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Human Resources Management and the Implementation of Free Trade in
ASEAN Economic Community
ผูชวยศาสตราจารยประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ*
บทคัดยอ
การเปดเสรีทางการคาในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป พ.ศ. 2558 จะเปนแรงผลักดันให
เกิดการเปลี่ยนแปลง (Force of Change) ที่สําคัญที่จะทําใหองคการตางๆ มีความจําเปนที่จะตองปรับตัวเพื่อ
เพิม่ ขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิง่ ภายใตภาวะการแขงขันทีม่ แี นวโนมจะรุนแรง
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งสําคัญที่จะทําใหองคการสามารถเพิ่มขีดความสามารถดังกลาวนั้น ผูบริหารจะตองใหความสําคัญ
กับปจจัยในดานการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ องคการจะตองเตรียมพรอมสําหรับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
โดยเริม่ ตนจากการประเมินความพรอมในดานการบริหารทรัพยากรมนุษยทเี่ ปนอยูใ นปจจุบนั ขององคการ เพือ่ ประเมิน
วาธุรกิจของตนมีความพรอมมากหรือนอยเพียงใดในการที่จะสามารถพลิกวิกฤติใหกลายเปนโอกาส การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในมุมมองที่ถูกตอง (Human Resource Focus) จะเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญที่ชวยสรางโอกาสใน
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
การเกิดโลกาภิวัฒนไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงกับการจัดระเบียบโลกทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีอยางตอเนื่องและเห็นเปนรูปธรรม ไมเวนแมแตกลุมประเทศอาเซียนที่ตองมีการปรับตัว มีการจัด
ระเบียบใหม และมีการสรางความรวมมือใหมๆ ในหลายรูปแบบ รวมทั้งการรวมตัวที่เรียกวา การกาวเขาสูการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในป พ.ศ. 2558 ซึ่งการเกิดขึ้นของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนัน้ จะสงผลกระทบกับไทยในหลายๆ ดาน รวมไปถึงดานทรัพยากรมนุษยทงั้ ในภาพรวมของประเทศ
ในระดับมหภาคและทั้งในระดับตัวบุคคลที่เปนระดับจุลภาค
บทความนี้ผูเขียนตองการนําเสนอเรื่องที่เกี่ยวของกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอการบริหารทรัพยากรมนุษย
โดยนําเสนอขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความเปนไปไดของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษยของประเทศไทย และกรณีตัวอยางขององคการที่มีการดําเนินการเพื่อรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อใหนักบริหารทรัพยากรมนุษยที่อยูในฐานะเปนผูดําเนินการสรรหาบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถและเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรขององคการ รวมทั้งการปรับตัวในการทํางานกับบริษัท
ขามชาติ เมื่อมีการเปดเสรีทางการคาในกลุมประชาคมอาเซียน (AEC)
ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หลายทานคงทราบกันดีอยูแลววา “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) เกิดจากสมาคมประชาชาติ
แหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต (The Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) หรือ “อาเซียน” โดยอาเซียน
