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ทรัพยากรมนุ ษย์ถือได้ว่าเป็ นหัวใจสาคัญของการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยภายใต้โมเดลการ
พัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทีข่ บั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาประเทศไทยสู่ความมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยังยื
่ น ดังนัน้ การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุ ษย์ท่มี ีความรู้ ทักษะ
ความสามารถ และมีศกั ยภาพพร้อมสาหรับการปฏิบตั งิ านย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อการสนับสนุ นกิจกรรมการ
ปรับเปลีย่ นองค์การไปสูค่ วามสาเร็จตามภารกิจและเป้ าหมายได้อย่างสอดคล้องตามประเทศไทย 4.0 ในการ
ปรับเปลี่ยนองค์การเพื่อให้เป็ นไปในทิศทางดังกล่าว องค์การต่ างๆ จึงควรให้ความสาคัญกับประเด็น การ
จัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ด้า นการสรรหาและการคัดเลือก เนื่อ งจากกระบวนการสรรหาและการคัด เลือ ก
เปรียบเสมือนเป็ นประตูด่านแรกในการค้นหาและการคัดเลือกคนทีด่ ที ส่ี ุด และเหมาะสมทีส่ ุดสาหรับองค์การ
เพื่อให้เข้ามาสูอ่ งค์การ บทความชิน้ นี้ จึงมุ่งทาการทบทวนแนวคิดประเทศไทย 4.0 ในฐานะทีเ่ ป็ นโมเดลการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยังยื
่ น จากนัน้ ได้ชใ้ี ห้เห็น
ถึงทิศทางและแนวโน้มทีส่ าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการสรรหาและการคัดเลือกขององค์การใน
อนาคตทีส่ อดรับกับประเทศไทย 4.0 ตลอดจนเพื่อนาเสนอแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์ดา้ นการสรรหาและการคัดเลือกขององค์การสู่ความสาเร็จภายใต้ ประเทศไทย 4.0 โดยใช้
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กระบวนการจัดการความเปลีย่ นแปลง อันประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนทีส่ าคัญคือ 1) การเตรียมการ 2) การ
ดาเนินงานจัดการความเปลีย่ นแปลง และ 3) การสนับสนุนให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างยังยื
่ น
คาสาคัญ: การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การสรรหาและการคัดเลือก, การจัดการความเปลีย่ นแปลง, ประเทศ
ไทย 4.0

ABSTRACT
Human resource is the heart to drive the future of Thailand country under the model of
economic development in the form of Thailand 4.0era .To develop Thailand into stability, prosperity
and sustainability, therefore, the acquisition of human resource with the knowledge, skills, and
capabilities ready for the operation will be beneficial for supporting the organization's change
activities to achieve the mission and goals in accordance with Thailand 4.0 era. In order to change
organizations in such the direction organizations should focus on issues of human resources
management also recruitment and selection, as the recruitment and selection process is the gateway
that finding and selecting the best and the most suitable people to enter organization. This article
aims to review the concept of Thailand 4.0 era as a model for driving the economy through
innovation to develop Thailand into stability, prosperity and sustainability. It then tries to point out the
important direction and trend of human resources management on recruitment and selection of
organizations in the future aligned with Thailand 4.0 era and enhance, propose the approach
efficiency of human resource management on recruitment and selected organizations for success
under Thailand 4.0 era by using the change management process, consisting of three major
approaches: 1) preparation; 2) change management implementation; and 3) supporting for
sustainable change.
Keywords: Human Resource, Human Resource Management, Recruitment and Selection, Change
Management, Thailand 4.0 era

บทนา
ประเทศไทย 4.0 ถือเป็ นนโยบายสาคัญทีร่ ฐั บาลใช้ในการปฏิรปู โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่
เศรษฐกิจทีข่ บั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) เพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความมันคง
่ มังคั
่ ง่
และยังยื
่ น เพื่อให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ของประเทศไทยทีว่ ่า “ประเทศมีความมันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น เป็ นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีการวิเคราะห์กนั ว่าในอดีตทีผ่ ่านมาประเทศไทยมี
พัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีการปรับเปลีย่ นโมเดลเศรษฐกิจมาหลายครัง้ โดยเริม่ จากประเทศ
ไทย 1.0 ทีเ่ น้นภาคเกษตรกรรมไปสู่ประเทศไทย 2.0 ทีเ่ น้นอุตสาหกรรมเบา โดยใช้ประโยชน์จากค่าจ้าง
แรงงานราคาถูก และทรัพยากรธรรมชาติท่อี ุดมสมบูรณ์มุ่งเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้าเป็ นสาคัญ
จากนัน้ ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสู่ประเทศไทย 3.0 ในปั จจุบนั ทีเ่ น้นอุตสาหกรรมที่มคี วามซับซ้อนมากยิง่ ขึน้
โดยการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อให้มาใช้ประเทศไทยเป็ นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดโลก
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อย่างไรก็ดี ภายใต้ประเทศไทย 3.0 นัน้ แม้จะทาให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจทีเ่ จริญเติบโตเพิม่ ขึน้ แต่ต้อง
เผชิญกับกับดักรายได้ประเทศปานกลาง กับกับดักความเหลื่อมล้าของความมันคง
่ และกับดักความไม่สมดุล
ของการพัฒนา ซึง่ กับดักต่างๆ เหล่านี้ได้กลายมาเป็ นประเด็นท้าทายประเทศไทยในปั จจุบนั นาไปสูก่ ารปฏิรปู
โครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อก้าวข้ามประเทศไทย 3.0 ไปสูป่ ระเทศไทย 4.01
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าเมื่อบริบททางเศรษฐกิจของประเทศเกิดการเปลีย่ นแปลงไปเช่นนี้ จึงเป็ นเหตุผล
สาคัญทีท่ าให้องค์การทุกองค์การทัง้ ในส่วนขององค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน ตลอดจนองค์การภาค
ส่วนอื่นๆ จาเป็ นต้องมุ่งมันในการพั
่
ฒนาทุนมนุษย์หรือคุณภาพของคนให้มคี วามพร้อม เพื่อให้องค์กรสามารถ
เติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิ ภาพ ทัง้ นี้เพราะคนเป็ นหัวใจสาคัญของการขับเคลื่อน
อนาคตประเทศไทย นอกจากองค์การต่ างๆ จะมุ่งสนใจการพัฒนาทุนมนุ ษย์หรือคุณภาพของคนภายใน
องค์การให้มคี วามพร้อมแล้วนัน้ องค์การต่างๆ ยังต้องให้ความสนใจต่อกระบวนการในการได้มาซึง่ ทรัพยากร
มนุ ษย์ทม่ี คี วามรู้ ทักษะ ความสามารถ และมีศกั ยภาพพร้อมสาหรับการปฏิบตั งิ านนัน้ ด้วย โดยดาเนินการ
ผ่านกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ซึง่ ถือเป็ นจุดเริม่ ต้นของการสร้างคุณภาพให้กบั องค์การใน
ระยะยาว โดยการค้น หาและการคัดเลือกคนที่ดีท่สี ุด และเหมาะสมที่สุดสาหรับองค์การ เพื่อให้เข้ามาสู่
องค์การ และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าบุคคลเหล่านัน้ จะเป็ นทรัพยากรอันเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาองค์การให้
เจริญก้าวหน้ าอย่างมีความมันคง
่ และมีความยังยื
่ น สอดรับกับประเทศไทย 4.0 ในทางตรงกันข้าม หาก
องค์การใดไม่ยอมปรับตัวในการค้นหาและการได้มาซึง่ ทรัพยากรมนุษย์ทม่ี คี ุณภาพใหม่ๆ เข้ามาทางานให้กบั
องค์การ หรือกล่า วอีกนัยหนึ่ง คือ องค์ก ารไม่ มี ท รัพ ยากรมนุ ษย์ท่มี ีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และมี
ศักยภาพทีเ่ พียงพอสาหรับการปฏิบตั ิงาน องค์การนัน้ ๆ ก็อาจต้องประสบกับปั ญหาในการดาเนินงานตาม
ภารกิจและเป้ าหมายได้อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพและอาจประสบความล้มเหลวได้ในทีส่ ดุ
ในบทความชิ้นนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่ออธิบายให้เห็นถึงประเทศไทย 4.0 ในฐานะทีเ่ ป็ นโมเดล
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยังยื
่ น 2) เพื่ออธิบาย
ให้เห็นถึงทิศทางและแนวโน้ มที่สาคัญของการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ด้านการสรรหาและการคัดเลือกใน
อนาคตทีส่ อดรับกับประเทศไทย 4.0 และ 3) เพื่อนาเสนอแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์ดา้ นการสรรหาและการคัดเลือกขององค์การสู่ความสาเร็จภายใต้ ประเทศไทย 4.0 โดยใช้
กระบวนการจัดการความเปลีย่ นแปลง
ประเทศไทย 4.0: โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความมันคง
่
มังคั
่ ง่ และยังยื
่ น
ด้วยวิสยั ทัศน์ของประเทศไทยทีว่ ่า “ประเทศมีความมันคง
่ มังคั
่ ง่ ยังยื
่ น เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ ดงั กล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบายทีจ่ ะใช้
โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไทยสูค่ วามมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยังยื
่ น หรือทีเ่ รา
2
รู้จกั กันว่าไทยแลนด์ 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 กล่าวได้ว่าประเทศไทยมีพฒ
ั นาการทางเศรษฐกิจอย่าง
1

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, พิ มพ์เขียวและแผนปฏิ บตั ิ การขับเคลื่อน
Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั ่งคัง่ มันคง
่ และยังยื
่ น, [ออนไลน์], แหล่งทีม่ า:
http://bps.moph.go.th/new_bps/sites /default/files/Thailand%204.0model1.pdf [15 สิงหาคม 2560].
