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Thailand 4.0แรงงานกับประเทศไทย 4.0



Thailand 4.0 | การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิของประเทศแรงงานกับประเทศไทย 4.0



Thailand 4.0 | การค้าสินค้าและบริการของประเทศแรงงานกับประเทศไทย 4.0



Thailand 4.0 | กรอบแนวคิดแรงงานกับประเทศไทย 4.0



Thailand 4.0แรงงานกับประเทศไทย 4.0



อุตสาหกรรมแห่งอนาคตแรงงานกับประเทศไทย 4.0



อาชีพมาแรงแรงงานกับประเทศไทย 4.0



Impact of Future Industriesแรงงานกับประเทศไทย 4.0



Digital Literacyแรงงานกับประเทศไทย 4.0



Gig Economyแรงงานกับประเทศไทย 4.0

GIG Economy



ทุนมนุษย์ | Human Capital

ประเทศไทยยังมีทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่ยังเป็นรอง
อีกหลายประเทศ ซึ่งเราจะต้องเน้นที่จะพัฒนาทุนมนุษย์ใน
ภาคราชการ อันประกอบด้วย ทักษะที่สะสมมา ความรู้ความ
ช านาญ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความคิดสร้างสรรค ์
ตลอดจนบุคลิกภาพ และทรัพย์สินส่วนบุคคลอืน่ที่จับต้อง
ไม่ได้ อาทิ สัมพันธภาพส่วนบุคคลในสงัคม การได้รับการ
ยอมรับในแวดวง เป็นต้น 

ที่มา : World Economic Forum (2015)

แรงงานกับประเทศไทย 4.0



ที่มา : http://www.upluzstudy.com/

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้น าในอนาคต
ประกอบด้วย
 มีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนไป
 สามารถระบุโอกาสและอุปสรรคได้
 มีความสามารถในการบริหารด้าน

การเงิน
 สามารถดึงศักยภาพออกมาได้อย่าง

เต็มท่ี
 สามารถพัฒนากรอบการท างานได้

อย่างเหมาะสม
 มีความสามารถในการวิเคราะห์

ศักยภาพขององค์กรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

 มีความสามารถในการสร้างผู้น าใน
องค์กร

 มีความเข้าใจในความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ตลาด และ
หน่วยงานภาคเอกชน

 มีความสามารถในการวางกลยุทธ์

ทักษะแห่งอนาคตแรงงานกับประเทศไทย 4.0



ทักษะแห่งอนาคตแรงงานกับประเทศไทย 4.0



ทักษะแห่งอนาคต

ที่มา : http://www.home-school.com/images/important-work-skills/04-future-skills-4-to-9.gif

แรงงานกับประเทศไทย 4.0



ทุนมนุษย์ (Human Capital) จึงหมายถึงทุนของทรัพยากร
มนุษย์ อันประกอบไปด้วย ทักษะที่สะสมมา ความรู้ความ
ช านาญ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนบุคลิกภาพ และทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่นทีจ่ับต้อง
ไม่ได้ อาทิ สัมพันธภาพส่วนบุคคลในสังคม การได้รับการ
ยอมรับในแวดวง ฯลฯ ที่จะท าให้บุคคลนั้นสามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ตนเอง องคก์ร และสังคมได้

ที่มา : http://www.dictionary.com/browse/human-capital

ความหมายของค าว่าทุมมนุษย์ (Human Capital)แรงงานกับประเทศไทย 4.0



ความแตกต่างระหว่าง Physical Capital VS Human Capitalแรงงานกับประเทศไทย 4.0



Thailand 4.0 กับ การพัฒนาทุนมนุษย์แรงงานกับประเทศไทย 4.0



Thailand 4.0 กับ การพัฒนาทุนมนุษย์แรงงานกับประเทศไทย 4.0



ภาพรวมของการจัดการทุนมนุษย์แรงงานกับประเทศไทย 4.0



Workplace Cultureแรงงานกับประเทศไทย 4.0



Workplace Leaderแรงงานกับประเทศไทย 4.0



 กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง หมายถึง  ยึดมั่นในความ
ถูกต้องดีงาม  ชอบธรรม  เสียสละ  อดทน  ยึดหลักวิชาและ
จรรยาวิชาชีพ  ไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ

 ซื่อสัตย์  และมีความรับผิดชอบ หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความตรงไปตรงมา  มีหลักธรรม แยกเรื่องส่วนตัวออกจาก
หน้าที่การงาน  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน  
ต่อผลการปฏิบัติงาน  ต่อองค์กร  และต่อการพัฒนาปรับปรุง
ระบบราชการ

 โปร่งใส  ตรวจสอบได้ หมายถึง  ปรับปรุงกลไกการท างาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส  ให้ประชาชนตรวจสอบความ
ถูกต้องได้  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย

 ไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง  การบริการประชาชนด้วยความ
เสมอภาค  ไม่เลือกที่รักมักที่ชังในการให้บริการ  ปฏิบัติต่อผู้
มารับบริการด้วยความมีน้ าใจ  เมตตา  เอื้อเฟื้อ

 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง  ท างานให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนด  ท างานให้เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม  ใช้
ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่า  เสมือนหนึ่งการใช้
ทรัพยากรของตนเอง  เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก 

ที่มา : ส านักงาน ก.พ.