เดิม ไดถือกําเนิดจากการประกาศ “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) โดยมีประเทศสมาชิกเมื่อเริ่มกอตั้ง
รวม 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปร ในป พ.ศ. 2510 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และ
การบริหาร ภายหลังอาเซียนไดขยายวงออกไป เพิ่มสมาชิกขึ้นเปน 10 ประเทศ โดยเริ่มจากบรูไน และเวียดนามใน
ป พ.ศ. 2538 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว และพมา ในป พ.ศ. 2540 และกัมพูชาไดเปนสมาชิกรายที่ 10
ซึ่งเปนรายสุดทายที่เขารวมในอาเซียนในป พ.ศ. 2541
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 ผูน าํ อาเซียนไดรบั รองเอกสาร “วิสยั ทัศนอาเซียน 2020” กําหนดเปาหมายหลัก
4 ประการเพื่อมุงพัฒนาอาเซียนไปสู “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ใหเปนผลสําเร็จภายใน
ป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่งจะประกอบดวย “เสาประชาคมหลักรวม 3 เสา” ไดแก ประชาคมความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม - วัฒนธรรมอาเซียน รวมทั้งจัดโครงสรางองคการของอาเซียน
รองรับภารกิจและพันธกิจ รวมทั้งแปลงสภาพอาเซียนจากองคการที่มีการรวมตัวหรือรวมมือแบบหลวมๆ เพื่อสราง
และพัฒนามาสูส ภาพการเปน “นิตบิ คุ คล” ซึง่ เปนทีม่ าของการนําหลักการนีไ้ ปรางเปน “กฎบัตรอาเซียน” ซึง่ ทําหนาที่
เปน “ธรรมนูญ” การบริหารปกครองกลุมประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งผนึกกําลังเปนหนึ่งเดียวกัน ดังปรากฏ
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ตามสโลแกนทีว่ า “สิบชาติ หนึง่ อาเซียน” โดย “กฎบัตร” แยกตามเสาหลักทีส่ าํ คัญทัง้ 3 เสา อาจสรุปใหเห็นเปนสังเขป
ดังนี้
เสาหลักที่ 1 เสาหลักดานการเมืองและความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน สนับสนุนสงเสริม สันติภาพ
ความมัน่ คง การปกครองแบบประชาธิปไตย การบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล การสงเสริมใหบรรลุความเจริญ
รวมกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหประชาคมเปนภูมิภาคที่เปดกวาง มีพลวัต และยืดหยุนไดในการตั้งรับภาวะ
ผันผวนของเศรษฐกิจ มีหลักประกันที่จะทําใหเกิดสันติสุขในอาเซียน
เสาหลักที่ 2 เสาหลักทางดานเศรษฐกิจ มีการมุงเนนพัฒนาใหเปนตลาดรวม (Single Market) และเปน
ฐานการผลิตอันเดียวกัน (Single Production Base) ซึง่ จะตองมีการไหลเวียนของสินคา บริการ การลงทุนและแรงงาน
ฝมือทั่วทั้งภูมิภาคของประชาคมอาเซียน มีเงินทุนไหลเวียนโดยเสรี และมีสถานะการพัฒนาทางเศรษฐกิจในหมู
สมาชิกประชาคมทีเ่ ทาเทียมกัน รวมทัง้ เสริมสรางเศรษฐกิจทีเ่ จริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพดานการเงิน การประสาน
ในดานนโยบายเศรษฐกิจระหวางสมาชิกทัง้ 10 ประเทศ มีกฎระเบียบทีด่ ดี า นการเงิน ทรัพยสนิ ทางปญญา นโยบาย
การแขงขันทางการคา และการคุมครองผูบริโภคทั้งประชาคมโดยกําหนดจะใหเรงพัฒนาพรอมเปน “ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” ใหไดเร็วขึ้นจากกําหนดเดิมในป พ.ศ. 2563 มาเปนในป พ.ศ. 2558 แทนและเสาหลักที่ 2
