.0 ด้านการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพ จะตีทิศทางและแนวโน้ตอย่างไร? 

ผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์และผู้ทรงคิณวิฒิด้านการวริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรตนิษย์ ที่เป็นกลิ่ตตัวอย่างได้เสนอทิศทางและแนวโน้ตการพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสาย
อาจีพของสถาวันการเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 ไว้ดังนี้ 

“ให้ควาตส าคัญในเรื่อง Internal Mobility ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาทักษะ 
ประสวการณ์ที่หลากหลาย จะตีการปรัวปริงกฎระเวียวให้คนหตินเวียนได้ง่ายขึ้น และตีการติดตาต
ควาตก้าวหน้า เราตีระววสตัครทางเว็ว Internal Job Market จะจ่วยให้พนักงานรู้สึกอยาก
หตินเวียนตากขึ้น โดยไต่ต้องรอหัวหน้าเลือก ตีระววให้วิคลากรใหต่ได้หตินเวียนงานก่อน 1 ปี 2 
เดือน เพ่ือให้รู้ว่าควรอยู่ที่ไหน และตีระวว Talent Successor, Mobility, รายงานผลการท างาน
อย่างเป็นระวว” 

คุณ A (22/06/60) 
 “เรื่องของควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพ ส่วนที่เป็นโครงสร้างเดิตก็ยังพอตีอยู่ แต่

โครงสร้างใหต่รูปแววอาจจะเปลี่ยนไปจากแววเดิตก็ได้ โดยไต่จ าเป็นต้องตานั่งดูในเรื่องของ Career 
Path แต่อาจให้ควาตสนใจกัวเนื้องานที่จะส่งตอวตากกว่า” 

คุณ B (04/07/60)  
“ในเรื่องของ Career Path ก็พัฒนาตาตแผน IDP รายวิคคล และตีการเปิดโอกาสใน

เรื่องของการ Unlock Policy ตัว Internal Transfer โดยพนักงานตีสิทธิ์ ที่จะก าหนดจะตาจีวิต
ตัวเองได้ หัวหน้างานก็ก าหนดไต่ได้ ตันไต่ใจ่แค่ องค์การวางเส้นทางให้วิคลากร แต่วิคลากรต้องวาง
เส้นทางให้กัวตัวเองด้วย ซึ่งตรงนี้เหตาะกัวคนริ่นใหต่ นอกจากนี้ยังตีการพัฒนาสายงานอาจีพกลิ่ต
คนที่ตีศักยภาพสูง โดยหัวหน้างานเป็นคนเลือก, พัฒนา, ตอวหตายงาน, คิดแผนพัฒนาร่วต โดย HR 
จะอวรตหัวหน้าที่ดูแลคนกลิ่ตนี้ว่าจะต้องรัวตือกัวคนลักษณะต่างกันในรูปแววไหน  ส าหรัวกลิ่ต
ธรรตดาจะตีโครงการ Management Trainee ในสายงานตนเองก่อนที่จะขึ้นเป็นกลิ่ตที่ตีศักยภาพสูง 
หรือถ้าไต่ได้ตาในสายนี้ ก็จะขึ้นไปเป็น Senior ซึ่งแต่ละคนเราจะตีวิธีการดูแลต่างกันเพ่ือดึงดูดให้คน
อยู่กัวองค์การ” 

คุณ C (20/07/60) 
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 “ตีแนวทางในการวางแผนควาตก้าวหน้าทางอาจีพอย่างเป็นระววที่จะท าให้สาตารถ
ยกระดัวขีดควาตสาตารถในการปฏิวัติงาน คิดค้นสิ่งใหต่ๆ และยกระดัวศักยภาพธนาคารให้สาตารถ
แข่งขันกัวธนาคารในประเทศอ่ืนๆ ได้โดยตีการวางระววการวริหารเส้นทางอาจีพที่ จัดเจน ตีการ
จัดเตรียตควาตพร้อตพนักงานส าหรัวทดแทนในต าแหน่งวริหารที่ส าคัญ ถือเป็นการสร้างโอกาส
ควาตก้าวหน้าและดึงดูดพนักงานทั้งภายในและภายนอก” 

คุณ D (25/07/60) 
“ตีการท าในเรื่องของเส้นทางอาจีพ เจ่น ในฝ่ายงานด้านการวางแผนคิณจะหตินเวียน

ไปที่ไหนได้ว้าง เติวโตยังไง งาน HR จะเติวโตไปทางด้านไหนได้ว้าง ซึ่งตรงนี้เราเปิดโอกาสให้
สาตารถย้ายไปท างานที่เกี่ยวกัวยิทธศาสตร์ก็ได้ หรือจะไปอยู่สื่อสารองค์การก็ได้ เป็นการสร้าง
วรรยากาศให้พนักงานท างาน และตีประสวการณ์ท่ีหลากหลายขึ้น” 

คุณ E (16/09/60) 
 “เส้นทางอาจีพขององค์การก็จะตีอยู่ 2 แวว คือ Built กัว Buy โดย Built คือ การ

สร้างคนของเราเอง ให้ทินเรียนต่อ ตีการพัฒนา แต่ในขณะเดียวกันก็จะไต่ทันกัวควาตรวดเร็วที่
เปลี่ยนแปลงไป จึงต้อง Buy คนที่ตีประสวการณ์ เพราะฉะนั้นเส้นทางอาจีพแววแรกคือ ค่อยเป็น
ค่อยไปอยู่ในโครงสร้างเดิตแต่อีกแวว คือ อาจไต่ตีก็ได้ อาจเป็นพวกฟรีแลนซ์ )Freelance( จะเป็น
แวว Fast Track เพราะฉะนั้นในกลิ่ตสถาวันการเงินทั้งหลาย อาจตีผู้วริหารระดัวสูงที่อายิน้อย  
ถ้าตีควาตสาตารถโดยไต่จ าเป็นต้องไต่ระดัวตาตสายงาน” 

 คุณ F (09/10/60) 
 

ตารางที่ 4.8 ผลการศึกษาทิศทางและแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวัน
การเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 ด้านการพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสาย
อาจีพ 

ประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ ความถี่ ร้อยละ 

   ตีการวางแผนการพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพอย่าง 
เป็นระวว 

3 
(คิณC, คิณD, คิณE) 

42.86 

   เตรียตควาตพร้อตวิคลากรส าหรัวทดแทนในต าแหน่งงาน
วริหารที่ส าคัญ 

3 
(คิณA, คิณC, คิณD) 

42.86 

 ตีรูปแววการพฒันาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพที่พฒันา
ตาตล าดัวจั้นของโครงสรา้งองคก์าร 

3 
(คิณB, คิณC, คิณF) 

42.86 

  สนัวสนินการเคลื่อนย้าย )Mobility( ต าแหน่งงานภายใน   
 องค์การ  

3 
(คิณA, คิณC, คิณE) 

42.86 
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ประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ ความถี่ ร้อยละ 

  เปิดโอกาสให้วิคลากรสาตารถวางแนวทางการพัฒนา  
 ควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพได้ด้วยตัวเอง 

2 
(คิณA, คิณC) 

28.57 

  กระววนการการพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพตี  
  แนวโน้ตเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกัวการท างานรูปแววใหต่  

2 
(คิณB, คิณF) 

28.57 

 
จากผลการศึกษาแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงิน

ประเภทธนาคารด้านการพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพ พวว่า ร้อยละ 42.86 ตีการวางแผนการ
พัฒนาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพอย่างเป็นระวว โดยตีการเตรียตควาตพร้อตวิคลากรส าหรัว
ทดแทนในต าแหน่งงานวริหารที่ส าคัญ ซึ่งรูปแววการพัฒนายังคงตีรูปแววที่พัฒนาตาตล าดัวจั้นของ
โครงสร้างองค์การ ขณะเดียวกันก็ได้ตีการสนัวสนินให้เกิดการหตินเวียนงาน )Mobility) ภายใน
องค์การเพ่ือเสริตสร้างสภาพแวดล้อตของวิคลากรและสร้างทักษะที่หลากหลาย โดยร้อยละ 28.57 ตี
การเปิดโอกาสให้วิคลากรสาตารถวางแนวทางการพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพได้ด้วยตัวเอง 
และตีการคาดการณ์ว่ากระววนการการพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพตีแนวโน้ตเปลี่ยนแปลงให้
สอดคล้องกัวการท างานรูปแววใหต่ 

4.3.3.3 การพัฒนาองค์การ )Organization Development(   
การพัฒนาองค์การ คือ ควาตพยายาตอย่างตีแววแผนและต่อเนื่อง เพ่ือก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงองค์การทั้งระวว โดยติ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรต และโครงสร้างขององค์การ
ตลอดจนให้ควาตส าคัญกัวคิณค่าของตนิษย์ และควาตก้าวหน้าขององค์การคววคู่กัน เพ่ือเพ่ิต
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์การในระยะยาว  

ค าถาต คือ ในติตตองของท่านการวริหารจัดการทรัพยากรตนิษย์ของธนาคารในยิค
ประเทศไทย 4.0 ด้านการพัฒนาองค์การ จะตีทิศทางและแนวโน้ตอย่างไร? 

ผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์และผู้ทรงคิณวิฒิด้านการวริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรตนิษย์ ที่เป็นกลิ่ตตัวอย่างได้เสนอทิศทางและแนวโน้ตด้านการพัฒนาองค์การของสถาวัน
การเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 ไว้ดังนี้ 

 “จากผลกระทว 4.0 ท าให้ตีการ เพ่ิตหน่วยงาน, เพ่ิตต าแหน่ง, ปรัวโครงสร้างการ
ท างานให้เป็นแววราย )Flat( เนื่องจากในยิคนี้งานวางอย่างต้องการควาตรวดเร็ว เราตีการพัฒนาใน
เรื่องของระววโทรศัพท์ ตีอีเตล์ขององค์การที่สาตารถท างานได้ทิกที่ทิกเวลา  และตีแอพพลิเคจั่น  
Self Service เพ่ือให้พนักงานใจ้งานได้ง่ายผ่านตือถือ ทิกอย่างอยู่ในระวว โดยใจ้เทคโนโลยีให้เป็น
ประโยจน์ คอยอ านวยควาตสะดวก และคล่องตัว อยู่ที่ไหนก็ท าได้ปรัวโครงสร้างการท างานให้ตี
ประสิทธิภาพตากยิ่งขึ้น ตีการตั้งเป้าหตายกัว HR โดยยึดโยงกัวแผนยิทธศาสตร์องค์การ สร้างควาตตี
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ส่วนร่วตและควาตผูกพันในทิกระดัว ให้ High Caliber/Divers and Engage Workforce เราอยาก
เพ่ิตศักยภาพวิคลากร นี่คือเป้า ปรัวกฎเกณฑ์ระเวียวทางด้าน HROD ให้สายงาน Empower ได”้  

คุณ A (22/06/60) 
 “ปรัวโครงสร้างภายในให้เข้ตแข็งก่อน เน้นสร้างควาตเข้าใจให้กัวสตาจิกภายใน 

พัฒนาการสื่อสารภายในองค์การของเราตี Yamer Application ไว้คิยกันภายในองค์การ One Drive 
Shared Point ตาทดแทนพวกเว็วของแต่ละแผนก Office 365 ท าให้เจื่อตต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น 
ปรัวเปลี่ยนจาก On Laptop เป็น On Mobile องค์การได้วางเป้าหตายให้กัวฝ่าย HR เน้นการ 
Reskill ให้สอดคล้องกัวการเปลี่ยนแปลงในยิค 4.0 เน้น Digital skill ติ่งสู่องค์การที่ดีที่สิดด้านดิจิทัล
แวงก้ิง )Best Digital Bank) และเป็นองค์การที่ดีที่สิดในการท างานส าหรัวพนักงาน )Best Place to 
Work)”  

คุณ B (04/07/60)  
“ต้องตีการปรัวปริงโครงสร้างองค์การให้ตีควาตยืดหยิ่น สาตารถปรัวเปลี่ยนได้ตาต

สภาพแวดล้อตที่เปลี่ยนแปลงวนพ้ืนฐานที่สอดคล้องกัววริวทขององค์การ ปรัว Platform หรือ 
Infrastructure ต่างๆ เจ่น ปรัวให้ท างานได้ทิกท่ีทิกเวลา ซึ่งตอนนี้ก าลังปรัวและด าเนินการในเรื่องนี้
อยู่ ให้ทิกอย่างวนโลกออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกัวโลกท่ีเปลี่ยนไป เตื่อก่อนเราใจ้ Lotus Note เป็น 
Data Base ตอนนี้ปรัวขึ้นไปอยู่วน Cloud เราใจ้ Microsoft เราจึงต้องลงทินในเรื่องตรงนี้ เปลี่ยน
รูปแววการสื่อสาร เปลี่ยนเครื่องตือในการสื่อสารภายในองค์การใหต่ทั้งหตด สร้างโครงข่าย Wifi 
เปลี่ยนอิปกรณ์ให้เหตาะสต เป็นการเตรีตพร้อตพัฒนาสู่การเป็นองค์การในดวงใจ )Organization of 
Choice(” 

คุณ C (20/07/60) 
 “โครงสร้างองค์การของปีนี้เราตีเปลี่ยนค่อยข้างเยอะ แต่เดิตจะติ่งเน้นในเรื่องของ

ผลประกอวการระยะสั้น ก็ปรัวเปลี่ยนเป็นตองระยะยาวตากขึ้น ด้วยจ่วงนี้เทคโนโลยีดิจิทัลตาแรง 
และเร็วตาก ยิ่งต้องให้ควาตพยายาตและควาตส าคัญ ในเรื่องนี้ เป็นสองเท่า ที่นอกจากจะให้
ควาตส าคัญกัวการพัฒนาคนแล้ว ปีนี้ตีการลงทินอย่างเป็นรูปธรรตในเรื่องของเทคโนโลยี จะตีการน า
ตัว AI ตาท าในเรื่องของข้อตูลท าเป็น Big Data และสาตารถวิเคราะห์ข้อตูลนั้นออกตาได้เที่ยงตรง
กว่าตนิษย์ ตอนนี้ก าลังนั่งท าระววกันอยู่ ให้เป็น Automation เพ่ือลดการท างานที่ซ้ าซ้อน พนักงาน
จะได้ไป Focus เวลาที่ตันถูกต้อง ใจ้เวลาให้คิ้ตค่าตากขึ้นสร้างตูลค่าให้กัวแวงค์ได้ตากขึ้น และตี
แนวโน้ตที่จะพัฒนาสู่ On Mobile” 

คุณ D (25/07/60) 
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 “ปัจจิวันเราต้องตา Define ก่อน โดยตองว่าเราจะเป็นอะไรในยิคดิจิทัล เป็นแวงค์
ที่ตอวโจทย์ Life Style ของลูกค้า ด้วยสิ่งที่สอดคล้องควาตเป็นจริงในปัจจิวัน โดยปรัวตั้งแต่
วัฒนธรรต ของแวงค์เรา ตอนนี้สิ่งที่จัดเจนคือเราต้องท า Innovation ให้เกิด ปรัว Mine Set 
พยายาตเปลี่ยน ท าให้คนตองเห็นว่าตอนนี้โลกเปลี่ยนไปคนต้องท างานที่ตีควาตยืดหยิ่นตากขึ้น 
ท างานเป็นทีต ใส่ใจลูกค้าตากข้ึน HR เราก็ต้องดูตรงนี้ลูกค้าของเราคือ วิคลากรในองค์การเราท าการ
ประเตินควาตต้องการของลูกค้าตลอดเวลาว่าลูกค้าเปลี่ยนตันท าให้เราต้องเปลี่ยน เราพัฒนาระวว
ข้อตูลและการวริการเป็นเรื่องของ Self Service Employee โดยจ่วงแรกการวริการข้อตูล เริ่ตใจ้
เฉพาะ HR ก่อน แล้วพัฒนาต่อให้พนักงานทั่วไปใจ้เพ่ือให้ตอวโจทย์ลูกค้าของเราให้ได้ตากท่ีสิด” 

คุณ E (16/09/60) 
 “Business Model เป็นตัวขัวเคลื่อนการปรัวตัวของ HR ซึ่งในอนาคต HR จะต้อง

สาตารถส่งตอววริการที่พนักงานสาตารถด าเนินการได้ด้วยตัวเองที่ทิกอย่างต้องสะดวกผ่านผ่าน
อิปกรณ์สื่อสารต่างๆ ตรงนี้จะท าให้การท างานโดยรวตดีขึ้น คล่องตัว และ Real Time ซึ่งตรงนี้ใน
อนาคตจะตีการใจ้คลาวด์ )Cloud( และ Analytic เข้าตาเพ่ือให้ตีประสิทธิภาพตากขึ้น”   

คุณ F (09/10/60) 
 “เทคโนโลยีที่จะเข้าตาแทนที่ เจ่น วลอคเจน )Blockchain), ฟินเทค (FinTech) 

เพราะฉะนั้นธิรกรรตวางอย่างก็จะหายไป อาจจะใจ้ Outsource หรือใจ้พวก AI ตาจ่วยในการท างาน 
งานด้าน Back Office ตีการปรัวโครงสร้างองค์การใหต่เป็น Digital Organization ตีการใจ้ระวว
คลาวด์ )Cloud( สิ่งที่  HR ต้องตีการเปลี่ยนแปลงระววเพ่ือให้รองรัวการท างานสตัยใหต่ได้ 
ตีการใจ้ Big Data ในการวิเคราะห์ โครงสร้างองค์การจะเปลี่ยนไป ออฟฟิตจะตีขนาดเล็กลง 
โครงสร้างองค์การก็จะ Flat ตากยิ่งขึ้น ท างานแววทีต ปรัววัฒนธรรตองค์การให้ตีการท างานที่ตี
ควาตรวดเร็ว กระจัว และคล่องตัวตากขึ้น )Agility( และปรัว Mindset ของคนให้ออกตาจาก 
Comfort Zone” 

คุณ G (06/11/60) 
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ตารางที่ 4.9 ผลการศึกษาทิศทางและแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวัน

การเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 ด้านการพัฒนาองค์การ 

ประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ ความถี่ ร้อยละ 

  การน า เทคโน โลยีดิ จิ ทั ลตาพัฒ นาระววการท างาน 
ขององค์การ  

7 
(คิณA, คิณB, คิณC,  

คิณD, คิณE, คิณF,คิณG) 

100.00 

  ปรัว โครงสร้างองค์การแววราว  )Flat Organization(  
เน้นการท างานแววทีต )Team( ที่ตีควาตรวดเร็ว กระจัว 
และคล่องตัว )Agility(  

5 
(คิณA, คิณC,  

คิณE, คิณF, คิณG) 

71.43 

  ตีการน าข้ อตู ลตาวิ เคราะห์  )Data Analytics( ให้ เกิ ด
ประโยจน์ในทิกส่วนขององค์การ  

3 
(คิณD, คิณF, คิณG) 

42.86 

 ติ่งพัฒนาสู่การเป็นองค์การในดวงใจ  
)Organization of Choice( 

2 
(คิณB, คิณC) 

28.57 

 
จากผลการศึกษาแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงิน

ประเภทธนาคารด้านการพัฒนาองค์การ พวว่า ในภาพรวตของสถาวันการเงินประเภทธนาคารที่เป็น
กลิ่ตตัวอย่างตีแนวโน้ตในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลตาใจ้ในพัฒนากระววนการท างานขององค์การ  
โดยร้อยละ 71.43 ตีการปรัวโครงสร้างองค์การแววราว )Flat Organization) เน้นการท างาน 
แววทีต )Team) และน าหลักการท างานที่ตีควาตรวดเร็ว กระจัว และคล่องตัว )Agility) ตาใจ้ใน
สถานที่ท างาน ร้อยละ 42.86 ตีการน าข้อตูลตาวิเคราะห์)Data Analytics) ให้เกิดประโยจน์ในทิก
ส่วนขององค์การ และร้อยละ 28.57 ตีการพัฒนาองค์การเพ่ือติ่งสู่การเป็นองค์การในดวงใจ 
)Organization of Choice(   

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาข้างต้นสาตารถสริปเป็นทิศทางและแนวโน้ตการวริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 ในแต่ละด้าน
ให้เห็นได้จัดเจน ดังตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.10 สริปทิศทางและแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงิน

ประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 

ประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ ความถี่ ร้อยละ 

1. การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (Acquiring Human Resource) 

1.1 การวางแผนทรัพยากรตนิษย์ )Human Resource Planning( 

 ติ่งสรรหาวิคลากรที่ตีศักยภาพและทักษะตรงตาตควาตต้องการ 
ขององค์การ 

4 57.14 

 ศักยภาพและทักษะที่ต้องการ คือ 
- Innovative (ตีแนวคิดเจิงนวตักรรต แปลโดย ผู้วิจัย( 
- Data analytic )การวิเคราะห์ข้อตูล แปลโดย ผู้วิจัย( 
- Customer first )ให้ควาตส าคญักัววิคลากรภายในองค์การ  

แปลโดย ผู้วิจัย( 
- Agility )ตีควาตรวดเร็ว กระจวั และคล่องตัว แปลโดย ผู้วิจัย( 
- Technology savvy )ตีทักษะดา้นเทคโนโลยี แปลโดย ผู้วิจยั( 
- Proactive )ตีการท างานเจิงริก แปลโดย ผู้วิจัย( 

 
3 
3 
3 
 
3 
2 
2 

 
42.86 
42.86 
42.86 

 
42.86 
28.57 
28.57 

 จัดท า Strategic Workforce Planning อย่างเป็นระวว 3 42.86 

 ลดภาระงาน ลดอัตราก าลงัคนโดยการจะลอการเพิ่ตอัตราก าลงัคน 2 28.57 

 วางแผนเพิ่ตอัตราก าลังคนส าหรัวหน่วยงานในอนาคต 2 28.57 

1.2 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรตนิษย์ )Recruitment and Selection( 

 น าเทคโนโลยีดิจิทัลตาพัฒนาเพื่อขยายจ่องทางในการสรรหาและ
คัดเลือกวิคลากรเจิงริก เจ่น สร้าง QR Code ส าหรัวการรัวสตัครงาน
,พั ฒ น า ร ะ ว ว ส ร ร ห า แ ล ะ เลื อ ก ส ร ร ด้ ว ย อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  
)E-Recruitment(, พัฒนาจ่องทางการสรรหาผ่านสื่อสังคตออนไลน์ 
)Social Media) เป็นต้น 

7 
 

100 

 ตีแนวโน้ตในการสรรหาและคัดเลือกโดยพิจารณาประสวการณ์
ตากกว่าวิฒิการศึกษา 

1 
 

14.29 

2. การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ (Maintaining Human Resource) 

2.1 การจ่ายค่าตอวแทน และผลประโยจน์เก้ือกูล )Compensation and Benefit( 

 ส ารวจค่าตอวแทนประจ าป ี 2 28.57 

 ปรัวปริงระววคา่ตอวแทนให้สอดคล้องกัวควาตคาดหวังของคนยิคใหต่ 2 28.57 
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 ตีการการจ่ายผลตอวแทนพิเศษให้กัวกลิ่ตคนที่ตีศักยภาพ )Talent( 
หรือ กลิ่ตแรงงานรูปแววใหต่ เจ่น กลิ่ตฟรีแลนซ์ )Freelance) 

2 
 

28.57 

 ตีแนวโน้ตให้หน่วยงานภายนอกตาจ่วยดูแลในเร่ืองของการวริหาร
ค่าใจ้จ่ายดา้นสวัสดิการ 

1 
 

14.29 

2.2 แรงงานสัตพันธ์ )Labor Relations(   

 ตีการจัดเตรียตพื้นที่ให้พนักงานได้ตีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนควาต
คิดเห็นระหว่างกัน   

4 
 

57.14 

 ให้ควาตส าคัญในเรื่องการสร้างสตดิลระหว่างการใจ้จีวิตและการ
ท างาน )Work-Life Balance( และกิจกรรตสร้างควาตสิขให้กัว
พนักงาน 

2 
 

28.57 

 ตีการปฏิวัติตาตข้อกฎหตายแรงงาน และการจา้งงานอย่างเคร่งครัด  2 28.57 

 ตีการเตรียตควาตพร้อตรัวกัวการเปลี่ยนแปลงในด้านข้อวังคัวและ
ระเวียวเก่ียวกัวแรงงานสัตพนัธ์รูปแววใหต่ 

1 
 

14.29 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (Developing Human Resource and Organization) 

3.1 การฝึกอวรตและพัฒนา )Training and Development(   

 ปรัวปริงรูปแววการฝึกอวรตและพัฒนาให้สอดคล้องกัวรูปแววการ
เรียนรู้และควาตสนใจของวิคลากรยิคใหต่  

6 
 

85.71 

 พัฒนาให้พนักงานตี Discovery Skill ตากกว่า Delivery Skill  3 42.86 

 พัฒนาทักษะเดิตของพนักงานให้ตีศักยภาพสูงขึ้น )Up-Skill(  3 42.86 

 เน้นการฝึกอวรตในขณะปฏิวัตงิาน )On The Job Training :OJT)  3 42.86 

 เน้นการหตินเวียนงานเพื่อให้เกิดประสวการณ์ที่หลากหลาย 2 28.57 

3.2 การพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพ  )Career Development(   

 ตีการวางแผนการพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพอย่างเป็นระวว 3 42.86 

 เตรียตควาตพร้อตวิคลากรส าหรัวทดแทนในต าแหน่งงานวริหารที่
ส าคัญ 

3 42.86 

 ตีรูปแววการพฒันาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพที่พฒันาตาตล าดัวจั้น
ของโครงสร้างองค์การ 

3 
 

42.86 

 สนัวสนนิการเคลื่อนย้าย )Mobility( ต าแหน่งงานภายในองค์การ  3 42.86 

 เปิดโอกาสให้วิคลากรสาตารถวางแนวทางการพฒันาควาตกา้วหน้า
ทางสายอาจีพได้ดว้ยตัวเอง 

2 
 

28.57 
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 กระววนการการพฒันาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพตีแนวโน้ต
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกัวการท างานรูปแววใหต่  

2 
 

28.57 

3.3 การพัฒนาองค์การ )Organization Development(   

 การน าเทคโนโลยดีิจิทัลตาพัฒนาระววการท างานขององค์การ  7 100.00 

 ปรัวโครงสรา้งองค์การแววราว )Flat Organization( เน้นการท างาน
แววทีต )Team( ที่ตีควาตรวดเร็ว กระจัว และคล่องตัว )Agility(  

5 
 

71.43 

 ตีการน าข้อตูลตาวิเคราะห์ )Data Analytics( ให้เกิดประโยจนใ์นทิก
ส่วนขององค์การ  

3 42.86 

 ติ่งพัฒนาสู่การเปน็องค์การในดวงใจ )Organization of Choice( 2 28.57 

 

4.4 การวิเคราะห์แนวทางการเตรียมความพร้อมบุคลากรในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของ
สถาบันการเงินประเภทธนาคารเพ่ือก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 

การที่ประเทศไทยก าลังเปลี่ยนผ่านสู่โตเดล ประเทศไทย 4.0 ส่งผลให้ทิกภาคส่วนต้องตีการ
ปรัวตัวให้ทันกัวการเปลี่ยนแปลงที่ไต่ได้จ ากัดเฉพาะการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังต้อง
ตีการเตรียตพร้อตรัวตือกัวกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวริวทของ
สถาวันการเงินประเทธนาคารซึ่งได้รัวผลกระทวโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งส่งผลให้ต้อง
ตีการปรัวเปลี่ยนกระววนทัศน์ และแนวทางในการด าเนินธิรกิจ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักวริหาร
ทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารต้องตีการเตรียตควาตพร้อตรัวตือที่สาตารถ
วริหารจัดการให้ก้าวทันและสอดคล้องกัวควาตเปลี่ยนแปลงในยิคประเทศไทย 4.0 เพ่ือจ่วย
เสริตสร้างขีดควาตสาตารถในการแข่งขันให้กัวองค์การได้อย่างเข้ตแข็งและตีประสิทธิภาพ  

ค าถาต คือ ในติตตองของท่าน วิคลากรในฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของธนาคารควรตีการเตรียต
ควาตพร้อตอย่างไรเพื่อรองรัวกัวการเปลี่ยนแปลงในยิคประเทศไทย 4.0? 

ผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์และผู้ทรงคิณวิฒิด้านการวริหารและการพัฒนาทรัพยากร
ตนิษย์ ที่เป็นกลิ่ตตัวอย่างได้เสนอแนวทางการเตรียตควาตพร้อตวิคลากรในฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของ
สถาวันการเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 ไว้ดังนี้ 

 “HR ของ ธนาคารในยิค 4.0 จ าเป็นต้องตีควาตรู้เรื่องเทคโนโลยีตากขึ้น เรียนรู้ด้วยตัวเอง 
เพราะข้อตูลสาตารถเข้าถึงได้ง่าย ตีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ประตวลผลข้อเท็จจริง ท างานร่วตกัว
ผู้ อ่ืนเป็นเรื่องส าคัญตาก และก็ต้องท าให้คนในองค์การสาตารถท างานร่วตกันเป็นทีตได้ด้วย
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นอกจากนี้ยังต้องสร้างและรักษาควาตสัตพันธ์ของพนักงาน ตีควาตยืดหยิ่น HR ต้องไต่ใจ่เป็นคนแค่ดู
แค่เวลา ดูกฎระเวียวอย่างเดียว แต่จะต้องเป็น HR ที่คอยสนัวสนินพนักงานจ่วยเหลือให้พนักงาน
ท างานอย่างตีควาตสิข สาตารถผลักดันงานส าคัญ และภารกิจของแวงค์ได้” 

คุณ A (22/06/60) 
 “เราตองว่าคนที่ท างานในฝ่ายนี้จะต้องตีการเตรียตพร้อตตัวเองอยู่เสตอต้องเท่าทัน

ข่าวสารทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก พร้อตรัวตือกัวการเปลี่ยนแปลง ติ่งพัฒนาทักษะ  
ให้เป็นนักคิด สาตารถสร้างนวัตกรรตใหต่ ๆ ขึ้นตาได้ พัฒนาทั้งตัว HR และ สตาจิกในองค์การ
เปลี่ยนวทวาทจาก Trainer เป็น Facilitator อ านวยควาตรู้ให้แก่พนักงาน พยายาตเรียนรู้ และ
เข้าใจพนักงาน ตีควาตยืดหยิ่นสูง เพราะแนวทางการท างานแววเดิตอาจไต่เหตาะสตกัวคนริ่นใหต่” 

คุณ B (04/07/60)  
“ถ้าจะตองการเปลี่ยนแปลงของ HR ในปัจจิวันและอนาคต ก็คงเป็นเรื่องของ Skill 

นอกจาก Business Skill แล้วยังต้องเน้น Analytical Skill ที่สาตารถ Provide Inside Actionable 
คือต้องวอกได้เลยว่าต้องท าอะไรต่อ และตี Solution ที่สร้างตูลค่าให้กัวองค์การได้ ซึ่ง HR จะต้อง 
Ahead of the Game เป็นคนก าหนดเทรนไต่ใจ่ตาตเทรน และจ าเป็นต้องให้ควาตส าคัญกัวลูกค้า 
)Customer Focus( ว่าลูกค้าต้องการอะไร ลูกค้าได้อะไร ซึ่งเป็นลูกค้าภายใน เจ่น พนักงาน 
ผู้วริหาร ผู้ตีส่วนได้ส่วนเสีย เน้นการท างานเป็นทีตโดย HR ต้องท างานร่วตกันกัวหลายฝ่ายใน
องค์การ ซึ่งการท างานในยิคนี้จะต้องเป็นแวว Agile ตากขึ้น คือต้องเรียนรู้ปรัวปริงวัฒนธรรตใหต่ๆ 
ขององค์การ ตีการยอตรัวการลองผิดลองถูก ตีการพัฒนาให้เกิด  Innovation ในองค์การคือไต่ต้อง 
ผลิตอะไรที่ตันว้าวใหญ่โต แต่หตายถึง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการตองในหลายติติตากขึ้น 
เกิดการทวทวนในด้านต่างๆ ตากขึ้น” 

คุณ C (20/07/60) 
“ถ้าตอง HR ยิคใหต่ต้ องตีลั กษณะ Connectivity and Creativities คือ  เป็ นคน 

ตีวิสัยทัศน์ ต้องตองเห็นก่อน ว่าจะตอวโจทย์ยังไง ตองเห็นไกลในงานที่ตัวเองท า เปิดกว้างส าหรัว
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตีทักษะในการปรัวตัว และต้องตีการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ตีควาตเข้าใจลูกค้า โดยต้องปรัวให้ตีการท างานท่ีตีควาตรวดเร็ว Agility ตากขึ้น” 

คุณ D (25/07/60) 
 “HR ในยิค 4.0 สิ่งหนึ่งที่ยังคงต้องตี คือ ต้องเป็นคนจ่าง เอ๊ะ! อยากรู้อยากเห็น รู้ข้อตูล

จีวิตประจ าวันของพนักงาน โดยน าข้อตูลตาปรัวใจ้ให้เป็น นอกจากนั้นยังต้องรู้ทันเทคโนโลยี ตาต
โลกให้ทัน ตีควาตใฝ่รู้ ตีติตตองกว้างไกล เปลี่ยนจากผู้คิตกฎระเวียว สู่การเป็น เพ่ือนคู่คิด รู้เข้าใจ  
จ่วยแก้ปัญหาวนพ้ืนฐานของหลักการ ซึ่งปัจจิวันการให้ควาตส าคัญในเรื่องของการใส่ใจลูกค้าภายใน 
หรือพนักงานในองค์การเป็นสิ่งส าคัญท าให้รู้ว่าควาตต้องการของพวกเขาคืออะไร แล้วองค์การ
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ต้องการคนยังไง ต้องพัฒนาการด าเนินการอย่างไรให้วรรลิเป้าองค์การ ซึ่งจะท าเป็นล าดัวขั้นตอน 
แววเดิตไต่ได้แล้ว ถ้าเด็กใหต่เข้าตาจะท าไงให้ขั้นตอนรวดเร็วขึ้น เป็นเรื่องของแนวคิด Innovation 
ต้องตีเพ่ือสร้างแนวทางการท างานรูปแววใหต่ที่ตีประสิทธิภาพ ท าน้อยได้ตาก อย่างในยิค 4.0 
เราต้องรู้ว่าเค้าด าเนินจีวิตกันยังไง ตรงนี้ตองว่า HR จะต้องเตรียตพร้อตรัวตือให้ดี” 

คุณ E (16/09/60) 
“การเตรียตพร้อตยิคนี้คงหนีไต่พ้นเรื่องการพัฒนาคนให้ตีทักษะด้านดิจิทัล )Digital 

Literacy( ประกอวกัวแนวโน้ตด้านโครงสร้างประจากรที่ก าลังเปลี่ยนแปลง คนในองค์การจะตี
หลากหลายกลิ่ตอายิตากขึ้นจึงเป็นการว้านของ HR ในการวริหารจัดการด้านควาตหลากหลาย
ภายในองค์การ ต้องตีการเรียนรู้ด้วยตัวเอง )Self-Learning( อยู่ตลอดเวลา พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์เจิงลึกเพ่ือสร้างตูลค่าให้กัวตนเอง ให้กัวงาน หน่วยงาน และองค์การได้ ซึ่งในอนาคต
องค์การต่างๆ จะติ่งสู่การเป็นองค์การเสตือนจริง )Virtual Organization) ตากขึ้น HR ก็จะต้อง
เตรียตพร้อตรัวตือทั้งคน รูปแววการท างาน ผลกระทวที่จะตาตตา” 

คุณ F (09/10/60) 
“HR ต้องปรัวควาตเข้าใจว่า 4.0 ตันคืออะไร ถ้า HR เข้าใจการ Add Value เข้าไปใน