2
สานักวิจยั และพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สานักงาน ก.พ., ระบบราชการในบริ บทไทยแลนด์ 4.0,
(กรุงเทพมหานคร: สานักงาน ก.พ., 2560), หน้า 1.
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ต่อเนื่องและมีการปรับเปลีย่ นโมเดลเศรษฐกิจมาหลายครัง้ ในอดีตทีผ่ ่านมา โดยเริม่ จากประเทศไทย 1.0 ที่
เน้นภาคเกษตรกรรมไปสู่ประเทศไทย 2.0 ทีเ่ น้นอุตสาหกรรมเบา เน้นการทดแทนการนาเข้า เน้นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงานราคาถูกจากนัน้ ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสู่ประเทศไทย 3.0 ในปั จจุบนั ทีเ่ น้น
เน้นอุตสาหกรรมหนักทีม่ คี วามซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ รวมถึงเน้นการส่งเสริมการส่งออก เน้นการลงทุนและการ
นาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ถึงแม้ว่าจะทาให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจทีเ่ จริญเติบโตเพิม่ ขึน้ แต่ ประเทศ
ยังต้องเผชิญกับกับดักรายได้ประเทศปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้าของความมันคง
่ และกับดักความไม่
สมดุลของการพัฒนา จนทาให้ต้องนาไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ของประเทศใหม่ เพื่อก้าวข้าม
ประเทศไทย 3.0 ไปสูป่ ระเทศไทย 4.0
ประเทศไทย 4.0 จึง ถือได้ว่ า เป็ นโมเดลเศรษฐกิจ ที่จ ะน าพาประเทศไทยให้หลุ ดพ้น จากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้าของความมันคง
่ และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา
พร้อมๆ ไปกับการเปลีย่ นผ่านประเทศไทยไปสูป่ ระเทศในโลกทีห่ นึ่งทีม่ คี วามมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยังยื
่ นในบริบท
ของโลกยุค The Fourth Industrial Revolution อย่างเป็ นรูปธรรมตามแนวทางทีแ่ ผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้
วางเอาไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลกตามแนวคิด
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ”3 ทัง้ นี้ ประเทศไทย 4.0 มีการกาหนด
เป้ าหมายครอบคลุมใน 4 มิติ ดังนี้4
1. ความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ เป็ น “ระบบเศรษฐกิจที่เ น้ นการสร้างมูลค่า ” ที่ขบั เคลื่อนด้ว ย
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
2. ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็ น “สังคมทีเ่ ดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทอดทิง้ ใครไว้ขา้ งหลัง ” ด้วยการ
เติมเต็มศักยภาพของผูค้ นสังคม เพื่อสร้างหลักประกันความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จสังคมและฟื้ นความสมานฉันท์
และความเป็ นปึ กแผ่นให้กลับคืนมาอีกครัง้ หนึ่ง
3. การยกระดับคุณค่ามนุษย์ ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็ น “มนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์ในศตวรรษที่ 21”
ควบคู่ไปกับการเป็ น “คนไทย 4.0 ในโลกทีห่ นึ่ง”
4. การรักษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม เป็ น “สัง คมที่น่า อยู่” มี “ระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับ สภาพตาม
ภูมอิ ากาศ” ควบคู่ไปกับการเป็ น “สังคมคาร์บอนต่า”อย่างเต็มรูปแบบ
นอกจากประเทศไทย 4.0 จะมีการกาหนดเป้ าหมายครอบคลุมใน 4 มิตแิ ล้วนัน้ ประเทศไทย 4.0 ยัง
ประกอบด้วย 5 วาระขับเคลื่อนสาคัญดังนี้5
วาระที่ 1 การเตรียมคนไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่โลกที่ หนึ่ ง การเป็ นมนุ ษย์ท่สี มบูรณ์เป็ นเงื่อนไขที่
จาเป็ นในการเตรียมคนไทย 4.0 สู่โลกทีห่ นึ่ง จะครอบคลุมการปรับเปลี่ยนใน 4 มิตดิ งั ต่อไปนี้คอื 1) เปลีย่ น
จากคนไทยทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและทักษะทีจ่ ากัด เป็ นคนไทยทีม่ คี วามรู้ และทักษะสูง มีความสามารถใน
การรังสรรค์นวัตกรรม 2) เปลีย่ นจากคนไทยทีม่ องเน้นประโยชน์ส่วนตน เป็ นคนไทยทีม่ จี ติ สาธารณะ และมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 3) เปลีย่ นจากคนไทยแบบ Thai-Thai เป็ นคนไทยแบบ Global Thai มีความ
3

สานักวิจยั และพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล, พิ มพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความ
มังคั
่ ง่ มันคง
่ และยังยื
่ น, [ออนไลน์], แหล่งทีม่ า: http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf [15 สิงหาคม 2560].
4
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), “Thailand 4.0 โมเดลขับเคลือ่ นประเทศไทยสู่
ความมังคั
่ ง่ มันคง
่ และยังยื
่ น”, จดหมายข่าว, ปี ท่ี 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม): 7.
5
สานักวิจยั และพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล, พิ มพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความ
มังคั
่ ง่ มันคง
่ และยังยื
่ น, [ออนไลน์], แหล่งทีม่ า: http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf [15 สิงหาคม 2560].
