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โลกทุกวันน้ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในทุกดาน และนับวันอัตราเรงของการเปล่ียนแปลงจะเพิ่มข้ึนเปนทวีคูณ 
การเปล่ียนแปลงใดๆ ก็ตาม มกัจะมผีลตอการปรับตวั และ การปรับกลยุทธองคกรเพ่ือใหสามารถรับการเปล่ียนแปลง
ใหไดอยูเสมอ หากองคกรไมมีขีดความสามารถในการปรับตัว องคกรนั้นก็จะถอยหลัง และหายไปในกระแสของการ
เปล่ียนแปลงในที่สุด ในทางตรงกันขาม องคกรที่สามารถประเมินและคาดการณความเปล่ียนแปลงไดลวงหนา 
องคกรนั้นก็จะมีโอกาสในการเตรียมพรอม และ สรางโอกาสจากการหย่ังรูไดมากกวาองคกรอื่น

รวมไปถึง Culture ใหมีความประสานและกลมกลืน

กัน ในการสรางความสามารถเพื่อรับการเปล่ียนแปลง 

องคกรท่ีนําเทคโนโลยีเขามาใชโดยไมออกแบบระบบ

ใหทุกสวนทํางานไดอยางสอดคลองกัน จะพบกับการ

ลงทุนที่สูญเปลาในที่สุด 

ในชวงสองปที่ผานมา เราเห็น และไดยิน คําวา “4.0” 

อยู บอยๆ ซึ่งการใชท่ีพบเห็นอยางแพรหลายก็คือ 

Industry 4.0 และ Thailand 4.0 ท้ังสองคําน้ีแมมี

รายละเอียดท่ีตางกัน โดย Industry 4.0 มีนัยที่

ครอบคลุมไปท่ัวโลก ในขณะท่ี Thailand 4.0 คือ 

ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยในอนาคต แตท้ัง

สองเรื่องก็มีความเกี่ยวเนื่องกัน เราในฐานะคนทํางาน 

HR จึงควรเขาใจไมเฉพาะในสองเรื่องน้ี แตรวมไปถึง

โลกในยุค Digital Era วาคืออะไร จะมีผลกระทบตอ 

Workforce และ HR System อยางไรบาง

สิง่ท่ีผมจะพูดในวันน้ี นาจะเปนประโยชนในแงท่ีสะทอน

ใหเห็นวา Disruptive Technology ไมไชทางเลอืกของ

องคกรขนาดใหญที่มีเงินลงทุนเยอะเทานั้น ปูนซีเมนต

นครหลวง ท่ีมีพนักงาน สีพ่นัคน มรีายไดตอปประมาณ

สามหมื่นลาน แมวาจะฟงดูเหมือนเปนองคกรขนาด

ใหญ แตเมือ่เทียบกับองคกรทีม่พีนักงานหลายหมืน่คน 

มรีายไดหลายแสนลานแลว ถือวาปูนซเีมนตนครหลวง

มีขนาดเล็กกวา แตขนาดไมไดเปนอุปสรรคในการ

ปรบัตวั และเปดรบั Disruptive Technology แตอยางใด

ระบบ HR ที่มีความทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีราคา

แพงมาใช ไมไดเปนการรบัประกันวาหนวยงาน HR จะ

ชวยสรางคุณคาใหกับองคกร หากระบบ HR น้ันไมได

มีสวนในการสรางขีดความสามารถใหองคกรสามารถ

รบัมือ หรอื สรางโอกาสจากความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้