นี่เองที่จะสงผลกระทบกับการบริหารทรัพยากรมนุษยโดยตรง
เสาหลักที่ 3 เสาหลักทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน จะพุงเปาหมายไปที่การทําให
เห็นความสําคัญของประชากรในอาเซียน และเปนสัมพันธภาพระหวางประชากรของชาติหนึ่งไปสูประชากรของอีก
ชาติหนึ่ง รัฐสภาของ 10 ประเทศ จะประสานรวมมือกันในกิจกรรมตางๆ สมาชิกของประชาคมอาเซียนจะไปมาหาสู
กันแลกเปลี่ยนใกลชิดระหวางบุคลากรดานการศึกษา สถาบันตางๆ และภาคธุรกิจเอกชนในบรรดาประเทศสมาชิก
รวมทั้งการปฏิสัมพันธของบุคคลชั้นมืออาชีพ ศิลปน นักเขียนและสื่อสารมวลชนของทั้ง 10 ประเทศ
แนวโนมของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับการบริหารทรัพยากรมนุษย
ภาคธุรกิจอาจไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาในกลุมประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558
ซึง่ จุดนีจ้ ะเปนแรงผลักดันใหเกิดการเปลีย่ นแปลง (Force of Change) ทีส่ าํ คัญทีจ่ ะทําใหองคการตางๆ มีความจําเปน
ที่จะตองปรับตัวเองในการเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตภาวะการ
แขงขันที่มีแนวโนมจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งสําคัญที่จะทําใหองคการสามารถเพิ่มขีดความสามารถดังกลาวนั้น
ผูบริหารจะตองเนนใหความสําคัญกับปจจัยในดานการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ องคการจะตองเตรียม
พรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเริ่มตนจากการประเมินความพรอมในดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
ที่เปนอยูในปจจุบันขององคการ เพื่อที่จะประเมินไดวาธุรกิจของตนเองมีความพรอมมากหรือนอย เพียงใด ในการที่
จะสามารถพลิกวิกฤติใหกลายเปนโอกาส การบริหารทรัพยากรมนุษยในมุมมองทีถ่ กู ตอง (Human Resource Focus)
จะเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญที่ชวยสรางโอกาสในการดําเนินธุรกิจ สรางจุดเปลี่ยนแปลงใหองคการเติบโตแบบกาว
กระโดด หรือ “Changes S Curve” นั่นเอง ซึ่งผูเขียนมองแนวโนมดานทรัพยากรมนุษยมีโอกาสเกิดสถานการณ
ดังตอไปนี้
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1. การโยกยายแรงงานที่ใชทักษะสูงจากไทยไปยังประเทศอาเซียนอื่น เชน สิงคโปร มาเลเซีย ในทาง
กลับกันก็จะเกิดการโยกยายแรงงานทักษะจากประเทศอื่นมายังประเทศไทย เชน จากฟลิปปนส กัมพูชา ลาว
2. การแขงขันดานแรงงานจะรุนแรงมากขึ้น โอกาสที่การจางงานจะเปนของนายจางมีมากขึ้นเพราะมี
ตัวเลือกในตลาดแรงงานที่มีจํานวนมากกวาเดิม มีโอกาสที่จะจางงานดวยคาจางที่ถูกลงกวาเดิม
3. ชองวางของความแตกตางดานศักยภาพของแรงงานทักษะจะมีชอ งกวางมากขึน้ กวาเดิม อันเกิด
จากการแขงขันดานการจางงานที่รุนแรงทําใหแรงงานทักษะจะตองพัฒนาตัวเองใหเกิดศักยภาพและความสามารถ
ที่หลากหลายโดดเดนกวา “ผูอื่น” ซึ่ง “ผูอื่น” นับจากนี้ไปจึงไมใชเปนเพียงคนในตลาดแรงงานในประเทศของตนเอง
เทานั้น แตหมายรวมไปถึงคนในตลาดแรงงานที่อยูในกลุมประเทศอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศดวยกัน ดังนั้น ผูที่มี
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเองมากกวาก็จะไดเปรียบมากยิ่งขึ้นไป
4. เกิดความตองการทักษะความสามารถบางอยางสูงกวาทีเ่ คยเปนกอนหนานี้ โดยอยางนอยจะเปน