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ภาคภูมิใจในความเป็ นไทยและสามารถยืนอย่างมีศกั ดิศ์ รีในเวทีสากล และ 4) เปลี่ยนจากคนไทยที่เป็ น
Analog Thai เป็ นคนไทยทีเ่ ป็ น Digital Thai สามารถดารงชีวติ เรียนรูท้ างาน และประกอบธุรกิจ ได้อย่าง
เป็ นปกติสขุ ในโลกยุคดิจติ อล
วาระที่ 2 การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เป้ าหมายหลักของ
ประเทศไทย 4.0 คือการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างจากการ “ปั กชา” สู่การมี “รากแก้ว” ของตนเอง ดังนัน้
ภายใต้ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต รัฐบาลมีนโยบายสาคัญในการปรับเปลีย่ นจาก “ระบบเศรษฐกิจทีพ่ ง่ึ พา
เทคโนโลยีจากภายนอกเป็ นส่วนใหญ่ ” สู่“ระบบเศรษฐกิจทีเ่ น้นการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองในระดับที่
เหมาะสม” จึงได้กาหนด 5 กลุ่มเทคโนโลยี/อุตสาหกรรมเป้ าหมายทีต่ ้องการพัฒนาขึน้ ในประเทศดังนี้คอื 1)
กลุ่มเกษตรและอาหาร ใช้เทคโนโลยีชวี ภาพ (Food & Agriculture Biotech) 2) กลุ่มสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีชวี
การแพทย์ (Health & Wellness–Biomedical) 3) กลุ่มเครื่องมืออัจฉริยะและหุ่นยนต์ ใช้เทคโนโลยีเมคาทรอ
นิกส์ (Smart Devices & Robotics–Mechatronics) 4) กลุ่มดิจทิ ลั และอินเทอร์เน็ตออฟติง ใช้เทคโนโลยีสมอง
กลฝั งตัว (Digital & IOT-Embedded Technology) และ 5) กลุ่มสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ใช้ Service
Design ในการสร้างมูลค่า (Creative & Culture-High Value Services)
วาระที่ 3 การบ่มเพาะผูป้ ระกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิ สาหกิ จที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม
อันประกอบด้วย 1) การเปลีย่ นเกษตรกรแบบดัง้ เดิมเป็ นเกษตรกรทีท่ นั สมัย (Smart Farmers) 2) การเปลีย่ น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แบบดัง้ เดิมเป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีท่ นั สมัย
(Smart SMEs) 3) การเปลีย่ นธุรกิจบริการแบบดัง้ เดิม เป็ นธุรกิจที่ให้บริการทีม่ มี ูลค่าสูง (High Value
Services) และ 4) การส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ (Startups)
วาระที่ 4 การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิ จภายในประเทศผ่านกลไกของ 18 กลุ่มจังหวัด
และ 76 จังหวัด ประกอบไปด้วย
กลุ่ม 1 ภาคเหนือตอนบน 1 เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหาร
สุขภาพ
กลุ่ม 2 ภาคเหนือตอนบน 2 เป็ นประตูสอู่ นุภาคลุ่มน้าโขงและ ASEAN+3 ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วที่
เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
กลุ่ม 3 ภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็ นศูนย์กลางการค้าและการบริการสีแ่ ยกอินโดจีนและประตูสเู่ มียนมา
กลุ่ม 4 ภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็ นศูนย์กลางธุรกิจข้าวและท่องเทีย่ วมรดกโลก
กลุ่ม 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็ นศูนย์กลางการค้าของอนุภูมภิ าคลุ่มน้ าโขงและประตู
สูอ่ าเซียนตะวันออกและจีน
กลุ่ม 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็ นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและปศุสตั ว์ และการ
ท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่ม 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เป็ นเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหาร และโลจิสติกส์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่ม 8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็ นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์อารยธรรมขอมและกีฬา
และศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร
กลุ่ม 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็ นศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลกและประตูส่อู าเซียน
ตะวันออก
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กลุ่ม 10 ภาคกลางตอนบน 1 เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมรดกโลก และเมือ ง
นวัตกรรมทางด้านอาหาร
กลุ่ม 11 ภาคกลางตอนบน 2 เป็ นฐานการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ
กลุ่ ม 12 ภาคกลางตอนกลาง เป็ น ศูน ย์ก ลางอุ ต สาหกรรมสีเ ขีย ว การท่ อ งเที่ย วที่เ ป็ น มิต รกับ
สิง่ แวดล้อมและประตูสอู่ าเซียนและโลก
กลุ่ม 13 ภาคกลางตอนล่าง 1 เป็ นศูนย์กลางการค้าและการท่อ งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แห่งภาค
ตะวันตก
กลุ่ม 14 ภาคกลางตอนล่าง 2 เป็ นศูนย์กลางการค้าประมงแปรรูป สินค้าเกษตรและการท่องเทีย่ ว
นานาชาติ
กลุ่ม 15 ภาคตะวันออก เป็ นศูนย์กลางผลไม้ออแกนิค อุตสาหกรรมสะอาด และการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ
กลุ่ม 16 ภาคใต้ฝัง่ อ่าวไทย เป็ นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรภาคใต้ (ยางพารา ปาล์มน้ามัน ผลไม้)
กลุ่ ม 17 ภาคใต้ฝั ง่ อัน ดามัน เป็ นศูน ย์ก ลางการท่ องเที่ย วที่มีคุ ณภาพระดับ โลก และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ดา้ นวิทยาการอาหาร
และกลุ่ม 18 ใต้ชายแดน เป็ นเมืองนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ยางพารา ประมง
อาหารฮาลาล) ประตูสอู่ าเซียนตอนใต้
วาระที่ 5 บูรณาอาเซี ยนเชื่ อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก โดยยุทธศาสตร์การค้า และการ
ลงทุนภายใต้ประเทศไทย 4.0 จะเน้นให้ส่วนของการผลักดันให้ประเทศไทยเป็ น Trading & Service Nation
ซึง่ มาตรการผลักดันการเป็ น Trading & Service Nation จะประกอบไปด้วย (1) การดึงดูดให้บรรษัทข้ามชาติ
ใช้ประเทศไทยเป็ น Regional Head Quarter (2) การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม (3) การพัฒนาระเบียบ
เศรษฐกิจตะวันออก (4) การจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษในบริเวณชายแดน (5) การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็ น
Logistic Hub และ (6) การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็ น Digital Economy อย่างสมบูรณ์
เพื่อให้ภาครัฐสามารถเป็ นหนึ่งในตัวหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมี
การปรับเปลีย่ นกลไกดังต่อไปนี้
1. การสร้างรัฐที่ น่าเชื่อถือ หัวใจสาคัญของการบริหารราชการแผ่นดินคือการมี “รัฐที่น่าเชื่อถือ”
คุณลักษณะของรัฐที่น่าเชื่อถือประกอบไปด้วย (1) การมีนักการเมืองที่มคี ุณภาพภายใต้ระบบการเมืองที่มี
ประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ (2) การมีผนู้ าทางการเมืองทีม่ คี วามซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ความสามารถ มี
วิสยั ทัศน์กว้างไกล และมีความมุ่งมันอย่
่ างแรงกล้าในการขับเคลื่อนประเทศไปสูก่ ารเป็ นประเทศในโลกทีห่ นึ่ง
(3) การมียุทธศาสตร์ชาติทช่ี ดั เจนสอดรับกับความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ จากภายนอกและภายในประเทศ
อย่างเป็ นรูปธรรม และ (4) การมีระบบราชการ สถาบัน และกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการขับเคลื่อนวิสยั ทัศน์
รวมทัง้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
2. แหล่งที่ มาของนโยบายสาธารณะ การกาหนดนโยบายสาธารณะจะต้องมีท่มี าจาก 3 ส่วน
สาคัญประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 วิสยั ทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในฐานะเป็ นกรอบหลักที่กาหนดทิศทางและสร้าง
ความต่อเนื่องเพื่อไปสูก่ ารบรรลุเป้ าประสงค์ร่วมของคนในชาติ ส่วนที่ 2 นโยบายของพรรคการเมืองในฐานะที่
สามารถสะท้อนความต้องการทีแ่ ท้จริงของประชาชน และส่วนที่ 3 ระบบราชการในฐานะทีเ่ ป็ นภาคส่วนทีม่ ี
อานาจหน้าทีใ่ นการดาเนินงานตามนโยบายสาธารณะ
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3. การปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิ จ อานาจหน้ าที่ และรูปแบบการปฏิ บตั ิ ราชการ โดยภาครัฐ
จาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และบทบาทภารกิจใหม่ โดยการส่งเสริมและสนับสนุ นให้ภาคส่วนอื่นๆ