คน HR จะเข้าใจแก่นของการวริหารทรัพยากรตนิษย์ คือ จะท ายังไงให้คนเหตาะกัวองค์การตากที่สิด 
โดยใจ้กระววนการ HRM, HRD เข้าตาจ่วย โดยต้องดูเป้าหตายสิดท้ายว่าต้องการอะไรก็คืออยากให้
เป็น 4.0 โดยต้องท าให้กระววนการ HR ตันเจื่อตกัว 4.0 คือ การที่จะต้องท าให้คนในองค์การรู้ว่า 
เขาต้องท าอะไร สาตารถคิดเองได้ และรู้ว่าจะท าให้สิ่งนั้นเกิดข้ึนตาได้อย่างไร” 

คุณ G (06/11/60) 
 
 

ตารางที่ 4.11 สริปแนวทางการเตรียตควาตพร้อตวิคลากรในฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงิน
ประเภทธนาคารเพ่ือก้าวสู่ยิคประเทศไทย 4.0 

ประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ ความถี่ ร้อยละ 

 พัฒนาวิคลากร ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ การประตวลผล
ข้อเท็จจริงเจิงลึก ให้สาตารถน าข้อตูลไปใจ้ให้เกิดประโยจน์ได้ 

5 
)คิณA, คิณB, 

คิณC,  คิณE, คิณF( 

71.43 

 พัฒนาวิคลากรให้ตีติตตองกว้างไกล รู้ทันขา่วสารทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศทั่วโลก เพื่อพร้อตรัวตือกัวการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสตอ 

4 
)คิณB, คิณC,  
คิณD, คิณE( 

51.14 
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ประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ ความถี่ ร้อยละ 

 ท าควาตเข้าใจ ควาตต้องการของลูกค้า ซึ่งหตายถึง วิคลากร
ภายในองค์การ และผู้ตสี่วนได้เสีย เพื่อให้สาตารถน าไปพฒันา 
ปรัวปริงการด าเนินงานให้สอดคล้อง เหตาะสตกัวควาตต้องการ
ของลูกค้าอย่างแท้จริง  

4 
)คิณB, คิณC,  
คิณD, คิณE( 

51.14 

 น าหลักการท างานที่ตีควาตรวดเร็ว กระจัว และคล่องตัว 
)Agility( ตาใจ้ในสถานทีท่ างาน 

 4 
)คิณA, คิณB,  
คิณC, คิณD( 

51.14 

 พัฒนาวิคลากรให้ตีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 3 
)คิณA, คิณE, คิณF(  

42.86 

 พัฒนาวิคลากรให้ตีควาตคิดเจิงนวัตกรรต 3 
)คิณB, คิณC, คิณE( 

42.86 

 พัฒนาและสนวัสนนิให้วิคลากรตีทักษะการท างานร่วตกัวผู้อื่น 
หรือ การท างานเปน็ทีต )Team( 

3 
)คิณA, คิณB, คิณC( 

42.86 

 ส่งเสริตให้วิคลากรตีการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง 3 
)คิณA, คิณD, คิณF( 

42.86 

 พัฒนาทักษะการวริหารจัดการด้านทรัพยากรตนิษย์ และ 
ควาตหลากหลายภายในองค์การ  

2 
)คิณF, คิณG( 

28.57 

 HR เปลี่ยนจาก ผู้คิตกฏระเวียว เป็นผูส้นวัสนินพนักงาน 
)Supporter( เป็นเพื่อนคู่คิด รู้เข้าใจ จ่วยแก้ปัญหา วนพืน้ฐาน
ของหลักการ 

2 
)คิณA, คิณE( 

28.57 
 

 HR เปลี่ยนจาก Trainer เป็นFacilitator อ านวยควาตรู้ให้แก่
พนักงาน 

1 
)คิณB( 

14.29 

 ส่งเสริต/กระติ้นให้วิคลากรตีควาตรู้เกี่ยวกัวแนวคิด
อิตสาหกรรต 4.0 และประเทศไทย 4.0   

1 
)คิณG( 

14.29 

 
จากผลการศึกษา การเตรียตควาตพร้อตวิคลากรในฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงิน

ประเภทธนาคารเพ่ือก้าวสู่ยิคประเทศไทย 4.0 พวว่า ตีแนวโน้ตในการเตรียตพร้อตในแนวทาง
เดียวกัน โดยร้อยละ 71.43 ตองว่า ควรตีการพัฒนาวิคลากร ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์  
การประตวลผลข้อเท็จจริงเจิงลึก ให้สาตารถน าข้อตูลไปใจ้ให้เกิดประโยจน์กัวองค์การได้ ร้อยละ 
51.14 ตองว่า วิคลากรควรตีการการติดตาตข่าวสารทั้งใน และต่างประเทศ เพ่ือให้สาตารถพร้อต
รัวตือกัวการเปลี่ยนแปลงอยู่เสตอ และให้ควาตส าคัญกัวลูกค้าภายใน หรือวิคลากรขององค์การ
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ตากขึ้น โดยการท าควาตเข้าใจถึงควาตคาดหวัง และควาตต้องการของลูกค้า เพ่ือสาตารถน าข้อตูล
ไปพัฒนา ปรัวปริงการด าเนินงานให้สอดคล้อง เหตาะสตกัวควาตต้องการของวิคลากรได้อย่าง
แท้จริง ตลอดจนน าหลักการท างานที่ตีควาตรวดเร็ว กระจัว และคล่องตัว )Agility) ตาใจ้ในสถานที่
ท างาน และร้อยละ 42.86 ตองว่า ควรตีการพัฒนาวิคลากรให้ตีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ควาตคิดเจิงนวัตกรรต ทักษะการท างานร่วตกัวผู้อ่ืนในลักษณะการท างานเป็นทีต และส่งเสริตให้
วิคลากรตีการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ร้อยละ 28.57 ยังตองว่า วิคลากรในฝ่าย
ทรัพยากรตนิษย์ควรตีการพัฒนาทักษะการวริหารจัดการด้านทรัพยากรตนิษย์ และควาต
หลากหลายภายในองค์การ ตลอดจนส่งเสริต/กระติ้นให้วิคลากรตีควาตรู้ เกี่ยวกัวแนวคิด
อิตสาหกรรต 4.0 และประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้เพ่ือให้สาตารถออกแววกระววนการ และด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างสอดคล้อง และสาตารถวรรลิเป้าหตายในการขัวเคลื่อนองค์การให้สอดรัวกัว
นโยวายของประเทศ หรือ นโยวายประเทษไทย 4.0 )Thailand 4.0( โดยนักวริหารทรัพยากร
ตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารตีแนวโน้ตในการปรัวเปลี่ยนวทวาทตนเองจากการเป็นผู้
คิตกฏระเวียวสู่การเป็น ผู้อ านวย )Facilitator( ควาตรู้ให้กัววิคลากรในองค์การ ที่สาตารถเป็น
เพ่ือนคู่คิด รู้เข้าใจ จ่วยแก้ปัญหา วนพื้นฐานควาตถูกต้องของหลักการที่องค์การก าหนดไว้  

 



บทท่ี 5  
 

สรุปการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

วิทยานิพนธ์ เรื่อง การวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ในยิคประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษา: 
สถาวันการเงินประเภทธนาคาร ตีวัตถิประสงค์ เพ่ือศึกษาทิศทางและแนวโน้ตการวริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรตนิษย์ ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 และเพ่ือศึกษา
แนวทางการเตรียตควาตพร้อตวิคลากรในฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคาร
เพ่ือก้าวสู่ยิคประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเจิงคิณภาพ )Qualitative Research) ด้วยวิธีการ
สัตภาษณ์ )Interview) ผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารที่ได้รัวการ
จัดอันดัวธนาคารแห่งปี Bank of the Year 2016 ในล าดัวที่ 1-10 จัดท าโดยวารสารการเงิน
ธนาคารจากการพิจารณาผลประกอวการของธนาคารพาณิจย์ 15 แห่ง ในรอวปี 2558 ตั้งแต่วันที่  
1 ตกราคต-31 ธันวาคต 2558  และผู้ทรงคิณวิฒิด้านการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์  

ในการสัตภาษณ์ผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคาร และ
ผู้ทรงคิณวิฒิด้านการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ เพ่ือให้ได้ควาตรู้และแนวคิดเกี่ยวกัว 
ทิศทางการการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารในยิค
ประเทศไทย 4.0 ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกกลิ่ตตัวอย่างจากประจากรกลิ่ตเป้าหตายรวตทั้งสิ้น 15 คน 
ประกอวด้วย ผู้วริหารฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้วริหารฝ่ายทรัพยากร
ตนิษย์ของธนาคารพาณิจย์ไทยจ านวน 11 คน และผู้ทรงคิณวิฒิด้านการวริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรตนิษย์ จ านวน 4  คน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้รัวการตอวรัวแสดงเจตจ านงยินดีที่จะให้
ควาตร่วตตือในการให้ข้อตูลโดยการสัตภาษณ์จ านวทั้งสิ้น 7 คน ประกอวด้วย ผู้วริหารฝ่าย
ทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารจ านวน 5 คน และผู้ทรงคิณวิฒิด้านการวริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ จ านวน 2 คน โดยได้น าเสนอรายละเอียดดังหัวข้อต่อไปนี้ 

5.1 การสริปผลการวิจัย 
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
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5.1 การสรุปผลการวิจัย 

5.1.1 ความหมายของประเทศไทย 4.0 และประเทศไทย 4.0 ภายใต้บริบทสถาบันการเงิน
ประเภทธนาคาร 

จากผลการศึกษาพวว่าผู้ ให้สัตภาษณ์  ให้ควาตหตายของค าว่า “ประเทศไทย 4.0”  
ในแนวทางเดียวกัน  โดยร้อยละ 42.86 ตองว่า ประเทศไทย 4.0 เป็น เรื่องที่ เกี่ ยวข้องกัว
ควาตก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งทิกส่วนต้องตีการปรัวตัวเพ่ือให้สาตารถก้าวตาตทันกัวการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยตองว่าประเทศไทย 4.0 เป็นแนวคิดหนึ่งที่จะเข้าตาปรัวเปลี่ยน
กระววนการ หรือการท างานรูปแววเดิตให้ดีขึ้น โดยการสร้างคิณค่าและเพ่ิตตูลค่าให้กัวสินค้าและ
วริการจากการประสานควาตร่วตตือของทิกฝ่าย ซึ่งตนิษย์ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการขัวเคลื่อนไปสู่
เป้าหตายของการเป็นประเทศไทย 4.0 ได้  
 ส่วนค าว่า “ประเทศไทย 4.0 ในวริวทที่เกี่ยวข้องกัวธนาคาร” ผู้ให้สัตภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้
ควาตหตายในแนวทางเดียวกัน โดยร้อยละ 85.71 ตองว่า ประเทศไทย 4.0 ในวริวทของสถาวัน
การเงินประเภทธนาคารเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัวการพัฒนาและปรัวเปลี่ยนรูปแววการด าเนินงานให้  
ตีตูลค่า และคิณค่าตากขึ้น โดยติ่งเน้นการน าเทคโนโลยีเข้าตาพัฒนากระววรการท างานและรูปแวว
การให้วริการ เพ่ือส่งตอววริการที่สาตารถตอวสนองควาตต้องการของลูกค้า และวิคลากรยิคใหต่  
ได้อย่างแท้จริง 

5.1.2 ทิศทางและแนวโน้มการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงิน
ประเภทธนาคารในยุคประเทศไทย 4.0 

จากผลการศึกษาสาตารถสริปทิศทางและแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากร
ตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 ได้ดังนี้ 

5.1.2.1 การจัดหาทรัพยากรตนิษย์ )Acquiring Human Resource) ประกอวด้วย 
2 กระววนการ ดังนี้ 

1) การการวางแผนทรัพยากรตนิษย์ )Human Resource Planning)  
จากผลการศึกษาแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของ

สถาวันการเงินประเภทธนาคาร ด้านการการวางแผนทรัพยาก รตนิษย์ พวว่าร้อยละ 57.14 ตี
แนวโน้ตในการติ่งสรรหาวิคลากรที่ตีศักยภาพและทักษะตรงตาตควาตต้องการขององค์การ โดย
ศักยภาพและทักษะที่สถาวันการเงินประเภทธนาคารต้องการคือ ควาตสาตารถด้านนวัตกรรต 
)Innovation) ควาตสาตารถในการคิดวิเคราะห์ข้อตูลเจิงลึก )Data Analytic) ควาตสาตารถทางด้าน
เทคโนโลยี )Technology Savvy) ให้ควาตส าคัญกัววิคลากรภายในองค์การ )Customer First) ตี
ควาตรวดเร็ว กระจัว และคล่องตัว )Agility) และตีการท างานแววเจิงริก )Proactive) ตลอดจนตี
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การวางแผนก าลังคน )Strategic Workforce Planning) อย่างเป็นระวว โดยพิจารณาถึงสถานการณ์
ในปัจจิวัน และคาดการณ์แนวโน้ตในอนาคตตาประกอวการตัดสินใจ ซึ่งตีแนวโน้ตในการลดภาระ
งาน ลดอัตราก าลังคนโดยการจะลอการเพ่ิตอัตราก าลังคนกลิ่ตใหต่ ขณะเดียวกันได้ตีแนวโน้ตในการ
วางแผนเพ่ิตอัตราก าลังคนที่ตีทักษะและศักยภาพเพ่ือตารองรัวหน่วยงาน หรือการให้วริการรูปแวว
ใหต่ทั้งนี้เพ่ือให้ตาเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา ขัวเคลื่อนองค์การก้าวสู่องค์การดิจิทัล หรือ Digital 
Banking อย่างเต็ตรูปแวว 

2) การสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหต่ )Recruitment and Selection) 
  จากผลการศึกษาแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของ
สถาวันการเงินประเภทธนาคารด้านการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหต่ พวว่า ในภาพรวตของ
สถาวันการเงินประเภทธนาคารที่เป็นกลิ่ตตัวอย่างตีแนวโน้ตในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลตาประยิกต์ใจ้ 
ในกระววนการสรรหาและคัดเลือกเจิงริก ในการเพ่ิตจ่องทางเพ่ือให้สาตารถดึงดูด และเข้าถึงกลิ่ต
ผู้สตัครที่ตีศักยภาพตรงตาตควาตต้องการขององค์การ เจ่น การสร้าง QR Code ส าหรัวการรัว 
สตัครงาน การพัฒนาระววสรรหาและเลือกสรรด้วยอิเล็กทรอนิกส์ )E-Recruitment( พัฒนาจ่อง
ทางการสรรหาผ่านสื่อสังคตออนไลน์ )Social Media) และตีแนวโน้ตในการพัฒนาโดยการน าการ
ทดสอวผู้สตัครในรูปแววเกตส์ )Gamification) เข้าตาประยิกต์ใจ้แทนการสอวข้อเขียน หรือการน า
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ )AI) เข้าตาจ่วยในกระววนการสรรหาและคัดเลือก ซึ่งในอนาคตแนวโน้ต
ในการสรรหาและคัดเลือกวิคลากรจะตีการพิจารณาคัดเลือกจากประสวการณ์ตากกว่าวิฒิการศึกษา
ตากขึ้น 

5.1.2.2 การธ ารงรักษาทรัพยากรตนิ ษย์  (Maintaining Human Resource)  
แว่งออกเป็น 2 กระววนการ ดังนี้ 

1) การจ่ายค่าตอวแทน และผลประโยจน์เกื้อกูล )Compensation and 
Benefit) จากผลการศึกษาแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงิน
ประเภทธนาคารด้านการจ่ายค่าตอวแทน และผลประโยจน์เกื้อกูล พวว่า ร้อยละ 28.7 ตีการส ารวจ
และเปรียวเทียวค่าตอวแทนในตลาดอย่างสต่ าเสตอ เพ่ือให้ตั่นใจว่า ค่าตอวแทนของพนักงาน
สอดคล้องและสาตารถแข่งขันกัวต าแหน่งงานที่คล้ายคลึงกันในสถาวันการเงินประเภทธนาคารไทย
หรือในสถาวันการเงินอ่ืนๆ และตีการปรัวปริงระววการวริหารค่าตอวแทนให้สอดคล้องกัวควาต
คาดหวังของคนยิคใหต่ โดยตีการก าหนดอัตราค่าตอวแทนแทนพิเศษให้กัวกลิ่ตคนที่ตีศักยภาพ 
)Talent( หรือ กลิ่ตแรงงานรูปแววใหต่ เจ่น กลิ่ตฟรีแลนซ์ )Freelance( ซึ่งในอนาคตอาจตีแนวโน้ต
ในการให้หน่วยงานภายนอกตาจ่วยดูแลในเรื่องของการวริหารค่าใจ้จ่ายด้านสวัสดิการเพ่ือควาตตี
ประสิทธิภาพในการวริหารจัดการ  
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2) แรงงานสัตพันธ์ )Labor Relations)  
  จากผลการศึกษาแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของ

สถาวันการเงินประเภทธนาคารด้านแรงงานสัตพันธ์ พวว่า ร้อยละ 57.14 ของผู้ให้สัตภาษณ์ 
ตีแนวโน้ตให้ควาตส าคัญในการจัดเตรียตพ้ืนที่ส าหรัวให้พนักงานได้ตีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน
ควาตคิดเห็นระหว่างกัน และร้อยละ 28.57 ให้ควาตส าคัญในเรื่องการสร้างสตดิลระหว่างการใจ้จีวิต
และการท างาน )Work-Life Balance( และยังคงตีการปฏิวัติตาตข้อกฎหตายแรงงาน และการจ้าง
งานอย่างเคร่งครัด ในขณะเดียวกันก็ตีแนวโน้ตในการเตรียตควาตพร้อตรัวตือกัวการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านข้อกฎหตายแรงงาน และการจ้างงานที่จะปรัวให้สอดคล้องกัวการท างานรูปแววใหต่ด้วยเจ่นกัน 

5.1.2.3 การพัฒนาทรัพยากรตนิษย์และองค์การ )Developing Human Resource 
and Organization) แว่งออกเป็น 3 กระววนการ ดังนี้ 

1) การฝึกอวรตและพัฒนา )Training and Development(  
จากผลการศึกษาพวว่าแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์

ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารด้านการฝึกอวรตและพัฒนา ร้อยละ 85.71 ตีแนวโน้ตในการ
พัฒนารูปแววการฝึกอวรตและพัฒนาให้สอดคล้องกัวรูปแววการเรียนรู้ และควาตสนใจของ
วิคลากรยิคใหต่ เจ่น การฝึกอวรตรูปแวว Gamification, Massive Learning, E-learning เป็นต้น 
ซึ่งรูปแววการฝึกอวรตและพัฒนา ร้อยละ 57.14 ติ่งพัฒนาพนักงานให้ตีทักษะใหต่ )Discovery 
Skill) ที่สาตารถสร้างสรรค์ นวัตกรรตใหต่เพ่ิตตูลค่าให้กัวองค์การได้ และร้อยละ 42.86 เป็นการ
พัฒนาทักษะเดิตของพนักงานให้ตีศักยภาพสูงขึ้น )Up-Skill( เพ่ือไปปรัวใจ้ให้เกิดประโยจน์สูงสิดใน 
สายงานเดิต โดยฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคาร ร้อยละ 42.86 เลือกใจ้การ
ฝึกอวรตในขณะปฏิวัติงาน )On The Job Training :OJT) เป็นเครื่องตือในการฝึกอวรตและพัฒนา 
และตีการเปิดโอกาสให้วิคลากรได้ตีการหตินเวียนงานภายในเพ่ือให้เกิดประสวการณ์ท่ีหลากหลาย  

2) การพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพ )Career Development)  
จากผลการศึกษาแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของ

สถาวันการเงินประเภทธนาคารด้านการพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพ พวว่า ร้อยละ 42.86 ตี
การวางแผนการพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพอย่างเป็นระวว โดยตีการเตรียตควาตพร้อต
วิคลากรส าหรัวทดแทนในต าแหน่งงานวริหารที่ส าคัญ ซึ่งรูปแววการพัฒนายังคงตีรูปแววที่พัฒนา
ตาตล าดัวจั้นของโครงสร้างองค์การ ขณะเดียวกันก็ได้ตีการสนัวสนินให้เกิดการหตินเวียนงาน 
)Mobility) ภายในองค์การเพ่ือเสริตสร้างสภาพแวดล้อตของวิคลากร และสร้างทักษะที่หลากหลาย 
โดยร้อยละ 28.57 ตีการเปิดโอกาสให้วิคลากรสาตารถวางแนวทางการพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสาย
อาจีพได้ด้วยตัวเอง และตีการคาดการณ์ว่ากระววนการการพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพตี
แนวโน้ตเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกัวการท างานรูปแววใหต่ 
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3) การพัฒนาองค์การ )Organization Development(  
 จากผลการศึกษาแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของ

สถาวันการเงินประเภทธนาคารด้านการพัฒนาองค์การ พวว่า ในภาพรวตของสถาวันการเงิน
ประเภทธนาคารที่เป็นกลิ่ตตัวอย่างตีแนวโน้ตในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลตาใจ้ในพัฒนากระววนการ
ท างานขององค์การ โดยร้อยละ 71.43 ตีการปรัวโครงสร้างองค์การแววราว )Flat Organization) 
เน้นการท างานแววทีต )Team) และน าหลักการท างานที่ตีควาตรวดเร็ว กระจัว และคล่องตัว 
)Agility) ตาใจ้ในสถานที่ท างาน ร้อยละ 42.86 ตีการพัฒนาระววโดยการน าข้อตูลตาวิเคราะห์ 
)Data Analytics) ให้เกิดประโยจน์ในทิกส่วนขององค์การ และร้อยละ 28.57 ตีการพัฒนาองค์การ
เพ่ือติ่งสู่การเป็นองค์การในดวงใจ )Organization of Choice(   

5.1.3 แนวทางการเตรียมความพร้อมบุคลากรในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงิน
ประเภทธนาคารเพื่อก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 

จากผลการศึกษา การเตรียตควาตพร้อตวิคลากรในฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงิน
ประเภทธนาคารเพ่ือก้าวสู่ยิคประเทศไทย 4.0 พวว่า ตีแนวโน้ตในการเตรียตพร้อตในแนวทาง
เดียวกัน โดยร้อยละ 71.43 ตองว่า ควรตีการพัฒนาวิคลากร ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์  
การประตวลผลข้อเท็จจริงเจิงลึก ให้สาตารถน าข้อตูลไปใจ้ให้ เกิดประโยจน์กัวองค์การได้  
ร้อยละ 51.14 ตองว่า วิคลากรควรตีการการติดตาตข่าวสารทั้งใน และต่างประเทศ เพ่ือให้สาตารถ
พร้อตรัวตือกัวการเปลี่ยนแปลงอยู่เสตอ และให้ควาตส าคัญกัวลูกค้าภายใน  หรือวิคลากรของ
องค์การตากขึ้น โดยการท าควาตเข้าใจถึงควาตคาดหวัง และควาตต้องการของลูกค้า เพ่ือสาตารถน า
ข้อตูลไปพัฒนา ปรัวปริงการด าเนินงานให้สอดคล้อง เหตาะสตกัวควาตต้องการของวิคลากรได้อย่าง
แท้จริง ตลอดจนน าหลักการท างานที่ตีควาตรวดเร็ว กระจัว และคล่องตัว )Agility) ตาใจ้ในสถานที่
ท างาน และร้อยละ 42.86 ตองว่า ควรตีการพัฒนาวิคลากรให้ตีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ควาตคิด
เจิงนวัตกรรต ทักษะการท างานร่วตกัวผู้อ่ืนในลักษณะการท างานเป็นทีต และส่งเสริตให้วิคลากรตี
การเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ร้อยละ 28.57 ยังตองว่า วิคลากรในฝ่ายทรัพยากร
ตนิษย์ควรตีการพัฒนาทักษะการวริหารจัดการด้านทรัพยากรตนิษย์ และควาตหลากหลายภายใน
องค์การ ตลอดจนส่งเสริต/กระติ้นให้วิคลากรตีควาตรู้เกี่ยวกัวแนวคิดอิตสาหกรรต 4.0 และประเทศ
ไทย 4.0 ทั้งนี้เพ่ือให้สาตารถออกแววกระววนการ และด าเนินงานให้เป็นไปอย่างสอดคล้อง และ
สาตารถวรรลิเป้าหตายในการขัวเคลื่อนองค์การให้สอดรัวกัวนโยวายของประเทศ หรือ นโยวาย
ประเทษไทย 4.0 )Thailand 4.0( โดยนักวริหารทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคาร
ตีแนวโน้ตในการปรัวเปลี่ยนวทวาทตนเองจากการเป็นผู้คิตกฏระเวียวสู่การเป็น ผู้อ า นวย 
)Facilitator( ควาตรู้ให้กัววิคลากรในองค์การ ที่สาตารถเป็นเพ่ือนคู่คิด รู้เข้าใจ จ่วยแก้ปัญหา  
วนพื้นฐานควาตถูกต้องของหลักการที่องค์การก าหนดไว้ 
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5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัย เรื่อง การวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ในยิคประเทศไทย 
4.0 กรณีศึกษา: สถาวันการเงินประเภทธนาคาร แว่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) ควาตหตายของ
ประเทศไทย 4.0 ภายใต้วริวทสถาวันการเงินประเภทธนาคาร 2) ทิศทางและแนวโน้ตการวริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 และ 
3) แนวทางการเตรียตควาตพร้อตวิคลากรในฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภท
ธนาคารเพ่ือก้าวสู่ยิคประเทศไทย 4.0 

5.2.1 ความหมายของประเทศไทย 4.0 ภายใต้บริบทสถาบันการเงินประเภทธนาคาร 
 การคาดการณ์ถึงแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ในยิคประเทศไทย 4.0 
ภายใต้วริวทสถาวันการเงินประเภทธนาคาร ตีควาตจ าเป็นต้องเข้าใจควาตหตายของประเทศไทย 
4.0 และประเทศไทย 4.0 ภายใต้วริวทสถาวันการเงินประเภทธนาคาร ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อตูลที่
ได้จากการสัตภาษณ์ สาตารถสริปควาตหตายของประเทศไทย 4.0 ภายใต้วริวทสถาวันการเงิน
ประเภทธนาคาร หตายถึง การพัฒนาและปรัวเปลี่ยนรูปแววการด าเนินงานให้ตีตูลค่า และคิณค่า
ตากขึ้น โดยติ่งเน้นการน าเทคโนโลยีเข้าตาพัฒนากระววรการท างานและรูปแววการให้วริการ เพ่ือส่ง
ตอววริการที่สาตารถตอวสนองควาตต้องการของลูกค้า และวิคลากรยิคใหต่ได้อย่างแท้จริง 

ควาตหตายของประเทศไทย 4.0 ภายใต้วริวทสถาวันการเงินประเภทธนาคาร ที่ได้ให้ค าจ ากัด
ควาตไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าสถาวันการเงินประเภทธนาคารตีควาตเข้าใจ และ/หรือ การให้
ควาตส าคัญในการพัฒนาองค์การเพ่ือให้สาตารถก้าวทันตาตทันการเปลี่ยนแปลงในยิคประเทศไทย 
4.0 โดยติ่งเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล และริเริ่ตนวัตกรรตใหต่ๆ เข้าตาจ่วยในการปรัวปริงและ
พัฒนากระววนการ หรือการวริการจัดการที่ตีอยู่เดิตให้สาตารถส่งตอวผลิตภัณฑ์ และวริการที่ตี
ตูลค่า และคิณค่าที่เพ่ิตขึ้น สอดคล้องกัวแนวคิดอิตสาหกรรต 4.0 )Industry 4.0( และประเทศไทย 
4.0 )Thailand 4.0( ที่ขัวเคลื่อนตาตแนวคิด การท าน้อยได้ตาก โดยอาศัยองค์ควาตรู้ เทคโนโลยี 
ควาตคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรตเป็นพื้นฐาน เน้นการตีส่วนร่วตจากทิกภาคส่วนในการขัวเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกัน สู่เป้าหตาย “ตั่นคง ตั่งคั่ง ยั่งยืน” )กระทรวงอิตสาหกรรต, 2559( อย่างไรก็ตาต
เทคโนโลยี และนวัตกรรต เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพ่ือก้าวสู่ยิคประเทศไทย 4.0 เท่านั้น 
สอดคล้องกัวที่ สิวิทย์ เตษินทรีย์ รัฐตนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้กล่าวไว้ใน
วทสัตภาษณ์ของวีวีซีไทยว่า “สิ่งที่หลายคนตักเข้าใจผิด คือ คิดว่านโยวาย Thailand 4.0 หตายถึง
การใจ้เทคโนโลยีหรืออิตสาหกรรตใหต่ๆ เข้าตาจ่วยในการพัฒนาประเทศ ทั้งที่จริงๆ ตันเป็นแค่ส่วน
เดียวเท่านั้นแต่สิ่งที่ส าคัญ คือการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ ในการสร้างการรัวรู้ควาตเข้าใจที่เกี่ยวข้อง
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กัวแนวคิดประเทศไทย 4.0 อย่างแท้จริงในทิกระดัว” (พงศ์พิพัฒน์ วัญจานนท์, 2560) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวิคลากรในฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารที่นอกจากจะต้องปรัวตัว
ในด้านกระววนการท างานภายในแล้วยังต้องสาตารถเข้าใจถึงควาตต้องการ และควาตคาดหวังของ
ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกในโลกยิคใหต่ เพ่ือตี่จะสาตารถส่งตอววริการที่สาตารถตอวสนองควาต
ต้องการของลูกค้ากลิ่ตต่างๆ ได้อย่างแท้จริง จึงตีควาตจ าเป็นอย่างยิ่งที่วิคลากรในฝ่ายทรัพยากร
ตนิษย์จะต้องตีการวางแผนการพัฒนาอย่างวูรณาการ สร้างควาตเข้าใจอย่างเป็นระวว เพ่ือเตรียต
ควาตพร้อตวิคลากรภายในองค์การให้สาตารถขัวเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหตายเดียวกัน ภายใต้กรอว
แนวคิดท่ีสอดรัวกัววริวทการเปลี่ยนผ่านสู่ยิคประเทศไทย 4.0 อย่างสตวูรณ์ 

5.2.2 ทิศทางและแนวโน้มการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงิน
ประเภทธนาคารในยุคประเทศไทย 4.0 

จากควาตหตายของประเทศไทย 4.0 ภายใต้วริวทสถาวันการเงินประเภทธนาคาร  
จะเห็นได้ว่า สถาวันการเงินประเภทธนาคารตีแนวโน้ตในการพัฒนาปรัวเปลี่ยนรูปแววการด าเนิน
ธิรกิจ และกระววนการท างานภายในองค์การเพ่ือสร้างขีดควาตสาตารถในการแข่งขันภายใต้วริวท
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การต้องตีการปรัวเปลี่ยนรูปแววการ
ด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ที่จะต้องตีการ
เตรียตควาตพร้อตในการวริหารจัดการทรัพยากรตนิษย์ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสาตารถเป็น
ก าลังส าคัญในการขัยเคลื่อนองค์การให้ตีควาตก้าวหน้าภายใต้วริวทแวดล้อตของการเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นพลวัตรได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในการการอภิปรายผลนี้จะแสดงให้เห็นถึงทิศทางและแนวโน้ตการ
วริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0   
โดยอภิปรายผลการศึกษาตาตกรอวแนวคิดในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

5.2.2.1 การจัดหาทรัพยากรตนิษย์ )Acquiring Human Resource)  
แว่งออกเป็น 2 กระววนการย่อย ดังนี้ 

1( การการวางแผนทรัพยากรตนิษย์ )Human Resource Planning(  
การวางแผนทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารภายใต้

วริวทการปรัวเปลี่ยนรูปแววการท างานในลักษณะ Digital Banking อย่างเต็ตรูปแวว ซึ่งจากผล
การวิเคราะห์ข้อตูลพวว่าสถาวันการเงินประเภทธนาคารตีการวางแผนทรัพยากรตนิษย์ทั้งในส่วนของ
อัตราก าลังคน และศักยภาพรวตถึงทักษะที่จ าเป็นหรือต้องการในการท างาน สอดคล้องกัว Werther 
and Davis (1996( ที่ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ตีอิทธิพลต่อการวางแผนทรัพยากรตนิษย์ขององค์การว่าการ
ปรัวปริงโครงสร้างองค์การอย่างฉัวพลันท าให้แผนก าลังคนต้องตีกา รปรัวให้สอดคล้องกัว
สภาพการณ์ใหต่ขององค์การ ทั้งในด้านอัตราก าลังคน และควาตต้องการด้านทักษะของวิคลากรใน
อนาคต โดยสถาวันการเงินประเภทธนาคารได้ตีการวางแผนก าลังคน )Strategic Workforce 
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Planning) อย่างเป็นระววโดยพิจารณาจากสถานการณ์ในปัจจิวัน และคาดการณ์แนวโน้ตในอนาคต
ตาประกอวการตัดสินใจ ซึ่งในด้านการวางแผนอัตราก าลังคนตีแนวโน้ตในการลดอัตราก าลังคน  
โดยการจะลอการเพิ่ตอัตราก าลังคนในอนาคต เนื่องจากสถาวันการเงินประเภทธนาคารตีแนวโน้ตใน
การปรัวเปลี่ยนโครงสร้างองค์การโดยการปรัวลดขนาดขององค์การ ลดจ านวนสาขาที่ตีวทวาทน้อย 
และตีการน าเทคโนโลยีเข้าตาใจ้เพ่ือพัฒนาระววการท างานให้ตีประสิทธิภาพตากขึ้น สอดคล้องกัว 
ศักดิ์สต แถวประสิทธิ์ )2538( ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผลของการยกเครื่ององค์การต่อแนวทางการ
วางแผนอัตราก าลังคนของธนาคารกสิกรไทย : กรณีศึกษาฝ่ายงานในส านักงานใหญ่  พวว่า  
การวางแผนอัตราก าลังคนของธนาคารตีการจะลอการรัวพนักงานใหต่ เนื่องจากธนาคารได้น า
เทคโนโลยีรูปแววใหต่ตาใจ้ จึงท าให้ไต่จ าเป็นต้องรัวพนักงานใหต่จากวิคคลภายนอก อย่างไรก็ตาต
ทางสถาวันการเงินประเภทธนาคารยังคงต้องการอัตราก าลังคนเพ่ิต เพ่ือตารองรัวหน่วยงาน หรือ 
การให้วริการรูปแววใหต่ ซึ่งติ่งเน้นกลิ่ตวิคคลที่ตีศักยภาพ และทักษะตรงกัวควาตต้องการของ
องค์การ เจ่น ควาตสาตารถด้านนวัตกรรต ) Innovation( ควาตสาตารถในการคิดวิเคราะห์ 
ข้ อตู ล เจิ งลึ ก  )Data Analytic( ควาต ส าตารถท างด้ าน เท ค โน โลยี  )Technology Savvy(  
ให้ควาตส าคัญกัววิคลากรภายในองค์การ )Customer First( ตีควาตรวดเร็ว กระจัว และคล่องตัว 
)Agility( และ ตีการท างานแววเจิงริก )Proactive) ทั้งนี้เพ่ือให้ตาเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา 
ขัวเคลื่อนองค์การก้าวสู่องค์การดิจิทัลอย่างเต็ตรูปแวว  

2) การสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหต ่(Recruitment and Selection) 
การสรรหาและคัดเลือกพนักงานของสถาวันการเงินประเภทธนาคาร  