ทักษะความสามารถเกี่ยวกับ
4.1 ทักษะความสามารถดานภาษา โดยเฉพาะอยางยิง่ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน รองลงมาก็คอื ภาษา
อืน่ ในประเทศอาเซียนทีแ่ รงงานทักษะทีไ่ มใชคนในประเทศนัน้ สนใจจะไปทํางาน อยางเชน แรงงานทักษะในกัมพูชา
ทีต่ อ งการมาทํางานในประเทศไทย นอกจากจะมีทกั ษะภาษาอังกฤษอยูใ นเกณฑดแี ลว หากสามารถใชภาษาไทยได
ก็จะมีโอกาสดีกวาผูอ นื่ ทัง้ นี้ ทักษะดานภาษาทีต่ อ งการ ไมไดเปนเพียงในระดับของการใชไดเทานัน้ แตจะตองอยูใ น
ระดับที่ใชไดเปนอยางดี
4.2 ทักษะการนําเสนอ ซึ่งจะตอยอดจากทักษะดานภาษา เพราะทักษะการนําเสนอจะเปน
ความสามารถทีท่ าํ ใหบคุ คลทีอ่ ยูต า งชาติตา งภาษาสามารถจะรับรูแ ละเขาใจสิง่ ทีเ่ ราตองการเพือ่ นําไปสูก ารเห็นชอบ
การอนุมัติ หรือการนําไปปฏิบัติได
4.3 การมีความกลาถามกลานําเสนอความคิดของตน หรือที่เรียกวา Assertiveness ซึ่งทักษะเรื่องนี้
จะทําใหผูอื่นไดรับรูความคิดของเรา และเราก็จะไดรับทราบความคิดของอีกฝายไดอยางถูกตอง เพราะคนไทยจะมี
จุดออนอยางมากในเรื่องนี้ การเปดใจกวางและเปลี่ยนมุมมองที่เคยติดยึดคานิยมจากการเรียนประวัติศาสตรแบบ
ชาตินิยมในอดีตมาวา ชาติของตนเหนือกวาชาติเพื่อนบานไปเปนมุมมองที่มีตอประเทศเพื่อนบานที่มีศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยและความเปนชาติเสมอภาคและเทาเทียมกับชาติเรา
4.4 การทํางานขามวัฒนธรรมและความหลากหลาย เปนเรื่องเกี่ยวกับการเขาใจในความแตกตางทาง
วัฒนธรรมของแตละประเทศ ของแตละสังคม แลวสามารถปรับตัว บริหารจัดการ และรับมือกับความแตกตางทาง
วัฒนธรรมไดโดยไมกอใหเกิดปญหา และความสามารถสรางผลสําเร็จในการทํางานไดแมจะมีความแตกตางทาง
วัฒนธรรม ซึ่งแรงงานทักษะคนใดที่ปรับตัวไดงายในการขามวัฒนธรรมทั้งการไปประจําที่อื่นหรือการทํางานรวมกับ
คนชาติอื่นๆ และที่เขามาในประเทศของตนแรงงานทักษะคนนั้นก็จะมีโอกาสในการถูกจางงานดีกวาผูอื่น
4.5 ความพรอมในการเดินทางทัง้ ชัว่ คราวและไปประจําเปนระยะเวลานานยังตางประเทศ แรงงานทักษะ
คนใดทีไ่ มยดึ ติดกับสถานทีใ่ ดทีห่ นึง่ มีความพรอมทีจ่ ะเดินทางไปประจํายังประเทศใดก็ได หรือสามารถเดินทางไปที่
ใดก็ไดตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย ก็จะมีโอกาสในการถูกจางงานดีกวาคนอืน่ ๆ เพราะแมวา ปจจุบนั เราจะสามารถทํางาน
ผานเครือขายการสื่อสารที่มีการพัฒนามาเปนลําดับ แตความจําเปนที่จะตองมีคนไปทํางานประจํายังประเทศตางๆ
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ก็ยงั มีความจําเปนในบางงานทีจ่ ะตองอาศัยการควบคุมใกลชดิ หรือจําเปนตองอาศัยการสือ่ สารกันแบบโดยตรงตอหนา
4.6 การทํางานอยางไมจํากัดเวลาและสถานที่ดวยเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการพัฒนาไปมาก ทําให
ความเหลื่อมเวลาของแตละประเทศ เชน เวลาที่สิงคโปรเร็วกวาไทย 1 ชั่วโมง ไมไดเปนอุปสรรคที่จะตองจํากัดเวลา
ใหอยูในชั่วโมงทํางานอีกตอไป ดังนั้น แรงงานทักษะ จึงตองมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีดานการสื่อสารทุก
รูปแบบเพื่อใหสามารถทํางานกับเพื่อนรวมงานที่อยูในประเทศตางๆ ได
5. การเกิดสํานักงานเสมือนจริงในสองลักษณะ คือ การไมมสี าํ นักงานประจําแตมสี าํ นักงานทีใ่ ชประชุม
