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บทคัดยอ
  การเปดเสรีทางการคาในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป พ.ศ.  2558 จะเปนแรงผลักดันให
เกิดการเปล่ียนแปลง (Force of Change) ที่สําคัญท่ีจะทําใหองคการตางๆ มีความจําเปนท่ีจะตองปรับตัวเพ่ือ          
เพ่ิมขดีความสามารถในการดาํเนินธุรกจิในอนาคต โดยเฉพาะอยางย่ิงภายใตภาวะการแขงขนัท่ีมแีนวโนมจะรนุแรง
มากย่ิงขึ้น ซึ่งสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหองคการสามารถเพ่ิมขีดความสามารถดังกลาวน้ัน  ผูบริหารจะตองใหความสําคัญ
กับปจจยัในดานการบริหารทรพัยากรมนุษยในองคการ องคการจะตองเตรยีมพรอมสาํหรับการเปลีย่นแปลงในอนาคต 
โดยเร่ิมตนจากการประเมินความพรอมในดานการบริหารทรัพยากรมนุษยทีเ่ปนอยูในปจจบุนัขององคการ เพ่ือประเมิน
วาธุรกิจของตนมีความพรอมมากหรือนอยเพียงใดในการท่ีจะสามารถพลิกวิกฤติใหกลายเปนโอกาส การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในมุมมองที่ถูกตอง (Human Resource Focus) จะเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีชวยสรางโอกาสใน
การดําเนินธุรกิจ สรางจุดเปลี่ยนแปลงใหองคการเติบโต

คําสําคัญ
  การบริหารทรัพยากรมนุษย   การเปดเสรีการคา  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

Abstract
  The implementation of free trade within the ASEAN Economic Community (AEC) to begin in the 
Year 2558 will be an impetus for big changes that will force various organizations to make improvement on 
capacity building to be able to operate efficiently under more competitive environment in the future. Most 
importantly, the executives must focus on human resource management to ensure that the organization 
will be ready to compete. This can be started by performing an assessment on human resources of see 
if the organization has enough capacity to turn crisis into opportunity when it arrives. In this regard, the 
focus on human resource management will be a key factor in helping the organization to grow and be 
able to cope with the big changes in the future
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บทนํา
  การเกิดโลกาภิวัฒนไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงกับการจัดระเบียบโลกท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยีอยางตอเน่ืองและเห็นเปนรูปธรรม ไมเวนแมแตกลุมประเทศอาเซียนท่ีตองมีการปรับตัว มีการจัด
ระเบียบใหม และมีการสรางความรวมมือใหมๆ ในหลายรูปแบบ รวมท้ังการรวมตัวท่ีเรียกวา การกาวเขาสูการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในป พ.ศ. 2558 ซึ่งการเกิดข้ึนของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนน้ันจะสงผลกระทบกับไทยในหลายๆ ดาน รวมไปถึงดานทรัพยากรมนุษยทัง้ในภาพรวมของประเทศ
ในระดับมหภาคและท้ังในระดับตัวบุคคลที่เปนระดับจุลภาค 
  บทความนี้ผูเขียนตองการนําเสนอเรื่องที่เก่ียวของกับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตอการบริหารทรัพยากรมนุษย 
โดยนําเสนอขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความเปนไปไดของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ              