ในภาพรวตของสถาวันการเงินประเภทธนาคารพวว่า ตีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลตาประยิกต์ใจ้ใน
กระววนการสรรหาและคัดเลือกเจิงริก โดยการเพ่ิตจ่องทางเพ่ือให้สาตารถดึงดูด และเข้ าถึงกลิ่ต
ผู้สตัครที่ตีศักยภาพและทักษะที่ตรงตาตควาตต้องการขององค์การ สอดคล้องกัว ณัฏฐพันธ์ เขจร
นันทน์ )2546( กล่าวไว้ว่า องค์การใดที่สาตารถจัดหาวิคลากรที่ตีควาตรู้ ควาตสาตารถ ทัศนคติ และ
ประสวการณ์ที่เหตาะสตตาปฏิวัติในหน้าที่งานที่ต้องการได้ ก็จะส่งผลให้องค์การตีโอกาสประสว
ควาตส าเร็จในการด าเนินการสูง โดยสถาวันการเงินประเภทธนาคารส่วนใหญ่ตีแนวโน้ตในการใจ้สื่อ
สังคตออนไลน์ )Social Media( เป็นจ่องทางในการสรรหาและคัดเลือกวิคลากรตากขึ้น เจ่น 
Linkedin Facebook หรือ Twitter นอกจากนี้ยังตีการพัฒนาระวว QR Code ส าหรัวการรัว 
สตัครงาน การพัฒนาระววสรรหาและเลือกสรรด้วยอิเล็กทรอนิกส์ )E-Recruitment( และตีแนวโน้ต
ในการพัฒนาโดยการน าการทดสอวผู้สตัครในรูปแววเกตส์ )Gamification) เข้าตาประยิกต์ใจ้แทน
การสอวข้อเขียน หรือการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ )AI) เข้าตาจ่วยเพ่ิตประสิทธิภาพในการสรร
หาและคัดเลือก สอดคล้องกัวรายงาน Global Human Capital Trends 2017 ของการศึกษาของ
วริษัทที่ปรึกษา Deloitte University Press (2017) ได้กล่าวถึงแนวโน้ตงานวริหารทรัพยากรตนิษย์
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ในปี พ.ศ. 2560 ในด้านการสรรหาและคัดเลือกกลิ่ตคนเก่งว่าจะต้องสร้างเครือข่ายเพ่ือดึงดูดคนเก่ง
ตาร่วตงาน โดยจะตีเครื่องตือวิธีการใหต่ เจ่น จ่องทางเครือข่ายทางสังคต )Social Network( และ
การจัดท าฐานข้อตูลขนาดใหญ่ )Big Data( ซึ่งจ่องทางเครือข่ายทางสังคต )Social Network( นี้เป็น
จ่องทางที่ได้รัวควาตนิยตอย่างตากในกลิ่ตคนยิคเจเนอเรจั่นวาย )Generation Y( และคนยิคเจเนอ
เรจั่นซี )Generation Z( ที่ก าลังเข้าสู่ตลาดแรงงานตากขึ้น เจ่นเดียวกัว ณัฐพงศ์ พ้ืนแสน )ต.ป.ป.(  
ที่ได้กล่าวถึง ควาตส าคัญจ าเป็นของการน าสื่อสังคตออนไลน์ตาใจ้ในการวริหารงานทรัพยากรตนิษย์ 
เพ่ือให้องค์การตีควาตสาตารถทางการแข่งขันในการจ้างงานที่สูงขึ้นโดยงานที่ตีควาตเหตาะสตในการ
น าสื่อสังคตตาปรัวใจ้ ได้แก่ งานที่เกี่ยวข้องกัวการสรรหา )Recruit( การคัดเลือก )Selection( 
เนื่องจากท าให้องค์การสาตารถเข้าถึงพนักงานกลิ่ตเป้าหตาย และเข้าถึงข้อตูลที่นอกเหนือจากข้อตูล
ที่ผู้สตัครส่งเข้าตาได้ตากขึ้น ส่งผลให้กระววนการสรรหา และกระววนการตัดสินใจในการคัดเลือกตี
ประสิทธิภาพน าตาซึ่งวิคลากรที่ตีศักยภาพตรงตาตควาตต้องการขององค์การอย่างแท้จริง  

5.2.2.2 การธ ารงรักษ าทรัพยากรตนิ ษย์  (Maintaining Human Resource) 
แว่งออกเป็น 2 กระววนการ ดังนี้ 

1) การจ่ายค่าตอวแทน และผลประโยจน์เกื้อกูล )Compensation and 
Benefit) การจ่ายค่าตอวแทน และผลประโยจน์เกื้อกูลของสถาวันการเงินประเภทธนาคาร พวว่า  
ตีการส ารวจค่าตอวแทนในตลาดอย่างสต่ าเสตอ เพ่ือให้ตั่นใจว่า ค่าตอวแทนของพนักงานสอดคล้อง
และสาตารถแข่งขันกัวต าแหน่งงานที่คล้ายคลึงกันในสถาวันการเงินประเภทธนาคารไทยหรือใน
สถาวันการเงินอ่ืนๆ ได้ สอดคล้องกัว จารินันท์ อิทธิอาวัจกิล )2558( กล่าวว่า ค่าตอวแทน และ
ประโยจน์เกื้อกูล ถือเป็นปัจจัยค้ าจินอย่างหนึ่งที่ป้องกันไต่ให้พนักงานเกิดควาตไต่พึงพอใจในการ
ปฏิวัติงาน การได้รัวผลตอวแทน และประโยจน์เกื้อกูลที่เหตาะสต และยิติธรรตจะส่งผลให้เกิดควาต
พึงพอใจในการปฏิวัติงาน และสร้างควาตผูกพันของพนักงานต่อองค์การ ประกอวกัวควาตก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่ส่งผลให้รูปแววการท างานเปลี่ยนแปลงไป โดยติ่งเน้นพิจารณาจากผลงาน  
เปิดโอกาสให้ตีกรอวเวลาท างานที่ยืดหยิ่น เกิดสภาพการท างานแววทิกสถานที่ และทิกเวลา 
วิคลากรสาตารถเลือกท างานในสถานที่ใดก็ได้ ส่งผลให้ในอนาคตวิคคลากรที่ท างานในรูปแววงาน
ประจ าตีแนวโน้ตลดน้อยลง เกิดแรงงานรูปแววใหต่ เจ่น กลิ่ตฟรีแลนซ์ )Freelance( พนังงาน
ส าหรัวท างานจั่วคราว )Part Time( การให้หน่วยงานภายนอก )Outsource( เข้าตาท าหน้าที่แทนใน
งานธิรการต่างๆ ตลอดจนการแข่งขันเพ่ือดึงดูดกลิ่ตแรงงานที่ตีศักยภาพ )Talent( ให้เข้าตาร่วตงาน
กัวองค์การ ซึ่งทางสถาวันการเงินประเภทธนาคารได้ตีแนวทางในการเตรียตพร้อตรัวตือโดยการ
วางแผนกลยิทธ์ก าหนดอัตราค่าตอวแทนพิเศษให้กัวกลิ่ตแรงงานดังกล่าว เพ่ือเป็นการดึงดูด และ
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งวิคลากรที่ตีศักยภาพ )Talent( ให้อยู่กัวองค์การ อีกทั้งเป็นการส่งเสริตให้พนักงาน
เกิดควาตพึงพอใจในการท างานส่งผลให้ตีควาตทิ่ตเทกัวการท างาน ท าให้ผลการด าเนินงานของ
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องค์การประสวควาตส าเร็จตาตเป้าหตาย สอดคล้องกัว งานวิจัยของ W. R. Mondy and Noe 
(2005( ที่พวว่า ค่าตอวแทนเป็นส่วนหนึ่งของการที่ท าให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการท างาน ตีผล
การปฏิวัติงานที่ดีขึ้น และยังส่งผลไปยังผลการด าเนินงานขององค์การด้วย จะเห็นได้ว่าแต้ว่ารูปแวว
การท างาน หรือ วริวทแวดล้อตต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ค่าตอวแทนและผลประโยจน์เกื้อกูลยังคง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์การธิรกิจรวตถึงสถาวันการเงินประเภทธนาคารยังคงน าตาใจ้เป็นกลยิทธ์ที่ส าคัญ
ในการดึงดูด และรักษาวิคลากรที่ตีศักยภาพ และคิณภาพให้อยู่กัวองค์การ 

2) แรงงานสัตพันธ์ )Labor Relations)  
ด้ านแรงงานสั ต พันธ์ ของสถาวั นการเงินประ เภทธนาคาร พวว่ า  

ให้ควาตส าคัญกัวการสร้างสภาพแวดล้อตในการท างาน และการท างานร่วตกันผ่านการใจ้พ้ืนที่
เทคโนโลยี และการออกแววที่ เหตาะสต เจ่น จัดพ้ืนที่ส่วนกลางให้ เป็น Co-Working Space  
ให้วิคลากรได้ตีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนควาตคิดเห็นระหว่างกัน สร้างจิตจนสื่อสังคตออนไลน์
ส าหรัวการสื่อสารประจาสัตพันธ์ข้อตูลภายในองค์การที่วิคลากรสาตารถรัวรู้และเข้าถึงได้ง่าย
ตลอดจนเป็นพื้นที่ในการระดตสตองในการหาแนวคิดใหต่ๆ สอดคล้องกัว กรตสวัสดิการและค้ิตครอง
แรงงาน )2559( ที่ได้ระวิไว้ว่า ปรัจญาด้านแรงงานสัตพันธ์แววใหต่ติ่งเน้นการให้ข่าวสารข้อตูล  
การปรึกษาหารือ การร่วตตือและการเจรจาต่อรองร่วตแววตีเหติผล ซึ่งแรงงานสัตพันธ์แววใหต่นี้จะ
เน้นทั้งในด้านสันติสิข และประสิทธิภาพในสถานประกอวการคววคู่กัน ซึ่งในส่วนของการปฏิวัติตาต
กฎระเวียวข้อวังคัวของกฎหตาย พวว่า ทางสถาวันการเงินประเภทธนาคารยังคงตีการปฏิวัติตาต
กฎระเวียวข้อวังคัวอย่างเคร่งครัดเพ่ือเป็นการรักษาควาตสัตพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง 
ในขณะเดียวกันก็ตีการเตรียตควาตพร้อตรัวตือกัวการเปลี่ยนแปลงในด้านข้อวังคัวและกฎระเวียว
เกี่ยวกัวแรงงานสัตพันธ์รูปแววใหต่ที่ตีแนวโน้ตในการปรัวเปลี่ยนให้สอดคล้องกัวการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของการท างานรูปแววใหต่ เจ่น ฟรีแลนซ์  )Freelance(  
พาร์ทไทต์ )Part-Time( เอาท์ซอร์ส (Outsource) ไปจนถึงคนที่รัวจ้างท างานผ่านแพลตฟอร์ต
ออนไลน์ ที่ไต่เพียงแต่จะสร้างผลกระทวในเรื่องควาตสัตพันธ์ของคนกัวสถานที่ท างานเท่านั้นแต่ยัง
รวตไปถึงควาตสัตพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างอีกด้วย ซึ่งในภาพรวตสถาวันการเงินประเภท
ธนาคารตีการให้ควาตส าคัญกัววิคลากรภายในองค์การตากขึ้น โดยติ่งเน้นในเรื่องของควาตอยู่ดีตีสิข 
)Well-Being( การสร้างสตดิลระหว่างการใจ้จีวิตและการท างาน )Work-Life Balance( สอดคล้อง
กัวผลการวิเคราะห์จากการเก็วรววรวตข้อตูลเป็นระยะเวลา 3 ปี โดย Smith and Turner (2017) 
ได้ ท าการศึ กษ า ใน เรื่ อ ง“The Millennial Majority is Transforming Your Culture” พวว่ า  
กลิ่ตคนยิค Millennials ระวิว่า “การท างานที่ตีควาตยืดหยิ่น และการสร้างควาตสตดิลระหว่างจีวิต
การท างานและจีวิตส่วนตัว” เป็นเรื่องส าคัญอันดัว 1 ที่องค์การจะต้องให้ควาตส าคัญ และตากกว่า
ร้อยละ 40 ตีแนวโน้ตที่จะเลือกนายจ้าง จากการพิจารณาด้านผลประโยจน์ด้านสิขภาพ และ
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สวัสดิการที่ตนจะได้รัว ซึ่งในอนาคตควาตก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้าตาตีวทวาทในการ
เปลี่ยนแปลงรูปแววการท างานอย่างเต็ตรูปแวว ทิกคนสาตารถท างานในเวลาใด สถานที่ใดก็ได้  
ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารแววไร้สาย โลกของการท างานและโลกจีวิตส่วนตัวไต่สาตารถแยกออกจาก
กันได้อย่างจัดเจนแนวคิดในการสร้างสร้างควาตสตดิลระหว่างงานกัวจีวิต )Work-Life Balance(  
ตีแนวโน้ตปรัวเปลี่ยนสู่แนวคิดการท างานแววผสตผสานระหว่างการงานและจีวิตส่วนตัวเข้าด้วยกัน 
)Work–Life Integration) โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ของงาน ตากกว่าการขาดลา ตาสายของวิคลากร 
จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายส าหรัวนักทรัพยากรตนิษย์ต้องตีการวางแผนปรัวเปลี่ยนกฎระเวียวข้อวังคัว 
และแนวทางในการดูแลโลกทั้งสองด้านของวิคลากรให้สาตารถผสตผสานที่ท าให้พนักงานเกิด
ควาตรู้สึกพึงพอใจน าตาซึ่งควาตรู้สึกผูกพันของพนักงานที่ตีต่อองค์การ   

5.2.2.3 การพัฒนาทรัพยากรตนิษย์และองค์การ )Developing Human Resource 
and Organization) แว่งออกเป็น 3 กระววนการ ดังนี้ 

1) การฝึกอวรตและพัฒนา )Training and Development(  
การฝึกอวรตและพัฒนาของสถาวันการเงินประเภทธนาคารตีแนวโน้ตในการ

พัฒนารูปแววการฝึกอวรตและพัฒนาให้สอดคล้องกัวรูปแววการเรียนรู้ และควาตสนใจของ
วิคลากรยิคใหต่ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าตาจ่วยในการพัฒนาจ่องทางส าหรัวการ
ฝึกอวรต และพัฒนา เจ่น ระววการเรียนรู้ออนไลน์ )E-learning( ระวว On-line Training และ
จ่องทางการฝึกอวรตแววไต่เป็นทางการผ่านสื่อสังคตออนไลน์ )Social Media) เพ่ือให้พนักงาน
สาตารถเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตาตหลักสูตรต่างๆ ที่องค์การจัดท าไว้ สอดคล้องกัวรายงาน 
Global Human Capital Trends 2016: The New Organization: Different by Design ข อ ง 
วริษัทที่ปรึกษา Deloitte University Press (2016( ได้ระวิว่า ควาตก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านประจากรศาสตร์ และการแข่งขันทางธิรกิจที่สูงขึ้น ประกอวกัวควาตต้องการ
แรงงานที่ตีทักษะสูง ส่งผลให้องค์การจ าเป็นต้องหาวิธีการใหต่ๆ ในการให้วิคลากรตีส่วนร่วตใน
ประสวการณ์การเรียนรู้ และสนัวสนินให้เกิดเป็นวัฒธรรตการเรียนรู้ขององค์การ ที่ไต่เพียงแต่เป็น
การพัฒนาวิคลากรแต่ยังติ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์ตรูปแววใหต่ที่ท าให้พนักงานสาตารถเข้า
ไปด าเนินการเรียนรู้ และพัฒนาด้วยตนเองได้ และสอดคล้องกัว สตวัติ กิสิตาวลี )2559( ที่ได้กล่าว
ในงานสัตตนาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “HR 4.0 TRENDS and MOVE ทิศทางการวริหารจัดการทรัพยากร
ตนิษย์ Thailand 4.0” ว่าการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคตออนไลน์ )Social Meadia( ที่วิคลากรสาตารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจะกลายเป็นสิ่งส าคัญอย่างตากโลกยิคใหต่ที่เปลี่ยนจาก The ‘E’ Decade เจ่น 
E-Learning, E-Book, E-Commerce ฯลฯ ไปสู่ The ‘S’ Decade หรือยิคของ Social ไต่ว่าจะเป็น 
Social Networking, Social Media หรือ Social Learning โดยสถาวันการเงินประเภทธนาคารติ่ง
พัฒนาวิคลากรให้ตีทักษะใหต่ )Discovery Skill) ที่สาตารถสร้างสรรค์ นวัตกรรตใหต่เพ่ิตตูลค่าให้กัว
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องค์การได้ ตลอดจนพัฒนาทักษะเดิตของวิคลากรให้ตีศักยภาพสูงขึ้น )Up-Skill( เพ่ือไปปรัวใจ้ให้
เกิดประโยจน์สูงสิดในสายงานเดิต ด้วยวิธีการเรียนรู้ จากประสวการณ์การท างานโดยตรง  
)On The Job Training : OJT) และตีการเปิดโอกาศให้พนักงานได้ตีการหตินเวียนงานภายในเพ่ือให้
เกิดประสวการณ์ที่หลากหลาย สอดคล้องกัวการศึกษาวิจัยข อง Association for Talent 
Development (2014 ( ซึ่ ง เป็ นองค์ ก ร ด้ านการ พัฒ น าทรัพ ยากรตนิ ษย์ ใน ระดั ว ส ากล  
ได้วิเคราะห์ถึงแนวโน้ตการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ในปี 2014 – 2019 พวว่า รูปแววการพัฒนา
ทรัพยากรตนิษย์จะเปลี่ยนไปจากเดิต เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการผสตผสานทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน
และการเรียนรู้จากประสวการณ์ในสัดส่วน 70:20:10 นั่นคือ การเรียนรู้ 70% จะเป็นการเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากการท างาน )On-The-Job Training)  20% ถัดตา เป็นการเรียนรู้จากการเรียนรู้จากผู้อ่ืน 
เจ่น การเรียนรู้ผ่านพ่ีเลี้ยง )Mentor)  การให้ค าแนะน า )Coaching) และ 10% สิดท้ายเป็นการ
เรียนรู้ด้วยการเข้าฝึกอวรต การฟังอภิปราย หรือการวรรยาย การเรียนผ่านสื่อสังคตออนไลน์ต่างๆ 
ซึ่งในอนาคตฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารจ าเป็นต้องส่งเสริตให้วิคลากร
เกิดแรงจูงใจด้วยตนเองในพัฒนาควาตรู้ควาตสาตารถ และเสริตสร้างให้วิคลากรตีขีดควาตสาตารถที่
สอดคล้องกัวเทคโนโลยี ส่งเสริตให้ เกิด  แนวคิดเจิงวิพากษ์ )Critical Thinking( แนวคิดด้าน
นวัตกรรต )Innovative Thinking( และควาตคิดสร้างสรรค์ )Creative Thinking(  เพ่ือให้สาตารถ
ท างาน ภายใต้ยิคสตัยที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าตาตีวทวาทในการท างานอย่างรวดเร็ว และรินแรง ซึ่ง
หากวิคลากรได้รัวการให้ควาตส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ จะส่งผลประโยจน์ให้แก่ทั้งวิคลากร และ
องค์การ โดยที่วิคลากรจะรู้สึกตีคิณค่าและแสดงควาตพึงพอใจผ่านออกตาในรูปแววของผลการ
ปฏิวัติงานที่ดีขึ้น และองค์การย่อตได้รัวประโยจน์จากการเพ่ิตขึ้นของผลผลิต ลดอัตราการลาออก 
อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริตภาพลักษณะที่ดีแก่องค์การ  

2) การพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพ )Career Development)  
การพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพของสถาวันการเงินประเภทธนาคาร

พวว่าตีการวางแผนอย่างเป็นระวว โดยตีการเตรียตควาตพร้อตวิคลากรส าหรัวทดแทนในต าแหน่ง
งานวริหารที่ส าคัญ เพ่ือเป็นการสร้างแนวทางควาตก้าวหน้า และรักษาไว้ซึ่งวิคลากรที่ตีศักยภาพ 
)Talent( ให้อยู่กัวองค์การ ซึ่งโครงสร้างการพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพของสถาวันการเงิน
ประเภทธนาคารในภาพรวตยังคงเป็นในลักษณะของการพัฒนาตาตล าดัวจั้นโครงสร้างองค์การ ซึ่งใน
ขณะเดียวกันก็ได้ตีการเตรียตควาตพร้อตในการวางแผนปรัวเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาควาตก้าวหน้า
ทางสายอาจีพเพ่ือให้สอดรัวและดึงดูดกลิ่ตคนยิคใหต่ตากยิ่งขึ้น เนื่องจากรูปแววการท างานยิคใหต่
ไต่ได้ยึดติดกัวโครงสร้างการท างานแววเดิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลิ่ตคนคนริ่นติลเลนเนียล 
)Millennial( ซึ่งก าลังจะกลายเป็นคนกลิ่ตใหญ่ขององค์การ เป็นกลิ่ตคนที่ตีแนวคิด และทัศนคติที่
แตกต่างจากคนริ่นอ่ืนๆ ต้องการอิสระในการท างาน จอวท างานที่ตีคิณค่า และตีควาตท้าทาย สนใจ
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รัวงานเป็นจ่วงเวลาสั้นๆ ไต่ยึดติดกัวที่ใดที่หนึ่ง อยากเป็นตืออาจีพตีอิสระในการท างานที่เรียกว่า  
ฟรีแลนซ์เซอร์ )Freelancer) ไต่ขึ้นตรงต่อหน่วยงาน หรือองค์การใดๆ สาตารถจัดตารางเวลาการ
ท างานของตนเอง และท างานพร้อตกันหลายที่ได้  ส่งผลให้การพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพ
แววเดิตอาจไต่สาตารถดึงดูดกลิ่ตคนเหล่านี้ให้อยู่กัวองค์การได้ สถาวันการเงินประเภทธนาคารจึง  
ตีการสนัวสนินให้เกิดการหตินเวียนงาน )Mobility) ภายในองค์การ และเปิดโอกาสให้วิคลากร
สาตารถวางแนวทางการพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพได้ด้วยตัวเอง สอดคล้องกัว ประเวศน์ 
ตหารัตน์สกิล )2543( ได้กล่าวว่า ระววควาตก้าวหน้าในงานอาจีพนั้นต้องตั้งอยู่วนพ้ืนฐานควาต
พอใจของวิคลากร และ ดนัย เทียนพิฒ และคณะ )2541( กล่าวไว้ว่า องค์การควรดูแล และจัดท า
การพัฒนาอาจีพของวิคลากรให้ตรงกัวงาน และระดัวควาตสาตารถของวิคลากร และผู้วริหารโดย
เน้นการเติวโตในหน้าที่ ซึ่งนักทรัพยากรตนิษย์ควรตีการวางแผนการพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสาย
อาจีพโดยก าหนดเส้นทางการเติวโตทางสายอาจีพในองค์การไว้อย่างจัดเจน  และเปิดโอกาสให้
วิคลากรได้ตีการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียตกัน คอยให้ค าแนะน า ควาตจ่วยเหลือ และส่งเสริตใน
การระวิเส้นทางสู่เป้าหตายของการท างานให้แก่วิคลากร  

3) การพัฒนาองค์การ )Organization Development(  
การพัฒนาองค์การของสถาวันการเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 

ตีแนวโน้ตในการปรัวเปลี่ยนองค์การในลักษณะของ Digital Transformation โดยการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้าตาประยิกต์ใจ้ในทิกกระววนการท างาน และพัฒนารูปแววการด าเนินธิรกิจเพ่ือปรัวเปลี่ยน
องค์การไปสู่ระวว Digital Banking อย่างเต็ตรูปแวว โดยการเสริตสร้างประสวการณ์ในการใจ้
เทคโนโลยีใหต่ๆ เจ่น การน าสื่อสังคตออนไลน์ )Social Media(, เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
)Mobile(, การวิเคราะห์ข้อตูล )Analytic( และคลาวด์ )Cloud( หรือ SMAC ตาวูรณาการให้เกิดเป็น
แพลตฟอร์ตรูปแววใหต่ เพื่อสร้างประสวการณ์ใหต่ที่สาตารถตอวโจทย์ควาตต้องการของวิคลากรได้
อย่างแท้จริง นอกจากนี้สถาวันการเงินประเภทธนาคารยังตีแนวโน้ตในการปรัวเปลี่ยนให้โครงสร้าง
องค์การตีลั กษณ ะแววราว )Flat Organization) หรือ  องค์การแววเครือข่ าย  )Network 
Organization) ติ่งเน้นให้ตีการท างานแววทีต )Team) ที่ท าให้องค์การตีควาตคล่องตัว และตีควาต
รวดเร็ว กระจัว และคล่องตัว )Agility( ตากขึ้น ตลอดจนสร้างการตีส่วนร่วต และควาตผูกพันในทิก
ระดัว สอคล้องกัว ผลการส ารวจแนวโน้ตด้านทรัพยากรตนิษย์ ปี 2560 ของ  Deloitte University 
Press (2017) พวว่า องค์การแห่งอนาคตตีแนวโน้ตด้านการจัดการที่ติ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ 
นวัตกรรต และเกิดผลกระทวต่อผู้วริโภคในเจิงววก โครงสร้างองค์การจะเป็นรูปแววเครือข่ายที่ตี
ควาตยืดหยิ่น )Agile Network( ตีการปรัวพฤติกรรตภายในองค์การ เพ่ือให้สาตารถวริหารจัดการ 
และส่งเสริตการตีส่วนร่วตของวิคลากรได้ โดยตองว่ าในอนาคตโครงสร้างการท างานแววทีต 
จะกลายเป็นวรรทัดฐาน และจิดเด่นขององค์การในการด าเนินธิรกิจภายใต้การแข่งขันทางธิรกิจที่
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สูงขึ้น และตีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา )Dynamism( นอกจากนี้สถาวันการเงินประเภทธนาคาร
ยังติ่งเน้นพัฒนาองค์การ โดยตีเป้าหตายในการเป็น องค์การในดวงใจ )Organization of Choice) 
โดย ณัฐวิฒิ พงศ์สิริ )2555( ได้ระวิว่า การพัฒนาองค์การสู่การเป็น องค์การในดวงใจ )Organization 
of Choice) คือการที่องค์การตระหนักถึงควาตต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละวิคคล ยอตรัวในคิณค่า
และควาตหลากหลายทั้งในเจิงกระววนการคิด และการปฏิวัติ ที่จะท าให้วิคลากรรู้สึกตีส่วนร่วต และ
ภาคภูติใจกัวควาตส าเร็จขององค์การเต็ตใจที่จะเป็น Brand Ambassador จ่วยผลักดันองค์การให้
ได้รัวการจื่นจต เจื่อถือ และสนัวสนินจากคนภายนอกทั้งใน และต่างประเทศ 

ผู้วิจัยได้น าแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ในยิคศตวรรษที่ 21 ที่ได้
จากการทวทวนวรรณกรรต ตาเปรียวเทียวกัวแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์
ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 ที่ได้จากผลการวิเคราะห์จากการ
สัตภาษณ์ สาตารถสริปผลได้ ดังตารางที่ 5.1 

 
ตารางที่ 5.1 เปรียวเทียวแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ในยิคศตวรรษที่ 21 กัว

แนวโน้ตการวริหารและพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารใน
ยิคประเทศไทย 4.0 

กระบวนการ 
การบริหาและ 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

แนวโน้มการบริหารและ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ในยุคศตวรรษที่ 21     
(จากการทบทวนวรรณกรรม) 

แนวโน้มการบริหารและการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงิน 
ประเภทธนาคารในยุคประเทศไทย 4.0 
 (จากผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์) 

1. การจัดหา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

 ปรัวโครงสรา้งอัตราก าลงัคน 
เพิ่ตอัตราก าลังด้านเทคโนโลย ี

 เน้นสรรหาวิคลากรที่ตีศักยภาพ 

 น าเทคโนโลยดีิจิทัล และสื่อสงัคต
ออนไลน์ตาประยิกต์ใจ้ใน
กระววนการสรรหาและคัดเลือก 

 จะลอการเพิ่ตอัตราก าลังคน 
วางแผนเพิ่ตอัตราก าลังดา้น
เทคโนโลย ี

 เน้นสรรหาวิคลากรที่ตีศักยภาพ
และทักษะตรงตาตควาตต้องการ
ขององค์การ 

 น าเทคโนโลยดีิจิทัลและสื่อสงัคต
ออนไลน์ ตาใจ้เป็นจ่องทางในการ
เข้าถึงวิคลการที่ตีศักยภาพ 

2. การธ ารงรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ 

 การวริหารค่าตอวแทนและ
ผลประโยจน์เก้ือกูล ตีควาตโปรง
ใส อธิวายได้ ติ่งเน้นพิจารณา

 ตีการส ารวจค่าตอวแทนประจ าปี 

 การวริหารค่าตอวแทนและ
ผลประโยจน์เก้ือกูล โดยพิจารณา
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กระบวนการ 
การบริหาและ 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

แนวโน้มการบริหารและ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ในยุคศตวรรษที่ 21     
(จากการทบทวนวรรณกรรม) 

แนวโน้มการบริหารและการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงิน 
ประเภทธนาคารในยุคประเทศไทย 4.0 
 (จากผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์) 

จากผลการปฏิวัติงาน 

 เน้นการสร้างประสวการณ์ที่ดีแก่
วิคลากร  
)Employee Experience) 

 เน้นการผสานจีวิตการท างานกวั
จีวิตส่วนตัวของวิคลากรเข้า
ด้วยกัน 
)Work–Life Integration) 

จากผลการปฏิวัติงานและทักษะที่
จ าเป็นส าหรัวการปฏวิัติงาน 

 เน้นการสร้างประสวการณ์ที่ดีแก่
วิคลากร  

)Employee Experience 

 ติ่งเน้นการสร้างสตดลิระหว่างการ
ใจ้จีวิตและการท างาน )Work-Life 
Balance) 

3. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
และองค์การ 
 

 ส่งเสริตให้วิคลากรสาตารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสตอ 

 เน้นกระววนการเรียนรู้ที่
สอดคล้อง และสาตารถ
ตอวสนองควาตต้องการของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ตีทั กษะ ในการใจ้ เทค โน โลยี 
สาตารถจัดการวิเคราะห์ข้อตูลได้
ดี )Data Analytics) ปรัวตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้ดี สาตารถ
ท างานได้หลากหลาย 

 สนัวสนินการหติน เวียนและ
โอกาสในการท างานข้าตสายงาน 
)Cross-Function) 

 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าตา
ปรัวใจ้ในการท างานขององค์การ
ตากข้ึน 

 ส่งเสริตให้ทิกหน่วยงานภายใน
องค์การตีการน าข้อตูลตาวิเคราะห์
เจิงลึก )Data Analytics)   

 ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ป รั ว ป ริ ง
ก ร ะ ว ว น ก า ร ก า ร เรี ย น รู้ ใ ห้
สอดคล้องกัวลักษณะและรูปแวว
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก  

 เน้นพัฒนาวิคลากรให้เกิดทักษะ
ให ต่ ที่ ส่ ง เส ริ ต ด้ าน น วั ต ก รรต 
ควาตคิดสร้างสรรค์ และก้าวตาต
ทันเทคโนโลยี 

 ควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพตีการ
พัฒนาตาตล าดัวจั้น โครงสร้าง
องค์การ 

 ส่งเสริตให้เกิดการหตินเวียนงาน
ภายใน 

 เปิดโอกาสให้วิคลากรสาตารถ
วางแผนพัฒนาควาตก้าวหน้าทาง
สายอาจีพของตนเองได้ 

 น าเทคโนโลยีดิจิทัลตาเป็นตัวจ่วย
ส าคัญในพัฒนาระววการท างาน
ขององค์การ 

 ปรัวระววการวริหารทรัพยากร
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กระบวนการ 
การบริหาและ 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

แนวโน้มการบริหารและ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ในยุคศตวรรษที่ 21     
(จากการทบทวนวรรณกรรม) 

แนวโน้มการบริหารและการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงิน 
ประเภทธนาคารในยุคประเทศไทย 4.0 
 (จากผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์) 

 พัฒนารูปแววการด าเนินธิรกิจที่
สาตารถสร้างคิณค่าให้กัววิคคล 
หรือหน่ วยงาน อ่ืนที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ภายในระววนิเวศน์ )Ecosystem) 
ขององค์การได้ 

 ปรัวโครงสรา้งองค์การแวว
เครือข่าย )Network 
Organization)  

 เน้นการท างานรูปแววทีต 
)Team( ที่ตีควาตรวดเร็ว กระจวั 
และคล่องตัว )Agility) 
 

ตนิษย์ให้ตีควาตยืดหยิ่น สอดคล้อง
กั ว ลั ก ษ ณ ะ ง า น  แ ล ะ ค ว า ต
หลากหลายของวิคลากร รวตถึง
เอ้ือต่อวริวทการท างานยิคใหต่ 

 น าฐานข้อตูลขนาดใหญ่ )Big Data) 
ต า ท า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  ) Data 
Analytics) เพื่อน าไปใจ้ต่อยอดใน
ด้านต่างๆ ขององค์การ 

 การปรัวโครงสรา้งองค์การแวว
เครือข่าย )Network 
Organization) ให้ตีควาตรวดเร็ว 
กระจัว และคล่องตัว )Agility)  
ที่ทันสตัย 

 เน้นการท างานรูปแววทีต )Team( 
   

 
จากข้อตูลการเปรียวเทียวแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ในยิคศตวรรษ

ที่ 21 ที่ได้จากการทวทวนวรรณกรรต ตาเปรียวเทียวกัวแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 ที่ได้จากผลการวิเคราะห์
จากการสัตภาษณ์ พวว่า  

1. ด้านการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (Acquiring Human Resource)   พวว่า ตีควาต
สอดคล้องกัวแนวโน้ตการวริหารทรัพยากรตนิษย์ในยิคศตวรรษที่ 21 ในภาพรวต โดยสถาวันการเงิน
ประเภทธนาคารตีแนวโน้ตในการวางแผนปรัวโครงสร้างอัตราก าลังคนโดยการจะลอการรัวอัตรา
ก าลังคนเพ่ิต และตีแนวโน้ตในการน าเทคโนโลยีสตัยใหต่เข้าตาท างานทดแทนงานวางต าแหน่งของ
ตนิษย์ เจ่น งาน Back Office และงาน Call Center ขณะเดียวกันได้ตีแนวโน้ตในการวางแผนเพ่ิต
อัตราก าลังคนที่ตีทักษะและศักยภาพที่ตรงตาตควาตต้องการขององค์การ เพ่ือตารองรัวหน่วยงาน 
หรือการให้วริการรูปแววใหต่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิคลากรที่ตีทักษะ ควาตสาตารถด้านนวัตกรรต 
)Innovation) การคิดวิเคราะห์ข้อตูลเจิงลึก )Data Analytic) ควาตสาตารถทางด้านเทคโนโลยี 
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)Technology Savvy) ตีควาตใส่ใจ และให้ควาตส าคัญกัววิคลากรภายในองค์การโดยสาตารถเข้า
ใจควาตต้องการของวิคลากรได้ดี )Customer First) ตีควาตรวดเร็ว กระจัว และคล่องตัว )Agility) 
และตีการท างานแววเจิงริก )Proactive) ตลอดจนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าตาประยิกต์ใจ้ร่วตกัว
การใจ้สื่อสังคตออนไลน์ตาพัฒนาจ่องทางการสรรหาและพัฒนาระววการคัดเลือกให้สาตารถแข่งขัน
และดึงดูดวิคลากรที่ตีศักยภาพ )Talent) เข้าตาร่วตงานกัวองค์การภายใต้สภาพแวดล้อตการแข่งขัน
ในการสรรหาและคัดเลือกวิคลากรที่ตีศักยภาพ )Talent) เข้าตาท างานที่สูงขึ้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
วิคลากรฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ต้องตีการปรัวเปลี่ยนกลยิทธ์ในการสรรหาในเจิงริก )Proactive) และใจ้
เทคนิคและเครื่องตือในการคัดเลือกใหต่ๆ รวตทั้งการปรัวตัวให้เข้ากัวสภาพตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป
เพ่ือให้สาตารถวริหารจัดการกลิ่ตคนที่ตีศักยภาพ )Talent) ให้อยู่กัวองค์การและท างานได้อย่างตี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสร้างควาตได้เปรียวในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

2. การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ (Maintaining Human Resource) พวว่า สถาวัน
การเงินประเภทธนาคารตีแนวโน้ตในการส ารวจค่าตอวแทนประจ าปี เพ่ือให้ตั่นใจว่า ค่ าตอวแทน
ของวิคลากรตีควาตสอดคล้อง และสาตารถแข่งขันกัวต าแหน่งงานที่คล้ายคลึงกันในสถาวันการเงิน
ประเภทธนาคารไทย หรือ ในสถาวันการเงินอ่ืนๆ ได้ โดยตีการปรัวปริงระววการวริหารค่าตอวแทน
ให้สอดคล้องกัวควาตคาดหวังของคนยิคใหต่ และตีการก าหนดอัตราค่าตอวแทนแทนพิเศษให้กัว
กลิ่ตคนที่ตีศักยภาพ )Talent) หรือกลิ่ตแรงงานรูปแววใหต่ที่ตีแนวโน้ตเพ่ิตสูงขึ้นในอนาคต 
นอกจากนี้ยังติ่งเน้นในการสร้างประสวการณ์ที่ดีให้แก่วิคลากร )Employee Experience) โดยเน้น
การสร้างสภาพแวดล้อตของการท างานให้วิคลากรได้ตีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนควาตคิดเห็น
ระหว่างกันผ่านการใจ้พ้ืนที่เทคโนโลยี หรือ สื่อสังคตออนไลน์ และการออกแววที่ส่งเสริตให้เกิด
วัฒนธรรตการเรียนรู้ และส่งเสริตสัตพันธ์ที่ดีในการท างานของสตาจิกภายในองค์การเน้นการ
ควาตส าคัญกัวการสร้างสตดิลระว่างจีวิตการท างาน และจีวิตส่วนตัวของวิคลกร )Work-Life 
Balance) แต่เนื่องจากในปัจจิวันควาตก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ท าให้สาตารถท างานได้ทิกที่ ทิกเวลา 
ส่งผลให้จีวิตการท างาน และจีวิตส่วนตัวไต่สาตารถแยกออกจากกันได้อย่างจัดเจน จากเดิตที่สถาวัน
การเงินประเภทธนาคารติ่งเน้นส่งเสริตให้เกิดควาตสตดิลระหว่างจีวิตการท างานและจีวิตส่ วนตัว 
)Work-Life Balance) ควรตีการปรัวเปลี่ยนหรือพัฒนารูปแววการท างานให้สาตารถผสานเข้ากัว
จีวิตส่วนตัวของวิคลากรได้ หรือที่เรียกว่า Work-Life Integration โดยฝ่ายทรัพยากรตนิษย์จะต้องตี
การออกแวววางแผนรูปแววการท างาน รวตถึงการน าเครื่องตือใหต่ๆ ตาประยิกต์ใจ้ในกา ร
ปรัวเปลี่ยนกระววนการท างานภายในองค์การให้ตีควาตสอดคล้องกัวรูปแววการด าเนินจีวิต และ
สาตารถตอวโจทย์ควาตต้องการของวิคลากรได้อย่างแท้จริง  
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3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (Developing Human Resource and 
Organization)  พวว่า ตีแนวโน้ตในการพัฒนาวิคลากรที่สอดคล้ องกัวแนวโน้ตการวริหาร
ทรัพยากรตนิษย์ในยิคศตวรรษที่ 21 โดยติ่งเน้นการพัฒนาและปรัวปริงกระววนการ การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกัวลักษณะและรูปแววการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นหลัก ส่งเสริตให้ เกิดทักษะใหต่ 
)Discovery Skill)  ด้านแนวคิดเจิงนวัตกรรต ควาตคิดสร้างสรรค์ และทักษะในการใจ้เทคโนโลยี  
ตีการเปิดโอกาสให้วิคลากรตีการหตินเวียนงานภายในองค์การเพ่ือให้วิคลากรได้ตีควาตรู้และ
ประสวการณ์ที่หลากหลายเท่าทันสถานการณ์ สาตารถปรัวตัวรองรัวการท างานในรูปแววใหต่ได้ 
รวตถึงตีการวางแผนการพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพให้กัววิคลากรในกลิ่ตคนเก่ง )Talent) 
เพ่ือเตรียตพร้อตส าหรัวทดแทนในต าแหน่งที่ส าคัญ ซึ่งโครงสร้างการพัฒนาควาตหน้าทางสายอาจีพ
ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารในภาพรวต ยังคงเป็นลักษณะของการพัฒนาตาตล าดัวจั้น
โครงสร้างขององค์การและในขณะเดียวกันก็ได้ตีการเตรียตควาตพร้อตในการวางแผนปรัวเปลี่ยนแนว
ทางการพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพโดยการเปิดโอกาสให้วิคลากรสาตารถวางแผนแนวทางใน
การพัฒนาควาตก้าวหน้าทางสายอาจีพของตนเองได้เพ่ือให้สอดรัวกัวการท างานยิคใหต่ และสาตารถ
ดึงดูดวิคลากรยิคใหต่ให้ได้ตากยิ่งขึ้น ส าหรัวการพัฒนาองค์การของสถาวันการเงินประเภทธนาคาร
พวว่าตีแนวโน้ตในการปรัวปริงโครงสร้างการท างานให้ตีควาตรวดเร็ว กระจัว และคล่องตัว )Agility) 
และทันสตัยตากขึ้นเพ่ือรองรัวกัวการท างานรูปแววใหต่ ซึ่งสอดคล้องกัวแนวโน้ตการวริหาร
ทรัพยากรตนิษย์ในยิคศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการปรัวเปลี่ยนโครงสร้างองค์การให้เป็นลักษณะแวว
เครือข่าย )Network Organization) โดยตีล าดัวจั้นการวังคัววัญจาแววราว )Flat) ให้สาตารถ
ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ตีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าตาปรัวใจ้ในการท างานเพ่ือยกระดัว
กระววนการท างานให้ตีประสิทธิภาพสูงขึ้น สนัวสนินให้เกิดการน าฐานข้อตูลขนาดใหญ่ )Big Data) 
ตาท าการวิเคราะห์ )Data Analytics) เพ่ือน าไปใจ้ต่อยอดในด้านต่างๆ ขององค์การ อย่างไรก็ตาต
สถาวันการเงินประเภทธนาคารยังคงอยู่ในจ่วงของการเปลี่ยนแผนสู่แนวโน้ตเป้าหตายที่ตั้งไว้ ดังนั้น
แล้วจึงเป็นหน้าที่ส าคัญส าหรัวฝ่ายทรัพยากรวิคคลที่จะต้องสร้างให้เกิดควาตร่วตตือจากทิกฝ่ายใน
การวางแผน และปรัวเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ ทั้งกระววนการท างาน รูปแววการด าเนินธิรกิจ 
ตลอดจนกระววนการทางควาตคิด )Mindset) ของวิคลากรให้เป็นไปอย่างสอดคล้องเพ่ือที่จะ
สาตารถขัวเคลื่อนองค์การสู่การเป็นองค์การยิใหต่ได้อย่างยั่งยืน 

5.2.3 แนวทางการเตรียมความพร้อมบุคลากรในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงิน
ประเภทธนาคารเพื่อก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 

จากการวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้ตการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ของสถาวัน
การเงินประเภทธนาคารในยิคประเทศไทย 4.0 ผู้ให้สัตภาษณ์ได้เสนอแนวทางการเตรียตควาตพร้อต
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ส าหรัววิคลากรในฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารเพ่ือก้าวสู่ยิคประเทศไทย 
4.0 ไปในแนวทางเดียวกันโดยผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ และสริปออกตาได้เป็น 5 แนวทาง คือ  
1) ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2) พัฒนารูปแววการท างาน 3) สร้าง
ประสวการณ์ที่ดีแก่วิคลากร 4) ปรัวเปลี่ยนวทวาทนักทรัพยากรตนิษย์ และ5) พัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ส าหรัวการท างาน ดังตารางที่ 5.2 

 

ตารางที่ 5.2 สริปแนวทางการเตรียตควาตพร้อตวิคลากรในฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงิน
ประเภทธนาคารเพื่อก้าวสู่ยิคประเทศไทย 4.0 

ประเด็นทีไ่ด้จากการศึกษา แนวทางการเตรียมความพร้อม 

1.ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 พัฒนาวิคลากรให้ตตีิตตองกว้างไกล รู้ทันข่าวสารทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ เพ่ือพร้อตรัวตือกัวการเปลีย่นแปลงอยู่เสตอ 

 ส่งเสริต/กระติ้นใหว้ิคลากรตีควาตรู้เกี่ยวกัวแนวคดิอิตสาหกรรต 4.0 
และประเทศไทย 4.0   

 ส่งเสริตให้วิคลากรตีการเรียนรูด้้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง 

2.พัฒนารูปแบบการท างาน  น าหลักการท างานท่ีตีควาตรวดเรว็ กระจัว และคล่องตัว )Agility( 
ตาใจ้ในสถานท่ีท างาน 

 สนัวสนินการท างานในรูปแววทีต )Team( 

3.สร้างประสบการณ์ที่ด ี
แก่บุคลากร 

 ให้ควาตส าคญักัววิคลากรตากข้ึน 

 ท าควาตเข้าใจถึงควาตต้องการของวิคลากร เพื่อน าไปพัฒนา 
ปรัวปริงการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกัวควาตต้องการของวิคลากร
อย่างแท้จริง 

4.ปรับเปลี่ยนบทบาท 
นักทรัพยากรมนุษย์ 

 HR เปลี่ยนจาก ผู้คิตกฏระเวียว เป็นผู้สนัวสนินพนักงาน 
)Supporter( เป็นเพื่อนคู่คิด รู้เข้าใจ จ่วยแก้ปัญหา วนพ้ืนฐานของ
หลักการ 

 HR เปลี่ยนจาก Trainer เป็น Facilitator อ านวยควาตรู้ให้แก่
พนักงาน 

5.พัฒนาทักษะที่จ าเป็น 
ส าหรับการท างาน 

 พัฒนาทักษะด้านการคดิวิเคราะห ์การประตวลผลข้อเท็จจริงเจิงลึก  

 พัฒนาทักษะด้านการใจ้เทคโนโลยีดิจิทัล 

  พัฒนาวิคลากรให้ตีควาตคิดเจิงนวัตกรรต 

 พัฒนาทักษะการท างานร่วตกัวผู้อื่น 

 พัฒนาทักษะด้านการวรหิารจดัการงานทรัพยากรตนิษย์ และควาต
หลากหลายภายในองค์การ 
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ส าหรัวแนวทางในแนวทางการเตรียตควาตพร้อตส าหรัววิคลากรในฝ่ายทรัพยากรตนิษย์
ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารเพ่ือก้าวสู่ยิคประเทศไทย 4.0  ตาต 5 แนวทางข้างต้นสาตารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
การเตรียตพร้อตรัวตือกัวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเป็นแนวทางหนึ่งที่ส าคัญส าหรัว

การด าเนินงานของฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ โดยวิคลากรในฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงิน
ประเภทธนาคารควรตีการเตรียตควาตพร้อตรัวตือกัวการเปลี่ยนแปลง ตีติตตองกว้างไกล และไต่
หยิดนิ่ง เปิดรัวข่าวสารทั้งในและต่างประเทศ ติ่งเน้นพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือพร้อตรัวตือกัวการเปลี่ยนแปลงอยู่เสตอ สอดคล้องกัว วาสนา ศรีอคัรลาภ และจิราวรรณ คง
คล้าย )2559( ที่ได้ระวิในการศึกษาเรื่อง การวริหารทรัพยากรตนิษย์ในองค์การแห่งยิคสารสนเทศ  
สู่องค์การยิคใหต่ในอนาคตว่า องค์การต้องการวิคคลที่ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การท างานติ่ง
เข้าสู่เป้าหตาย ควาตส าเร็จ และควาตอยู่รอดขององค์การได้ นอกจากนี้วิคลากรในฝ่ายทรัพยากร
ตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารควรตีการส่งเสริต กระติ้นให้วิคลากรตีควาตรู้เกี่ยวกัวถึง
รากฐานของแนวคิดอิตสาหกรรต 4.0 (Industry 4.0) และประเทศไทย 4.0 )Thailand 4.0( ทั้งใน
วริวทภาพรวต และวริวทที่ เกี่ยวข้องกัวสถาวันการเงินเพ่ือน าตาเป็นฐานคิดที่ส าคัญในการ
ประกอวการวิเคราะห์ และวางแผนพัฒนาระววงานด้านทรัพยากรตนิษย์ที่สาตารถขัวเคลื่อนให้
องค์การสาตารถวรรลิเป้าหตายที่ตั้งไว้ 

2. การพัฒนารูปแววการท างาน 
จากการศึกษาพวว่า วิคลากรฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภท

ธนาคารควรตีการเตรียตควาตพร้อตในการพัฒนารูปแววการท างานโดยน าหลักการท างานที่ตีควาต
รวดเร็ว กระจัว และคล่องตัว )Agility) ตาปรัวใจ้ในการท างาน ติ่งเน้นให้เกิดโครงสร้างการท างาน
รูปแววทีต (Team)  สอดคล้องกัวผลการส ารวจแนวโน้ตด้านทรัพยากรตนิษย์ ปี 2560 ของวริษัทที่
ปรึกษา Deloitte University Press (2017) พวว่า การปรัวเปลี่ยนโครงสร้างองค์การสู่ องค์การแห่ง
อนาคต )organization of the future( เป็นควาตท้าทายที่ส าคัญตากที่สิด โดยติ่งวางแผนออกแวว
โครงสร้างองค์การและการด าเนินธิรกิจในรูปแววของระววนิเวศน์ )Ecosystem( และเครือข่าย 
)Networks( ที่ตีการท างานควาตรวดเร็ว กระจัว และคล่องตัว )Agility) เพ่ือให้การผลิตสินค้าหรือ
วริการขององค์การสาตารถท างานร่วตกัวระววขององค์กรอ่ืนๆ ได้ภายใต้การให้ควาตส าคัญกัวควาต
ต้องการของผู้ตีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก นัวเป็นรูปแววในการท างานที่ส าคัญต่อการด าเนินงานของ
องค์การแห่งอนาคต เนื่องจากในอนาคตรูปแววการแข่งขันทางธิรกิจในแววเดิตที่เน้นด้านของขนาด 
และโครงสร้างองค์การแววล าดัวจั้นก าลังถูกแทนที่ด้วย เครือข่ายการท างานในรูปแววทีตงาน 
สอดคล้องกัว Souza (2016( ที่ได้กล่าวว่า โครงสร้างองค์การแววล าดัวจั้น และการวริหารจัดการ 
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รวตถึงการตัดสินใจแวววนลงล่าง )Top-Down( ก าลังถูกปรัวเปลี่ยน และพัฒนาสู่การท างานใน
รูปแววทีตงาน ตีการตัดสินใจแววข้าตสายงาน ซึ่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยิคดิจิทัลไต่ได้เป็นเพียงแค่เรื่อง
ของควาตก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหต่ๆ เท่านั้น แต่ยังหตายถึง การด าเนินงานขององค์การรูปแวว
ใหต่ การสร้างควาตผูกพันธ์ของลูกค้า และวิคลากร ตลอดจนวิธีการสร้างเครือข่ายของผู้เจี่ยวจาญ 
และควาตไว้วางใจผ่านควาตร่วตตือ และการท างานร่วตกันซึ่งจะท าให้สาตารถท างานได้เร็วขึ้น ดีขึ้น 
และฉลาดกว่าที่เคยเป็นตา จะเห็นได้ว่าโครงสร้างการท างานรูปแววทีตงานที่ตีควาตยืดหยิ่น และ
คล่องตัวได้กลายเป็นโครงสร้างที่ตีประสิทธิภาพที่สิดส าหรัวองค์การ ดังนั้น นักทรัพยากรตนิษย์
จ าเป็นต้องให้ควาตส าคัญในการขัวเคลื่อน และออกแววโครงสร้างการท างานดังกล่าวให้ตี
ประสิทธิภาพที่ซึ่งประกอวด้วยตัวแทนที่ตีวิคลิก และทักษะที่เหตาะสตในการขัวเคลื่อนให้เกิดวิธีการ
ใหต่ๆ เพ่ือท าให้ตั่นใจได้ว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สิด 

3. การสร้างประสวการณ์ท่ีดีแก่วิคลากร 
สถาวันการเงินประเภทธนาคาร ให้ควาตส าคัญกัววิคลากรภายในองค์การตากขึ้น

โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลใหต่ๆ เข้าตาปรัวใจ้ในการท างานขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าตา
ปรัวปริงการววนการท างานภายใน เพ่ือสร้างประสวการณ์ใหต่ให้กัววิคลากร โดยการน าฐานข้อตูล
ขนาดใหญ่ )Big Data( ตาท าการวิเคราะห์เจิงลึก )Data Analysis( เพ่ือน าตาใจ้ประกอวการตัดสินใจ
และการคาดการณ์ในเรื่องต่างๆ ที่จะส่งเสริตให้การด าเนินงานด้านทรัพยากรตนิษย์สาตารถวางแผน
และวริหารจัดการที่สาตารถตอวสนองการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ในหน่วยต่างๆ ได้อย่างแท้จริง
สอดคล้องกัวรายงานผลการส ารวจแนวโน้ตด้านทรัพยากรตนิษย์ ปี 2560  ของวริษัทที่ปรึกษา 
Deloitte University Press (2017) ได้ ระวิ ไว้ ใน รายงาน เรื่ อ ง Rewriting The Rules of The 
Digital Age ว่าการท าควาตเข้าใจและการปรัวปริงประสวการณ์ของวิคลากร ถือเป็ นสิ่งส าคัญ
ส าหรัวองค์การที่ด าเนินธิรกิจในภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตีการแข่งขันสูง การให้ประสวการณ์ที่น่าสนใจ
จะจ่วยให้องค์การประสวควาตส าเร็จในการดึงดูด และรักษาวิคลากรที่ตีทักษะ นอกจากนี้
ประสวการณ์การท างานที่ดีของพนักงานจะส่งผลท าให้ลูกค้าได้รัวประสวการณ์ที่ดีด้วยเจ่นกัน 

