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เมื่อประชาคมอาเซี ยนคือยุคสมัยแห่ งการเปลี่ยนแปลง ส่ งผลให้บทบาทของนักบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์แบบเดิมไม่สามารถเติมเต็มต่อความคาดหวังขององค์การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อี กต่ อไป นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์จึงต้องปรั บบทบาทให้สอดคล้องกับบริ บทของความเป็ น
ประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งกรอบในการวิจยั ครั้งนี้ได้ใช้แนวคิด HR-Champions โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาบทบาทของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ในฐานะ 1) หุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ 2) ผูเ้ ชี่ ยวชาญการ
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ 3) ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง และ 4) ที่พ่ ึงของพนักงาน ที่มีผลต่อการเตรี ยม
ความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน การวิจยั ครั้งนี้ ใช้
วิธีการศึกษาวิจยั แบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณที่ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นองค์การภาครัฐระดับกรม และองค์การภาคเอกชนในบริ ษทั ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ MAI จํานวน 210 ตัวอย่าง และ
การวิจยั เชิงคุณภาพที่ใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก จากนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่ งประเทศ
ไทย (Thailand Top 100 HR) ในองค์การภาคเอกชน 3 คน และผูบ้ ริ หารด้านทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การภาครัฐ 3 คน รวมทั้งสิ้ น 6 คน
ผลการศึกษา การวิจยั เชิ งปริ มาณพบว่าการศึกษาสู งสุ ดและประเภทองค์การที่แตกต่างกัน
มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มของบุ ค ลากรในองค์ก ารภาครั ฐ และภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ย น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ บทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
ทั้ง 4 บทบาท ได้แก่ บทบาทหุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner) บทบาทผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ (Administrative Expert) บทบาทผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และ
บทบาทที่พ่ งึ ของพนักงาน (Employee Champion) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเตรี ยมความพร้อม
ของบุคลากรในองค์การภาครั ฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และที่สาํ คัญผลการศึกษายังพบอีกว่า บทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการ

(4)
เตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยนได้ดีที่สุดและมี
ผลทางบวกเรี ยงตามลําดับความสําคัญ คือ บทบาทผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ และ
บทบาทที่พ่ ึงของพนักงาน ซึ่ งมีค่า Beta เท่ากับ 0.357 และ 0.254 ตามลําดับ ตัวแปรอิสระทั้งหมด
อธิ บายการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน
ประมาณร้อยละ 33.1 (R2) ส่ วนการวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่า นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะมีบทบาท
ทั้ง 4
บทบาทในการเตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากรในองค์ก ารภาครั ฐ และภาคเอกชนใน
ประชาคมอาเซี ยน โดย บทบาทหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ จะต้องเข้าใจเป้ าหมาย ภารกิจ หน้าที่งาน และ
เข้าใจปัญหาขององค์การได้เป็ นอย่างดี ทํางานเชิงรุ ก ไวต่อการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผูน้ าํ
มีความรู ้ดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ มีความสามารถในการคิดเชิ งกลยุทธ์ พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรได้อย่างต่อเนื่ องและเป็ นระบบมีอิทธิพลโน้มน้าว เป็ นที่ปรึ กษาและผูใ้ ห้ขอ้ เสนอแนะ
แก่ผบู ้ ริ หารระดับสู ง และเป็ นที่ยอมรับของคนในองค์การ บทบาทผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ จะต้องมีความสามารถในงานบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้าใจบริ บทและวัฒนธรรม
องค์การและสังคม สามารถสร้างและปรับค่านิ ยมให้คนในองค์การ เข้าใจความหลากหลายต่างๆ
เป็ นที่ปรึ กษาด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ รู ้และสามารถชี้ให้ผบู ้ ริ หารเห็น
ถึ งจุ ดแข็งจุ ดอ่ อน มี ความสามารถในการบริ หารผูม้ ี วุฒิสามารถ มี ความสามารถในการสื่ อสาร
มี ค วามเชี่ ย วชาญในอาชี พ นัก ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ทุ ก เรื่ อ งและทุ ก กระบวนการ บทบาทผูน้ ํา การ
เปลี่ยนแปลง จะต้องรู ้ จุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลง กล้าคิด กล้าตัดสิ นใจ กล้าแก้ปัญหา เป็ นผู ้
ริ เริ่ มและกระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการสร้างเครื อข่ายในการเปลี่ยนแปลง
อีกทั้งต้องติดตามผลของการเปลี่ยนแปลง ทําให้การเปลี่ยนแปลงเป็ นวงจร และเชื่อมโยงประโยชน์
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ และบทบาทที่พ่ ึงของพนักงาน จะต้องเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนและให้
ความร่ วมมือแก่ บุคลากรในองค์การ เป็ นผูร้ ั กษากฎ กติกา มารยาทในองค์การ เข้าใจและเข้าถึง
ปั ญหาของบุคลากรในองค์การ เป็ นที่ไว้เนื้ อเชื่อใจของบุคลากร เป็ นกระบอกเสี ยงให้กบั บุคลากร
มีความสามารถในการสอนงานให้แก่คนทุกระดับ แก้ปัญหาให้กบั บุคลากรได้ ดูแลสวัสดิการและ
การพนักงานสัมพันธ์ อํานวยความสะดวกในการทํางานให้บุคลากร เป็ นผูฟ้ ังที่ดี มีความสามารถใน
การดึงดูด สรรหา และรักษาบุคลากรให้อยูก่ บั องค์การ รวมทั้งการสร้างความผูกพันทางใจ
ซึ่งจากผลการศึกษาเชิงปริ มาณพบว่า มีเพียงบทบาทผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
และบทบาทที่ พ่ ึงของพนักงานที่ มีผลต่อการเตรี ยมความพร้ อมบุคลากรในองค์การภาครั ฐและ
ภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน กระนั้นแล้วการศึกษาเชิงคุณภาพได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็ น
ต้องมีอยูข่ องทั้ง 4 บทบาทเพื่อการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนใน
ประชาคมอาเซียน
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The ASEAN Community, the era of change, affects the role of human resources manager, and
such an existing role cannot fulfill organization’s expectations efficiently. The role must be adjusted to
be in line with the ASEAN context. The conceptual framework in this research is based on HRChampions. The objectives of this study are to examine the role of human resources managers as a
strategic partner, explore the role of human resources managers as an administrative expert, investigate
the role of human resources managers as a change agent, and assess the role of human resources
manager as employee champions. All of these objectives are carried out in the area that affects the
readiness of public-sector and private-sector personnel toward the ASEAN community. The study
employs a mixed research approach. For quantitative approach, questionnaire is a tool to collect the data
from the employees who work for the public organizations at the department level as well as the private
organizations listed in the Stock Exchange of Thailand (SET) and in Market for Alternative Investment
(MAI) with a total of 210 samples. Meanwhile, in-depth interview, as one of the qualitative approaches,
is adopted as a tool for data collection from 3 human resources managers who received the Thailand
Top 100 HR award from 3 private organizations and 3 human resources managers from public
organizations.
The results from the quantitative analysis indicate that the maximum level of education and
types of organizations that affect the readiness of public-sector and private-sector personnel toward the
ASEAN community are statistically significant at 0.05. Moreover, the role of human resources
managers, which includes strategic partner, administrative expert, change agent, and employee
champions, is positively correlated with the readiness of public-sector and private-sector personnel
toward the ASEAN community with statistical significance at 0.01. Besides, it is also found from the
analysis that the role of human resources managers as administrative expert and employee champions

(6)
has the greatest impact on the readiness of public-sector and private-sector personnel toward the
ASEAN community with the beta of 0.357 and 0.254, respectively. All the independent variables can be
explained by R2 at 33.1.
In terms of qualitative analysis, the findings reveal that the four roles of human resources
managers are required for on the readiness of public-sector and private-sector personnel toward the
ASEAN community. As a strategic partner, human resources managers should understand the goals,
mission, internal functions, and problems of their organizations thoroughly. In addition, they should be
proactive, promptly respond to the changes, and have visions, leadership, and solid knowledge of human
resources management. Furthermore, they are able to think strategically, develop the capabilities of
employees continuously and systematically, serve as consultant and provide the recommendations to the
top management, and be accepted by all the people in their organizations. As an administrative expert,
human resources managers should have the ability to manage the tasks and develop human resources,
understand the contexts and organizational culture and society. They should be able to create and
modify the value of all the people in their organizations, understand the diversity, serve as consultant on
human resources management for other departments, identify the strengths and weaknesses for the
management, and show a strong understanding toward their human resources professions in all aspects
and processes. As a change agent, human resources managers should know the purposes of the changes,
dare to think, make a decision, and solve the problems. They initiate, encourage change, and have the
ability to build the change connection as well as follow up the outcome of the changes. They can
systemize the change and connect the benefits to the change. As employee champions, human resources
managers should support and cooperate with the employees within their organizations. They should
keep the rules of their organizations and understand the problems from the employees. The human
resources managers should be trusted by the employees, serve as a voice for the employees, have the
ability to do the job training for employees in all levels, and be able to solve the problems of the
employees. As well, they should take care of the employees’ welfare and relations, facilitate the work
for the employees, become good listeners, and have the ability to attract, recruit, and keep the employees
with the organizations, including the creation of psychological commitment.
Although the results from quantitative analysis confirm that only the administrative expert and
employee champion roles are found to impact the readiness of public-sector and private-sector personnel
toward the ASEAN community, the findings obtained from the qualitative analysis suggest that all of
the four roles of human resources managers are necessary for the readiness of public-sector and privatesector personnel toward the ASEAN community.

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ดิฉนั ขออุทิศแด่... อากง ผูล้ ่วงลับ (นายไพบูลย์ เหล่าดารงกูล) อันเป็ นผู ้
ที่มีพระคุ ณสู งสุ ดในชี วิต อีกทั้งเป็ นผูท้ ี่ให้ความสาคัญกับการศึกษาของดิ ฉนั มาตลอด ไม่วา่ หลาน
คนนี้ จะเคยเกเรแค่ไหน อากงก็ให้โอกาสมาตลอด แม้วนั นี้ ที่มาถึ งอากงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว
แต่ดิฉนั จะระลึกถึงคาสอนและใช้ชีวติ ตามแนวทางที่อากงได้เคยสั่งสอนดิฉนั ในทุกๆเรื่ องตลอดไป
และขอบพระคุณอาม่า (นางเซี่ ยมเตียว เหล่าดารงกูล) ที่เป็ นกาลังใจให้หลานเสมอมา
ดิฉนั ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ ได้แก่ผศ.ดร.นายแพทย์
ประยงค์ เต็มชวาลา (ประธานกรรมการ) รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสิ นธุ์ (กรรมการ) และ รศ.ดร.บุญ
อนันต์ พินยั ทรัพย์ (กรรมการ และที่ปรึ กษาหลัก)ที่ให้เกี ยรติในการเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ น
สอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์ รวมทั้งให้คาแนะนาในการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้งานวิจยั ฉบับนี้ มีความ
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ทั้ง นี้ ดิ ฉันขอกราบขอบพระคุ ณ รศ.ดร.บุ ญอนันต์ พิ นัยทรั พ ย์ (ที่ ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ )
เป็ นอย่างสู ง ที่ให้ความเมตตาและกรุ ณาในการอบรมสั่งสอนในการให้ความรู้ในการดาเนินการวิจยั
ในทุ ก ขั้น ตอนทุ ก กระบวนการเป็ นอย่า งดี และที่ ส าคัญ คื อ ให้ ก าลัง ใจศิ ษ ย์ค นนี้ มาโดยตลอด
จนกระทัง่ ดิ ฉันทาวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จตามที่ต้ งั ใจไว้ ศิ ษย์จะไม่ลืมความเมตตาและความหวังดี ของ
อาจารย์ที่มีให้กนั มาตลอดระยะเวลาเกือบๆ 5 ปี ที่ผา่ นมา
อีกทั้งขอบพระคุณคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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สุ ด ท้ า ยนี้ ดิ ฉั น ขอกราบขอบพระคุ ณ อาป๋ ากั บ อาแม่ (นายอาคม และนางศรั ญ ญา
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ทีม่ าและความสํ าคัญของปัญหา
การรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียนจะส่ งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่ วนของ
ประเทศ ดังนั้นภาครัฐในฐานะที่เป็ นกลไกหลักของการขับเคลื่อนประเทศจะต้องมีการเตรี ยมความ
พร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการเปิ ด
สมาชิกประชาคมอาเซี ยน (สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อน, 2554) และภาคเอกชนซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ง
กลไกสําคัญของระบบเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศ ควรมี การเตรี ยมความพร้ อมบุคลากรเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เช่นเดียวกัน
โดยการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนนับได้ว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจใหม่ทาํ
ให้องค์การต้องปรับตัวทั้งด้านธุ รกิจและการให้ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมากขึ้น
ส่ งผลให้บทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งใช้ความรู ้ความสามารถในการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์มากขึ้นกว่าที่ผา่ นมา ซึ่งการที่องค์การจะประสบความสําเร็ จได้น้ นั เราต้องรู ้ว่าอะไรคือทักษะ
ความรู ้ ความสามารถของทรัพยากรมนุ ษย์ที่องค์การต้องการ (สมบุญ บวรอุดมศักดิ์, 2550) ทั้งนี้
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อนได้ทาํ การวิเคราะห์จุดอ่อนของบุคลากรในภาครัฐไทยในปั จจุบนั
ผ่านการเสนอแนะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ข้าราชการในภาครัฐไทยยังมีจุดอ่อนเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซี ยนในเรื่ องความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน ทักษะด้านภาษา ซึ่ งไม่ใช่เพียง
ภาษาอังกฤษ แต่รวมถึงภาษาอาเซี ยนอื่นๆอีกด้วย และที่สาํ คัญคือประสิ ทธิ ภาพของระบบราชการ
(สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อน, 2554) ดังนั้นนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ควรมีการปรับบทบาท
จากเดิม ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก เพื่อที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์
จะสามารถวางแผนและออกแบบงานบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษย์ไ ด้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ที่กาํ ลังจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต อีกทั้งประสานแผนการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ให้
สอดรับกับแผนรวมขององค์การได้อย่างมีบูรณาภาพ (สมบัติ กุสุมาวลี, 2540) ซึ่งการเปิ ดประชาคม
อาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 จัดเป็ นสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและยากต่อการคาดการณ์
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นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์จึงควรมี การทําความเข้าใจกับประชาคมอาเซี ยนให้ดี เพื่อเป็ นกําลัง
สําคัญในการขับเคลื่อนองค์การอย่างมีประสิ ทธิภาพ (ทิพวรรณ หล่อสุ วรรณรัตน์, 2555)
ประชาคมอาเซี ยน หรื อ ASEAN Community เกิดจากการรวมกลุ่มของประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ในปี พ.ศ. 2510 (1967) ในนามของสมาคมแห่ งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้ (The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) หรื ออาเซี ยน (ASEAN) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรองรับความซับซ้อนผันผวนของโลก ไม่ว่าจะเป็ นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
โดยมีเอกสารสําคัญฉบับแรก คือ “ปฏิญญากรุ งเทพ (Bangkok Declaration)” (วิทย์ บัณฑิตกุล,
2554) โดยมีประเทศสมาชิกเริ่ มก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซี ย ไทย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และ
สิ งคโปร์ และภายหลังได้มีการขยายวงประเทศสมาชิกเพิม่ ขึ้น อีก 5 ประเทศ โดยเริ่ มจาก บรู ไนและ
เวียดนาม ในปี 2538 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวและพม่า ในปี 2540 และกัมพูชา ในปี 2542
เป็ นประเทศที่ 10 ตามลําดับ (ดิลก ลือกล้า, 2554) ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ผูน้ าํ อาเซี ยนร่ วมลงนาม
ปฏิญญาว่าด้วยความร่ วมมืออาเซี ยน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรื อ Bali
Concord II) เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซี ยนให้แล้วเสร็ จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุ นการรวมตัวและความร่ วมมื อรอบด้าน อันได้แก่ ด้านการเมือง ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและ
ความมัน่ คงอาเซี ยน (ASEAN Political-Security Community หรื อ APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน (ASEAN Economic Community หรื อ AEC) และ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio-Cultural Community หรื อ ASCC) ต่อมาในการประชุมสุ ดยอดผูน้ าํ อาเซียน ครั้งที่
12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ เหล่าผูน้ าํ อาเซี ยนได้ทาํ การตกลงให้
มีการจัดตั้งประชาคมอาเซี ยนให้แล้วเสร็ จเร็ วขึ้นภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2555)
ทั้งนี้ ในการเร่ งรัดการรวมกลุ่มของอาเซี ยนเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากกระแสโลกาภิวตั น์ และ
แนวโน้มการทําข้อตกลงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ มากขึ้น อาเซี ยนจึงต้องเร่ ง
แสดงบทบาทการรวมกลุ่มด้วยความมัน่ คงที่มากขึ้นกว่าที่ผา่ นมา อีกทั้งการปรับปรุ งการดําเนินงาน
ให้ทนั กระแสการเปลี่ยนแปลง เฉพาะอย่างยิง่ กระแสทางการแข่งขันทางการค้า รวมถึงการแข่งขัน
เพื่อดึ งดูดการลงทุนโดยตรงที่นับวันจะทวีความรุ นแรงมากขึ้น เป็ นต้น ซึ่ งในการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนจะเป็ นปั จจัยสําคัญที่ช่วยส่ งเสริ มให้เกิดการเปิ ดเสรี การเคลื่อนย้ายปั จจัยการ
ผลิตระหว่างประเทศสมาชิ กที่ลึกซึ้ งและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,
2552) ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ ดิลก ถือกล้า (2554) กล่าวว่า การเกิดขึ้นของโลกาภิวตั น์ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดระเบียบโลก ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอย่าง
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ต่อเนื่ องและเป็ นรู ปธรรม ทําให้กลุ่มประเทศอาเซี ยนต้องปรับตัว จัดระบบใหม่ และสร้างความ
ร่ วมมือใหม่ๆในหลายรู ปแบบ รวมทั้งการรวมตัวที่เรี ยกว่า “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน” ในการ
รวมตัว ครั้ งนี้ จะส่ ง ผลกระทบกับ ไทยหลายด้า น รวมถึ ง ด้า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นภาพรวมของ
ประเทศในระดับมหภาคและในระดับตัวบุคคลที่เป็ นระดับจุลภาค โดยได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยในภาพของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ไว้ดงั ต่อไปนี้ การโยกย้ายของแรงงานทักษะสู งจากไทยไปยังประเทศอาเซียนอื่น และจากประเทศ
อื่ นมายังประเทศไทย การแข่งขัน ด้านแรงงานที่ เ ข้มข้น ขึ้ น การเกิ ด ช่ องว่างความแตกต่ างของ
ศักยภาพของแรงงานทักษะจะมีช่องว่างกว้างมากขึ้น ซึ่งผูท้ ี่มีโอกาสพัฒนามากกว่าจะได้เปรี ยบใน
การแข่งขันมากขึ้น เกิดความต้องการทักษะความสามารถบางอย่างสู งกว่าที่เคยเป็ นมา เช่น ทักษะ
ด้านภาษา ที่ไม่ใช่แค่ใช้ภาษาอื่น ๆ ได้ในระดับพอใช้ แต่ตอ้ งอยูใ่ นระดับใช้ได้เป็ นอย่างดี ทักษะ
การนําเสนอ ซึ่ งเป็ นทักษะที่ต่อยอดจากทักษะด้านภาษา การมีความกล้าถามกล้าเสนอความคิดเห็น
หรื อ Assertiveness การทํางานข้ามวัฒนธรรมและความหลากหลาย ความพร้อมในการเดินทางทั้ง
ชัว่ คราวและไปประจําที่ประเทศอาเซียนอื่น ๆ เป็ นระยะเวลานาน และการทํางานอย่างไม่จาํ กัดเวลา
และสถานที่ และการเกิดขึ้นของสํานักงานเสมือนจริ งใน 2 ลักษณะ คือ ไม่มีสาํ นักงานประจําแต่ใช้
การประชุมทางไกลโดยพนักงานประจํา อยูใ่ นประเทศของตน หรื อ การทํางานข้ามประเทศเสมือน
อยูใ่ นประเทศนั้น ๆ
ซึ่งในการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จัดเป็ นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ
ที่นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งทบทวนบทบาทในงานของตน รวมถึงเสริ มสร้างทักษะ ความรู ้
ความสามารถของทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การของตนเองเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีอาเซี ยน
โดย Rothwell (2008 อ้างถึงใน กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ ง
ประเทศไทย, 2555) กล่าวถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญๆที่จะส่ งผลกระทบต่อการ
บริ หารงานทรั พยากรมนุ ษย์ในอนาคตไว้ 3 ประการ ดังนี้ 1) การเปลี่ ยนแปลงของโลกที่ ส่งผล
กระทบต่อทุกประเทศ (Agenda of the World) เช่น วิกฤตโครงสร้างอายุ โลกาภิวตั น์ การเคลื่อนย้าย
ถ่ายเทประชากร การรวมกลุ่มประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ 2) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ
กลไกการบริ หารงานทรั พยากรมนุ ษย์ (Area of HR) ได้แก่ การสรรหาคัดเลือกโดยระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ (E-recruiting) เครื่ องมือวัดผลการสอบที่หลากหลาย การพัฒนาบุคคลากรที่ให้
ความสําคัญกับการลงมือปฏิบตั ิ (Action-based Learning) การเสริ มสร้างสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การทํางาน (Competency-based Development) และการเสริ มสร้างความสุ ขในการทํางานและการ
ดําเนินชีวิต (Work-life Balance) และ 3) การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับทักษะที่จาํ เป็ นต่อการทํางาน
และการบริ หารงาน (Administration Skills) เช่น การคาดการณ์แนวโน้มและการเตรี ยมการรับการ
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เปลี่ยนแปลง (Anticipation) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Application) การทํางานเชิงรุ ก (Proactiveness) การทํางานข้ามหน่ วยงาน (Cross-functions) และ การทํางานที่โปร่ งใส พร้อมรับการ
ตรวจสอบ (Transparency) (กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ งประเทศ
ไทย, 2555)
ซึ่ งในการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซี ยนเป็ นการรวมตัวของ 10 ประเทศดังที่กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น ประชากรโดยรวมประมาณ 600 ล้านคน เป็ นนัยสําคัญอย่างยิง่ ที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์
จะต้องปรับบทบาทใหม่เพื่อรับมือและเตรี ยมความพร้อมในการรองรับประชาคมอาเซียนท่ามกลาง
ความหลากหลาย โดยคํานึ งถึงที่มาของความหลากหลายของคนในองค์การจากปั จจัยดังต่อไปนี้
ด้านกําลังคน (Workforce Diversity) เป็ นความแตกต่างที่ติดตัวมาโดยกําเนิ ด หรื อ การรวมกลุ่มของ
คนที่มีอะไรเหมือนๆกัน เช่น เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม สี ผวิ เพศ อายุ ความพิการ รสนิยมทางเพศ
สถานะทางเศรษฐกิ จและสังคม ภูมิลาํ เนา เป็ นต้น ด้านพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงาน (Behavioral
Diversity) ความแตกต่างของสไตล์การทํางาน ระบบการคิด การเรี ยนรู ้ การสื่ อสาร แรงบัลดาลใจ
ความเชื่ อ และค่ า นิ ย ม ทั ศ นคติ และความคาดหวัง ด้ า นลั ก ษณะและบริ บทของภารกิ จ
(Environmental Diversity) ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมของการบริ หารงาน เช่น การตลาด
กฎหมาย วิศวกร นักบัญชี นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นต้น ที่ตอ้ งตอบสนองต่อความคาดหวัง
และความสัมพัน ธ์กับค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์การ ชุ มชน และสังคม ทั้งนี้ เ พื่อให้นักบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์มีความสามารถ มีส่วนร่ วมในการบริ หารคนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (กรมพัฒนา
ฝี มือแรงงาน และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ งประเทศไทย, 2555)
ทั้งนี้ บทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีความพร้อมในการแข่งขัน และพร้อม
ที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กบั องค์การที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการขยายขอบเขตความรับผิดชอบ
ลักษณะงานมีการบูรณาการกันอย่างเป็ นระบบ และเข้าไปมีบทบาทในการวางแผนธุ รกิจมากขึ้น
เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์การในการสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันทางธุรกิจให้กบั องค์การ
ได้อย่างยัง่ ยืน โดยผลการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน ของอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตอุสาหกรรมภาคตะวันออก พบว่า ขนาดของ
องค์การต่างกันนักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์มีบทบาทเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนต่างกัน
แต่ สัญชาติ ของเจ้าของกิ จการต่ างกัน ไม่ มีผลให้บทบาทของนัก พัฒนาทรั พยากรมนุ ษ ย์ต่างกัน
(ชลดา ประยูรพาณิ ชย์, พรรัตน์ แสดงหาญ, และกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์ รี, 2555) ดังที่ เลิศชัย
สุ ธรรมานนท์ (2551) กล่าวว่า ในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนเป็ นเรื่ องจําเป็ นอย่างยิ่งที่หน่วยงาน
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งทบทวนบทบาทและสมรรถนะของตนเองว่าสามารถสนองต่อความ
ต้องการขององค์การที่จะต้องเผชิญสิ่ งที่กาํ ลังจะเกิดขึ้นในการเปิ ดประชาคมอาเซี ยนได้เพียงใด และ
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ที่สาํ คัญเป็ นอย่างยิง่ คือ บทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความสําเร็ จ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (Mondy & Mondy, 2008 อ้างถึงใน ชลดา ประยูรพาณิ ชย์
และคณะ, 2555)
จากประเด็น ที่ ก ล่ าวมาแล้ว ข้างต้น ผูว้ ิ จ ัย จึ งมี ความสนใจที่ จะศึ กษาบทบาทนัก บริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์กบั ประชาคมอาเซียนที่กาํ ลังจะเกิดขึ้น ซึ่ งนับเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สําคัญต่อ
บทบาทของนักทรัพยากรมนุ ษย์ในการเตรี ยมความพร้อมบุคคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน
โดยจะส่ งผลกระทบโดยตรงทั้งในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ ไ ด้ เป็ นผลให้นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ต ้อ งทบทวนถึ ง บทบาทในการเตรี ย มความพร้ อ ม
บุ ค ลากรในองค์ก ารเพื่ อให้มี ส มรรถนะที่ เ พี ย งพอและเหมาะสมในการเข้า สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจที่กาํ ลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการศึกษา
ในครั้งนี้ผวู ้ ิจยั หวังว่าจะพบบทบาทที่เหมาะสมในการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐ
และภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน อันจะเป็ นประโยชน์ต่องานบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ของ
ประเทศไทยในกาลต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1) ศึกษาบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะหุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์ที่มีผลต่อการ
เตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
2) ศึกษาบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคม
อาเซียน
3) ศึกษาบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
4) ศึกษาบทบาทองนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ในฐานะที่พ่ ึงของพนักงานที่มีผลต่อการ
เตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
มุ่งศึกษาหัวหน้างานหน่ วยงานทรัพยากรมนุ ษย์ในส่ วนราชการระดับกรมในภาครัฐ และ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและตลาด MAI จํานวน 263 องค์การ
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มาจากการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร Yamane’s ในระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95
(ความคาดเคลื่อน 0.05) เช่นเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างแรก

1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) ทราบถึงบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ท้ งั 4 บทบาท ได้แก่ (1) บทบาท
หุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner) (2) บทบาทผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
(Administrative Expert) (3) บทบาทผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และ (4) บทบาทที่พ่ ึง
ของพนักงาน (Employee Champion) ที่มีความเหมาะสมในการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรใน
องค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
2) นําเสนอรู ปแบบและวิธีการเพื่อการเตรี ยมความพร้อมบุลากรในองค์การภาครั ฐและ
ภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ย นตามบทบาทของนั ก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันให้กบั องค์การในภาครัฐและภาคเอกชนไทยในประชาคมอาเซียน
3) นําเสนอแนวทางการสร้างความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4) นําเสนอโมเดลของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่จะช่วยให้เกิดความพร้อมในประชาคม
อาเซียน

1.5 นิยามเชิงปฏิบัตกิ าร
บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Role) หมายถึง การแสดงหน้าที่ในการ
ทํางานของนักทรั พยากรมนุ ษย์ที่มีผลต่ อการเตรี ยมความพร้ อมบุ คลากรในองค์การภาครั ฐและ
เอกชนในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ผ่านการส่ งมอบผลลัพธ์ในการทํางานผ่าน 4 บทบาท
ของศาสตราจารย์ Ulrich (1997) ได้แก่ (1) หุน้ ส่ วนทางกลยุทธ์ (2) ผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ (3) ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง และ (4) ที่พ่ งึ ของพนักงาน
หุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner) หมายถึง การที่นกั ทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นที่ปรึ กษา
หรื อ เป็ นผูเ้ คียงบ่าเคียงไหล่ให้แก่ผบู ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หารหน่ วยงานอื่น รวมทั้งหัวหน้างานใน
องค์การ โดยร่ วมกันกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนํากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ ทั้งนี้ นัก
ทรัพยากรมนุษย์ในฐานะหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ตอ้ งมีความเข้าใจในธุ รกิจและหน้าที่งานต่าง ๆ ใน
องค์การเป็ นอย่างดี รวมทั้งการสร้างความสอดคล้องให้แก่กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์กบั
กลยุทธ์องค์การ
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ผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ (Administrative Expert) หมายถึ ง การที่ นัก
ทรัพยากรมนุ ษย์มีความสามารถในการปรับโครงสร้างองค์การและปรับโครงสร้างหน่ วยงานให้
สอดคล้องกับโครงสร้างองค์การ การปรับเปลี่ยนค่านิ ยมของคนในองค์การ และทบทวนการสร้าง
ค่านิยมของ นักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ได้แก่กระบวนการสรร
หา คัดเลือก การรักษาบุคลากร และปรับโครงสร้างค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ การรองรับวัฒนธรรมและ
สไตล์การทํางานที่หลากหลาย ความยืดหยุน่ ในการทํางาน เป็ นต้น
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) หมายถึง การที่นกั ทรัพยากรมนุษย์เป็ นตัวเร่ ง เป็ นผู ้
ริ เริ่ มในการเปลี่ยนแปลง กระตุน้ ตนเองและบุคลากรในองค์การให้มีความพร้อม มีทศั นคติที่ดีกบั
การเปลี่ยนแปลง เป็ นผูน้ าํ การสื่ อสารที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้องให้กบั บุคลากร ทํางาน
ร่ วมกับหัวหน้างานในการพัฒนาตัวแบบที่จะใช้สาํ หรับการเปลี่ยนแปลง สร้างการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม ผ่านการปรับพฤติกรรมของบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ติดตาม
และประเมินผลในการเปลี่ยนแปลงอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อควบคุมให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นตอบ
โจทย์การเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในการรองรับประชาคมอาเซี ยนจนกลายเป็ นพฤติกรรมที่อยู่
ถาวร
ที่พ่ ึงของพนักงาน (Employee Champion) หมายถึง การที่ นักทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นผูม้ ี
ความสามารถในการดึ งดูด สรรหา และรักษาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถให้อยู่กบั องค์การ
การดูแลเอาใจใส่ ให้พนักงานเข้าถึงทรัพยากรที่เหมาะสมอันจะเอื้อต่อความคาดหวังของบุคลากรใน
การบรรลุผลสําเร็ จ ช่วยสร้างความรู ้ความเข้าใจ รวมทั้งผลักดันให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู ้ที่
ตอบสนองความต้องการของพนักงาน การเป็ นกระบอกเสี ยงให้บุคลากรในประเด็นปั ญหาต่าง ๆ
ของบุคลากร เป็ นผูเ้ จรจาไกล่เกลี่ยเมื่อบุคลากรพบกับปั ญหา สร้างความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันใน
วัฒนธรรมที่หลากหลาย เข้าถึงความเป็ นนานาชาติของบุคลากรที่มีความหลากหลายในชาติพนั ธุ์
สร้างความไว้เนื้ อเชื่ อใจให้แก่บุคลากร สร้างความรู ้สึกผูกพันกับองค์การให้กบั บุคลากรช่ วยให้
บุคลากรไม่ถูกเอาเปรี ยบจากสิ่ งที่องค์การคาดหวังจากพวกเขา ทําให้บุคลากรมัน่ ใจว่าปั ญหาของ
พวกเขาจะได้รับการพิจารณาและตอบสนองความต้องการของพวกเขา เป็ นต้น
การเตรี ยมความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน หมายถึง การที่นักบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ใช้บทบาททั้ง 4 บทบาท เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างความสามารถในการแข่งขันให้กบั
บุคลากร ไม่ว่าจะเป็ นการออกแบบหลักสู ตรในการเรี ยนรู ้ท้ งั รายย่อยและรายกลุ่มตามความจําเป็ น
การแลกเปลี่ ยนพนักงานกับประเทศอาเซี ยน เพื่อสร้ างประสบการณ์ ด้านอาเซี ยน ซึ่ งจะส่ งผล
โดยตรงกับความสามารถขององค์การในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน โดยบุคลากรจะต้องมีความ
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พร้อมในเรื่ องทักษะภาษาอังกฤษและภาษาประเทศอาเซี ยนในระดับที่ใช้สื่อสารและประสานงาน
ได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งมีความตระหนักรู ้และเข้าใจการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนอย่างถูกต้องตรงกัน
อีกทั้งยังต้องเข้าใจวัฒนธรรมการทํางาน เข้าใจธุ รกิจ และเข้าใจสไตล์ของผูน้ าํ ในประเทศอาเซี ยน
แม้กระทัง่ การมี Role Model ที่อาจเริ่ มจากผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์การที่มีความเป็ น Global
Manager หรื อมี Mr. และ Miss หรื อ Mrs. AC เป็ นต้น

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาบทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากร
ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน เป็ นการศึกษาโดยใช้แนวคิดทฤษฎี HR
Champions (Ulrich, 1997) ที่ได้ให้คาถามสาคัญไว้วา่ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะสามารถสร้าง
คุณค่าและส่ งมอบผลลัพธ์ได้อย่างไร ผ่าน 4 บทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ได้แก่ หุ ้นส่ วน
ทางกลยุทธ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ที่พ่ ึงของพนักงาน โดยมี
ความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยนเป็ นผลลัพธ์สุดท้าย
อันจะส่ งผลโดยตรงต่อแนวปฏิ บตั ิของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในประชาคมอาเซี ยนที่กาลังจะ
เกิดขึ้นนี้ ทั้งนี้ผศู ้ ึกษาได้แบ่งแนวคิด วรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 บทบาทนัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นการสร้ า งคุ ณ ค่ า และส่ ง มอบผลลัพ ธ์ ผ่ า น
ความสามารถของบุคลากร (HR Champions)
2.2 บทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ที่มีผลต่อการเตรี ยม
ความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
2.3 บทบาทของนัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นฐานะผูเ้ ชี่ ย วชาญการบริ หารทรั พ ยากร
มนุษย์ที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคม
อาเซียน
2.4 บทบาทของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ในฐานะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงที่มีผลต่อการ
เตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
2.5 บทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่พ่ งึ ของพนักงานที่มีผลต่อการเตรี ยม
ความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
2.6 แนวคิ ดและงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องส าหรั บ การเตรี ย มความพร้ อมบุ คลากรในองค์ก าร
ภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
2.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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2.1 แนวคิดบทบาทนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ในการสร้ างคุณค่ าและส่ งมอบผลลัพธ์
ผ่ านความสามารถของบุคลากร (HR Champions)
แนวคิด HR Champions โดย Ulrich (1997) ศาสตราจารย์มหาวิทยาลันมิชิแกน แอนน์ อาร์
เบอร์ (University of Michigan at Ann Arbor) ผูท้ รงอิทธิ พลด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์แห่ งยุค
ปั จ จุ บ ัน เริ่ ม ต้น ด้ว ยค าถามส าคัญอัน จะเป็ นที่ ม าของแนวคิ ด การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ จ ะ
แตกต่างไปจากเดิ มว่า “นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะสามารถสร้ างคุ ณค่าและส่ งมอบผลลัพธ์ได้
อย่างไร” รวมทั้งนิยามการส่ งมอบ 4 ประการ อันได้แก่ กลยุทธ์ในการดาเนิ นงาน ประสิ ทธิ ภาพการ
บริ หาร การสนับสนุ นพนักงาน และความสามารถในการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งการส่ งมอบ 4 ประการนี้
จะกลายเป็ นบทบาทที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพต้องแสดงความเป็ น Championed อีกทั้ง
มี ก ารนิ ย ามความหมายใหม่ ข อง “ผลลัพ ธ์ สุ ดท้า ย” (Outcomes) ผ่า นปั จ จัย ทางกายภาพ เช่ น
โลกาภิวตั น์ ความสามารถในการเข้าถึงลูกค้า การเรี ยนรู้ วฒั นธรรม ความเป็ นเลิศ ในการทางาน
และอื่น ๆ สิ่ งเหล่านี้ ส่งผลโดยตรงต่อแนวปฏิ บตั ิของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในการส่ งมอบ 4
ประการ นอกจากนี้ Ulrich ได้สันนิ ษฐานทิศทางสาหรับการส่ งมอบไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) นัก
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งรับบทเป็ นทั้งหุ น้ ส่ วน ผูเ้ ล่น รวมถึงผูบ้ ุกเบิก อันจะนาพาไปสู่ การเป็ นผู ้
มอบหมายงานที่ เ ชี่ ย วชาญทฤษฎี ใ นการขับเคลื่ อ นสมรรถนะ และผูส้ ร้ า งองค์ค วามรู้ เ พื่ อ การ
ตัดสิ นใจ 2) แนวปฏิ บ ตั ิของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ โดยการเป็ นผูอ้ อกแบบที่ สามารถสร้ าง
คุ ณค่ า และส่ ง มอบผลลัพ ธ์ ไ ด้ กระบวนการเหล่ า นี้ จะช่ วยยกระดับ สมรรถนะระดับ บุ ค ล และ
ความสามารถขององค์การ และหากทาให้แนวปฏิบตั ิน้ ี เป็ นไปตามความต้องการของลูกค้าได้มาก
เท่าไร ความสาเร็ จก็อยูใ่ กล้เท่านั้น และ 3) แผนกบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ต้องยกระดับมาตรฐานให้
สู งขึ้น พร้ อมเปลี่ยนบทบาทเป็ นหุ ้นส่ วน ผูเ้ ล่น รวมถึ งผูบ้ ุกเบิก เพื่อการส่ งมอบคุ ณค่า นอกจากนี้
แล้ว Ulrich เชื่ อว่าธรรมเนี ยมปฏิบตั ิของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ (HR Pattern) จะเป็ นอย่างไร
ขึ้นอยู่กบั อนาคตของมันเอง ซึ่ งในปี 2000 จุดเน้นเป็ นเรื่ องโลกาภิว ตั น์ ความสามารถขององค์การ
การเปลี่ ยนแปลงวัฒนธรรม และทุนทางปั ญญา อย่างไรก็ดี Ulrich เชื่ อว่าอดี ตยังคงให้บทเรี ยน
แก่อนาคต ดังการแสวงหาผูม้ ีวฒ
ุ ิสามารถ (Talent) ที่ยงั คงเป็ นเรื่ องสาคัญหลัก ๆ ในอนาคต
Ulrich ให้นิยามความสามารถขององค์การไว้วา่ “ความสามารถขององค์การ คือ ทรัพยากร
ของความสามารถในการแข่งขันที่หวั หน้างานและนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พต้องร่ วมกัน
สร้างขึ้น เพื่อบรรลุเป้ าหมายขององค์การ” ทั้งนี้ เป้ าหมายใหม่ยอ่ มมาจากความท้าทาย ซึ่ งจุดเริ่ มต้น
ของแนวคิ ดนี้ ได้กล่ าวถึ งวาระถัดไปของความสามารถในการแข่งขันซึ่ งครอบคลุ มความท้าทาย
8 ประการ ได้แก่ 1) โลกาภิ วตั น์ เมื่ อเทคโนโลยีการสื่ อสารท าให้โลกเล็ กลง เส้ นแบ่ งต่าง ๆ จึ ง
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หายไป เกิดเป็ นตลาดใหม่ สิ นค้าใหม่ แนวคิดทางธุ รกิจใหม่ ๆ จึงเป็ นที่มาของหมู่บา้ นโลก (Global
Village) ดังที่ McLuhan (1964 อ้างถึงใน ทวีศกั ดิ์ ตั้งปฐมวงศ์, 2009) (โลกาภิวตั น์: คาสั้น ๆ ที่ควร
รู้จกั ) กล่าวถึงหมู่บา้ นโลก (Global Village) ซึ่ งหมายถึง โลกยุคใหม่ที่ต้ งั อยูบ่ นฐานของเทคโนโลยี
อันนาไปสู่ ความเปลี่ ยนแปลงที่ เร่ งเร็ วขึ้ นในทุกระดับของสังคมมนุ ษย์ ซึ่ งการเข้าถึ งตลาดโลก
จาเป็ นต้องมี เครื อข่า ยที่ หลากหลาย เป็ นศู นย์ก ลางความเป็ นเลิ ศ มี ทศั นคติ ที่ท นั ต่อสถานการณ์
แต่ ค งไว้ซ่ ึ งความผูก พัน ทางใจ (Commitment) ที่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ จากท้อ งถิ่ น ดัง ค ากล่ า วที่ ว่ า
“Thinking Globally Acting Locally” คือการคิดให้ครอบคลุม และปรับตัวได้ตามสถานการณ์
นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จึงต้องรับมือและคิ ดค้นโมเดล อีกทั้งกระบวนการใหม่ ๆ 2) ห่ วงโซ่
คุณค่าสาหรับธุ รกิ จการแข่งขันและการให้บริ การของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ภาพรวมสาหรับ
การแข่งขันในอนาคต คือ การทาให้กระบวนการทางานขององค์การมีความรับผิดชอบต่อลูกค้ามาก
ขึ้น โดยจุดเน้นของแนวปฏิ บตั ิของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์จะเปลี่ ยนจากองค์การไปสู่ ห่วงโซ่
คุณค่า ทาให้กิจกรรมของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ถูกนิ ยามใหม่ตามเกณฑ์ที่ลูกค้ากาหนด ส่ งผล
ให้นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พและผูจ้ ดั การต้องเรี ยนรู ้ที่จะสร้างองค์การให้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของห่ วงโซ่ คุณค่าและเชื่ อมโยงเข้ากับเครื อข่ายคุณค่าให้ได้ 3) ความได้เปรี ยบด้านต้นทุนและการ
เจริ ญเติบโต ในอนาคตนี้ กาไร คื อ ประเด็นทางธุ รกิ จ กาไร คือ ผลรวมของรายได้ที่มากขึ้นและ
ต้นทุนที่ลดลง นัน่ หมายถึงการมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ทั้งนี้ การสารวจครั้งที่ 2 ของประเด็นสมการ
การสร้างรายได้และการเติบโตของรายได้ พบว่า 3 เส้นทางของการเติบโตทางธุ รกิจที่มีนยั ต่อนัก
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ได้แก่ (1) การเติบโตจากการที่ลูกค้าซื้ อผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยองค์การทา
ให้ พ นัก งานอุ ทิ ศ ตนและสามารถเข้า ถึ ง แก่ น แท้ข องความต้อ งการของลู ก ค้า ได้อ ย่า งรวดเร็ ว
(2) การใช้ประโยชน์สมรรถนะหลัก (Leveraging Core Competencies) คือการสร้างการเติบผ่าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ โดยการเปลี่ ย นการวิ นิ จ ฉั ย องค์ ค วามรู ้ ไ ปสู่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ ผ่ า นการทบทวน
สมรรถนะ หรื อให้ทีมผลิตภัณฑ์ขา้ มสายงานไประบุสมรรถนะหลักของทีม และเปลี่ยนสมรรถนะ
นั้น ๆ เป็ นผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ๆ จึงเป็ นที่มาของรายได้ใหม่ ๆ และ (3) การควบรวมกิ จการ การซื้ อ
กิจการ และการร่ วมทุน หลักการควบรวมเพื่อให้ขนาดขององค์การสนองความต้องการที่เป็ นความ
ท้าทายทางธุ รกิจ ข้อสังเกต คือ การควบรวมมักล้มเหลวเพราะคุณสมบัติขององค์การต่างกันสิ้ นเชิ ง
ดัง จะเห็ น ได้ว่า องค์ก ารในต่ า งประเทศที่ ป ระสบความส าเร็ จ ด้า นกลยุ ท ธ์ แต่ ก ลับ ไม่ ใ ช่ ด้า น
วัฒนธรรม ดังนั้น การข้ามวัฒนธรรม (Cross Cultural) จึงเป็ นความท้าทาย ทั้งนี้ การเลือกเส้นทาง
หมายถึ งการเลื อกการเจริ ญเติบโตของผลกาไร นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จึงต้องคิดค้นเครื่ องมือ
ใหม่ ๆ (HR Tools) โดยนัยของการเติบโตนี้ จะยกระดับคาถามให้กบั แนวปฏิ บตั ิของนักบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ เช่น วิวฒั นาการในการสร้างความผูกพันทางใจต้องสนับสนุ นวัฒนธรรมในเวลา
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เดี ย วกันกับ การควบคุ ม ค่ า ใช้จ่า ยหรื อไม่ อะไรคื อนัย ของการเข้า สู่ ธุ รกิ จใหม่ ข องนัก บริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหลักที่จะนาไปสู่ สิ่งที่ห่างไกลจากธุ รกิจ แต่กลับ
สร้างความผูกพันทางใจให้กบั ลูกค้าได้อย่างแนบแน่น และทาให้เปอร์ เซ็นการซื้ อของลูกค้าเพิ่มขึ้น
ในผูใ้ ห้บริ การเดิม 4) การให้ความสาคัญกับความสามารถ นิ ยามใหม่ในการแปลงกลยุทธ์มาสู่ การ
ปฏิ บ ัติ ส าหรั บ งานประจ าวัน เป็ นส่ ว นหนึ่ งของสมรรถนะระดับ บุ ค คล ซึ่ งหมายความว่ า
ความสามารถขององค์การ เท่ากับ DNA ของความสามารถในการแข่งขัน โดยที่ความสามารถแบบ
Soft มีความซับซ้อนมากกว่าการคิดค้นหรื อทาซ้ า ไม่ว่าจะเป็ นการบริ หารคุ ณภาพทัว่ ทั้งองค์การ
(TQM) หรื อการรี เอนจิ เนี ยริ่ ง โดยการสารวจพบว่าองค์การที่เป็ นแบบ Soft ล้มเหลวถึ ง 75%
กล่าวคือการปรับตัวให้เข้ากับตลาดได้น้ นั สาคัญกว่า โดยนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พต้อง
ระบุกิจกรรมให้มีกรอบเวลาชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่ งชุ ดกิจกรรม อย่างไรก็ตามความสามารถของผูม้ ี
วุฒิสามารถ (Talent) คงยังสาคัญกว่าสมรรถนะระดับบุ คคล หากแต่สมรรถนะระดับบุคคลคื อ
ความสามารถขององค์ก าร อัน จะเป็ นที่ ม าของค าถามที่ จ ะน ามาซึ่ งความส าเร็ จ ให้นัก บริ ห าร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์แ ละผูจ้ ัดการ โดยต้องตั้ง ค าถามเหล่ า นี้ อยู่เ สมอ ได้แก่ (1) ปั จจุ บนั องค์ก าร
มีความสามารถอะไรบ้าง (2) เพื่อความสาเร็ จในอนาคต องค์การต้องการความสามารถอะไรบ้าง
(3) วิ ธี การใดจะท าให้ ค วามสามารถเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก าร
(4) จะออกแบบแนวปฏิบตั ิของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์อย่างไรเพื่อให้ได้มา ซึ่ งความสามารถที่
องค์การต้องการ และ(5) เราจะวัดการบรรลุเป้ าหมายของความสามารถที่องค์การต้องการได้อย่างไร
คาถามเหล่านี้คือประเด็นทางประสิ ทธิ ผลที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์มืออาชี พต้องพิสูจน์กนั ต่อไป
5) การเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเรี ยกได้หลายอย่างไม่วา่ จะเป็ น
การเปลี่ยนรู ป การรี เอนจิเนียริ่ ง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม เป็ นต้น หน้าที่ของนักบริ หารทรัพยากร
มนุ ษ ย์มื ออาชี พคื อช่ วยองค์การนิ ย ามโมเดลใหม่ ส าหรั บการเปลี่ ย นแปลง เผยแพร่ โมเดล และ
ส่ ง เสริ ม การใช้โ มเดลอย่า งต่ อเนื่ อง โดยค าถามที่ จะช่ วยให้เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงมากขึ้ นได้แ ก่
(1) จะไม่เรี ยนรู ้สิ่งที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ได้อย่างไร (2) จะให้เกียรติอดีตและประยุกต์ใช้กบั อนาคตได้อย่างไร
(3) จะส่ งเสริ มการเปลี่ ยนแปลงโดยไม่ก่อให้เกิ ดความเสี่ ยงและความผิดพลาดได้อย่างไร (4) นัก
บริ หารทรัพยากรมนุษย์จะอธิ บายการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ยงั่ ยืนและ
แตกต่างจากเดิมอย่างไร (5) เพื่อการเปลี่ยนแปลง วิธีการใดจะทาให้หวั ใจกับความคิดประสานกัน
(6) วิธีใดจะทาให้เกิดการเรี ยนรู ้และสามารถเปลี่ยนแปลงได้เร็ วขึ้น 6) เทคโนโลยี นวัตกรรม ความ
รวดเร็ วของเทคโนโลยีทาให้โลกแคบลง ใกล้ข้ ึน เร็ วขึ้น ทุกอย่างเป็ นสากล (Worldwide) ผูจ้ ดั การ
และนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์มืออาชี พต้องรั บผิดชอบในการนิ ยามการทางานอย่างที่ องค์การ
ต้องการ เพื่อคาดการณ์วิธีที่จะทาให้เทคโนโลยีมีชีวิตและกลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของผลงานที่กาหนด
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ไว้ตามแนวทางของข้อ มู ล อี ก ทั้ง ต้องเรี ย นรู ้ ที่ จะสร้ า งพลัง จากข้อมู ล ที่ มี เพื่ อผลลัพ ธ์ ท างธุ รกิ จ
7) การจู ง ใจ การรั ก ษาพนัก งานไว้ การวัด สมรรถนะและทุ น ทางปั ญ ญา ความเป็ น Global
(ครอบคลุ มทัว่ โลก) ทาให้สภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จต้องการเทคโนโลยีและทรัพยากร รวมทั้งการ
รักษาผูม้ ีวฒ
ุ ิสามารถ (Talent) และการแย่งชิ ง The Best Talent กลายเป็ นความท้าทายในการแข่งขัน
ขององค์การธุ รกิจในอนาคต องค์การที่จะประสบความสาเร็ จต้องดึงดูด พัฒนา และรักษาบุคลากร
ไว้ได้ ผูจ้ ดั การที่ มุ่งแสวงหามากที่ สุ ดจะได้ครอบครองผูท้ ี่ มีทุนทางปั ญญา การได้ม าซึ่ งทุ นทาง
ปั ญญานั้น คือการคิดค้นแนวคิดใหม่ ๆ โดยผูจ้ ดั การและนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มื ออาชี พต้อง
คิดค้นนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่จะกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่เป็ นมากกว่าการเรี ยนรู ้ หรื อที่เรี ยกว่า
การเรี ยนรู้ฉบั พลัน (Rapid) จนกลายเป็ นวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ วก้าวผ่านขอบเขตการไหลเวียนของ
ข้อมูล จากงานศึกษาของ Cal Wick และ Ulrich (N/A) แสดงถึงการเรี ยนรู้ ฉบั พลันที่ก่อให้เกิดการ
ทางานที่ ฉับพลันที่ ทาให้โอกาสกลายเป็ นวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์นาไปสู่ การปฏิ บตั ิงานในทิ ศทางที่
ลู กค้าต้องการ กระทัง่ ได้ ผลก าไรมากขึ้ น โดยที่ ลกั ษณะงานของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ใ น
อนาคตจะเป็ นความต่อเนื่อง ในการสร้างทุนทางปั ญญาให้องค์การและจะเปลี่ยนการวัดแบบดั้งเดิม
มาเป็ นเน้นต้นทุนทางเศรษฐกิ จควบคู่กบั ทุนทางปั ญญา 8) การเปลี่ ยนแปลงไม่ใช่ การเปลี่ ยนรู ป
การเปลี่ยนรู ปจะเกิดขึ้นในส่ วนที่เป็ นรากฐานสาคัญหรื อภาพลักษณ์ของธุ รกิจ เห็นได้จากลูกค้าและ
พนักงาน การเปลี่ยนรู ปนี้ มุ่งเน้นการแข่งขันทางความคิดมากกว่าส่ วนแบ่งทางการตลาด ดังนั้นนัก
บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มื อ อาชี พ และผูจ้ ัด การที่ มุ่ ง เน้ น การเปลี่ ย นรู ป ต้อ งสร้ า งรากฐานการ
เปลี่ยนแปลงที่ยงั่ ยืน
ความท้า ทายทั้ง 8 ประการนี้ กลายเป็ นการให้ นิ ย ามเหตุ ผ ลส าหรั บ การตระหนัก ถึ ง
ความต้อ งการของการเป็ นหุ ้น ส่ วนกับ การปฏิ บ ัติงานของผูจ้ ดั การและความเป็ นมื ออาชี พ ของ
นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ รวมทั้งการกาหนดวิธีการส่ งมอบผลลัพธ์ ใหม่ ๆ ให้กบั นักบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ ทั้งนี้ ภาพรวมของความท้าทาย คือการทาให้แนวปฏิบตั ิของนักบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ (HR Practices) และการวัดคุณค่าผ่านหน้าที่งาน (Functions) ของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์
กลายเป็ นการส่ ง มอบผลลัพธ์ ให้กบั ธุ รกิ จ อี กทั้ง สามารถพัฒนาความเป็ นมื ออาชี พโดยการเล่ น
บทบาทใหม่ ๆ แสดงสมรรถนะใหม่ ๆ (New Competencies) ท่ามกลางความท้าทายใหม่ ๆ
ทางเลือกใหม่ ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบตั ิของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ
เมื่ อผูบ้ ริ หารมองแนวปฏิ บตั ิ ข องนัก บริ หารทรั พยากรมนุ ษ ย์ว่าเป็ นทรั พยากรที่ จะนามา
ซึ่ งความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าที่จะประสบความสาเร็ จในอนาคตต้องสามารถ
สร้ างความสามารถในการแข่งขันให้กบั องค์การได้ นิ ยามความสามารถที่สาคัญที่จะทาให้ธุรกิ จ
ประสบความสาเร็ จได้ เพื่อกาหนดการส่ งมอบผลลัพธ์ โดยผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าในอนาคตต้องเป็ น
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HR Champions โดยนัย ของความท้า ทายทางธุ รกิ จของนัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นฐานะ
นัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มื ออาชี พ คื อ เนื้ องานของนัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษย์ หมายถึ งการ
ควบคุ มงานให้สาเร็ จ โดยกระบวนการเหล่านี้ ตอ้ งถู กพิจารณาผ่านกระบวนการแข่งขันในระดับ
ที่สูงขึ้ น นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ตอ้ งเชื่ อมโยงหน้าที่ งานของตนเอง อันจะเป็ นวาระใหม่ของ
นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์และให้ความสาคัญกับการเป็ นผูส้ นับสนุ นให้เกิ ดการแข่งขัน โดยการ
เป็ นตัวแทนในการแข่งขัน (Championing Competitiveness as Champions of Competitiveness)
สิ่ งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด มีความครอบคลุมเนื้อแท้ของความเป็ นปั จจุบนั และเพื่อสนอง
ความท้าทายของแนวคิดนี้ HR Champions ต้องก่อให้เกิดความสามารถใหม่ ๆ ให้กบั องค์การที่จะ
ขับเคลื่ อนไปกับนิ ยามใหม่ ๆ และพัฒนาการใหม่ ๆ ของแนวปฏิบตั ินักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
หน้าที่งานและความเป็ นมืออาชี พ รวมทั้งหัวหน้างาน ซึ่ งทั้ง 2 ตัวละครนี้ ต้องสร้างความสามารถ
เหล่านี้ร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้ าหมายดังกล่าว แต่ตอ้ งทาความเข้าใจก่อนว่าความสามารถขององค์การ
คือ ทรัพยากรที่สาคัญที่สุดในความสามารถในการแข่งขันการมีส่วนร่ วมในกระบวนการออกแบบ
ความสามารถขององค์การ การมองเห็นผลกระทบที่จะมีต่อองค์การในความท้าทายของการแข่งขัน
และการอุทิศเวลาและพลังงานเพื่อความสามารถขององค์การ
เหตุที่ผศู้ ึกษาสนใจศึกษาด้วยแนวคิด HR Champions ของ ศาสตราจารย์ Dave Ulrich
เนื่ องจากการศึกษาวิจยั ที่ดีควรเริ่ มต้นด้วยคาถามที่ดี ดังที่ศาสตราจารย์ Dave Ulrich ผูท้ รงอิทธิ พล
ด้ า นการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นยุ ค ปั จ จุ บ ั น กล่ า วไว้ว่ า ค าถามนั้ นส าคัญ กว่ า ค าตอบ
อีกทั้งคาตอบที่ได้ตอ้ งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีข้ ึนในอนาคต โดยเนื้อแท้ของแนวคิด
HR Champions นี้ คือการนิยามความหมายใหม่ของการส่ งมอบ 4 ประการ อันจะกลายเป็ นบทบาท
ทั้ง 4 ของนัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ่ งได้แ ก่ 1) บทบาทหุ ้น ส่ ว นทางกลยุ ท ธ์ 2) บทบาท
ผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ 3) บทบาทผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และ 4) บทบาทที่พ่ ึงของ
พนัก งาน ภายใต้ปั จ จัย ภายนอกที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความท้า ทาย 8 ประการที่ ก ล่ า วไปแล้ว ข้า งต้น
ซึ่ งมีลกั ษณะที่ใกล้เคียงกับการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนใน
ประชาคมอาเซี ยนที่ผศู้ ึกษาได้ใช้เป็ นตัวแปรตาม (Dependent Variables) ซึ่ งคาตอบที่ได้จะเป็ นการ
ให้นิยามใหม่แก่บทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ท้ งั 4 บทบาทตามแนวคิดของ Ulrich (1997)
อันจะเป็ นประโยชน์สาหรับการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนใน
ประชาคมอาเซียนที่กาลังจะเกิดขึ้นนี้
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2.2 บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะหุ้นส่ วนทางกลยุทธ์ ทมี่ ผี ลต่ อการเตรียม
ความพร้ อมของบุคลากรในองค์ การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
ในปั จจุบนั กระแสของการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนได้สร้างความตื่นตัว และความตระหนัก
ถึงการเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนไทย ทั้งนี้ ประเด็นสาคัญ
เมื่อเอ่ยถึงประชาคมอาเซี ยนที่กาลังจะเกิดขึ้นปลายปี 2558 คือ เราจะเตรี ยมความพร้อมบุคลากรใน
องค์การอย่างไรในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
เมื่ อ ต้อ งก้ า วเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นนั้ น บทบาทของนั ก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มี
ความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การเพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลงครั้งนี้ เพื่อสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขันให้กบั องค์การ ไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาทักษะความรู ้ ความสามารถของ
บุคลากรในการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งพัฒนาตนเองให้มี
ความเป็ นมืออาชี พ (HR Professional) โดยอาศัยแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เชิงกลยุทธ์ใน
การสร้ างความได้เปรี ยบและสร้ างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์การ ผ่านเทคนิ ควิธีใหม่ ๆ ในการพัฒนา
บุ ค ลากร รวมถึ ง มี บ ทบาทในการช่ วยก าหนดนโยบาย และกลยุท ธ์ ต่า ง ๆ ขององค์ก ารมากขึ้ น
(Ulrich, 1997) ดังที่ Friedman (2009 อ้างถึงใน Yusoff, 2012) กล่าวว่า การที่จะเป็ นหุ ้นส่ วนเชิ งกล
ยุทธ์ นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องอยูใ่ นตาแหน่งระดับสู งขององค์การ การก้าวสู่ การเป็ นผูน้ า
ระดับสู งนั้นจะช่วยให้นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์กลายเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลในกลยุทธ์ขององค์การ และ
สามารถควบคุ มการจัดสรรทรัพยากรที่มีผลต่อความคิดริ เริ่ ม อันจะกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ภายนอกในการให้คุณค่าในชื่ อเสี ยงขององค์การ ส่ งผลให้บทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ ง
ปรั บ เปลี่ ย นมาเป็ นหุ ้ นส่ วนทางกลยุท ธ์ เพื่ อเป็ นที่ ป รึ ก ษาให้ก ับ ผูบ้ ริ หารองค์ก าร วิเคราะห์ ห า
ช่องว่างในการพัฒนาองค์การ (Organization Performance Gap) และมีส่วนร่ วมในการกาหนด
วิสัยทัศน์ ทั้งนี้ ก็เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับประชาคมอาเซี ยน (ดิลก ถือกล้า, 2554)
ดังที่ Ulrich (1997) ให้นิยาม “ความสามารถขององค์การ” ไว้ว่า “ทรัพยากรของความสามารถใน
การแข่งขันที่หัวหน้างานและนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พต้องร่ วมกันสร้ างขึ้น เพื่อบรรลุ
เป้ าหมายขององค์การ” อันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากคาถามสาคัญของทฤษฎี HR Champions กล่าวคือ
“นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะสามารถสร้างคุณค่าและส่ งมอบผลลัพธ์ได้อย่างไร” จึงเป็ นที่มาของ
การตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์การผ่านบทบาทของ
นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ดว้ ยการสร้างคุณค่าและส่ งมอบผลลัพธ์ เมื่อความท้าทายขององค์การทั้ง
ในภาครัฐและเอกชน คื อ ประชาคมอาเซี ยน สอดคล้องกับ นพคุ ณ ชี วะธนรักษ์ และวิไล พึ่งผล
(2556) ในบทความ ภารกิ จและวิกฤติที่ทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งทบทวนก่อนถึ งประชาคมอาเซี ยน ปี