ตลอดเวลาได

ในยุคท่ี disruption เกิดขึ้นทุกท่ี ทุกเวลา ไมว า

อุตสาหกรรมไหน หรือ ภูมิภาคใด แตขณะท่ีองคกร

สวนใหญยังคุนเคยกับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

ในแบบเดิมเดิม ดังน้ัน เมื่อเกิด disruption ขึ้นใน

อุตสาหกรรมที่องคกรนั้นดําเนินธุรกิจอยู ผลที่ตามมา

จึงมีความรุนแรงอยางคาดไมถึง จนทําใหองคกรน้ัน

ตองปดตัวลงแมวาตัวเองจะเคยเปนผูนําการตลาดอยู

ก็ตาม จะเหน็ไดวา Disruption เปนไปไดทัง้ภยัคุกคาม 

และเปนโอกาส ดังนั้นหากเปนไปได องคกรจึงควรจะ

คิด disrupt ตัวเองเพื่อใหเกิด Business Model ใหม 

แมวา Model ท่ีใชอยูยังไมมีสัญญาณของการถดถอย

แตอยางใด

หลายๆ คนมองวา Disruption คือการเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยี ดังน้ัน จึงใหความสําคัญแตการลงทุน

ทางเทคโนโลยีแตเพียงอยางเดียว แตในความเปนจริง 

ไมไดเปนเชนนั้น Disruptive Technology คือ Force 

of Change ตัวหน่ึง ท่ีเปนจุดตั้งตนในการท่ีองคกร

ตองกลับมาคิดเพื่อจัดเตรียมองคาพยพท้ังหมด ต้ังแต 

Strategy, Structure, Process, People, Reward 
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2) กระบวนการผลิตจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการ
ใชทุนและสินทรัพยอยางเกิดประโยชนสูงสุด มีผลทํา
ใหตนทุนการผลติตํา่ลง คุณภาพสนิคาและบรกิารดขีึน้
3) เกิดรายไดจากธุรกิจใหมท่ีมาจาก disruptive 
technology หรือ flow of Big Data ในสัดสวนที่
มากขึน้ จนกลายเปนรายไดหลักซึง่ทดแทนธรุกิจปจจุบัน
ที่มีอยูเดิมได

เทคโนโลยีท่ีมีการนํามาใชก็หลากหลาย ท้ังน้ี การมี 
“มาก” ไมจําเปนตอง “ดี” เสมอไป ปจจัยแหงความ
สําเร็จคือการเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะกับธุรกิจและ
สามารถสราง Complete Experience ใหกับลูกคา 
มากกวา ที่ปูนซีเมนตนครหลวงมีการกําหนด กลยุทธ
ดานดิจิตอล (Digital Strategy) ตั้งแตป 2015 โดย
เริ่มจากการศึกษาความจําเปน การออกแบบขั้นตอน
การทํางานใหม การเลือกเทคโนโลยีท่ีชวยใหทํางาน
ไดมปีระสทิธภิาพมากขึน้ มเีครือ่งมอืในการเขาถึงลูกคา
ท่ีเรายงัไมเคยเขาถึงไดรวดเรว็ขึน้ รวมไปถึงการพฒันา
ทักษะทางดิจิตอล (Digital Competence) ของคน
ในองคกรใหสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยท่ีีลงทุน
ไปและจากการไหลเวียนของขอมูลท่ีเขามาใหไดมาก
ที่สุด

เราจะเริม่ทําความเขาใจจากภาพใหญคือ Industry 4.0 
กอนวาคืออะไร แลวคอยๆ ลงลกึเพือ่เชือ่มโยงกลับมา
สู Thailand 4.0 และผลกระทบกับองคกรซึ่ง HR จะ
มีบทบาทสําคัญในการออกแบบระบบใหองคกรมี
ขีดความสามารถในการแขงขันในยุค Digital Era ได