ทางไกลโดยพนักงานยังประจําอยูในประเทศของตน หรืออาจจะเกิดลักษณะของการทํางานขามประเทศเสมือนอยู
ในประเทศนั้น เชน บริษัทมีสํานักงานตั้งอยูที่สิงคโปร แตหนวยงานใหบริการลูกคาแบบคอลเซ็นเตอร (Call Center)
ตั้งอยูที่ฟลิปปนส เปนตน
แนวโนมของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน จะสงผลโดยตรงตอนักบริหารทรัพยากร
มนุษยใหตองเตรียมการรับมืออยางมีความพรอมสําหรับการมุงสูการเปดเสรีทางการคาในกลุมประชาคมอาเซียน
โดยมีประเด็นสําคัญซึ่งผูเขียนไดรวบรวมนํามาสรุป แบงออกเปน 6 ประเด็น ดังนี้
1. ความสามารถของพนักงานในการดําเนินธุรกิจในระดับขามชาติ (Global Competency)
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจในระดับขามชาติ (Global Competency) ของพนักงานในองคกร
สิง่ แรกทีเ่ ราจะนึกถึงคือเรือ่ งของภาษา ซึง่ แตเดิมองคกรมุง เนนในดานภาษาของพนักงานเฉพาะภาษาอังกฤษเทานัน้
ในขณะที่หลายองคกรเริ่มใหความสําคัญกับภาษาที่สาม คือ ภาษาอาเซียน นั่นเอง โดยเฉพาะในประเทศที่จะตอง
เขาไปดําเนินกิจการ หรือลงทุนทางดานธุรกิจ ดังนั้น ในเรื่อง ความสามารถในการดําเนินธุรกิจในระดับขามชาติ
(Global Competency) ควรมุงเนนภาษาใหเปนสวนหนึ่งที่จะชวยใหการดําเนินธุรกิจสะดวกยิ่งขึ้น คําถามที่เปน
พืน้ ฐานทีส่ ดุ ทีช่ ว ยประเมินความพรอมขององคกรในเรือ่ งนี้ ก็คอื พนักงานในองคกร มีคา เฉลีย่ ทางดานภาษาอังกฤษ
(TOEIC Score) ในระดับใด หรือ จํานวนสัดสวนของพนักงานทีม่ คี วามสามารถดานภาษาในระดับทีส่ ามารถไปปฏิบตั ิ งาน
ตางประเทศไดมีจํานวนเทาใด ฯลฯ เปนตน
ในเรือ่ งของความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Literacy) ถือเปนเรือ่ งทีจ่ าํ เปนอยางยิง่ เพราะ
ในการทํางานในปจจุบนั ทักษะความสามารถในดานนีจ้ ะชวยใหการทํางานเปนไปอยางรวดเร็ว ผูบ ริหารและพนักงาน
ตองมีความสามารถและความเขาใจในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Literacy) ซึ่งจะชวยใหการปฏิบัติงาน
มีความคลองตัวไมถูกจํากัด ดวยเงื่อนไขของเวลาและสถานที่
อีกประเด็นหนึง่ ทีส่ าํ คัญซึง่ เปนความสามารถในกลุม คุณลักษณะ (Attribute) คือเรือ่ งของการทํางานกับ
กลุมคนที่แตกตางและหลากหลาย (Diversity at Work) พนักงานในองคกรมีความพรอมในการปฏิบัติงานรวมกับ
คนที่แตกตางวัย แตกตางวัฒนธรรม แตกตางฐานความคิดมากนอยเพียงใด จําเปนอยางยิ่งที่องคกรตองเตรียม
ความพรอมพัฒนาความสามารถในดานนี้ไวลวงหนา เนื่องจากเปนความสามารถที่ตองใชระยะเวลาในการเตรียม
ความพรอม
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2. การพัฒนาความสามารถในดานธุรกิจของพนักงาน (Business Acumen Competency)
ในเรือ่ งของการพัฒนาความสามารถ (Competency) ทีส่ าํ คัญสําหรับพนักงาน คือ ความรอบรูท างธุรกิจ
(Business Acumen Competency) ในภาวะการแขงขันในอนาคต องคกรเองจะตองมีพนักงานทีม่ ขี ดี ความสามารถ
มีความรอบรูในธุรกิจที่ตัวเองดูแลรับผิดชอบอยู การพัฒนาความสามารถ (Competency) มีสวนสําคัญในการขับ
เคลื่อนการดําเนินธุรกิจขององคกร คือ ความรอบรูในธุรกิจขององคกร (Business Acumen) คําถาม คือ เราจะทํา
อยางไรใหพนักงานของเรามีความรอบรูและเขาใจในธุรกิจของตัวเองในระดับสูง สามารถเชื่อมโยงงานในหนาที่