การบริหารทรัพยากรมนุษยของประเทศไทย และกรณีตัวอยางขององคการท่ีมีการดําเนินการเพ่ือรับมือกับ                   
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น   เพ่ือใหนักบริหารทรัพยากรมนุษยที่อยูในฐานะเปนผูดําเนินการสรรหาบุคลากรท่ีมี         
ความรูความสามารถและเพ่ิมพูนศักยภาพของบุคลากรขององคการ  รวมท้ังการปรับตัวในการทํางานกับบริษัท        
ขามชาติ เมื่อมีการเปดเสรีทางการคาในกลุมประชาคมอาเซียน (AEC) 

ความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  หลายทานคงทราบกันดีอยูแลววา “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) เกิดจากสมาคมประชาชาติ
แหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต (The Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) หรือ “อาเซียน” โดยอาเซียน
เดิม ไดถือกําเนิดจากการประกาศ “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) โดยมีประเทศสมาชิกเม่ือเร่ิมกอตั้ง
รวม 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปร ในป พ.ศ. 2510 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ         
สงเสริมความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และ   
การบริหาร ภายหลังอาเซียนไดขยายวงออกไป  เพ่ิมสมาชิกข้ึนเปน 10 ประเทศ โดยเร่ิมจากบรูไน และเวียดนามใน
ป พ.ศ. 2538 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว และพมา ในป พ.ศ. 2540 และกัมพูชาไดเปนสมาชิกรายท่ี 10           
ซึ่งเปนรายสุดทายท่ีเขารวมในอาเซียนในป พ.ศ. 2541
  ในเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2540 ผูนาํอาเซียนไดรบัรองเอกสาร “วิสยัทัศนอาเซยีน 2020” กําหนดเปาหมายหลัก 
4 ประการเพ่ือมุงพัฒนาอาเซียนไปสู “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ใหเปนผลสําเร็จภายใน
ป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่งจะประกอบดวย “เสาประชาคมหลักรวม 3 เสา” ไดแก ประชาคมความม่ันคงอาเซียน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม - วัฒนธรรมอาเซียน รวมทั้งจัดโครงสรางองคการของอาเซียน 
รองรับภารกิจและพันธกิจ รวมท้ังแปลงสภาพอาเซียนจากองคการท่ีมีการรวมตัวหรือรวมมือแบบหลวมๆ เพ่ือสราง
และพัฒนามาสูสภาพการเปน “นติบิคุคล” ซึง่เปนท่ีมาของการนําหลักการน้ีไปรางเปน “กฎบัตรอาเซียน” ซึง่ทาํหนาท่ี
เปน “ธรรมนูญ” การบริหารปกครองกลุมประเทศอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ ซึ่งผนึกกําลังเปนหน่ึงเดียวกัน ดังปรากฏ
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ตามสโลแกนท่ีวา “สบิชาติ หน่ึงอาเซียน” โดย “กฎบัตร” แยกตามเสาหลักท่ีสาํคัญท้ัง 3 เสา อาจสรปุใหเห็นเปนสังเขป 
ดังน้ี
  เสาหลักท่ี 1 เสาหลักดานการเมืองและความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน สนบัสนนุสงเสริม สนัติภาพ 
ความมัน่คง การปกครองแบบประชาธปิไตย การบรหิารจดัการอยางมธีรรมาภิบาล การสงเสริมใหบรรลุความเจริญ         
รวมกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหประชาคมเปนภูมิภาคท่ีเปดกวาง มีพลวัต และยืดหยุนไดในการต้ังรับภาวะ
ผันผวนของเศรษฐกิจ มีหลักประกันท่ีจะทําใหเกิดสันติสุขในอาเซียน
  เสาหลักท่ี 2 เสาหลักทางดานเศรษฐกิจ มีการมุงเนนพัฒนาใหเปนตลาดรวม (Single Market) และเปน
ฐานการผลิตอนัเดียวกัน (Single Production Base) ซึง่จะตองมกีารไหลเวียนของสินคา บรกิาร การลงทุนและแรงงาน