16
2558 ว่า นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งปรับกระบวนการทางานให้เป็ นเชิ งรุ กมากขึ้นเพื่อเผชิ ญกับ
วิกฤติต่าง ๆ ในอนาคต รวมทั้งต้องปรับตัวมองอนาคตล่วงหน้าก่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนปี
2558 ซึ่ งในการเตรี ยมความพร้ อมเชิ งรุ กของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์เพื่อรั บมื อกับประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ย น นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ต้องรั บ บทบาทเป็ นหุ ้ นส่ ว นทางกลยุท ธ์ ร่ว มกับ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งและฝ่ ายธุ รกิ จ เพื่อวางแผนการบริ หารจัดการคนให้มีความพร้ อม ไม่ว่าจะเป็ น
เรื่ องการขาดแคลนแรงงานที่มีความสามารถที่อาจเคลื่อนย้ายไปทางานที่ทา้ ทายและค่าตอบแทนจูง
ใจมากกว่า (การสมองไหล) ส่ ง ผลให้นัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษย์ต้องหมัน่ ทบทวนภารกิ จและ
แผนงาน รวมทั้งติดตามข่าวสาร เพื่อวางยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์การให้มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ และเมื่อประชาคมอาเซี ยน คือสภาพแวดล้อมใหม่ที่กาลังจะเข้ามามี บทบาทต่อ
บริ บทของสั ง คมไทย รวมทั้ง บริ บทของบทบาทของนั ก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ จ ะต้อ ง
เปลี่ ย นแปลงไป ให้ มี ค วามเหมาะสมกับ ประชาคมอาเซี ย นที่ ก าลัง จะเกิ ด ขึ้ น เราสามารถใช้
ประโยชน์จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่ อแสวงหาบทบาทใหม่ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
ภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของบริ บทสังคมที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทั้งนี้ ในการศึกษา
ของ ทวีศกั ดิ์ สู ทกวาทิน (2557, น. 13-14) ภายใต้หวั ข้อการบริ หารงานบุคคลในภาครัฐอาเซี ยน มี
เนื้อความว่า ระบบราชการไทยได้นาการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เชิ งกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแนวคิด
การจัดการภาครัฐแนวใหม่มาปรับใช้กบั การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในระบบราชการแล้ว แต่ยงั
ไม่ได้มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างของหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ภ าครั ฐ ซึ่ งกระแสโลกาภิ ว ตั น์ ส่ ง ผลให้ ปั จ จัย แวดล้อ มของการบริ ห ารราชการทั่ว โลก
เปลี่ยนแปลงและเกิ ดความเสี่ ยงใหม่ ๆ จึงเป็ นปั จจัยที่กดดันให้ระบบราชการต้องปรับตัวเพื่อให้มี
ขีดความสามารถรับมือต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งระบบราชการไทยที่
เป็ นทางการมากเกินไปไม่สามารถที่จะรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยแวดล้อมได้อีก
ต่อไป รัฐบาลไทยจึงได้ทาการปรับปรุ งระบบบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ภาครัฐผ่านพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ออกมาบังคับใช้ เพื่อปรับปรุ งให้ระบบการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ภ าครั ฐ เป็ นระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เ ชิ ง กลยุท ธ์ ดัง ที่ ทวี ศ ัก ดิ์ สู ท กวาทิ น ได้
วิเคราะห์จุดเน้นการปฏิรูปที่สาคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) ข้าราชการเป็ นสิ นทรัพย์มนุ ษย์ (Human
Asset) หรื อ เป็ นทุนมนุษย์ (Human Capital) 2) การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐเป็ นเชิง กล
ยุทธ์ มุ่งเน้นการกระจายความสามารถในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จากองค์การกลางการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ไปให้กบั ผูบ้ ริ หารของแต่ละส่ วนราชการ 3) การบริ หารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ภาครัฐ เน้นการทางานแบบบูรณาการ (Integration) และ 4) การบริ หารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ภาครัฐ เน้นการบริ หารงานที่สอดคล้องและบูรณาการกับส่ วนงานอื่น ๆ ขององค์การ เพื่อนาไปสู่
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การบรรลุวิสัยทัศน์ในภาครวมของส่ วนราชการร่ วมกัน ทวีศกั ดิ์ กล่าวเสริ มว่าการปฏิรูประบบการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐของระบบราชการไทยตามแนวคิดการบริ หารทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์ ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงแนวคิดและการปฏิ บตั ิของกลไกการส่ งเสริ มธรรมาภิบาลของ
ระบบราชการ ระบบสรรหาและคัดเลือกข้าราชการและบุคลากรของรัฐ ระบบการพัฒนาข้าราชการ
และบุคลากรของรัฐ ระบบการบริ หารผลการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ และ
ระบบค่าตอบแทนของภาครัฐ ซึ่ งสอดคล้องกับ สมบัติ กุสุมาวลี (2540) ได้ศึกษาผ่านตัวอย่างความ
เชื่ อมโยงระหว่างแผนธุ รกิ จกับแผนการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ โดยดู จากทักษะและพนักงานที่
องค์ก ารต้องการ ซึ่ งจะกลายเป็ นกลยุท ธ์ ใ นการแข่ ง ขัน ประกอบไปด้วย สภาพทางเศรษฐกิ จ
โครงสร้างอุตสาหกรรม ขีดความสามารถที่สาคัญ ขอบข่ายการตลาดและสิ นค้า และความได้เปรี ยบ
ในการแข่งขัน ทั้งหมดนี้ จะกระทบต่อกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การ ทั้งเรื่ องทักษะ
และคุ ณค่า วัฒนธรรม สภาพทางเศรษฐกิ จ และตลาดแรงงาน ทั้งหมดนี้ คือความพร้ อมและสิ่ งที่
องค์การไม่มี (C. A. Lengnick-Hall & M. L. Lengnick-Hall, 1998 อ้างถึงใน สมบัติ กุสุมาวลี , 2540)
และผลการศึกษาของ สมบัติ กุสุมาวลี พบว่า การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ได้ปรับบทบาทจากเดิ ม
“หน้าที่นิยม” เป็ น “เชิงกลยุทธ์” โดยมีหวั ใจสาคัญ คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อนัก พัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์จะสามารถวางแผนและออกแบบการพัฒนาทรั พยากร
มนุษย์ได้อย่างยืดหยุน่ เหมาะสมสอดคล้องกับแผนรวมขององค์การอย่างมีบูรณภาพ
ในอดีตที่ผา่ นมา มีวรรณกรรมหลายชิ้ นที่กล่าวถึ ง การปรับเปลี่ยนบทบาทของนักบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ จากการทางาน “เชิ งปฏิบตั ิ” สู่ “เชิ งกลยุทธ์ ” กล่ าวคือ ตลอดระยะเวลา 20 ปี
ที่ ผ่านมาได้มีก ารเปลี่ ย นแปลงอย่า งส าคัญยิ่งและยังคงจะเปลี่ ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งการ
เปลี่ ยนแปลงที่ ว่านี้ ได้มีการแสดงออกผ่านการทาหน้าที่ ที่ต่างไปจากเดิ มที่ เคยมี มาเดิ มที่ เคยเน้น
การจัดการดูแล การจ่ายเงินเดือน และการสนับสนุ นด้านสวัสดิ การต่าง ๆ รวมถึงการมีบทบาทที่มี
ส่ วนสาคัญเสมือนหน่วยงานหนึ่ งที่เป็ นหุ ้นส่ วนธุ รกิจ และสิ่ งที่เห็นได้ชดั สาหรับการเปลี่ยนแปลง
ครั้งนี้ คือ ชื่ อเรี ยกของบุ คลากรที่ ทางานด้านนี้ จากเดิ ม “งานบุคคล” ถูกแทนที่ดว้ ย “ทรัพยากร
มนุษย์” (อีวานส์ , 2552) ซึ่ งสอดคล้องกับ ดนัย เทียนพุฒ (2551)ได้ศึกษาทิศทางและบทบาทการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 พบว่า การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ควรปรับเป็ น “พันธมิตร
ทางธุ รกิ จ” ซึ่ งจะเป็ นแนวคิดเชิ งกรอบความคิด หรื อ Conceptual Framework นัน่ คือ การเป็ น
พันธมิ ตรธุ รกิ จ กล่ า วคื อ ผูบ้ ริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ล งไปปฏิ บ ตั ิ ง านหลัก ของธุ รกิ จ หรื อเข้า ใจ
กระบวนการธุ รกิจหลัก โดยระบบงานของฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์จะง่ายต่อการนาไปปฏิบตั ิ สายงาน
ปฏิบตั ิจะเป็ นผูบ้ อกว่าต้องการระบบงานแบบใดที่สอดคล้องกับความต้องการของธุ รกิจการแข่งขัน
ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรมนุ ษย์ควรใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดาเนิ นการ ซึ่ งสอดคล้องกับ Florkowski and
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Olivas-Lujan (2006 อ้างถึ งใน Yusoff, 2012) ได้ศึกษาความแพร่ ขยายของการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานทรัพยากรมนุษย์ (HR-Information Technology) ในบริ ษทั ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และไม่ใช่ในสหรัฐอเมริ กา ที่ให้การสนับสนุ นการให้เหตุผลของ Ulrich (1998 อ้าง
ถึงใน Yusoff, 2012) ที่วา่ เทคโนโลยีสารสนเทศในงานทรัพยากรมนุษย์อาจจะเป็ นกุญแจสาคัญที่จะ
ช่วยให้นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพพบความสมดุลในการประสบความสาเร็ จในการช่วงชิ ง
กันของทั้ง 4 บทบาท หรื อไม่ก็ใช้ก ารจ้างเหมางานจากภายนอก (Outsourcing) เพราะเมื่อเป็ น
พันธมิตรทางธุ รกิจอยูแ่ ล้วจะต้องมุ่งสู่ การเป็ นนักกลยุทธ์องค์การ นัน่ คือ เป็ นผูก้ าหนดกลยุทธ์หรื อ
ทางานร่ วมกับฝ่ ายขาย ฝ่ ายการตลาด หรื อสายการผลิต โดยก้าวออกจากมุมมองฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์
เดิม สอดคล้องกับ Delmotte and Sels (2008 อ้างถึงใน Yusoff, 2012) ได้ทาการศึกษาการจ้างเหมา
งานด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพิเคราะห์วา่ การจ้างเหมางานด้านทรัพยากรมนุ ษย์คือ
การแสดงถึงการมุ่งเน้นงานด้านกลยุทธ์ของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ การมุ่งเน้นการลดค่าใช้จ่าย
ในงานทรัพยากรมนุษย์ หรื อทั้ง 2 อย่าง และ Yusoff (2012) ได้กล่าวถึงบทความที่เกี่ยวกับการทาให้
เกิดการตัดสิ นใจในการจ้างเหมางานด้านทรัพยากรมนุ ษย์จากภายนอกของ Woodall et al. (2009
อ้างถึงใน Yusoff, 2012) เขาให้เหตุผลว่าการตัดสิ นใจที่จะจ้างเหมานักทรัพยากรมนุ ษย์จากภายนอก
รวมทั้งความหมายโดยนัยในลักษณะที่เป็ นการจัดการหน้าที่งานของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ดัง
การศึกษาของ Woodall et al. (2009 อ้างถึงใน Yusoff, 2012) ที่ช้ ี ให้เห็นถึงข้อโต้แย้งในการเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ทางธุ รกิจที่มีแนวทางในการส่ งมอบความเป็ นเลิศในการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ 4 ทาง ได้แก่ การเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ของธุ รกิจ การเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การเป็ นที่
พึ่งของพนักงาน และการเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการจ้างเหมา
จากภายนอก นอกจากนี้ นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในบทบาทหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ท้ งั ต้องคอยบอก
ผูบ้ ริ หารระดับสู งว่ากลยุทธ์ใดไม่ประสบความสาเร็ จและกลยุทธ์ใดควรดาเนิ นการต่อ รวมถึงการ
สร้างตัวชี้ วดั ผลงาน หรื อดัชนี วดั ผลสาเร็ จด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่เป็ นระบบและชัดเจน
จนเป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ าย (ดนัย เทียนพุฒ, 2551)
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ตารางที่ 2.1 แสดงความแตกต่ า งระหว่ า งบทบาทงานบุ ค คลเดิ ม กับ บทบาทใหม่ ก ารบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะของบทบาทงานบุคคลแบบดั้งเดิม
เป็ นฝ่ ายตอบสนอง
ผูพ้ ฒั นาพนักงาน
เป็ นหน่วยงานปฏิบตั ิการ
มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการ
ประเด็นที่เกี่ยวกับเชิงคุณภาพ
ลักษณะของบทบาทงานบุคคลแบบดั้งเดิม
ความมีเสถียรภาพมัน่ คง
คาตอบและทางแก้ไขปั ญหาเชิงปฏิบตั ิการ
บทบาทเดียวชัดเจน
คนคือค่าใช้จ่าย

ลักษณะของบทบาทใหม่ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เป็ นฝ่ ายเริ่ มดาเนินการ
หุน้ ส่วนของธุรกิจ
เน้นงานและการดาเนินงานให้สาเร็ จ
มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับกลยุทธ์
ประเด็นที่เกี่ยวกับเชิงปริ มาณ
ลักษณะของบทบาทใหม่ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

การเปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ
คาตอบและทางแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์
หลายบทบาทหน้าที่
คนคือสิ นทรัพย์

