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ดร.รุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เป็น
อีกเรื่องที่ฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าของ

ธุรกิจไม่ควรพลาด เพื่อให้ได้คนเหมาะสมสอดคล้อง 

กบังานทีม่อียู ่และเพือ่ให้งานเหมาะสมกับคน ท้ังในเชงิคณุภาพ และ

ปริมาณ องค์กรแน่ใจแล้วหรือว่า คนที่อยู ่ในองค์กรมีศักยภาพ 

เพียงพอหรือไม่กับกระบวนการท�างานที่มีอยู่ ซ�้าซ้อนมากเกินไป 

หรือไม่ ในบางองค์กรพบว่ามีการสรรหา และคัดเลือกคนเข้ามา

ท�างานมากมายหลายต�าแหน่งงาน แต่องค์กรกลบัไม่มอีะไรก้าวหน้า 

ไม่ว่าในด้านผลก�าไร หรอืการเตบิโตทางธุรกิจ เป็นเพราะอะไร? นีค่อื

ประเด็นที่เราต้องมาหาค�าตอบกันว่าสาเหตุคืออะไร 

ประเด็นส�าคัญเลยคือปัจจุบัน Life Style ของพนักงาน 

ในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ มีการเปล่ียนแปลงไปจากในอดีตมากขึ้น

กว่าเดิม เช่นพนักงานท่ีท�างานในบริษัทหรือองค์กรในพื้นที่ใจกลาง

เมอืงกจ็ะมรีปูแบบหนึง่ ส่วนท่ีท�างานในพืน้ท่ีชนบทหรอืตามชานเมอืง

ก็จะมีอีกรูปแบบหน่ึง โดยพนักงานที่ท�างานในบริษัทหรือองค์กรใน

พืน้ทีใ่จกลางเมอืง Life Style กจ็ะมคีวามนยิมในความสะดวกสบาย 

อาทิ การน�าระบบอตัโนมตั ิ(automation) ปัญญาประดษิฐ์ (artificial 

intelligence : AI) น�าเทคโนโลยี เช่น Smart phone Internet Com-

puter มาใช้ในการท�างาน และการก�าหนดช่วงเวลาท�างานให้มคีวาม

ยดืหยุน่ (flexible working hours) เพือ่ตอบจรติของคนท�างานรุน่ใหม่

นั่นคือ พนักงานในบริษัทหรือองค์กรในพื้นที่เมืองหลวง ส่วนในพื้นที่

ชนบทหรือชานเมืองนั้นก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง เช่น ปัญหา

สภาพแวดล้อม และพื้นที่จะไม่วุ ่นวายกว่าพนักงานในบริษัท 

หรือองค์กรในพื้นที่เมืองหลวง โดยจะมีลักษณะ Life Style ไม่ยุ่งยาก

หรือซับซ้อนกว่าพนักงานในบริษัทหรือองค์กรในพื้นที่เมืองหลวง 

ดังนั้น ถ้าฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าของธุรกิจไม่

ต้องการให้คนล้นงานหรอืงานล้นคน นัน้ควรทีจ่ะมมีาตราต่างๆ ดงันี้ 

1. ผลิตคนให้เหมาะกับงาน

การท�างานยุคใหม่ต้องการบคุลากรทีม่ทีกัษะเฉพาะทางมาก

ขึ้น เราจึงเห็นหลายองค์กรทั้งฝั ่งรัฐ และเอกชนพัฒนาโครงการ 

ที่มีวัตถุประสงค์ดึงคนที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่องค์กรตั้งแต่ 

เพิ่งจบการศึกษา เพื่อน�ามาพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ระบบการ

ท�างานจริง แล้วเตรียมขึ้นเป็นผู้บริหารขององค์กรต่อไป ยกตัวอย่าง 

คนล้นง�น หรือ ง�นล้นคน
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ประกอบด้วยบคุคลจากหลายสัญชาติ และวัฒนธรรมทัว่โลก กญุแจ

ส�าคัญที่กูเกิลใช้ในการซื้อใจพนักงานไม่ใช่อัตราเงินเดือนอย่างที่

หลายคนคิด แต่คือการมวัีฒนธรรมองค์กรทีช่ดัเจน และเป็นเอกภาพ 

มีการส่ือสารที่ดี พนักงานแต่ละคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 

สถานที่ท�างานและสภาพแวดล้อมมีความเอื้ออ�านวยให้ได้ใช้ความ

คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีการสนับสนุนอาชีพ และกิจกรรมที่หลาก