คําวา Industry 4.0 เกิดขึน้ในป 2011 บางครัง้ เรยีกกัน
ในชื่ออื่น เชน Industrial Internet, Digital Factory 
เปนตน แตท้ังหมดคือเรื่องเดียวกัน ท่ีมี Internet of 
Thing (IoT) ทําหนาท่ีเปนตัวเรงของการเปลี่ยนแปลง
จาก Industry 3.0 อันเปนยุคของ Automation ท่ีมี
การนาํเทคโนโลยีมาใชอยูแลว แตเปนการใชกับเครือ่งมอื
เครื่องจักรกระบวนการเดียว มาสู Digitalization ท่ี
ทําใหทุกอยางสามารถติดตอสื่อสารกันเอง ไมวาจะ
เปนเครือ่งจกัร คน ลกูคา สิง่ของ ซพัพลายเออร ฯลฯ 
ท้ังน้ี เพราะหัวใจของ IoT คือการเชื่อมโยงสิ่งตางๆ 
เพ่ือทําใหเกิดสินคา และ บริการรูปแบบใหมท่ีสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา ผานการสื่อสารเชื่อมโยง
ระหวางสองระบบปฏิบัติการหลักคือ Operation
Technology (OT) กับ Information Technology (IT)  
สิ่งท่ีคาดวานาจะเปนผลจาก Digitalization ก็คือ
1) รายไดของธุรกิจมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 
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ทําหนาท่ีในการเก็บขอมูลการใชผลิตภัณฑรวมถึง
วงสวิงของลูกคา ซึ่งถือเปนขอมูลสําคัญในการเรียนรู
และพัฒนาใหวงสวิงดีขึ้นในอนาคต การนําเทคโนโลยี
เซนเซอรเขามาใชไดรับการตอบรับอยางดีมากจาก
ลกูคา จนองคกรสามารถสรางธรุกิจรปูแบบใหมอืน่ๆ ท่ี
สรางรายไดมากกวา การผลติไมกอลฟ เพยีงอยางเดยีว 
เชน การโคชเพื่อพัฒนาวงสวิงและการตีที่ดี เปนตน

ความสามารถในการนําขอมูลมาใชคิดวิเคราะห เพื่อ
ใหเกิดผลทางธุรกิจน้ัน แมมีบางแนวคิดเช่ือวาเปน 
ลักษณะนิสัยท่ีติดตัวมา (Trait) และเปนการยากท่ีจะ
พัฒนาใหเกิดขึ้นผานกระบวนการเรียนรูและฝกอบรม 
แตผมก็ยังเชื่อวาเราสามารถสรางทักษะน้ีใหเกิดขึ้นได 
ถามกีารออกแบบกระบวนการเรยีนรูใหด ีจนอาจลงลึก
ไปสูการสรางวัฒนธรรมองคกรได หากสามารถปรับ
วิธีคิดและทัศนคติในการทํางานของคนในองคกรให
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ท่ีสําคัญคือ
การทําใหทุกคนเปดมุมมองความคิดไมติดอยู กับ 
คําจํากัดความท่ีแคบ หรือ ยึดติดกับกรอบเดิมมาก
เกินไป ตัวอยางเชน การกําหนดวาธุรกิจของเราคือ
อะไร ถาเรากําหนดใหมันแคบตามลักษณะงานและ
ฟงกชันของงานท่ีเปนอยูจริง ก็จะเปนการปดโอกาส