แหล่งทีม่ า: ดัดแปลงจาก อีวานส์, 2552, น. 68.
จากตาราง 2.1 แสดงให้เห็ นว่าบทบาทใหม่ของการบริ หาทรัพยากรมนุ ษย์น้ นั มองคนเป็ น
สิ นทรัพ ย์ โดยที่ Friedman (2009 อ้างถึ ง ใน Yusoff, 2012) กล่ าวถึ ง การให้ค วามส าคัญกับ
ประสิ ทธิ ผลในการดาเนิ นงานของบทบาทของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ในฐานะหุ ้นส่ วนเชิ ง
กลยุทธ์ และอีก 3 บทบาทว่าจะสามารถสร้างชื่ อเสี ยงที่ดีข้ ึนในทางอ้อมให้กบั บริ ษทั และที่สาคัญ
คือสิ นทรัพย์ขององค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับเส้นทางการเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ตามทรรศนะของ
ผูน้ าความคิดด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ กล่าวคือ ทุนมนุ ษย์ เป็ นสิ นทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดและ
ช่วยสร้างคุณค่าให้กบั องค์การ (Strategic Source of Value Creation) ทั้งนี้ การบริ หารทุนมนุ ษย์ต่าง
จากการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตรงที่เน้นให้ความสาคัญกับคุณค่าหรื อมูลค่าของคนและสิ่ งที่คนใน
องค์การผลิ ตหรื อสร้างขึ้น อีกทั้งไม่เน้นเรื่ องของหน้าที่ดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ แต่เพื่อให้
ผูบ้ ริ หารและมืออาชี พด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เข้าใจและตระหนักถึงบทบาทใหม่ของการ
จัดการทุนมนุ ษย์ในองค์การ เฉพาะอย่างยิ่งในการปรั บเปลี่ ยนบทบาทไปสู่ การเป็ น “หุ ้นส่ วนเชิ ง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Partner)” อย่างแท้จริ ง โดยมีปัจจัย แห่ งความสาเร็ จในการปรับ “เนื้ องาน”
และ “บทบาท” ของหน่ วยงานบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ได้แก่ “ไม่จมอยู่กบั กระดาษ แต่ ใส่ ใ จ
ยุทธศาสตร์ ม ากขึ้ น” “เป็ นตัวจริ งอย่าเป็ นแค่ ตวั สารองที่ รออยู่ตามขอบสนาม” และ “เข้าใจ
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วัฒนธรรมการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์” อันจะนาไปสู่ การพัฒนามาตรฐานวิชาชี พการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ กระทัง่ เกิดชุมชนนักปฏิบตั ิ ที่เข้มแข็งและเกิดองค์ความรู ้ดา้ นการจัดการทุนมนุ ษย์
ที่กา้ วหน้าต่อไป ซึ่ งคือเหตุผลที่ในทศวรรษ ที่ 90 ตาราด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์พลิกโฉม
หน้า ไปอย่า งรวดเร็ วและหนัง สื อการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic Human
Resource Management) เข้ามาแทนที่หนังสื อแบบดั้งเดิม พร้อมทั้งมีกระแสเรี ยกร้องให้การบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นหุ ้นส่ วนเชิ งยุทธศาสตร์ หรื อหุ ้นส่ วนธุ รกิ จ (Strategic Business Partner) กับ
องค์การอย่างแท้จริ ง ซึ่ ง Ulrich ได้อธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
ในการเป็ นหุ น้ ส่ วนเชิ งยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ว่า เป็ นการสนับสนุ นการนายุทธศาสตร์ ของ
องค์การไปสู่ การปฏิ บตั ิ ผ่านกิ จกรรมสาคัญ ๆ เช่ น การสร้ างความสอดคล้องระหว่างการบริ หาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ก ั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ารผ่ า นกระบวนการวิ นิ จ ฉั ย องค์ ก าร เป็ นต้ น
(สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน, สานักตรวจสอบและประเมินผลกาลังคน, 2551, น.
87-102) เช่นเดียวกับ นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551) กล่าวว่า การกาหนดกลยุทธ์ดา้ นคนมีความจาเป็ น
อย่างยิง่ ที่ตอ้ งปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ โดยกลยุทธ์ในการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ (SHRM) คื อการปรั บ กระบวนทัศ น์ แ บบเดิ ม และเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของการบู ร ณาการ
(Integration) กล่าวคือ การทาให้กรอบแนวคิดการบริ หารคนผนวกและบูรณาการแทรกซึ มเข้าไปใน
ทุกระดับและทุ กแผนกงานขององค์การ ในการกาหนดกลยุทธ์การบริ หารคนในหน่ วยงานให้มี
ความรู ้ ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ทางธุ รกิ จที่วางไว้ ผ่านเครื่ องมือต่าง ๆ
เช่ น การฝึ กอบรม การสอนงาน การเรี ยนรู ้ร่วมกัน การพัฒนางานสายอาชี พ เป็ นต้น โดยสิ่ งที่ควร
ตระหนักถึง คือ เมื่อวางแผนกลยุทธ์องค์การได้ดีแล้วนั้น ควรมีการจัดการด้านทรัพยากรมนุ ษย์ที่ดี
ด้วย นอกจากนี้ ในบทความ บทบาทที่ตอ้ งเปลี่ ยนสู่ มืออาชี พด้านการบริ หารทรัพยากรบุคคล โดย
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน, สานักตรวจสอบและประเมินผลกาลังคน (2551, น.
103-119) กล่าวถึงการเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์สู่การเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์
(Strategic Partner) สาหรับการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อหน่วยงานทรัพยากรมนุ ษย์ หรื อ HR for
HR ก็มีความสาคัญอย่างมากเช่นกัน กล่าวคือ มืออาชี พด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่จะแสดง
บทบาทหุ ้ น ส่ ว นทางกลยุ ท ธ์ โดย 1) การก าหนดองค์ ป ระกอบเชิ ง โครงสร้ า งเพื่ อ พัฒ นาขี ด
ความสามารถด้านทรัพยากรมนุษย์ มีปัจจัยที่ควรให้ความสนใจ ได้แก่ การมีจิตสานึ กและอัตลักษณ์
ร่ วมกัน การมีขีดความสามารถ มี ผลงานโดยเน้นที่การบรรลุเป้ าหมายและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
การมีโครงสร้างทางการบริ หารที่ดี การมีกระบวนงานและขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยน โดย
ผ่านการเรี ยนรู ้ รู ้ จกั ปรับตัวให้สอดคล้องกับกระบวนการทางาน อีกทั้งรวมถึ งการมีภาวะผูน้ า 2)
การกาหนดกระบวนการในการวัดและประเมินผล โดยการใช้องค์ประกอบเชิงโครงสร้างไปพัฒนา
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เป็ นเครื่ องมือสาหรับการประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของการจัดการองค์การด้าน
การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ อีกทั้งต้องระบุสิ่งที่สามารถเป็ นแบบอย่างที่ดี หรื อ Best Practices 3)
การใช้ภาวะผูน้ าในการปรับปรุ งวิธีการปฏิบตั ิดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ งการปรับปรุ งการ
จัดการองค์การด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เกี่ ยวข้องกับการปรับเปลี่ ยนวิธีการบริ หารจัดการ
ขององค์การ กล่าวได้วา่ ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดและผูจ้ ดั การที่ดูแลด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งเป็ น
คนที่ มี วิสั ย ทัศ น์ ก ว้า งไกล ขณะเดี ย วกัน นั้น ต้อ งเป็ นนัก ปฏิ บ ัติ ที่ ดี ด้ว ย และ 4) การจัด ล าดับ
ความส าคัญ ในการวินิ จฉัย องค์ก ารด้านการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จาเป็ นต้องมี ก ารจัดล าดับ
ความสาคัญ และระบุว่าหน้าที่ดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ใดเป็ นจุดเน้นที่มีความสาคัญ โดย
การจัดลาดับความสาคัญมี เกณฑ์พิจารณา 2 ประการ คือ ผลกระทบเรื่ องนั้น ๆ และความเป็ นไปได้
ในการปฏิบตั ิ ซึ่ งการดาเนิ นงานดังกล่าวเป็ นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหน้าที่งานทรัพยากร
มนุ ษย์ที่ส่งผลต่อความสาเร็ จตามยุทธศาสตร์ ดา้ นทรัพยากรมนุ ษย์ และผลสัมฤทธิ์ ในการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551) กล่าวว่า บทบาทของผูจ้ ดั การรวมถึง
บุคลากรฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งทางานเชิ งรุ ก และต้องเรี ยนรู ้ที่จะทางานร่ วมกับผูบ้ ริ หารในส่ วน
อื่น ๆ ขององค์การจึงทาให้บทบาทใหม่ของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งปรับเปลี่ยนเข้ามามีส่วนในการ
กาหนดกลยุทธ์ที่เรี ยกว่า “Strategic Partner” ซึ่ งสอดคล้องกับ ตรี นวลนุ ช กองผาพา (2552) ศึกษา
การแสดงบทบาทของหุ ้นส่ วนเชิ งกลยุทธ์ในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ยุคใหม่ ในวิสาหกิจขนาด
ใหญ่จงั หวัดขอนแก่น กล่าวว่า การแสดงบทบาทของนักทรัพยากรมนุ ษย์ในบทบาทหุ ้นส่ วนทางกล
ยุทธ์จะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจองค์การ และลักษณะการดาเนิ นงานของธุ รกิ จขององค์การและ
คู่แข่ง รู ้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกตลอดเวลา รวมถึงต้องสามารถกาหนด
ทิศทางกลยุทธ์องค์การร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งได้ ในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของนัก
ทรัพยากรมนุ ษย์กบั งานที่ทา้ ทายในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์” ของ สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อน, สานักตรวจสอบและประเมินผลกาลังคน (2551) กล่าวถึ ง การเปลี่ยนแปลง
บทบาทหน้าที่ของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ผ่านผลการศึกษาของ The Chartered Institute of
Personnel and Development (CIPD) ในประเทศอังกฤษ ปี 2007 ได้บรรยายถึงสภาพการณ์ปัจจุบนั
ซึ่ ง การสารวจผูน้ าด้านทรั พ ยากรมนุ ษย์เกื อบ 800 คน กว่า 80% ของผูต้ อบกล่ าวว่า โครงสร้ า ง
บทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรมนุ ษย์ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุสาคัญเบื้องต้น คือ ความต้องการ
ที่จะเป็ นผูช้ ่ วยด้านยุทธศาสตร์ มากขึ้น งานวิจยั ระบุถึง วัตถุประสงค์หลัก 5 ประการแรกสาหรับ
บทบาทหน้าที่ของนักทรัพยากรมนุ ษย์ ได้แก่ การสรรหาและรักษาไว้ซ่ ึ งพนักงานหลัก การพัฒนา
สมรรถนะของพนักงาน การปรับปรุ งวิธีการการบริ หารผลการปฏิ บตั ิงาน การให้พนักงานมีส่วน
ร่ วมให้มากที่สุด และการปรับปรุ งจุดมุ่งหมายของพนักงานเกี่ยวกับเป้ าหมายหลักขององค์การ ผล
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สารวจยังพบอีกว่า สมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับนักทรัพยากรมนุ ษย์ คือ การคิดเชิ งกลยุทธ์ ทักษะใน
การมีอิทธิ พลโน้มน้าว และความรู ้ดา้ นธุ รกิจ โดยในการศึกษาของ Choi et al. (2010 อ้างถึงใน
Yusoff, 2012) ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่านักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พในอุตสาหกรรมการ
ผลิ ตทางภาคใต้ของประเทศมาเลเซี ย ยังขาด เรื่ องสมรรถนะของนัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ นี่ คือหนึ่ งในอุปสรรคหลักในการข้ามผ่าน ถ้าหากนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มือ
อาชีพในท้องที่เป็ นหุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์และผูเ้ ล่น นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พและผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งในหน่ วยงานอื่น ๆ ขององค์การต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะที่สาคัญที่ มี
ความจาเป็ น ทั้งนี้ เพื่อยกระดับประสิ ทธิ ผลของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ และมูลค่าของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งสอดคล้องกับ Khairuzzaman and Long (2009 อ้างถึงใน Yusoff, 2012) การขาดสมรรถนะบาง
ประการคื ออุ ป สรรคของนักบริ หารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์มื ออาชี พในการบูรณาการที่ ดีของบทบาท
หุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่ ของนักทรัพยากรมนุ ษย์กาลังมีการเปลี่ ยนแปลงที่สาคัญ
และมีแนวโน้มเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง โดยผูบ้ ริ หารระดับสู งจะต้องให้การสนับสนุ นตั้งแต่เริ่ มแรกไป
จนถึงขั้นดาเนิ นการ ผ่านการทางานร่ วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล ผ่านองค์การ เช่น IPMA-HR ซึ่ งจะ
ทาให้เกิ ดความมัน่ ใจว่าบทบาทหน้าที่ของงานบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะกลายเป็ นสิ นทรัพย์ทาง
ยุทธศาสตร์ ที่ จะช่ วยให้ องค์การสามารถรั บมื อกับความท้าทายที่ ก าลังเผชิ ญอยู่และก าลังเพิ่ มขึ้ นเรื่ อย ๆ
(สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน, สานักตรวจสอบและประเมินผลกาลังคน, 2551) อีก
ทั้ง บุ ญอนันต์ พินัยทรั พย์ (2555) ได้วิจยั เกี่ ยวกับการเตรี ยมบุคคลให้พร้ อมสาหรับงานใหม่ใน
อนาคต โดยเป้ าหมายขององค์การภาคธุ รกิจเอกชนและภาครัฐใน 15 ปี ข้างหน้า จะเป็ นการมุ่งไปที่
การตอบสนองความต้องการของลู กค้า โดยปั จจัยที่ส่งผลให้องค์การเกิ ดความเปลี่ ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่ อง คือ ภาวะโลกร้อน โลกาภิวตั น์ รวมถึงการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซี ยน ทาให้ตอ้ งเตรี ยม
พัฒนาคน การบริ หารจัดการคนหลากหลายวัฒนธรรม โดยที่บทบาทของผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การนวัตกรรมในอนาคตในฐานะหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner) ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งทางานร่ วมกับผูบ้ ริ หารองค์การเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ผา่ นการสนับสนุ นซึ่ ง
กันและกัน ผูบ้ ริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์การเป็ นผูบ้ ริ หารอย่างมื ออาชี พ สามารถเรี ยนรู ้ และ
เข้าใจธุ รกิ จองค์ก ารได้เป็ นอย่างดี การดาเนิ นการของผูบ้ ริ หารด้านทรั พ ยากรมนุ ษย์จะคานึ งถึ ง
ยุทธศาสตร์ ธุรกิจขององค์การ เน้นลูกค้าเป็ นหลัก มีความคิดริ เริ่ ม ช่างคิด ช่างสังเกต ช่างแก้ปัญหา
เป็ นผูบ้ ริ หารเชิงกลยุทธ์เชิ งรุ กในเชิ งนวัตกรรมด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ เพื่อให้เกิดบทบาท
ของบุคลากรในองค์การนวัตกรรมในอนาคต ที่จะเป็ นนักวางแผนเป็ นบุคคลที่มีความสามารถใน
องค์การ เป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดีในการทางานเป็ นทีม และรู้จกั พัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถทางานได้
อย่างหลากหลาย (Multi-Function) รวมถึงการเป็ นนักเทคโนโลยีอีกด้วย สอดคล้องกับ ประชา ตัน
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เสนีย ์ (2554) ในบทความทางวิชาการ เรื่ องการปรับเปลี่ยนบทบาทผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ยุคใหม่
กล่ าวว่า การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในปั จจุบนั นี้ หลาย ๆ องค์การเริ่ มให้ความสาคัญกับการ
กาหนดให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นผูเ้ คียงบ่าเคียงไหล่ของผูบ้ ริ หาร หรื อที่เรี ยกว่า เป็ นผูร้ ่ วม
ในการสร้างกลยุทธ์ให้กบั องค์การตามสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน (Strategic Partner) เนื่องจาก
บทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นส่ วนสาคัญต่อการมีประสิ ทธิ ภาพและความสาเร็ จของ
องค์การ ดังที่ Yusliza et al. (2010 อ้างถึงใน Yusoff, 2012) ให้ความสาคัญกับประสิ ทธิ ผลของการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ ในบทบาทของฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ การศึกษาของเขาเกี่ยวข้องกับ
องค์การ 108 องค์การ ในประเทศมาเลเซี ย แสดงให้เห็นว่าบทบาทหุ น้ ส่ วนทางธุ รกิจมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิ ทธิ ผลของการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ อีกทั้ง ประชา ตันเสนี ย ์ (2554) กล่าวต่อว่า
ปั จจัยด้านคุ ณภาพของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ คือส่ วนประกอบสาคัญของการมีประสิ ทธิ ภาพ
และความสาเร็ จขององค์การ ซึ่ งในปี 2555 นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในประเทศไทยต้องปรับ
แนวความคิดใหม่โดยต้องมีการเตรี ยมความพร้ อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนในปี 2558 ตาม
กติกาที่ภาครัฐได้กาหนดและให้มีผลบังคับใช้ โดยบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะ
หุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์ในการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การในประชาคมอาเซี ยนจะต้องแสดง
บทบาทที่เป็ นทั้งผูบ้ ริ หารและผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีความรู ้ ความเข้าใจในการดาเนิ นธุ รกิ จ
และปั จจัยที่ จะทาให้ธุรกิ จมี ความพร้ อมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) การรับรู้ และเข้าใจด้านกลยุทธ์
รวมถึงการดาเนินธุ รกิจขององค์การ เพื่อนาไปสู่ การกาหนดกลยุทธ์ดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
ให้สนองต่อกลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) เช่ น ในมิติการเตรี ยมความพร้อม ต้อง
บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นความหลากหลายของพนัก งาน มิ ติก ารนาเสนอข้อมูล เพื่ อตัดสิ นใจ
ร่ วมกับ ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง ในข้อมู ล สถิ ติต่า ง ๆ เช่ น การเข้า -ออก ของพนัก งานในแต่ ล ะระดับ
ผลกระทบหรื อการวางแผนกาลังคนต่าง ๆ 2) การเตรี ยมความพร้อมให้แก่ทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อ
สร้ างอานาจในการแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่กาลังจะเปลี่ ยนแปลงไปในอนาคต อย่างการเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ย น เช่ น เตรี ยมความรู ้ ความเข้า ใจด้านวัฒนธรรม การมีสังคมที่หลากหลายของ
ประเทศต่าง ๆ ในอาเซี ยน การดาเนินธุ รกิจให้กบั บุคลากรทั้งในฐานะ คู่คา้ และลูกค้า เป็ นต้น 3) การ
ใช้เครื่ องมือต่าง ๆ มาสนับสนุนงานการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิ ค
การสื่ อสาร การบริ หารคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ (OD Tools) ทั้งนี้ บุคลากรในองค์การต้องมี
ความรู้ทกั ษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั รวมทั้ง
ให้ความสาคัญในภาษาที่ใช้ติดต่อสื่ อสาร ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่นอื่น ๆ อีกทั้งบุคลากรใน
องค์ก ารต้องพร้ อมที่ จะรองรั บการสื่ อสารระหว่างคู่ค ้า หรื อลู กค้า หรื อบุ คลากรที่ เพิ่ มเข้า มาใน
องค์การจากหลาย ๆ ประเทศ อันเป็ นผลสื บเนื่องจากการเปิ ดการค้าเสรี และ 4) การต้องทางานกับ
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ฝ่ ายบริ หารทุกหน่ วยงาน โดยผูบ้ ริ หารฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งมีความรู ้ ความเข้าใจในหน้าที่งาน
ต่าง ๆ เพื่อวางแผนและประสานงานได้ เช่ น ข้อกาหนดเกี่ ยวกับ มาตรฐานบัญชี โดยนักบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งมีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและบัญชี เป็ นต้น จากข้างต้น เมื่อพูดถึงความ
หลากหลายของเชื้ อชาติและวัฒนธรรม อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการเปิ ดการค้าเสรี และการเปิ ด
เสรี ฝีมือแรงงาน (MRAs) งานวิจยั ของ De Guzman, Neelankavil, and Sengupta (2011) สามารถ
อธิ บายบทบาทของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ที่อยู่ในบรรษัทข้ามชาติในเอเชี ย 4 ประเทศ ได้แก่
อินเดีย อินโดนีเซี ย มาเลเซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ ในลักษณะของสิ่ งที่ตอ้ งพิจารณาสาหรับความแตกต่าง
ระหว่า งหน้า ที่ ง านที่ เป็ นแนวปฏิ บ ัติข องนัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นปั จ จุ บ นั กับ งานบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ในอุดมคติ ซึ่ งชี้ ให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แนว
ทางการทางานเชิงกลยุทธ์กบั บทบาทของผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ รวมถึงความแตกต่าง
ของพื้นที่ (ประเทศ) ที่จะขึ้นอยู่กบั ประเภทขององค์การ ขนาดขององค์การ รวมถึ งผูจ้ ดั การฝ่ าย
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่ทางานอยูใ่ นแผนกของตัวเอง หรื อแผนกอื่น โดยผลการศึกษาชี้ ให้เห็นว่า
ระบบการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในหลาย ๆ บริ ษทั ในเอเชี ยที่มีขอบเขตบรรจบกันนั้น คาดหวังใน
หน้า ที่ ง านของฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ว่า ควรจะเป็ นบทบาทหุ ้นส่ วนทางกลยุท ธ์ โดยการบริ หาร
ทรัพ ยากรมนุ ษย์ที่ เป็ นสากลต้องเข้า สู่ บ ทบาทหุ ้นส่ วนทางกลยุท ธ์ ม ากกว่า เดิ มแทนที่ จะดาเนิ น
กิ จกรรมการทางานแบบพื้นฐานที่เป็ นแบบดั้งเดิ ม ในผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็ นถึ ง มืออาชี พใน
แถบเอเชี ยมองหน้าที่งานฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นแบบดั้งเดิม (Administrative Expert) อีก
ทั้งไม่ไ ด้เป็ นบทบาทหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ มากนัก แต่ก ระนั้นแล้ว ผลการศึ กษายังพบอี กว่า เมื่ อ
องค์การต้องใช้หน้าที่งานที่เป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์มากขึ้น องค์การจะได้รับโอกาสในการบรรลุ
เป้ าหมายมากขึ้น (De Guzman et al., 2011) นอกจากนี้การเป็ นโลกาภิวตั น์มากขึ้นและพนักงานทาง
เอเชี ย ได้สัมผัสกับแนวปฏิ บตั ิ ด้านการบริ หารแบบตะวันตกมากขึ้ น จึ งเป็ นสิ่ งส าคัญที่ บ ริ ษทั จะ
ตระหนักถึงการทางานของฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ในเชิ งกลยุทธ์ที่ตอ้ งการจะบรรลุเป้ าประสงค์ของ
องค์การ ดังเช่นการศึกษาของ Sumelius et al. (2009 อ้างถึงใน Yusoff, 2012) ได้ทาการสารวจ
บทบาทเชิงกลยุทธ์ของแผนกบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในบริ ษทั ย่อยของบรรษัทข้ามชาติในประเทศ
จีน ระหว่างปี 1999 กับ ปี 2006 ซึ่ งมีขอ้ มูลเชิ งประจักษ์จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งปริ มาณ 2 ชุด
จาก 142 บริ ษทั ย่อยในปี 1999 และ 2006 จากการเก็บข้อมูล พบว่า บทบาทของแผนกทรั พยากร
มนุ ษย์มีความเป็ นเชิ งกลยุทธ์ มากขึ้นในปี 2006 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 1999 นอกจากนั้น ยังค้นพบ
อี ก ว่า ขนาดของบริ ษ ทั ย่อย และขนาดของแผนทรั พยากรมนุ ษ ย์มีค วามเกี่ ย วข้องในเชิ ง บวกกับ
บทบาทหุ ้นเชิงกลยุทธ์ของแผนกทรัพยากรมนุษย์ โดยการศึกษาของ De Guzman et al. ครั้งนี้ จะ
เป็ นตัวเชื่ อมให้แก่ ช่องว่างที่ สาคัญในวรรณกรรม การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในระดับสากลใน
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จุ ด เน้น ที่ ว่า หน้า ที่ ง านฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ต้อ งปรั บ ให้ มี บ ทบาททางกลยุ ท ธ์ ม ากขึ้ น
โดยเฉพาะบริ ษทั ที่ทางานกับชาวเอเชีย (De Guzman et al., 2011)
นอกจากนี้ สิ่ ง ที่ เราต้องตระหนัก ถึ ง เป็ นอย่า งยิ่ ง คื อ “ความพร้ อมในการเปลี่ ย นแปลง
(Readiness of Change) ของบุ ค ลากรในองค์ก าร” เป็ นปั จ จัย หลัก ที่ จ ะส่ ง ผลให้ อ งค์ ก าร
ประสบความสาเร็ จหรื อล้มเหลวในการผลักดันให้เกิ ดความเปลี่ ยนแปลงตามที่ องค์การต้องการ
ทั้ง นี้ บุ ค ลากรในองค์การ คื อผูท้ ี่ มี บ ทบาทในการดาเนิ นกิ จกรรมต่า ง ๆ เพื่อผลักดันให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ Pellettiere (2006 อ้างถึงใน สุ ปัญญดา สุ นทรนนธ์, 2557) อีกทั้ง Yusoff
(2012) กล่าวว่า หน้าที่งานของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะนามาซึ่ งความพร้ อมขององค์การ ซึ่ ง
ปั จจุบนั นี้ นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์กา้ วไปสู่ บทบาททางกลยุทธ์มากขึ้น โดยมีหน้าที่หลักในการ
คิดค้น กลยุทธ์ของบริ ษทั หรื อองค์การร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งของหน่วยงานต่าง ๆ โดยจากการ
ทบทวนวรรณกรรมเชิ งลึก (In-depth) ของ Yusoff กล่าวว่าปั จจุบนั ของการทางานที่ผ่านมานั้นได้
วางรากฐานให้กบั การศึกษาในอนาคตอันจะบ่งบอกถึ งอดีต ปั จจุบนั และอนาคต ของบทบาทของ
นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มื อ อาชี พ ที่ ง่ า ยต่ อ การท าความเข้า ใจถึ ง หน้า ที่ ง านของนัก บริ ห าร
ทรัพยากรมนุ ษย์ สาหรับความต้องการที่มากขึ้นของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ที่ตอ้ งการจะเป็ น
หุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์และมีส่วนร่ วมเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุ รกิจ (The Bottom Line) มันคงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้เลยที่วรรณกรรมจะสะท้อนให้เห็ นเส้นทางที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ได้ยึดถือ การศึกษา
ครั้งนี้ จะช่วยให้นกั วิจยั และนักปฏิ บตั ิ พัฒนากรอบแนวคิดที่จะช่วยนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ใน
การเป็ นหุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์อย่างแท้จริ ง
ทั้งนี้ ความพร้อมในบุคลากรที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งพัฒนาเพื่อสร้างความพร้อม
ให้แก่บุคลากรในองค์การในประชาคมอาเซี ยน ที่นกั วิชาการหลาย ๆ ท่าน รวมทั้งองค์การต่าง ๆ
ได้แก่ ชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ (2556); วิบูลย์ แช่มชื่ น (2556); สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรื อน (2556ข); สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (2554); สุ ทธิ ลกั ษณ์ สง่ามัง่ คัง่
(2556) และ อธิ พงศ์ หิ รัญเรื องโชค, นิสวันต์ พิชญ์ดารง, และหฤทัย สายทินกร (2555) มีความเห็น
ไปในทิ ศทางเดียวกัน คือ 1) เตรี ยมความพร้อมสมรรถนะด้านภาษาและการสื่ อสาร และต้องพัฒนาการ
ประสานงานระหว่างประเทศ 2) เตรี ยมความพร้อมสมรรถนะด้านการทางานข้ามวัฒนธรรม นอกจากนี้
ต้องเรี ยนรู ้ วฒ
ั นธรรมการทาธุ รกิ จและสไตล์ผใู ้ นในกลุ่มประเทศอาเซี ยน 3) การปรับปรุ งระบบการ
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ภาครัฐ 4) จัดสรรงบประมาณไม่น้อยกว่าร้ อยละ 1.5 ของงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เป็ นระยะเวลา 3 ปี 5) สร้ างเครื อข่ายบูรณาการระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ
และภาครัฐกับภาคส่ วนอื่น ๆ 6) ควรตั้งคณะกรรมการ เพื่อผลักดัน ปรั บกฎเกณฑ์ และสร้ าง
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน 7) ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะที่จาเป็ นในการ
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ทางานของข้าราชการ และ 8) ลงทุนในทรัพยากรมนุ ษย์ เน้นเวทีผปู ้ ระกอบการประชาชน ส่ งเสริ ม
การจ้างงานที่เหมาะสม อีกทั้งเพิ่มทักษะฝี มือแรงงาน และผูป้ ระกอบการ ให้เหมาะสมกับมาตรฐาน
ฝี มืออีกทั้ง สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (2556ข) และ ชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ (2556)
กล่าวถึง คุณลักษณะของบุคลากรที่ตอ้ งการในประชาคมอาเซี ยน ได้แก่ 1) บุคลากรต้องมีความเป็ น
นานาชาติ (International) มีความเป็ นมืออาชีพ (Professional) และมีบทบาทเป็ นผูส้ นับสนุน เป็ น
ผูอ้ านวยการการเรี ยนรู้ และสามารถนาการเปลี่ยนแปลงได้ 2) บุคลากรต้องมีความตระหนักถึ ง
ความจาเป็ นที่ตอ้ งเร่ งพัฒนา (Sense of Urgency) การมีความหลากหลายในการทางาน (Diversity of
Work) มี ค วามเฉี ยบคมทางธุ รกิ จ (Business Acumen) และ เป็ นผูม้ ีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ดังนั้น เมื่อกล่าวถึ ง เทคโนโลยีในประชาคมอาเซี ยน “เทคโนโลยี” จะเป็ นอีกปั จจัยที่
ส าคัญอย่า งหนึ่ ง ที่ นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จะต้องให้ความส าคัญ ในการเตรี ย มความพร้ อ ม
บุ ค ลากรในองค์ก าร แต่ ที่ ส าคัญกว่า นั้น แผนกทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เองยิ่ง ต้องมี ค วามพร้ อมการใช้
เทคโนโลยีเช่ นกัน โดยสอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ อง The Impact of Electronic human resource
management on The Role of Human Resource Managers ของ A. Chamaru De Alwis (2010) กล่าว
ว่า เมื่อ “คน” คือ “ทรัพย์สิน” เป็ นกุญแจแห่ งความสาเร็ จหรื อล้มเหลวขององค์การ ดังนั้นสิ่ งสาคัญ
ของความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรมของคนจะมีส่วนทาให้องค์การดีข้ ึน โดย Dave Ulrich ได้ให้
ค าแนะน าว่า นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ค วรปรั บ บทบาทเป็ นหุ ้ น ส่ ว นทางกลยุ ท ธ์ ข องธุ ร กิ จ
(Strategic Business Partner) ดังนั้น เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีในงานบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ จึงเป็ น
โอกาสให้นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์มืออาชี พแสดงบทบาทหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ของธุ รกิจ โดยการ
นา e-HR มาใช้จะส่ งผลให้นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มีเวลาคิดเรื่ องกลยุทธ์มากขึ้ น ทั้งนี้ การใช้
เทคโนโลยีในงานทรัพยากรมนุ ษย์จะค่อย ๆ เปลี่ยนบทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ จากที่เคย
มุ่งเน้นการบริ หารไปสู่ การพัฒนากลยุทธ์ โดยการศึกษาครั้งนี้ ตอ้ งการนิ ยามถึง e-HR นี้ จะมาเปลี่ยน
จุดเน้นของบทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์อย่างไร หนึ่ งในข้อค้นพบ สนับสนุ นการช่วยให้ฝ่าย
ทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นส่ วนสาคัญของกลยุทธ์ทางธุ รกิจ อีกทั้งนักวิชาการยังช่วยให้ตระหนักถึ งที่มา
ของการนา e-HR มาใช้ และความสัมพันธ์ระหว่างการนา e-HR มาใช้กบั การเปลี่ยนแปลงบทบาท
ของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พ ซึ่ งจะเป็ นการสนับสนุ นการนิยาม e-HR ที่จะมาเปลี่ยน
จุ ด เน้น ของบทบาทนัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ สามารถมองได้ 3 มุ ม คื อ บทบาทนัก บริ ห าร
ทรัพยากรมนุ ษย์ก่อนใช้ e-HR บทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์หลังใช้ e-HR และบทบาทที่
ผูต้ อบแบบสอบถามพึงพอใจให้นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เป็ น ผลจากการศึกษา คือ บทบาทนัก
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์หลังใช้ e-HR โดยบทบาทหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์มีคะแนนมากที่สุด อีกทั้ง
ความพึ ง พอใจของผูต้ อบแบบสอบถามต้องการให้ นัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มื ออาชี พ แสดง
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บทบาทหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ มากถึง 50% กล่าวโดยสรุ ปคือ ความคาดหวังโดยทัว่ ๆ ไปของการนา
เทคโนโลยีม าใช้ใ นงานบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ท าให้บทบาทของนัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
เปลี่ ยนไป เพื่อยืนยันมุมมองนี้ ผลการศึกษาเป็ นที่ชดั เจนว่า ก่อนที่จะนา e-HR มาใช้ นักบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพอยูใ่ นบทบาทผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ (Administrative
Expert) แต่เมื่อมีการนา e-HR เข้ามาใช้แล้ว บทบาทได้พลิกไป โดยนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะ
มุ่งเน้นไปที่การทางานในเชิงกลยุทธ์มากขึ้น เพื่อมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจในกลยุทธ์ของ
องค์การ เหตุผลที่สนับสนุ นมาจาก Application e-HR ต่าง ๆ เอื้ ออานวยให้คุณภาพของข้อมูล
ข่าวสารรวดเร็ วขึ้น รวมถึงส่ งผลให้การจัดการกับพนักงานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ผลของการลดลง
ของหน้าที่งานด้านบริ หารของแผนกทรัพยากรมนุ ษย์ ทาให้นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชีพมี
ความคล่องตัวในการให้ความสาคัญกับการริ เริ่ มกลยุทธ์มากขึ้น
ทั้งนี้ จีระ หงส์ลดารมภ์, วราพร ชูภกั ดี , และเปี่ ยมศักดิ์ คุ ณากรประทีป (2555) กล่าวถึ ง
แนวคิดทฤษฎี 5 K’s ใหม่ อันเป็ นทฤษฎีต่อยอดจาก 8 K’s เพื่อสร้างคุณภาพทุนมนุษย์เพื่อศักยภาพ
การแข่งขันยุคอาเซี ยนเสรี อันจะเป็ นทุนมนุ ษย์ของคนไทยรองรับประชาคมอาเซี ยน ดังนี้ นอกจาก
ทุนพื้นฐาน 8 ประการแล้ว หากคนไทยมีอีก 5 ทุน อันได้แก่ (1) ทุนแห่ งความคิดสร้ างสรรค์ คื อ
หลักแห่ งจินตนาการ และความคิดสร้ างสรรค์ทาให้เราสามารถสร้างผลงานต่าง ๆ ได้มากมาย ดัง
ที่อลั เบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวว่า จินตนาการสาคัญกว่าความรู ้ โดย จีระ กล่าวว่าทุนนี้ สามารถสร้างได้
โดยการฝึ กคิดนอกกรอบ อีกทั้ง จีระ ได้ให้ขอ้ สรุ ปในการสร้างทุนแห่ งความคิดสร้างสรรค์น้ ี วา่ 1)
วิธีการเรี ยนรู้ ฝึ กให้รู้จกั คิดเป็ น วิเคราะห์เป็ น และเรี ยนรู้ขา้ มศาสตร์ 2) ต้องมีเวลาคิด มีสติ 3) ก่อน
คิ ดสร้ างสรรค์ไ ด้ตอ้ งคิ ดเป็ นระบบเสี ย ก่ อน และ 4) ต้องอยากท าสิ่ ง ใหม่ ๆ อยู่เสมอ คื อ Reinventing ตัวเองให้มีค่ามากขึ้นทุกวัน กระนั้นแล้วจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ควรเกิ ดมา
จากทุ นทางความรู ้ เพื่อให้เกิ ดผลสาเร็ จที่ จะนาไปสู่ ทุนทางนวัตกรรม (2) ทุนทางความรู้ ในยุค
เศรษฐกิจฐานความรู ้ ข้อมูลข่าวสารจาเป็ นต้องมีความสดใหม่และแม่นยาอยูเ่ สมอ การข้ามศาสตร์
เป็ นเหตุผลที่ว่า ทาไมเราต้องเป็ นคนใฝ่ รู ้ และมีวฒั นธรรมในการเรี ยนรู ้ ซึ่ งยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้
พรมแดนนี้ทาให้ความรู ้ต่าง ๆ จะล้าสมัยทุก 6 เดือน – 2 ปี หากเราไม่ใฝ่ รู ้เราจะตกรางได้ ซึ่ งทุนทาง
ความรู ้ ของ จีระ อยูใ่ นทฤษฎี 2 R’s ได้แก่ Reality ความรู้ที่มาจากความเป็ นจริ ง และ Relevance
ตรงประเด็ น ตรงความต้อ งการของผูร้ ั บ บริ ก าร โดยทุ น นี้ จะน าสู่ ก ารสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว ม (Value
Creation) มูลค่าเพิ่ม (Value Added) และมูลค่าเพิ่มจากความหลากหลาย (Value Diversity) และ
เฉลียวฉลาด หรื อที่เรี ยกว่า Wisdom (3) ทุนทางนวัตกรรม คือความสามารถในการทาสิ่ งใหม่ ๆ ที่มี
คุ ณ ค่ า โดย จี ร ะ กล่ า วถึ ง 3 องค์ ป ระกอบของนวัต กรรม ได้แ ก่ 1) มี ค วามคิ ด ใหม่ ความคิ ด
สร้างสรรค์ และนามาผสมผสานความรู้ 2) นาความคิดไปปฏิบตั ิจริ ง และ 3) ทาให้สาเร็ จ แม้การทา
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โครงการใหม่ ๆ จะมีอุปสรรคมากมาย แต่เราต้องทาให้สาเร็ จ (Executive and Get Thing Done)
ทั้งนี้เราสามารถสร้างและพัฒนาทุนทางนวัตกรรมได้จากทฤษฎี 3 C’s 1) Customers วิเคราะห์ความ
ต้องการของลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก 2) Change Management การบริ หารการเปลี่ยนแปลง
และ 3) Command and Control (-) ลดการควบคุ ม สั่งการ แต่พยายามให้ทุกคนมีส่วนร่ วม และ
ทางานเป็ นทีม (4) ทุนทางวัฒนธรรม คือการมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึ งความสาคัญของ
วัฒนธรรมซึ่ ง เป็ นรากฐานของการดารงชี วิตของมนุ ษ ย์ ประกอบด้วย ขนบธรรมเนี ยม ศาสนา
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวติ ภูมิปัญญา แนวทางปฏิบตั ิ และความเชื่อม อันเป็ นเอกลักษณ์สาคัญ
ของประเทศ สิ่ งเหล่ านี้ จะเป็ นสิ่ งสาคัญในการสร้ างคุ ณค่าและสร้ างมูลค่าเพิ่มในสังคมยุคโลกาภิ
วัตน์ โดยทุ นนี้ ย งั หมายถึ ง การมี ค วามรู ้ ความเข้า ใจวัฒนธรรมของประเทศอื่ น ๆ และสามารถ
บริ หารจัดการความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมได้เป็ นอย่างดี และ (5) ทุนทางอารมณ์ คือ
การรู ้ จกั ควบคุ มอารมณ์ และบริ หารอารมณ์ เช่ น ไม่เอาสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว มาเป็ นอารมณ์ หรื อตื่น
กลัวกับสิ่ งต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบตัวเรา ต้องรู ้ จกั ใช้สติ เหตุผล และมองโลกในแง่ดี รวมถึ งการมี
ภาวะผูน้ าที่จะมีความสาคัญยิ่งในยุคของการเปลี่ ยนแปลง เป็ นต้น ดังนั้น คนไทยจะเป็ นมนุ ษย์ที่มี
คุณภาพสามารถหยัดยืนแข่งขันได้ทุกเวที ไม่ใช่แค่เพียงเวทีอาเซี ยน แม้เวทีโลกคนไทยก็จะไม่เป็ น
รองใคร และเพื่อสร้างความสามารถเพื่อแข่งขันระดับโลกไร้พรมแดน จีระ คิดว่าสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง
ที่ตอ้ งพัฒนาทุนใหม่ 5 ประการข้างต้น ซึ่ งสอดคล้องกับ นิสดารก์ เวชยานนท์ (2554ก) ที่วา่ บทบาท
ของการบริ หารทุนมนุ ษย์เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการแข่งขันให้กบั องค์การ แสดงให้เห็ นถึ ง
ความสามารถในการแข่งขันที่ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั การมุ่งสู่ อนาคตเพียงอย่างเดียว แต่การทาปั จจุบนั ให้ดี
เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งตระหนักเช่นกัน ซึ่ งในการมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ใน
อนาคต หมายถึง การใช้ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Management of Strategic Human Resource)
โดยมีการให้นิยามถึง บทบาทของการเป็ นหุ น้ ส่ วนเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ ง
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิและกิจกรรมที่สอดคล้อง อันจะช่วยขับเคลื่อนความสาเร็ จให้กบั แผนกลยุทธ์
ขององค์การ ดังนั้นในบทบาทนี้ ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งมองที่แผนขององค์การเป็ นตัวตั้งต้นหรื อ
ต้นน้ า จากนั้นจึ งกาหนดแผนและกิ จกรรมการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ที่จะช่ วยตอบโจทย์ความ
ต้องการของหน่วยงาน (นิ สดารก์ เวชยานนท์, 2554ก, น. 186-189) ดังนั้นเมื่อแผนขององค์การเป็ น
ตัวตั้งต้นหรื อต้นน้ า ดังที่กล่าวมานั้น นโยบาย และมติคณะรัฐมนตรี จึงถือเป็ นภาพใหญ่ที่องค์การ
ทุกภาคส่ วนในประเทศไทยควรยึดเป็ นแนวทาง โดยมีนโยบาย และมติคณะรัฐมนตรี ในประเด็น
การเตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากรในองค์ก ารภาครั ฐ และสามารถประยุก ต์ใ ช้ใ นภาคเอกชนใน
ประชาคมอาเซี ยน ดังนี้ 1) ให้การเตรี ยมความพร้ อมเป็ นวาระแห่ งชาติ 2) ให้ทุกหน่ วยงาน
ราชการของบประมาณเพิ่ม เพื่อรองรับโครงการเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน 3) ให้
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สร้ างความตระหนักรู ้ เกี่ ยวกับอาเซี ยน และประชาคมอาเซี ยนในหน่ วยงานราชการ 4) ให้ปรับ
โครงสร้ างหน่ วยงานราชการเพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน และ 5) ให้แต่ละหน่ วยงานจัดทาแผน
ดาเนิ นงานหลักสู ตรการวมตัวเป็ นประชาคมอาเซี ยนเป็ นแผนปี 2554-2558 (ชาญวิทย์ ไกรฤกษ์,
2556) อีกทั้ง สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (2556ก, น. 1-3) (ในวารสารดารงเดชานุ
ภาพ ส านัก งานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย) ในฐานะองค์ก ารกลางที่ มี บทบาทในการ
กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในข้าราชการพลเรื อน มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาและบริ หารกาลังคนภาครัฐ โดยมีแนวทางในการดาเนินงาน 2
ประการ ได้แก่ 1) การบริ หารกาลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิ จที่มีในปั จจุบนั และเตรี ยม
ความพร้อมสาหรับอนาคต 2) การพัฒนาทักษะและศักยภาพของกาลังคนภาครัฐ และเตรี ยมความ
พร้ อมบุ คลากรภาครั ฐสู่ ประชาคมอาเซี ยน ทั้งนี้ ก.พ. จัดทาข้อเสนอในการพัฒนานโยบายและ
แนวทางยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2556-2558 เพื่อให้ทุกส่ วนราชการเตรี ยม
แผนพัฒนาประสิ ทธิ ภาพข้าราชการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 25562561 โดยส านัก งานคณะกรรมการข้า ราชการพลเรื อ นต้อ งการยกระดับ ขี ด ความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐเพื่อรองรั บการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน โดยมีขอ้ เสนอนโยบายและแนวทางการ
พัฒนากาลังคนภาครัฐเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ข้อเสนอนโยบาย ได้แก่ 1) ทุกหน่ วยงานวาง
ระบบและกลไกสนับสนุ นการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในสังกัดเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
2) ให้ทุกหน่วยงานถือเป็ นหน้าที่ในการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในสังกัดในการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน 3) ให้ ก.พ. เป็ นศูนย์กลางการบูรณาการ จัดทาแผนข้อมูลด้านการพัฒนากาลังคนภาครัฐ
จัดทาหลักสู ตรกลางและสื่ อในการเตรี ยมความพร้ อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน และ 4) ให้
สานักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณเพื่อการเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ข้อเสนอ
เชิงกลยุทธ์ 1) พัฒนารู ปแบบ กลไกความร่ วมมือ และเสริ มสร้างเครื อข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน และหน่ วยงานในภูมิภาคอาเซี ยน โดยดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบ 2) วางระบบและ
ช่องทางในการสื่ อสารระหว่างเครื อข่ายเพื่อให้การพัฒนาและยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากร
ภาครัฐให้คลอบคลุ มและทัว่ ถึ ง เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน 3) ส่ งเสริ มให้มีการจัดทาแผนพัฒนา
ข้าราชการให้มีความรู ้ ทักษะ สมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิงานให้เหมาะสมกับภารกิ จใน
พื้นที่และลักษณะงานภายใต้บริ บทอาเซี ยน อีกทั้งมีแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญด้าน “การพัฒนา
และบริ หารกาลังคนภาครัฐ” โดยกาหนดเป้ าหมายของการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากร
ภาครัฐไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ภารกิจที่รับผิดชอบในปั จจุบนั
2) บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบตั ิงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ 3) บุคลากรภาครัฐ
สามารถปฏิ บตั ิ งานเพื่อรองรั บการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดคุ ณลักษณะของ
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บุคลากรที่ภาครัฐคาดหวัง คือ 1) เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง เนื่ องจากบริ บทของประเทศและโลก
ต้องเผชิ ญกับสภาวะการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
ภาครัฐได้ ดังนั้นบุคลากรภาครัฐจึงควรเตรี ยมความพร้อมในด้านสมรรถนะที่จะนาการเปลี่ยนแปลง
เพื่ อลดอุ ป สรรคและความเสี่ ย ง 2) มี ค วามเป็ นมื ออาชี พ โดยมี ส มรรถนะในการท างานที่ มุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ ทางานเป็ นทีม มีความรู ้เชิ งลึกในภารกิจที่ตอ้ งปฏิบตั ิมีความโปร่ งใส เข้าใจและปรับวิธี
ทางานในรู ปแบบที่เป็ นมาตรฐานสากล และระดับภูมิภาคมากขึ้น 3) มีความเป็ นนานาชาติ โดยเปิ ด
กว้า งทางความคิ ด ในบริ บ ทนานาชาติ เคารพความต่ า งและความหลากหลายของประเทศใน
ประชาคมอาเซี ยน มีทกั ษะการทางานในบริ บทสากล และ 4) มีความเป็ นผูส้ นับสนุ นในภาคส่ วน
ต่าง ๆ โดยการมียุทธศาสตร์ ที่ชดั เจนในการนาภาคส่ วนอื่น ๆ ของสังคมในการก้าวสู่ การเป็ นส่ วน
หนึ่งของประชาคมอาเซี ยน มีมาตรฐานในการให้บริ การระดับสากล ลดอุปสรรคและอานวยความ
สะดวกให้ผรู ้ ับบริ การ อีกทั้ง ชลดา ประยูรพาณิ ชย์ และคณะ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ผลการศึกษาพบว่า บทบาทหุ ้นส่ วน
ทางกลยุทธ์ (Strategic Partner) มี ค่า เฉลี่ ย มากที่ สุดในการพัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษย์เพื่อรองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ซึ่ งเป็ นการศึกษาเฉพาะอุ ตสาหกรรมยานยนต์เขตอุ ตสาหกรรมภาค
ตะวันออก และผลการศึกษายังพบอี กว่าองค์การที่ มีขนาดต่างกันส่ งผลให้กิจกรรมและบทบาท
นักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์แตกต่างกัน แต่สาหรับบทบาทหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์น้ นั บทบาทย่อยทุก
ข้อมีค่าเฉลี่ยในการแสดงบทบาทปานกลางทั้งหมด จาแนกเป็ นรายข้อตามระดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย ดังนี้ บทบาทในการให้ความช่วยเหลื อแก่หวั หน้างานในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ บทบาท
ในการมี ค วามเข้า ใจกลยุท ธ์ และธุ รกิ จขององค์ก าร บทบาทในการเป็ นคู่ คิ ด ร่ วมวางแผน และ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ร่วมกับผูบ้ ริ หารขององค์การ
บทบาทในการด าเนิ น การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการพัฒ นา ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ ส นองต่ อ
สภาพแวดล้อมของธุ รกิ จที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันเวลา บทบาทในการดาเนิ นการกาหนดกลยุทธ์
การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ ส นองต่ อ กลยุ ท ธ์ แ ละธุ ร กิ จ ขององค์ ก าร และบทบาทใน
การมี ความสามารถในการพัฒนาและสร้ างมูล ค่าเพิ่ มให้ก ับงานพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ไ ด้อย่า ง
ต่อเนื่อง
อีกทั้งมีการกล่าวเพิ่มเติมในประเด็นบทบาทของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการบริ หารทุนมนุ ษย์
เชิ ง กลยุท ธ์ ข องนักทรั พ ยากรมนุ ษย์ในฐานะหุ ้นส่ วนทางกลยุท ธ์ ว่า ต้องมี หน้า ที่ ใ นการส่ ง มอบ
คุ ณค่าให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายนอก คือ ผูล้ งทุนและลูกค้า อีกทั้งผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภายใน
นัน่ คื อ หัวหน้างานและพนักงาน โดยนักทรั พยากรมนุ ษย์ตอ้ งมี ความเป็ นมื ออาชี พและเข้าใจใน
ธุ ร กิ จ ขององค์ ก ารได้ เ ป็ นอย่ า งดี รวมทั้ง ต้ อ งสร้ า งแรงขับ เคลื่ อ นเชิ ง มู ล ค่ า ให้ ก ับ องค์ ก าร
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(Value-Driven HRM) (นิ สดารก์ เวชยานนท์, 2554ก: 236) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาสมรรถนะ
สาหรับผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์การธุ รกิจในประเทศไทยพบว่าผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
ในองค์การธุ รกิจในประเทศไทยมีการแสดงบทบาทการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เชิ งกลยุทธ์ (Human
Resource Strategic) อยู่ในระดับสู งขององค์การ ซึ่ งการแสดงบทบาทนี้ ได้ยกระดับสถานะของ
ผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จากสายงานสนับสนุ นเดิ ม เป็ นผูร้ ่ วมกาหนดเป้ าหมายและทิ ศทางของ
องค์การ โดยการนาทรั พยากรมนุ ษย์ไปช่ วยสร้ างขี ดความสามารถในการแข่งขันให้กบั องค์การ
จึ ง ท าให้ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นองค์ก ารอยู่ใ นสถานะทุ น มนุ ษ ย์ (เลิ ศ ชัย สุ ธ รรมานนท์, 2551)
นอกจากนี้ ผลการศึกษาเปรี ยบเที ยบบริ ษทั แพรนด้าจิ วเวอร์ จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั วันเดอร์
เวิร์ล โปรดักส์ จากัด พบว่าการแสดงบทบาทนักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียงในฐานะหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner) มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้ นกั พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งแสดงบทบาทหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ โดยการเป็ นผูเ้ ข้าถึ งปั จจัย
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์การ อีกทั้งต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการ
สื่ อสารให้ผูอ้ ื่ นได้รับ ทราบถึ ง ประโยชน์ ของกลยุทธ์ ด้านการเปลี่ ย นแปลงและเป็ นผูจ้ ดั เตรี ย ม
นวัตกรรมต่าง ๆ สาหรับองค์การ (นิกรณ์ ณ ลาพูน , 2550) นอกจากนี้ วีระวัฒน์ ปั นนิตามัย (2555)
ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปั จจัยสมรรถนะและบทบาทที่ส่งผลต่อ
ความเป็ นมืออาชี พของผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การประเทศไทย โดยศึกษาจาก
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านทรัพยากรมนุษย์และผูไ้ ม่ได้ปฏิบตั ิงานด้านทรัพยากรมนุ ษย์ แต่มีส่วนรู ้เห็นในการ
ปฏิบตั ิงานด้านทรัพยากรมนุ ษย์ จานวน 887 คน ภาครัฐ 478 คน ภาคเอกชน 409 คน สุ่ มตัวอย่าง
แบบกาหนดโควต้า แบบเจาะจง และแบบบอลหิ มะ ตัวแปรที่ใช้ศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรแฝง
3 ตัวแปร ได้แก่ สมรรถนะของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ บทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
และความเป็ นมืออาชี พของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่ งตัวแปรแฝงเมื่อวัดจากตัวแปรสังเกตได้
13 ตัว แปร ใช้แบบสอบถาม 1 ชุ ด มี 7 ตอนเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการศึ ก ษา ซึ่ งในการศึ ก ษาครั้ งนี้
พิ จ ารณาความเป็ นมื อ อาชี พ ของนัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ไ ด้จ าก ตัว แปรที่ สื่ อ ถึ ง ความเป็ น
มืออาชี พของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในไทย 4 ด้านด้วยกัน คือ 1) การคานึ งถึงภาวะแวดล้อม
ภายนอกองค์การ 2) การเข้าใจความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งภายในและภายนอกองค์การ
เป็ นอย่างดี 3) การพัฒนายุทธศาสตร์ และกิจกรรมด้านทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์การ และ 4) การ
สร้างคุณค่าขององค์การผ่านกิจกรรมของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ สาหรับประเด็นความสัมพันธ์
ระหว่า งสมรรถนะของนัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ก ับ บทบาทของนัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ซึ่ ง วีระวัฒน์ ปั นนิตามัยได้อา้ งถึงนักวิชาการที่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์น้ ี เช่น Yeung, Woolcock,
and Sullivan (1996 อ้างถึงใน วีระวัฒน์ ปั นนิตามัย, 2555) ระบุว่านักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มือ
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อาชี พ ต้องพัฒ นาสมรรถนะใหม่ ๆ เพื่ อแสดงบทบาท และความรั บผิด ชอบที่ เปลี่ ย นแปลงไป
เช่นเดียวกับ Schuler and Jackson (2001 อ้างถึงใน วีระวัฒน์ ปั นนิตามัย, 2555) กล่าวว่า สมรรถนะ
หรื อชุ ดความรู ้ ทักษะ และความสามารถของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ มีส่วนสนับสนุ นบทบาท
ใหม่ของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในการสร้ างระบบการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิ ทธิ ผล
เป็ นต้น อีกทั้ง Boselie and Paauwe (2004, p. 565 อ้างถึงใน วีระวัฒน์ ปั นนิตามัย, 2555) ยกตัวอย่าง
องค์การชั้นนาอย่าง Unilever และ Procter & Gamble นักทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การข้างต้นเริ่ ม
ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง เพื่อตอบสนองพันธกิจดังกล่าวให้บรรลุผลสาเร็ จได้น้ นั สมรรถนะที่
จาเป็ น ได้แก่ การสนับสนุ นยุทธศาสตร์ ขององค์การ (Strategic Contribution) เช่นเดียวกับ Skinner
and Mabey (1997 อ้างถึงใน วีระวัฒน์ ปั นนิตามัย, 2555) เรี ยกร้องให้ทุกฝ่ ายหันมาให้ความสาคัญ
กับบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์และเน้นเรื่ องสมรรถนะของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เชิงยุทธศาสตร์ และสร้างความเปลี่ยนแปลง (Strategic Change Oriented Competencies) สาหรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์กบั ความเป็ นมืออาชี พของนักบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ ในการศึกษาของ วีระวัฒน์ ปั นนิตามัย (2555) สรุ ปได้ว่า ปั จจุบนั นี้ บทบาทและ
ความรั บผิดชอบของนักทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พได้เปลี่ ยนแปลงไปมาก จากเดิ มมุ่งที่การแสดง
บทบาทในเชิ งตั้ง รั บ แต่ปั จจุ บ นั นัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มื ออาชี พพึ ง แสดงบทบาทในฐานะ
หุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์มากขึ้น มีโอกาสเติบโตในสายอาชี พมากขึ้น และมีส่วนร่ วมในการสร้างความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันขององค์การมากขึ้ นด้วย (วีระวัฒน์ ปั นนิ ตามัย , 2555) อี กทั้งการที่ นัก
บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ปรั บเปลี่ ยนบทบาทไปสู่ การเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ ยงั เป็ นผลดี ต่อการ
ประกอบการขององค์การอย่างมาก ดังผลการศึกษาของ Brockbank, Ulrich, and Beatty (1999 อ้าง
ถึงใน วีระวัฒน์ ปั นนิ ตามัย , 2555) รายงานว่า กิ จกรรมการดาเนิ นงานต่าง ๆ ของฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์มีผลกระทบทางบวกประมาณ 10% กับผลประกอบการขององค์การ เช่นเดียวกับผลการศึกษา
ของวีระวัฒน์ ปั นนิ ตามัย (2555) ที่พบว่า บทบาทการเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์เพียงบทบาทเดี ยว
สามารถทานายความเป็ นมืออาชี พของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ไทยได้ถึง 52% ผลดังกล่าว เป็ น
การสนับสนุนข้อเสนอของ Ulrich et al. (1995, p. 491 อ้างถึงใน วีระวัฒน์ ปั นนิ ตามัย, 2555) ที่ส่งเสริ ม
ให้นกั ทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พในฐานะหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ควรมีความรอบรู ้ในเชิ งธุ รกิ จที่ส่งมอบ
การปฏิบตั ิดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็ นเลิศ สามารถจัดการความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ ถือ
เป็ นข้อมูลเชิ งประจักษ์ที่สะท้อนให้เห็ นว่าบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในการส่ งมอบ
กิจกรรมต่าง ๆ สามารถสร้างมูลค่าให้แก่องค์การได้อย่างมาก (Brockbank, Sioli, & Ulrich, 2002
อ้างถึงใน วีระวัฒน์ ปั นนิตามัย , 2555) อีกทั้งการวิเคราะห์องค์ประกอบโครงสร้างบทบาทของนัก
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ไทย จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งยืนยัน รายงานตรงกันว่า ตัวแปรที่มี
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อิทธิ พลต่อบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มากที่สุด คือ การเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ของ