หลาย

ชัว่โมงกำรท�ำงำนทีย่ดืหยุน่กเ็ป็นอกีปัจจยัทีท่�ำให้พนักงำน

อยำกอยู่กับองค์กรต่อไป TECHnalysis Research บริษัทที่ปรึกษา

ด้านการตลาด และธุรกิจ ได้ส�ารวจความเห็นพนักงานชาวอเมริกัน

ทั่วสหรัฐอเมริกากว่า 1,000 ราย จากหลายอุตสาหกรรม มีผลการ

ส�ารวจทีน่่าสนใจคอื พนกังานมแีนวโน้มจะท�างานจากทีบ้่านมากขึน้ 

โดยคาดว่าจะเพิ่มจากร้อยละ 11 จากที่ท�าการส�ารวจเมื่อปีที่แล้ว 

ไปเป็นร้อยละ 16 ภายในปีหน้า ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มความ

ต้องการดังกล่าวก็คือ พัฒนาการของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา

อย่างสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต การประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลระบบ

คลาวด์ ที่ท�าให้พนักงานเริ่มคาดหวังว่าไม่จ�าเป็นต้องเข้าที่ท�างาน

บ่อยอีกต่อไปก็สามารถท�างานให้บรรลุเป้าหมายได้

โปรแกรมกับฮำร์ดแวร์ช่วยท�ำงำนที่เหมำะสมก็มีส่วนให้

องค์กรน่ำอยู่ด้วยเช่นกัน งานวิจัยเดียวกันระบุว่า อีเมล ยังคงเป็น

เครือ่งมอืออนไลน์หลกัทีพ่นกังานใช้ในการท�างานร่วมกนั (ร้อยละ 39 

ของปริมาณการสื่อสารทั้งหมด และร้อยละ 34 ของการส่ือการกับ

คนนอกองค์กร) โดยโทรศัพท์ตามมาเป็นอันดับสอง (ร้อยละ 25 กับ

ร้อยละ 32 ตามล�าดับ) และการส่งข้อความเป็นอันดับสาม (ร้อยละ 

12 เท่ากัน) แต่ที่น่าสนใจคือกลุ่มพนักงานเลือดใหม่ (อายุระหว่าง 

18-24 ปี) ในบริษัทขนาดกลาง (มีพนักงานราว 100-999 คน) ม ี

แนวโน้มใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารกับคนนอกองค์กรถึง ร้อยละ 

12 และมีแนวโน้มใช้โปรแกรมใหม่อย่าง Slack และ Facebook 

Workplace มากกว่าคนรุ่นอื่นกว่าสองเท่า ส�าหรับด้านฮาร์ดแวร์นั้น 

โครงการพัฒนานักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ของ

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) 

หรือโครงการ Management Trainee ของกลุ่มเซ็นทรัล ฯลฯ เป็นต้น 

แสดงให้เหน็ว่าองค์กรยคุใหม่ต้องการทรพัยากรบคุลท่ีมีความรูค้วาม

สามารถรอบด้าน อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าทกุองค์กรจะมงีบประมาณมาก

พอทีจ่ะพฒันาโครงการลกัษณะดงักล่าว เพราะฉะนัน้ อกีทางเลอืกหนึง่ 

คอืองค์กรควรมกีารรวมกลุ่ม และท�างานร่วมกันกับสถาบนัการศกึษา 

เพือ่พฒันาก�าลงัคนทีม่คีวามสามารถตรงกับความต้องการของตลาด 

โดยเฉพาะในระดบัท้องถ่ิน ซึง่จะสามารถสร้างงานให้เกิดขึน้ในพืน้ที่ 

ช่วยป้องกันการไหล่บ่าเข้าสู่ตลาดงานในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ ได้

เป็นอย่างดี

นอกจำกนั้น ภำครัฐ และเอกชนควรร่วมมือสร้ำงสรรค์ 

“วัฒนธรรมสตำร์ทอัพ” (startup culture) ให้เกิดขึ้นอย่ำงแข็งแกร่ง

ในพื้นที่ โดยการใช้เครื่องมือ และมาตรการทางกฎหมายในการ 

ช่วยอ�านวยความสะดวก และลดอุปสรรคในการจัดตั้ง และขยาย

ขนาดบริษัทรูปแบบดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางภาษี การจัด

โครงการบ่มเพาะธุรกิจ ที่ปรึกษา แหล่งเงินทุน ตลอดจนโครงสร้าง

พื้นฐานต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีการท่ีน่าสนใจในการส่งเสริมความ

คิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับภาคเศรษฐกิจ โดยท�า 

ผ่านองค์กรที่สามารถเกิด และขยายขนาดได้อย่างรวดเร็วเฉกเช่น 

สตาร์ทอัพนั่นเอง       

 

2. รักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร

กำรรกัษำบคุลำกรทีม่ศีกัยภำพให้อยูก่บัองค์กรไปนำนๆ คอื

ควำมท้ำทำยที่หน่วยงำนก�ำลังเผชิญ จึงเป็นน่าสนใจว่าองค์กรที่มี

อัตราการลาออกของพนักงานต�่ามีเทคนิคอันใดที่สามารถผูกใจ

พนักงาน ซึ่งเมื่อพูดถึงบริษัทที่น่าท�างานที่สุดโลกก็คงหนีไม่พ้น 

“กูเกิล” ที่มีพนักงานทั่วโลกราวห้าหมื่นกว่าคน อีกทั้งภายในยัง
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ผลการส�ารวจพบว่าร้อยละ 32 ของผู้เข้าร่วมบอกว่าองค์กรมีอุปกรณ์

หน้าจออินเทอร์แอฟทีฟ (คล้ายกับ Microsoft Surface Hub) ใช้ใน

ห้องประชุม ส่วนอีกร้อยละ 31 “คาดหวัง” ให้องค์กรของตนมีการน�า

อปุกรณ์ลกัษณะดงักล่าวมาใช้อ�านวยความสะดวกกับการท�างานบ้าง 

นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบด้วยว่าพนักงานคาดหวังจะสามารถปรับ

แต่งอุณหภูมิกับการระบายอากาศบริเวณพื้นท่ีท�างานของตัวเอง!  

ซึ่งแม้จะเป็นไปได้ยาก แต่ก็เป็นโอกาสให้องค์กรน�าเทคโนโลยี  

Internet of Things มาประยุกต์ใช้ได้ต่อไป

3. นำากลยุทธ์ที่เกี่ยวกับดิจิทัลมาช่วยในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพขององค์กร

กำรน�ำเทคโนโลยดีจิทิลัมำปรับใช้กับองค์กรอย่ำงเหมำะสม

มีควำมส�ำคัญไม่แพ้กำรมีบุคลำกรที่มีศักยภำพ ตอนนี้เราก�าลังอยู่

ในยุคที่มีข้อมูลไหลเวียนอยู่จ�านวนมาก (บิ๊กดาต้า) องค์กรควรที่จะ

หาวิธีในการจัดการข้อมูล เพื่อน�ามาประกอบการจัดท�ากลยุทธ  ์

การตลาด และการบริการลูกค้า แล้วจะต้องคิดว่าจะท�าอย่างไรถึง 

จะสามารถก้าวทนัการเปล่ียนแปลงท่ีก�าลังจะเกิดขึน้ โดยส่ิงส�าคญัที่

จะท�าให้องค์กรยนืหยัดอยู่ได้กค็ือ การเขา้ใจสภาพแวดล้อมที่องค์กร

อยู่ทั้งองคาพยพ รวมทั้งการเข้าใจในลูกค้าหรือผู้รับบริการ ซึ่งปัจจัย

เดียวที่จะท�าให้องค์กรเข้าถึงความต้องการ และเข้าใจพฤติกรรมของ

ลูกค้าได้ก็คือการถอดรหัส “ข้อมูล” หรือรอยเท้าดิจิทัล (digital foot-

print) ที่ฝากเอาไว้เอาไว้นั่นเอง
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องค์กรทั้งรัฐ และเอกชนควรหำแพลตฟอร์มใหม่มำใช้

บริกำรลูกค้ำด้วย ซึ่งบิ๊กดาต้าจะช่วยให้องค์กรวิเคราะห์พฤติกรรม

การใช้บริการของลูกค้าได้อย่างชัดเจนว่าแนวโน้มจะไปในทิศทาง

ไหน แล้วน�าข้อมูลที่ได้ไปประกอบการสร้างสรรค์เนื้อหาให้มีความ

เหมาะสมกบัแต่ละแพลตฟอร์ม แต่ขณะเดยีวกนักต้็องเตรยีมรองรบั 

“เสียงสะท้อน” (feedback) จากลูกค้าที่โต้กลับผ่านแพลตฟอร์ม 

ดังกล่าวด้วย สรุปได้ว่ำ คนล้นงานหรืองานล้นคน จะไม่เกิดขึ้นใน

องค์กรเลยถ้าบริษัทหรือองค์กรต่างๆ รู้จักบริหารจัดการทรัพยากร์

มนุษย์ตนเองให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงการาร

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านสังคม และเทคโนโลยีท�าให้

องค์กรทัง้รฐั และเอกชนต้องเตรยีมรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง ปัจจยั

ที่ท�าให้องค์กรสามารถก้าวเดินต่อไปได้เริ่มต้ังแต่การหาคนที่เหมาะ

กับงาน การผูกใจคนเก่งให้อยู่กับองค์กร และการน�าเทคโนโลยีมา

ปรับใช้อย่างเหมาะสม

ข้อมูลอ้างอิง

https://bitwiredblog.com/2017/01/29/future-of-wo/  

    https://tdri.or.th/2017/12/14-labor-market-2018/