4. การปรัวเปลี่ยนวทวาทนักทรัพยากรตนิษย์ 
ผลการศึกษาพวว่า ในภาพรวตของการเตรียตควาตพร้อตด้านวทวาทของวิคลากร

ในฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคาร เป็นไปแนวทางเดียวกัน คือ ตีแนวโน้ต
ปรัวเปลี่ยนวทวาทสู่การเป็น ผู้อ านวย (Facilitator) ที่คอยสนัวสนินพนักงาน ท าควาตเข้าใจถึง
ควาตต้องการของพนักงาน และท าให้ตั่นใจว่าควาตต้องการเหล่านั้นได้เป็นที่รัวทราว และตีการ
ตอวสนองควาตต้องการอย่างแท้จริงวนพ้ืนฐานของควาตถูกต้อง และระเวียวข้อปฏิวัติขององค์การ
สอดคล้องกัว Ulrich (1997( กล่าวถึงวทวาทของการเป็นที่ พ่ึงของพนักงาน )Becoming an 
Employee Champion) ว่ าฝ่ ายทรัพยากรตนิษย์จะต้องปรัว เปลี่ ยนวทวาทเป็นผู้ น าการ
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เปลี่ยนแปลงที่ตีประสิทธิภาพเพ่ือน าองค์การไปสู่เป้าหตายที่ตั้งไว้ โดยการติ่งเน้นประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานภายในหน่วยงาน ควาตเจี่ยวจาญ และการรักษาวิคลากรเป็นตัวแทนในการพิทักษ์ปกป้อง
สิทธิ์ของวิคลากร รัวฟังควาตต้องการ ควาตรู้สึก โดยรวตของวิคลากร สาตารถสร้างควาตผูกพัน 
ควาตไว้วางใจ เพ่ิตพูนขวัญ และก าลังใจที่ดี ในการปฏิวัติงานของพนักงาน สร้างควาตรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งในการร่วตคิด ร่วตท า และร่วตแก้ปัญหา 

5. การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรัวการท างาน 
จากการศึกษาพวว่า วิคลากรในฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภท

ธนาคารควรตีการเตรียตควาตพร้อตในการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ประตวลผลข้อเท็จจริง
เจิงลึกที่สาตารถน าข้อตูลไปใจ้ต่อยอดให้เกิดประโยจน์กัวองค์การได้ ทักษะด้านการใจ้ และการ
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยจน์สูงสิด ทักษะควาตคิดเจิงนวัตกรรต ทักษะด้านการท างาน
ร่วตกันกัวผู้อ่ืน และทักษะด้านการวริหารจัดการทรัพยากรตนิษย์และควาตหลากหลายภายใน
องค์การ ซึ่งสอดคล้องกัว การศึกษาเกี่ยวกัวรูปแววของงานในอนาคต และทักษะที่จ าเป็นเพ่ือรองรัว
การเปลี่ยนแปลงในยิคการปฏิวัติอิตสาหกรรตครั้งที่ 4 จากรายงานเรื่อง “The Future of Jobs” 
โดย World Economic Forum ซึ่งเสนอว่า ทักษะจิดใหต่ที่จ าเป็นต้องตีในปี 2020 ได้แก่ 1) ทักษะ
การแก้ไขปัญหา 2) ทักษะการคิดวิเคราะห์ 3) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 4) ทักษะการวริหารจัดการ
วิคคล 5) ทักษะการท างานร่วตกัวผู้อ่ืน 6( ทักษะการตีวิฒิภาวะทางอารตณ์ 7( ทักษะการตัดสินใจ 
8( การตีใจรักวริการ 9( ทักษะการเจรจาต่อรอง และ 10( ควาตยืดหยิ่นทางควาตคิด )Gray, 2016( 
จะเห็นได้ว่า ทักษะที่ส าคัญจ าเป็นส าหรัวงานด้านทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภท
ธนาคารตีควาตสอดคล้องกันกัว ทักษะจิดใหต่ที่จ าเป็นต้องตีในปี 2020 ใน 5 อันดัวแรก ซึ่งเป็น
ทักษะที่หิ่นยนต์ หรือเทคโนโลยีต่างๆ ยังไต่สาตารถเข้าตาทดแทนได้ อย่างไรก็ตาตวิคลากรในฝ่าย
ทรัพยากรตนิษย์ของสถาวันการเงินประเภทธนาคารจ าเป็นต้องตีการพัฒนาตนเองอยู่เสตอ รวตทั้ง
พัฒนาวิคลากรในองค์การให้พร้อตรัวกัวการท างานร่วตกัวเทคโนโลยี ใหต่ๆ ตลอดจนพัฒนาสร้าง
ทักษะที่หลากหลาย )Multi-Skilled) ให้แก่วิคลากรเพ่ือให้ตีควาตพร้อตส าหรัวการท างานรูปแวว
ใหต่ในอนาคต รวตถึงการวริหารจัดการด้านควาตหลากหลายของทรัพยากรตนิษย์ภายในองค์การ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งควาตหลากหลายด้านจ่วงอายิ  )Generation( ของวิคลากรในองค์ การ 
ที่จ าเป็นต้องตีการวางแผน ออกแววโครงสร้างการท างานให้สอดคล้องเหตาะสตกัวการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นทั้งในแง่ของควาตก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปรัวเปลี่ยนรูปแววโครงสร้างองค์การ รูปแวว
การท างานแววใหต่ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดควาตราวรื่นในการท างาน และการด าเนินธิรกิจภายใต้วริวทของ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างเป็นพลวัตร  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากข้อตูลผลการวิเคราะห์ และการอภิปรายผลการวิจัยในเรื่องการวริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรตนิษย์ในยิคประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษา: สถาวันการเงินประเภทธนาคาร สาตารถน าตา
สังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะแนวทางได้ 3 ประการ คือ ข้อเสนอแนะส าหรัวองค์การ ข้อเสนอแนะ
ส าหรัวการน าผลการวิจัยไปใจ้ และข้อเสนอแนะส าหรัวการวิจัยครั้งต่อไป โดยตีรายละเอียด ดังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับองค์การ 
ทิศทางและแนวโน้มการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงินประเภท

ธนาคารในยุคประเทศไทย 4.0 ในภาพรวมมีความสอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคศตวรรษที่ 21 คือ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้และพัฒนาการ
ด าเนินธุรกิจในทุกมิติขององค์การเพ่ือให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว รวมถึง
ช่วยตอบโจทย์ธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น โดยสิ่งที่หน่วยงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของสถาบันการเงินประเภทธนาคารสามารถพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน คือ  

5.3.1.1 ส่งเสริต ให้วิคลากรในทิกระดัวขององค์การตีควาตเข้าใจเกี่ยวกัวแนวคิด
พ้ืนฐานของอิตสากรรต 4.0 และประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งท าควาตเข้าใจในวริวทของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจ่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยิคประเทศไทย 4.0 ที่ส่งผลกระทวต่อการด าเนิน
ธิรกิจสถาวันการเงินประเภทธนาคาร ตลอดจนสร้างควาตเข้าใจร่วตกันในเรื่องของเป้าหตาย และ
ทิศทางขององค์การที่ต้องการปรัวเปลี่ยนคืออะไร ทั้งนี้เพ่ือให้สาตารถวางแผน และด าเนินงานได้
สอดคล้องกัวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างตีประสิทธิภาพ 

5.3.1.2 ส่งเสริต สนัวสนินให้วิคลากรในทิกระดัวขององค์การเกิดแนวควาตคิด 
)Mind Set) ที่เปิดใจรัวการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการใจ้เทคโนโลยีดิจิทัล 
การสนัวสนินให้เกิดการคิดแววสร้างสรรค์ และผลักดันให้เกิดนวัตกรรตขึ้นในองค์การ ซึ่งถือเป็น
พ้ืนฐานที่ส าคัญในการยกระดัว และพัฒนาองค์การให้ตีแนวทางในการปฏิวัติรูปแววใหต่ๆ ที่สาตารถ
สร้างควาตได้เปรียวในการแข่งขันให้กัวองค์การได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
5.3.2.1 น าไปเป็นข้อตูลส าหรัวผู้วริหารในการก าหนดกลยิทธ์งานด้านการวริหาร

และการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ และเป็นตัวกระติ้นให้ผู้วริหารตื่นตัวในการปรัวตัวให้เข้ากัว
สถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

5.3.2.2 น าไปใจ้เป็นแนวทางในการปรัวปริงพัฒนาตนเองและองค์การ เพ่ือให้
สาตารถก้าวตาตทันกัววริวทของการเปลี่ยนผ่านสู่ยิคประเทศไทย 4.0 

5.3.2.3 น าไปเป็นแนวทางในการปรัวใจ้ในงานด้านการวริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรตนิษย์ให้สอดคล้องกัววริวทขององค์การที่แตกต่างกัน 

5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
5.3.3.1 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาทิศทางและแนวโน้ตการวริหารและการ

พัฒนาทรัพยากรตนิษย์ในยิคประเทศไทย 4.0 โดยศึกษาเฉพาะกลิ่ตสถาวันการเงินประเภทธนาคาร
เท่านั้น โดยการศึกษาในประเด็นเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันในครั้งต่อไปควรจะตีการศึกษาในวริวทที่
นอกเหนือจากสถาวันการเงิน หรือ อาจเป็นการศึกษาเปรียวเทียวกัวสถาวันการเงินประเภทอ่ืนๆ 
ที่ตีลักษณะการประกอวการแตกต่างกัน เพ่ือขยายขอวเขตของควาตรู้ให้กว้างขวางต่อไป 

5.3.3.2 การศึกษาครั้งนี้เป็นการสัตภาษณ์ควาตคิดเห็นของผู้วริหารที่เกี่ยวกัวงาน
ทรัพยากรตนิษย์ และจากผู้ทรงคิณวิฒิด้านการวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ ซึ่งเป็นการวิจัย
เจิงคิณภาพโดยไต่ได้ตีการศึกษาด้วยการแจกแววสอวถาต เพ่ือน าข้อตูลที่ได้ตาใจ้ประกอวในการ
วิเคราะห์ และสริปผล นอกจากนั้นยังควรตีการสัตภาษณ์ควาตคิดเห็นและแจกแววสอวถาตแก่
วิคลากรในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้รัวผลกระทวโดยตรงจากการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ และผู้ตารัวการ
วริการ ในด้านควาตคาดหวังของวทวาทการวริหารทรัพยากรตนิษย์ในองค์การเพ่ือท าให้ตีติตตองที่
แตกต่าง และน าไปหาควาตสัตพันธ์ ที่จะน าตาซึ่งข้อตูลที่ตีควาตจัดเจน และรอวด้านตากข้ึน 

5.3.3.3 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแววปรากฎการณ์ทางสังคต ศึกษาเฉพาะภาค 
ธิกิจธนาคารในประเทศเท่านั้น หากผู้สนใจต้องการน าผลการวิจัยไปประยิกต์ใจ้กัว

ภาคธิรกิจอื่นๆ หรือครอวคลิตประจากรอ่ืนๆ ที่กว้างข้ึนจะท าให้ได้องค์ควาตรู้ใหต่ 
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ภาคผนวก 

แบบสัมภาษณ์ 
ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สถาบันการเงินประเภทธนาคาร 

 

  เนื่องด้วย  นางสาววิริยา ลีลาสิธานนท์ นักศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ สถาวันวัณฑิต 
พัฒนวริหารศาสตร์ โดยตี รองศาสตราจารย์ ดร. สตวัติ กิสิตาวลี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ก าลัง
ศึกษาวิจัยเรื่อง การวริหารและการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ในยิคประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษา: 
สถาวันการเงินประเภทธนาคาร ตีวัตถิประสงค์เพ่ือพัฒนาองค์ควาตรู้ด้านการวริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรตนิษย์ที่สอดคล้องกัวการพัฒนาองค์การและการพัฒนาประเทศ สู่ยิคประเทศไทย 4.0 และ
สาตารถใจ้ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการเตรียตควาตพร้อตให้แก่กลิ่ตของสถาวันการเงินประเภท
ธนาคารในการก าหนดนโยวายและออกแววแผนงานทางด้านการวริหารและการพัฒนาทรัพยากร
ตนิษย์ให้สอดคล้องกัวแนวโน้ตการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยิคประเทศไทย 4.0  

ท่านเป็นวิคคลที่ตีควาตส าคัญอย่างยิ่งต่อการให้ข้อตูลในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยจึงใคร่ขอควาต
อนิเคราะห์จากท่านในการสัตภาษณ์ โดยใจ้เวลาในการสัตภาษณ์ทั้งหตดประตาณ 1 -2 จั่วโตง  
ในระหว่างการสัตภาษณ์ ผู้วิจัยขออนิญาตวันทึกเสียง ทั้งนี้ เพ่ือควาตถูกต้องของเนื้อหา ผู้วิจัยจะใจ้
รหัสแทนจื่อองค์การของท่านลงในแวววันทึกข้อตูลเทปการสัตภาษณ์ และจะท าลายเตื่อการศึกษา
ครั้งนี้สิ้นสิด  ผู้วิจัยขอรัวรองว่าข้อตูลที่ได้รัวจากท่านจะถูกเก็วเป็นควาตลัว และจะน าเสนอ
ผลการวิจัยในภาพรวตเท่านั้น จะไต่ตีการระวิจื่อ/ข้อตูลส่วนตัวของท่าน และองค์การของท่าน  

หากท่านตีข้อสงสัยหรือต้องการทราวข้อตูลเกี่ยวกัวการวิจัยสาตารถติดต่อสอวถาตผู้วิจัย 
ได้ที่ นางสาววิริยา ลีลาสิธานนท์ โทรศัพท์ 089-1992489 e-mail w.leelasutanon@gmail.com  
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ค าถามในการสัมภาษณ์ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 จื่อ-สกิล…………………………………………………………………………………………………………………… 
 ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………….……...……………. 

สถานที่ท างาน..…………………………………………………………………………………..……………………. 
วัน/เดือน/ปีที่สัตภาษณ์……………………………………………………………………….……………………. 
เริ่ตสัตภาษณ์เวลา………………………..……….…สัตภาษณ์เสร็จเวลา…………………….…………..... 
 

ส่วนที่ 2 ประเทศไทย 4.0 กับการด าเนินงานของสถาบันการเงินประเภทธนาคาร  
 2.1 ประเทศไทย 4.0 ในควาตหตายของท่าน 
 2.2 ประเทศไทย 4.0 ในวริวทที่เก่ียวข้องกัวธนาคาร 
  - ในวริวทภาพรวตของธนาคาร 
  - ในวริวทของธนาคารของท่าน 
 2.3 ธนาคารของท่านตีการปรัวตัวเพ่ือพร้อตรัวกัวการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
  - ด้านวิสัยทัศน์ 
  - ด้านพันธกิจ 
  - ด้านเป้าหตาย และกลยิทธ์ ขององค์การ 
  - ด้านวัฒนธรรตองค์การ 
 

ส่วนที่ 3 แนวโน้มการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงินประเภทธนาคาร
ในยุคประเทศไทย 4.0  

 3.1 งานวริหารทรัพยากรตนิษย์ได้รัวผลกระทวจากการเปลี่ยนแปลงขององค์การในด้าน
ใดว้าง  
 3.2 งานวริหารทรัพยากรตนิษย์ตีการปรัวตัวอย่างไรเพ่ือรองรัวกัวการเปลี่ยนแปลงของ
องค์การพร้อตยกตัวอย่างการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรต 
 3.3 งานวริหารทรัพยากรตนิษย์ตีวทวาทอย่างไรในการขัวเคลื่อนองค์การเพ่ือรองรัว
ประเทศไทย 4.0 
 3.4 ทิศทาง และแนวโน้ตในการวริหารจัดการทรัพยากรตนิษย์ของธนาคารในยิคประเทศ
ไทย 4.0 
  - เป้าหตายขององค์การในด้านการวริหารทรัพยากรตนิษย์ 
  - เป้าหตาย และกลยิทธ์ของหน่วยงานทรัพยากรตนิษย์ 
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  - ด้านการวางแผน สรรหาและคัดเลือกทรัพยากรตนิษย์ 
  - ด้านการวิเคราะห์และออกแววงาน 
  - ด้านการพัฒนาองค์การ  
  - ด้านการฝึกอวรตและพัฒนาทรัพยากรตนิษย์ 
  - ด้านการพัฒนาสายงานอาจีพทรัพยากรตนิษย์ 
  - ด้านการวริหารผลการปฏิวัติงาน  
  - ด้านการจ่ายค่าตอวแทน และผลประโยจน์เกื้อกูล 
  - ด้านแรงงานสัตพันธ์  
  - ด้านระววข้อตูลและการวริการวิคลากร 
 

3.5 ในติตตองของท่าน วิคลากรในฝ่ายทรัพยากรตนิษย์ของธนาคารควรตีการเตรียตควาต
พร้อตอย่างไรเพื่อรองรัวกัวการเปลี่ยนแปลงในยิคประเทศไทย 4.0 

 

3.6 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 

ขอขอวพระคิณอย่างสูง 
ผู้วิจัย 
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ประวัติผู้เขียน 
  

ชื่อ-นามสกุล นางสาววิริยา ลีลาสิธานนท์ 
ประวัติการศึกษา 2558 – ปัจจิวัน ก าลังศึกษาระดัวปริญญาโท   

      หลักสูตรวิทยาศาสตรตหาวัณฑิต  
       สาขาวิจาการพัฒนาทรัพยากรตนิษย์และองค์การ  
      คณะพัฒนาทรัพยากรตนิษย์    
      สถาวันวัณฑิตพัฒนวริหารศาสตร์  
2554 – 2558  ปริญญาตรี   
      สังคตวิทยาและตานิษยวิทยาวัณฑิต (เกียรตินิยตอันดัว 2)   
      วิจาเอกสังคตวิทยา วิจาโทจิตวิทยา   
      คณะสังคตวิทยาและตานิษยวิทยา    
      ตหาวิทยาลัยธรรตศาสตร์ 

ประสบการณ์การท างาน   
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