ฝมือทั่วท้ังภูมิภาคของประชาคมอาเซียน มีเงินทุนไหลเวียนโดยเสรี และมีสถานะการพัฒนาทางเศรษฐกิจในหมู
สมาชิกประชาคมท่ีเทาเทียมกัน รวมท้ังเสริมสรางเศรษฐกิจทีเ่จริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพดานการเงิน การประสาน
ในดานนโยบายเศรษฐกจิระหวางสมาชกิท้ัง 10 ประเทศ มกีฎระเบียบทีดี่ดานการเงิน ทรพัยสนิทางปญญา  นโยบาย
การแขงขันทางการคา และการคุมครองผูบริโภคท้ังประชาคมโดยกําหนดจะใหเรงพัฒนาพรอมเปน “ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” ใหไดเร็วข้ึนจากกําหนดเดิมในป พ.ศ.  2563 มาเปนในป พ.ศ. 2558 แทนและเสาหลักท่ี 2           
นี่เองท่ีจะสงผลกระทบกับการบริหารทรัพยากรมนุษยโดยตรง
  เสาหลักท่ี 3 เสาหลักทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน จะพุงเปาหมายไปท่ีการทําให
เห็นความสําคัญของประชากรในอาเซียน และเปนสัมพันธภาพระหวางประชากรของชาติหน่ึงไปสูประชากรของอีก
ชาติหน่ึง รัฐสภาของ 10 ประเทศ จะประสานรวมมือกันในกิจกรรมตางๆ สมาชิกของประชาคมอาเซียนจะไปมาหาสู
กันแลกเปล่ียนใกลชิดระหวางบุคลากรดานการศึกษา สถาบันตางๆ และภาคธุรกิจเอกชนในบรรดาประเทศสมาชิก 
รวมทั้งการปฏิสัมพันธของบุคคลชั้นมืออาชีพ ศิลปน นักเขียนและส่ือสารมวลชนของทั้ง 10 ประเทศ

แนวโนมของผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับการบริหารทรัพยากรมนุษย
  ภาคธุรกิจอาจไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาในกลุมประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558                 
ซึง่จดุน้ีจะเปนแรงผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลง (Force of Change) ทีส่าํคัญท่ีจะทําใหองคการตางๆ มคีวามจําเปน
ที่จะตองปรับตัวเองในการเพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะอยางย่ิงภายใตภาวะการ
แขงขันท่ีมีแนวโนมจะรุนแรงมากย่ิงขึ้น ซึ่งสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหองคการสามารถเพ่ิมขีดความสามารถดังกลาวน้ัน          
ผูบริหารจะตองเนนใหความสําคัญกับปจจัยในดานการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ องคการจะตองเตรียม
พรอมสําหรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยเร่ิมตนจากการประเมินความพรอมในดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
ที่เปนอยูในปจจุบันขององคการ เพ่ือที่จะประเมินไดวาธุรกิจของตนเองมีความพรอมมากหรือนอย เพียงใด ในการท่ี
จะสามารถพลกิวิกฤติใหกลายเปนโอกาส การบรหิารทรัพยากรมนุษยในมมุมองทีถู่กตอง (Human Resource Focus) 
จะเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีชวยสรางโอกาสในการดําเนินธุรกิจ สรางจุดเปล่ียนแปลงใหองคการเติบโตแบบกาว
กระโดด หรือ “Changes S Curve” นั่นเอง  ซึ่งผูเขียนมองแนวโนมดานทรัพยากรมนุษยมีโอกาสเกิดสถานการณ       
ดังตอไปนี้
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  1. การโยกยายแรงงานท่ีใชทักษะสูงจากไทยไปยังประเทศอาเซียนอ่ืน เชน สิงคโปร มาเลเซีย ในทาง
กลับกันก็จะเกิดการโยกยายแรงงานทักษะจากประเทศอ่ืนมายังประเทศไทย เชน จากฟลิปปนส กัมพูชา ลาว
  2.  การแขงขันดานแรงงานจะรุนแรงมากข้ึน โอกาสท่ีการจางงานจะเปนของนายจางมีมากข้ึนเพราะมี
ตัวเลือกในตลาดแรงงานท่ีมีจํานวนมากกวาเดิม มีโอกาสท่ีจะจางงานดวยคาจางท่ีถูกลงกวาเดิม