องค์การ ผลที่ได้สอดคล้องกับการศึกษาของ วีระวัฒน์ ปั นนิ ตามัย (2555) ระบุว่า ปั จจุ บนั นี้ นัก
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พต่างแสดงบทบาทในฐานะหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์มากขึ้น อีกทั้งนัก
บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มี โ อกาสเติ บ โตในสายอาชี พ มากขึ้ น และมี ส่ ว นช่ วยเสริ ม สร้ า งความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันขององค์การมากขึ้ นอี กด้วย (วีระวัฒน์ ปั นนิ ตามัย, 2555) ผลการศึกษา
ข้างต้นยืนยันได้ดีถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์กบั บทบาทที่
แสดง กล่าวคือ การที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะแสดงบทบาทเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์น้ นั พวก
เขาต้องมีความรู ้ความเข้าใจในธุ รกิจและมีจิตวิญญาณของผูป้ ระกอบการ (Boselie & Paauwe, 2004
อ้างถึงใน วีระวัฒน์ ปั นนิตามัย, 2555) ซึ่ งคุณสมบัติดงั กล่าวจะช่วยให้นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
ปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ใ นฐานะหุ ้นส่ วนทางกลยุท ธ์ ไ ด้ส าเร็ จ ซึ่ ง สอดคล้องกับ แนวคิ ดของ Quinn and
Brockbank (2006 อ้างถึ งใน วีระวัฒน์ ปั นนิ ตามัย , 2555) ระบุ ว่า สมรรถนะด้านการส่ งเสริ ม
ยุ ท ธศาสตร์ จ ะส่ ง เสริ มให้ นั ก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ มี ก ารปฏิ บ ัติ ใ นลัก ษณะที่ ไ วต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงและกล้าตัดสิ นใจ กระนั้นแล้ว เมื่อพิจารณาถึงบทบาทการเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ พึง
พิจารณาบทบาทการเป็ นผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงควบคู่ไ ปด้วย ดังทัศนะของ Ulrich (1997) ที่ ว่า
บทบาทการเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ จะต้องเสริ มไปกับบทบาทของการเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
(วีระวัฒน์ ปั นนิตามัย, 2555) ทั้งนี้ วีระวัฒน์ ปั นนิ ตามัย (2555) เสนอแนะว่าควรส่ งเสริ มบทบาท
ของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ที่สาคัญ ได้แก่ การเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ และการเป็ นผูน้ าการ
เปลี่ ย นแปลงให้มากขึ้ น เพื่อนาไปสู่ การเป็ น มื ออาชี พที่ ม ากขึ้ นของนักบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
กระนั้นแล้ว งานวิจยั เรื่ อง From Administrative Expert to Strategic Partner โดย Lemmergaard
(2009) เป็ นการส ารวจในกลุ่ ม นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์มืออาชี พและหัวหน้างาน เรื่ องความรู ้
ความเข้า ใจในบทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในธนาคารที่มี บริ การเต็มรู ปแบบในประเทศ
เดนมาร์ ก บนพื้นฐานของการสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถามให้แก่ผบู ้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์และ
หัวหน้างาน ผลการศึกษาได้ขอ้ สรุ ปว่า หน้าที่งานของฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งมีส่วนร่ วมในการ
สร้างกลยุทธ์เพื่อสร้างความสามารถให้กบั องค์การ และรับผิดชอบการดาเนิ นการตามแผน โดยนัก
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งเป็ นศูนย์กลางของธุ รกิ จการแข่งขัน โดยการใช้บทบาทที่หลากหลาย
ร่ วมกัน โดยหน้าที่งานของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ท้ งั ด้านกลยุทธ์และดาเนิ นงาน เป็ นเหมือน
กระบวนการและการมุ่ ง เน้น ที่ ค น ซึ่ งในขณะที่ นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์รับ บทบาทเป็ นทั้ง
หุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ และบทบาทที่พ่ ึงทางใจของพนักงาน ถื อว่าสมดุลในบทบาทของนักบริ หาร
ทรั พยากรมนุ ษย์ในฐานะหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ เกี่ ยวข้องกับการเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของที มการจัดการ
ระดับสู ง แต่ทว่ารากฐานของบทบาทที่ พ่ ึงทางใจของพนักงานเป็ นที่ยอมรับของหัวหน้างานและ
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พนักงาน คาถามคือ ถ้าเป็ นไปได้ที่จะเติมเต็มทั้ง 2 บทบาทในเวลาเดียวกัน หากเป็ นไปได้ก็จะเป็ น
ประโยชน์สาหรับองค์การต่าง ๆ ที่แจะแยกบทบาทต่าง ๆ ระหว่างความต่างของพนักงานในหน้าที่
งาน แต่ก็ยงั ไม่ได้แน่นอนเสมอไป
อย่า งไรก็ ดี แม้ที่ ผ่า นมาจะมี ก ารศึ ก ษาบางชิ้ นที่ ช้ ี ใ ห้ เห็ นถึ ง การแสดงบทบาทหุ ้น ส่ ว น
ทางกลยุทธ์ในระดับน้อยที่สุด ซึ่ งศึกษาการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของเครื อซิ เมนต์ไทย พบว่า
มีการแสดงบทบาทหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ในระดับน้อยที่สุด (x=3.5) โดยบทบาทนี้ จะมีความเด่นชัด
ในการมี นโยบายในการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ ส อดคล้องกับ นโยบายธุ รกิ จ อี ก ทั้ง การปรั บ
กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ใ ห้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิ จ (ภูศิษ น้อยแสง, 2545) รวมถึง
การศึ ก ษาการแสดงบทบาทหุ ้ น ส่ ว นเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข ององค์ก ารธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม
ในประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณี บริ ษทั ผูผ้ ลิตเสื้ อผ้ากีฬาของ NIKE ในประเทศไทย 4 แห่ ง พบว่า
บริ ษทั นันยาง เท็กซ์ไทล์ จากัด มีการแสดงบทบาทหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์มากที่สุดจากทั้ง 4 บริ ษทั
เนื่ องจากผูบ้ ริ หารหน่ วยงานทรัพยากรมนุ ษย์มีส่วนร่ วมในการกาหนดกลยุทธ์ทางธุ รกิ จเป็ นผูน้ า
แผนกลยุ ท ธ์ ข องธุ ร กิ จ ไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ และออกแบบกระบวนการการท างานของหน่ ว ยงาน
ทรัพยากรมนุ ษย์ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ ส่ งผลให้องค์การสามารถดาเนิ นงาน
ได้บรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์และเป้ าหมายขององค์ก าร โดยมี ปัจจัย ความชัดเจนของกลยุทธ์ องค์ก าร
ที่สัมพันธ์และเชื่ อมโยงต่อการแสดงบทบาทการเป็ นหุ ้นส่ วนเชิ งกลยุทธ์ของนักพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ หากแต่การศึกษานี้เป็ นการสัมภาษณ์เพียง 4 ตัวอย่างเท่านั้น จึงไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชดั
(วิฑูร สุ ขะวัธนกุล และเกี ยรติศกั ดิ์ แสนมหาทรั พย์, 2547) อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะห์ถดถอย
แบบพหุ แบบเชิ งชั้น ในบทบาท สมรรถนะ และความเป็ นมืออาชี พของนักทรัพยากรมนุ ษย์ไทย
พบว่า บทบาทการเป็ นหุ ้น ส่ วนทางกลยุ ทธ์ ของนัก ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ สามารถท านายความเป็ น
มื อ อาชี พ ของนัก ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ไ ทยในภาพรวมได้ถึ ง 52% ท านายความเป็ นมื อ อาชี พ ของ
นัก ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ภ าครั ฐ ได้ 50% และท านายความเป็ นมื อ อาชี พ ของนัก ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
รัฐวิสาหกิ จได้ 48% ส่ วนในด้านสมรรถนะการส่ งเสริ มยุทธศาสตร์ องค์การสามารถทานายความ
เป็ นมืออาชี พของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ไทยในภาพรวมได้ 49% อี กทั้งผลวิเคราะห์ ถดถอย
โลจิสติค เพื่อทานายผลการปฏิ บตั ิงานทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ Beta= -3.64
p < .01 (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2553) ก็เป็ นอีกการศึกษาหนึ่ งที่ส่งเสริ มบทบาทนักบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ในฐานะหุ น้ ส่ วนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างชัดเจน
นอกจากนั้น Ulrich (1998 อ้างถึงใน อีวานส์ , 2552) ได้เสนอว่า ในสถานการณ์ที่เป็ นความ
ท้าทายทางธุ รกิจที่องค์การต้องเผชิญอยูท่ ุกวัน ไม่วา่ จะเป็ นโลกาภิวตั น์ การทากาไรและเติบโต การ
เปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ทรั พ ย์สิ นทางปั ญญา และการเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น อย่า ง
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ต่อเนื่ อง โดยการที่จะประสบความสาเร็ จได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การสร้างความสามารถหลักขององค์การ
ดัง เช่ น ความรวดเร็ วในการดาเนิ นการ ปฏิ กิ ริย าตอบสนองทางธุ รกิ จ ความเฉลี ย วฉลาด ขี ด
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ขององค์การ และความสามารถของพนักงานแต่ละคน ซึ่ งในการพัฒนา
ความสามารถที่กล่าวมานี้ Ulrich เห็ นว่าเป็ นความรับผิดชอบหลักของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
และจาเป็ นต้องมุ่งให้ความสาคัญกับเรื่ องต่อไปนี้ คือ การเป็ นหุ ้นส่ วนสาคัญในการดาเนิ นการทาง
กลยุทธ์ขององค์การ ทั้งนี้ Ulrich ไม่ได้กล่าวว่า นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ลาพังแล้วจะมีหน้าที่ใน
การพัฒนากลยุทธ์ทางธุ รกิจ หากแต่เป็ นความรับผิดชอบร่ วมกับทีมผูบ้ ริ หารขององค์การด้วย โดย
บทบาทหน้าที่ ของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะสามารถช่ วยได้น้ นั ควรจะเป็ นเรื่ องของการให้
คาแนะนาและสนับสนุ นในส่ วนของการพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นที่วา่ องค์การควรจะมีโครงสร้าง
อย่างไรเพื่อให้สามารถดาเนิ นการได้สาเร็ จตามกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ กล่าวคือ นักบริ หารทรัพยากร
มนุษย์จะทาหน้าที่เสมือนสถาปนิก ให้คาแนะนาเกี่ยวกับระบบและกระบวนการต่าง ๆ ขององค์การ
ทั้งในส่ วนที่สนับสนุนการดาเนินการตามกลยุทธ์และส่ วนที่ตอ้ งพิจารณาปรับเปลี่ยน รวมถึงวิธีการ
ที่ดีที่สุดในการปรับเปลี่ ยนนั้นด้วย (อีวานส์ , 2552) ถึ งกระนั้นแล้วผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่ วยงาน
ทรัพยากรมนุ ษย์ของกลุ่มบริ ษทั Xerox ในยุโรป ระบุว่า ถ้านักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งมีการ
เปลี่ยนบทบาทและมีสิทธิ มีเสี ยงสาคัญในการประชุ มระดับบริ หารขององค์การ เขาต้องแสดงให้
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายอื่น ๆ เห็ นว่า เขามีสิ่งที่สามารถช่ วยองค์การได้และสิ่ งที่ว่านั้นควรหมายถึ ง การเพิ่ม
มูลค่าโดยตรงให้กบั ผลผลิตของธุ รกิจ (อีวานส์ , 2552) ซึ่ งสอดคล้องกับการวิจยั เรื่ องความคาดหวัง
ของผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มีต่อบทบาทของผูบ้ ริ หารงานแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ โดยผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ในนิ คมอุตสาหกรรมอมตะนครที่มีสัดส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นชาวต่างชาติ 100% มีความ
คาดหวังต่อบทบาทผูบ้ ริ หารแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในอนาคตในฐานะ “หุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์
(Strategic Partner)” มากที่สุด โดยมี ผูบ้ ริ หารท่านหนึ่ งกล่ าวว่า “ในฐานะหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์
ผูบ้ ริ หารแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งมีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุ รกิ จ สามารถนา
แผนกลยุทธ์ไปสู่ การปฏิ บตั ิได้จริ ง ออกแบบการปฏิ บตั ิการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ไปใน
ทิศทางเดี ยวกับกลยุทธ์ ธุรกิ จ และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์การเพื่อ
วางแผนธุ รกิจองค์การและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ หรื อที่เรี ยกอีกนัยนึ งว่า การวินิจฉัยองค์การ” ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวทางของ Ulrich (1998 อ้างถึงใน คมคาย ธมะสุ ข และศุภลักษณ์ ปิ ยะธี รติวรกุล ,
2547) อีกทั้ง Ulrich (1998 อ้างถึงใน อีวานส์ , 2552) ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เป็ นเรื่ องที่แน่นอนที่นกั
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ยงั คงรับผิดชอบต่อภาระงานปกติที่สัมพันธ์กบั ความต้องการของธุ รกิจแต่
เพื่อให้ได้รับการยอมรับในฐานะหุ ้นส่ วนคนสาคัญในการดาเนิ นการทางกลยุทธ์ขององค์การแล้ว
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นั้น นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จาเป็ นต้องพัฒนาทักษะและความสามารถใหม่ ๆ เพิ่มเติม รวมถึง
การสรรหาเครื่ องมือสาหรับภารกิจที่สาคัญใหม่ ๆ อีกด้วย
กล่าวโดยสรุ ป เมื่อประชาคมอาเซี ยนสร้างความตระหนักและตื่นตัวให้กบั การเตรี ยมความ
พร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน จึงเป็ นหน้าที่ของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ผูม้ ี
หน้า ที่ ส ร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขันให้ก ับ องค์ก ารผ่า นบทบาทหุ ้น ส่ วนทางกลยุท ธ์ หรื อ
Strategic Partner เพื่อเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
โดยบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะหุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์ในการเตรี ยมความ
พร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน จะมีลกั ษณะโดยสังเขป คือ
นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งมีความเป็ นมืออาชีพมากขึ้น อีกทั้งต้องทางานเชิ งรุ ก มีความคิดริ เริ่ ม
สามารถแก้ปัญหาได้ดี โดยการทางานร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกล
ยุทธ์ รวมทั้งการนาแผนกลยุทธ์องค์การไปสู่ การปฏิบตั ิ กล่าวได้ว่าเป็ นผูเ้ คียงบ่าเคียงไหล่ผบู ้ ริ หาร
หรื อการเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั ผูบ้ ริ หารองค์การ โดยการที่จะทาหน้าที่ดงั กล่าวได้ นักบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ตอ้ งมี ความเข้าใจองค์การ เข้าใจธุ รกิ จ และเข้าใจการทางานในหน้าที่ ต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี
หรื อเรี ยกได้วา่ มีความรู ้ความเข้าใจทิศทางขององค์การ เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน และ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ ก ับ องค์ก าร นอกจากนี้ นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จ าเป็ นต้อ งสร้ า งความ
สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์กบั กลยุทธ์องค์การ โดยมี กลยุทธ์ องค์การ
เป็ นต้นน้ า ผ่านเทคนิ ควิธีที่เรี ยกว่า การวินิจฉัยองค์การ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก ดังเช่น สภาพแวดล้อมภายนอกที่จะกระทบต่อการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรภายใน
องค์การ อย่างประชาคมอาเซี ยนที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์อีก
ทั้งวิเคราะห์หาช่องว่างในการพัฒนาองค์การ เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง และสามารถวางแผน
กาลังคนได้ถูกต้องแม่นยา ทั้งนี้ นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์อาจใช้เทคโนโลยีเข้ามา มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่วา่ จะเป็ น e-HR หรื อ Outsourcing ก็ตามแต่ความเหมาะสม นอกจากนี้ แล้วบทบาทหุ ้นส่ วนทาง
กลยุทธ์ของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์น้ ี จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องทางานร่ วมกับหัวหน้างาน (Line
Manager) เพราะหัวหน้างานเป็ นผูท้ ี่รู้เกี่ยวกับหน้างานดีที่สุด อีกทั้งเมื่อ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ต้องสร้างตัวชี้วดั ผลงาน รวมทั้งตัวชี้วดั กระบวนการทางานก็ยงิ่ ต้องร่ วมมือกับหัวหน้างาน และสิ่ งที่
สาคัญมากสาหรับบทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ คือ การมีจิตใจ
ผูป้ ระกอบการ ที่จะช่ วยส่ งเสริ มบทบาทของการเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ ที่พร้ อมจะเป็ นผูเ้ คียงบ่า
เคียงไหล่ผบู ้ ริ หารระดับสู งได้อย่างแท้จริ ง
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2.3 บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทีม่ ผี ลต่ อการเตรียมความพร้ อมของบุคลากรในประชาคมอาเซียน
ในปั จจุบนั กระแสของการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนได้สร้ างความตื่นตัว และความตระหนักถึง
การเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนไทย ทั้งนี้ ประเด็นสาคัญเมื่อ
เอ่ยถึ งประชาคมอาเซี ยนที่กาลังจะเกิ ดขึ้นปลายปี 2558 คือ เราจะเตรี ยมความพร้อมบุคลากรใน
องค์การอย่างไรในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
กล่าวคือ ประชาคมอาเซี ยน เปรี ยบเสมือนการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบ
ต่อการปรับเปลี่ ยนวิธีการดาเนิ นการขององค์การ ดังนั้น เมื่อองค์การต้องการขับเคลื่ อนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ก็จาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งทบทวนการบริ หารจัดการและการพัฒนาความรู ้ความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับสภาพการแข่งขัน และที่สาคัญการปรับเปลี่ ยนรู ปแบบ การบริ หารงาน
ทรั พยากรมนุ ษย์ให้สอดรั บ กับสภาพแวดล้อมที่ เข้ามากระทบอย่างประชาคมอาเซี ยนนี้ ด้วย ซึ่ ง
บทความเรื่ อง การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ยุคใหม่ของ ประชา ตันเสนี ย ์
(2554) มีวตั ถุประสงค์ให้ผบู้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตระหนักถึ งความจาเป็ นของการเพิ่มศักยภาพ
เพื่ อ ให้ มี ท้ ัง ความรู ้ ทัก ษะ ทัศ นคติ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า สมรรถนะ (Competency) เพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ ยนแปลงที่ จะเกิ ดขึ้ นอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ กล่ าวคือ การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การมี
บทบาทส าคัญ ต่ อการมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและความส าเร็ จ ขององค์ก าร โดยปั จจัย ด้านคุ ณภาพของ
ทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นส่ วนประกอบสาคัญประการหนึ่ งในการกาหนดโอกาสของการเจริ ญเติบโต
อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งในปี 2555 ผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในประเทศไทยต้องปรับกระบวนความคิด
ใหม่ โดยต้องมีการเตรี ยมความพร้อมขององค์การเพื่อเข้าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยน ในปี 2558 ใน
ฐานะผูบ้ ริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มื ออาชี พ ต้องตระหนัก ถึ งการเตรี ย มความพร้ อ มในการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ต่างไปจากเดิมที่เคยแข่งขันภายในประเทศ เมื่อเปิ ดประชาคมอาเซี ยน ทุกองค์การ
ต้องแข่งขันในระดับอาเซี ยน กล่าวคือ 1) การศึกษาภาพรวมของประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ รวมถึงการเมืองภายในประเทศและอาเซี ยน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรขององค์การต้องตระหนักและเข้าใจ รวมถึงต้องตามให้ทนั สถานการณ์
ต่าง ๆ และต้องมีความสามารถเรื่ องความยืดหยุ่นปรับตัวให้รับกับสถานการณ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว ในอนาคต 2) ความสามารถในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร โดยเฉพาะภาษาอัง กฤษเป็ น
ภาษากลางของอาเซี ยน แสดงว่าการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรขององค์การให้มีความรู ้
ทักษะด้านภาษาอังกฤษให้สามารถติดต่อสื่ อสารได้อย่างดี รวมถึงภาษาท้องถิ่นอื่น ๆ 3) การเตรี ยม
ความพร้ อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่ องจากสภาวะการแข่งขันการติดต่อสื่ อสารที่แข่งขันใน
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ความถูกต้องและรวดเร็ วนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็ นเครื่ องมือที่ผบู ้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ ง
เตรี ยมความพร้ อมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะในการทางานทางด้านนี้ ให้เป็ นอย่างดี 4)
การปรับปรุ งความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ เพื่อลดข้อขัดแย้งในภูมิภาคอาเซี ยน จึงต้องคานึงถึงการ
สร้างทรัพยากรมนุ ษย์ให้มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องประชาคมอาเซี ยนมากขึ้น และ 5) สร้างบุคลากร
ให้มีความสามารถแข่งขันได้ในรอบด้าน เพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าในการทางาน ไม่เช่นนั้นอาจ
มีองค์การอื่น ๆ เข้ามาดึงแรงงาน เพราะเกิดการเคลื่ อนย้ายแรงงานหรื อบริ การอย่างเสรี ดังนั้นฝ่ าย
บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ต้องมี กลยุทธ์ ใ นการดู แลทรั พ ยากรดังกล่ าว โดยการเตรี ย มการรองรั บ
ผลกระทบนี้ อย่างเร่ งด่วน เป็ นต้น จากประเด็นข้างต้น ผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นผูท้ ี่มีบทบาท
เตรี ยมความพร้ อมให้กบั บุคลากรภายในองค์การ ดังนั้นผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จาเป็ นต้องปรั บ
แนวคิดให้เป็ นการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในเชิ งรุ กให้แก่องค์การ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานโดยมองเห็ นถึ งคุ ณค่าหรื อผลที่ ได้จากการปฏิ บตั ิงาน ดังนั้นผูบ้ ริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์จาเป็ นต้องเข้าถึงบทบาทนักบริ หารจัดการมืออาชีพ (Administrative Expert) เป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเข้าใจเรื่ องต้นทุนในการบริ การ ลดขั้นตอนที่ไม่
จาเป็ นในการทางาน ปรับเปลี่ ยนเป็ น Outsourcing นอกจากนี้ นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ตอ้ ง
ติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ จนรอบรู้และเชี่ยวชาญ
จนสามารถใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งกฎระเบี ย บ ข้อบังคับ และนโยบายให้ทนั สมัย และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว บทบาทของผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ยุคใหม่
จึ ง จ าเป็ นต้องหัน มาทบทวนและปรั บเปลี่ ย น เพื่ อ การเสริ ม สร้ า งภู มิ คุ ้ม กันให้ ก ับ องค์ก าร เพื่ อ
สามารถบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ให้ประสบความสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อย่างที่เราจะเห็นได้ว่า
การเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในหน้าที่งานการบริ หารทรัพยากรมนุ ษ ย์ (Function Administrative Expert)
ดังที่ Ulrich (1997) กล่าวว่าเป็ นบทบาทในการบริ หารโครงสร้ างพื้นฐานขององค์การ เพื่อให้
กระบวนการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ โดยกิ จกรรมสาคัญ ๆ ของบทบาทนี้
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุ งกระบวนงานและการให้บริ การด้านทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นต้น และสิ่ งที่เรา
จะลืมให้ความสาคัญไปเสี ยไม่ได้เลย คือ “ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง (Readiness of Change)
ของบุคลากรในองค์การ” อันจะเป็ นปั จจัยหลักที่ จะส่ งผลให้องค์การประสบความสาเร็ จหรื อ
ล้มเหลวในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่องค์การต้องการ ทั้งนี้ บุคลากรในองค์การ คือ
ผู ้ที่ มี บ ทบาทในการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื่ อ ผลัก ดัน ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในองค์ ก าร
(Pellettiere, 2006 อ้างถึงใน สุ ปัญญดา สุ นทรนนธ์, 2557) ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาโดยใช้ดชั นีวดั ความ
พร้ อมสาหรับการเตรี ยมความพร้ อมของภาคเอกชน ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดย การดี
เลียวไพโรจน์ และอาณัติ ลีมคั รเดช (2557) ทาการศึกษาเพื่อประเมินความพร้อมของอุตสาหกรรม
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เชิ งกลยุทธ์ของประเทศ 3 อุตสาหกรรมได้แก่ ธนาคาร อาหาร และโรงพยาบาล โดยมีดชั นี ความ
พร้อมของบริ ษทั ในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน (ASEAN Readiness Index) ซึ่ งในที่น้ ี จะขอเอ่ยถึง
ดัชนี ดา้ นทรัพยากรมนุ ษย์ อันเป็ นปั จจัยหลักในการนาความสาเร็ จมาสู่ องค์การ ในการศึกษาครั้งนี้
ใช้ตวั ชี้ วดั 2 ตัว ได้แก่ การศึกษา และประสบการณ์ทางานในต่างประเทศ วัดในผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ ษทั (Board of Director) และคณะกรรมการบริ หาร (Executive
Committees) ผลการศึกษาพบว่า บริ ษทั ที่มีกลุ่มผูจ้ บการศึกษาจากต่างประเทศและมีประสบการณ์
การทางานในต่างประเทศจานวนมากกว่าจะถูกสรุ ปว่า “มีความพร้อมด้านทรัพยากรมนุ ษย์สูงกว่า”
อีกทั้งดัชนี ความพร้อมการตลาดอาเซี ยน (ASEAN MRI) ที่ศึกษา โดย พิภพ อุดร, พัฒน์ธน บุญชู ,
และอรทัย เลิศวรรณวิทย์ (2557) โดยศึกษา 3 อุตสาหกรรมข้างต้น คือ อุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ของ
ประเทศ และเมื่อแยกตามอุ ตสาหกรรม 3 ประเภทข้า งต้นแล้วนั้น ผลการศึ กษาพบอี กว่า เชิ ง
อุตสาหกรรมอาหาร มาม่า (Thai President Foods of TF) มีความพร้อมมากที่สุดในอาเซี ยนด้าน
อาหาร เชิ งโรงพยาบาล โรงพยาบาลกรุ งเทพมีความพร้อมที่สุดในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนด้าน
โรงพยาบาล กระนั้นแล้วโรงพยาบาลบารุ งราษฎ์ มีความพร้อมรองลงมา แต่เน้นด้านบุคลากร ว่าคือ
หัวใจของโรงพยาบาลในการเตรี ย มความพร้ อมเข้า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น ส าหรั บ เชิ ง
ธนาคาร ธนาคารกรุ งเทพมีความพร้ อมมากที่สุด บนฐานของเป้ าหมายเมื่อ 59 ปี ที่แล้วว่า การเป็ น
ธนาคารแห่ ง ภู มิ ภ าคเอเชี ย ที่ รองลงมาคื อธนาคารกสิ ก รไทย ดัง นั้นเพื่ อให้เห็ นภาพมากขึ้ น ดัง
ตัวอย่างการเตรี ยมความพร้ อมบุ คลากรของโรงพยาบาลบารุ งราษฎ์ ที่ ทาการศึ กษาโดย นุ ชนาถ
จันทราวุฒิกร, วิภาวี คุณกิตติ, และอรทัย เลิศวรรณวิทย์ (2557) กล่าวคือ ทางโรงพยาบาลมีนโยบาย
การพัฒนาศักยภาพบุ คลากรทางการแพทย์ ที่ เดิ มทาผ่านโครงการสนับสนุ นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
สั ม มนา ฝึ กอบรม ทั้ง ด้า นวิ ช าการและเทคโนโลยี ท างการแพทย์ รวมทั้ง ทัก ษะ ด้า นภาษา
(โรงพยาบาลได้จบั มือกับสถาบันภาษา วอลสตรี ท (WSI) จัดหลักสู ตร Corporate Training Center
ในโรงพยาบาลเป็ นแห่งแรกของเอเชีย) เพื่อเป็ นช่องทางในการพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่ อง และส่ วน
ทีมสนับสนุ นมีกิจกรรมประจาปี ที่เรี ยกว่า Quality Improvement Project มีลกั ษณะคล้าย ๆ กับงาน
สัป ดาห์ วิ ท ยาศาสตร์ กิ จ กรรมในโครงการคื อ การเสนอโครงงานที่ ส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ดการพัฒนา
คุณภาพในการทางานภายในแผนกของตนเอง และจะมีคณะกรรมการ เพื่อนร่ วมงานจากทุกแผนก
และผูท้ ี่สนใจจากต่างชาติมาเยี่ยมชม ทาให้กลายเป็ นบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ ระหว่างกัน ภาพรวม
แล้วกลยุทธ์ของโรงพยาบาลบารุ งราษฎ์จะเป็ นลักษณะที่มุ่งสนองความต้องการในประเทศ ไม่วา่ จะ
เป็ นการเตรี ยมความพร้อมบุคลากร หรื อการขยายพื้นที่ให้บริ การจัดอยูใ่ นกลยุทธ์เชิ งรับ ข้อสรุ ปจึง
เป็ นว่าการเตรี ยมความพร้ อมสาหรั บประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนของโรงพยาบาลนี้ คือการสร้ าง
รากฐานที่มนั่ คง กระนั้น เมื่อต้องเตรี ยมพร้ อมทุ กอย่างเท่าที่ทาได้เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิ จ
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อาเซี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรม ต้องพัฒนาแนวคิดองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) อย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อให้เป็ นรากฐานในการปรับตัวเพื่อเตรี ยมความพร้ อม อีกทั้งการศึกษาโดย วิทยา ด่าน
ธารงกูล และพีรเศรษฐ ชมภูมิ่ง (2557) ในหนังสื อ ASEAN Readiness Index เช่นเดียวกัน ในหัวข้อ
เรื่ อง “ความสามารถด้า นการบริ หารทรัพ ยากรมนุ ษย์ ” เป็ นการวิจยั เพื่ อวัดความพร้ อมด้านการ
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในการเข้าสู่ AEC มุ่งสร้ างเครื่ องมือและแนวทางที่องค์การไทยสามารถ
นาไปใช้เพื่อทาการประเมินตนเองในความพร้อมด้านทรัพยากรมนุ ษย์ ทั้งเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
ว่าเพียงพอที่จะก้าวสู่ ตลาด AEC ที่เป็ นความท้าทายในอนาคตอันใกล้น้ ี หรื อไม่เพียงใด การวิจยั ครั้ง
นี้ พัฒนาดัช นี วคั วามพร้ อ ม 4 ดัช นี วัด ความพร้ อมด้า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resources
Readiness Index) กาหนดจาก 2 มุมมอง ได้แก่ 1) ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) และ 2)
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) โดยกาหนดดัชนี เพื่อประเมินความพร้อม 4 ดัชนีที่สะท้อน
การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ได้แก่ (1) Executive Exposure ดัชนี น้ ี
วัดความพร้ อมโดยพิ จารณาจากคุ ณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
บริ ษทั มีสมมติฐานที่ว่า คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งมีบทบาทอย่างสาคัญในการกาหนด
ทิศทางและอนาคตของกิ จการ ดังนั้นการเตรี ยมความพร้ อมเข้าสู่ ตลาด AEC ของแต่ละกิ จการ
สะท้อนได้จากส่ วนหนึ่งจากองค์ประกอบและคุณสมบัติของผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อกรรมการว่าได้มี
การเตรี ยมความพร้ อมที่จะให้บุคลากรที่มีความเชี่ ยวชาญมีประสบการณ์ เคยปฏิบตั ิงานหรื อแม้แต่
เคยจบการศึกษาจากประเทศในกลุ่ม AEC เข้าดารงตาแหน่งในคณะกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง
มากน้อยเพียงใดยิ่งมี การเตรี ยมการในส่ วนนี้ ให้ครอบคลุ มจานวนประเทศมากเท่าไร ยิ่งสะท้อน
ความพร้อมของกิจการมากขึ้นเท่านั้น (2) AEC Driven Competencies คือดัชนีความพร้อม วัดระดับ
การกาหนดและใช้สมรรถนะทางด้านอาเซี ยน เพื่อขับเคลื่ อนความสามารถของบุ คลากรในการ
ตอบสนองต่ออาเซี ยน โดยพิจารณาเห็ นว่าการเตรี ยมทรัพยากรมนุ ษย์ให้พร้อมและสามารถรับมือ
กับการเปลี่ ย นแปลงเมื่ อกิ จการเข้า สู่ ตลาด AEC ควรมี การกาหนด สมรรถนะ ด้านอาเซี ยนที่
เชื่ อมโยงเข้ากับตัวพนักงาน ทั้งการคัดเลือกพนักงาน ปรับเลื่อนตาแหน่ง การเพิ่มขีดความสามารถ
ของพนักงาน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน โดยใช้สมรรถนะด้านอาเซี ยน
เช่น การรู ้ภาษาอาเซี ยน การมีประสบการณ์การทางานในอาเซี ยน เป็ นต้น ยังมีการกาหนดสมรรน
ถะดังกล่าวไว้ชดั เจนและดาเนิ นการเห็ นผลอย่างเป็ นรู ปธรรมมากเท่าไรย่อมสะท้อนความพร้ อม
มากขึ้นเท่านั้น (3) Employee Exposure ดัชนี วดั ความพร้อมที่พิจารณาจากการเพิ่มพูนความรู ้และ
ประสบการณ์ ดา้ นอาเซี ยนให้พนักงาน โดยพิจารณาว่าการเตรี ยมความพร้ อมเข้าสู่ AEC องค์การ
ควรจะเปิ ดโอกาสให้พนักงานเปิ ดโลกทัศน์ดา้ นอาเซี ยนผ่านการศึกษาดูงาน เคลื่อนย้ายถ่ายโอนงาน
ไปยังกลุ่ มประเทศอาเซี ยน แลกเปลี่ ยนพนักงาน เป็ นต้น การดาเนิ นงานดังกล่ าวต้องครอบคลุ ม
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ครบถ้วนประเทศในกลุ่มอาเซี ยนมากน้อยเพียงใด ถ้าครอบคลุมมากก็เท่ากับมีความพร้อมมาก และ
(4) AEC Related HRD ดัชนีวดั ความพร้อมพิจารณาจากแผน หรื อนโยบายและการดาเนินการด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์การว่ามีความเชื่ อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนมากน้อย
เพียงใด โดยดัชนี น้ ี จะพิจารณาว่าองค์การมีการกาหนด หรื อแบ่งกลุ่มพนักงานออกเป็ นกลุ่ม หรื อ
ระดับตามความจาเป็ นในการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเรื่ อง AEC หรื อไม่ ตลอดจนมีการออกแบบหลักสู ตร
วิธีการเรี ยนรู ้ และสร้างประสบการณ์ ดา้ นอาเซี ยนเป็ นรายกลุ่มมากน้อยเพียงใด ยิ่งมีการจัดกลุ่มให้
ความรู ้ หรื อประสบการณ์ ด้านอาเซี ย นเป็ นรายกลุ่ ม มากเท่า ไร ย่อมสะท้อนถึ ง ความพร้ อมมาก
เท่ า นั้น ทั้ง หมดนี้ ใช้ก ลุ่ ม ตัวอย่า งธนาคารพาณิ ช ย์ช้ ัน แนวหน้า ของประเทศ 5 ธนาคาร ได้แ ก่
ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกสิ กรไทย (Kbank) ธนาคารไทยพาณิ ชย์ และธนาคาร
กรุ งศรี อยุธยา ทั้ง 5 แห่ ง มีฐานสิ นทรัพย์ราว 80% ของระบบธนาคาร จึงน่ าจะเป็ นภาพสะท้อนที่ดี
ของธุ รกิ จธนาคารพาณิ ช ย์ไ ทย โดยผลของการศึ ก ษาเรื่ องความพร้ อมด้า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ น
ภาพรวมของธนาคาร พบว่า ธนาคารกรุ ง ไทยมี ค วามพร้ อ มด้า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นภาพรวม
ค่อนข้างครบถ้วนในระดับดี ธนาคารกรุ งเทพและธนาคารกสิ กรไทยมีความพร้อมด้านทรัพยากร
มนุษย์ในภาพรวมอยูท่ ี่ระดับปานกลาง ส่ วนธนาคารไทยพาณิ ชย์ มีความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์
ในภาพรวมค่อนข้างน้อย และสุ ดท้ายธนาคารกรุ งศรี อยุธยา มีความพร้อมด้านทรัพยากรมนุ ษย์ใน
ภาพรวมน้อยที่สุด และดิฉนั ขอยกตัวอย่าง การเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนของ
ธนาคารกสิ กรไทย เนื่ องจากมีความเกี่ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์โดยตรง (อยูใ่ นมิติที่ 4
AEC Related HRD) กล่าวคือ Kbank เตรี ยมความพร้อมสู่ AEC ตั้งแต่ปี 2554 มีการกาหนด HR
Roadmap ซึ่งคือแผนยุทธศาสตร์ทางด้านบุคลากรขององค์การ มีการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากร
ที่จะก้าวสู่ AEC เป็ นส่ วนหนึ่งของแผน อีกทั้ง KBANK มีแผนยุทธศาสตร์ AEC Plus เพื่อใช้ในการ
พัฒนาศัก ยภาพของบุ คลากรสู่ AEC เป็ นการเฉพาะ ทั้งยัง มี ก ารบรรจุ หลักสู ตรที่ เกี่ ย วข้องกับ
อาเซียนในโครงการ K-Banker Academy Program หลักสู ตรนี้มีลกั ษณะการให้ความรู ้กบั บุคลากรที่
มีแผนที่จะส่ งไปทางานต่างประเทศให้มีความพร้ อมด้านสภาพแวดล้อมของประเทศที่เข้าไป ชี วิต
ความเป็ นอยูแ่ ละวิธีการเจรจาธุ รกิจ ซึ่ งแต่ละประเทศมีวฒั นธรรมต่างกัน ธนาคารยังมีโครงการ A
day @Kbank เป็ นโครงการเพิ่มพูนความรู ้ดา้ นภาษาของบุคลากร ปั จจุบนั มีการอบรมภาษาอังกฤษ
และจีน เพียงเท่านั้น เนื่ องจากธนาคาร เน้นสื่ อสารในภาพกว้าง แต่ในอนาคตมีแนวคิดที่จะเพิ่ม
ภาษาอาเซี ยนเข้าไป โดยพนักงานในกลุ่ มขายจะได้รับการพัฒนาเป็ นพิเศษ และสาหรั บผลของ
การศึก ษาในมิติของความสามารถด้า นการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์น้ ี ชี้ ให้เห็ นว่า แม้ทรั พยากร
มนุ ษย์จะเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ การขยายธุ รกิ จและการเจาะเข้าสู่ ตลาด
AEC แต่การเตรี ยมการด้านนี้ ยงั อยู่ในระดับปานกลางเป็ นส่ วนใหญ่ หากพิจารณาในภาพรวมแม้
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บางธนาคารจะก้าวไปสู่ ระดับ “ปานกลางค่อนข้างดี” ก็ตาม และหากพิจารณารายดัชนี บางดัชนี ยงั มี
การดาเนิ นการเพียงในระดับเบื้องต้นเท่านั้นในบางธนาคาร จึงควรที่ธนาคารพาณิ ชย์ไทยจะหันมา
ให้ความสาคัญและเร่ งตื่นตัวในการ HRM และ HRD เพื่อรับการขยายกิจการและการแข่งขันจาก
ธนาคารพาณิ ชย์อื่น ๆ ในภูมิภาค ไม่เช่นนั้น ธนาคารพาณิ ชย์ไทยจะไม่สามารถได้รับประโยชน์จาก
โอกาสที่เปิ ดกว้างนี้ ได้มากเท่าที่ควร นอกจากนี้ การ HRM ในมิติของ AEC อาจจะต้องมีการขยาย
โลกทัศน์ให้กว้างขวางออกไป ไม่เพียงการ HRM ไทยเท่านั้น แต่ตอ้ งครอบคลุ มถึ งการบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ชนชาติอาเซี ยนอื่น ๆ ที่ จะเข้า มาเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การในอนาคตด้วย การ
เตรี ยมความพร้ อมนี้ ต้องเป็ นวาระทางธุ รกิ จที่สาคัญและควรถู กผลักดันจากทั้งผูบ้ ริ หารระดับสู ง
และผูบ้ ริ หารสายงานทรัพยากรมนุ ษย์ ทั้งนี้ การศึกษาครั้งนี้ มีขอ้ จากันที่เป็ นเพียงการศึกษาในกลุ่ม
ธนาคารพาณิ ชย์หลักของประเทศเท่านั้น เป็ นความท้าทายที่ จะทาการศึ กษาต่อไปในอนาคตให้
ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมสาคัญๆของประเทศ อันจะสะท้อนให้เห็นถึงการเตรี ยมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรมนุ ษย์ในการเข้าสู่ AEC ของภาคเอกชนโดยรวมต่อไป และสื บเนื่ องมาจนถึง เนตรนภา
ไวทย์เลิ ศศักดิ์ (2557) ได้ทาการศึก ษา เรื่ อง “ผูบ้ ริ หารระดับสู งกับความพร้ อมในอาเซี ยน” ใน
หนังสื อ ASEAN Readiness Index เช่นเดียวกัน เนตรนภาได้ให้คาถามสาคัญ คือ “มีผบู้ ริ หารระดับ
โลก (Global Managers) แล้วหรื อยัง” และ “บริ ษทั มี Mr.AEC และ Miss/Mrs.AEC แล้วหรื อยัง” ทั้ง
สองสิ่ งนี้ หมายถึง ผูบ้ ริ หารที่มีความเข้าใจในตลาดและวัฒนธรรมการทางาน ระดับภูมิภาค ระดับ
โลก เข้าใจการทาธุ รกิจในอาเซี ยน ซึ่ งในเมืองไทยคนเหล่านี้ มีมากน้อยเพียงใด อีกทั้ง เนตรนภา ยัง
ได้ให้คานิยามสาหรับ ผูบ้ ริ หารระดับโลก ไว้วา่ ผูท้ ี่มีความรู ้ดา้ นธุ รกิจอย่างลึกซึ้ ง ทั้งด้านการลงทุน
และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง การตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของความแตกต่ า งด้า นวัฒ นธรรมและ
มาตรฐานการทางาน มีความกล้าหาญ ทุ่มเท ซื่ อสัตย์ และให้ความสาคัญกับการฝึ กอบรมและพัฒนา
พนักงานทั้งในแหละนอกประเทศ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ หล่อหลอมมาจากตัวของผูบ้ ริ หารผ่านการศึ กษา
ประสบการณ์และการฝึ กอบรมต่าง ๆ ซึ่งผลของการศึกษาในกรณี ระดับความพร้อมในอาเซี ยนของ
การเป็ นผูบ้ ริ หารระดับโลกของผูบ้ ริ หารสู งสุ ด ที่มีความพร้อมมากที่สุด คือ การที่กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารมีประสบการณ์ ภายในองค์การทางานในสาขาต่างประเทศมาก่อน รู ปแบบนี้ ตามทฤษฎี
“ตลาดแรงงานภายใน” Internal Labor Market จะหมายถึง องค์การคือผูส้ ร้างผูบ้ ริ หารระดับโลก
ขึ้นมาเอง โดยการส่ งไปประจาในสาขาต่างประเทศของตน ซึ่ งต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย แต่วา่ ได้ผล
คุม้ ค่าที่สุดเพราะจะได้ผบู ้ ริ หารที่รู้เรื่ องขององค์การเป็ นอย่างดี เรี ยกว่า Firm-Specific Skills อันนี้
ถือว่าเป็ นที่สุดของผูบ้ ริ หารระดับโลก ซึ่ งเราจะเห็ นได้วา่ เป็ นคุ ณลักษณะของผูบ้ ริ หารในบรรษัท
ข้า มชาติ ข องอเมริ ก า ยุโรป และญี่ ปุ่ น ที่ ต่า งมี ส าขาและบริ ษ ทั ย่อยมากมายในต่ า งประเทศ แต่
สาหรับในประเทศไทยที่ เคยมีมานั้นมักจะเป็ นในลักษณะที่เมื่อองค์การต้องการผูบ้ ริ หารที่มีความ
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เชี่ยวชาญด้านการค้าต่างประเทศมักจะจ้างผูบ้ ริ หารจากตลาดแรงงานภายนอกมาแทนในการศึกษา
ชี้ให้เห็นว่าผูบ้ ริ หารที่ถูกส่ งตัวไปต่างประเทศ หรื อเรี ยกว่า Expatriated Managers มีจานวนน้อยมาก
จึ ง จาเป็ นเป็ นอย่า งมากเมื่ อต้องเปิ ดการค้า เสรี และการรุ ก ขยายกิ จการสู่ ต่า งประเทศในอนาคต
จาเป็ นต้องสร้ างหรื อเสาะแสวงหาผูบ้ ริ หารที่เคยมีประสบการณ์ ทางานจริ งในประเทศปลายทาง
อย่างจริ งจัง ผลการศึกษาจึงสรุ ปได้วา่ เราพร้อมด้านคนในแง่ “รับ” การเปิ ด AEC กลุ่มทุนต่างชาติ
จะเข้ามาแข่งกับกลุ่มทุนไทยในเมืองไทยคงไม่ใช่ เรื่ องง่าย อย่างไรก็ดี ในแง่ของการ “รุ ก” เข้าสู่
ตลาดอาเซี ยน เราอาจจะยังไม่พร้ อม ซึ่ งพิจารณาได้จากการที่ บริ ษทั ไทยมี ผบู ้ ริ หารที่เรี ยกว่า เป็ น
ผูบ้ ริ หารระดับ โลกที่ มี ป ระสบการณ์ ท างานในต่ างประเทศหลาย ๆ แห่ ง อย่า งที่ เราพบเห็ นใน
บรรษัทข้ามชาติของประเทศที่พฒั นาแล้วนั้น มีจานวนน้อยมากหรื อแทบไม่มีเลย เวลาธุ รกิ จไทย
ขยายตัวออกไปต่างประเทศ และต้องการคนที่รู้เรื่ องตลาดและวัฒนธรรมในต่างประเทศ มักจะจ้าง
ผูบ้ ริ หารที่ เคยท างานในบรรษัท ข้ามชาติ หรื อองค์การระหว่างประเทศมาก่ อน ซึ่ งกลุ่ มนี้ ถื อว่า มี
Global Perspective ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี เป็ นวิธีการแก้ปัญหาด้านคนในระยะสั้น พึ่งพิงเพียง
แค่ตลาดแรงงานภายนอกซึ่ งจานวนคนมีจากัดและในอนาคตหากบริ ษทั ไทยมุ่งมัน่ ที่จะขยายตลาด
ในต่างประเทศอย่างจริ งจัง จาเป็ นต้องมอง ระยะยาว และเร่ งสร้างตลาดแรงงานภายในองค์การที่
ประกอบไปด้วยการพัฒนา “ระบบการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ระหว่างประเทศ” และ “ระบบการ
สร้างและพัฒนาผูบ้ ริ หาร” จะเรี ยกว่า Global Managers, Globalizer, Global Citizen หรื อคนที่มี
Global Perspective, Mr. และ Miss/Mrs. AEC หรื อคาอื่นใดก็ตาม ต้องโยงประสบการณ์ทางานใน
ต่างประเทศกับความก้าวหน้าในสายงานอาชี พด้านบริ หารด้วย เพื่อจูงใจคนให้พฒั นาศักยภาพของ
ตนเองและทุ่มเทให้กบั องค์การในการขยายกิจการ และ ดาเนิ นธุ รกิจในต่างประเทศ ซึ่ งถือเป็ นสิ่ งที่
ท้าทายใหม่ของการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษย์ไทยในยุคโลกาภิ วตั น์ ดังจะเห็ นได้ว่า นักบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องรับบทบาท ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญงานบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เพื่ออบรมและพัฒนาบุคลากรให้เกิ ดความพร้ อมในการรองปรับประชาคมอาเซี ยนที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล้น้ ี
สาหรับภาครัฐ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (2556) กล่าวถึ ง แนวทางการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ภาครั ฐเพื่อเตรี ยมความพร้ อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน ปี 2558 ว่า สิ่ งที่ทา้ ทาย
สาหรับการเตรี ยมความพร้ อมในครั้งนี้ คือ ความเสี่ ยงในการขาดกาลังคนคุ ณภาพ โดยเฉพาะใน
ข้อตกลง MRAs ซึ่ งกาลังคนคุ ณภาพมีโอกาสถ่ ายไปยังภาคส่ วนหรื อภูมิภาคอื่น ส่ งผลให้ภาครั ฐ
ต้องสร้างมาตรฐานการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในระดับอาเซี ยน ทั้งเรื่ องโครงสร้าง ระบบสรรหา
ระบบพัฒนา ระบบค่าตอบแทนและสิ่ งจูงใจ เงื่อนไขการจ้างงานที่ยืดหยุน่ คล่องตัว ดึงดูดและรักษา
บุคลากรคุณภาพไว้ได้ โดยที่คุณลักษณะของบุคลากรในภาครัฐจาเป็ นต้องมีความพร้อมในการเข้าสู่
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ประชาคมอาเซี ย น ได้แ ก่ 1) มี ค วามเป็ นนานาชาติ (International) 2) ความเป็ นมื อ อาชี พ
(Professional) และ 3) การมีบทบาทเป็ นผูส้ นับสนุ น เป็ นผูอ้ านวยการเรี ยนรู้และสามารถนาการ
เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ มิติภายในของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ภาครัฐ เพื่อเตรี ยมความพร้อมครั้งนี้
คือ การสร้างความเข้มแข็งในภาครัฐ โดยบุคลากรต้องมีสมรรถนะด้านภาษา การสื่ อสาร และการ
ทางานข้ามวัฒนธรรม อีกทั้งการปรับระบบการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในภาครัฐ ซึ่ งสอดคล้องกับ
การนิ ยามบทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของ
Ulrich (1997) ว่า การเป็ นนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งมีความเชี่ยวชาญใน 2 ประการ อันได้แก่
1) การปรับปรุ งกระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์โดยอาศัยหลักการปรั บรื้ อทั้งระบบ และ 2)
การทบทวนการสร้ างค่านิ ยมการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พ กล่ าวคือ นักบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์มืออาชี พต้องทาได้มากกว่าการปรับรื้ อทั้งระบบเพื่อทบทวนกระบวนการทางานนวัตกรรม
บางอย่างในศูนย์การบริ การ (Shared Services) โดยมุ่งเน้นที่การสร้ างค่านิ ยม ทั้งนี้ นักบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พต้องไม่เพียงแต่ปรับปรุ งกระบวนการเท่านั้น หากแต่เป็ นการคิดปรับปรุ ง
โครงสร้างองค์การ ซึ่ งในแนวคิดนี้ จะหมายถึง การตัดสิ นใจว่าอะไรที่ตอ้ งทา อะไรที่ไม่ตอ้ งทา สิ่ ง
ไหนต้องทาเมื่อไหร่ ทาอย่างไรให้สาเร็ จ และใครเป็ นผูท้ างานนั้น โดยในการปรับรื้ อทั้งระบบของ
งานบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะอาศัยการใช้เทคโนโลยี การปรับรื้ อทั้งระบบ กระบวนงานของทีม
และการปรั บปรุ งคุ ณภาพ การกาหนดบทบาทนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ เพื่อสร้ างคุ ณค่าให้กบั
องค์การ สร้ างกลไกการส่ งผ่านแบบศูนย์การให้บริ การ และมีการวัดผลงานการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ ทั้งในแง่ของประสิ ทธิ ภาพ (ต้นทุน) และประสิ ทธิผล (คุณภาพ)
ประเด็นสาคัญของนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี โดย ชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ (2556) กล่าวถึ ง
การประชุมเมื่อ 20 มิถุนายน 2554 ในการเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนก็เน้นย้ าให้เห็น
ถึ ง ความส าคัญโดยก าหนดให้มี ก ารปรั บ โครงสร้ า งส่ วนราชการเพื่ อรองรั บ การเป็ นประชาคม
อาเซี ยน ปี 2558 โดยให้ทาเป็ นแผนปี 2554-2558 อีกทั้งให้จดั ทา ASEAN Unit ในหน่วยงาน และ
การเสริ มระบบบริ หารบุคคล เพื่อเสริ มสร้ างค่านิ ยมของบุคลากรในภาครัฐให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สู่การรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซี ยน ได้แก่ คุณลักษณะของบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงค์สู่
การรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียน ได้แก่ 1) การมีความเป็ นนานาชาติ (Internationalization) 2) การมี
ความเป็ นมืออาชีพ (Professional) 3) การมีความตระหนักถึงความจาเป็ นที่ตอ้ งเร่ งพัฒนา (Sense of
Urgency) 4) ความหลากหลายในการทางาน (Diversity of Work) 5) การมีความเฉี ยบคมทางธุ รกิจ
(Business Acumen) 6) การเป็ นผูอ้ านวยให้เกิดการเรี ยนรู ้ (Facilitator) และ 7) เป็ นผูม้ ีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี (IT Literacy) ทั้งนี้ ภาครั ฐมี แนวทางในการปรั บปรุ ง ระบบการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ของทุกหน่วยงานในภาครัฐ บนฐานของสมรรถนะที่สาคัญและจาเป็ นในการเข้าสู่
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ประชาคมอาเซี ยนไม่วา่ จะเป็ นการปรับปรุ งระบบการสอบ การประเมินวัดระดับสมรรถนะในการ
บรรจุบุคคลเข้าทางาน การแต่งตั้ง โยกย้ายเลื่อนระดับหรื อตาแหน่ง การกาหนดค่าตอบแทนพิเศษ
เป็ นต้น ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน, สานักตรวจสอบและประเมินผลกาลังคน
(2551) ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการปรับรื้ อกระบวนการและปรับปรุ งกระบวนการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ใน 2 ขั้นตอน เพื่อมืออาชีพด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะสามารถ “สร้างมูลค่าเพิ่ม (Add
Value)” โดยขั้นแรกต้องระบุวา่ กระบวนการใดที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ และหาทางเลื อกอื่นที่ดีกว่ามา
ใช้แทนเพื่อให้ประสบความสาเร็ จในการส่ งมอบบริ การ (Improving Process) ซึ่ งศาสตราจารย์
Arthur Yeung มหาวิทยาลัยมิชิแกน ได้วางแนวทางในการปรับรื้ อกระบวนงานด้านการบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ไว้ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ระบุกระบวนงานเป้ าหมาย 2) กาหนดและประเมินสภาพ
ปั จจุบนั 3) การท้าทายสมมติฐานเก่าเกี่ยวกับกระบวนงานดังกล่าว 4) การพัฒนาตัวแบบที่ตอ้ งการ
ให้เกิดขึ้น 5) การนาไปปฏิบตั ิขยายผล และ 6) การวัดผลสาเร็ จทางธุ รกิจ ทั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
หาทางออกหรื อลดความซับซ้อนในกิ จกรรมด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ และในขั้นที่สองจะ
เกี่ยวข้องกับการทบทวนกระบวนการสร้างคุณค่าในองค์การ (Rethinking Value Creation) ซึ่ งเป็ น
ขั้นตอนที่ลึกซึ้ งกว่าขั้นแรก มีจุดเน้นที่การทบทวนว่าโครงสร้ างแบบใดที่จะส่ งเสริ มพันธกิ จของ
องค์การให้ประสบความสาเร็ จ หากจะกล่าวโดยสรุ ป การแสดงบทบาท ในฐานะ “ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์” มืออาชี พด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งมีความเข้าใจในการ
“สร้างคุณค่า (Value Creation)” จากงานทรัพยากรมนุ ษย์ผา่ นกรอบแนวคิดที่ถือว่าเป็ นฐานในการ
ปรับบทบาทใหม่ คือ การหาทางเลื อกในการส่ งมอบบริ การด้านทรัพยากรมนุ ษย์ (HR Delivery
Options) โดยต้องคานึ งถึ งกลุ่ มผูร้ ั บบริ การเป็ นหลัก เนื่ องจาก “คุ ณค่า” จะถู กกาหนดขึ้ นโดย
ผูร้ ับบริ การ จึงทาให้นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพเรี ยนรู้ ที่จะ “สร้างคุณค่า” อย่างที่ผบู ้ ริ หาร
สายงานหลักหรื อลูกค้าต้องการ (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน, สานักตรวจสอบและ
ประเมินผลกาลังคน, 2551)
ในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมานั้น ผู ้บ ริ ห ารสายงานหลัก รวมถึ ง ผู ้บ ริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ต่างพยายามหาวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สุดในการบริ หารงาน โดยวิธีการหนึ่ งที่พูดถึงกันอย่างมาก
ได้แก่ การปรับรื้ อทั้งระบบ (Reengineering) และการปรับรื้ อด้านทรัพยากรมนุ ษย์ (Reengineering
of Human Resource) เพื่อให้เกิดการส่ งมอบบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงส่ งผลต่อผูบ้ ริ หารและ
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านด้า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ จาเป็ นต้องพัฒนาตนเองสู่ ก ารเป็ น “ผูเ้ ชี่ ย วชาญการบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ (Administrative Expert)” (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน, สานัก
ตรวจสอบและประเมินผลกาลังคน, 2551) และเมื่อ Ulrich (1997) นิยามความสามารถขององค์การ
ว่าหมายถึง ทรัพยากรของความสามารถในการแข่งขันที่หวั หน้างานและนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
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ต้องร่ วมกันสร้างขึ้น เพื่อบรรลุเป้ าหมายขององค์การ ยิ่งเน้นย้ าว่า ก่อนที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
จะสามารถส่ งมอบคุณค่าและส่ งมอบผลลัพธ์ให้แก่องค์การนั้น นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะต้อง
เชี่ ยวชาญในงานทรัพยากรมนุ ษย์เสี ยก่อน ซึ่ งสอดคล้องกับ บทความ “ก่ อนที่จะเป็ นหุ ้นส่ วนเชิ ง
ยุทธศาสตร์ ทางานธุ รการให้ดีเสี ยก่อน” ของ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน, สานัก
ตรวจสอบและประเมินผลกาลังคน (2551, น. 100-101) ระบุว่า มืออาชี พหลายคนอาจเข้าใจผิดว่า
เมื่อเข้าสู่ ยุคการบริ หารทุ นมนุ ษย์และการเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์แล้วนั้น กิ จกรรม กระบวนการ
และหน้าที่ดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์แบบดั้งเดิมจะหมดความสาคัญ และไม่จาเป็ นต้องทาอีก
ต่อไป เหมือนกับสานวนฝรั่งที่วา่ “โยนเด็กทารกทิ้งไปพร้อมกับน้ าในถังอาบน้ า (Throw the baby
out with the bath water)” ซึ่ งโลกแห่ งความเป็ นจริ ง หน้าที่งานบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ยงั คงอยู่
ต่อไป แต่จะต้องทาอย่างมืออาชี พมากขึ้น และต้องมีการปรับบทบาทการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
เสี ยใหม่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย โดย สุ ทธิ ลกั ษณ์ สง่ามัง่ คัง่
(2556) กล่าวถึงการปรับตัวของภาคราชการไทย (กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง) เพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมสู่ ประชาคมอาเซี ย น ที่ จดั ว่าเป็ นสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ ยนแปลงเป็ นอย่างมากว่า ภาค
ราชการไทยควรเริ่ มปรับจากโครงสร้ างส่ วนราชการ ปรับความคิดจาก “เราจะได้ประโยชน์อะไร
จากอาเซี ยนเป็ นเราจะสร้ างประโยชน์อะไรให้แก่อาเซี ยน” อีกทั้ง ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ และพัฒนา
ทักษะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการ ส่ งผลให้หน่ วยงานทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งเป็ นผูม้ ีความสามารถในการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน
และกระบวนงานบริ หารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้มีประสิ ทธิ ภาพผ่านการแสดงบทบาทใน 2
ระดับ ได้แ ก่ 1) มี บ ทบาทในการช่ ว ยปรั บ รื้ อโครงสร้ า งและกระบวนการบริ ห ารองค์ก าร
(Reengineering of Business Process) ให้ประสบความสาเร็ จ สามารถปรับปรุ งกระบวนงานหลักได้
ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล แต่ในความเป็ นจริ งนั้นงานปรับรื้ อ
องค์การ มักตกเป็ นหน้าที่สายงานเทคนิ ค ไม่ค่อยเปิ ดโอกาสให้คนของฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ไปมี
ส่ วนร่ วมมากนัก ซึ่ งสอดคล้องกับ Ron Ashkenas (1994 อ้างถึงใน สุ ทธิ ลกั ษณ์ สง่ามัง่ คัง่ , 2556)
เขียนบทความในวารสาร Human Resource Planning ระบุวา่ ร้อยละ 25 ของโครงการ ปรับรื้ อ
องค์การต้องประสบกับความล้มเหลว เนื่ องจากไม่ได้ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านทรัพยากรมนุ ษย์
และมืออาชีพ และระดับที่ 2) มืออาชีพด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์สามารถใช้ความเชี่ยวชาญใน
กระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (HR Process) ซึ่ งเป็ นการปรับปรุ งกระบวนการในหน่วยงาน
ทรัพยากรมนุ ษย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยจะเป็ นพื้นฐานของหน่ วยงาน อีกทั้งเป็ นการสร้ าง
ความน่ าเชื่ อถือให้กบั มืออาชี พด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์อีกด้วย ทั้งนี้ เลิศชัย สุ ธรรมานนท์
(2551) กล่ าวเกี่ ย วข้องกับประเด็นการสร้ า งความน่ า เชื่ อถื อในการเป็ นมื ออาชี พด้านการบริ หาร