(Function) ของตัวเองใหสนับสนุนกลยุทธขององคกรหรือจะทําอยางไรใหพนักงานมีความเขาใจทิศทางธุรกิจ และ
กลยุทธในการดําเนินธุรกิจเชนเดียวกันกับผูบ ริหารระดับสูงสุด ตัวชีว้ ดั ทีส่ าํ คัญในความสามารถดังกลาวนี้ สามารถ
วัดไดจากการประเมินความสามารถ (Competency Assessment) โดยเฉพาะในเรื่องของความสามารถทางธุรกิจ
(Business Acumen Competency) ขององคกรโดยพิจารณาวาพนักงานสวนใหญมีความสามารถในดานนี้
อยูในระดับใด
3. ความรวดเร็วและเหมาะสมในการพัฒนาพนักงานใหมีขีดความสามารถสูง (Speed Learning)
ในเรื่องความรวดเร็วและเหมาะสมในการพัฒนาพนักงานใหมีขีดความสามารถสูง การพัฒนาและ
ฝกอบรมในหลาย ๆ องคกรยังมุงเนนการฝกอบรมและพัฒนาในแงมุมของปจจัยนําเขา(Input) และกระบวนการ
(Process) เปนหลัก ทําใหการตั้งเปาหมายในการพัฒนาความสามารถ จะดูที่กิจกรรมที่เกิดขึ้นในการฝกอบรมและ
พัฒนาพนักงาน มากกวาผลลัพธที่เกิดขึ้นในเชิงธุรกิจ (Business Impact) หรือ ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
(Job Performance) เชน จํานวนวันฝกอบรมตอคนตอป จํานวนวันฝกอบรมตอคนตอปเฉลี่ยในแตละระดับ รอยละ
การจัดอบรมตามแผนการฝกอบรมและพัฒนาประจําป ฯลฯ เปนตน ความทาทายขององคกรในการพัฒนา
ความสามารถของพนักงาน คือ การกําหนดรูปแบบการฝกอบรมและการพัฒนาที่ตรงกับทิศทางองคกรที่ตองการ
ในอนาคตในอีกสองปขา งหนา องคกรอาจตองมีการสรางคุณลักษณะของพนักงานในระดับตางๆ ทัง้ ระดับปฏิบตั กิ าร
บังคับบัญชา จัดการ บริหารนโยบายและกลยุทธ วาจะตองมีความสามารถอยางไร เพื่อใหการพัฒนาออกแบบ
หลักสูตรเปนความจําเปนที่แทจริงขององคกร นอกจากนี้องคกรจําเปนตองสรางเครื่องมือที่จะชวยในเรื่องของ
การสนับสนุนการเรียนรูในระดับบุคคลและในระดับองคกร เชนการเรียนแบบ E-Learning ในระดับบุคคลและ
การเรียนในระดับองคกร เชน เว็บไซตการสรางระบบการเรียนแบบตัวตอตัว (Coach) ภายในองคกร ฯลฯ ที่จะทําให
การถายทอดองคความรูตางๆ ทําไดอยางทั่วถึง รวดเร็วและเปนระบบ ซึ่งจะทําใหองคกรไมตองเผชิญกับปญหา
ในเรื่องขององคความรูที่ติดอยูกับตัวบุคคล ดวยขออาง “หวงวิชา ไมมีเวลาสอน” ประกอบกับยังเปนการสราง
วัฒนธรรมในการแบงปนความรูใหแกกันและกันในองคกรอีกดวย
4. การบริหารจัดการพนักงานที่มีขีดความสามารถสูง (Talent Management)
การบริหารจัดการพนักงานทีม่ ขี ดี ความสามารถสูงเปนความทาทายทีส่ าํ คัญในการเตรียมความพรอมรับ
การเปดเสรีทางการคาในกลุมประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 องคกรตองพัฒนาตนเองใหเปน ธนาคาร
คนเกง (Talent Bank) คนเกงอยากเขามารวมงาน เมื่ออยูกับองคกร คนเกงดังกลาวสามารถสรางมูลคาเพิ่มใน
การทํางานใหสูงขึ้น (High Value Added) ในเรื่องการบริหารจัดการพนักงานที่มีขีดความสามารถสูง องคกรควรมี
การวิเคราะหประเมินตําแหนงกลยุทธ (Strategic Job) ใหชัดเจน เพราะตําแหนงที่สาํ คัญ (Position) ตองเปนผูที่มี
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ขีดความสามารถสูง ในทางตรงขาม หากตําแหนงนั้นสําคัญแตผูดํารงตําแหนงไมมีความสามารถ วิสัยทัศนไมดี
การเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญขององคกรยอมอยูในสถานการณที่ยากลําบากแนนอน ดังนั้น องคกร