  3.  ชองวางของความแตกตางดานศักยภาพของแรงงานทักษะจะมีชองกวางมากข้ึนกวาเดมิ อนัเกิด
จากการแขงขันดานการจางงานท่ีรุนแรงทําใหแรงงานทักษะจะตองพัฒนาตัวเองใหเกิดศักยภาพและความสามารถ
ที่หลากหลายโดดเดนกวา “ผูอื่น” ซึ่ง “ผูอื่น” นับจากน้ีไปจึงไมใชเปนเพียงคนในตลาดแรงงานในประเทศของตนเอง
เทาน้ัน แตหมายรวมไปถึงคนในตลาดแรงงานท่ีอยูในกลุมประเทศอาเซียนท้ังหมด 10 ประเทศดวยกัน ดังน้ัน ผูที่มี
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเองมากกวาก็จะไดเปรียบมากย่ิงข้ึนไป
  4. เกดิความตองการทกัษะความสามารถบางอยางสงูกวาทีเ่คยเปนกอนหนานี ้โดยอยางนอยจะเปน
ทักษะความสามารถเก่ียวกับ
   4.1  ทกัษะความสามารถดานภาษา โดยเฉพาะอยางย่ิงภาษาองักฤษและภาษาจนี รองลงมากค็อืภาษา
อืน่ในประเทศอาเซียนท่ีแรงงานทักษะท่ีไมใชคนในประเทศน้ันสนใจจะไปทํางาน อยางเชน แรงงานทักษะในกัมพชูา
ทีต่องการมาทํางานในประเทศไทย นอกจากจะมีทกัษะภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดแีลว หากสามารถใชภาษาไทยได
ก็จะมโีอกาสดีกวาผูอืน่ ทัง้นี ้ทกัษะดานภาษาท่ีตองการ ไมไดเปนเพียงในระดบัของการใชไดเทาน้ัน แตจะตองอยูใน
ระดับที่ใชไดเปนอยางดี
   4.2  ทักษะการนําเสนอ ซึ่งจะตอยอดจากทักษะดานภาษา เพราะทักษะการนําเสนอจะเปน
ความสามารถท่ีทาํใหบคุคลทีอ่ยูตางชาติตางภาษาสามารถจะรับรูและเขาใจสิง่ท่ีเราตองการเพ่ือนาํไปสูการเห็นชอบ 
การอนุมัติ หรือการนําไปปฏิบัติได
       4.3 การมีความกลาถามกลานําเสนอความคิดของตน หรือที่เรียกวา Assertiveness ซึ่งทักษะเร่ืองนี้
จะทําใหผูอื่นไดรับรูความคิดของเรา และเราก็จะไดรับทราบความคิดของอีกฝายไดอยางถูกตอง  เพราะคนไทยจะมี
จุดออนอยางมากในเรื่องนี้ การเปดใจกวางและเปล่ียนมุมมองที่เคยติดยึดคานิยมจากการเรียนประวัติศาสตรแบบ
ชาตินิยมในอดีตมาวา ชาติของตนเหนือกวาชาติเพ่ือนบานไปเปนมุมมองที่มีตอประเทศเพื่อนบานท่ีมีศักด์ิศรีความ
เปนมนุษยและความเปนชาติเสมอภาคและเทาเทียมกับชาติเรา  
       4.4 การทํางานขามวัฒนธรรมและความหลากหลาย เปนเร่ืองเก่ียวกับการเขาใจในความแตกตางทาง
วัฒนธรรมของแตละประเทศ ของแตละสังคม แลวสามารถปรับตัว บริหารจัดการ และรับมือกับความแตกตางทาง
วัฒนธรรมไดโดยไมกอใหเกิดปญหา และความสามารถสรางผลสําเร็จในการทํางานไดแมจะมีความแตกตางทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแรงงานทักษะคนใดท่ีปรับตัวไดงายในการขามวัฒนธรรมท้ังการไปประจําท่ีอื่นหรือการทํางานรวมกับ
คนชาติอื่นๆ และท่ีเขามาในประเทศของตนแรงงานทักษะคนนั้นก็จะมีโอกาสในการถูกจางงานดีกวาผูอื่น
       4.5 ความพรอมในการเดนิทางท้ังชัว่คราวและไปประจาํเปนระยะเวลานานยังตางประเทศ แรงงานทักษะ
คนใดท่ีไมยึดตดิกับสถานท่ีใดทีห่น่ึง มคีวามพรอมทีจ่ะเดินทางไปประจํายังประเทศใดก็ได หรือสามารถเดินทางไปท่ี
ใดกไ็ดตามทีไ่ดรบัมอบหมาย ก็จะมโีอกาสในการถูกจางงานดีกวาคนอ่ืนๆ เพราะแมวาปจจบุนัเราจะสามารถทํางาน
ผานเครือขายการส่ือสารที่มีการพัฒนามาเปนลําดับ แตความจําเปนท่ีจะตองมีคนไปทํางานประจํายังประเทศตางๆ 
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ก็ยังมคีวามจําเปนในบางงานท่ีจะตองอาศัยการควบคุมใกลชดิหรือจาํเปนตองอาศัยการส่ือสารกันแบบโดยตรงตอหนา
   4.6  การทํางานอยางไมจํากัดเวลาและสถานท่ีดวยเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีมีการพัฒนาไปมาก ทําให
ความเหล่ือมเวลาของแตละประเทศ  เชน เวลาท่ีสิงคโปรเร็วกวาไทย 1 ชั่วโมง ไมไดเปนอุปสรรคที่จะตองจํากัดเวลา
ใหอยูในชั่วโมงทํางานอีกตอไป ดังน้ัน แรงงานทักษะ จึงตองมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดานการส่ือสารทุก
รูปแบบเพ่ือใหสามารถทํางานกับเพ่ือนรวมงานท่ีอยูในประเทศตางๆ ได
  5.  การเกิดสาํนกังานเสมือนจริงในสองลกัษณะ คอื การไมมสีาํนักงานประจําแตมสีาํนักงานท่ีใชประชุม
ทางไกลโดยพนักงานยังประจําอยูในประเทศของตน หรืออาจจะเกิดลักษณะของการทํางานขามประเทศเสมือนอยู
ในประเทศน้ัน เชน บริษัทมีสํานักงานต้ังอยูที่สิงคโปร แตหนวยงานใหบริการลูกคาแบบคอลเซ็นเตอร (Call Center) 
ตั้งอยูที่ฟลิปปนส เปนตน
       แนวโนมของผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตน จะสงผลโดยตรงตอนักบริหารทรัพยากร
มนุษยใหตองเตรียมการรับมืออยางมีความพรอมสําหรับการมุงสูการเปดเสรีทางการคาในกลุมประชาคมอาเซียน 
โดยมีประเด็นสําคัญซึ่งผูเขียนไดรวบรวมนํามาสรุป แบงออกเปน 6 ประเด็น ดังน้ี
  1. ความสามารถของพนกังานในการดาํเนนิธุรกจิในระดบัขามชาต ิ(Global Competency)
   ความสามารถในการดําเนินธุรกิจในระดับขามชาติ (Global Competency) ของพนักงานในองคกร          
สิง่แรกท่ีเราจะนึกถึงคอืเร่ืองของภาษา ซึง่แตเดิมองคกรมุงเนนในดานภาษาของพนักงานเฉพาะภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
ในขณะท่ีหลายองคกรเร่ิมใหความสําคัญกับภาษาท่ีสาม คือ ภาษาอาเซียน นั่นเอง โดยเฉพาะในประเทศท่ีจะตอง
เขาไปดําเนินกิจการ หรือลงทุนทางดานธุรกิจ ดังนั้น ในเรื่อง ความสามารถในการดําเนินธุรกิจในระดับขามชาติ 
(Global Competency)   ควรมุงเนนภาษาใหเปนสวนหน่ึงท่ีจะชวยใหการดําเนินธุรกิจสะดวกย่ิงข้ึน คําถามท่ีเปน   
พ้ืนฐานทีส่ดุทีช่วยประเมินความพรอมขององคกรในเร่ืองนี ้ก็คอื พนักงานในองคกร มคีาเฉล่ียทางดานภาษาอังกฤษ 
(TOEIC Score) ในระดับใด หรอื จาํนวนสัดสวนของพนักงานท่ีมคีวามสามารถดานภาษาในระดับทีส่ามารถไปปฏิบตั ิงาน
ตางประเทศไดมีจํานวนเทาใด ฯลฯ เปนตน
   ในเรือ่งของความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT Literacy) ถือเปนเร่ืองท่ีจาํเปนอยางย่ิง เพราะ
ในการทํางานในปจจบุนั ทกัษะความสามารถในดานน้ีจะชวยใหการทํางานเปนไปอยางรวดเร็ว ผูบรหิารและพนักงาน
ตองมีความสามารถและความเขาใจในเร่ืองของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Literacy) ซึ่งจะชวยใหการปฏิบัติงาน         
มีความคลองตัวไมถูกจํากัด ดวยเง่ือนไขของเวลาและสถานท่ี
   อกีประเด็นหน่ึงท่ีสาํคัญซึง่เปนความสามารถในกลุมคุณลักษณะ (Attribute) คอืเร่ืองของการทํางานกับ
กลุมคนที่แตกตางและหลากหลาย  (Diversity at Work) พนักงานในองคกรมีความพรอมในการปฏิบัติงานรวมกับ
คนท่ีแตกตางวัย แตกตางวัฒนธรรม แตกตางฐานความคิดมากนอยเพียงใด จําเปนอยางย่ิงที่องคกรตองเตรียม     
ความพรอมพัฒนาความสามารถในดานน้ีไวลวงหนา เนื่องจากเปนความสามารถที่ตองใชระยะเวลาในการเตรียม
ความพรอม
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  2. การพฒันาความสามารถในดานธุรกจิของพนักงาน (Business Acumen Competency)
   ในเรือ่งของการพัฒนาความสามารถ (Competency) ทีส่าํคัญสาํหรบัพนกังาน คอื ความรอบรูทางธุรกจิ   
(Business Acumen Competency) ในภาวะการแขงขันในอนาคต องคกรเองจะตองมพีนักงานท่ีมขีดีความสามารถ 
