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หัวขอ Navigating corporate good governance, path to power and leader’s ethics
- personal inspection and personal development : แนวทางผูนําองคกรและการพัฒนาบุคลากรในองคกร
โดย คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย กรรมการผูอํานวยการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ผูบริหารหรือกรรมการผูจัดการหรือ CEO ถาเปรียบเทียบกับรางกายของมนุษยก็คือ สมอง ที่เอาไวคิด เอาไวสั่งการใหกลามเนื้อ ซึ่งก็
คือพนักงานปฏิบัตงิ านในการดําเนินงานของธุรกิจ เพื่อสรางรายได สวนกรรมการทําหนาที่เปนสติ ที่มีหนาที่คอยเตือนสมองวาคิดพลาดหรือไม
คิดรอบคอบหรือไม ดังนั้น การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) จึงเปนการทํางานรวมกันระหวาง สติ(Board), สมอง(Management)
และกลามเนื้อ(Employee)
บทบาทหนาทีข่ องกรรมการตามหลัก Fiduciary duty
1. Care คือ การดูแลธุรกิจ รวมถึงสังคมและสิ่งแวดลอม
2. Loyalty คือ การซื่อสัตยสุจริตตอผูถือหุน รวมถึงซื่อสัตยตอผูมีสวนไดสวนเสีย
3. Obedience คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงจริยธรรมและมาตรฐาน
4. Disclosure คือ การเปดเผยขอมูลทั้งขอมูลเชิงตัวเลขทางการเงินและขอมูลเชิงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขององคกร

ดังนั้น คณะกรรมการในยุคปจจุบันตองเปนสติใหกับองคกร มีเปาหมายในการสรางความยั่งยืนแกองคกร และมีความเปนผูนํา เนื่องจาก
การที่องคกรจะมีความยั่งยืนไดในโลก VUCA นั้น คณะกรรมการตองมีบทบาทมากกวาการเปนผูดูแล ยกตัวอยางเชน บริษัท BANPU ที่มีรายได
จากถานหินเปนหลัก แตเมื่อ 6 ปที่แลว หุนของบริษัทตกลงอยางมาก เนื่องจากในขณะนั้นธุรกิจถานหินไมใชทรัพยากรยั่งยืนอีกตอไป เพราะมี
ประเด็นวาเปนทรัพยากรที่ทําลายสิ่งแวดลอม ซึ่งคณะกรรมการของ BANPU ไดมีการประชุมกันวาจะจัดการกับปญหานี้อยางไร มีคําถามวารายได
ของ BANPU ขึ้นอยูกับสิ่งๆ เดียวมากเกินไปหรือไม ตรงนี้เองที่ทําใหเกิดการตกผลึกตัวตนขององคกรของ BANPU และตัดสินใจเปลี่ยน Business
model เปนองคกรที่ใหพลังงานครบวงจร ทั้งพลังงานจากถานหิน พลังงานไฟฟาและพลังงานทางเลือก นี่เปนตัวอยางของการทํางานระหวาง
Board และ Management ที่เปนการคนหาตัวเองและไปใน S-curve ใหม
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา IOD ไดจัดทําโครงการสํารวจลักษณะของคณะกรรมการในองคกรรวมกับคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย พบวา คณะกรรมการที่มีลักษณะแบบ Assertive คือมีความมุงมั่น แนวแน จะเปน Board ที่มีประสิทธิภาพการปฏิบตั ิหนาที่
คณะกรรมการดี ซึ่งมักเปนบริษัทที่ตองอยูในการแขงขันที่สูง
จากเหตุการณของบริษัท victoria’s secret อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหธุรกิจถูก disrupt มาจากคณะกรรมการมีความคิดแบบเดียวกัน ไมมี
ความหลากหลายทั้งเรื่องของเพศ ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ ซึ่งการที่องคกรไมมีมุมมองที่แตกตางกันนี้ทําใหธรุ กิจถูก disrupt สะทอนวา
โครงสรางของคณะกรรมการมีผลตอความเจริญเติบโตของธุรกิจ ดังนั้น โครงสรางของคณะกรรมการไมควรสนใจในเรื่องเพศวาเปนเพศใด แคมี
ความแตกตางทางความคิดและมีความสามารถเพียงพอ ยกตัวอยางเชน สวนประกอบโครงสรางของคณะกรรมการ starbucks มีคณะกรรมการที่
มีความสามารถในหลากหลายดานและกรรมการบริษัทมีทงั้ เพศชายและเพศหญิง โดยตองมีกรรมการบริษัทที่เปนเพศหญิง 40% มีคณะกรรมการ
ที่มีอายุตั้งแต Gen Y ไปจนถึง Baby Boomer โดยมีอายุเฉลี่ย 52 ป และ มีคณะกรรมการมีการผสมผสานระหวางเชื้อชาติและชาติพันธุ
ทั้งนี้ ถึงแมวาสวนประกอบโครงสรางของคณะกรรมการจะมีผลตอความยั่งยืนขององคกร แตพฤติกรรมของคณะกรรมการก็เปนสิ่ง