ควรใหความสําคัญกับการสราง พัฒนาและ รักษาคนที่มีขีดความสามารถสูงใหมาก ตัวชี้วัดที่สําคัญ คือ จํานวน
สัดสวนผูนําในอนาคต (Future Leader) ขององคกร หรือจํานวนสัดสวนคนที่มีความสามารถสูงในองคกรของเราที่
พรอมทํางานเมื่อเปดเสรีทางการคาในกลุมประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบวามีจํานวนสัดสวนเทาใด (Talent Ratio)
ถาผลปรากฏวาอยูในเกณฑตํ่า นี่คือสัญญาณอันตรายขององคกร
5. การบริหารกําลังคนใหคุมคา (Manpower Utilization)
การดําเนินธุรกิจภายใตการแขงขัน องคกรตองใหความสําคัญกับตนทุนการบริหารกําลังคนใหคุมคา
(Manpower Utilization) จึงจําเปนอยางยิ่งเมื่อมีการเปดเสรีทางการคาในกลุมประชาคมอาเซียน การใชกําลังคน
จะตองใชอยางคุม คาและสอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจขององคกรใหมากทีส่ ดุ ซึง่ จําเปนจะตองมีการประเมิน
วิเคราะหเรือ่ งของทิศทางการดําเนินธุรกิจของตัวเองในอนาคต สามารถระบุไดวา อะไรเปนหนาทีห่ ลัก (Core Function)
อะไรเปนหนาทีช่ ว ยสนับสนุน (Non - Core Function) ซึง่ หนาทีช่ ว ยสนับสนุน (Non - Core Function) ควรจางผูเ ชีย่ วชาญ
(Expertise) เปนผูดําเนินการ จะเกิดความคุมคาและประหยัดไดมากกวาการที่พนักงานจะตองมาลองผิดลองถูก
ในการทํางานแมวาบางครั้งอาจจะมีขอกฏหมายเปนขอจํากัดก็ตาม
6. การสรางจิตสํานึกอยางเรงดวนใหกับพนักงาน (Sense of Urgency)
การสรางจิตสํานึกอยางเรงดวน (Sense of Urgency) ใหกับพนักงานในทุกระดับ โดยเนนประเด็น
เรื่องการที่พนักงานในองคกรสวนใหญมีความรู ความเขาใจ มองโอกาสในอนาคต และผลกระทบของการเปดเสรี
ทางการคาในกลุม ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 วาเปนสิง่ ทีต่ อ งรับรูน นั้ มีจาํ นวนนอย จึงจําเปนอยางยิง่ ทีอ่ งคกร
ตองสรางการตื่นตัวในเรื่องนี้แกพนักงาน โดยการใหความรู สื่อสาร ใหพนักงานเขาใจ มองเห็นความจําเปนในการ
เปลี่ยนแปลงทั้งระบบ กระบวนการทํางาน ความสามารถ วิสัยทัศน ฯลฯ องคกรจําเปนที่จะตองมีทิศทางที่ชัดเจน
ในการดําเนินธุรกิจ สื่อสารดวยชองทางตางๆ อยางทั่วถึง (Boundless Communication) และพยายามเนนยํ้า
สมํ่าเสมอ (Consistency) เพื่อใหตระหนักถึงความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง มุงมั่น กระตือรือลนในการพัฒนา
ความสามารถของตนเองเพื่อตอบสนองทิศทางการดําเนินธุรกิจขององคกรในอีกสองปขางหนา นอกจากนี้องคกร
ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยทจี่ ะเปนเครือ่ งมือในการสรางแรงจูงใจ (Incentive)
ในการชวยขับเคลื่อนองคกร ไมวาจะเปนเรื่อง ระบบในการบริหารการปฏิบัติงาน การบริหารคาจาง การใหรางวัล
และการยกยอง (Reward & Recognition) การบริหารจัดการสายอาชีพ ฯลฯ ที่มีสวนชวยสนับสนุนอยางสําคัญ
อันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
กรณีตัวอยางขององคการในประเทศไทยที่ไดปรับตัวเพื่อรับมือกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1. กรณีตัวอยางที่หนึ่ง การเตรียมคนผาน Management Trainee ของบริษัทเดินเรือไทยแหงหนึ่ง
บริษัทนี้มีโปรแกรม Management Trainee ที่พัฒนานักศึกษาที่จบใหมเพื่อใหกาวขึ้นไปสูระดับผูบริหาร
อยางมัน่ ใจดวยการผานกระบวนการพัฒนาอยางตอเนือ่ งทัง้ ภูมภิ าค โดยทีผ่ า นมาจะมีเฉพาะผูเ ขาโปรแกรมทีม่ าจาก