มีความรอบรูในธุรกิจท่ีตัวเองดูแลรับผิดชอบอยู  การพัฒนาความสามารถ (Competency) มีสวนสําคัญในการขับ
เคล่ือนการดําเนินธุรกิจขององคกร คือ ความรอบรูในธุรกิจขององคกร (Business Acumen) คําถาม คือ เราจะทํา
อยางไรใหพนักงานของเรามีความรอบรูและเขาใจในธุรกิจของตัวเองในระดับสูง สามารถเชื่อมโยงงานในหนาท่ี 
(Function) ของตัวเองใหสนับสนุนกลยุทธขององคกรหรือจะทําอยางไรใหพนักงานมีความเขาใจทิศทางธุรกิจ  และ
กลยุทธในการดาํเนินธุรกจิเชนเดียวกันกับผูบรหิารระดบัสงูสดุ   ตัวชีวั้ดทีส่าํคญัในความสามารถดงักลาวน้ี สามารถ
วัดไดจากการประเมินความสามารถ (Competency Assessment) โดยเฉพาะในเร่ืองของความสามารถทางธุรกิจ 
(Business Acumen Competency) ขององคกรโดยพิจารณาวาพนักงานสวนใหญมีความสามารถในดานน้ี                   
อยูในระดับใด
  3. ความรวดเร็วและเหมาะสมในการพัฒนาพนักงานใหมีขีดความสามารถสูง (Speed Learning)
   ในเรื่องความรวดเร็วและเหมาะสมในการพัฒนาพนักงานใหมีขีดความสามารถสูง การพัฒนาและ            
ฝกอบรมในหลาย ๆ องคกรยังมุงเนนการฝกอบรมและพัฒนาในแงมุมของปจจัยนําเขา(Input) และกระบวนการ 
(Process) เปนหลัก ทําใหการต้ังเปาหมายในการพัฒนาความสามารถ  จะดูที่กิจกรรมที่เกิดข้ึนในการฝกอบรมและ
พัฒนาพนักงาน มากกวาผลลัพธที่เกิดข้ึนในเชิงธุรกิจ (Business Impact) หรือ ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน       
(Job Performance) เชน จํานวนวันฝกอบรมตอคนตอป  จํานวนวันฝกอบรมตอคนตอปเฉล่ียในแตละระดับ  รอยละ
การจัดอบรมตามแผนการฝกอบรมและพัฒนาประจําป ฯลฯ เปนตน ความทาทายขององคกรในการพัฒนา              
ความสามารถของพนักงาน คือ การกําหนดรูปแบบการฝกอบรมและการพัฒนาท่ีตรงกับทิศทางองคกรท่ีตองการ       
ในอนาคตในอีกสองปขางหนา องคกรอาจตองมกีารสรางคุณลกัษณะของพนักงานในระดับตางๆ ทัง้ระดับปฏบัิตกิาร  
บังคับบัญชา  จัดการ  บริหารนโยบายและกลยุทธ วาจะตองมีความสามารถอยางไร เพ่ือใหการพัฒนาออกแบบ 
หลักสูตรเปนความจําเปนท่ีแทจริงขององคกร นอกจากน้ีองคกรจําเปนตองสรางเคร่ืองมือที่จะชวยในเร่ืองของ            
การสนับสนุนการเรียนรูในระดับบุคคลและในระดับองคกร เชนการเรียนแบบ E-Learning ในระดับบุคคลและ           
การเรียนในระดับองคกร เชน เว็บไซตการสรางระบบการเรียนแบบตัวตอตัว (Coach) ภายในองคกร ฯลฯ ที่จะทําให
การถายทอดองคความรูตางๆ ทําไดอยางท่ัวถึง รวดเร็วและเปนระบบ ซึ่งจะทําใหองคกรไมตองเผชิญกับปญหา          
ในเร่ืองขององคความรูที่ติดอยูกับตัวบุคคล ดวยขออาง “หวงวิชา ไมมีเวลาสอน” ประกอบกับยังเปนการสราง
วัฒนธรรมในการแบงปนความรูใหแกกันและกันในองคกรอีกดวย
  4. การบริหารจัดการพนักงานท่ีมีขีดความสามารถสูง (Talent Management)
   การบรหิารจดัการพนักงานท่ีมขีดีความสามารถสงูเปนความทาทายท่ีสาํคัญในการเตรยีมความพรอมรบั
การเปดเสรีทางการคาในกลุมประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558   องคกรตองพัฒนาตนเองใหเปน ธนาคาร                 
คนเกง (Talent Bank) คนเกงอยากเขามารวมงาน เมื่ออยูกับองคกร คนเกงดังกลาวสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใน          
การทํางานใหสูงขึ้น (High Value Added)  ในเรื่องการบริหารจัดการพนักงานท่ีมีขีดความสามารถสูง องคกรควรมี
การวิเคราะหประเมินตําแหนงกลยุทธ (Strategic Job) ใหชัดเจน เพราะตําแหนงท่ีสาํคัญ (Position) ตองเปนผูที่มี