โดยเฉพาะภาคเอกชนและภาคประชาสังคม มีความเข้มแข็งและสามารถเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
บริหารจัดการมากขึน้ ควบคู่ไปกับการทบทวนบทบาทภารกิจ กฎระเบียบต่างๆ ของภาครัฐจาเป็ นจะต้องถูก
นามาทบทวน โดย (1) การยกเลิกกฎระเบียบทีไ่ ม่จาเป็ น (Deregulation) เนื่องจากกฎระเบียบดังกล่าวอาจจะ
ไม่ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงและเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานตามปกติของภาคส่วนอื่นๆ และ (2) การแก้ไข
เพิม่ เติมกฎระเบียบ (Reregulation) เนื่องจากกฎระเบียบทีม่ ผี ลใช้บงั คับอยู่แล้ว แต่ขาดประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้หรือไม่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศได้ดเี ท่าทีค่ วรให้สามารถตอบสนองต่อความเปลีย่ นแปลงและ
สถานการณ์ของโลกในศตวรรษที่ 21 ได้ดยี งิ่ ขึน้
4. การสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ โดยดาเนินการผ่านแนวคิด
ใหม่ทเ่ี รียกว่า “การร่วมบริหารจัดการ” ซึง่ จะเป็ นการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ครัง้ ใหญ่ (1) จากการเน้นความ
มันคงมาสู
่
ก่ ารเน้นความมังคั
่ งในอดี
่
ตทีผ่ ่านมา ภาครัฐจะมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับ “ความมันคง”
่
ของชาติ
เป็ นสาคัญ แต่ในปั จจุบนั สถานการณ์โลกได้เปลีย่ นไป “ความมังคั
่ ง”่ ได้เข้ามามีบทบาทแทนที่ ซึง่ หากมีความ
มังคั
่ งเกิ
่ ดขึน้ อย่างแท้จริง และกระจายตัวอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม ครอบคลุม และทัวถึ
่ ง ความมันคงในชาติ
่
ก็
จะเกิดตามขึน้ มา (2) ปรับเปลีย่ นจากการใช้ “อานาจในแนวตัง้ ” ไปสู่การใช้ “อานาจในแนวนอน” มากขึน้ นัน่
หมายถึง การปรับเปลีย่ นการทางานทีเ่ บ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยภาครัฐไปสู่การทางานแบบสานพลัง “ประชารัฐ”
โดยมีภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนเข้ามาบูรณาการการทางานร่วมกัน และ (3) เป็ นการเปลีย่ น
จากอานาจนิยมเป็ นการปลูกฝั งระบอบประชาธิปไตย เพราะ “การร่วมบริหารจัดการ” นัน้ เป็ นฐานความ
ความคิดหลักในระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้ว
5. การยกระดับขีดความสามารถในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง โดยมีองค์ประกอบที่
สาคัญ 4 ประการ ดังต่อไปนี้คอื (1) การบริหารจัดการความเสีย่ งประเทศ (Country Risk Management) (2)
การบริหารจัดการภัยคุกคามนอกรูปแบบ (Non-Conventional Threats Management) (3) การบริหารจัดการ
ในสถานการณ์ภาวะวิกฤต (Crisis Management) และ (4) การบริหารจัดการสถานการณ์ภาวะวิกฤตที่
สามารถคาดการณ์ได้ (Predictable Surprises)
6. การบริ ห ารจัด การการเงิ น และทรัพยากร ในการขับ เคลื่อ นประเทศไปสู่เป้ า หมายตาม
ยุทธศาสตร์ท่ไี ด้กาหนดไว้ จาเป็ นจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณทีเ่ พียงพอ รัฐจึงต้องพิจารณาจัดหาแหล่ง
เงินทุนให้สอดรับกับแหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน โดยการจัดทางบประมาณตามโครงการ (Program Based
Budgeting) ที่สอดรับกับวิสยั ทัศน์และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และการบริหารจัดการงบประมาณในองค์รวม
การจัด ท างบประมาณแบบองค์ร วมจะต้ อ งยึด ตามวิสยั ทัศ น์ แ ละกรอบยุ ท ธศาสตร์ช าติเ ป็ น สาคัญ โดย
งบประมาณแผ่ น ดิน จะต้ อ งก่ อ ให้เ กิด ผลสัม ฤทธิ ์ โดยต้ อ งมีข้อ ตกลงในการปฏิบ ัติง าน (Performance
Agreement)
7. การสร้างระบบราชการแบบไร้รอยต่อ เป็ นการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของภาครัฐ โดย
การสร้าง ฐานข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ทีเ่ ป็ นเอกภาพ บูรณาการ และประสานเชื่อมโยงบน
ดิจติ อล แพลตฟอร์ม การบูรณาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของภาครัฐ จะทาให้ภาครัฐและภาคส่วน
ต่างๆ สามารถประสานเชื่อมโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูลสารสนเทศซึ่ งกันและกันใน 3 ระดับด้วยกัน กล่าวคือ
(1) การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ (Government to Government–G to G) (2) การเชื่อมโยง
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ข้อมูลระหว่างหน่ วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (Government to Business–G to B) และ (3) การเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน (Government to People–G to P)
ทัง้ นี้ สิง่ ทีค่ นไทยคาดว่าจะได้รบั จากประเทศไทย 4.0 มีอยู่ 5 ประการคือ 1) อยู่ใน “สังคมไทย 4.0”
2) เป็ น “คนไทย 4.0” 3) เป็ น “เกษตรกร 4.0” 4) เป็ น “SME 4.0” และ 5) เกิด “จังหวัด 4.0” แต่ละด้านมีสาระ
ดังนี้6
1. อยู่ใน “สังคมไทย 4.0” ทีเ่ ป็ นสังคมทีม่ คี วามหวัง (Hope) เป็ นสังคมทีเ่ ปี่ ยมสุข (Happiness)
และเป็ นสังคมทีม่ คี วามสมานฉันท์ (Harmony) เป็ นสังคมทีม่ คี วามพอเพียง โดยมีคนชนชัน้ กลางเป็ นคนส่วน
ใหญ่ ของประเทศ เกิดความเท่าเทียมในสังคม ความเหลื่อมล้าอยู่ในระดับต่ า ตลอดจนมีสงิ่ แวดล้อมและ
สุขภาพทีด่ ี
2. เป็ น “คนไทย 4.0” ทีไ่ ด้รบั โอกาสทางการศึกษาที่มคี ุณภาพดีและได้รบั สวัสดิการทางสังคมที่
เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวติ เป็ นคนทันโลก ทันเทคโนโลยีสามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมใิ จ และ
สามารถมีสว่ นร่วมกับนานาชาติ เพื่อทาให้โลกดีขน้ึ และน่าอยู่ขน้ึ
3. เป็ น “เกษตรกร 4.0” ทีห่ ลุดพ้นจากกับดักความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผูผ้ ลิตมาเป็ น
ผูป้ ระกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmers) มีการบริหารจัดการทีด่ ี มีตน้ ทุนการผลิตต่ า รวมทัง้
สามารถเพิม่ มูลค่าสินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป
4. เป็ น “SME 4.0” ทีส่ ามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้าง
มูลค่าในสินค้าและบริการ มีความสามารถทางการค้าขาย สามารถเข้าถึงตลาดในประเทศ ตลาดอาเซียน และ
ตลาดโลก ทาให้มรี ายได้สงู ขึน้ มีชวี ติ ความเป็ นอยู่ดขี น้ึ และมีอนาคตทีส่ ดใส
5. เกิด “จังหวัด 4.0” ทีม่ กี ารกระจายความเจริญทัวประเทศ
่
เศรษฐกิจขยายตัวสามารถทางานใน
ถิน่ ฐานบ้านเกิดได้โดยไม่จาเป็ นต้องเข้ามาทางานในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ เนื่องจากมีล่ทู างโอกาสและงาน
ทีด่ กี ระจายอยู่ในทุกจังหวัดทัวประเทศ
่
ทิ ศทางและแนวโน้ มที่ สาคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการสรรหาและการคัดเลือกของ
องค์การในอนาคตที่สอดรับกับประเทศไทย 4.0
หากพิจารณาถึงทรัพยากรมนุ ษย์ (Human Resource) จะเห็นได้ว่าเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ุณลักษณะ
เฉพาะที่ทาให้องค์การไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้ และไม่เกิดค่าเสื่อมราคาเมื่อใช้ไปนานๆ หากแต่
ทรัพยากรมนุษย์ยงิ่ ได้รบั การฝึกฝน ก็จะทาให้ยงิ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ดังนัน้ การทีอ่ งค์การใดถือ
ครองทรัพยากรมนุ ษย์ท่มี ีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และมีศกั ยภาพพร้อมสาหรับการปฏิบตั ิงานย่อม
ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาองค์การไปสูค่ วามสาเร็จตามภารกิจและเป้ าหมายได้เหนือกว่าคู่แข่ ง ในการได้มา
ซึง่ ทรัพยากรมนุ ษย์ท่มี คี ุ ณภาพอันประกอบด้วยความรู้ ทักษะ ความสามารถ และมีศกั ยภาพพร้อมสาหรับ
การปฏิบตั งิ านดังกล่าวย่อมอาศัยกระบวนการสรรหาและการคัดเลือก (Recruitment & Selection) ซึง่ ถือเป็ น
หนึ่ ง ในกระบวนการจัด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ท่ีมีค วามสาคัญ เป็ น อย่ า งมากสาหรับ องค์ก ารทุ ก องค์ก าร
เนื่องจากกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกเปรียบเสมือนเป็ นประตูด่านแรกในการค้นหาและการคัดเลือก

6

สานักวิจยั และพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล, พิ มพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมัง่
คัง่ มันคง
่ และยังยื
่ น, [ออนไลน์], แหล่งทีม่ า: http://www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf [15 สิงหาคม 2560].