ค่านิยมสร้างสรรค์ห้าประการแรงงานกับประเทศไทย 4.0



ที่มา : Time Magazine, January 2003

ข้าราชการที่ดีจะต้องกล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในความถูกต้อง
ดีงาม  ชอบธรรม  เสียสละ  อดทน  ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ  ไม่
ยอมโอนอ่อนตามอทิธิพลใดๆ

ค่านิยมสร้างสรรค์ห้าประการ | กล้ายืนหยัดท าในสิง่ที่ถกูตอ้งแรงงานกับประเทศไทย 4.0



ข้าราชการที่ดีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา  มีหลักธรรมแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การ
งาน  มีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่ ต่อประชาชน  ต่อผลการปฏิบัติงาน  ต่อองค์กร  และต่อการพัฒนา
ปรับปรุงระบบราชการ

ข้าราชการที่ดีจะต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อประเทศชาติ โดยความซ่ือสัตย์นี้จะเป็นเกราะ
ป้องกันภัยต่างๆของข้าราชการ และข้าราชการที่ดีจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วย
ความรัดกุมและรอบคอบ โดยผลของการปฏิบัติงานนั้นจะน ามาซึ่งผลส าเร็จที่น่าภาคภมูิใจ และผลสัมฤทธิ์อัน
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ข้าราชการจะต้องรับผิดชอบในการ
พัฒนาปรับปรุงระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดจน
ให้เกิดความโปร่งใส

ค่านิยมสร้างสรรค์ห้าประการ | ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบแรงงานกับประเทศไทย 4.0



ข้าราชการที่ดีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยโปร่งใส ให้ประชาชนตรวจสอบ
ความถูกต้องได้  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย ทั้งนี้
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสนีจ้ะเก่ียวข้องกับการที่ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินการหรือตรวจสอบการท างานได้อย่าง
เต็มที่ ไม่ปิดกั้น

การที่จะปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใสนัน้ข้าราชการที่ดีจะต้องยึดมั่นใน
หลักการที่ดีสามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องแม่นย า มีกระบวนการและ
ขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน ที่ส าคัญการท างานทุกขั้นตอนจะต้องมีการ
บันทึกรายละเอียดการท างานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเพือ่สามารถน ามา
ตรวจสอบได้ในภายหลัง

ค่านิยมสร้างสรรค์ห้าประการ | โปร่งใสและตรวจสอบได้แรงงานกับประเทศไทย 4.0



ที่มา : Transparency International

ค่านิยมสร้างสรรค์ห้าประการ | ดัชนีชี้วัดความโปร่งใสแรงงานกับประเทศไทย 4.0



ที่มา : Transparency International

ค่านิยมสร้างสรรค์ห้าประการ | ดัชนีชี้วัดความโปร่งใสแรงงานกับประเทศไทย 4.0



ที่มา : ส านักงานก.พ.

ความพึงพอใจในการได้รับบริการที่ดีนั้นมีหลากหลายมิติและก็แล้วแต่
สถานการณ์ของการบริการด้วย อย่างไรก็ดีการให้บริการนั้นจะท าให้
เกิดความพึงพอใจได้ก็เมื่อผู้รับบริการรู้สึกว่าได้รับบรกิารตรงตามที่

ตนเองต้องการ

ความพึง
พอใจ ความไว้ใจ

ผู้รับบริการ

ค่านิยมสร้างสรรค์ห้าประการ | ไม่เลือกปฏิบัติแรงงานกับประเทศไทย 4.0



ข้าราชการที่ดีจะต้องท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนด  ท างานให้เกิดผลดี
แก่หน่วยงานและส่วนรวม  ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่า  
เสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง  เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์
เป็นหลัก หรือที่เรียกว่า Result Based Management (RBM)

การบริหารที่เน้นการวางแผน การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
กลยุทธ์การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารในแต่ละระดับของ
องค์การต้องยอมรับและค านึงถึงผลงาน รวมทั้งต้องให้ความส าคัญกับจัด
วางระบบการตรวจสอบผลงานด้วยตัวชี้วดั ด้วยหลักการดังต่อไปนี้
S : Specific เฉพาะเจาะจง
M : Measurable สามารถวัดค่าได้
A : Achievable เป็นไปได้
R : Reasonable มีเหตุมีผล
T : Time Frame อยู่ในกรอบเวลาที่ก าหนด