สําคัญเชนกัน ดังนั้น การทํางานของคณะกรรมการที่มีเพียงแคสติอาจไมเพียงพอ คณะกรรมการจะตองสามารถทํางานรวมกันไดดวย
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สาเหตุทที่ าํ ใหบริษทั เกิดปญหาตางๆ มาจากการทีบ่ ริษทั มีอาการดังตอไปนี้
1. Ineffective board คือ คณะกรรมการที่ไมไดทํางาน ไมไดเปนสติใหกับองคกร
2. Strong CEO คือ CEO ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจนเกินไป
3. Weak Culture คือ วัฒนธรรมองคกรทีพ
่ นักงานไมกลาพูด ไมกลารายงานปญหา
4. Tough Business

อยางไรก็ตาม บทบาทสําคัญของคณะกรรมการในโลก VUCA ยังมีเรื่องของ Care คือ การดูแลเหมือนกับคนในครอบครัว เปนกรรมการ
ที่มีความเขาใจถึงพฤติกรรมของลูกคาเหมือนกับที่เขาใจคนในครอบครัว เรื่องถัดมาคือ Curious กรรมการตองเกิดการเรียนรูกับคนรุนใหมไป
พรอมกันวาโลกเปลี่ยนไปอยางไร และเรื่องสุดทายคือ Courage กรรมการตองสรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนองคกรที่กลาลองและเรียนรูจากความ
ผิดพลาด
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หัวขอ Navigating corporate good governance, path to power and leader’s ethics
- personal inspection and personal development : แนวทางผูนําองคกรและการพัฒนาบุคลากรในองคกร
โดย ดร.บวรนันท ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
จากงานวิจัยเรื่อง ความสามารถของมนุษย ที่กลาวไววา มนุษยเมื่อเกิดมาจะมีพรสวรรคและจุดแข็ง ซึ่งจุดแข็งของมนุษยมี 5 เรื่อง
ดวยกันนั้น หากเมื่อไหรที่มนุษยเจอจุดแข็งของตนเองแลวผูบริหารระดับสูงใชคนทํางานตามจุดแข็ง จะทําใหธุรกิจเจริญเติบโตได ทั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช
ทดสอบที่เรียกวา StrengthsFinder ซึ่งเปนแบบทดสอบที่บงบอกลักษณะเดนเฉพาะตัวของแตละบุคคล เพื่อใชเปนพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง
ตอไป
ในหลายองคกรอยากที่จะเปน Agile Organization แตความยากลําบากขององคกร คือ เมื่อองคกรเริ่มมีขนาดธุรกิจที่ใหญขึ้น มักจะมี
อาการ Corporate Syndrome หมายความวามีลักษณะการดําเนินธุรกิจที่ชา การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเปนไปไดยาก สงผลใหการจะกาวขาม
ใหองคกรเปน Agile Organization นั้นทําไดยาก ซึ่งการที่องคกรจะผานชวงการเปลี่ยนแปลงนี้ไปได หัวใจสําคัญก็คือ Leadership ซึ่งกลยุทธที่
สําคัญของการบริหารคนในองคกร คือ การสรางภาวะผูนําในทุกระดับ (Leadership at all Levels) ไมใชภาวะผูนําเฉพาะระดับบนอยางเดียว
ในยุค Organization Transformation หากองคกรอยากที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได องคกรตองใหความสําคัญกับ People
Transformation ซึง่ มี 4 เรื่องหลัก ดังนี้
1. Culture Transformation
2. Workforce Transformation คือ การพัฒนาทักษะแรงงานรูปแบบใหม ใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี
ทั้งในเรื่องของ Upskill, Reskill และ Newskill
3. Potential Transformation คือ การทําใหเปนองคกรที่คนเดินเขามาแลวรูสึกวาที่แหงนี้คุณไดใชศักยภาพเต็มที่
4. Leadership Transformation
อยางไรก็ตาม การขับเคลื่อนองคกรในยุค Organization Transformation ที่เปรียบเหมือนในยุคกรุงศรีอยุธยาแตก คือ การที่องคกร
ไมสามารถกลับมาที่จุดเดิมได องคกรตองหา New Land หรือ New Business ใหม ซึ่งความทาทายคือคนในองคกรตองอยูในบริบทกาวขามนี้
ดวยเชนกัน จึงจะทําใหองคกรไปตอไดในอนาคต
ดังนั้น หัวหนาทีมผูนําตองพาคนในทีมกามขาวขอจํากัดใหได ซึ่งจะมีวิธีการบริหารคนโดยใชสูตร Authentic Leadership สิ่งที่ผูนําองคกรตองทํา
ในตอนนี้ คือ Share Pain ใหพนักงานรูว าตอนนี้บริษัทกําลังประสบปญหาอะไรอยู และมีเปาหมายในตอนนี้อยางไร มีการใหพนักงานแสดงความ