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คนทีด่ ที ส่ี ดุ อีกทัง้ มีความเหมาะสมทีส่ ดุ สาหรับองค์การในการพัฒนาองค์การให้เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปใน
อนาคต
การสรรหาและการคัดเลือก (Recruitment & Selection) ถือเป็ นขัน้ ตอนที่สาคัญของวางแผน
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ โดยฝ่ ายทรัพ ยากรมนุ ษ ย์จ ะต้อ งก าหนดลัก ษณะงาน ขอบเขตงาน ความรับ ผิด ชอบ
ตลอดจนกาหนดคุณสมบัติของพนักงานที่พงึ ประสงค์ขององค์การ จากนัน้ นามาจัดทาสารสนเทศที่แสดง
รายละเอียดของคุ ณสมบัติและลักษณะงานของต าแหน่ งต่ างๆ เพื่อ ใช้เป็ นเอกสารประกอบการพิจารณา
คัด เลือกผู้สมัค รเข้า มาเป็ น พนัก งานขององค์ก าร 7 โดยการสรรหา (Recruitment) เป็ น กระบวนการที่
ดาเนินการโดยองค์การ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในการค้นหาและดึงดูดบุคคลทีม่ ศี กั ยภาพและมีความสนใจใน
งานเพื่อให้เข้ามาสมัครงานในตาแหน่ งงานตามทีอ่ งค์กรต้องการ8,9 ขณะทีก่ ารคัดเลือก (Selection) เป็ นส่วน
หนึ่งของกระบวนการสรรหา โดยเป็ นกระบวนการทีอ่ งค์การพยายามใช้เครื่องมือต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในการพิจารณา
และตัดสินใจเลือกบุคคลทีม่ คี วามรู้ ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะ คุณภาพ ตลอดจนมีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม
ทีส่ ดุ จากกลุ่มบุคคลทีม่ าสมัครงาน เพื่อให้เข้ามาทางานในตาแหน่ งงานตามทีอ่ งค์การต้องการ โดยทัวไปการ
่
สรรหาและการคัดเลือกประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนคือ 1) การกาหนดคุณลักษณะทีต่ ้องการ ได้แก่ การกาหนด
คุณวุฒิการศึก ษา และคุณสมบัติอ่นื ๆ ตามลักษณะงาน 2) การสรรหาคนที่มีลักษณะที่ต้องการ โดยการ
ประกาศรับสมัครบุคคลผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย และ 3) การดาเนินการคัดเลือก
โดยการสอบวัดคุณสมบัตดิ ว้ ยแบบทดสอบหรือข้อเขียนตามแนวทางของแต่ละองค์การเพื่อวัดคุณสมบัตวิ ่าจะ
ได้บุคคลตามทีต่ อ้ งการหรือไม่10 ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าองค์การสามารถดาเนินการสรรหาและการคัดเลือกบุคคล
ให้เ ข้ามาสู่องค์การได้นัน้ ก็ต่อ เมื่อ มีตาแหน่ งงานในองค์ก ารว่างลง ทัง้ นี้องค์ก ารจะต้องดาเนิ นการอย่า ง
เหมาะสมสอดคล้องตามกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
แต่เนื่องจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีมี ความเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และดูเหมือนว่ามีแนวโน้มที่ทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ ในปั จจุบนั นัน้ ทาให้องค์การต่างๆ จาเป็ นต้องมีการ
พัฒนา และการปรับตัวเพื่อให้เกิดความพร้อมสาหรับรับมือกับความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าว โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ประเด็นโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไทยสูค่ วามมันคง
่ มังคั
่ ง่ และ
ยังยื
่ น หรือประเทศไทย 4.0 ทีอ่ ยู่ในกระแสความสนใจของสังคมในขณะนี้กม็ องว่าทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นหัวใจ
สาคัญของการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยภายใต้โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าว ดังนัน้ การดาเนินการ
สรรหาและการคัดเลือกบุคคลให้เข้ามาสู่องค์การย่อมต้องมีการพัฒนาและการปรับตัว เพื่อทาให้วธิ กี ารหรือ
กระบวนการในการได้มาซึง่ ทรัพยากรมนุษย์ทม่ี คี ุณภาพเป็ นไปอย่างเหมาะสมมากยิง่ ขึน้ สาหรับทิศทางและ
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แนวโน้มทีส่ าคัญของการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรในอนาคตทีส่ อดรับกับประเทศไทย 4.0 มีอย่างน้อย
7 ประการดังนี้11
1. การสรรหาและการคัดเลือกจะให้ ความสาคัญต่อการเปลี่ ยนแปลงจากเชิ งรับสู่เชิ งรุก
(From reactive to proactive) การเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ทส่ี ุดมักจะค่อยๆ เกิดขึน้ กล่าวคือการเปลีย่ นแปลง
ของการสรรหาและการคัดเลือกจะให้ความสาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงจากเชิงรับมาสู่เชิงรุก ซึง่ จาเป็ นจะต้องมี
ระดับของการวางแผนทรัพ ยากรมนุ ษย์ ในปั จจุ บนั ระดับของการวิเคราะห์ ทางด้านทรัพยากรมนุ ษ ย์ม ัก
ค่อนข้างง่ายทีจ่ ะช่วยเพิม่ คุณภาพของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ อาจทาให้มปี ระเด็นคาถามต่างๆทีเ่ กิดขึน้
เป็ นต้นว่าใครคือคนทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะออกในปี ทจ่ี ะมาถึง อะไรคือความสามารถทีอ่ งค์การต้องการที่มแี นวโน้ม
สูงขึน้ ดังนัน้ การรับสมัครตาแหน่งงานทีว่ ่างลงแบบทันทีอาจไม่มอี กี ต่อไป แต่ทงั ้ นี้การรับสมัครจะเป็ นไปเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถทีจ่ าเป็ นในอนาคต
2. การสรรหาและการคัดเลือกจะให้ความสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงจากการสรรหางานมาสู่
การสรรหาการมอบหมายงาน (From recruiting for jobs to recruiting for assignments) องค์การจะมี
ความสร้างสรรค์มากขึน้ โดยการใช้โอกาสของแรงงานทีม่ คี วามยืดหยุ่นมากขึน้ ซึง่ จะช่วยให้คดิ ในแง่ของงาน
และอื่นๆ ในแง่ของการที่ได้รบั มอบหมายงานน้อยลง โดยมีงานที่จะต้องทา และสามารถหาคนที่ดที ่สี ุดใน
ตลาดทีส่ ามารถทางานที่ได้รบั มอบหมายได้อย่างรวดเร็วขึน้ ตัวกลางทีม่ คี วามรูท้ ่ดี ีเกีย่ วกับตลาดมืออาชีพ
สามารถช่วยได้ นอกจากนี้ ยังมีเวทีออนไลน์ทใ่ี ห้บริการในโดเมนนี้มากขึน้
3. การสรรหาและการคัดเลือกจะให้ความสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกทักษะมา
สู่การเลือกคุณค่าและบุคลิ กภาพ (From selecting on skills to selecting on values and personality)
องค์การโดยส่วนใหญ่จะมองหาบุคคลที่มคี วามสามารถเหมาะสมและสอดคล้องตามค่านิยมและบุคลิกภาพ