47
ทรัพยากรมนุ ษ ย์ ดังนี้ ในฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ที่จะเป็ นส่ วนช่ วยในการ
ดาเนิ นงานในระบบงานทรัพยากรมนุ ษย์ที่จะสอดประสานกับระบบงานบริ หารอื่น ๆ ขององค์การ
โดยการให้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ท าให้ พ ัน ธกิ จ ของการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นส่ วนช่วยให้เกิดความสาเร็ จตามเป้ าหมายขององค์การอย่างแท้จริ ง ซึ่ งจะต้อง
เป็ นหน้าที่ผูบ้ ริ หารองค์การทุกระดับรวมถึ งนัก บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในการแสดงบทบาทใน
ฐานะผูม้ ีความรู้ดา้ นเทคนิคที่จะคอยให้คาปรึ กษาและสร้ างความเชื่ อมัน่ กระทัง่ เกิดการยอมรับและ
กลายเป็ นที่ปรึ กษาประจาตัวของผูบ้ ริ หารได้ในที่สุด
ดั ง เช่ น ในการศึ ก ษาของ บุ ญ อนั น ต์ พิ นั ย ทรั พ ย์ (2555)
ชี้ ให้ เ ห็ น ถึ ง แนวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงของการจัดการองค์การและบทบาทบุคลากรในองค์การของประเทศไทยในปี พ.ศ.
2570 กล่าวว่า ปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง คือ ภาวะโลกร้อน การรวมตัวเป็ น
ประชาคมอาเซี ยน ทาให้ตอ้ งเตรี ยมพัฒนาคน การบริ หารจัดการคนหลากหลายวัฒนธรรม การ
ขยายตัวของความเป็ นเมื อง ส่ ง ผลให้วฒั นธรรมการบริ โภคเปลี่ ย นแปลงไปทาให้บ ทบาทของ
ผูบ้ ริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นฐานะผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Administrative
Expert) ขององค์การนวัตกรรมในอนาคต คือ สามารถจัดโครงสร้างในงานทรัพยากรมนุ ษย์ให้มี
ขนาดเล็ก กะทัดรัด กาหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรได้ชดั เจนและหลากหลาย สนับสนุ นการนา
เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการปฏิ บ ั ติ ง านให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ นหน่ ว ยงานพัฒ นาความรู ้
ความสามารถของบุคลากรในองค์การให้เท่าเทียมกับสากล อีกทั้ง เกษมสันต์ สารภี (2549) ยังกล่าว
อี ก ว่า บทบาทและแนวโน้ม การบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ภ าครั ฐ ไทยในทศวรรษหน้า ในฐานะ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ยงั จะคงอยูต่ ่อไป หากแต่จะลดน้อยลงไปกว่าเดิม เนื่ องด้วย
งานหลายด้านจะถูกแทนที่โดยระบบสารสนเทศและหน่วยงานที่ความเชี่ยวชาญและมีประสิ ทธิ ภาพ
มากกว่า ซึ่ งงานบางอย่างจะถูกโอนไปยังผูร้ ับผิดชอบในงานนั้น ๆ โดยไม่เกี่ยวข้องกับหน่ วยงาน
ทรัพยากรมนุ ษย์ ทาให้หน่วยงานทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งเชี่ ยวชาญงานของตนเองอย่างแท้จริ ง อีกทั้ง
ชลดา ประยูร พาณิ ช และคณะ (2555) ศึ ก ษาการพัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เ พื่ อ รองรั บประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน ศึ กษาเฉพาะอุ ตสาหกรรมยานยนต์ในเขตอุ ตสาหกรรมภาคตะวันออก พบว่า
ค่าเฉลี่ยของบทบาทในการเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์อยูใ่ นระดับปานกลาง แต่เมื่อ
จาแนกเป็ นรายข้อแล้วเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย จะได้บทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ใน
ฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ บทบาทการมีความเป็ นมืออาชีพในการทางาน เพื่อ
มุ่งสู่ ความสาเร็ จขององค์การ บทบาทในการกาหนดกิ จกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ หรื อวิธี
ปรับปรุ งผลการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานให้ดีข้ ึน อี กทั้งเป็ นไปตามเป้ าหมายที่องค์การกาหนดไว้
บทบาทในการดาเนินการวางแผน จัดระบบงาน และบริ หารจัดการงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
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ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด บทบาทในการสร้างมาตรฐานงานโดยมีคู่มือ และแนวปฏิบตั ิ
ในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สนองความต้องการขององค์การ กระทัง่ นาไปสู่ การปฏิบตั ิที่เป็ นไป
อย่างดี บทบาทในการทาหน้าที่เสมือนที่ปรึ กษาด้านงานพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีความเชี่ ยวชาญ
ให้ ก ับ ผู ้บ ริ ห าร รวมถึ ง พนัก งานระดับ ต่ า ง ๆ ในองค์ก าร บทบาทในการด าเนิ น การติ ด ตาม
ความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวของวิทยาการใหม่ ๆ ภายนอกองค์การ จนเกิ ดความรอบรู ้ และ
เชี่ ย วชาญ บทบาทในการนาวิท ยาการใหม่ ๆ มาปรั บ ปรุ ง การท างานให้ท นั สมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง และบทบาทในการเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารจัดการผ่านการออกแบบ
โปรแกรมการเรี ยนรู้และพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ได้เป็ นอย่างดี ทั้งหมดที่กล่ าวมานี้ สอดรั บกันได้
เป็ นอย่างดี กบั (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน, สานักตรวจสอบและประเมินผล
กาลังคน, 2551) ที่ระบุ ว่ามืออาชี พด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งไม่ลืมว่าก่ อนที่จะแสดง
บทบาทหุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์อย่างที่หลายต่อหลายคนคาดหวัง ต้องแสดงบทบาทการเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ในวิช าชี พ (Function/Administrative Expert) ให้ส มบู รณ์ เสี ย ก่ อน หรื อจะกล่ า วอี ก นัย หนึ่ ง ว่า
“ก่อนที่จะคิดเป็ นหุ น้ ส่ วนเชิงยุทธศาสตร์ ทางานธุ รการให้ดีเสี ยก่อนดีกว่า” ในประเด็นนี้ สะท้อนให้
เห็นว่าบุคลากรในวิชาชีพการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ “ฐานยังไม่แน่นพอ” และยังไม่เป็ นที่ “เชื่อถือ
ไว้วางใจ” ของผูน้ าหน่ วยธุ รกิ จอื่น ๆ หรื อแม้กระทัง่ ผูบ้ ริ หารในองค์การ ซึ่ งมืออาชี พด้านการ
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งปรับกระบวนทัศน์ โดยมองหน่วยงานของตนว่าเป็ นหน่ วยธุ รกิ จหนึ่ ง
เหมื อ นงานอื่ น ๆ และต้อ งมี ร ะเบี ย บวิ ธี ใ นการวัด ผลงานอย่า งแท้จ ริ ง เฉพาะอย่ า งยิ่ ง การให้
ความสาคัญในการลงทุนเพื่อสร้างความรู้และทักษะที่มีความจาเป็ น การจัดการและพัฒนาความรู้
และผลตอบแทนจากการลงทุนจากการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดชุ มชนนักปฏิบตั ิที่มีความเข้มแข็ง
และองค์ค วามรู้ ด้า นการจัด การทุ น มนุ ษ ย์ที่ มี ค วามก้า วหน้า ต่ อ ไป (ส านัก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อน, สานักตรวจสอบและประเมินผล กาลังคน, 2551) ซึ่ งสอดคล้องกับ จีระ
หงส์ลดารมภ์ และคณะ (2555) ที่ให้ความสาคัญกับทุนมนุ ษย์ของคนไทยรองรับประชาคมอาเซี ยน
กล่าวว่า นอกจากทุนพื้นฐาน 8 ประการแล้ว หากคนไทย มีอีก 5 ทุน อันได้แก่ (1)ทุนแห่ งความคิด
สร้างสรรค์ คือ หลักแห่ งจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ทาให้เราสามารถสร้ างผลงานต่าง ๆ
ได้มากมาย ดังที่อลั เบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวว่า จินตนาการสาคัญกว่าความรู ้ โดย จีระ กล่าวว่าทุนนี้
สามารถสร้างได้โดยการฝึ กคิดนอกกรอบ อีกทั้ง จีระ ได้ให้ขอ้ สรุ ปในการสร้ างทุ นแห่ งความคิ ด
สร้ างสรรค์น้ ี ว่า 1) วิธีการเรี ยนรู้ ฝึ กให้รู้จกั คิดเป็ น วิเคราะห์เป็ น และเรี ยนรู้ขา้ มศาสตร์ 2) ต้องมี
เวลาคิด มีสติ 3) ก่อนคิดสร้างสรรค์ได้ตอ้ งคิดเป็ นระบบเสี ยก่อน และ 4) ต้องอยากทาสิ่ งใหม่ ๆ อยู่
เสมอ คือ Re-inventing ตัวเองให้มีค่ามากขึ้นทุกวัน กระนั้นแล้วจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ควรเกิดมาจากทุนทางความรู ้ เพื่อให้เกิดผลสาเร็ จที่จะนาไปสู่ ทุนทางนวัตกรรม (2) ทุนทางความรู้
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ในยุคเศรษฐกิ จฐานความรู ้ ข้อมูลข่าวสารจาเป็ นต้องมีความสดใหม่และแม่นยาอยู่เสมอ การข้าม
ศาสตร์ เป็ นเหตุผลที่วา่ ทาไมเราต้องเป็ นคนใฝ่ รู ้และมีวฒั นธรรมในการเรี ยนรู ้ ซึ่ งยุคข้อมูลข่าวสาร
ที่ไร้พรมแดนนี้ทาให้ความรู ้ต่าง ๆ จะล้าสมัยทุก 6 เดือน -2 ปี หากเราไม่ใฝ่ รู ้เราจะตกรางได้ ซึ่ งทุน
ทางความรู้ของ จีระ อยูใ่ นทฤษฎี 2 R’s ได้แก่ Reality ความรู้ที่มาจากความเป็ นจริ ง และ Relevance
ตรงประเด็ น ตรงความต้อ งการของผูร้ ั บ บริ ก าร โดยทุ น นี้ จะน าสู่ ก ารสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว ม (Value
Creation) มูลค่าเพิ่ม (Value Added) และ Value Diversity มูลค่าเพิ่มจากความหลากหลาย และ
เฉลียวฉลาดหรื อที่เรี ยกว่า Wisdom (3) ทุนทางนวัตกรรม คือความสามารถในการทาสิ่ งใหม่ ๆ ที่มี
คุ ณค่ า โดย จี ร ะ กล่ า วถึ ง 3 องค์ป ระกอบของนวัตกรรม ได้แก่ 1) มี ค วามคิ ดใหม่ ความคิ ด
สร้างสรรค์ และนามาผสมผสานความรู้ 2) นาความคิดไปปฏิบตั ิจริ ง และ 3) ทาให้สาเร็ จ แม้การทา
โครงการใหม่ ๆ จะมีอุปสรรค แต่เราต้องทาให้สาเร็ จ (Executive and Get Thing Done) ทั้งนี้ เรา
สามารถสร้างและพัฒนาทุนทางนวัตกรรม ได้จากทฤษฎี 3 C’s 1) Customers วิเคราะห์ความ
ต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก 2) Change Management การบริ หารการเปลี่ยนแปลง
และ 3) Command and Control (-) ลดการควบคุ ม สั่งการ แต่พยายามให้ทุกคนมีส่วนร่ วม และ
ทางานเป็ นทีม (4) ทุนทางวัฒนธรรม คือการมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึ งความสาคัญของ
วัฒนธรรม ซึ่ ง เป็ นรากฐานของการดารงชี วิตของมนุ ษย์ ประกอบด้วย ขนบธรรมเนี ย ม ศาสนา
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา แนวทางปฏิบตั ิ และความเชื่อ อันเป็ นเอกลักษณ์สาคัญ
ของประเทศ สิ่ งเหล่ านี้ จะเป็ นสิ่ งสาคัญในการสร้ างคุ ณค่าและสร้ างมูลค่าเพิ่มในสังคมยุคโลกาภิ
วัตน์ โดย ทุ นนี้ ยงั หมายถึ ง การมีความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศอื่น ๆ และสามารถ
บริ หารจัดการความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมได้เป็ นอย่างดี และ (5) ทุนทางอารมณ์ คือ
การรู ้จกั ควบคุมอารมณ์ และบริ หารอารมณ์ เช่น ไม่เอาสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวมาเป็ นอารมณ์ หรื อตื่นกลัว
กับสิ่ งต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบตัวเรา ต้องรู ้ จกั ใช้สติ เหตุผล และมองโลกในแง่ดี รวมถึงการมีภาวะ
ผูน้ าที่จะมีความสาคัญยิง่ ในยุคของการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น ดังนั้น คนไทยจะเป็ นมนุษย์ที่มีคุณภาพ
สามารถหยัดยืนแข่งขันได้ทุกเวที ไม่ใช่แค่เพียงเวทีอาเซี ยน แม้เวทีโลกคนไทยก็จะไม่เป็ นรองใคร
และเพื่อสร้างความสามารถเพื่อแข่งขันระดับโลกไร้ พรมแดน จีระ คิดว่าสาคัญเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ ง
พัฒนาทุนใหม่ 5 ประการข้างต้น
ทั้งนี้ ทางด้าน อีวานส์ (2552) กล่าวเกี่ยวกับบทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในโลกการ
จัด การความรู้ (Knowledge Management) ในฐานะผูเ้ ชี่ ย วชาญการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
(Administrative Expert) ว่าเป็ นบทบาทดั้งเดิ มที่คุน้ เคยของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ โดยการ
บริ หารจัดการภายในองค์การ กระนั้นแล้ว Ulrich แนะนาว่า บทบาทด้านการบริ หารจัดการยุคใหม่
นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ค วรลดภาพลัก ษณ์ แ บบเดิ ม ที่ เ ป็ นเสมื อนตารวจในองค์ก าร หันมา
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แสวงหาแนวทางในการปรับปรุ งการบริ หารจัดการ ทั้งในส่ วนงานของตนเองและหน่วยงานอื่น ๆ
ในองค์การ นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ควรจะช่ วยค้นหากระบวนการที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพที่ทาให้
องค์ก ารไม่ ส ามารถท างานได้อย่า งเต็ ม ที่ และช่ วยแนะน าแนวทางที่ จะปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
เหล่านั้น ที่สาคัญคือ นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งระบุจุดที่เป็ นเสมือนคอขวดในกระบวนการ
หลัก ๆขององค์ก าร จากนั้น ก็ ท างานร่ วมกับ เพื่ อ นร่ ว มงาน เพื่ อ ช่ ว ยหาวิ ธี ข จัด ปั ญ หาเหล่ า นั้น
(อีวานส์, 2552, น. 76-77) รวมถึงจะต้องออกแบบกระบวนการในการบริ หารคน ตั้งแต่กระบวนการ
บรรจุ แต่งตั้ง การฝึ กอบรม การประเมิ นผล การให้รางวัล รวมทั้งกระบวนการในการหมุ นเวียน
เปลี่ยนงานของพนักงาน เพื่อให้การบริ หารทรัพ ยากรมนุ ษย์เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Ulrich,
1997 อ้างถึงใน นิ สดารก์ เวชยานนท์, 2554ก, น.189) ทั้งนี้ ยงั กล่าวถึ งบทบาทของนักทรัพยากร
มนุ ษย์ในการเป็ นผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริ หารทุนมนุ ษย์เชิ งกลยุทธ์ในฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการ
บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ผ่า นสมรรถนะที่ ส่ ง เสริ ม การเป็ นที่ ป รึ ก ษาภายในหน่ ว ยงาน (Internal
Consultant) โดยการสื่ อ สารเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเข้า ใจที่ ถู ก ต้อ งเกี่ ย วกับ กระบวนการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุ ษย์และร่ วมกับผูพ้ ฒั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
(นิ สดารก์ เวชยานนท์, 2554ก: 237) และ นิ สดารก์ เวชยานนท์ (2554ข: 177)ได้เน้นย้ าในบทบาท
ของนัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นฐานะผูเ้ ชี่ ย วชาญในงานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในการน ากรอบ
สมรรถนะเข้ามาใช้ในองค์การว่านักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ยงั มีบทบาทสาคัญในขั้นตอนของการ
ออกแบบเพื่อประยุก ต์ใช้ง านด้า นการจัดการและพัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เช่ น การนาเอากรอบ
สมรรถนะมาใช้เพื่อการคัดเลือก ประเมินศักยภาพ หรื อการจ่ายค่าตอบแทน ยังคงเป็ นหน้าที่สาคัญ
ของฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์มากกว่าหัวหน้างาน ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ยงั คง
แสดงบทบาทผูเ้ ชี่ ย วชาญในงานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดย ตรี น วลนุ ช กองผาพา (2552) ได้ศึ ก ษา
สภาพการณ์ของบทบาทการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในปั จจุบนั และทิศทางของบทบาทการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ยคุ ใหม่ เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาบทบาทการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ยุคใหม่
ในวิส าหกิ จขนาดใหญ่ จงั หวัดขอนแก่ น พบว่า ปั จจุ บ นั บทบาทการเป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์เน้นไปที่ความเชี่ยวชาญในงานกระบวนการ และการดาเนินการพัฒนา ประเมินผล
การธารงรั กษา และการใช้งาน แต่สาหรั บบทบาทการเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ยุ ค ใหม่ น้ ี จะต้อ งเป็ นผูท้ ี่ รู้ ลึ ก รู้ จ ริ ง ในงานนั้น ๆ รวมทั้ง เป็ นนัก ปฏิ บ ัติ มื ออาชี พ อี ก ด้ว ย
นอกจากนี้ มี ก ารศึ ก ษาความคาดหวัง ของผูบ้ ริ ห ารที่ มี ผ ลต่ อบทบาทของผูบ้ ริ หารแผนกพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ตามสัดส่ วนผูถ้ ือหุ ้น ของ คมคาย ธมะสุ ข และศุภลักษณ์ ปิ ยะธี รธิ ติวรกุล (2547)
พบว่า ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ มีสัดส่ วนผูถ้ ื อหุ ้นที่เป็ นคนไทย 100% มีความคาดหวังให้ผูบ้ ริ หาร
แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์แสดงบทบาทผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านบริ หารทรัพยากรมนุ ษ ย์ เพื่อให้การ
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บริ หารมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากกว่า ปั จจุ บนั ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องของการสรรหา ว่าจ้าง การบริ หาร
ค่าตอบแทน และที่สาคัญเป็ นอย่างยิ่ง คือเรื่ องแรงงานสัมพันธ์ อีกทั้ง สมบุญ บวรอุดมศักดิ์ (2550)
ศึ ก ษาบทบาทและสมรรถนะของนัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ตามความคาดหวัง ของผูบ้ ริ ห าร
ระดับ สู ง ขององค์ก ารธุ รกิ จ พบว่า ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง ขององค์ก ารธุ รกิ จคาดหวัง ต่ อบทบาทนัก
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ในบทบาทของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในเรื่ องของการ
ให้คาปรึ กษา โดยเน้นที่การให้คาปรึ กษา เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานในองค์การให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบนั ให้คาปรึ กษาเพื่อแก้ไขปั ญหาการปฏิ บตั ิงานและการบริ หาร
หน่ ว ยงาน หรื อ แนะน าการปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานเพื่ อ ให้ อ งค์ก ารใช้ ท รั พ ยากรให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด เนื่องจากนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์เป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญที่นอกจากจะเป็ นผูใ้ ห้
คาแนะนา เพื่อให้เกิดการดาเนิ นงานที่ถูกต้องแล้วนั้น ยังมีส่วนช่วยในแง่ของพฤติกรรมของบุคคล
อีกทั้งสามารถจูงใจคนได้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ ตอ้ งทาอย่างระมัดระวังเพื่อให้เกิ ดความพึงพอใจแก่ทุก
ฝ่ ายและบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ขององค์การได้ในเวลาเดี ยวกัน นอกจากนั้น วิฑูร สุ ขะวัธนกุล และ
เกียรติศกั ดิ์ แสนมหาทรัพย์ (2547) ได้ศึกษาบทบาทของนักทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชีพ ตามแนวคิด
ของ Ulrich พบว่า ปั จจัยด้านการออกแบบและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์
และเชื่ อมโยงต่อบทบาทการเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญงานบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ และยังพบว่าบทบาทของ
การเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านบริ หารทรัพยากรมนุษย์ 2 ใน 4 บริ ษทั มีหน่วยงานทรัพยากรมนุ ษย์ที่แสดง
บทบาทนี้ ใ นระดับ มากใกล้เคี ย งกัน โดยมี ก ารพัฒนากระบวนการด้า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึ งมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งระบบการทางานของหน่ วยงานอื่น ๆ ในองค์การ
ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เช่น การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิต หรื อการพัฒนาฝี มือแรงงานเพื่อ
ลดความสู ญเสี ย ในการท างาน เป็ นต้น โดยมี ก ารใช้ระบบการบริ หารจัดการเป็ นตัวช่ วยในการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
นอกจากนั้นในการศึกษาของ วีระวัฒน์ ปั นนิ ตามัย (2553) พบว่า นักบริ หารทรั พยากร
มนุ ษ ย์ไ ทยมี บ ทบาทด้ า นการเป็ นผู้เ ชี่ ย วชาญในงานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ม ากที่ สุ ด โดยได้ใ ห้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติ มในการพัฒนาบทบาทของนักทรั พยากรมนุ ษย์ไทยในบทบาทของการเป็ น
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านทรัพยากรมนุ ษย์ ดังนี้ การพัฒนานักทรัพยากรมนุ ษย์ไปสู่ การเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
กิจกรรมทรัพยากรมนุ ษย์ แนวทางในการพัฒนาด้านนี้ อาจต้องใช้งบประมาณเพื่อการจัดตั้งระบบ
การทางานที่ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนให้เป็ นระบบงานอัตโนมัติ (Automation) ภารกิจบางอย่างพึงมี
การหยุด ลด ถ่ายโอน จ้างเหมาให้เอกชนดาเนินการแทน หรื อแสวงหาความร่ วมมือกับผูบ้ ริ หารสาย
งาน การส่ งเสริ มให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทรัพยากรมนุษย์หนั มาใช้เวลากับการวางแผนการติดตามตรวจสอบ
กิจกรรมที่ทาไป หาแนวทางในการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง พัฒนาระบบและบุคลากรด้วยการวิจยั
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และพัฒนา (R&D) การติ ดตาม วิเคราะห์ ขอ้ ดี ขอ้ เสี ยของเทคโนโลยีล่าสุ ดต่อกิ จกรรมทรั พยากร
มนุษย์ให้เท่าทันโลก
ในการศึกษาเรื่ อง Human resources roles: Ideal versus practiced: A cross-country
comparison among organizations in Asia ของ De Guzman et al. (2011) ศึกษาในกลุ่มนักบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พที่เรี ยนในครอสผูบ้ ริ หารระดับสู งในสถาบันธุ รกิ จชั้นนาในเอเชี ย ซึ่ งใช้
เวลาในการสารวจมากกว่า 6 เดือน ในปี 2006-2007 เพื่อเก็บข้อมูลที่สาคัญของบทบาทนักบริ หาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เครื่ องมื อในการส ารวจตั้ง อยู่บ นพื้ นฐานแบบการประเมิ นบทบาทนัก บริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ของ Dave Ulrich and Jill Conner และนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับรู ปแบบการ
บริ หารในเอเชี ย ซึ่ ง มื ออาชี พ เหล่ านี้ ทางานอยู่ในภูมิภาคที่ หลากหลาย และบรรษัท ข้ามชาติ ใน
อินเดีย มาเลเซี ย อินโดนีเซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ โดยการสุ่ มตัวอย่างเป็ นการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย โดย
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดคือนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พ 377 คน ตอบแบบสอบถามมาทั้งหมด
359 คน งานวิจยั ย้าให้เห็นถึงความรู ้สึกที่ตอ้ งพิจารณาในความแตกต่างระหว่างหน้าที่งานที่เป็ นแนว
ปฏิ บตั ิ ข องนัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษย์ในปั จจุ บ นั กับ งานบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ในอุดมคติ ที่
ชี้ให้เห็นถึงความต่างในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในแนวทางของการทางานเชิ งกลยุทธ์กบั
บทบาทของผูจ้ ดั การด้านบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ความแตกต่างระหว่างแนวปฏิ บตั ิ กับอุดมคติใน
การบริ หารงานของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ดูได้จากระดับของการบริ หาร รวมถึงความแตกต่าง
ของพื้นที่ (ประเทศ) ที่ข้ ึนอยูก่ บั ประเภทขององค์การ ขนาดขององค์การ รวมถึงผูจ้ ดั การการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ทางานให้กบั แผนกของตัวเองหรื ออยูแ่ ผนกอื่น โดยผลการวิเคราะห์ดว้ ย T-test จาก
ทั้ง 4 ปัจจัยหรื อบทบาท เรื่ องความแตกต่างในระดับการรับรู้ในหน้าที่งานของนักบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ระหว่างความเป็ นจริ งกับอุดมคติ ผลที่ได้คือ มีการรับรู้หน้าที่งานของนักบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ในบทบาทผูเ้ ชี่ ยวชาญงานบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษย์ในความเป็ นจริ ง มากกว่า อุ ดมคติ โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า หน้า ที่ ง านที่ มี ผ ลต่ อ การบรรลุ เ ป้ าหมายของนัก บริ ห าร
ทรั พยากรมนุ ษย์เกี่ ยวข้องกับการแสดงบทบาทผูเ้ ชี่ ย วชาญงานบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ มี ความ
เด่นชัดในหน้าที่งานบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในปั จจัยการทางานที่มีความสัมพันธ์กบั พนักงานและ
การบริ หารมากกว่าด้านกลยุทธ์ อีกทั้งมีเพียงบทบาทผูเ้ ชี่ ยวชาญงานบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เท่านั้น
ที่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติในระหว่างบทบาทในความเป็ นจริ งกับบทบาทในอุดม
คติ ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ท้ งั หมดแสดงให้เห็ นว่า หน้าที่ งานของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ใน
บทบาทผูเ้ ชี่ยวชาญงานบริ หารทรัพยากรมนุษย์มีความโดดเด่นและชัดเจน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตามที่คาดหวังไว้ อีกทั้งการวิเคราะห์ One-way ANOVA พบว่าขนาดขององค์การและประสบการณ์
ของผูต้ อบแบบสอบถามไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ใ นประเด็ น ความแตกต่ า ง
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ระหว่างคะแนนการทางานจริ งกับอุดมคติ ของทั้ง 4 มิติ พบว่า ระดับการศึกษา คือ ปั จจัยสาคัญใน
มิติบทบาทผูเ้ ชี่ยวชาญงานบริ หารทรัพยากรมนุษย์และบทบาทผูน้ าการเปลี่ยนแปลง หมายถึงระดับ
การศึกษาทาให้เกิ ดความแตกต่างในการรับรู ้ เข้าใจในบทบาทของหน้าที่งานทรัพยากรมนุ ษย์ใน
บทบาทผูเ้ ชี่ ยวชาญงานบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์และบทบาทผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง รวมถึ ง เมื่อใช้
ระดับ การศึ ก ษาที่ ส าเร็ จเป็ นปั จ จัย ก าหนด ความแตกต่ า งของงานบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์และ
บทบาทผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ผลคือ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับ Doctor รับรู้ถึงบทบาท
ผูเ้ ชี่ ยวชาญงานบริ หารทรั พยากรมนุ ษ ย์น้อยที่ สุด แต่ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ระดับการศึ กษาใน
ระดับปริ ญญาโทกลับรับรู ้ได้ดีที่สุดในบทบาทผูเ้ ชี่ ยวชาญงานบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ อีกทั้งผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับวิทยาลัย (ปริ ญญาตรี ) คิดว่าหน้าที่งานในบทบาทผูเ้ ชี่ ยวชาญงาน
บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ เป็ นไปได้ดีก ว่าในอุ ดมคติ และเมื่ อใช้สัญชาติ เป็ นปั จจัยกาหนด พบว่า
สัญชาติมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติในมิติหุ้นส่ วนทางกลยุทธ์กบั บทบาทผูเ้ ชี่ ยวชาญ
งานบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยอิ น โดนี เ ซี ย รั บ รู้ ม ากที่ สุ ด ในบทบาทผูเ้ ชี่ ย วชาญงานบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ ส่ วนฟิ ลิปปิ นส์ และอินเดีย รับรู ้และเข้าใจใกล้เคียงกันในมิติผเู ้ ชี่ยวชาญงานบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์เช่นกัน ทั้งนี้ ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติมีมากกว่าในหมู่ผจู ้ ดั การระดับ
ต้นชาวฟิ ลิ ปปิ นส์ ที่ทางานในแผนกทรั พยากรมนุ ษย์มีมากกว่ากลุ่มอื่น แต่สาหรับในอินโดนี เซี ย
ผูจ้ ดั การในระดับ ผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ทางานในแผนกทรัพยากรมนุ ษย์มี ความแตกต่ างอย่างเป็ น
เอกลักษณ์จากกลุ่มอื่น ๆ ตามที่คาดหวังไว้ โดยในมุมมองของผูจ้ ดั การด้านทรัพยากรมนุ ษย์เห็นว่า
หน้าที่งานของพวกเขาแตกต่างมากกว่าหน้าที่งานของผูจ้ ดั การอื่น ๆ ผูบ้ ริ หารฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
มักมองในบทบาทผูเ้ ชี่ ยวชาญในงานบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ต่างกันไปในแต่ละประเทศ หาก
พื้นฐานของการทบทวนวรรณกรรมยังไม่ชดั เจนในเหตุผลของความแตกต่างในประเทศเหล่านั้น
ซึ่ งทั้งหมดทั้งมวลนี้ ความแตกต่างที่สาคัญถูกตั้งข้อสังเกตในแง่ของบทบาทนักบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ระหว่างผูบ้ ริ หารระดับสู งเปรี ยบเทียบกับผูบ้ ริ หารระดับกลาง อธิ บายความแตกต่างในการ
รับรู ้และเข้าใจบางประการในหน้าที่งานของฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในประเด็นความแตกต่าง
ของตาแหน่งในองค์การในผูจ้ ดั การในระดับสู ง (ชานาญการพิเศษ) มีความคาดหวัง
ต่อหน้าที่
งานฝ่ ายบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษย์ว่า จะต้องมี ค วามก้า วหน้า มากขึ้ น แต่ ในผูจ้ ดั การระดับต้นและ
ระดับกลางยังคงจมอยูก่ บั การทางานแบบวันต่อวัน และด้วยเหตุน้ ี การรับรู้และเข้าใจในหน้าที่งาน
ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ จึงต่างกันออกไป
กระนั้นแล้ว การศึ ก ษาของ Lemmergaard (2009) พบว่าทั้ง 4 บทบาทมีประสิ ทธิ ภาพ
เกือบจะเท่ากันแต่อาจจะเป็ นผลลัพธ์แค่ในบางประเทศที่มีการจัดการวัฒนธรรม อีกทั้งการศึกษายัง
แสดงให้เห็ นว่าผูบ้ ริ หารฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์สามารถดาเนิ นงานในบทบาทของผูเ้ ชี่ ยวชาญงาน
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บริ หารทรัพยากรมนุษย์ และผูน้ าการเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาเดียวกัน ในทางปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตามดู
เหมือนว่าจะเป็ นการแยกผลการปฏิบตั ิงานของบทบาทเหล่านั้น โดยที่ผบู ้ ริ หารฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์
เป็ นผูอ้ อกนโยบาย แต่ทว่าหัวหน้างานเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามนโยบาย จากการสัมภาษณ์ เป็ นที่ชดั เจนว่า
งานที่ไม่ค่อยโดดเด่นจะเป็ นงานของหัวหน้างาน และเป็ นที่ชดั เจนอีกว่าสาหรับการแพร่ หลายของ
ข้อมูลที่ดีและระบบการสื่ อสารที่ดี ซึ่ งมากกว่าบทบาทของผูบ้ ริ หารฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์เหมือนกับ
ว่าถู กดาเนิ นการโดยหน้าหน้างานโดยปราศจากการแทรกแซงของผูบ้ ริ หารฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์
การพัฒนานี้สามารถทาร่ วมกับการใช้การว่าจ้างนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จากภายนอกมากขึ้น อาจ
ส่ งผลให้บทบาทผูเ้ ชี่ยวชาญงานบริ หารทรัพยากรมนุษย์ลดลงเป็ นอย่างมาก
จากที่กล่าวมาทั้งหมด แม้ในวรรณกรรมบางส่ วนจะสะท้อนว่าบทบาทนักบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญในงานทรัพยากรมนุษย์จะถูกแทนที่ดว้ ยเทคโนโลยีต่าง ๆ หรื อแม้กระทัง่
ผูเ้ ชี่ ย วชาญจากภายนอก หรื อหัวหน้างานสายงานต่ า ง ๆ แต่ ก ระนั้นบทบาทผูเ้ ชี่ ยวชาญในงาน
ทรัพยากรมนุ ษย์ยงั ไม่ลดความสาคัญลงแต่อย่างใด เนื่ องจากการเปิ ดประชาคมอาเซี ยนที่กาลังจะ
เกิ ด ขึ้ น นี้ มี ปั จ จัย หลายประการไม่ ว่า จะเป็ นสภาพแวดล้อ มในการท างานที่ จ ะต้อ งรองรั บ คน
หลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา หรื อที่เรี ยกว่ามีความหลากหลายในการทางานมากขึ้น
ส่ งผลให้นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งเร่ งปรับโครงสร้ างองค์การ และโครงสร้ างของหน่ วยงาน
ทรัพยากรมนุษย์เองให้รองรับกับความหลากหลายที่กาลังจะเกิดขึ้น อีกทั้งต้องปรับให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างองค์การ ดังที่ บุญอนันต์ พินยั ทรัพย์ (2555) กล่าวถึ งโครงสร้ างในงานทรัพยากรมนุ ษย์
ในองค์การนวัตกรรมในอนาคต ไว้วา่ ต้องมีขนาดเล็ก กะทัดรัด กาหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร
ได้ชดั เจน และหลากหลาย สนับสนุนการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
และเป็ นหน่ ว ยงานพัฒนาความรู ้ ความสามารถของบุ ค ลากรในองค์ก ารได้อ ย่า งเท่ า เที ย มกัน
นอกจากนั้น ต้องทบทวนการสร้ างค่านิ ยมของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พ เช่ น การปรับ
กระบวนการสรรหาคัดเลื อกและรักษาบุคลากร ทาอย่างไรให้ได้คนเก่งคนดี เข้ามาอยู่ในองค์การ
อี ก ทั้ง คนเก่ ง คนดี น้ ัน จะรั ก และศรั ท ธาในองค์ก ารไม่ จ ากไปไหน ซึ่ งจะกระทบต่ อ การปรั บ
โครงสร้ างค่าตอบแทน ค่าตอบแทนแบบดั้งเดิ มที่เคยใช้กนั เพียงภายในประเทศอาจใช้ไม่ได้อีก
ต่อไป ต่อไปนี้ การสารวจค่าตอบแทนต้องเป็ นในมุมมองระดับอาเซี ยน นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
ในฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญงานบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์น้ ี จะต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ ยวกับค่าตอบแทนระดับ
อาเซี ยน เพื่อปรับฐานเงินเดื อน หรื อค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับความเป็ นอาเซี ยน
โดยต้องยอมลงทุนเพิ่มขึ้นในการจ้างงาน เพื่อรักษาคน และดึงดูดคนเข้ามา อันจะเป็ นผลให้องค์การ
บรรลุเป้ าหมายเทียบเท่าองค์การคู่แข่งได้ อีกทั้งต้อง มีความยืดหยุน่ เนื่องจากวัฒนธรรม และสไตล์
ในการทางานของคนแต่ละประเทศจะต่างกันไป นอกจากนี้ ประเด็นการบริ หารงานแบบคนไทย
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กล่าวคือ การบริ หารจัดการแบบครอบครัว ที่สากลมองว่าเป็ นการบริ หารจัดการแบบโบราณ นัก
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ควรช่ วยผูบ้ ริ หารหรื อเจ้าของกิ จการ ปรับเปลี่ ยนโครงสร้ างองค์การใหม่
โดยอาจสรรหา คัดเลือกคนเก่งคนดี ที่มีความรู้ความสามารถในการบริ หารงานระดับอาเซี ยนเข้ามา
ทางาน อาจเริ่ มปรับจากค่านิ ยมภายในให้ได้เสี ยก่อน ว่าการมอบหมายงานให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญทานั้น ไม่
เพียงแต่ลดภาระ แต่เป็ นการเพิ่มมูลค่าด้วยเทคนิ ควิธีใหม่ ๆ ที่ทนั สมัยให้กบั องค์การอีกต่างหาก ที่
สาคัญต้องมีการพัฒนาบุคลากรในองค์การให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้น ไม่วา่ จะ
เป็ นการฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การบริ หารผลการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
การให้รางวัล การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน แม้กระทัง่ เทคโนโลยีการสื่ อสารที่จะทาให้เกิดความเข้าใจ
กันทัว่ ทั้งองค์การอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ

2.4 บทบาทนั ก บริ หารทรั พยากรมนุ ษ ย์ ใ นฐานะผู้ น าการเปลี่ย นแปลงที่มีผลต่ อ การ
เตรียมความพร้ อมบุคลากรในองค์ การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
ในปั จจุบนั กระแสของการเตรี ยมความพร้ อมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนได้สร้าง
ความตระหนักและตื่นตัวเป็ นอย่างมากทั้งในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย โดย
ประเด็นหลักสาคัญเมื่อเราพูดถึง ประชาคมอาเซี ยนที่กาลังจะเกิ ดขึ้น คื อ เราจะเตรี ยมความพร้ อม
อย่างไรในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ทั้งนี้ (Pellettiere, 2006 อ้างถึงใน สุ ปัญญดา สุ นทรนนธ์,
2557) มีความเห็ นตรงกันว่า ปั จจัยหลักที่จะทาให้องค์การประสบความสาเร็ จหรื อล้มเหลวในการ
ผลักดันให้เกิ ดความเปลี่ ยนแปลงตามที่ องค์การต้องการนั้น คือ ความพร้ อมในการเปลี่ ยนแปลง
(Readiness of Change) ของบุคลากรในองค์การ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทในการดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อผลักดันให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงในองค์การนัน่ เอง ทั้งนี้ Ulrich (1997) กล่าวว่า ความสามารถ
ขององค์การคือ ทรัพยากรของความสามารถ ในการแข่งขันที่หวั หน้างานและนักบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์มืออาชี พต้องร่ วมกันสร้างขึ้นเพื่อบรรลุเป้ าหมายขององค์การ” อันเป็ นผลพวงมาจากคาถาม
สาคัญของทฤษฎี HR Champions ที่วา่ “นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะสามารถสร้างคุณค่าและส่ ง
มอบผลลัพธ์ได้อย่างไร” จึงเป็ นที่มาของการตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันขององค์การผ่านบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในการสร้างคุณค่าและส่ งมอบ
ผลลัพธ์ เมื่อความท้าทายขององค์การทั้งในภาครัฐและเอกชน คือ การเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
ประชาคมอาเซี ยนที่กาลังจะเกิดขึ้นนี้ จะเป็ นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญ อันจะส่ งผลให้ทุก
หน่ ว ยงาน ทุ ก องค์ก าร ต้อ งตระหนัก ถึ ง การให้ ค วามส าคัญ ในการเตรี ย มความพร้ อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยเมื่อเปิ ดประชาคมอาเซียน ดิลก ถือกล้า (2554) กล่าวถึง ผลกระทบที่อาจเกิด
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ขึ้นกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย ไว้ดงั นี้ การโยกย้ายแรงงานทักษะสู งจากไทยไป
ยังประเทศอาเซี ยนอื่น และจากประเทศอื่นมาประเทศไทย มีการแข่งขันด้านแรงงานที่เข้มข้นขึ้น
เกิ ดช่ องว่า งความแตกต่า งของศักยภาพแรงงานทักษะจะมี ช่องว่า งมากขึ้ น ซึ่ งผูม้ ีโอกาสพัฒนา
มากกว่าจะได้เปรี ยบในการแข่งขันมากขึ้น เกิ ดความต้องการทักษะความสามารถบางประการสู ง
กว่าที่เคยเป็ นมา เช่ น ทักษะภาษา ที่ตอ้ งใช้ได้เป็ นอย่างดี ทักษะการนาเสนอ ซึ่ งต่อยอดจากทักษะ
ด้า นภาษา การมี ค วามกล้า ถามกล้า เสนอความคิ ด เห็ น การท างานข้า มวัฒ นธรรม และความ
หลากหลาย ความพร้ อมในการเดิ นทางทั้งชั่วคราวและไปประจาในประเทศอาเซี ยนอื่น ๆ เป็ น
ระยะเวลานาน และการทางานอย่างไม่จากัดเวลาและสถานที่ การเกิดขึ้นของสานักงานเสมือนจริ ง
เป็ นต้น ดัง จะเห็ นว่า ได้บ ริ บ ทของการท างานของบุ ค ลากรในองค์ก ารไม่ ว่า จะเป็ นภาครั ฐหรื อ
ภาคเอกชนมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง จากที่ ดิ ลก ถื อกล้า ได้กล่าวไปแล้วนั้น จึงมี ความจาเป็ น
อย่างยิ่งที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องสวมบทบาทผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ดัง
หนั ง สื อเรื่ อง บทบาทนั ก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นโลกการจัด การความรู้ ( Knowledge
Management) โดย อีวานส์ (2552) กล่าวว่า ในฐานะของผูน้ าการเปลี่ยนแปลงนี้ คือการเป็ นตัวเร่ ง
ในการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยสร้างความสามารถในการยอมรับและจัดการกับการเปลี่ยนแปลง ผ่าน
การแสดงถึ งความรู ้ ในการจัดการกับการเปลี่ ยนแปลงให้เกิ ดผลสาเร็ จ จากการถามผูเ้ กี่ ยวข้องใน
องค์การถึงประเด็นคาถามพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ “อะไร” คือสิ่ งที่เราพยายามจะทาให้สาเร็ จ “อะไร”
คือภาพที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราดาเนิ นการเปลี่ยนแปลงได้สาเร็ จ “ทาไม” เราจึงต้องเปลี่ยนแปลง และจะ
เกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่เปลี่ยน “ใคร” บ้างที่จาเป็ นต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง “เมื่อไหร่ ” ที่การเปลี่ยนแปลง
เริ่ มต้น “ทาอย่างไร” จึงทราบว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ผล รวมถึงมีการเสนอบทบาทหน้าที่ของนัก
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในช่ วงแรกของกระบวนการเปลี่ ยนแปลง อันได้แก่ การมีส่วนช่ วยในการ
ทาให้ภาพในอนาคตขององค์การมีความชัดเจน และมองเห็นได้ ระบุความสามารถด้านต่าง ๆ ที่
องค์ ก ารต้ อ งการด าเนิ น การ อะไรคื อ สิ่ งที่ ดี อ ยู่ แ ล้ ว อะไรคื อ สิ่ งที่ ต้ อ งพัฒ นาให้ ดี ข้ ึ น ระบุ
ความสามารถขององค์การที่จะทาให้พบจุ ดร่ วมของการเกิ ดผลประโยชน์ร่วมกันในการควบรวม
ระบุจุดที่องค์การมีความเสี่ ยงมากที่สุด ในการเปลี่ยนแปลง และชี้ ให้เห็นความจาเป็ นที่ตอ้ งป้ องกัน
ให้ดี และต้องไม่ลืมการสื่ อสารกับผูจ้ ดั การทั้งหลายเกี่ยวกับลักษณะแนวทางการทางานที่จะมีการ
เปลี่ ยนแปลง รวมถึ งการรับฟั งข้อมูลข่าวสารในระดับปฏิบตั ิการเพื่อจะระบุประเด็นที่มีผไู ้ ม่พอใจ
และทราบว่าประเด็นไหนจริ ง ประเด็นไหนเป็ นเรื่ องที่แต่งขึ้น ดังการศึ กษาของ Kim and Ryu
(2011) พบว่า การติดต่อสื่ อสารที่ดีระหว่างหัวหน้างานและผูบ้ งั คับบัญชา ส่ งผลให้แผนกทรัพยากร
มนุ ษ ย์มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น โดยทุ น ทางสั ง คมของนั ก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จ ะน าไปสู่
ประสิ ทธิ ภาพของการใช้ประโยชน์จากข้อมูล การโน้มน้าว และความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดี ยวกันอย่าง
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เหนี ยวแน่ น เมื่อนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มีบทบาทในฐานะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษา
ชี้ ให้เห็นว่าทุนทางสังคมของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มีผลกระทบเชิ งบวกที่เข้มแข็ง เมื่อแผนก
ทรัพยากรมนุ ษย์แสดงบทบาทผูน้ าการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งทุนทางสังคมของนักบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์มีผลกระทบเชิ งบวกกับประสิ ทธิ ผลของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่ งนักบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์มืออาชี พควรพัฒนาทุนทางสังคมให้แข็งแกร่ ง และสร้ างความสัมพันธ์กบั หัวหน้างานและ
พนักงาน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ ทั้งนี้นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งตระหนักอยูเ่ ส
อมว่า ทุ นทางสั ง คมของตนกับ แต่ ล ะแผนก คื อ ส่ วนส าคัญของสมรรถนะหลัก แม้ว่า จะมี ก าร
คาดหวัง ให้นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ท างานในฐานะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลง อัน เนื่ อ งมาจาก
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จในปั จจุบนั มีความเป็ นพลวัตร ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ มีหลักฐานเบื้องต้น
ของการปฏิ สั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกระหว่ า งบทบาทนั ก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นฐานะผู ้น าการ
เปลี่ยนแปลง กับนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ผมู ้ ีทุนทางสังคม โดยมีขอ้ เสนอแนะว่า หากนักบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์สามารถสร้างประสิ ทธิ ผลในการเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงนั้น นักบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์มืออาชี พน่าจะสามารถโน้มน้าวความรู ้ สึกของคนในองค์การผ่านความสัมพันธ์เชิ งบวกกับ
หัวหน้า งานและพนัก งานในองค์ก าร อี ก ทั้ง ผลการศึ ก ษายัง เป็ นที่ น่า สั ง เกตว่า บริ ษ ทั ในเกาหลี
คาดหวังในประสิ ทธิ ผลของนักทรัพยากรมนุ ษย์มากขึ้น เมื่อมีการลงทุนสร้ างทุนทางสังคมให้แก่
นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เมื่ อ หน้า ที่ ง านของนัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
กลายเป็ นผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง และข้อมูล ในการศึ กษายัง แนะว่า CEO’s มี ค วามเกี่ ย วข้องกับ
กิ จกรรมของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ซึ่ งมี ผลต่อประสิ ทธิ ผลของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์
บางส่ วนผ่านบทบาทผูน้ าการเปลี่ยนแปลง อีกทั้ง จิระพงค์ เรื่ องกุน (2556) กล่าวว่า ปั จจุบนั องค์การ
ได้ น าแนวคิ ด การเปลี่ ย นแปลงเข้า มาใช้ ใ นการเพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขัน และเพื่ อ
ความอยู่รอดขององค์ก าร กระนั้นแล้วการเปลี่ ยนแปลงองค์การมี ท้ งั ที่ ป ระสบความส าเร็ จและ
ล้ม เหลว อันเป็ นผลมาจากคนในองค์ก ารเป็ นส าคัญ ทั้ง นี้ การเปลี่ ย นแปลงองค์ก ารจึ ง ควรให้
ความสาคัญ กับคน โดยมุ่งเน้นที่การสื่ อสารและเสริ มสร้างความผูกพันที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จึงกลายเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในการเปลี่ยนแปลงองค์การที่มี
ประสิ ทธิ ผล นอกจากนี้ ไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ ยนแปลงแบบใด การเปลี่ยนแปลงอาจทาให้พนักงาน
เกิ ดความเครี ยด ความกลัว ความกังวล และทาให้พนักงานเกิ ดแรงต้านการเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งแม้ว่า
องค์การจะได้นาการริ เริ่ มต่าง ๆ (Initiatives) เข้ามาใช้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง แต่มกั พบว่า
การริ เริ่ มที่เกี่ ยวข้องกับการเปลี่ ยนแปลงนั้นประสบความล้มเหลวไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง ดังที่
Holbeche (2005 อ้างถึงใน จิระพงค์ เรื องกุน, 2556, น.195) พบว่า ความล้มเหลวในการจัดการการ
เปลี่ ย นแปลงนั้น มี ม ากถึ ง ร้ อยละ 75 ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะองค์ก ารค านึ ง ถึ ง แต่ ผ ลประโยชน์ ท าง
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การเงินในระยะสั้นมากเกินไป จนละเลยมิติที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (People Aspect) ซึ่ งจะต้องสอดรับ
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นด้วย ทาให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงองค์การในระยะยาวนั้น
ประสบความล้มเหลว กล่าวคือ การเปลี่ ยนแปลงไม่ได้เป็ นสิ่ งที่ กระทากันโดยง่ าย และอาจไม่
ประสบความสาเร็ จอยูบ่ ่อยครั้ง ในบางองค์การผูบ้ ริ หารอาจคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถทาได้
โดยผูบ้ ริ หารระดับสู ง และที่ปรึ กษาเพียงไม่กี่คนเท่านั้น แต่ในความเป็ นจริ งไม่ได้เป็ นเช่นนั้น การ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างยุง่ ยากและซับซ้อน ซึ่ งอาจใช้เวลานานในการเปลี่ยนแปลงองค์การจึงต้องให้
ความสาคัญกับคนโดยจะต้องพัฒนาทักษะ ทัศนคติที่จาเป็ นก่อนจะมีการเปลี่ ยนแปลง ดังนั้นการ
สร้างความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง (Readiness for Change) จึงเป็ นปั จจัยที่ สาคัญที่จะทาให้การ
เปลี่ยนแปลงองค์การประสบความสาเร็ จ (จิระพงค์ เรื องกุน , 2556, น. 196) ทั้งนี้ จิระพงค์ เรื องกุล
(2556) ได้ส รุ ป ความหมายของความพร้ อ มของการเปลี่ ย นแปลงไว้ว่า ความพร้ อ มในการ
เปลี่ ยนแปลง หมายถึ ง ทัศนคติ และความเชื่ อของพนักงานที่ มีต่อการเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งพนักงาน
ได้รับรู ้ ว่าการเปลี่ ยนแปลงนั้นเป็ นสิ่ งจาเป็ น และจะประสบความสาเร็ จ (Armenakis, Harris, &
Mosshold, 1993 อ้างถึงใน จิระพงค์ เรื องกุน, 2556) เป็ นสิ่ งที่พนักงานมีความรู ้สึกว่าองค์การพร้อม
ที่จะเปลี่ยนแปลง (Eby, Adams, Russell, & Gaby, 2000 อ้างถึงใน จิระพงค์ เรื องกุน, 2556) เงื่อนไข
สาคัญซึ่ ง เป็ นที่ ม าของความพร้ อมในการเปลี่ ย นแปลงนั้นมี 3 ประการ ได้แก่ 1) การมี ผูน้ าที่ มี
ประสิ ทธิ ผลและเป็ นที่ยอมรับ 2) แรงจูงใจของคนในองค์การที่จะเปลี่ยนแปลง และ 3) ลาดับชั้น
ขององค์การ (Society for Human Resource Manangement, 2005 อ้างถึงใน จิระพงค์ เรื องกุน, 2556,
น. 196-197) อี ก ทั้ง มี ก ารให้แ นวทางส าหรั บ บทบาทของนัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นการ
เปลี่ ย นแปลงองค์ ก ารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งนัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มี ส่ ว นร่ ว มในการ
เปลี่ ย นแปลงองค์ก ารด้ว ยการแสดงบทบาทที่ ส าคัญ 3 ประการ ได้แ ก่ 1) เป็ นตัว แทนการ
เปลี่ยนแปลง 2) สนับสนุ นผูจ้ ดั การในสายงาน และ 3) สื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ผล มุ่งเน้นผูกพัน
พนักงาน กล่าวคือ 1) ตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เป็ นบทบาทที่ สาคัญยิ่งในการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ (Mee Yang, Cheung-Judge, and Holbeche, 2011 อ้างถึงใน จิระพงค์ เรื องกุน,
2556) การแสดงบทบาทนี้ ของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ คื อ การพัฒนาตัวแบบ (Model) ที่จะ
น าเข้า มาใช้ ใ นการเปลี่ ย นแปลงองค์ ก าร ซึ่ งควรครอบคลุ ม การก าหนดเป้ าหมาย แนวทาง
กระบวนการและการริ เ ริ่ ม ต่ า ง ๆ ที่ จ ะเอามาใช้ใ นการเปลี่ ย นแปลง การเตรี ย มการรั บ มื อ กับ
เหตุ การณ์ ที่ไม่แน่ นอนที่อาจเกิ ดขึ้ นระหว่างการเปลี่ ยนแปลง รวมถึงการติดตามและประเมินผล
2)ให้การสนับสนุนผูจ้ ดั การในสายงาน การเตรี ยมความพร้อมให้กบั ผูจ้ ดั การในสายงานต่าง ๆ เป็ น
สิ่ งสาคัญอย่างยิง่ ในกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Brown & Cregan, 2008 อ้างถึงใน จิระพงค์ เรื องกุน,
2556) นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ทางานร่ วมกับผูจ้ ดั การสายงานและทีมงานของเขาเหล่านั้นอย่าง
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ใกล้ชิด และ 3) การสื่ อสารและสร้ างความผูกพันของพนักงาน การสื่ อสารเป็ นสิ่ งจาเป็ น แต่
โดยทัว่ ไปมักพบว่าการสื่ อสารเป็ นอุปสรรคและเป็ นที่มาที่ทาให้พนักงานต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญ (Mee Yang et al. 2011 อ้างถึงใน จิระพงค์ เรื องกุน, 2556) ในการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ผลนั้น
นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องมัน่ ใจว่าพนักงานรู ้ และเข้าใจว่ามีการเปลี่ ยนแปลงอะไรเกิ ดขึ้น
การเปลี่ ยนแปลงนั้นมีผลกระทบต่อพนักงานเหล่ านั้นอย่างไร อนาคตที่ จะเกิ ดขึ้ นตามมาจะเป็ น
อย่างไร ซึ่ งนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ควรจับมือกับผูจ้ ดั การในสายงานในการสร้ างการสื่ อสารที่
ชัดเจนและต่อเนื่ อง (จิ ระพงค์ เรื องกุน, 2556, น. 199-200) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษา ของ
Lemmergaard (2009) ในงานวิจยั เรื่ อง From Administrative Expert to Strategic Partner การศึกษา
ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงประจักษ์ในประสิ ทธิภาพของบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ โดยมี
องค์การเป็ นกรณี ศึกษา สารวจในกลุ่มนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พ และหัวหน้างาน เรื่ อง
ความรู้ ความเข้า ใจในบทบาทนัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นธนาคารที่มี บริ ก ารเต็มรู ปแบบบน
พื้นฐานของการสัมภาษณ์ และการแจกแบบสอบถามในผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์และหัวหน้างาน
ผลการศึกษา คือ ไม่เพียง 4 บทบาทของ Ulrich (1997) เพียงเท่านั้นที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนในการ
แสดงบทบาท หากแต่ผบู ้ ริ หารฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์กบั หัวหน้างานแสดงบทบาทได้พอ ๆ กัน ซึ่ งผล
การศึกษาพบว่า บทบาทผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะเป็ นบทบาทที่ตอ้ ง
ให้ความสาคัญในอนาคต ผ่านการรับรู ้ ของทั้งบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์และหัวหน้างาน และหน้าที่
งานของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ไม่ได้สร้ างเสริ มประสิ ทธิ ภาพให้กบั สายงานการจัดการและ
บ่อยครั้ งที่ จมอยู่ในงานบริ หารแบบรู ทีนที่ มีผลกระทบเพียงน้อยนิ ดในประสิ ทธิ ผลขององค์การ
ดัง นั้น หากหน้ า ที่ ง านของนั ก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ไ ม่ ส ามารถแสดงในบทบาทผู ้น าการ
เปลี่ยนแปลง และนักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ (HR Developer) จะไม่มีจุดยืนอีก ทั้งนี้ บทบาทผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงมีความสมดุลระหว่างความต่อเนื่องกับการเปลี่ยนแปลง ระหว่างความต่อเนื่ องของ
วัฒ นธรรมกั บ การเปลี่ ย นแปลงวัฒ นธรรม ขึ้ นอยู่ ก ั บ บริ บทที่ เ ฉพาะเจาะจงของในความ
เฉพาะเจาะจงขององค์การ ในแง่หนึ่งเอกลักษณ์ที่ชดั เจนต้องถูกสร้างขึ้น นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้
ยังพบอีกว่าทั้ง 4 บทบาท มีประสิ ทธิ ภาพเกือบจะเท่ากันแต่อาจจะเป็ นผลลัพธ์แค่ในบางประเทศที่มี
การจัดการวัฒนธรรม อี ก ทั้ง การศึ กษายัง แสดงให้เห็ นว่าผูบ้ ริ หารฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ส ามารถ
ดาเนินงานในบทบาทของผูเ้ ชี่ยวชาญงานบริ หารทรัพยากรมนุษย์ และบทบาทผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ได้ในเวลาเดียวกันในทางปฏิบตั ิ หากดูจากคะแนนของบทบาทผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ดูเหมือนว่าจะ
เด่นชัดที่สามารถยอมรับได้วา่ ระหว่างผูบ้ ริ หารฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์กบั หัวหน้างาน โดยอธิ บายได้
ว่า บทบาทผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงจาเป็ นต้อ งมี ส่ วนร่ ว มอย่า งใกล้ชิ ดกับ หัว หน้า งาน ถ้า พวกเขา
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ต้อ งการที่ จะปฏิ บ ัติ ง านอย่า งมี ส่ ว นร่ ว มในบทบาทที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการมี ส่ ว นร่ วมในการ
เปลี่ยนแปลงการทางานร่ วมกันเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น
นอกจากนี้ ชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ (2556) กล่ าวถึ ง นโยบายและมติ รัฐมนตรี ในการประชุ ม
เมื่อ 20 มิถุนายน 2554 ในการเตรี ยมความพร้ อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ได้แก่ 1) ให้เตรี ยมการ
ความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนเป็ นวาระแห่ งชาติ 2) ให้ทุกหน่วยงานราชการของบประมาณ
เพิ่มเติมเพื่อรองรับโครงการต่าง ๆ ในการเตรี ยมความพร้ อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน 3) ให้สร้าง
ความตระหนักรู ้ เรื่ องอาเซี ยนในหน่วยงานราชการต่าง ๆ 4) ให้มีการปรับโครงสร้ างส่ วนราชการ
เพื่อรองรับการเป็ นประชาคมอาเซียน และ 5) ให้แต่ละหน่วยงานจัดทาแผนการดาเนิ นงานหลักสู ตร
การรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซี ยน ปี 2558 โดยท าเป็ นแผนปี 2554-2558 โดยประเด็ นที่ ต้องเร่ ง
ดาเนิ นการก่อนเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ได้แก่ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ประเทศ ยุทธศาสตร์ การ
เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ด้านเศรษฐกิจ เรื่ องแรงงานฝี มือ 8 สาขา ด้านสังคมและวัฒนธรรม เรื่ องการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้าน สร้ างความตระหนักรู้ การพัฒนาด้านการศึกษา
จัดทา ASEAN Unit ในหน่ วยงาน การเสริ มระบบบริ หารบุคคล โดยคุ ณลักษณะของบุคลากร
ภาครั ฐ ที่ พึ ง ประสงค์ สู่ ก ารรวมตัว เป็ นประชาคมอาเซี ย น ได้แ ก่ การมี ค วามเป็ นนานาชาติ
(Internationalization) การมีความเป็ นมืออาชีพ (Professional) การมีความตระหนักถึงความจาเป็ นที่
ต้องเร่ งพัฒนา (Sense of Urgency) ความหลากหลายในการทางาน (Diversity of Work) การมีความ
เฉี ยบคมทางธุ รกิจ (Business Acumen) การเป็ นผูอ้ านวยให้เกิดการเรี ยนรู ้ (Facilitator) และเป็ นผูม้ ี
ความสามรถในการใช้เทคโนโลยี (IT Literacy) ทั้งนี้ ภาครัฐมีแนวทางในการพัฒนาทรั พยากร
มนุ ษย์ ดังนี้ 1) ให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาในสัดส่ วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 1.5 ของ
งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของหน่ วยงานในระยะเวลา 3 ปี 2) ปรับปรุ งระบบการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ของทุกหน่วยงานในภาครัฐ บนฐานของสมรรถนะที่สาคัญและจาเป็ นในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยน ไม่วา่ จะเป็ นการปรับปรุ งระบบการสอบ การประเมินวัดระดับสมรรถนะในการ
บรรจุบุคคลเข้าทางาน การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับหรื อตาแหน่ง การกาหนดค่าตอบแทนพิเศษ
เป็ นต้น และ 3) เสริ มสร้างเครื อข่ายและบูรณาการความร่ วมมือระหว่างภาครัฐกับภาครัฐและภาครัฐ
กับภาคส่ วนอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ อธิ พงศ์ หิ รัญเรื องโชค และคณะ (2555, น. 4)
ในวารสารเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า การดาเนินงานของภาครัฐไทยที่สนับสนุนการเตรี ยมความ
พร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนยังเป็ นไปได้ชา้ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องปรับกฎเกณฑ์ หรื อการสร้างความรู ้
ความเข้าใจ โดยมีขอ้ เสนอแนะว่า ภาครัฐควรจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อผลักดันเรื่ องนี้ อย่างเร่ งด่วน
อีกทั้ง อธิพงศ์ หิรัญเรื องโชค และคณะ (2555, น. 6) กล่าวว่า ภาครัฐควรเร่ งพัฒนาเพื่อเตรี ยมรองรับ
ประชาคมอาเซียน ในเรื่ องความพร้อมด้านภาษา เพราะเมื่อคนไทยต้องการเป็ นศูนย์กลางการลงทุน
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จาเป็ นต้องเร่ งพัฒนาคนไทยให้เก่ งด้านภาษา ที่ มากกว่าภาษาอังกฤษ โดยอาจทาการส่ งเสริ มให้
แลกเปลี่ยนนักศึกษามากขึ้น เพราะจะได้ท้ งั ภาษาและวัฒนธรรม ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ ทธิ ลกั ษณ์ สง่า
มัง่ คัง่ (2556) ในเอกสารการสัมมนา หัวข้อ การปรับตัวของภาคราชการไทย (กองบัญชาการตารวจ
สอบสวนกลาง) เพี่อเตรี ยมความพร้ อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน ว่าภาคราชการไทยควรเริ่ มปรับจาก
1) โครงสร้างส่ วนราชการ 2) ปรับเปลี่ยนความคิดจาก “เราจะได้ประโยชน์อะไรจากอาเซี ยน” เป็ น
“เราจะสร้างประโยชน์อะไรให้แก่อาเซี ยน” และ 3) ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ และพัฒนาทักษะที่จาเป็ น
ส าหรั บ การปฏิ บ ตั ิ ง านของข้า ราชการ รวมถึ ง การสร้ า งเครื อ ข่ า ยกับ ประชาชน เพื่ อ ขับ เคลื่ อ น
การเป็ นประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งสอดคล้องและใกล้เคียงกับ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรื อน (2556ข) กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ภาครัฐเพื่อเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาม
อาเซี ยน ปี 2558 ว่าสิ่ งที่ทา้ ทายสาหรั บการเตรี ยมความพร้ อมในครั้งนี้ คือ ความเสี่ ยงในการขาด
กาลังคนคุณภาพ โดยเฉพาะในข้อตกลง MRAs ซึ่ งกาลังคนคุณภาพมีโอกาสถ่ายไปยังภาคส่ วนหรื อ
ภูมิภาคอื่น ส่ งผลให้ภาครัฐต้องสร้างมาตรฐานการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในระดับอาเซี ยน ทั้งเรื่ อง
โครงสร้าง ระบบสรรหา ระบบพัฒนา ระบบค่าตอบแทนและสิ่ งจูงใจ เงื่อนไขการจ้างงานที่ยืดหยุน่
คล่องตัว ดึงดูดและรักษาบุคลากรคุณภาพไว้ได้ โดยที่คุณลักษณะของบุคลากรในภาครัฐจาเป็ นต้อง
มีความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ได้แก่ มีความเป็ นนานาชาติ (International) ความเป็ น
มืออาชีพ (Professional) การมีบทบาทเป็ นผูส้ นับสนุ น เป็ นผูอ้ านวยการเรี ยนรู้และสามารถนาการ
เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ มิติภายในของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ภาครัฐ เพื่อเตรี ยมความพร้อมครั้งนี้
คือ การสร้างความเข้มแข็งในภาครัฐ โดย บุคลากรต้องมีสมรรถนะด้านภาษา การสื่ อสาร และการ
ทางานข้ามวัฒนธรรม อีกทั้งการปรับระบบการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในภาครัฐ ส่ วนมิติเชื่ อมโยง
ภายนอก คือ การบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ โดยเปลี่ยน
บทบาทจากผูค้ ุ ม กฎ (Regulator) ไปสู่ ก ารเสริ ม สร้ า งบทบาทหน้า ของผูอ้ านวยความสะดวก
(Facilitator) และการเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ส่ วนสิ่ งที่ทา้ ทายสาหรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
โดย ชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ (2556) กล่าวว่า การเคลื่ อนย้ายแรงงาน จะไม่ใช่เพียงระดับแรงงาน แต่จะ
หมายรวมถึง ระดับผูบ้ ริ หารและประธานกรรมการบริ หาร (CEOs) นอกจากนี้ นกั ธุ รกิ จไทยยังไม่
ตื่ นตัวมากนัก เช่ น ธุ รกิ จ SMEs ยังไม่ทราบว่าจะเกิ ดผลกระทบหรื อเป็ นโอกาส โดยนักธุ รกิ จ
จาเป็ นต้องเข้าใจบริ บทอาเซี ยน โดยไม่เพียงเข้าใจการตลาด การเงิน หากแต่ตอ้ งเรี ยนรู ้ วฒั นธรรม
การทาธุ รกิจและสไตล์ของผูน้ าในกลุ่มประเทศอาเซี ยน อีกทั้งความท้าทายด้านประชากรของไทยที่
มีฐานประชากรเพียง 67 ล้านคน และกาลังจะเริ่ มเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุในอีก 20 ปี ข้างหน้านี้ ซึ่ งดิลก
ถือกล้า (2554) ในบทความ บทบาทของนักทรัพยากรมนุ ษย์กบั การเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน กล่าวว่า
เมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนนั้น นักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Change
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Agent) มีความรู ้ความสามารถก้าวทันต่อสถานการณ์ปัจจุบนั มีวิสัยทัศน์กา้ วหน้า และมีภาวะผูน้ า
เนื่องจากนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่สาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ซึ่ งถือ
เป็ นที่ปรึ กษาให้กบั ผูบ้ ริ หารขององค์การ ในการวางแผนพัฒนาคนในองค์การให้มีทกั ษะ ความรู้
ความสามารถพร้อมต่อการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
และเป็ นผูเ้ สริ มสร้ างพลังขับเคลื่ อนขององค์การเป็ นสื่ อกลางระหว่างองค์การและพนักงาน เพื่อ
ร่ วมกันพัฒนาและแก้ปัญหา ทว่าไปแล้วนั้นบทบาทของผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงที่กล่ าวไปบ้างแล้ว
ข้างต้น มีแนวโน้มที่สอดคล้องกับแนวคิดของ จีระ หงส์ ลดารมภ์ และคณะ (2555) ในเรื่ อง 5 K’s
ทุนมนุษย์ของคนไทยรองรับประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งนอกจากทุนพื้นฐาน 8 ประการแล้ว หากคนไทย
มี อี ก 5 ทุ น อันได้แ ก่ (1) ทุ นแห่ ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ คื อ หลัก แห่ ง จิ น ตนาการ และความคิ ด
สร้ า งสรรค์ท าให้เราสามารถสร้ า งผลงานต่ าง ๆ ได้มากมาย ดังที่ อลั เบิ ร์ต ไอน์ ส ไตน์ กล่ า วว่า
จินตนาการสาคัญกว่าความรู ้ โดย จีระ กล่าวว่าทุนนี้ สามารถสร้ างได้โดยการฝึ กคิดนอกกรอบ อีก
ทั้งได้ให้ขอ้ สรุ ปในการสร้ างทุนแห่ งความคิดสร้ างสรรค์น้ ี ว่า 1) วิธีการเรี ยนรู้ ฝึ กให้รู้จกั คิดเป็ น
วิเคราะห์เป็ น และเรี ยนรู้ขา้ มศาสตร์ 2) เวลาคิด ต้องมีสติ 3) ก่อนคิดสร้างสรรค์ได้ตอ้ งคิดเป็ นระบบ
เสี ยก่อน และ 4) ต้องอยากทาสิ่ งใหม่ ๆ อยู่เสมอ คื อ Re-inventing ตัวเองให้มีค่ามากขึ้ นทุ กวัน
กระนั้นแล้วจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ควรเกิดมาจากทุนทางความรู ้ เพื่อให้เกิดผลสาเร็ จที่
จะนาไปสู่ ทุ นทางนวัตกรรม (2) ทุ น ทางความรู ้ ในยุ ค เศรษฐกิ จฐานความรู ้ ข้อ มู ล ข่ า วสาร
จาเป็ นต้องมีความสดใหม่และแม่นยาอยูเ่ สมอ การข้ามศาสตร์ เป็ นเหตุผลที่วา่ ทาไมเราต้องเป็ นคน
ใฝ่ รู ้ และมี วฒั นธรรมในการเรี ย นรู ้ ซึ่ ง ยุคข้อมู ล ข่า วสารที่ ไ ร้ พ รมแดนนี้ ทาให้ค วามรู ้ ต่าง ๆ จะ
ล้าสมัยทุก 6 เดือน-2 ปี หากเราไม่ใฝ่ รู ้ เราจะตกรางได้ อีกทั้ง ซึ่ งทุนทางความรู ้ของ จีระ หงส์ ลดา
รมภ์ อยูใ่ นทฤษฎี 2 R’s ได้แก่ Reality ความรู้ที่มาจากความเป็ นจริ ง และ Relevance ตรงประเด็น
ตรงความต้องการของผูร้ ับบริ การ โดยทุนนี้ จะนาสู่ การสร้างคุณค่าร่ วม (Value Creation) มูลค่าเพิ่ม
(Value Added) และ Value Diversity มูลค่าเพิ่มจากความหลากหลาย และเฉลียวฉลาด หรื อที่
เรี ยกว่า Wisdom นัน่ เอง (3)ทุนทางนวัตกรรม คือความสามารถในการทาสิ่ งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่า โดย จี
ระ หงส์ ล ดารมภ์ กล่ า วถึ ง 3 องค์ป ระกอบของนวัต กรรม ได้แ ก่ 1) มี ค วามคิ ด ใหม่ ความคิ ด
สร้างสรรค์ และนามาผสมผสานความรู้ 2) นาความคิดไปปฏิบตั ิจริ ง และ 3) ทาให้สาเร็ จ แม้การทา
โครงการใหม่ ๆ จะมีอุปสรรค์มากมาย แต่เราต้องทาให้สาเร็ จ (Executive and Get Thing Done)
ทั้งนี้เราสามารถสร้างและพัฒนาทุนทางนวัตกรรมได้จากทฤษฎี 3 C’s 1) Customers วิเคราะห์ความ
ต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก 2) Change Management การบริ หารการเปลี่ยนแปลง
และ 3) Command and Control (-) ลดการควบคุม สั่งการ แต่พยายามให้ทุกคนมีส่วนร่ วม และ
ทางานเป็ นทีม (4) ทุนทางวัฒนธรรม คือการมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึ งความสาคัญของ
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วัฒนธรรมซึ่ ง เป็ นรากฐานของการดารงชี วิตของมนุ ษ ย์ ประกอบด้วย ขนบธรรมเนี ยม ศาสนา
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา แนวทางปฏิบตั ิ และความเชื่อ อันเป็ นเอกลักษณ์สาคัญ
ของประเทศ สิ่ งเหล่ านี้ จะเป็ นสิ่ งสาคัญในการสร้ างคุ ณค่าและสร้ างมูลค่าเพิ่มในสังคมยุคโลกาภิ
วัตน์ โดย ทุ นนี้ ย งั หมายถึ งการมี ค วามรู ้ ความเข้า ใจวัฒนธรรมของประเทศอื่น ๆ และสามารถ
บริ หารจัดการความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมได้เป็ นอย่างดี และ (5) ทุนทางอารมณ์ คือ
การรู ้จกั ควบคุมอารมณ์ และบริ หารอารมณ์ เช่น ไม่เอาสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวมาเป็ นอารมณ์ หรื อตื่นกลัว
กับสิ่ งต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบตัวเรา ต้องรู ้ จกั ใช้สติ เหตุผล และมองโลกในแง่ดี รวมถึ งการมีภาวะ
ผูน้ าที่จะมีความสาคัญยิง่ ในยุคของการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น ดังนั้น คนไทยจะเป็ นมนุษย์ที่มีคุณภาพ
สามารถหยัดยืนแข่งขันได้ทุกเวที ไม่ใช่แค่เพียงเวทีอาเซี ยน แม้เวทีโลกคนไทยก็จะไม่เป็ นรองใคร
และเพื่อสร้างความสามารถ เพื่อแข่งขันระดับโลกไร้พรมแดนนี้ จีระ คิดว่าสาคัญเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ ง
พัฒนาทุนใหม่ 5 ประการข้างต้น ซึ่ งดิฉันเห็ นว่าหากนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มีบทบาทผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงจาเป็ นอย่างมากที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กบั ทุนมนุ ษย์ในองค์การทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
จากที่ ก ล่ า วไปแล้ว ข้า งต้น ประชาคมอาเซี ย น คื อ สภาพแวดล้อ มใหม่ ที่ อ งค์ ก ารฝ่ าย
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ต้อ งเผชิ ญ ดัง ที่ นิ ส ดารก์ เวชยานนท์ (2554ข) กล่ า วว่ า สภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ ยนแปลงไปอย่า งรวดเร็ วทาให้ฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษย์ตอ้ งปรั บ บทบาทในการรั บมื อกับความ
เปลี่ยนแปลงสู่ บทบาทในฐานะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) โดย Ulrich (1997) ได้นิยาม
บทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง (Change Agent) ไว้ว่า
การเริ่ ม ท างานในหน้า ที่ ง านของนัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เ พื่ อ เป็ นการเริ่ ม ปฏิ กิ ริ ย าในการ
เปลี่ ยนแปลง อี กทั้งต้องอานวยความสะดวกเพื่ อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง รวมถึ งมี การออกแบบ
ระบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และใช้ Pilot’s Checklist สาหรับการเปลี่ ยนแปลงในระดับ
หัว หน้า งาน หรื อ หากมี ก รณี ที่ เ กิ ดการเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว กว่า ที่ เ คยมี ม านั้น นัก บริ ห าร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มื อ อาชี พ ในฐานะตัว แทนของการเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะท าให้ อ งค์ก ารสามารถ
ตอบสนองการเปลี่ ย นแปลงได้จ ะต้อ งมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กระบวนการ
เปลี่ ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ นักบริ หารทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ต้องท าความเข้าใจทฤษฎี และการ
ประยุกต์ใช้เครื่ องมือในการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งต้องมองการเปลี่ยนแปลงเป็ นเสมือนเพื่อนมิใช่ศตั รู
เป็ นโอกาสไม่ใช่ ภยั คุ กคาม คือความได้เปรี ยบในการแข่งขันไม่ใช่ อุปสรรค อีกทั้งเป็ นแหล่งของ
คุ ณ ค่ า ไม่ ใ ช่ สิ่ ง กี ด ขวาง ทั้ง นี้ บุ ญ อนั น ต์ พิ นั ย ทรั พ ย์ (2555) กล่ า วถึ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง อันได้แก่ ภาวะโลกร้อน โลกาภิวตั น์ การรวมตัวเป็ น ประชาคมอาเซี ยน
ทาให้นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งเตรี ยมพัฒนาคน การบริ หารจัดการคนหลากหลายวัฒนธรรม
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การขยายตัวของความเป็ นเมือง ส่ งผลให้วฒั นธรรมของการบริ โภคเปลี่ ยนไป ดังนั้น บทบาทของ
นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) นี้ นกั บริ หารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ต้ อ งสามารถท างานภายใต้ แ รงกดดั น และท างานร่ วมกั บ ผู ้อื่ น ได้ เ ป็ นอย่ า งดี วาง
กระบวนการพัฒนาคนให้ยอมรับวัฒนธรรมองค์การอย่างเข้มแข็ง มีกระบวนการพัฒนาคนที่เท่าทัน
ต่อการเปลี่ ยนแปลง อีกทั้งมีการเตรี ยมความพร้อมในการบริ หารคนหลายรุ่ น และพร้ อมที่จะเป็ น
ผูน้ าการเปลี่ ย นแปลง มี ก ารพัฒ นาระบบประเมิ น ที่ โ ปร่ ง ใส ยุ ติธ รรม สามารถจัด บุ ค ลากรให้
เหมาะสมกับงานเพื่อนาไปสู่ เป้ าหมายที่วางไว้ ซึ่ ง พิภพ อุดร (2556) กล่าวอย่างสอดคล้องกัน ใน
ประเด็นการบริ หารข้ามวัฒนธรรม คือ การทาให้คนที่มีความแตกต่างกันมากๆมาทางานร่ วมกันได้
เป็ นอย่างดี ซึ่ งจะก่อให้เกิดนวัตกรรมในที่สุด ส่ วนในประเด็นความหลากหลายของคนหลายรุ่ น ที่
จะมาพร้ อมกับช่ องว่างของช่ วงอายุที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น Baby Boomer ที่มีนิสัยเอาจริ งเอาจัง
Generation X ที่มีการศึกษาดี ฉลาด เป็ นมืออาชีพสู ง แต่มีค่านิยมเหมือน Baby Boomer เพียงแต่รู้จกั
แบ่งเวลาได้ดีกว่า หรื อจะเป็ น Generation Y ซึ่ งจะเป็ นผูท้ ี่อยู่ในองค์การมากกว่า 50% นับจากปี
2015 เป็ นต้นไป ในช่วงนั้นประชากร หญิงจะมีมากถึ ง 58% ซึ่ งชายจะน้อยกว่าเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้
Generation Y จะเป็ นผูค้ รองใจคนในองค์การ ให้ความสาคัญกับครอบครัวก่อนงาน ซึ่ งเป็ นผลมา
จากการถูกเลี้ยงดูมาเป็ นอย่างดี แต่ Baby Boomer และ Generation X จะมองว่า Generation Y ไม่
น่ารัก และท้ายที่สุดแล้ว Generation Z ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มี Multi-tasking จะสามารถทางานได้หลายอย่าง
ในเวลาเดียวกัน และเมื่อถึงปี 2020 พวกนี้ จะเป็ นที่ตอ้ งการมาก แต่จะรับเข้าทางานยากมาก อีกทั้ง
การรักษาไว้ก็ยากกว่า ซึ่ งจะเป็ นที่มาของสงครามแย่งชิงผูม้ ีวฒ
ุ ิสามารก (Talent War) ในที่สุด อีกทั้ง
นิ สดารก์ เวชยานนท์ (2554ข, น. 169-174) กล่าวอีกว่า การเปลี่ยนแปลงที่มีน้ นั ส่ งผลต่อหลายภาค
ส่ วนของธุ รกิจเพื่อการอยู่รอดขององค์การที่จะต้องบังคับตัวเองให้เคลื่ อนสู่ ธุรกิจหรื อตลาดใหม่ที่
ดึ งดูดใจกว่าที่ผ่านมา โดยที่ฝ่ายทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องมีสมรรถนะเพื่อเอาชนะการเปลี่ ยนแปลง
ดังนี้ การเป็ นผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง (Leading Change) การสร้ างและกระตุน้ การเปลี่ ยนแปลง
(Creating a Need) การกาหนดและปรับวิสัยทัศน์ (Shaping a Vision) การสร้างความผูกพัน
(Mobilizing Commitment) การเปลี่ ยนแปลงระบบและโครงสร้ าง (Changing Systems and
Structures) การติดตามและควบคุม (Monitoring Progress) และการทาให้การเปลี่ ยนแปลงคงอยู่
ถาวร (Making Change Last) อีกทั้งในฐานะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์น้ ี
จาต้องทาผ่านการส่ งเสริ มและการมีส่วนร่ วมในการเปลี่ ยนแปลงที่จะช่ วยสร้ างขีดความสามารถ
ขององค์การ (Organizational Capability) เช่น การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ตอ้ งร่ วมมือกับผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องในองค์การและที่ปรึ กษาภายนอกองค์การ เป็ นต้น และเมื่อครั้งนี้ ประชาคมอาเซี ยน คือการ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายนอกที่จะมีผละกระทบโดยตรงต่อองค์การและบุคลากรของไทย ประชา
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ตัน เสนี ย ์ (2554) กล่ า วว่ า การเปลี่ ย นแปลงของปั จ จัย ภายนอก ดัง เช่ น ประชาคมอาเซี ย น มี
ผลกระทบต่อการปรับเปลี่ ยนวิธีการดาเนิ นการขององค์การ ดังนั้นการที่องค์การจะขับเคลื่ อนได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจาเป็ นต้องทบทวนการบริ หารจัดการและการพัฒนาความรู ้ ความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับต่อสภาพการแข่งขันและการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการบริ หารงานทรัพยากร
มนุ ษย์ให้สอดรับกับสภาวะแวดล้อมที่เข้ามากระทบด้วย สาหรับบทความ การปรับเปลี่ยนบทบาท
ของผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ยุคใหม่น้ ี มีวตั ถุประสงค์ให้ผบู้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตระหนักและ
เห็ นถึ ง ความจาเป็ นต้องเพิ่ ม ศัก ยภาพเพื่ อให้มี ท้ งั ความรู ้ ทัก ษะ ทัศ นคติ หรื อกล่ า วโดยรวมคื อ
สมรรถนะ (Competency) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างหลี กเลี่ยง
ไม่ได้ จึงเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุษย์เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทเตรี ยมความพร้อมให้กบั บุคลากร
ภายในองค์การ ดังนั้นผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จาเป็ นต้องปรับแนวคิดให้เป็ นการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ในเชิ งรุ ก ให้แก่ องค์ก ารเพื่ อพัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษย์ใ ห้มี ประสิ ทธิ ภาพในการท างานโดย
มองเห็นถึงคุณค่าหรื อผลที่ได้จากการปฏิบตั ิงาน ดังนั้นผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จาเป็ นต้องเข้าถึ ง
บทบาทในฐานะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ซึ่ งมีหน้าที่คอยกระตุน้ ให้พนักงานและ
ตัวเองพร้ อมที่ จะยอมรั บและปรั บเปลี่ ยนองค์การตลอดเวลา เพื่อองค์การสามารถแข่งขันได้ จน
สร้ างความได้เปรี ยบในการแข่งขันในการติดตามความเคลื่ อนไหวของการเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ ที่
เกิ ดขึ้นภายในและภายนอกองค์การ รวมทั้งสามารถกาหนดและวางแผนการเปลี่ยนแปลงองค์การ
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ สอดคล้องกับ เลิศชัย สุ ธรรมานนท์ (2551) กล่าวว่า ใน
การวางระบบและนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์เป็ นผลสื บเนื่องมาจากความ
ต้องการที่ จะท าให้งานด้า นทรั พยากรมนุ ษ ย์มี ค วามเป็ นระบบมากขึ้ น การนาเครื่ องมื อทางการ
จัดการมาใช้ส่งผลกระทบต่อการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์แบบดั้งเดิม นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จึง
ต้องมีความสามารถในการพัฒนาระบบ สร้างการยอมรับเชื่อถือให้กบั ผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์และ
ผูบ้ ริ หารในองค์การ อีกทั้งต้องบริ หารการเปลี่ ยนแปลงเพื่อการยอมรับสิ่ งใหม่ ๆ ที่เกิ ดขึ้น อีกทั้ง
Ulrich (1997) เห็ นว่า นัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มื ออาชี พ ต้องมี บ ทบาทในการเป็ นผูน้ าการ
เปลี่ ย นแปลง โดยการสร้ า งขี ดความสามารถขององค์ก ารให้ส ามารถปรั บเปลี่ ย นได้ตามปั จจัย
แวดล้อ มและความต้อ งการทางธุ รกิ จ ด้ว ยนวัต กรรมทางความคิ ด รวมทั้ง มี ก ารศึ ก ษาบทบาท
นัก พัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษย์ก ับ การเปลี่ ย นแปลงองค์ก ารนวัตกรรม ศึ ก ษาเฉพาะกรณี บริ ษ ทั ทรู
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ผลจากการศึ กษาพบว่า บทบาทนักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ที่เข้าไป
มี บ ทบาทในฐานะผู ้น าการเปลี่ ย นแปลงในการสร้ า งนวัต กรรมของบริ ษ ัท มี ไ ม่ ม ากเท่ า ไหร่
แต่จะมีส่วนร่ วมในการสร้างนวัตกรรม โดยมีส่วนร่ วมในการเปลี่ยนแปลงร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง
มีส่วนในการเปลี่ ยนแปลง ให้เกิดการปรับปรุ ง สร้างสภาพแวดล้อมในการทางานให้เป็ นองค์การ