คิดเห็น ซึ่งจะนําไปสู Healthy Corporate Culture
ทิศทางของการพัฒนาคนในอนาคต (HR Trends 2021)

1. Understanding Younger Workers
2. Consumerization in the workplace
3. New ways to engage employees
4. Embracing the Gig Economy
5. Employee Wellness is a Priority
6. Modern benefits to boost retention
7. More data-driven HR
8. HR power by AI and VR
9. Blockchain Improves securrity
10. Deeper role in corporate strategy
11. An increasingly diverse workforce
12. A focus on Reskilling workers
13. Increased investment in leadership development
14. The growing market for HR outsourcing
15. Growing opportunities for ONA
16. HR chatbot become the norm
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17. Wider adoption of NLP solution
18. Text massage recuiting is on the rise
19. Focusing on internal talent mobility
20. Moving towards continuous performance management
คุณสมบัติของพนักงานที่จะทําใหเกิดความมั่นคงในการทํางานที่จะชวยในการปรับตัวไดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกได มีอยู 4 ประเภท ไดแก
1. บุคคลที่มีพรสวรรคติดตัวเปนพิเศษ (Talent or Gifted) เปนความสามารถเฉพาะตัว มีจุดแข็งที่สามารถทําไดเพียงคนเดียว ไม
สามารถมีใครทดแทนหรือลอกเลียนแบบได
2. บุคคลซึ่งเปรียบเทียบไดเหมือนกับสมอเรือ (Anchor) ที่ทอดลงไปยังพื้นทะเล เพราะถึงแมวาโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร คนเรายัง
ตองการการสัมผัส (Human Touch) หรือ ตองการการบริการ ซึ่งงานบริการนั้นหุนยนต (Robot) ก็ทดแทนไมได เพราะไมไดมีการ
บริการดวยใจ (Service Mind) ความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy) ไดอยางการบริการของมนุษย
3. บุคคลที่มีทักษะวิชาชีพ (Knowledge Worker) เชน ผูพพ
ิ ากษา แพทย วิศวกร เปนตน ซึ่งเปนกลุมที่ถูกทาทายมากที่สุด เพราะไดมี
การนํา AI เขามา ทดแทนไดมากยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ตาม AI ก็ยังไมสามารถจะทดแทนไดทั้งหมด
4. บุคคลที่สรางมูลคาเพิ่มใหตนเอง (High Value-added Person) บุคคลที่สราง คุณคาใหตนเองใหเปนที่ตองการขององคกร โดยการ
สรางทักษะหรือเสริมทักษะทําใหเกิดเปนประโยชน แกองคกร
ซึ่งการเรียนรูนั้นไมใชแคเกิดจากการที่องคกรจัดฝกอบรมให แตพนักงานตองเกิดการพัฒนาตนเองดวย ทั้งนี้ การฝกอบรมนั้นควรที่จะ
สามารถวัด Return on Investment (ROI) ได ซึ่งเทรนดในเรื่องของการเรียนรูที่สามารถวัด ROI ไดนั้นคือ Learning from Workflow
ทั้งนี้ คนจะสามารถเกงขึ้นได จากสิ่งเหลานี้
1. ไดทํางานองคกรที่มีระบบพัฒนาความสามารถที่ดี
2. ไดทํางานที่ทาทายหรือทํางานที่ยาก และเกิดการพัฒนาจากงานที่ทํา
3. ไดทํางานกับนายที่ดี นายที่พัฒนาความสามารถใหพนักงานเกง
4. ไดทํางานกับเพื่อนรวมงานที่เกงและดี ชวยยกระดับความสามารถของตัวเอง
5. ความใฝรูของตนเอง
อยางไรก็ตาม องคกรที่จะอยูรอดไดนั้นจะตองเปนองคกรแหงการเรียนรู (Action Learning) และทําใหคนในองคกรเปน Active
Learner ทั้งนี้ องคกรแตละแหงลวนใชกระบวนการ กลยุทธ และระบบที่แตกตางกันในการแสวงหาความรู แตในทามกลางความหลากหลายนั้น ก็ยัง
มีองคประกอบหรือปจจัยการพัฒนาบางอยางรวมกันอยู โดยเรียกปจจัยเหลานั้นวา แนวปฏิบัติหรือวินัยการเรียนรู 5 ประการ ซึ่งประกอบดวย
1. บุคคลที่รอบรู (Personal Mastery)
2. รูปแบบความคิด (Mental Models)
3. การมีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision)
4. การเรียนรูเปนทีม (Team Learning)
5. การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
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