ขององค์การ
4. การให้ความสาคัญต่อการเรียนรู้ผ่านเกมในการสรรหา (Gamification in recruitment)
การใช้การเรียนรูผ้ ่านเกมในการการสรรหาอาจเกิดขึน้ ได้ในบางครัง้ ซึง่ จะทาให้การสรรหามีความสนุ ก และมี
ส่วนช่วยทาให้คนต้องการทีจ่ ะทางานให้กบั องค์การ ซึง่ ทาให้ได้ทงั ้ ทางานและมีความสนุกสนานอย่างเชื่อมต่อ
กันอย่างใกล้ชดิ
5. การให้ความสาคัญต่อการเรียนรู้ผ่านเกมในการคัดเลือก (Gamification in selection)
การเรียนรูผ้ ่านเกมได้ถูกนามาใช้ในขัน้ ตอนของการคัดเลือกเช่นเดียวกัน โดยผูส้ มัครทุกคนจะถูกขอให้เล่น
เกม (เช่น พนักงานเสิร์ฟวาซาบิ) และองค์การจะเป็ นผู้ทอ่ี ยู่เบื้องหลังเกม โดยการกาหนดรายละเอียดของ
ผูส้ มัครทีข่ น้ึ อยู่กบั พฤติกรรมและผลของการเล่นเกม การเล่นเกมจานวนมากจะให้ความสนุ กมากขึน้ กว่าการ
สัมภาษณ์ โดยคนทีส่ มั ภาษณ์ทุกคนมักจะถามคาถามเดียวกันมากหรือน้อยบ้าง เช่น สิง่ ทีเ่ ป็ นจุดแข็งของคุณ
เป็ นต้น
6. จุดจบของการฝึ กงาน (The end of traineeships) การฝึ กงานจะเริม่ ค่อยๆ จางหายไป การ
วางแผนอาชีพของผู้คนในอีกหลายปี ขา้ งหน้า จะไม่มคี วามเหมาะสมพอดีกบั ช่วงเวลาที่มกี ารเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทีเ่ พิม่ ขึน้ องค์การจึงต้องให้ผปู้ ระกอบการได้เรียนรูใ้ นการดาเนินงานอย่างใกล้ชดิ กับลู กค้าและ
ตลาด
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7. ใช้ การจัดการชุมชนเป็ นเครื่องมือในการสรรหา (Community management as a
recruitment tool) การปฏิบตั ใิ นการสร้างชุมชนทัวองค์
่ การ หรือในรูปแบบของ "แฟนคลับ" กาลังเติบโตขึน้
เรื่อยๆ โดยชุมชนจะมีการเชื่อมต่อไปยัง องค์การ และผ่านคนในชุมชนจะทาให้ได้รบั ประสบการณ์ทแ่ี ท้จริง
ของการเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ เมื่อมีโอกาส ผูส้ มัครจากชุมชนก็สามารถเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ
แนวทางในการเสริมสร้างประสิ ทธิ ภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการสรรหาและการคัดเลือก
ขององค์การสู่ความสาเร็จภายใต้ประเทศไทย 4.0 โดยใช้กระบวนการจัดการความเปลี่ยนแปลง
โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความมันคง
่ มังคั
่ ง่ และยังยื
่ น
หรือทีเ่ รียกว่า ประเทศไทย 4.0 จะเห็นได้ว่ามีผลกระทบต่อประเด็นการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์การ
ต่างๆ อยู่มากมายหลายประการ จึงทาให้ตอ้ งมีการปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงรูปแบบ กระบวนการทางาน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านทรัพยากรมนุษย์ในระดับต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อความอยู่
รอด ความมันคง
่ และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น เพื่อให้สามารถสอดรับประเทศไทย 4.0 ดังนัน้
องค์การต่างๆ จึงควรจะต้องให้ความสาคัญต่อทางการจัดการความเปลีย่ นแปลงภายในองค์การ เนื่องจากว่า
กิจกรรมการจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management Activities) เป็ นกิจกรรมทีก่ าหนดขึน้ เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมการปรับเปลีย่ นองค์การ (Organization Change Activities) ในประเด็นทีป่ ระสงค์จะให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงขึน้ ในองค์การ มิใช่กจิ กรรมที่องค์การพึงดาเนินการตามลาพังโดยไม่มปี ระเด็นเป้ าหมายใน
การเปลีย่ นแปลงองค์การ เพราะหากหน่ วยงานไม่มปี ระเด็นเป้ าหมายในการเปลีย่ นแปลงก็ไม่ มเี หตุจาเป็ นที่
จะต้องดาเนินกิจกรรมการจัดการความเปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงเป็ นเรื่องของการออกจากสภาวะ
เดิม (Status Quo) เพื่อไปสู่เป้ าหมายหรือสภาพทีต่ ้องการหรือวิสยั ทัศน์ทค่ี วรจะเป็ น และมีการเคลื่อนจาก
สภาพปั จจุบนั ความเชื่อหรือทัศนคติ12 โดยเทคนิคการจัดการความเปลีย่ นแปลงจะช่วยให้การดาเนินภารกิจ
ปรับเปลี่ยนองค์การเพื่อ 1) มุ่งสร้างการยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึน้ ภายในองค์การอย่างเป็ นลาดับ
ขัน้ ตอน และ 2) ลดแรงต้าน และเพิม่ แรงสนับสนุ นจากบุคลากรภายในองค์การ เพื่อประโยชนทัง้ ต่อองค์การ
และบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย ดังนัน้ การจัดการความเปลี่ยนแปลงจึงเป็ นการสนับสนุ นเติมเต็มภารกิจ งาน
ปรับเปลี่ยนองค์การให้สมบูรณ์ครบถ้วนและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริงอย่างราบรื่นในองค์การ องค์การที่
สามารถบริหารการเปลีย่ นแปลงจนประสบผลสาเร็จล้วนเห็นความสาคัญของการจัดการความเปลีย่ นแปลงว่า
เป็ นกิจกรรมทีจ่ าเป็ นต่อความสาเร็จของการปรับเปลีย่ นองค์การ มิใช่การเพิม่ ภาระให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ านโดยไร้
ประโยชน์13
อย่ า งไรก็ต าม กิจ กรรมการจัด การความเปลี่ย นแปลงที่จ ะเป็ น ไปเพื่อ สนั บ สนุ น กิจ กรรมการ
ปรับเปลีย่ นองค์การเกี่ยวกับการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรจะต้อง
เริม่ ต้นจากการกาหนดวิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ และแนวทางในการจัดการความเปลีย่ นแปลงในเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์ดา้ นการสรรหาและการคัดเลือกอย่างชัดเจน โดยมุ่งผลลัพธ์ผลสัมฤทธิต่์ อองค์การเป็ นหลัก
ในขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยความจาเป็ นในระดับบุคคล เพื่อเอื้ออานวยให้บุคลากรในองค์การสามารถผ่าน
ช่วงเวลาแห่งการเปลีย่ นแปลง และปรับตัวเข้าสูว่ ถิ ใี หม่ได้อย่างราบรื่นทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้ อีกทัง้ เพื่อรักษา
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สานักงาน ก.พ.ร, คู่มือการบริ หารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเสริ มสร้างความเป็ นเลิ ศในการปฏิ บตั ิ ราชการของ
หน่ วยงานภาครัฐ, (กรุงเทพมหานคร: สานักงาน ก.พ.ร., 2550), หน้า 1-2.