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ขีดความสามารถสูง  ในทางตรงขาม หากตําแหนงน้ันสําคัญแตผูดํารงตําแหนงไมมีความสามารถ วิสัยทัศนไมดี     
การเผชิญหนากับการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญขององคกรยอมอยูในสถานการณที่ยากลําบากแนนอน  ดังน้ัน องคกร
ควรใหความสําคัญกับการสราง พัฒนาและ รักษาคนท่ีมีขีดความสามารถสูงใหมาก ตัวชี้วัดที่สําคัญ  คือ จํานวน
สัดสวนผูนําในอนาคต (Future Leader) ขององคกร หรือจํานวนสัดสวนคนท่ีมีความสามารถสูงในองคกรของเราท่ี
พรอมทํางานเม่ือเปดเสรีทางการคาในกลุมประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบวามีจํานวนสัดสวนเทาใด (Talent Ratio) 
ถาผลปรากฏวาอยูในเกณฑตํ่า นี่คือสัญญาณอันตรายขององคกร
  5. การบริหารกําลังคนใหคุมคา (Manpower Utilization)
   การดําเนินธุรกิจภายใตการแขงขัน องคกรตองใหความสําคัญกับตนทุนการบริหารกําลังคนใหคุมคา 
(Manpower Utilization) จึงจําเปนอยางย่ิงเม่ือมีการเปดเสรีทางการคาในกลุมประชาคมอาเซียน การใชกําลังคน    
จะตองใชอยางคุมคาและสอดคลองกับทศิทางการดําเนินธุรกิจขององคกรใหมากท่ีสดุ ซึง่จาํเปนจะตองมกีารประเมิน
วิเคราะหเร่ืองของทิศทางการดําเนินธุรกิจของตวัเองในอนาคต สามารถระบุไดวาอะไรเปนหนาท่ีหลกั (Core Function) 
อะไรเปนหนาท่ีชวยสนับสนนุ (Non - Core Function) ซึง่หนาท่ีชวยสนับสนนุ (Non - Core Function)  ควรจางผูเช่ียวชาญ 
(Expertise) เปนผูดําเนินการ จะเกิดความคุมคาและประหยัดไดมากกวาการท่ีพนักงานจะตองมาลองผิดลองถูก     
ในการทํางานแมวาบางคร้ังอาจจะมีขอกฏหมายเปนขอจํากัดก็ตาม 
  6. การสรางจิตสํานึกอยางเรงดวนใหกับพนักงาน (Sense of Urgency)
   การสรางจิตสํานึกอยางเรงดวน (Sense of Urgency) ใหกับพนักงานในทุกระดับ โดยเนนประเด็น          
เรื่องการที่พนักงานในองคกรสวนใหญมีความรู ความเขาใจ มองโอกาสในอนาคต และผลกระทบของการเปดเสรี
ทางการคาในกลุมประชาคมอาเซยีนในป พ.ศ. 2558 วาเปนสิง่ทีต่องรบัรูนัน้มจีาํนวนนอย  จงึจาํเปนอยางย่ิงทีอ่งคกร
ตองสรางการต่ืนตัวในเร่ืองน้ีแกพนักงาน โดยการใหความรู สื่อสาร ใหพนักงานเขาใจ มองเห็นความจําเปนในการ
เปล่ียนแปลงท้ังระบบ กระบวนการทํางาน ความสามารถ วิสัยทัศน ฯลฯ องคกรจําเปนท่ีจะตองมีทิศทางท่ีชัดเจน     
ในการดําเนินธุรกิจ สื่อสารดวยชองทางตางๆ อยางท่ัวถึง (Boundless Communication) และพยายามเนนย้ํา
สมํ่าเสมอ (Consistency) เพ่ือใหตระหนักถึงความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง มุงมั่น กระตือรือลนในการพัฒนา     
ความสามารถของตนเองเพ่ือตอบสนองทิศทางการดําเนินธุรกิจขององคกรในอีกสองปขางหนา นอกจากน้ีองคกร   
ตองใหความสาํคญักับการพัฒนาระบบการบรหิารทรัพยากรมนุษยทีจ่ะเปนเคร่ืองมอืในการสรางแรงจงูใจ (Incentive) 
ในการชวยขับเคลื่อนองคกร ไมวาจะเปนเร่ือง ระบบในการบริหารการปฏิบัติงาน การบริหารคาจาง การใหรางวัล  
และการยกยอง (Reward & Recognition) การบริหารจัดการสายอาชีพ ฯลฯ ที่มีสวนชวยสนับสนุนอยางสําคัญ          
อันกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึน

กรณีตัวอยางขององคการในประเทศไทยที่ไดปรับตัวเพื่อรับมือกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  1. กรณีตัวอยางที่หน่ึง การเตรียมคนผาน Management Trainee ของบริษัทเดินเรือไทยแหงหน่ึง