แมเทคโนโลยีจําเปนตองใชเงินลงทุนท่ีสูง แตดวย
ตวัของมนัเอง ไมไดสรางคุณคาใหกับองคกรแตอยางใด
ถาไมนับการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อทดแทนแรงงาน
มนุษยในงานบางประเภท ซึ่งถือเปนประโยชนโดยตรง 
แตสิ่งท่ีมีคุณคาท่ีองคกรจะไดรับจากการนําเทคโนโลยี
มาใชคือ “ขอมูล” ที่จะไหลเขามาอยางปจจุบัน (Real 
Time) อยางท่ีไมเคยเปนมากอน เน่ืองจากเทคโนโลยี
เปนตัวเชือ่มตอระหวางส่ิงตางๆ เขาดวยกัน โดยเฉพาะ
การเชื่อมตอกับลูกคาและคูคา เพราะฉะนั้นองคกรท่ี
มีศักยภาพในการวิเคราะหขอมูล และสามารถท่ีจะ
เปลี่ยนขอมูลใหเกิดเปนผลทางธุรกิจได ก็จะไดเปรียบ
คนอืน่ สิง่พืน้ฐานท่ี HR มสีวนในการสรางขดีความสามารถ 
ก็คือการเตรยีมความพรอมของคนในองคกรใหมทัีกษะ
ทางดิจิตอล ท้ังนี้ ไมเฉพาะแตการใชเทคโนโลยีได
คลองแคลว แตยังรวมถึงการทําใหพนักงานมีทักษะ
ในการเขาถึง กรอง วิเคราะห และ สามารถเปลี่ยน 
Data ใหเกิดเปน Action ทีส่ราง Impact ใหกับธรุกิจ
ขององคกรได ตัวอยางหน่ึงท่ีสะทอนส่ิงซ่ึงเราคุยกัน
อยูนี้ไดเปนอยางดี ก็คือ การท่ีองคกรซึ่งมีธุรกิจหลัก
จากการผลิตไมกอลฟ ไดนําเทคโนโลยีเซนเซอร เขา
มาใชเพ่ือนํามาติดกับตัวผลิตภัณฑไมกอลฟซึ่งผลิต
ออกมาจําหนายตามปกติอยูแลว ตัวเซนเซอรตัวน้ีจะ
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สงัคมผูสงูอาย ุมผีลทําใหคาใชจายในการจดัสวัสดกิาร

ใหกับผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นทุกป ในขณะท่ีการ

จดัเก็บรายไดมแีตจะลดลง ดังนัน้จงึเล่ียงไมไดท่ีประชากร

ในวัยทํางานจะตองเปนผูท่ีรบัภาระ ในการดูแลสวัสดิการ

ผูสูงอายุผานการจายภาษีประจําป

เมื่อพิจารณาความสามารถทางการแข งขันของ

ประเทศไทย ในระดบัสากล โดยอางองิผลการจัดลาํดบั

ของ World Economic Forum (2016-2017) จะ

พบวา ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขัน

ในระดบัปานกลางคอนขางสงู คือเราอยูท่ีลาํดับ 34 จาก

ท้ังหมด 138 ประเทศ แตหากลงไปดูในรายละเอียด

จะพบวา ในอนาคตความสามารถในการแขงขัน

ประเทศไทยนาจะถดถอยลง เพราะปจจยัท่ีเปนจดุออน

สวนใหญเปนเรื่องโครงสรางพื้นฐานดังท่ีกลาวมาแลว 

ไดแก นโยบายภาครฐั บรกิารสาธารณสุขและการศกึษา

พื้นฐาน ความคลองตัวและยืดหยุนของตลาดแรงงาน 

รวมท้ังความพรอมทางดานเทคโนโลยี เปนตน และ

ความทาทายแรก ซ่ึงเปนเรื่องท่ีนาจะใหญท่ีสุดก็คือ 

การท่ีประเทศไทยจะเริ่มเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ 

เชนเดยีวกับ สิงคโปร ญีปุ่น และเกาหล ีโดยประชากร

วัยทํางาน (15-64 ป) จะเริ่มลดลงตั้งแตป 2018 

เปนตนไป ท้ังนี้ อายุเฉลี่ยของประชากรประเทศไทย

ในป 2015 อยู  ท่ี 38 ป ในขณะท่ี ฟลิปปนส (23), 

อนิโดนีเซีย (28), มาเลเซีย (28), เวียดนาม (31) ลวนมี

อายเุฉลีย่ของประชากรตํา่กวาไทยท้ังส้ิน มเีพยีงสงิคโปร

ท่ีประชากรมอีายเุฉลีย่สงูกวาไทย คือ 40 ป แตสงิคโปร

ก็เริ่มแกไขปญหาอยางจริงจังมาแลวหลายปดวยการ

ดงึดูดแรงงานตางชาตท่ีิมฝีมอื (Migrant Worker) เขา

มาทดแทน การท่ีจาํนวนประชากรลดลงมผีลอยางมาก

ตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะนอกจากจะทําให

ประเทศเรามีจํานวนทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนปจจัย

สําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในยุค Knowledge 

Economy มีจํากัดแลว ขนาดของตลาดท่ีจะกอให

เกิดการจับจายและบริโภคก็จะเล็กลงดวยเชนกัน 

ในอีกทางหน่ึง การท่ีประเทศของเราเขาสู การเปน
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ของระบบการเตรียมคนท้ังในระดับอุดมศึกษา
อาชีวะศึกษา การพัฒนาทักษะการบริหาร ตลอดจน
ทักษะทางดานภาษา และ การหมุนเวียนแลกเปล่ียน
นกัเรยีน อนัจะนาํไปสูการเรยีนรูและพฒันาองคความรู
ระหวางกัน

เมื่อพิจารณาเพิ่มเติมจากการจัดลําดับของ IMD ดาน 
World Talent ยิ่งสะทอนแนวโนมของการถดถอยได
อยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การท่ีประเทศไทย
ไดรับการจัดลําดับท่ี 49 จาก 61 ประเทศในหมวด
ความพรอม (Readiness) ซึ่งสะทอนความไมพรอม
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สิ่งตางๆ ท่ีกลาวมาน้ี เปนเพียงตัวอยางท่ีสะทอนใหเห็นวา การบริหารทรัพยากรมนุษยนั้นจะตองเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อ

ให HR ยงัคงมบีทบาทในการสรางขดีความสามารถองคกรในยคุ Industry 4.0 และ Thailand 4.0 ไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

ท้ังนี้ ในฐานะท่ี HR เปน Touch Point หลักขององคกร จึงทําให HR มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการชวยการเปล่ียนแปลง

ใหเปนไปอยางราบรื่น และ HR จะทําเชนน้ันและเปนท่ียอมรับได ก็ตอเมื่อ HR มีความรูความเขาใจธุรกิจ ตลอดจน

ความเขาใจวาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นท้ังภายในและภายนอก จะมีผลกระทบท่ีนําไปสูการการเปลี่ยนแปลงในองคกรได

อยางไร

การทํางาน HR ในปจจุบัน ตองมีลักษณะ Interdisciplinary อยางแทจริง ไมเชนนั้น HR จะเปนไดแคเพียง Functional 

Expert ที่รูแตใน HR Discipline ท่ีเรารับผิดชอบเทานั้น ท้ังท่ีในโลกแหงความเปนจริง ปจจัยตางๆ ในองคกรลวนแตมี

ความเก่ียวของกัน HR ทุกคนจึงควรมีความรูพ้ืนฐานในเรื่อง การพัฒนาองคกร (Organization Development) ซ่ึงมี

หัวใจสําคัญอยูท่ีการจัดองคประกอบตางๆ ใหมีความสอดคลองกัน เราคงเคยไดยินเรื่องราวท่ีเก่ียวกับ Start Up กันบอยๆ 

ในชวงน้ี ซึ่งมีหลายคนพูดวา Start Up ไมมีทางเกิดในระบบองคกรปกติท่ีเปนอยูปจจุบัน เพราะ Business Model, 

Competency, Reward System, Information Flow, Decision Making Process จะแตกตางจากสิ่งที่องคกรปฏิบัติอยู

โดยสิ้นเชิง ดังนั้น การทําความเขาใจธรรมชาติ และคุณลักษณะของธุรกิจใหถองแทจะมีบทบาททําใหเราสามารถออกแบบ

องคกร และองคประกอบท่ีเก่ียวของเพื่อรองรับการดําเนินการในรูปแบบใหม ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในกรณี Start Up 

นั้น องคกรอาจจะตั้งหนวยงานใหมแยกออกมาเพื่อสนับสนุน Business Model ที่ Start Up ไดคิดขึ้นมาก็ได
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