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ระดับผลงาน ตลอดจนขวัญกาลังใจไว้ไม่ให้เสือ่ มถอยในช่วงทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงและเป็ นพืน้ ฐานเสริมผลงาน
ให้ดียงิ่ ๆ ขึน้ ไปเมื่อเข้าสู่วถิ ีใหม่แล้ว สาหรับแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ดา้ นการสรรหาและการคัดเลือกขององค์การสู่ความสาเร็จภายใต้ ประเทศไทย 4.0 โดยใช้กระบวนการ
จัดการความเปลี่ยนแปลง คณะผู้เขียนมีความเห็นสอดคล้องกับ แนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
เสริมสร้างความเป็ นเลิศในการปฏิบตั ริ าชการของหน่ วยงานภาครัฐตามมุมมองของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึง่ ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนดังนี้คอื 1) การเตรียมการ 2) การดาเนินงานจัดการ
ความเปลี่ยนแปลง และ 3) การสนับสนุ นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยังยื
่ น แต่ละแนวทางมีสาระสาคัญ
14
ดังนี้
1. การเตรียมการ ขัน้ ตอนนี้เป็ นการเตรียมก่อนนาการเปลีย่ นแปลงเข้าสู่ องค์การ เพื่อให้การ
เปลีย่ นแปลงนัน้ ดาเนินไปในทิศทาง วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายเดียวกัน เพื่อมุ่งสร้างเอกภาพ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์การ ขัน้ ตอนนี้จงึ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1.1 การจัดตัง้ คณะทางานรับผิดชอบด้านการสรรหาและการคัดเลือก โดยบุคคลทีค่ วรเข้ามาเป็ น
คณะทางานดังกล่าว ควรเป็ นบุคคลทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ และได้รบั การยอมรับและความไว้วางใจจากบุคลากรส่วน
ใหญ่ ภายในองค์การ รวมถึงเห็นความสาคัญและความจาเป็ นของการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ ตลอดจนมี
ความรู้ และความเข้าใจในเรื่องการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรนัน้ เป็ นอย่างดี
1.2 กาหนดบทบาทหน้าที่ ตลอดจนขัน้ ตอน และวิธกี ารทางานร่วมกัน เพื่อให้คณะทางานมี
แนวทางมาตรฐานในการประสานงาน และบรรลุผลร่วมกัน
1.3 กาหนดแผนกิจกรรมการสรรหาและการคัดเลือก พร้อมระยะเวลา ดาเนินการรายกิจกรรม
ตามความคืบหน้าของกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน เช่น สารวจระดับความพร้อมของบุคลากรภายในองค์การต่อ
การปรับเปลีย่ นองค์การในประเด็นการสรรหาและการคัดเลือก กาหนดกลุ่มเป้ าหมายทีป่ ระสงค์จะให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงในเรื่องดังกล่าว และกลุ่มบุคคลทีภ่ ารกิจ การจัดการความเปลีย่ นแปลงนัน้ จาเป็ นต้องได้ร บั การ
สนับสนุน
ผลที่ได้ในขัน้ ตอนนี้คอื แผนกิจกรรมการปรับเปลีย่ นองค์การ และแผนกิจกรรมการสรรหาและ
การคัดเลือก
2. การดาเนิ นงานจัดการความเปลี่ยนแปลง กล่าวได้ว่าในขัน้ ตอนนี้เป็ นการดาเนินการเพื่อให้
เกิดความเปลีย่ นแปลงตามแผนกิจกรรมการปรับเปลีย่ นองค์การ และแผนกิจกรรมการสรรหาและการคัดเลือก
ทีก่ าหนดไว้ในขัน้ การเตรียมการ โดยเน้นการสร้างความยอมรับในองค์การตามลาดับขัน้ ตอน APEC 4 ซึ่ง
ประกอบด้วยขัน้ ตอนคือ 1) รับรู้ (Awareness) 2) ศรัทธา (Passion) 3) ศึกษาวิธี (Education) และ 4) มี
ความสามารถ (Competence) แต่ละขัน้ ตอนมีสาระสาคัญดังนี้
2.1 รับรู้ (Awareness) คือ การสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มเป้ าหมายและผู้เกี่ยวข้องเห็นถึง
ความจาเป็ นในการเปลีย่ นแปลง อีกทัง้ สร้างความเข้าใจในความเสีย่ งหรือผลเสียทัง้ ในระดับองค์การและบุคคล
หากองค์การไม่สามารถดาเนินแผนการเปลีย่ นแปลงในเรื่องกิจกรรมการสรรหาและการคัดเลือก เช่น การจัด
กิจกรรมสือ่ สารประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิเช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ Email Intranet โปสเตอร์ เป็ นต้น
14

สานักงาน ก.พ.ร, คู่มือการบริ หารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเสริ มสร้างความเป็ นเลิ ศในการปฏิ บตั ิ ราชการ
ของหน่ วยงานภาครัฐ, (กรุงเทพมหานคร: สานักงาน ก.พ.ร., 2550), หน้า 8-25.
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2.2 ศรัท ธา (Passion) การสร้างความศรัทธาเป็ น กระตุ้นให้อยากเปลี่ยนแปลง เป็ นขัน้ ตอน
หลังจากที่ สามารถสร้างการตระหนักรูใ้ ห้แก่บุคลากรในองค์การแล้ว การสร้างศรัทธาอาจกระทาได้โดยการ
เปิ ดโอกาสให้เข้ามีสวนร่วมตัง้ แต่ ต้น เพื่อให้เข้าใจกระบวนการและความจาเป็ น และสร้างความรู้สกึ เป็ น
เจ้าของร่วมกันในการเปลีย่ นแปลงในเรื่องกิจกรรมการสรรหาและการคัดเลือก ทัง้ นี้จะต้องคานึงถึงปั จจัยอื่นๆ
ทีม่ ผี ลต่อระดับความ “ศรัทธา” อยากเปลีย่ นแปลง ได้แก่ 1) ลักษณะการเปลีย่ นแปลงและประโยชน์ (ทัง้ ต่อ
องค์การโดยรวมและต่อบุคคลนัน้ เป็ นการเฉพาะ) 2) ประวัตแิ ละบริบทขององค์การ 3) สภาวการณ์สว่ นบุคคล
ของผูน้ ัน้ เช่น สถานภาพทางการเงิน อายุ สุขภาพ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และความสัมพันธ์ใ นที่
ทางาน และ 4) แรงบันดาลใจส่วนบุคคลของผูน้ นั ้ เช่น การแสวงหาความยอมรับนับถือ ความก้าวหน้าในงาน
อาชีพ ตลอดจนความประสงค์จะช่วยเหลือผูอ้ ่นื
2.3 ศึกษาวิธี (Education) ขัน้ ตอนนี้เป็ นการเปิ ดโอกาสและจัดเตรียมกิจกรรมเสริมความรู้
ตลอดจนให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ทีจ่ าเป็ น เพื่อให้คนในองค์การมีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับประเด็นการเปลีย่ นแปลงพัฒนาองค์การในเรื่องกิจกรรมการสรรหาและการคัดเลือก รวมทัง้ ความ
เข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบใหม่ทส่ี มั พันธ์กบั การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กิจกรรมงานในขัน้ ตอนการ
“ศึกษาวิธ”ี นี้ จึงได้แก่ การประเมินระดับความรู/้ ทักษะ/สมรรถนะปั จจุบนั ของบุคลากรภายในองค์การในเรื่อง
กิจ กรรมการสรรหาและการคัด เลือ ก การจัด กิจ กรรมเสริม ความรู้แ ละทัก ษะรายการที่จ าเป็ น ต่ อ การ
เปลีย่ นแปลง แต่บุคลากรในองค์การยังอ่อนด้อยอยู่ เป็ นต้น
2.4 มีความสามารถ (Competence) ขัน้ ตอนนี้เป็ นการสร้างความเชื่อมันในการปฏิ
่
บตั ิจริง อัน
เกิดจากการที่บุคลากรได้นาความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องกิจกรรมการสรรหาและการคัดเลือกไปประยุกต์ใช้จน
เกิดทักษะและความมันใจว่
่ าสามารถประสบความสาเร็จได้ดว้ ยวิธกี ารแบบใหม่ เช่น การจัดโอกาส on-the-job
training แก่กลุ่มเป้ าหมาย การจัดวาระแลกเปลีย่ นความรู้ และประสบการณ์ในหมู่ผเู้ คยดาเนินการมาแล้ว