          บริษัทน้ีมีโปรแกรม Management Trainee ที่พัฒนานักศึกษาที่จบใหมเพ่ือใหกาวข้ึนไปสูระดับผูบริหาร
อยางม่ันใจดวยการผานกระบวนการพัฒนาอยางตอเน่ืองท้ังภูมภิาค โดยท่ีผานมาจะมีเฉพาะผูเขาโปรแกรมท่ีมาจาก
ประเทศสิงคโปรเทาน้ัน แตเพ่ือใหเกิดความพรอมสําหรับคนไทย บริษัทแหงน้ีจึงไดเร่ิมรับผูเขารวมโปรแกรมจาก



14

ประเทศไทยเขาสูกระบวนการฝกอบรมรวมกับผูเขาโปรแกรมจากประเทศสิงคโปร     และจะเพ่ิมจาํนวนผูเขาโปรแกรม
จากประเทศไทยมากข้ึนเปนลําดับ
  2. กรณีตวัอยางท่ีสอง กําหนดเกณฑการขึน้เปนผูบรหิารระดบัสงูของบรษัิทไทยขนาดใหญสองแหง
          เน่ืองจากบริษทัไทยขนาดใหญสองแหงน้ีมคีวามคลายคลึงรวมกันอยูประการหน่ึงก็คอื กําลังขยายตัวอยาง
มากไปยงัตางประเทศ ดงันัน้ จงึตองการสรางแรงจงูใจใหคนในองคการตองการไปหาโอกาสและความทาทายในการ
ไปทํางานท่ีตางประเทศ   จงึไดกําหนดหลักเกณฑขอหนึง่ในการเล่ือนตําแหนงไปสูการเปนผูบรหิารระดับสงูวาจะตอง
เคยประจําท่ีสาขาตางประเทศเปนเวลาอยางนอยก่ีปเพ่ือใหไดผูบรหิารท่ีมคีวามคดิ มคีวามเขาใจ  ทีเ่ปนสากลมากกวา
บุคคลอื่น
  3. กรณตีวัอยางทีส่าม พฒันาหลักสตูรการฝกอบรมอยางตอเน่ืองเก่ียวกับความรูดาน International 
Human Resources Management ใหกับทีมงานบริหารทรัพยากรมนุษยท้ังหมด
   บริษัทแหงน้ีเปนบริษัทยักษใหญทางดานปโตรเคมี ผูบริหารไดมีการเตรียมความพรอมใหกับพนักงาน             
ในหนวยงานบริหารทรัพยากรมนุษยทั้งหมดใหเขาใจการทํางานบริหารทรัพยากรมนุษยขามชาติ โดยการจัดการ       
ฝกอบรมอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดการรับรูที่ใกลเคียงกันและสามารถปรับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย               
ในองคการใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต

สรุป
  การเกิดข้ึนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถสงผลท้ังทางตรงและทางออมตอการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยในประเทศไทยอยางมิอาจหลีกเล่ียงได  ทั้งนี้เพราะจะเกิดการเคล่ือนยายแรงงานทักษะอยางเสรี      
ที่กอใหเกิดภาวะกดดันตอการปรับตัวของแรงงานทักษะท่ัวท้ังภูมิภาค จึงเปนภารกิจสําคัญของนักบริหารทรัพยากร
มนษุยทีต่องเตรยีมความพรอมเพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลงดงักลาว  ทัง้ในแงการพัฒนาศักยภาพและทักษะใหมของ
ตนเองและในแงการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองตอความเปนอาเซียน  ประเทศสมาชิก
ใดของประชาคมอาเซียนท่ีเตรียมความพรอมและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรมนุษยไดดีเพียงไร
ยอมสรางโอกาสท่ีดีใหเกิดขึ้นและเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันใหมากข้ึนเพียงน้ัน  ในทางตรงขาม ประเทศ        
ที่ละเลยและมีความพรอมดานทรัพยากรมนุษยรองรับการเปล่ียนแปลงนอย นอกจากประเทศจะสูญเสียโอกาสดีๆ  
แลวยังตองเผชิญปญหาท่ีเปนภัยคุกคามตามมาอีกมากมาย ดังนั้นหวงเวลาท่ีเหลือ ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับ         
เร่ืองน้ีควรตระหนักและหันมารวมมือรวมใจผนึกกําลังอยางจริงจังพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย  เพ่ือสราง      
ความพรอมและสรางโอกาสใหกับประเทศของเราใหสามารถยืนหยัดทามกลางการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยาง
มั่นคงและย่ังยืนสืบไป
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