66
สร้ า งสรรค์นวัตกรรมให้ แก่ องค์ก าร และมี ส่ วนร่ วมในการเปลี่ ย นแปลงองค์ก ารที่ ดาเนิ น การ
อย่า งปกติ แ ละเปลี่ ย นแปลงให้เ ป็ นองค์ก ารนวัตกรรม อี ก ทั้ง นัก พัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ต้อ งมี
บทบาทในการเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ สร้ า งนวัตกรรม กล่ า วคื อ การเปลี่ ย นแปลงให้มี ก ารปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมในการทางานที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมองค์การ (พิทกั ษ์ ไปเร็ ว, 2550)
นอกจากนี้ ชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ (2556) แสดงผลจากการสารวจการเตรี ยมความพร้อม เพื่อ
เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนของภาคธุ รกิจเอกชน จากการสารวจตัวอย่าง 1,500 ตัวอย่าง ใน 13 ประเภท
ธุ รกิจ พบว่า 1) ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่มีความเข้าใจประชาคมอาเซี ยนมากขึ้น เพิ่มจากร้อยละ 24.7
ในปี 2553 มาเป็ นร้อยละ 97.78 ในปี 2555 และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนถึงร้อยละ
94.7 2) สาหรับ SMEs ในภาพรวม มากกว่าร้อยละ 50 ยังไม่มีความพร้อม 3) ผูป้ ระกอบการด้านการ
ผลิ ตและการบริ ก ารส่ วนใหญ่ ย งั ไม่ มี ค วามพร้ อมในการแข่ ง ขัน ส่ วนที่ พ ร้ อม ได้แก่ ธุ รกิ จการ
สื่ อ สารและโทรคมนาคม ธุ ร กิ จ การเงิ น ธุ ร กิ จ ภัต ตาคารและโรงแรม รวมถึ ง ธุ ร กิ จ ขนส่ ง 4)
ผูป้ ระกอบการด้านเกษตรกรรมไม่เข้าใจเรื่ องอาเซี ยน ร้ อยละ 80 รองลงมา คือ ภาคอุตสาหกรรม
ร้อยละ 52.8 โดยธุ รกิ จอุตสาหกรรมก่อสร้ าง ไม่เข้าใจสู ง ถึงร้อยละ 94.74 รองลงมา คือ กลุ่มปศุ
สัตว์ 93.75 5) สาเหตุที่ทาให้ไม่เข้าใจเรื่ องประชาคมอาเซี ยน คือ การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารยังน้อย
และไม่ทวั่ ถึ ง โดยเฉพาะ SMEs ในต่างจังหวัด ยิ่งในจังหวัดเล็ก ๆ มีสัดส่ วนถึ งประมาณร้ อยละ
61.19 รองลงมา ร้อยละ 28.36 เพราะยังไม่มีหน่วยงานใดมาให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนที่
ชัดเจน และ 6) ประเด็นที่ ผูป้ ระกอบการต้องการข้อมู ลและความรู ้ เพิ่ม เติ มมากที่ สุ ด คื อ เรื่ อง
มาตรฐานสิ นค้าร่ วมของอาเซี ยน รองลงมาเป็ นการเปิ ดเสรี ดา้ นการลงทุน และการเคลื่อนย้ายฝี มือ
แรงงาน นอกจากนี้ คื อ ความเชื่ อ มั่น ด้า นเศรษฐกิ จ และการลงทุ น จากที่ ก ล่ า วมา เห็ น ได้ว่ า
ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจในระดับที่ดี หากแต่ไม่ทราบถึงรายละเอียดในเชิ งลึ ก
เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ใน
ฐานะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงจึงต้องเป็ นผูเ้ ร่ งปฏิ กิริยาการเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งสอดรับกับการศึกษาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน โดย ชลดา ประยูรพาณิ ชย์ และคณะ
(2555) ศึกษาเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตอุ ตสาหกรรมภาคตะวันออก พบว่า ค่าเฉลี่ ยของ
การแสดงบทบาทผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์อยูใ่ นระดับปานกลางทุกข้อ
เมื่อจาแนกรายข้อแล้วเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย คือ บทบาทการติดตามความเคลื่อนไหวของการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกองค์การอยูเ่ สมอ บทบาทในการกาหนดหรื อวาง
แผนการเปลี่ ยนแปลงภายในองค์การให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ บทบาทในการ
สื่ อสารให้พนักงานเกิดความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง บทบาทในการผลักดัน
จูงใจให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงภายในองค์การซึ่ งจะเป็ นตัวส่ งเสริ มกลยุทธ์ทางธุ รกิจขององค์การให้
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ประสบความสาเร็ จ บทบาทในการดาเนิ นการสนับสนุนให้พนักงานมีความพร้อมและมีทศั นคติที่
เปิ ดรั บต่อการเปลี่ ยนแปลง เพื่อให้พนักงานสามารถปรั บตัวได้ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ ที่
เกิ ดขึ้ น บทบาทในการมี ความสามารถในการทางานเชิ งรุ ก และเป็ นผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ
โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษ ย์ขององค์ก ารในการดาเนิ นการให้ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อธุ รกิจและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่ อง และ
บทบาทในการสร้างการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อผลักดันให้การ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์การประสบความสาเร็ จ
ในช่ วงที่ผ่านมามี การศึกษาบทบาทและแนวโน้มของการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ภาครั ฐ
ไทยในทศวรรษหน้า หรื อ 10 ปี ข้างหน้า พบว่า รู ปแบบจะเปลี่ ยนไปจากเดิ ม ซึ่ งบทบาทการเป็ น
ผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงมีความเด่นชัดมาก โดยจะเป็ นผูส้ ร้ างหรื อนาการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแส
โลกาภิวตั น์ที่รวดเร็ วและไม่สามารถคาดเดาได้ เพื่อที่จะนาคนในภาครัฐให้มีความพร้อม สามารถ
ปรั บตัวและส่ ง มอบผลผลิ ตในการบริ การประชาชนได้อย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ (เกษมสันต์ สารภี ,
2549) รวมทั้ง ตรี นวลนุ ช กองผาพา (2552) ศึกษาถึงสภาพการณ์ของบทบาทการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ เพื่อมุ่งแสวงหาแนวทางการพัฒนาบทบาทการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ยุคใหม่ในวิสาหกิ จ
ขนาดใหญ่จงั หวัดขอนแก่น พบว่า บทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ยุคใหม่ในฐานะของผูน้ าการ
เปลี่ ยนแปลงนี้ จะต้องมีความเป็ นผูน้ าในการประสานความร่ วมมือระหว่างผูจ้ ดั การสายงานและ
ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ในการก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละพัฒ นาให้ เ ป็ นระบบการจัด การที่ ดี โดยต้อ งให้
คาปรึ กษาและเป็ นตัวกลางเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ าย อีกทั้งเป็ นที่ปรึ กษาในเรื่ องการบริ หารคน
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์การให้แก่ผบู ้ ริ หารทุกระดับ ทั้งนี้ ต้องมีการ
ประเมิ น วิเคราะห์ เพื่ อให้ไ ด้แนวทางการบริ หารที่ เหมาะสมยิ่ง ขึ้ น นอกจากนี้ คมคาย ธมะสุ ข
และศุภลักษณ์ ปิ ยะธี รธิ ติวรกุล (2547) ศึกษาความคาดหวังของผูบ้ ริ หารต่อบทบาทของผูบ้ ริ หาร
แผนกทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นนิ ค มอุ ตสาหกรรมอมตะนคร พบว่า บริ ษ ัท ที่ มี สั ดส่ วนผูถ้ ื อ หุ ้ นเป็ น
ชาวต่างชาติมากกว่าไทย คาดหวังให้ผบู ้ ริ หารแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์แสดงบทบาทในฐานะ
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในเรื่ องการสร้างนวัตกรรม สามารถพัฒนาและเป็ นนั กวางแผนกล
ยุทธ์ที่มีความสามารถในการวินิจฉัยองค์การ โดยต้องรู ้ขอ้ มูลทั้งจากปั จจัยภายในและภายนอกที่จะ
ส่ งผลกระทบต่อการแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลา ซึ่ ง วิฑูร สุ ขะวัธนกุล และเกี ยรติ ศกั ดิ์ แสนมหา
ทรั พ ย์ (2547) พบว่า ปั จ จัย ด้า นความสามารถในการเปลี่ ย นแปลงขององค์ ก ารเป็ นปั จ จัย ที่ มี
ความสั มพันธ์ และเชื่ อมโยงต่ อบทบาทผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง อี กทั้งยังพบว่า ผูบ้ ริ หารทรั พยากร
มนุ ษย์ในองค์การธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมเครื่ องนุ่ ง ห่ ม ประเทศไทยแสดงบทบาทนี้ อยู่ใ นระดับมาก
ใกล้เ คี ย งกัน ในกลุ่ ม ตัว อย่ า งทั้ง 4 บริ ษ ัท โดยการมี ส่ ว นร่ ว มในการช่ ว ยเหลื อ การปรั บ ตัว
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เปลี่ ยนแปลง และมีการออกแบบกระบวนการและโครงสร้ างของหน่ วยงานทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อ
สร้างความสามารถในการเปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น นาระบบการบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การ
(TQM) มาใช้เพื่อปรั บปรุ งกระบวนการทางานของหน่ วยงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
และนักทรั พยากรมนุ ษย์ได้สร้ า งความจาเป็ นของการเปลี่ ยนแปลงให้เกิ ดร่ วมกันด้วยการทาให้
พนักงานทุกคนในองค์การทราบและเข้าใจถึงความจาเป็ นในการเปลี่ยนแปลง และยังสอดคล้องกับ
บทบาทการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในบริ ษทั เครื อซิ เมนต์ไทย ตามแนวคิดของ Ulrich พบว่า ใน
บทบาทของผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมี คะแนนเฉลี่ยในเกณฑ์ที่มาก เด่นชัดในเรื่ องการช่วยให้องค์การ
ปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลง รวมถึ งการปรั บพฤติกรรมของพนักงานและองค์การเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การ อีกทั้งการปรับวัฒนธรรมองค์การสาหรับการเปลี่ ยนแปลง (ภูศิษ น้อย
แสง, 2545)
ในการศึกษาของ Wang and Niu (2010) ใน Multiple Roles of Human Resource
Department in Building Organizational Competitiveness-Perspective of Role Theory การศึกษา
ครั้ งนี้ เป็ นการจาแนกถึ ง บทบาทของนัก พัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (HRD) จากมุ มมองของทฤษฎี
บทบาทของนักทรั พยากรมนุ ษย์ และกล่ าวถึ งอิ ท ธิ พลของบทบาทที่ มี ต่อผลการปฏิ บตั ิ งานของ
องค์การ ภายใต้ 4 บทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ได้แก่ หุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
งานทรัพยากรมนุ ษย์ ที่พ่ ึงของพนักงาน และผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งเก็บข้อมูลจาก 112 บริ ษทั ใน
ไต้ห วัน ผลที่ ไ ด้แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า บทบาทของนัก พัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลการ
ปฏิ บ ัติ ง านของบริ ษ ัท โดยเฉพาะผลการปฏิ บ ัติ ง านในบทบาทที่ พ่ ึ ง ของพนัก งาน ( Employee
Champion) และบทบาทผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ถึ งแม้วา่ บทบาทของนักพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์จะถูกจากัดที่การเปลี่ ยนแปลงการทางานของพนักงาน โดยการพยายามที่จะเป็ น
หุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ ให้ดียิ่งขึ้ น แต่ส าหรั บผลวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ ระหว่างบทบาทของนัก
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์กบั ผลการปฏิบตั ิงานขององค์การ ผ่านโมเดลโดยตรง พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่า งบทบาทนักบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มื ออาชี พ กับ ผลการปฏิ บ ตั ิ ง านขององค์ก ารที่ ไ ด้ใ ช้
สมการทดสอบมาก่อนแล้วนั้น มี 1 คู่ที่มีนยั สาคัญทางสถิติกบั ความสัมพันธ์เชิงบวก (p<0.05) ซึ่ งได้
ข้อสรุ ปว่า ผลการปฏิบตั ิงานสามารถอธิ บายได้โดยบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พ
แต่ผลการวิเคราะห์ น้ ี เป็ นเพียงบางส่ วนของการวิเคราะห์ โมเดลนี้ ซึ่ ง บทบาทที่ พ่ ึงของพนักงาน
(Employee Champion) และบทบาทผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) สามารถอธิ บายผลการ
ปฏิบตั ิงานขององค์การได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
ในการศึกษาเรื่ อง Human resources roles: Ideal versus practiced: A cross-country
comparison among organizations in Asia ของ De Guzman et al. (2011) เพื่อเก็บข้อมูลที่สาคัญของ
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บทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ โดยการสารวจนี้ ทาในกลุ่มนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พ
ที่ เรี ย นในหลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับ สู ง ในสถาบันธุ รกิ จชั้นนาในเอเชี ย ซึ่ ง ใช้เวลาในการส ารวจ
มากกว่า 6 เดือน ในปี 2006-2007 เครื่ องมือในการสารวจตั้งอยูบ่ นพื้นฐานแบบการประเมินบทบาท
นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของ Dave Ulrich and Jill Conner และนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
รู ปแบบการบริ หารในเอเชี ย ซึ่ งมืออาชี พเหล่านี้ ทางานอยูใ่ นภูมิภาคที่หลากหลาย และบรรษัทข้าม
ชาติในอินเดีย มาเลเซี ย อินโดนีเซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ โดยการสุ่ มตัวอย่างเป็ นการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย
โดยกลุ่ มตัวอย่างทั้งหมดคื อนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์มืออาชี พ 377 คน ตอบแบบสอบถามมา
ทั้งหมด 359 คน ผลของงานวิจยั ย้ าให้เห็ นถึ งความรู ้ สึกที่ตอ้ งพิจารณาในความแตกต่างระหว่าง
หน้าที่งานที่เป็ นแนวปฏิ บตั ิ ข องนักบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ในปั จจุ บนั กับงานบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ในอุดมคติที่ช้ ีให้เห็นความต่างในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในแนวทางของการทางาน
เชิ งกลยุทธ์กบั บทบาทของผูจ้ ดั การด้านบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ความแตกต่างระหว่างแนวปฏิ บตั ิ
กับอุดมคติในการบริ หารงานของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ดูได้จากระดับของการบริ หาร รวมถึง
ความแตกต่า งของพื้นที่ (ประเทศ) ที่ ข้ ึ นอยู่กบั ประเภทขององค์ก าร ขนาดขององค์การ รวมถึ ง
ผูจ้ ดั การการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ทางานให้กบั แผนกทรัพยากรมนุ ษย์หรื ออยูแ่ ผนกอื่น ซึ่ งผลการ
วิเคราะห์ดว้ ย t-test เรื่ องความแตกต่างในระดับการรั บรู ้ ในหน้าที่ งานของนักบริ หารทรั พยากร
มนุษย์ ระหว่างความเป็ นจริ งกับอุดมคติ ผล คือ บทบาทผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีคะแนนในความเป็ น
จริ งน้อยกว่าอุดมคติ อีกทั้งคะแนนของบทบาทผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในการแสดงบทบาทในความ
เป็ นจริ งน้อยกว่าอุ ดมคติ โดยแตกต่ างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ ส่ วนการวิเคราะห์ One-way
ANOVA พบว่าขนาดขององค์การและประสบการณ์ของผูต้ อบแบบสอบถามไม่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติในประเด็นความแตกต่างระหว่างคะแนนการทางานจริ งกับอุดมคติ ของทั้ง 4 มิติ
นอกจากนี้ ระดับการศึกษา คือปั จจัยสาคัญในมิติผนู้ าการเปลี่ยนแปลงและผูเ้ ชี่ ยวชาญงานบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ หมายถึงระดับการศึกษาทาให้เกิดความแตกต่างในการรับรู ้เข้าใจในบทบาทของ
หน้า ที่ ง านบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษย์ใ นบทบาทผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงและผูเ้ ชี่ ย วชาญงานบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งความแตกต่างของบทบาทผูน้ าการเปลี่ยนแปลงและผูเ้ ชี่ยวชาญงานบริ หาร
ทรั พยากรมนุ ษย์ เมื่ อระดับ การศึ กษาที่ สาเร็ จ เป็ นปั จจัยกาหนด เชื่ อมโยง 2 มิติ ผลคือ ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับ Doctor รับรู้ ได้ดีที่สุดในหน้าที่งานของนักบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ในบทบาทผูน้ าการเปลี่ยนแปลง และน้อยสุ ดในบทบาทผูเ้ ชี่ ยวชาญงานบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ แต่ เป็ นไปในทางตรงกันข้ามสาหรั บผูส้ าเร็ จการศึ กษาระดับ ปริ ญญาโท นอกจากนี้ ผ ล
การศึ ก ษายัง พบอี ก ว่ า โดยทั่ว ไปแล้ว บทบาทผูจ้ ัด การด้า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นฐานะผูน้ าการ
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เปลี่ยนแปลงมีการสร้างความเข้าใจที่น้อย แม้เป็ นเอกฉันท์วา่ บทบาทผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของนัก
ทรัพยากรมนุษย์น้ นั สาคัญ แต่ในแนวปฏิบตั ิก็ยงั ไม่มีความเป็ นสากล
ในการศึ ก ษาเรื่ อง การพัฒนาโมเดลความสัมพัน ธ์ เชิ งสาเหตุ ของปั จจัย สมรรถนะและ
บทบาทที่ส่งผลต่อความเป็ นมืออาชี พของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การประเทศไทย
ของ วีระวัฒน์ ปั นนิตามัย (2555) กล่าวว่า เมื่อพิจารณาถึ งบทบาทการเป็ นหุ ้นส่ วนเชิ งยุทธศาสตร์
เราพึงพิจารณาบทบาทการเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปด้วย ดังทัศนะของ Ulrich (1997) ที่วา่
บทบาทการเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์จะต้องเสริ มไปกับบทบาทของการเป็ นผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง
โดยนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องปลุกเร้าผูค้ นทุกระดับอ้าแขนเปิ ดตนรับกับการเปลี่ยนแปลง
ปลูกฝังแนวคิดที่วา่ ผูช้ นะ คือ ผูท้ ี่ปรับตน เรี ยนรู ้ และลงมือเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ขณะที่ผแู ้ พ้
คือคนที่มุ่งทาแบบเดิ ม ๆ และให้ผคู ้ นในองค์การเห็ นโอกาส เห็ นคุ ณค่า เห็ นประโยชน์ และเห็น
ความจริ งในการเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อเราพิจารณาค่าสถิติ Standardized Loading Estimate จะพบว่า
ในกลุ่มตัวอย่างภาพรวม และกลุ่มตัวอย่างภาครัฐ บทบาทผูน้ าการเปลี่ยนแปลงยังมีความสาคัญน้อย
(ลาดับ 3) ขณะที่ภาคเอกชนมีบทบาทในระดับนี้ สูงกว่า (ลาดับ 2 รองจากบทบาทการเป็ นหุ ้นส่ วน
ทางกลยุทธ์) ผลเช่นนี้อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงบริ บทในการปฏิบตั ิงานขององค์การภาคเอกชน ซึ่ งมี
ลักษณะการแข่งขันกันสู งซึ่ งเป็ นแรงกดดันให้นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ในภาคเอกชนต้องมีการ
ตื่นตัวและพร้ อมในการปรับเปลี่ ยนแนวปฏิ บตั ิไปตามนโยบายของผูบ้ ริ หารอยู่ตลอดเวลา ตรงกัน
ข้ามกับองค์การภาครั ฐซึ่ งนโยบายในการปฏิ บตั ิ งานมี ความเสถี ยรมากกว่านักบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ในภาครัฐจึงไม่ตอ้ งตื่นตัวหรื อปรับเปลี่ ยนตนเองมากเท่าใดนัก ดั้งนั้นควรส่ งเสริ มบทบาท
ของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ที่สาคัญ ได้แก่ การเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ และการเป็ นผูน้ าการ
เปลี่ ยนแปลงให้มากขึ้น เพื่อนาไปสู่ การเป็ นมืออาชี พที่มากขึ้นของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ที่
กล่าวเช่นนี้เพราะ ผลการศึกษาเชิงประจักษ์ ของ วีระวัฒน์ ปันนิตามัย ในปี 2551 พบว่า บทบาทการ
เป็ นหุ ้ น ส่ ว นทางกลยุ ท ธ์ เ พี ย งบทบาทเดี ย วสามารถท านายความเป็ นมื อ อาชี พ ของนัก บริ ห าร
ทรัพยากรมนุ ษย์ในไทยในภาพรวมได้ถึง 52% และบทบาทการเป็ นผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงทานาย
ความเป็ นมืออาชีพของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไทยได้ร้อยละ 55 ซึ่ งเป็ นการยืนยันข้อเสนอของ
Ulrich and Brockbank (2005 อ้างถึงใน วีระวัฒน์ ปั นนิ ตามัย , 2555) ที่ส่งเสริ มให้นกั ทรัพยากร
มนุ ษย์มืออาชี พแสดงตนในฐานะหุ ้นส่ วนเชิ งยุทธศาสตร์ โดยต้องมีความรอบรู ้ในเชิ งธุ รกิจ อันจะ
ส่ งผลให้พวกเขาส่ งมอบผลงานด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่เป็ นเลิศ และความสามารถจัดการ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมปั จจุบนั ได้เป็ นอย่างดี (Brockbank, Sioli, & Ulrich,
2002 อ้างถึงใน วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2555)
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จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ในบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงในการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การภารรัฐและภาคเอกชนในประชาคม
อาเซี ย น สามารถกล่ า วโดยสรุ ป ได้ว่า ในบทบาทการเป็ นผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงของนัก บริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์น้ นั นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งเป็ นตัวเร่ งในการเปลี่ยนแปลง เพื่อกระตุน้ ให้
ตัว เองและบุ ค ลากรมี ค วามพร้ อ มและยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลง อี ก ทั้ง มี ท ัศ นคติ ที่ เ ปิ ดรั บ การ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยสร้างความสามารถในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ เมื่อนัก
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์รับบทบาทผูน้ าการเปลี่ยนแปลงต้องสามารถบอกบุคลากรได้วา่ 1) อะไรที่
จะต้องทาให้สาเร็ จเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน เช่น บุคลากรสามารถสื่ อสารได้อย่างดี อย่างน้อย 3
ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาถิ่นในประเทศอาเซี ยน สามารถทางานข้ามวัฒนธรรม
ได้ เมื่อต้องเผชิ ญกับคนที่มาจากหลากหลายประเทศ มีสไตล์การทางาน หรื อมีวฒั นธรรมในการ
ทางาน การใช้ชีวิตที่ต่างกัน เป็ นต้น 2) อะไรคือภาพที่จะเกิดขึ้น เมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นสาเร็ จ นัก
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งสามารถแสดงให้บุคลากรในองค์การเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้ปรับใน
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง เช่น การทางานข้ามวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของคนได้น้ นั
จะเป็ นเส้ นทางนาไปสู่ ก ารมี ผ ลการปฏิ บ ตั ิ ง านที่ ดี ข้ ึ น อันจะส่ ง ผลโดยตรงต่ อค่ า ตอบแทนที่ มี
แนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้ นด้วย เป็ นต้น 3) ทาไมต้องเปลี่ ยนแปลง หากเราไม่เปลี่ ยนแปลงให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก องค์การจะไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และเมื่อองค์การ
ล้มเหลวบุ คลากรอาจถึ งขั้นตกงานได้ เป็ นต้น 4) ใครที่เกี่ ยวข้องกับการเปลี่ ยนแปลง นักบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งสื่ อสารผ่านหัวหน้างาน หรื อสื่ อสารโดยตรงให้เป็ นที่เข้าใจโดยทัว่ กันว่า การ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็ นเรื่ องเฉพาะบุคคล หากแต่เป็ นเรื่ องของทุกคนที่อยูใ่ นองค์การ เป็ นเรื่ องที่ทุก
คนต้องให้ความร่ วมมือกันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่องค์การต้องการ แต่ที่สาคัญ
กว่านั้น นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งเป็ นผูร้ ิ เริ่ มในฐานะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง โดยการตัวเร่ งใน
การเปลี่ ยนแปลงอันจะเป็ นคาตอบสาคัญสาหรับคาถามต่อไปที่วา่ 5) การเปลี่ยนแปลงจะเริ่ มขึ้น
เมื่อไร ดังที่กล่าวไปแล้วนั้น การเปลี่ยนแปลงจะประสบความสาเร็ จก็ต่อเมื่อบุคลากรในองค์การมี
คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ที่ ส ามารถช่ ว ยสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขัน ให้ ก ับ องค์ก ารใน
ประชาคมอาเซียนได้
นอกจากนี้ในการเปิ ดประชาคมอาเซี ยนจะส่ งผลให้เกิดการแย่งชิงบุคลากรผูท้ ี่มีวุฒิสามารถ
ทาให้องค์การเกิดความเสี่ ยงที่จะสู ญเสี ยบุคลากรที่ดีที่เก่งเหล่านั้นไปสู่ องค์การที่มีสิ่งจูงใจมากกว่า
ซึ่งนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงนี้ มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะสื่ อสารและ
สร้ า งความผูกพันให้กบั บุ คลากรภายในองค์ก าร หากแต่ ตอ้ งทาร่ วมกับหัวหน้างานผูซ้ ่ ึ งมี ค วาม
ใกล้ชิดกับบุ คลากรในสายงานนั้น ๆ เป็ นอย่างดี อี กทั้งต้องร่ วมกันพัฒนาตัวแบบที่ จะใช้ในการ
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เปลี่ ย นแปลงเพื่ อให้ องค์การสามารถแข่งขันได้ใ นประชาคมอาเซี ยนให้พ ร้ อมรั บมื อกับสิ่ งที่ จะ
เกิดขึ้นทั้งที่รู้ล่วงหน้าและไม่รู้ล่วงหน้า สาหรับการเปิ ดประชาคมอาเซี ยนที่นอกจากจะมีการแย่งชิ ง
ผูม้ ีวุฒิสามารถแล้วนั้น การเปิ ดเสรี แรงงานฝี มือยังส่ งผลให้นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จาเป็ นต้อง
สร้างการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ซึ่ งต้องพิจารณาว่าวัฒนธรรมที่เหมาะสมควรจะเป็ นอย่างไรที่
จะทาให้บุคลากรที่หลากหลายสามารถทางานร่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข อันจะมีผลต่อความสาเร็ จ
ในการเปลี่ยนแปลงขององค์การ ซึ่ งต้องทาพร้อมกับการปรับพฤติกรรมของบุคลากรให้เหมาะสม
กับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนด้วย
สิ่ ง ที่ จ ะลื ม ไปเสี ย ไม่ ไ ด้ส าหรั บ บทบาทนัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นฐานะผู ้น าการ
เปลี่ ย นแปลงที่ ส่ ง ผลต่ อการเตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากรในองค์ก ารภาครั ฐ และภาคเอกชนใน
ประชาคมอาเซี ยนนี้ คือ การทาให้บุคลากรมีความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน กล่าวคือ ทา
อย่างไรให้บุคลากรไม่กลัวการเปลี่ ยนแปลง มองการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนเป็ นโอกาส เป็ นการ
ได้เปรี ยบในการแข่ ง ขัน เป็ นคุ ณค่ า ทั้ง นี้ นัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ค วรท า Pilot’s Checklist
สาหรับหัวหน้างาน เพื่อสร้างหัวหน้างานให้สามารถเป็ นตัวแบบในการเปลี่ยนแปลงให้แก่บุคลากร
ในสายงานนั้น ๆ อย่างไรก็ดีในการนาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งไม่ลืม
ที่จะคอยติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อควบคุ มให้การเปลี่ ยนแปลงที่จะเกิ ดขึ้นตอบ
โจทย์ใ นการเตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากรในองค์ก ารเพื่ อ เข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นจนกลายเป็ น
พฤติกรรมที่คงอยูอ่ ย่างถาวร เป็ นต้น