(knowledge and experience sharing forum)
3. การสนับสนุนให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงอย่างยังยื
่ น ขัน้ ตอนนี้มุ่งดาเนินการในวิถที างเหมาะสม
และทีเ่ ป็ นไปได้เพื่อเชื่อมโยงผลงานอันเป็ นผลจากการเปลีย่ นแปลงเข้าสู่กระบวนการให้ความดีความชอบทัง้
ในระดับหน่วยงานและบุคคล และบูรณาการเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการทัวไปขององค์
่
การ อีกทัง้
เป็ นส่วนหนึ่งของเนื้องานอันเป็ นกิจวัตรของผูป้ ฏิบตั งิ าน เช่น การให้รางวัลแก่ผปู้ ฏิบตั ดิ ี เป็ นต้น
กล่าวโดยสรุปแล้ว การจัดการความเปลีย่ นแปลงเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร
มนุ ษย์ดา้ นการสรรหาและการคัดเลือกภายใต้ ประเทศไทย 4.0 ให้ประสบผลสาเร็จจาเป็ นจะต้องอาศัยการ
ปรับปรุงพัฒนาองค์การและต้องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการสรร
หาและการคัดเลือกประสบผลสาเร็จตามเป้ าหมายที่ได้ตงั ้ เอาไว้ ทัง้ นี้ แนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการสรรหาและการคัดเลือกขององค์การสูค่ วามสาเร็จภายใต้ประเทศไทย 4.0
โดยใช้กระบวนการจัดการความเปลีย่ นแปลง สามารถแสดงได้ตามภาพประกอบที่ 1
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ภาพประกอบที่ 1 แนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการสรรหาและการ
คัดเลือกขององค์การสูค่ วามสาเร็จภายใต้ประเทศไทย 4.0 โดยใช้กระบวนการจัดการความเปลีย่ นแปลง
ที่มา: สังเคราะห์โดยคณะผูเ้ ขียน
แนวทางในการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการสรรหาและการ
คัดเลือกขององค์การสู่ความสาเร็จภายใต้ประเทศไทย 4.0
โดยใช้กระบวนการจัดการความเปลี่ยนแปลง

กระบวนการจัดการความเปลี่ยนแปลง
1) การเตรียมการ 2) การดาเนินงานจัดการความเปลีย่ นแปลง
และ 3) การสนับสนุนให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างยังยื
่ น

สรุป
ภายใต้ประเทศไทย 4.0 อันเป็ นนโยบายสาคัญในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่
เศรษฐกิจทีข่ บั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) เพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความมันคง
่ มังคั
่ ง่
และยังยื
่ นของรัฐบาลด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลกตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยขับเคลื่อนผ่านกลไกทีส่ าคัญคือ กลไกประชารัฐ ทัง้ นี้ ประเทศไทย 4.0
มีเป้ าหมายทีค่ รอบคลุมใน 4 มิตคิ อื ความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ ความอยู่ดมี สี ุขทางสังคม การยกระดับคุณค่า
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มนุษย์ และการรักษ์สงิ่ แวดล้อม ดังนัน้ ประเทศไทย 4.0 ได้กลายมาเป็ นประเด็นท้าทายทีส่ าคัญต่อการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การต่างๆ โดยทีอ่ งค์การต่างๆ ต่างคาดหวังให้พนักงานแสดงออกซึง่ ประสิทธิภาพใน
การทางานมากขึน้ เพื่อให้สามารถทางานอย่างบรรลุผลสาเร็จ ตามภารกิจและเป้ าหมายขององค์การและสอด
รับกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบประเทศไทย 4.0 ทรัพยากรมนุ ษย์จงึ กลายมาเป็ น
ปั จจัยแห่งความสาเร็จ ทางการบริหารที่สาคัญที่สุดของการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยภายใต้รูปแบบ
ดังกล่าว กล่าวได้ว่านอกจากองค์การจะต้องเร่งรีบพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การเพื่อให้
มีค วามรู้ ทักษะ ความสามารถ และมีศกั ยภาพพร้อ มสาหรับ การปฏิบตั ิงานแล้ว องค์ก ารยัง จาเป็ นต้อ ง
แสวงหาทรัพยากรมนุ ษย์รุ่นใหม่ๆ ที่มคี ุณภาพสูง เพื่อมาเสริมศักยภาพขององค์การ การสรรหาและการ
คัดเลือกจึงเป็ นกระบวนการทีม่ คี วามสาคัญในการทาให้ได้มาซึง่ พนักงานทีม่ คี ุณภาพสูง โดยองค์การสามารถ
ดาเนินการสรรหาและการคัดเลือกโดยการกาหนดคุณลักษณะทีต่ ้องการ การสรรหาคนทีม่ ลี กั ษณะทีต่ ้องการ
รวมถึงการดาเนินการคัดเลือกตามลาดับ ทัง้ นี้ จะต้องคานึงถึงทิศทางและแนวโน้มทีส่ าคัญของการสรรหาและ
การคัด เลือ กบุ คลากรในอนาคตที่สอดรับ กับประเทศไทย 4.0 เหล่า นี้ด้ว ย อันได้แ ก่ การสรรหาและการ
คัดเลือกจะให้ความสาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงจากเชิงรับสู่เชิงรุก (From reactive to proactive) การสรรหา
และการคัดเลือกจะให้ความสาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงจากการสรรหางานมาสู่การสรรหาการมอบหมายงาน
(From recruiting for jobs to recruiting for assignments) การสรรหาและการคัดเลือกจะให้ความสาคัญต่อ
การเปลี่ยนแปลงจากการเลือกทักษะมาสู่การเลือกคุณค่าและบุคลิกภาพ (From selecting on skills to
selecting on values and personality) การให้ความสาคัญต่อการเรียนรูผ้ ่านเกมในการสรรหา (Gamification
in recruitment) การให้ความสาคัญต่อการเรียนรูผ้ ่านเกมในการคัดเลือก (Gamification in selection) จุดจบ
ของการฝึ กงาน (The end of traineeships) และการใช้การจัดการชุมชนเป็ นเครื่องมือในการสรรหา
(Community management as a recruitment tool)
ดังนัน้ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ดา้ นการสรรหาและการคัดเลือกของ
องค์ก ารสู่ค วามสาเร็จ ภายใต้ป ระเทศไทย 4.0 องค์ก ารต่ า งๆ จ าเป็ น ต้ อ งใช้กิจ กรรมการจัด การความ
เปลี่ย นแปลง เพื่อ สนั บ สนุ น กิจ กรรมการปรับ เปลี่ย นองค์ ก าร โดยควรเริ่ม จากการก าหนดวิส ัย ทัศ น์
วัตถุประสงค์ และแนวทางในการจัดการความเปลีย่ นแปลงในเรื่องการสรรหาและการคัดเลือกอย่างชัดเจน อัน
เป็ นการปรับเปลีย่ นรูปแบบและวิธกี ารสรรหาและการคัดเลือกให้เป็ นไปตามทิศทางและแนวโน้มทีส่ าคัญของ
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรในอนาคตทีส่ อดรับกับประเทศไทย 4.0 โดยมีแนวทางหรือวิธกี ารทีจ่ ะทา
ให้เกิดการจัดการความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการสรรหาและการคัดเลือกเห็นผลอย่างเป็ นรูปธรรมนัน้ มีอยู่ 3
ขัน้ ตอนคือ 1) การเตรียมการ 2) การดาเนินงานบริหารการเปลีย่ นแปลง และ 3) การสนับสนุ นให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงอย่างยังยื
่ น ทัง้ นี้ องค์การจะต้องดาเนินการปรับปรุงพัฒนาองค์การและต้องมีการดาเนิ นการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ด้านการสรรหาและการ
คัดเลือกขององค์การสูค่ วามสาเร็จตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ เอาไว้ต่อไป
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