Inputs Impact

ค่านิยมสร้างสรรค์ห้าประการ | มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานแรงงานกับประเทศไทย 4.0



เกณฑ์การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของข้าราชการไทย
 ประโยชน์ของประเทศชาตแิละประชาชน
 ประโยชน์ในระยะยาว ไม่ใช่ระยะสั้น
 ประโยชน์ที่พอเพียง ไม่ใช่ผลประโยชน์ที่มากที่สุด
 ประโยชน์ที่สมดุลทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสังคม

ที่มา : คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน

อาจารย์ ป๋วย อ้ึงภากรณ์ ได้เขียน
บทความหนึ่งได้รับการอ้างถึงและ
เผยแพร่มากที่สดุบทความหนึ่งคือ 
“จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน” 
(The Quality of Life of the a 
South East Asian : A Chronicle 
of Hope from Womb  to 
Tomb) ตีพิมพ์ใน Bangkok Post 
ฉบับวันที่ 18 ตุลาคม 2516

เกณฑ์การตัดสนิใจเชิงจริยธรรมแรงงานกับประเทศไทย 4.0



ค าว่า Competence ปรากฎขึ้นครั้งแรกในงานเขียนของ R. W. 
White ในปีค.ศ. 1959 ที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นผลการท างาน 
(Performance Motivation) แต่ที่ได้รับความสนใจมากคือในช่วงต้น
ทศวรรษที่ 1970 ที่ศาสตราจารย์ David C. McClelland แห่ง
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในปี ค.ศ. 1973 ชื่อ 
“Testing for Competence Rather Than for Intelligence” ซึ่ง
เป็นการวิจัยโดยท าการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ท างานได้ดีตามเกณฑ์และ
ท างานไม่ได้ตามเกณฑ์ในเรื่องความส าเร็จและความล้มเหลว และจาก
การศึกษาพบว่า “ผู้ท างานเก่งไม่ใช่คนที่เรียนเก่ง แต่ต้องเป็นคนที่
สามารถประยุกต์ใช้หลักการหรือองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่เพ่ือประโยชน์ใน
งานที่ท า จึงเรียกว่าคนนั้นมี Competency ที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ”

สมรรมถนะ (Competency)แรงงานกับประเทศไทย 4.0



ในปี ค.ศ. 1998 Ikujiro Nonaka และ Hirotaka Takeuchi ได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อวา่ “The Knowledge-
Creating Company : How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation” ซึ่งทั้ง
สองคนได้น าเสนอรูปแบบของการจัดการความรู้ที่เรียกว่า SECI Model 

การจัดการความรู้และสรา้งนวัตกรรมแรงงานกับประเทศไทย 4.0



บุคคลจ าเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ 
(Awareness) และการยอมรับ (Acceptance) ในความแตกต่าง
หรือความพิเศษในตัวตนของตนเอง การที่ต้องท าให้เกิดความ
ตระหนักนั้นก็เพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนอืน่ในองค์กรหรือ
หน่วยงาน ในองค์กรใดที่มีคนเก่งและคนดีเป็นตัวอย่างก็จะท าให้
เกิดผลในทางบวกแก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง

ภาพลักษณ์ในตัวบุคคลสามารถรับรู้ได้จากประสาทสมัผัสหลกั คือ 
การมองเห็นทางตา (Visual) การได้ยินทางหู (Verbal) และการ
สัมผัสทางจมูก (กลิ่น) ปาก (รสชาติ) และทางผิวหนัง (Sensual) 
ซึ่งจะก่อให้เกิด Visual impact Verbal impact และ Sensual 
impact

การสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ีแรงงานกับประเทศไทย 4.0



Future of Farming | Smart Farmiingแรงงานกับประเทศไทย 4.0



Future of Healthcareแรงงานกับประเทศไทย 4.0



Thailand 4.0 & Healthcare

เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคของ 4.0 
บุคลากรทางการแพทย์มีความ
จ าเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงข้อมูล
ข่าวสารในเครือข่ายสาธารณสขุ
มากขึ้นเรื่อยๆ

ท าให้บุคลากรสายธารณสุข
จ าเป็นต้องมีความรู้ความช านาญ
และมีทักษะในการใช้งานระบบ
สารสนเทศและเข้าถึงข้อมลู 
ข่าวสาร และสารสนเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ตลอดจนสามารถบูรณาการ
ความรู้ต่างๆจนะสามารถสร้าง
เป็นนวัตกรรมใหม่ๆได้เพิ่มมาก
ข้ึน

แรงงานกับประเทศไทย 4.0



การปรับตัวด้านแรงงานสูป่ระเทศไทย 4.0

Facebook.com/tanavichc
tanavich.c@gmail.com
089.009.0009