ประเทศสิงคโปรเทานั้น แตเพื่อใหเกิดความพรอมสําหรับคนไทย บริษัทแหงนี้จึงไดเริ่มรับผูเขารวมโปรแกรมจาก
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ประเทศไทยเขาสูก ระบวนการฝกอบรมรวมกับผูเ ขาโปรแกรมจากประเทศสิงคโปร และจะเพิม่ จํานวนผูเ ขาโปรแกรม
จากประเทศไทยมากขึ้นเปนลําดับ
2. กรณีตวั อยางทีส่ อง กําหนดเกณฑการขึน้ เปนผูบ ริหารระดับสูงของบริษทั ไทยขนาดใหญสองแหง
เนือ่ งจากบริษทั ไทยขนาดใหญสองแหงนีม้ คี วามคลายคลึงรวมกันอยูป ระการหนึง่ ก็คอื กําลังขยายตัวอยาง
มากไปยังตางประเทศ ดังนัน้ จึงตองการสรางแรงจูงใจใหคนในองคการตองการไปหาโอกาสและความทาทายในการ
ไปทํางานทีต่ า งประเทศ จึงไดกาํ หนดหลักเกณฑขอ หนึง่ ในการเลือ่ นตําแหนงไปสูก ารเปนผูบ ริหารระดับสูงวาจะตอง
เคยประจําทีส่ าขาตางประเทศเปนเวลาอยางนอยกีป่ เ พือ่ ใหไดผบู ริหารทีม่ คี วามคิด มีความเขาใจ ทีเ่ ปนสากลมากกวา
บุคคลอื่น
3. กรณีตวั อยางทีส่ าม พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมอยางตอเนือ่ งเกีย่ วกับความรูด า น International
Human Resources Management ใหกับทีมงานบริหารทรัพยากรมนุษยทั้งหมด
บริษัทแหงนี้เปนบริษัทยักษใหญทางดานปโตรเคมี ผูบริหารไดมีการเตรียมความพรอมใหกับพนักงาน
ในหนวยงานบริหารทรัพยากรมนุษยทั้งหมดใหเขาใจการทํางานบริหารทรัพยากรมนุษยขามชาติ โดยการจัดการ
ฝกอบรมอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดการรับรูที่ใกลเคียงกันและสามารถปรับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย
ในองคการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
สรุป
การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามารถสงผลทั้งทางตรงและทางออมตอการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยในประเทศไทยอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได ทั้งนี้เพราะจะเกิดการเคลื่อนยายแรงงานทักษะอยางเสรี
ที่กอใหเกิดภาวะกดดันตอการปรับตัวของแรงงานทักษะทั่วทั้งภูมิภาค จึงเปนภารกิจสําคัญของนักบริหารทรัพยากร
มนุษยทตี่ อ งเตรียมความพรอมเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงดังกลาว ทัง้ ในแงการพัฒนาศักยภาพและทักษะใหมของ
ตนเองและในแงการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองตอความเปนอาเซียน ประเทศสมาชิก
ใดของประชาคมอาเซียนที่เตรียมความพรอมและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรมนุษยไดดีเพียงไร
ยอมสรางโอกาสที่ดีใหเกิดขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันใหมากขึ้นเพียงนั้น ในทางตรงขาม ประเทศ
ที่ละเลยและมีความพรอมดานทรัพยากรมนุษยรองรับการเปลี่ยนแปลงนอย นอกจากประเทศจะสูญเสียโอกาสดีๆ
แลวยังตองเผชิญปญหาที่เปนภัยคุกคามตามมาอีกมากมาย ดังนั้นหวงเวลาที่เหลือ ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับ
เรื่องนี้ควรตระหนักและหันมารวมมือรวมใจผนึกกําลังอยางจริงจังพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อสราง
ความพรอมและสรางโอกาสใหกับประเทศของเราใหสามารถยืนหยัดทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืนสืบไป
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