2.5 บทบาทนักบริ หารทรั พยากรมนุษย์ ในฐานะที่พงึ่ ของพนักงานที่มีผลต่ อการเตรียม
ความพร้ อมของบุคลากรในองค์ การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
ท่ามกลางกระแสของการเตรี ยมความพร้ อมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนได้สร้ าง
ความตระหนักและตื่นตัวเป็ นอย่างมากทั้งในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย โดย
ประเด็นหลักสาคัญเมื่อเราพูดถึ งประชาคมอาเซี ยนที่กาลังจะเกิ ดขึ้น คื อ เราจะเตรี ยมความพร้ อม
อย่างไรในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน เมื่อเปิ ดประชาคมอาเซี ยนนั้น จะมี การใช้ขอ้ ตกลง MRAs
หรื อการเปิ ดเสรี ในการเคลื่ อนย้ายแรงงานฝี มื อ อันเป็ นผลให้เกิ ดความเสี่ ยงต่อการขาดกาลังคน
คุณภาพ ซึ่ งกาลังคนคุ ณภาพมีโอกาสถ่ายไปยังภาคส่ วนหรื อภูมิภาคอื่น ซึ่ งเรี ยกอีกนัยหนึ่ งว่าเกิ ด
การสมองไหล ส่ งผลให้องค์การในภาครัฐและภาคเอกชนต้องสร้างมาตรฐานการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ใ นระดับ อาเซี ยน ทั้ง เรื่ องโครงสร้ า ง ระบบสรรหา ระบบพัฒนา ระบบค่ าตอบแทนและ
สิ่ งจูงใจ เงื่ อนไขการจ้างงานที่ยืดหยุ่นคล่องตัว ดึ งดูดและรักษาบุคลากรคุณภาพไว้ได้ (สานักงาน
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คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน, 2556ข) ดังกรณี ศึกษาของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
ส าหรั บ กรณี ศึ ก ษาในเรื่ องดัช นี ค วามพร้ อ มของบริ ษัท เข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น กรณี ศึ ก ษา
โรงพยาบาลบารุ งราษฎ์ ศึกษาโดย นุชนาถ จันทราวุฒิกร และคณะ (2557) พบว่า โรงพยาบาลบารุ ง
ราษฎ์ใช้การรักษาและพัฒนาบุคลากรเป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญลาดับต้นๆในการปรับตัวของโรงพยาบาล
ที่นอกจากแพทย์ที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นแล้ว ทางโรงพยาบาลให้ความสาคัญกับการรักษาและดึงตัว
ทีมแพทย์ไว้เป็ นอย่างมากเพื่อดึ งดูดผูร้ ับบริ การและทีมแพทย์ กล่าวคือ กลยุทธ์ในการสร้ างความ
แข็งแกร่ งภายใน คื อสิ่ งที่ โรงพยาบาลเลื อกใช้ในการรั กษาบุ คลากรทางการแพทย์ โดยมุ่ งสร้ า ง
บรรยากาศในการทางานเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีความสุ ข เหมือนโรงพยาบาล คือ บ้านใหม่
ของแพทย์ที่ทางานต่างประเทศและต้องการกลับมาทางานในบ้านของตัวเอง AEC ไม่ใช่สิ่งที่บารุ ง
ราษฎ์กงั วล แม้ประเทศเพื่อนบ้านจะมีขอ้ เสนอที่ดี ให้แพทย์เหล่านั้น แต่การได้กลับมาทางานใน
บ้านเกิดของตนเอง คือข้อได้เปรี ยบของโรงพยาบาลที่จะได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาเป็ นกาลังสาคัญ
และเมื่อบารุ งราษฎ์ได้แพทย์เชี่ ยวชาญมารวมตัวกัน ก็จะเป็ นแม่เหล็กดึงดูดแพทย์ช้ นั นาใหม่ ๆ ให้
อยากร่ วมงานกับโรงพยาบาล นัน่ คือ ลูกโซ่ในการดึงดูดทีมแพทย์ เพราะแพทย์ที่มีฝีมือต่างมุ่งหวังที่
จะร่ วมกันกัน เพื่อได้เรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน สอดคล้องกับการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
นอกจากนี้ ส านัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา (2555) ได้ ก ล่ า วถึ ง บทบาทการเป็ น
ผูส้ นับ สนุ น พนัก งานในการเตรี ย มความพร้ อ มด้า นการผลิ ต และพัฒ นาก าลัง คน เพื่ อ รองรั บ
การเคลื่ อ นย้า ยแรงงานเสรี ใ น 8 สาขาวิ ช าชี พ ภายใต้ก รอบประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นใน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 โดยมี ก ลยุ ท ธ์ คื อ รั ฐ บาลจัด ให้ ก ารเตรี ยมความพร้ อ มรองรั บ อาเซี ย นเป็ น
วาระแห่ งชาติ ปรับปรุ งแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสร้ างแผนแม่บท (Roadmap) ในการผลิตและพัฒนา
บุคลากร ทั้ง 8 สาขาวิชาชี พ สมาคมและสภาวิชาชี พที่ดูแล 8 กลุ่มอาชี พต้องมีการปรับปรุ งแก้ไข
กฎระเบียบ กฎหมายที่เป็ นอุปสรรคต่อการเปิ ดเสรี โดยคานึ งถึงประโยชน์และขีดความสามารถใน
การแข่ งขันของประเทศ ศึ ก ษาตลาดแรงงานในแต่ ละสาขาอาชี พ ในกลุ่ ม ประชาคมอาเซี ยนใน
ปั จจุบนั และอีก 5-10 ปี ข้างหน้า ในประเด็นอุปสงค์และอุปทาน รวมถึ งโครงสร้ างค่าตอบแทน
ดัง นั้น จึ ง เป็ นบทบาทที่ ส าคัญ ของนัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นการรั บ บทบาทเป็ นที่ พ่ ึ ง ของ
พนักงาน (Employee Champion) ดังการศึกษาของ ธนารัตน์ เทพโยธิ น (2544) เรื่ องบทบาท และ
สมรรถนะของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตามความคาดหวังของผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์การ
ธุ รกิ จในจังหวัดเชี ยงใหม่และลาพูน ผ่านการวิจยั เชิ งสารวจ พบว่า ผูบ้ ริ หารระดับสู งในองค์การ
ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม ตัว อย่า ง คาดหวัง ให้ นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มี บ ทบาทในการเป็ นที่ พ่ ึ ง ของ
พนักงาน (Employee Champion) เป็ นอันดับแรก เนื่ องจากการทาให้พนักงานมีความรู ้สึกผูกพันกับ
งานและบริ ษทั จะทาให้พนักงานทุ่มเททางานให้กบั องค์การอย่างเต็มที่และการที่พนักงานมีความ
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ผูก พัน ต่ อ องค์ก ารนั้น มี แ นวโน้ม ที่ จ ะอยู่ ก ับ องค์ก ารนานกว่า และเต็ ม ใจที่ จ ะท างานอย่า งเต็ ม
ความสามารถ ทั้งนี้ นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งเพิ่มความสามารถของพนักงานทุกคนให้สูงขึ้น
อีกทั้งต้องเป็ นตัวแทนของพนักงานในการนาข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะต่าง ๆ เสนอต่อผูบ้ ริ หาร
ทั้งนี้ ในปี 1997 ศาสตราจารย์ Dave Ulrich ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ให้นิยาม
บทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่พ่ ึงของพนักงาน หรื อ Employee Champion ว่าการที่
นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้ความสาคัญกับการหาความสมดุลระหว่างความต้องการกับทรัพยากร
โดยการช่วยให้พนักงานได้รับสิ่ งที่เหมาะสมและช่วยจัดการกับความต้องการจากการเรี ยนรู ้เพื่อให้
ความสาคัญและจัดลาดับความสาคัญ รวมถึงหาวิธีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์
ทั้ง นี้ เพื่ อ ป้ องกัน ไม่ ใ ห้ พ นั ก งานถู ก เอาเปรี ย บจากสิ่ ง ที่ ค าดหวัง จากพวกเขา อี ก ทั้ง ต้อ งเป็ น
กระบอกเสี ย งให้ พ นัก งานในประเด็ น การบริ ห ารจัดการ และยัง ต้อ งสร้ า งความเชื่ อ มั่น ให้ แ ก่
พนักงานว่าปั ญหาของพวกเขาจะได้รับการพิจารณา มีการกาหนดและจัดหาทรัพยากรที่มีส่วนช่วย
ให้พนักงานบรรลุความต้องการของพวกเขา โดยกิจกรรมเหล่านี้ จะช่วยให้พนักงานมีส่วนร่ วมมาก
ขึ้น เพราะหากพวกเขามี ความสามารถในการทางานและมี พนั ธะผูกพันทางใจแล้วนั้น งานที่ ทา
ออกมาจะถู ก ต้องและเหมาะสม กระนั้น แล้ว ในฐานะนัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มื อ อาชี พ ใน
บทบาทที่ พ่ ึง ของพนัก งานนี้ ต้องแสดงให้พนักงานเชื่ อมัน่ และเชื่ อใจ ซึ่ งจะส่ งผลต่ อจิ ตใจของ
พนักงานโดยตรง ทั้งนี้ นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พต้องแสดงออกอย่างสร้ างสรรค์อีกทั้ง
ต้องฝึ กฝนจนเกิดความเชี่ ยวชาญ ส่ วนการทางานของนักทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พจาเป็ นอย่างยิ่งที่
ต้องให้การสนับสนุนพนักงานผ่านการร่ วมมือกับผูจ้ ดั การและพนักงาน สิ่ งที่สาคัญนั้นเพื่อให้มนั่ ใจ
ว่าพนักงานจะสามารถบรรลุ ความคาดหวังของพวกเขาได้ อี กทั้งนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์มือ
อาชี พยังต้องพัฒนาความน่ าเชื่ อถื อในตนเองกับพนักงาน ผ่านกระบวนการรับฟั งปั ญหา การให้
เกียรติพนักงาน เพื่อให้เกิดความเชื่ อมัน่ ในตัวนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พ จนกระทัง่ เป็ นที่
ไว้วางใจในหมู่ พนัก งานในที่ สุด (Ulrich, 1997) ซึ่ ง ในระยะที่ ผ่า นมามี ก ารส ารวจบทบาทนัก
ทรัพยากรมนุ ษย์ยุคใหม่ โดยการศึกษาเฉพาะบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย พบว่า บทบาทนักทรั พยากรมนุ ษย์ยุคใหม่ของผูบ้ ริ หารด้านทรัพยากรมนุ ษย์ส่วนใหญ่จะมี
บทบาทเป็ นที่พ่ ึงของพนักงาน (Employee Champion) อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยในบทบาทนี้ จะ
มุ่งเน้นคนเป็ นหลัก ลัก ษณะงานจะเน้นการปฏิ บตั ิ งานแบบวันต่อวัน อันสื บเนื่ องมาจากสภาวะ
ปั จจุบนั ที่ กาลังก้าวไปสู่ ศตวรรษที่ 21 ยุคแห่ งกระแสการเปลี่ ยนแปลงทางธุ รกิ จ ส่ งผลให้ธุรกิ จ
ต่าง ๆ เกิ ดการปรับเปลี่ ยนในหลาย ๆ เรื่ อง ทาให้องค์การต้องปรับตัวทั้งด้านการจัดการและการ
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวตั น์ อันจะเป็ นปั จจัย
หนึ่งที่องค์การต่าง ๆ หันมาให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การ ให้มีศกั ยภาพ
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เพียงพอในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อีกทั้งมีขอ้ เสนอแนะว่านักทรัพยากร
มนุษย์ควรมีบทบาทในการอานวยความสะดวก ประสานงาน หรื อสามารถให้คาแนะนาที่เหมาะสม
กับหัวหน้างาน (Line Manager) และควรทราบว่าลักษณะงานใดควรให้เป็ นความร่ วมมือระหว่าง
สายงานอื่น ๆ กับฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ มากกว่าจะเป็ นผูท้ าตามคาสั่งอย่างในอดี ต (วิมริ นทร์ จักษุ
จิ นดา และวิไ ล สุ ข ศิ ริว งษ์ , 2548) อี ก ทั้ง บทบาทของผูบ้ ริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข ององค์ก าร
นวัตกรรมในอนาคตต้องสนับสนุ นและประสานให้เกิดความสอดคล้องทัว่ ทั้งองค์การ อีกทั้งเป็ น
นักบูรณาการรักษาให้เกิ ดความยัง่ ยืนอย่างต่อเนื่ อง ไม่ว่าจะเป็ นการคัดเลื อกคนเข้าสู่ องค์การ การ
พัฒนาและรักษาคนดีคนเก่งไว้กบั องค์การ และพัฒนาผูป้ ฏิบตั ิงานฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ให้สามารถ
ปฏิ บตั ิ งานได้อย่างมื ออาชี พ เพื่ อให้บุค ลากรในองค์การมี ส มรรถนะดังที่ องค์ก ารนวัตกรรมใน
อนาคตคาดหวังไว้ เช่ น เป็ นผูท้ ี่มีภาวะผูน้ า ทางานได้อย่างมืออาชี พ เน้นการวางแผน มีจิตสานึ ก
และจริ ยธรรมในการทางานไปสู่ เป้ าหมาย มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ คิดเชิ งบวก สามารถทางาน
ร่ วมกับ ผูอ้ ื่ นได้ท้ งั ในฐานะผูน้ าและผูต้ าม รวมถึ ง ท างานได้อย่า งหลากหลาย (Multi-Function)
เป็ นต้น (บุญอนันต์ พินยั ทรัพย์, 2555) ทั้งนี้ มีการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน กรณี ศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตอุตสาหกรรมตะวันออก พบว่า
ค่าเฉลี่ ยของบทบาทการเป็ นผูส้ นับสนุ นและที่พ่ ึงพาของพนักงาน (Employee Champion) อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกข้อ หากจาแนกรายข้อแล้วเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ บทบาทใน
การดาเนิ นการเพิ่มขวัญกาลังที่ดีให้กบั พนักงาน โดยเฉพาะในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ดว้ ยการ
สนับสนุ นให้เกิ ดการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการทางาน บทบาทในการสร้างความ
น่าเชื่ อถือให้กบั หน่ วยงานต่าง ๆ ด้วยการร่ วมมือในการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ขดั ขวางการ
ทางานของหน่ วยงานนั้น ๆ บทบาทในการทาความเข้าใจ ความต้องการที่แท้จริ งของพนักงาน
โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และบทบาทในการสร้ างการยอมรับจากสมาชิ กใน
องค์การว่าเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีความรู ้ ในเครื่ องมือ เทคนิ คการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ที่ช่วยให้การ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น (ชลดา ประยูรพาณิ ชย์ และคณะ, 2555)
ดังที่กล่าวไปแล้วนั้นเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของความท้าทายในประชาคมอาเซี ยนที่นกั บริ หาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ต้อ งเตรี ย มความพร้ อมให้ก ับ บุ ค ลากรในองค์ก ารภาครั ฐและภาคเอกชนผ่า น
บทบาทของพวกเขา ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความพร้อมในการเปลี่ ยนแปลง (Readiness of Change)
ของบุ คลากร ผูซ้ ่ ึ งมี บทบาทในการดาเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงใน
องค์การ จึงกลายเป็ นปั จจัยหลักอย่างหนึ่ ง อันจะทาให้องค์การประสบความสาเร็ จหรื อล้มเหลวใน
การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่องค์การต้องการ (Pellettiere, 2006 อ้างถึงใน สุ ปัญญดา
สุ นทรนนธ์ , 2557) อี ก ทั้ง Ulrich (1997) ได้ให้นิยาม “ความสามารถขององค์การ หมายถึ ง
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ทรัพยากรของความสามารถในการแข่งขันที่หัวหน้างานและนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พ
ต้องร่ วมกันสร้างขึ้นเพื่อบรรลุเป้ าหมายขององค์การ” อันเป็ นผลพวงมาจากคาถามสาคัญของทฤษฎี
HR Champions ที่ว่า “นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะสามารถสร้ างคุณค่าและส่ งมอบผลลัพธ์ได้
อย่างไร” จึงเป็ นที่มาของการตระหนักถึงความสาคัญของความสามารถในการแข่งขันขององค์การ
ผ่านบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างคุณค่าและส่ งมอบผลลัพธ์ เมื่อความท้าทาย
ขององค์การทั้งในภาครัฐและเอกชน คือ การเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งเมื่อความท้าทายนั้นใกล้เข้า
มาทุกขณะ จีระ หงส์ ลดารมภ์ และคณะ (2555) ผูท้ รงคุณวุฒิในด้านการทรัพยากรมนุ ษย์ ได้คิด
ทฤษฎี 8 K’s + 5 K’s ทุนมนุ ษย์ของคนไทยรองรับประชาคมอาเซี ยน เนื้ อความโดยรวมแล้ว
กล่าวถึ งการนาแนวคิ ด 5 K’s ใหม่ มาทาให้ขีดความสามารถของบุคลากรมีมากกว่าในระดับที่
อาเซี ยนต้องการที่ว่านอกจากทุนพื้นฐาน 8 ประการแล้ว หากคนไทยมีอีก 5 ทุน อันได้แก่ (1) ทุน
แห่ งความคิดสร้ างสรรค์ คือ หลักแห่ งจินตนาการ และความคิดสร้ างสรรค์ทาให้เราสามารถสร้ าง
ผลงานต่าง ๆ ได้มากมาย ดังที่อลั เบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวว่า จินตนาการสาคัญกว่าความรู ้ โดย จีระ
กล่าวว่าทุนนี้ สามารถสร้ างได้โดยการฝึ กคิดนอกกรอบ อีกทั้ง จีระ ได้ให้ขอ้ สรุ ปในการสร้างทุน
แห่งความคิดสร้างสรรค์น้ ีวา่ 1) วิธีการเรี ยนรู้ ฝึ กให้รู้จกั คิดเป็ น วิเคราะห์เป็ น และเรี ยนรู้ขา้ มศาสตร์
2) ต้องมีเวลาคิด มีสติ 3) ก่อนคิดสร้างสรรค์ได้ตอ้ งคิดเป็ นระบบเสี ยก่อน และ 4) ต้องอยากทาสิ่ ง
ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ คือ Re-inventing ตัวเองให้มีค่ามากขึ้นทุกวัน กระนั้นแล้วจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ควรเกิดมาจากทุนทางความรู ้ เพื่อให้เกิดผลสาเร็ จที่จะนาไปสู่ ทุนทางนวัตกรรม (2) ทุน
ทางความรู ้ ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู ้ ข้อมูลข่าวสารจาเป็ นต้องมีความสดใหม่และแม่นยาอยูเ่ สมอ
การข้ามศาสตร์ เป็ นเหตุผลที่วา่ ทาไมเราต้องเป็ นคนใฝ่ รู ้ และมีวฒั นธรรมในการเรี ยนรู ้ ซึ่ งยุคข้อมูล
ข่าวสารที่ไร้พรมแดนนี้ ทาให้ความรู ้ต่าง ๆ จะล้าสมัยทุก 6 เดือน – 2 ปี หากเราไม่ใฝ่ รู ้เราจะตกราง
ได้ ซึ่งทุนทางความรู้ของ จีระ หงส์ลดารมภ์ อยูใ่ นทฤษฎี 2 R’s ได้แก่ Reality ความรู้ที่มาจากความ
เป็ นจริ ง และ Relevance ตรงประเด็น ตรงความต้องการของผูร้ ับบริ การ โดยทุนนี้ จะนาสู่ การสร้าง
คุณค่าร่ วม (Value Creation) มูลค่าเพิ่ม (Value Added) และ Value Diversity มูลค่าเพิ่มจากความ
หลากหลาย และเฉลียวฉลาด หรื อที่เรี ยกว่า Wisdom นัน่ เอง (3) ทุนทางนวัตกรรม คือความสามารถ
ในการทาสิ่ งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่า โดย จีระ กล่าวถึง 3 องค์ประกอบของนวัตกรรม ได้แก่ 1) มีความคิด
ใหม่ ความคิดสร้ างสรรค์ และนามาผสมผสานความรู ้ 2) นาความคิดไปปฏิบตั ิจริ ง และ 3) ทาให้
สาเร็ จ แม้การทาโครงการใหม่ ๆ จะมีอุปสรรค์ แต่เราต้องทาให้สาเร็ จ (Executive and Get Thing
Done) ทั้งนี้ เราสามารถสร้ างและพัฒนาทุนทางนวัตกรรม ได้จากทฤษฎี 3 C’s 1) Customers
วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก 2) Change Management การบริ หารการ
เปลี่ยนแปลง และ 3) Command and Control (-) ลดการควบคุม สั่งการ แต่พยายามให้ทุกคนมีส่วน
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ร่ วม และทางานเป็ นทีม (4) ทุนทางวัฒนธรรม คือการมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสาคัญ
ของวัฒนธรรม ซึ่ งเป็ นรากฐานของการดารงชีวิตของมนุษย์ ประกอบด้วย ขนบธรรมเนียม ศาสนา
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิ ปัญญา แนวทางปฏิบตั ิ และความเชื่อ อันเป็ นเอกลักษณ์สาคัญ
ของประเทศ สิ่ ง เหล่ า นี้ จะเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ในการสร้ า งคุ ณ ค่ า และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ในสั ง คมยุ ค
โลกาภิวตั น์ โดยทุนนี้ยงั หมายถึงการมีความรู ้ ความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศอื่น ๆ และสามารถ
บริ หารจัดการความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมได้เป็ นอย่างดี และ (5) ทุนทางอารมณ์ คือ
การรู ้จกั ควบคุมอารมณ์ และบริ หารอารมณ์ เช่น ไม่เอาสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวมาเป็ นอารมณ์ หรื อตื่นกลัว
กับสิ่ งต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบตัวเรา ต้องรู้จกั ใช้สติ เหตุผล และมองโลก ในแง่ดี รวมถึงการมีภาวะ
ผูน้ าที่จะมีความสาคัญยิง่ ในยุคของการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น ดังนั้น คนไทยจะเป็ นมนุษย์ที่มีคุณภาพ
สามารถหยัดยืนแข่งขันได้ทุกเวที ไม่ใช่แค่เพียงเวทีอาเซี ยน แม้เวทีโลกคนไทยก็จะไม่เป็ นรองใคร
และเพื่อสร้างความสามารถเพื่อแข่งขันระดับโลกไร้พรมแดนนี้ จีระ คิดว่าสาคัญเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ ง
พัฒนาทุนใหม่ 5 ประการข้างต้น ขณะที่ วารสารเศรษฐกิ จและสังคม โดย ศศิธร พลัตถเดช และ
ศวรรณรัตน์ จิตรเกษมสาราญ (2555, น. 23-26) ในบทความเรื่ องก้าวต่อไปของภาคเอกชนไทยใน
ภูมิภาค กล่าวถึงการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซี ยน ไว้วา่ จะเป็ นการนามาซึ่ งโอกาสและความท้าทาย
ต่อภาคเอกชนหลายประการ โดยผูป้ ระกอบการไทยต้องเตรี ยมความพร้อมรองรับสภาพการแข่งขัน
และคู่ แ ข่ ง ในตลาดที่ สู ง ขึ้ น โดยเฉพาะวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มของไทยที่ มี ขี ด
ความสามารถในการแข่ งขันเป็ นรองหลายด้าน และการเคลื่ อนย้ายแรงงานฝี มื อของไทยไปยัง
ประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสู งกว่า รวมทั้งประเด็นประสิ ทธิ ภาพแรงงานไทยที่ตอ้ งปรับปรุ งทักษะใน
ด้านอาเซี ยนและภาษา อีกทั้งการเพิ่มขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการในด้านการบริ หารจัดการ
และทักษะภาษาจะเป็ นปั จจัยของความสาเร็ จในการประกอบธุ รกิ จด้านการท่องเที่ ยวหรื อธุ รกิ จ
อื่น ๆ ภายใต้บริ บทโลก อีกทั้ง ชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ (2556) กล่าวถึง นโยบายและมติรัฐมนตรี ในการ
ประชุ ม เมื่ อ 20 มิ ถุนายน 2554 ในการเตรี ยมความพร้ อ มเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ได้แก่ 1) ให้
เตรี ยมการความพร้ อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนเป็ นวาระแห่ งชาติ 2) ให้ทุกหน่ วยงานราชการขอ
งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับโครงการต่าง ๆ ในการเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน 3)
ให้สร้ างความตระหนักรู ้เรื่ องอาเซี ยนในหน่วยงานราชการต่าง ๆ 4) ให้มีการปรับโครงสร้างส่ วน
ราชการเพื่อรองรับการเป็ นประชาคมอาเซี ยน และ5) ให้แต่ละหน่วยงานจัดทาแผนการดาเนิ นงาน
หลักสู ตรการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซี ย น ปี 2558 โดยทาเป็ นแผนปี 2554-2558 โดยประเด็นที่
ต้อ งเร่ ง ด าเนิ น การก่ อ นเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ได้ แ ก่ การจัด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศ
ยุทธศาสตร์ การเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนด้านเศรษฐกิ จ เรื่ องแรงงานฝี มื อที่เปิ ดเสรี ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม เรื่ องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่ อนบ้าน สร้ างความตระหนัก รู้ การ
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พัฒนาด้า นการศึก ษา จัดทา ASEAN Unit ในหน่ วยงาน การเสริ ม ระบบบริ หารบุ ค คล โดย
คุณลักษณะของบุคลากรภาครัฐที่พึงประสงค์สู่การรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซี ยน ได้แก่ การมีความ
เป็ นนานาชาติ (Internationalization) การมีความเป็ นมืออาชีพ (Professional) การมีความตระหนัก
ถึงความจาเป็ นที่ตอ้ งเร่ งพัฒนา (Sense of Urgency) ความหลากหลายในการทางาน (Diversity of
Work) การมี ความเฉี ยบคมทางธุ รกิ จ (Business Acumen) การเป็ นผูอ้ านวยให้เกิ ดการเรี ยนรู ้
(Facilitator) และเป็ นผูม้ ีความสามรถในการใช้เทคโนโลยี (IT Literacy) ซึ่ งภาครัฐมีแนวทางในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 1) ให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาในสัดส่ วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
1.5 ของงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของหน่วยงาน ในระยะเวลา 3 ปี 2) ปรับปรุ งระบบการ
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของทุกหน่ วยงานในภาครัฐ บนฐานของสมรรถนะที่สาคัญและจาเป็ นใน
การเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ไม่ ว่า จะเป็ นการปรั บ ปรุ ง ระบบการสอบการประเมิ นวัดระดับ
สมรรถนะในการบรรจุบุคคลเข้าทางาน การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่ อนระดับหรื อตาแหน่ง การกาหนด
ค่าตอบแทนพิเศษ เป็ นต้น และ 3) เสริ มสร้ างเครื อข่ายและบูรณาการความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ
กับภาครัฐและภาครัฐกับภาคส่ วนอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ม.ร.ว.ปรี ดิยาธร เทวกุล
(2555) ในวารสารเศรษฐกิ จและสั งคม กล่ าวว่า การดาเนิ นงานของภาครั ฐไทยที่ สนับสนุ นการ
เตรี ยมความพร้ อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนยังเป็ นไปได้ชา้ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องปรับกฎเกณฑ์ หรื อการ
สร้ างความรู ้ ความเข้าใจ โดยมีขอ้ เสนอแนะว่า ภาครัฐควรจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อผลักดันเรื่ องนี้
อย่างเร่ งด่วน ซึ่ งสอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน, สานักตรวจสอบและ
ประเมินผลกาลังคน (2551) กล่าวในฐานะหน่วยงานกลางของการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ภาครัฐ
เห็นว่ามีความจาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับบทบาทการเป็ นผูช้ นะด้านบุคลากร (People Champions)
คือการบริ หารเพื่อให้คนในองค์การเกิ ดความทุ่มเทและพยายามในการสร้ างผลงานเพื่อสร้ างขี ด
ความสามารถ และมุ่งมัน่ ต่ อความสาเร็ จ โดยกิ จกรรมที่ สาคัญของบทบาทนี้ คื อ การรั บฟั งและ
ตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของผูป้ ฏิ บ ัติ ง าน รวมทั้ง การจัด หาทรั พ ยากรส าหรั บ การท างาน
สอดคล้องกับ นิ สดารก์ เวชยานนท์ (2554ก, น. 237) กล่าวว่าการส่ งมอบคุณค่า (Value) ให้กบั ผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยภายใน อันได้แก่ หัวหน้างานและพนักงานจะเสริ มสร้ างพันธะผูกพัน และการมี
ส่ วนร่ วม รวมถึงการส่ งเสริ มสมรรถนะของพนักงาน โดย นิ สดารก์ เวชยานนท์ (2554ก, น. 174176) กล่าวเสริ มว่า การเป็ นผูส้ นับสนุนหรื อเป็ นที่พ่ งึ ของพนักงานโดยการนากรอบสมรรถนะมาใช้
จะมีผลกระทบต่อนักทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็ นจะต้องมีความสามารถในด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการ
บริ หารผูม้ ีวุฒิความสามารถ (Managing Talent) การบริ หารองค์ความรู้ (Managing Knowledge)
เป็ นต้น และหากเปรี ยบเทียบบทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์กบั บทบาทของหัวหน้างาน พบว่า
หัวหน้า งานต้องรั บบทบาทการเป็ นที่ พ่ ึงให้แก่ พนัก งานและต้องได้รับการยอมรั บจากพนักงาน
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มากกว่านักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ อย่างไรก็ดี เลิศชัย สุ ธรรมานนท์ (2551) กล่าวว่า บทบาทในการ
อ านวยความสะดวกและให้บ ริ ก ารด้า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ข องนัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ย งั มี
ความส าคัญ อยู่ แม้ว่ า การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จ ะน าเอาระบบการจ้า งเหมางานภายนอก
(Outsourcing) มาจัดทาหน่วยงานให้เป็ นศูนย์บริ การ (Service Center) และการบริ การตนเอง (Self
Service) มากขึ้ น แต่ระบบหลักพื้นฐานการจัดเตรี ยมข้อมูล รายงาน การแนะนาขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงานให้ถูกต้องตามระบบยังมีความจาเป็ น ซึ่ งในบทบาทนี้ สะท้อนการปฏิบตั ิงานจริ งของนัก
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การธุ รกิจประเทศไทย โดยสอดคล้องกับสมรรถนะของนักบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ Armstrong (2007, pp. 201-203 อ้างถึงใน เลิศชัย สุ ธรรมานนท์, 2551) ที่เรี ยกว่า
Employee Advocate ทั้งนี้ Florkowski and Olivas-Lujan (2006 อ้างถึงใน Yusoff, 2012) ได้ศึกษา
ความแพร่ ข ยายของการใช้ น วัต กรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศในงานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (HRinformation Technology) ในบริ ษทั ในประเทศสหรัฐอเมริ กา และไม่ใช่ในเมกา ที่ให้การสนับสนุ น
การให้เหตุ ผลของ Ulrich (1998 อ้างถึ ง ใน Yusoff, 2012) ซึ่ งเทคโนโลยีส ารสนเทศในงาน
ทรัพยากรมนุ ษย์อาจจะเป็ นกุญแจสาคัญที่จะช่วยให้นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชีพพบความ
สมดุลในการประสบความสาเร็ จ ในการช่วงชิ งกันของบทบาททั้ง 4 บทบาท โดยที่ Voermans and
Van Veldhoven (2007 อ้างถึงใน Yusoff, 2012) ได้เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก ผูจ้ ดั การ 99
คน ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง าน 257 คน ในบริ ษ ทั Philips (Electronics) เนเธอร์ แลนด์ พวกเขาได้ทดสอบ
ความสั ม พันธ์ ระหว่า งความพึ ง พอใจในบทบาทของนัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์และทัศ นคติ ที่
เกี่ยวข้องกับ E-HRM ผลการศึกษาสนับสนุนเพียงความพึงพอใจในกลยุทธ์ และความพึงพอใจทาง
ทัศนคติในบทบาทที่พ่ ึงของพนักงานที่เกี่ ยวข้องกับระบบ E-HRM กระนั้นแล้วยังพบความขัดแย้ง
เกี่ ย วกับ การจ้า งเหมางานจากภายนอก หรื อ การใช้เ ทคโนโลยี เ ข้า มาเพื่ อ ลดค่ า ใช้จ่ า ยในงาน
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการศึกษาของ Harris (2007) เรื่ อง The changing nature of the HR function in
UK local government and its role as “employee champion” สารวจวิธีการเปลี่ยนแปลงการ
ขับเคลื่ อนเพื่อการแสวงหาประสิ ทธิ ภาพและการลดค่าใช้จ่ายที่ อาจกระทบต่อความสามารถใน
หน้าที่งาน เพื่อเติมเต็มการแสดงบทบาทที่พ่ ึงของพนักงานที่ Ulrich ให้นิยามเบื้องต้นสาหรับการมี
ส่ วนร่ วมในการส่ งมอบคุ ณค่าผ่านกลยุทธ์ การศึกษาครั้งนี้ ศึ กษาในเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่ นขนาด
ใหญ่ ในสหราชอาณาจัก ร 3 กลุ่ ม ผลการศึ กษาพบว่า ความเครี ยดและวิก ฤติ คื อสิ่ งที่ ตอ้ งเร่ งให้
ความสาคัญอย่างเร่ งด่วน โดยมีขอ้ เสนอแนะถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งในสิ่ งที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นและ
สิ่ งที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ของบทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ และการให้บริ การที่จะมีผลกระทบ
ต่ อ ความสามารถในการท างานและการแสดงบทบาทที่ พ่ ึ ง ของพนัก งาน อัน เนื่ อ งมาจากการ
ติดต่อสื่ อสารกับพนักงานน้อยลง และบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์มีการแยกส่ วนมากขึ้น
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ดังนั้นเมื่อหน้าที่งานของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นที่ยอมรับว่า มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนา
ให้เกิ ด “ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ” ในแนวปฏิ บตั ิของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ อี กทั้งในรายงาน
การศึกษานี้ ยงั แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งที่กดั กร่ อนความสามารถในการแสดงบทบาทที่พ่ ึงของ
พนักงานที่อาจไม่ได้เกิ ดขึ้นโดยตรงกับกาลังคนก็ตาม และเพื่อเป็ นการลดความเสี่ ยงในการเกิดคดี
ในเหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ แ น่ น อนต่ า ง ๆ กับ พนัก งาน องค์ก ารจึ ง เลื อ กใช้ก ฎหมาย ซึ่ งหมายความว่า
พนักงานไม่ได้ตอ้ งการการสนับสนุ นและคาแนะนาจากนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ดังการศึกษา
ล่าสุ ดของ Oswick and Grant (1996 อ้างถึงใน Harris, 2007) เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลใน
ภาครัฐ มีแนวโน้มการยกระดับคาถามของผูร้ ับบทบาทที่พ่ ึงของพนักงานและคอยสนับสนุ นให้
พนักงานมีความเป็ นอยู่ที่ดี หากการพัฒนา คือการที่หน้าที่งานของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์น้ นั
คือการพึ่งพาหัวหน้างานในการสร้างความเข้าใจให้กบั สหภาพแรงงาน สิ่ งนี้ จะมีมากขึ้นเรื่ อย ๆ เมื่อ
มองจากมุ มมองการจัดการการทางานและส่ วนใหญ่จะขึ้ นอยู่กบั ความสามารถในการจูง ใจของ
ผูจ้ ดั การแต่ละคนในการสร้ างการมีส่วนร่ วมกับนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ (Hope-Hailey et al.,
2005 อ้างถึงใน Harris, 2007) อีกทั้งการศึกษาจะชี้ ให้เห็ นว่า บทบาทของบุคคลที่สาม ที่เป็ นคน
กลาง เป็ นคนไกล่เกลี่ย หรื อผูช้ ้ ีขาดยังคงเป็ นผูท้ ี่พนักงานให้ความสาคัญ จึงแสดงให้เห็นว่าผูม้ ีส่วน
ร่ วมในการส่ งมอบและโมเดลการจ้างเหมางานจากภายนอกในงานของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
อาจนาไปสู่ การสู ญเสี ยอิ ทธิ พลในการทางานของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ที่เคยพยายามสร้ าง
สถานะของตนเอง และสร้างทรัพยากรของอานาจในองค์การมานานแล้ว (Caldwell, 2003 อ้างถึงใน
Harris, 2007) และเมื่อโครงสร้างคือผลลัพธ์ของหน้าที่งานของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ก็จะเกิด
ระยะห่ างกับกาลังคน (Francis & Keegan, 2005 อ้างถึงใน Harris, 2007) และโอกาสในการพัฒนา
ความไว้วางใจก็จะลดลง นัน่ ก็คือ ความเชื่ อมัน่ ว่าหน้าที่งานคือความสามารถในการเป็ นผูใ้ ห้การ
สนับสนุนพนักงาน อีกทั้ง Guest (1999 อ้างถึงใน Harris, 2007) ผลอีกประการที่พนักงานไม่กล้า
ออกเสี ยงกับผูจ้ ดั การอาวุโสในการศึ กษาอื่น ๆ รายงานว่า การเป็ นส่ วนสาคัญของนโยบายการ
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์อยู่ในระยะที่ได้รับผลกระทบจากความผูกพันทางใจของพนักงานและผล
การปฏิบตั ิงานขององค์การ (Truss, 2001 อ้างถึงใน Harris, 2007) ทั้งนี้ การปฏิ สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลที่นอ้ ยลง โอกาสที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะสร้างความไว้เนื้ อเชื่ อใจกับหัวหน้างานและ
พนักงานก็จะน้อยลงด้วย ซึ่ งการปฏิสัมพันธ์คือหัวใจหลักของการคงไว้ซ่ ึ งความผูกพันทางใจของ
พนักงาน ซึ่ งผลการศึกษาครั้งนี้ คือเครื่ องพิสูจน์ขอ้ เสนอในงานชิ้ นนี้ ที่ว่า พนักงานไม่ได้คานึ งถึ ง
หน้า ที่ ง านว่า จะเป็ นทรั พ ยากรที่ ใ ห้ก ารสนับ สนุ น หรื อค าแนะนามากไปกว่า เดิ ม กระนั้น แล้ว
การศึกษาครั้งนี้ อา้ งถึงสหภาพแรงงานโดยตรง อีกทั้งการดาเนิ นงานผ่านกระบวนการทางกฎหมาย
เป็ นสิ่ งที่กระตุน้ ให้เกิ ดความขัดแย้งกับแรงงานสัมพันธ์ เหล่านี้ น้ ี คือการเสนอให้ลดการสนับสนุ น
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และลดการเปิ ดโอกาสให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูแ้ ทรกแซงภายใน อันจะกระทบต่อระดับความ
ผูกพันทางใจของพนักงาน แม้แต่การทาให้รู้สึกว่าถูกองค์การทอดทิ้งเมื่อเกิดปั ญหาในระดับบุคคล
ในที่ทางาน อีกทั้งผลการศึกษายังชี้ ให้เห็นว่าการสื บทอดอานาจ การกระจายอานาจ การจ้างเหมา
งานบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จากภายนอก และโมเดลการบริ หารตนเองของการให้บริ การงานของ
นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จาเป็ นต้องพิเคราะห์องค์การอย่างใกล้ชิด โดยอาจเฝ้ าระวังค่าใช้จ่ายที่
แฝงอยู่ หากวิธีการติดตาม (Monitoring) จะเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้แรงงานสัมพันธ์ลดลงได้โดยผ่านการส่ ง
มอบบริ การของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (Harris, 2007)
นอกจากนี้มีการศึกษาถึงความคาดหวังของผูบ้ ริ หารบริ ษทั ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ที่มีต่อบทบาทของผูบ้ ริ หารแผนกทรั พยากรมนุ ษย์ พบว่า บริ ษทั ที่ มีผถู ้ ื อหุ ้นเป็ นคนไทยมากกว่า
ต่างชาติ ผูบ้ ริ หารแผนกทรัพยากรมนุ ษย์ถูกคาดหวังจากผูบ้ ริ หารบริ ษทั ให้แสดงบทบาทที่พ่ ึงของ
พนักงาน (Employee Champion) เพื่อสร้ างขวัญกาลังให้แก่บุคลากร มีการวางแผนความก้าวหน้า
ทางอาชี พ ของบุ ค ลากร อี ก ทั้ง สามารถพัฒนาบุ ค ลากรให้มี คุ ณ ภาพ ทัก ษะ และทัศ นคติ ที่ ดีต่ อ
องค์การ (คมคาย ธมะสุ ข และศุภลักษณ์ ปิ ยะธี รธิ ติวรกุล , 2547) โดยปั จจัยที่จะเอื้อต่อการเป็ นนัก
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ในบทบาทที่พ่ ึงของพนักงาน (Employee Champion) ขององค์การธุ รกิจ
อุตสาหกรรมเครื่ องนุ่งห่ มในประเทศไทย พบว่า ปั จจัยด้านการสร้ างทุนทางปั ญญาขององค์การมี
ความสัม พันธ์ สอดคล้องและเชื่ อมโยงต่ อบทบาทการเป็ นผูส้ ร้ า งพนักงานชั้นเลิ ศ และพบอี กว่า
บทบาทนี้มีการแสดงออกมากที่สุดในหน่วยงานทรัพยากรมนุ ษย์ของบริ ษทั เหรี ยญไทย จากัด โดย
การมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งความผูกพันทางใจ (Commitment) ของพนักงานต่อองค์การ ช่วยดูแล
ความต้องการส่ วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
รวมทั้งมีการออกแบบงานด้านทรัพยากรมนุ ษย์ ในการรับฟั งปั ญหา ตอบสนองและแก้ไขปั ญหา
ความต้องการส่ วนบุ ค คลของพนัก งาน อันได้แก่ การจัดให้มี กิ จกรรมการให้ค าปรึ ก ษาและรั บ
เรื่ องราวร้องทุกข์ของพนักงาน หรื อโครงสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน เป็ นต้น (วิฑูร
สุ ขะวัธนกุล และเกี ยรติ ศกั ดิ์ แสนมหาทรัพย์, 2547) เห็นได้ว่าในบทบาทหน้าที่ ของนักวิชาชี พ
บริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ยุคปั จจุบนั นี้ นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งปรับบทบาทใหม่
เพื่อเตรี ยมรับมือและเตรี ยมความพร้ อม โดยนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องพัฒนาทักษะด้าน
“การให้คาปรึ กษาแนะนา (Consulting Skills)” เพื่อให้ผบู้ ริ หารมีความสามารถและมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารคนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยบทบาทใหม่ของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พ จะ
ได้แก่ การให้คาปรึ กษาแนะนาในงานทรัพยากรมนุ ษย์ รวมถึงการให้คาปรึ กษาแนะนาด้านการ
บริ หารกาลังคนคุณภาพ (HR focused on Talent) (กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน และสมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่ งประเทศไทย, 2555) สาหรับการปรับตัวเพื่อรับมือกับประชาคมอาเซี ยน ธี รเศรษฐ
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พัฒน์วราพงษ์ (2556) ในวารสารดารงเดชานุภาพ เรื่ อง บุคลากรภาครัฐ กับความพร้อมเข้าสู่ อาเซี ยน
กล่าวถึงการปรับกระบวนทัพรับอาเซี ยน กล่าวว่า เมื่ออาเซี ยนเปิ ดกว้างโอกาสจะเป็ นของประเทศที่
พร้อมที่สุด ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ทนั ท่วงที เมื่อเปิ ดการค้าเสรี แรงงานฝี มือใน
ประเทศต่าง ๆ ที่อยูใ่ นกลุ่มประเทศอาเซี ยนจะสามารถเคลื่อนย้ายเสรี อีกทั้งการลงทุนข้ามประเทศ
จะเป็ นไปได้ง่าย หมายความว่าการแข่งขันระหว่างองค์การจะสู งขึ้น เมื่อการแข่งขันสู งขึ้น ศักยภาพ
ของคนในองค์การจาเป็ นจะต้องมี มากขึ้ นเช่ นกัน สิ่ งนี้ ที่ทาให้ประเด็นการพัฒนาบุคลากร ทวี
ความส าคัญมากในช่ ว งหัวเลี้ ย วหัวต่ อแห่ ง การเปลี่ ย นแปลงครั้ งนี้ เนื่ อ งจากการเปิ ดกว้างของ
ตลาดแรงงาน วิกฤติและโอกาสของการเปิ ดกว้างของตลาดแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็ นต้น
ทั้ง นี้ ก องการเจ้า หน้า ที่ หรื อฝ่ ายบุ ค คลต้องมี บ ทบาทในการเป็ นก าลัง เสริ ม ให้องค์ก ารเหล่ า นั้น
(Employee Champion) ด้วยคุ ณสมบัติของผูป้ ฏิ บตั ิงานที่เปลี่ยนไปฝ่ ายบุคคลต้องเข้าไปช่ วยดูแล
เพื่ อให้ค นที่ อยู่ใ นตาแหน่ ง งานมี ศ ัก ยภาพที่ เหมาะสมกับ ตาแหน่ ง ใหม่ น้ ัน ๆ ซึ่ ง สอดคล้องกับ
บทความทางวิชาการ การปรั บเปลี่ ยนบทบาทของผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ยุคใหม่ โดย ประชา
ตันเสนี ย ์ (2554) กล่ า วว่า การเปลี่ ยนแปลงของปั จจัยภายนอกต่ าง ๆ ล้วนมี ผ ลกระทบต่อการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินการขององค์การ ดังนั้นการที่องค์การจะขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จาเป็ นต้องทบทวนการบริ หารจัดการและการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับ
ต่อสภาพการแข่ งขันและการปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบการบริ หารงานทรั พยากรมนุ ษย์ให้สอดรั บกับ
สภาวะแวดล้อมที่เข้ามากระทบด้วย บทความนี้มีวตั ถุประสงค์ให้ผบู ้ ริ หารทรัพยากรมนุษย์ตระหนัก
และเห็นถึ งความจาเป็ นต้องเพิ่มศักยภาพเพื่อให้มีท้ งั ความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ หรื อกล่าวโดยรวมคือ
สมรรถนะ (Competency) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างหลี กเลี่ยง
ไม่ได้ ทั้งนี้ การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การเริ่ มมีบทบาทสาคัญต่อการมีประสิ ทธิ ภาพและ
ความสาเร็ จขององค์การ โดยปั จจัยทางด้านคุ ณภาพของทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นส่ วนสาคัญประการ
หนึ่ งในการกาหนดโอกาสการเจริ ญเติบโตเพื่อความอยู่รอดขององค์การ ดังนั้นในหลายองค์การมี
ความมุ่งมัน่ ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ในยุคใหม่น้ ี จาเป็ นต้องดาเนินการอย่างเป็ นระบบและมีการวางแผนอย่างต่อเนื่ อง เพราะหาก
ไม่ ส ามารถดาเนิ นการตามกระบวนการได้อย่า งเป็ นระบบย่อมก่ อให้เกิ ดผลเสี ย ต่ อองค์ก ารใน
อนาคตได้ เพราะผลที่ได้รับจาการบริ หารนั้นไม่สอดคล้องกับความสาเร็ จขององค์การ ในปี 2555
ผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนแนวความคิดใหม่ โดยต้องมีการ
เตรี ยมความพร้อมขององค์การเพื่อการเข้าสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ในปี 2558 ตามกฎ
กติกาที่ภาครัฐได้กาหนดและมีผลบังคับไว้ โดยที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งสร้างบุคลากรให้มี
ความสามารถแข่งขันได้ในรอบด้าน เพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าในการทางาน มิ เช่ นนั้นอาจมี
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องค์การอื่น ๆ เข้ามาดึ งแรงงาน เพราะเกิ ดการเคลื่ อนย้ายแรงงานหรื อบริ การอย่างเสรี ดังนั้นฝ่ าย
บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ต้องมี กลยุทธ์ ใ นการดู แลทรั พ ยากรดังกล่ าว โดยการเตรี ย มการรองรั บ
ผลกระทบนี้อย่างเร่ งด่วน ดังนั้นผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จาเป็ นต้องปรับแนวคิดให้เป็ นการบริ หาร
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ในเชิ งรุ กให้แก่ องค์ก าร เพื่อพัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ ห้มี ประสิ ท ธิ ภาพ ในการ
ท างานโดยมองเห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า หรื อ ผลที่ ไ ด้จ ากการปฏิ บ ตั ิ ง าน ดัง นั้น ผูบ้ ริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
จาเป็ นต้องเข้าถึงบทบาทบุคคลในดวงใจของพนักงาน (Employee Champion) สร้างองค์การเพื่อให้
พนักงานพึงพอใจในสภาพการทางาน พึงพอใจที่ตอ้ งทางานตลอดระยะเวลาจ้างงาน โดยส่ งเสริ ม
ให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการทางานมีการจัดทาดัชนี วดั ความสาเร็ จ เช่น ความพึงพอใจใน
งาน (Job Satisfaction) การสร้างความผูกพันของพนักงานทุกระดับ ด้วยการสร้างสัมพันธภาพอันดี
กับพนักงานและการรับฟังข้อเรี ยกร้องหรื อข้อร้องเรี ยนต่าง ๆ จากพนักงานจนสามารถเข้าใจความ
ต้องการที่แท้จริ งของพนักงานและผูบ้ ริ หาร เพื่อนามาปรับปรุ งให้พนักงานเกิดวามพึงพอใจมากขึ้น
ทั้งนี้ ขอ้ มูลทางสถิ ติบางอย่างที่ สอดคล้องกับการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ สามารถนามาวิเคราะห์
และวางแผนเพื่ อ การตัด สิ น ใจในการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ ดี ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ ความรั ก และ
จงรักภักดี ต่อองค์การในที่ สุด อี กทั้งการศึ กษาของ วีระวัฒน์ ปั นนิ ตามัย (2555) เรื่ องการพัฒนา
โมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุของปั จจัยสมรรถนะและบทบาทที่ส่งผลต่อความเป็ นมืออาชี พของ
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านด้า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นองค์ก ารประเทศไทย พบว่า บทบาทการเป็ นที่ พ่ ึ ง พาของ
พนักงานของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในภาคเอกชนอยูใ่ นลาดับที่ต่า (ลาดับที่ 3) เมื่อเทียบกับนัก
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในภาพรวมและภาครัฐ (ลาดับที่ 2) ซึ่ งอาจสะท้อนว่า กลุ่มตัวอย่างจาก
ภาคเอกชนมองว่านักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในภาคเอกชน เข้าข้างนายจ้างมากกว่าลูกจ้าง อย่างไรก็
ตาม ยังมีการศึกษา Human resources roles: Ideal versus practiced: A cross-country comparison
among organizations in Asia ของ De Guzman et al. (2011) การสารวจนี้ ทาในกลุ่มนักบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พที่เรี ยนในครอสผูบ้ ริ หารระดับสู งในสถาบันธุ รกิจชั้นนาในเอเชี ย ใช้เวลา
ในการสารวจมากกว่า 6 เดือน ในปี 2006-2007 โดยเครื่ องมือในการสารวจตั้งอยูบ่ นพื้นฐานแบบ
การประเมินบทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของ Dave Ulrich and Jill Conner และนามา
ประยุ ก ต์ใ ช้ใ ห้ เ ข้า กับ รู ป แบบการบริ ห ารในเอเชี ย ซึ่ งมื อ อาชี พ เหล่ า นี้ ท างานอยู่ใ นภู มิ ภ าคที่
หลากหลาย และบรรษัท ข้า มชาติ ในอิ นเดี ย มาเลเซี ย อิ น โดนี เ ซี ย และฟิ ลิ ปปิ นส์ โดยการสุ่ ม
ตัวอย่า งอย่า งง่ า ย กลุ่ มตัวอย่างทั้ง หมดคื อนัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มื ออาชี พ 377 คน ตอบ
แบบสอบถามมาทั้งหมด 359 คน ผลวิจยั ย้ าให้เห็ นถึ งความรู ้ สึกที่ตอ้ งพิจารณาในความแตกต่าง
ระหว่า งหน้าที่ ง านที่ เป็ นแนวปฏิ บ ตั ิ ข องนัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นปั จจุ บ นั กับ งานบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ในอุดมคติ ที่ช้ ีให้เห็นความต่างในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในแนวทางของ
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การทางานเชิ งกลยุทธ์กบั บทบาทของผูจ้ ดั การด้านบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ความแตกต่างระหว่าง
แนวปฏิ บตั ิ กับอุ ดมคติ ในการบริ หารงานของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ดูได้จากระดับของการ
บริ หาร รวมถึ งความแตกต่างของพื้นที่ (ประเทศ) ที่ ข้ ึ นอยู่กบั ประเภทขององค์การ ขนาดของ
องค์การ รวมถึงผูจ้ ดั การการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ทางานให้กบั แผนกทรัพยากรมนุ ษย์เอง หรื ออยู่
แผนกอื่ น ผลการวิเคราะห์ ด้วย t-test เรื่ องความแตกต่า งในระดับ การรั บ รู ้ ในหน้า ที่ ง านของนัก
บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ระหว่างความเป็ นจริ งกับอุ ดมคติ บทบาทที่ พ่ ึงของพนักงาน (Employee
Champion) มีคะแนนบทบาทในความเป็ นจริ งมากกว่าอุดมคติ โดยผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เห็นว่าหน้าที่งานที่มีผลต่อการบรรลุเป้ าหมายของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เกี่ยวข้องกับการแสดง
บทบาทที่ พ่ ึ ง ของพนักงานมี ค วามเด่ นชัดในหน้าที่ ง านทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นปั จจัย การท างานที่ มี
ความสัมพันธ์กบั พนักงานและการบริ หารมากกว่าด้านกลยุทธ์ ส่ วนผลการปฏิบตั ิงานที่คาดหวังว่า
จะดี มากขึ้ นในบทบาทที่ พ่ ึ งของพนักงานไม่มี นัยส าคัญทางสถิ ติมากไปกว่าสิ่ งที่ คาดหวังไว้ใ น
หน้าที่งาน อีกทั้งผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประเภทองค์การต่างกันมีนยั สาคัญทางสถิติต่างกันภายใต้
การรับรู ้ในความแตกต่างระหว่างบทบาทการปฏิบตั ิงานจริ งกับอุดมคติในหน้าที่งานของ นักบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ใน 2 มิติดงั นี้ บทบาทที่พ่ ึงของพนักงานมีการรับรู ้บทบาทความเป็ นจริ งเทียบกับ
อุดมคติ ค ะแนนสู ง สุ ดคื อองค์ก ารประเภทท้องถิ่ น ต่ าสุ ดคื อองค์การที่ เป็ นบรรษัท ข้า มชาติ ที่ มี
เจ้าของเป็ นชาวต่างชาติ หน้าที่งานของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในบริ ษทั ท้องถิ่นต้องการพัฒนา
ในแง่ของการจัดการกลยุทธ์มากที่สุด ขณะที่หน้าที่งานฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของบรรษัทข้าม
ชาติ น้ ัน จ าเป็ นต้อ งปรั บ ปรุ งบทบาทให้ ดี ข้ ึ นในการด าเนิ น งานในหน้ า ที่ ง านที่ ส่ ง เสริ ม การ
เปลี่ยนแปลงของพนักงาน และเมื่อตาแหน่งงานของผูต้ อบ คือ ปั จจัยกาหนด พบว่า มิติหุ้นส่ วนทาง
กลยุทธ์ และ มิติที่พ่ ึงของพนักงาน มีนยั สาคัญต่างกันในตาแหน่งงาน คือ การรับรู ้ที่สะท้อนให้เห็น
ได้ใ นความแตกต่า งของตาแหน่ งงาน กล่ าวคื อ ผูจ้ ดั การระดับ สู ง รั บ รู ้ หน้า ที่ งานของนัก บริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ โดยการคาดหวังในการการดาเนิ นการข้างต้นเพื่อการเป็ นนักบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ในบทบาทที่พ่ ึงของพนักงาน กระนั้นแล้ว สิ่ งแรกที่ผบู ้ งั คับบัญชารับรู ้ในหน้าที่งานของนัก
บริ หารทรัพยากรมนุษย์อยูใ่ นทางตรงกันข้าม พวกเขาไม่คานึ งถึงหน้าที่งานบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
ในแง่ที่พ่ ึงของพนักงาน โดยพวกเขารับรู ้ ได้ดีกว่าในหน้าที่งานหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ ซึ่ ง 2 มิติน้ ี
ต่างกันในตาแหน่งงานของผูท้ างานในองค์การ ท้ายที่สุดผลจากการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงมือ
อาชี พในแถบเอเชี ยยังมองหน้าที่งานฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นแบบดั้งเดิ ม อีกทั้งไม่ได้เป็ น
บทบาทหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์มากนัก นอกจากนี้ ใน Multiple Roles of Human Resource Department
in Building Organizational Competitiveness-Perspective of Role Theory ของ De Wang and Niu
(2010) เป็ นการจาแนกถึ งบทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ (HRD) จากมุมมองของทฤษฎี
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บทบาทของนักทรั พยากรมนุ ษย์ และกล่ าวถึ งอิ ท ธิ พลของบทบาทที่ มี ต่อผลการปฏิ บตั ิ งานของ
องค์การ ภายใต้ 4 บทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ได้แก่ หุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญใน
งานทรัพยากรมนุษย์ ที่พ่ งึ ของพนักงาน และผูน้ าการเปลี่ยนแปลง โดยเก็บข้อมูลจาก 112 บริ ษทั ใน
ไต้ห วัน ผลที่ ไ ด้แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า บทบาทของนัก พัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านของบริ ษ ทั โดยเฉพาะผลการปฏิ บตั ิงานในบทบาทที่พ่ ึ งของพนัก งาน และผูน้ าการ
เปลี่ ยนแปลง ถึ งแม้ว่าบทบาทของนักพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์จะถู กจากัดที่ การเปลี่ ยนแปลงการ
ทางานของพนักงาน โดยการพยายามที่ จะเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ ให้ดียิ่งขึ้ นก็ตาม สาหรั บการ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์กบั ผลการปฏิบตั ิงานของ
องค์การ ผ่านโมเดลโดยตรง พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มือ
อาชี พกับผลการปฏิบตั ิงานขององค์การที่ได้ใช้สมการทดสอบมาก่อนแล้วนั้น มี 1 คู่ที่มีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติกบั ความสัมพันธ์เชิ งบวก (p<0.05) ซึ่ งได้ขอ้ สรุ ปว่าผลการปฏิ บตั ิงานสามารถอธิ บายได้
โดยบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มืออาชี พ แต่ผลการวิเคราะห์น้ ี เป็ นเพียงบางส่ วนของ
การวิเคราะห์โมเดลนี้ ซึ่ งบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่พ่ งึ ของพนักงานและผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงสามารถอธิ บายผลการปฏิบตั ิงานขององค์การได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05)
โดยที่ Lemmergaard, 2009 ศึกษาในองค์การตัวอย่างที่ผบู ้ ริ หารฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์รับรู ้บทบาทที่
ตัวเองต้องแสดงเป็ นหลักในบทบาทที่พ่ ึ งของพนัก งานในสถานการณ์ ที่ผูบ้ ริ หารฝ่ ายทรัพ ยากร
มนุษย์รู้สึกว่าตัวเองเป็ นต่อหัวหน้างานในลักษณะของการเป็ นฝ่ ายค้านที่ซื่อสัตย์ ในระหว่างบทบาท
การเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์กบั ที่พ่ ึงของพนักงาน นัน่ อาจจะดีที่หัวหน้างานจะรับบทเป็ นที่พ่ ึงของ
พนักงาน แต่ทว่ารากฐานของบทบาทที่พ่ ึงของพนักงานเป็ นที่ยอมรับของหัวหน้างานและพนักงาน
คาถามคือ จะเป็ นไปได้หรื อไม่ที่จะเติมเต็มทั้ง 2 บทบาทในเวลาเดี ยวกัน และถ้าเป็ นไปได้ น่ าจะ
เป็ นประโยชน์ในองค์การต่าง ๆ ที่จะแยกบทบาทต่าง ๆ ระหว่างความต่างของนักงานในหน้าที่งาน
แต่ก็ยงั ไม่แน่นอนนัก
นอกจากนี้ แล้ว การเป็ นผูส้ นับสนุ นพนักงาน หรื อที่พ่ ึงของพนักงาน Ulrich (1997) และ
อีวานส์ (2552) แนะนาว่า การเปลี่ยนแปลงไปในส่ วนของความรู ้สึกผูกพันในการจ้างานยุคปั จจุบนั
นี้ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จาเป็ นต้องทาให้เกิดความมัน่ ใจว่าพนักงานทุกคนขององค์การล้วนแต่
มีความมุ่งมัน่ และมีแรงจูงใจที่จะทางานให้กบั องค์การอย่างเต็มที่ เขากล่าวว่าเป็ นบทบาทของนัก
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่จะทาให้แน่ ใจว่าผูจ้ ดั การในงานต่าง ๆ เข้าใจถึ งความสัมพันธ์ที่สาคัญ
ระหว่างแรงจูงใจของพนักงานกับสมรรถนะขององค์การ รวมถึงวิธีการที่จะรักษาให้ความสัมพันธ์
นี้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งแสดงบทบาทของผูส้ นับสนุ นพนักงานนี้ ทั้ง
ในส่ วนของการดาเนินการและในส่ วนของโปรแกรมการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานขององค์การ
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มีการพัฒนาและสามารถเติ บโตก้าวหน้า รวมถึ งการให้ความช่ วยเหลื อพนักงานเพื่อให้สามารถ
ทางานที่ รับผิดชอบได้ตามเป้ าหมายและทาหน้าที่ เป็ นตัวแทนในการนาข้อมูลจากพนัก งานมา
ปรึ กษาหารื อกับฝ่ ายบริ หาร เพื่อให้แน่ใจว่าความคิดเห็นต่าง ๆ เหล่านั้นจะเป็ นที่รับทราบและเข้าใจ
และสิ่ ง ที่ นัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ค วรเน้นให้ค วามส าคัญ คื อ ความจาเป็ นที่ จะต้อ งเป็ นผูม้ ี
อิทธิ พลทางความคิดต่อคนในองค์การทุกระดับ และสร้ างความน่าเชื่ อถื อส่ วนตัว อีกทั้งการเข้าใจ
ในธุ รกิจขององค์การที่ตนทางานอยู่ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก เนื่องจากนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะ
มีประสิ ทธิ ผลได้อย่างไร หากยังไม่เข้าใจธุ รกิจขององค์การตนเอง เพื่อความมีประสิ ทธิ ผลในงานจึง
จาเป็ นต้องใช้เวลากับเพื่อนร่ วมงานทั้งหลาย เพื่อสร้ างความเข้า ใจกับ ลักษณะงานอย่างถ่ องแท้
รวมถึงในประเด็นปั ญหาต่าง ๆ โดย David Dell ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิจยั ของบริ ษทั Conference Board
Inc. บริ ษทั เครื อข่ายวิจยั ในสหรัฐอเมริ กา เสนอว่า นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ที่จะ
ปรับทิศทางของตนเองและองค์การของตน เพื่อมุ่งไปสู่ วฒั นธรรมใหม่ที่การทางานแบบร่ วมมื อ
ประสานกันและการท างานเป็ นที ม แบบข้า มหน่ วยงานเป็ นปกติมาตรฐาน และเพื่ อให้องค์ก าร
สามารถดึ ง ดู ดและรั กษาผูท้ ี่ มี ความสามารถสู ง ในตลาดแรงงานให้อยู่กบั องค์ก าร (Robert-Witt,
2001 อ้างถึงใน อีวานส์ , 2552) จะเห็ นได้ว่าบทบาทการเป็ นที่ พ่ ึงของพนักงานของนักบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์จะมีความเด่นชัดในเรื่ องการรับฟังและตอบสนองความต้องการของพนักงานแต่ละ
คน อีกทั้งสนองต่อสิ่ งที่พนักงานต้องการตามความเหมาะสม (ภูศิษ แสงน้อย, 2545) ซึ่ งบทบาทของ
นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นปั จ จุ บ ัน ในฐานะของที่ พ่ ึ ง ของพนัก งานนี้ จะคอยสนับ สนุ น ให้
พนักงานปฏิ บตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทุ่มเทในการทางานอย่างเต็มที่ อันจะก่อให้เกิดความ
จงรักภักดีต่อองค์การและเชื่ อมัน่ ในการปฏิ บตั ิหน้าที่ของตน โดยมีนกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ใน
บทบาทที่พ่ ึงของพนักงานเป็ นผูช้ ่วยพัฒนาสมรรถนะและความผูกพันระหว่างทรัพยากรมนุ ษย์กบั
องค์การ เพื่อให้พนักงานเกิดความรัก ความผูกพัน และอุทิศตนให้กบั องค์การ (ตรี นวลนุ ช กองผา
พา, 2552)
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นพบว่า เมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนจะมีหลายประเด็นที่
นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะที่พ่ ึงของพนักงานที่จะต้องช่ วยเตรี ยมความพร้ อมบุคลากรใน
องค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน ไม่วา่ จะเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในส่ วนที่จะ
ดึงดูด สรรหา รักษา บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถให้องค์การ ในลักษณะที่เรี ยกว่าคอยดูแลเอา
ใจใส่ ดังเช่ น บุคลากรจะสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมอันหลากหลายได้อย่างไร บุคลากรจะ
สามารถเดินทางไปทางานต่างประเทศได้อย่างสบายใจ หรื อด้วยความยินดีอย่างไร ช่วยให้พนักงาน
เข้าถึ งทรั พยากรที่ เหมาะสมที่ จะเอื้อต่อความคาดหวังของพนักงานในการบรรลุ ผลสาเร็ จ ซึ่ งใน
ประชาคมอาเซี ยนมีความจาเป็ นอย่างมากที่บุคลากรจะต้องสื่ อสารได้ 2-3 ภาษา โดยการสื่ อสารนี้
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ต้อ งอยู่ใ นระดับ ที่ ดี ซึ่ งนัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จ ะมี ส่ ว นช่ ว ยในฐานะบทบาท ที่ พ่ ึ ง ของ
พนักงาน ดังเช่น มีการฝึ กอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาถิ่นอื่นในประเทศอาเซี ยน มี
การให้ความรู ้ความเข้าใจที่จาเป็ นแก่พนักงานในประเด็นเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนในเชิ งลึก ทั้งนี้
นักบริ หารทรัพ ยากรมนุ ษย์ในฐานะที่พ่ ึ งของพนักงานจาเป็ นต้องมี ความเชี่ ย วชาญรู้ ลึ กรู้ จริ งใน
ประเด็นของประชาคมอาเซี ย นเสี ยก่ อน โดยในการช่ วยสร้ างความรู ้ ค วามเข้า ใจให้บุค ลากรใน
บทบาทนี้ นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ตอ้ งช่ วยให้บุคลากรมีความตระหนักรู ้ มี ความอยากรู ้ โดย
ความอยากรู ้น้ ีตอ้ งสนองต่อความต้องการของพนักงาน คือ การรู้ในเรื่ องประชาคมอาเซี ยนจะส่ งผล
ต่อผลการปฏิ บตั ิ ง านของพนักงานโดยตรง อี ก ทั้ง ช่ วยไม่ ให้พนักงานถู กเอาเปรี ยบโดยการเป็ น
กระบอกเสี ยงในการเรี ยกร้องข้อปัญหาต่าง ๆ เช่น เมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน พนักงานบางคนอาจ
ปรับตัวไม่ทนั หรื อมีปัญหาในการทางานกับเพื่อนร่ วมงาน นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่พ่ ึง
ของพนักงานต้องทาการเจรจาไกล่เกลี่ย ซึ่ งสิ่ งที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งตระหนักคือจะทา
อย่างไรให้วฒั นธรรมที่ หลากหลายที่ กาลังจะเกิ ดขึ้ นนั้นประสานกันได้อย่างแนบเนี ยนที่ สุด ใน
ลักษณะที่เรี ยกว่าเป็ นที่ยอมรับได้ท้ งั 2 ฝ่ าย (Win-win) นี่จึงจะสามารถเป็ น ที่พ่ ึงที่ดีให้กบั พนักงาน
เมื่อเกิ ดปั ญหา ทั้งนี้ นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งรับฟั งปั ญหาของพนักงานด้วยความจริ งใจ ซึ่ ง
อาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้พนักงานส่ งสารถึงนักทรัพยากรมนุ ษย์ได้เร็ วขึ้น เพื่อป้ องกัน
ปั ญหาเรื่ องความขี้เกรงใจ อันเป็ นคุณลักษณะของคนไทยได้อีกระดับหนึ่ ง อีกทั้งให้เกียรติพนักงาน
ไม่วา่ จะมาจากชนชาติใด ศาสนาใด นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่สามารถเข้าถึงความเป็ น
นานาชาติ ข องบุ ค ลากรที่ มี ค วามหลากหลายทางชาติ พ นั ธุ์ ใ ห้ ไ ด้ก่ อนที่ จะส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรใน
องค์การทั้งหมด ทั้งนี้ ในการรับบทบาทเป็ นที่พ่ ึงของพนักงาน ก็เพื่อให้พนักงานเกิ ดความเชื่ อใจ
ไว้ใจ และจะส่ งผลให้พนักงานเกิดความมุ่งมัน่ และมีแรงจูงใจในการทางานในที่สุด กล่าวคือ ความ
ผูกพันทางใจของบุคลากรในองค์การส่ งผลโดยตรงต่อผลการปฏิ บตั ิงาน เนื่ องจากเมื่อบุคลากรมี
ความรู ้สึกผูกพันต่อองค์การนั้น บุคลากรจะทางานอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งมีแนวโน้มที่จะอยู่
กับองค์การได้นานขึ้น โดยนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งทาให้บุคลากรได้ทรัพยากรที่เหมาะสม
ตามความต้องการ และช่ วยจัดลาดับความต้องการจากการเรี ยนรู ้ ช่ วยป้ องกันไม่ให้บุคลากรใน
องค์การถูกเอาเปรี ยบจากสิ่ งที่องค์การคาดหวังจากพวกเขา โดยการเป็ นกระบอกเสี ยงให้บุคลากร
เพื่อย้ าให้บุคลากรในองค์การมัน่ ใจได้ว่าปั ญหาของพวกเขาจะต้องได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ การรับ
ฟั ง และตอบสนองความต้อ งการและการจัด ทรั พ ยากรให้ก ับ บุ ค ลากรจะเป็ นกุ ญแจส าคัญ ของ
บทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในการเป็ นที่พ่ ึงของพนักงาน
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2.6 แนวคิ ด การเตรี ย มความพร้ อมบุ ค ลากรในองค์ ก ารภาครั ฐ และภาคเอกชนใน
ประชาคมอาเซียน
2.6.1 แนวคิดเกีย่ วกับการเตรียมความพร้ อม
เมื่ อ ค าถามส าคัญ ของนัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คื อ "นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จ ะ
สามารถสร้างคุณค่าและส่ งมอบผลลัพธ์ได้อย่างไร" จึงเกิดการนิยามความสามารถขององค์การ ว่า
หมายถึ ง ทรัพยากรของความสามารถในการแข่งขันที่หัวหน้างานและนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
มืออาชี พต้องร่ วมกันสร้ างขึ้ นเพื่อบรรลุ เป้ าหมายขององค์การ (Ulrich, 1997) อันจะส่ งผลให้นัก
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์กลายเป็ นส่ วนสาคัญในการสร้างความพร้อมให้กบั บุคลากรในองค์การทั้ง
ในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันในประชาคมอาเซี ยน
Good (1959, p. 442) ให้ความหมายสาหรับความพร้ อมไว้วา่ คือความสามารถที่ยินดี มี
ความปรารถนา และความสามารถที่จะเข้าร่ วมกิ จกรรม ความพร้ อมเกิ ดจากลักษณะทางวุฒิภาวะ
ประสบการณ์ และอารมณ์ ความพร้ อมจึ งเป็ นการพัฒ นาคนให้มี ความสามารถในการที่ จะท า
กิจกรรมต่าง ๆ
Thorndike (n.d.) ได้กล่าวเกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อมว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเรี ยนรู ้ ให้
ความสาคัญกับการเรี ยนรู ้ โดยเมื่อร่ างกายและทางจิตใจมีความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ อีกนัยหนึ่ งคือการ
สร้ างความพร้ อมอันเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การ ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขสาคัญของการเรี ยนรู้ เมื่อองค์การ
เตรี ยมการที่จะทางานบางอย่าง สิ่ งที่ แสดงออกในการทางานนั้นคื อความพึงพอใจและความไม่
พอใจ ในทางกลับกัน เมื่อพวกเขาไม่อยากทางาน การบังคับให้ทางานจะก่อให้เกิ ดความไม่พอใจ
เช่น ถ้านักเรี ยนไม่สนใจที่จะเรี ยนรู ้เพราะถูกบังคับไม่วา่ จะเป็ นร่ างกายหรื อจิตใจก็จะไม่พร้อมที่จะ
ทาสิ่ งนั้น
ทั้งนี้ มีการให้ความหมายของความพร้อมไว้โดยสอดคล้องกับนักคิดทั้ง 2 ท่าน ที่กล่าวไป
ข้างต้น เช่ น นฤมล มุมรรคา (2554) กล่าวว่า ความพร้ อม คือ สภาพของคนที่มีวุฒิภาวะ แรงจูงใจ
และมีประสบการณ์ มากพอที่จะก่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้อย่างสะดวก และให้ความหมายของการ
เตรี ยมความพร้ อมไว้ว่า การเตรี ยมตัวเองก่ อนทางานที่ ได้รับมอบหมาย การทาความเข้าใจศึ กษา
ข้อมูลงานที่จะทาและกับหน่วยงานที่จะทางานร่ วมกัน โดยหากมีความเข้าใจในระบบงานมาก ก็จะ
มีความพร้อมมาก อีกทั้ง เดช ใจกล้า (2547) กล่าวว่า ความพร้อมเป็ นปั จจัยพื้นฐานของบุคคลในการ
ท ากิ จ กรรมบางอย่ า งได้ คื อ คนจะมี ส ภาพที่ พ ร้ อ ม หรื อเต็ ม ใจที่ จ ะปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งความพร้ อมยังเป็ นปั จจัยในการทานายผลที่ จะเกิ ดขึ้ นในการปฏิ บตั ิ กิจกรรม
นั้น ๆ ว่ า จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งใด โดยความพร้ อ มของบุ ค คล คื อ สภาพที่ บุ ค คลที่ เ ต็ ม ใจ
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กระตื อรื อร้ น ตั้ง ใจที่ จะร่ วมปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมต่ า ง ๆ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ส ามารถบรรลุ
จุดประสงค์และเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับ อมรรัตน์ วงษ์แก้ว (2555) กล่าวว่า ความพร้อม
คือสภาวะที่บุคคลพร้ อมด้วยประการทั้งปวงที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งได้อย่างสมบูรณ์ ที่สุด และ
ปิ ยะนุ ช เทียมทอง (2549) กล่ าวว่า ความพร้ อม คื อ ความสามารถอย่างหนึ่ งของบุ คลากรหรื อ
องค์การที่ตอ้ งมีการเตรี ยมและปฏิบตั ิดว้ ยความตั้งใจ เพื่อให้องค์การสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ
ให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามวัตถุประสงค์ที่องค์การตั้งไว้
จากแนวคิดข้างต้น จะเห็นได้วา่ การเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและ
ภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยนั้น อาจมีลกั ษณะที่คนจะมีความพร้ อมทั้งแรงจูงใจ ประสบการณ์
อันเป็ นปัจจัยพื้นฐานในการทากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ มีความกระตือรื อร้น อยากจะมีส่วน
ร่ วมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน โดยผ่านการเตรี ยมความพร้อมจากทั้ง 4 บทบาทของนักบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ที่เคยกล่าวไปแล้วนั้น เพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวก่อนการทางานที่จะได้รับมอบหมาย
โดยการส่ งเสริ มให้บุคลากรเข้าใจและได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน และนัน่ ก็คือความ
พร้ อม ที่จะหมายถึง ความสามารถของบุคลากรหรื อองค์การที่ได้รับการเตรี ยมไว้ล่วงหน้าเพื่อให้
เกิ ด การปฏิ บ ัติ ด้ว ยความตั้ง ใจจริ ง ส่ ง ผลให้ อ งค์ ก ารสามารถบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพในประชาคมอาเซี ยน หรื ออาจกล่าวได้อย่างกระชับว่า บุคลากรพร้อมที่จะกระทาสิ่ ง
ใดสิ่ งหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์ดว้ ยความเต็มใจนัน่ เอง

2.6.2 แนวคิ ด การเตรี ย มความพร้ อมบุ ค ลากรในองค์ ก ารภาครั ฐ และภาคเอกชนใน
ประชาคมอาเซียน
1) แนวคิดการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐ
เมื่ อ ความพร้ อ มในการเปลี่ ย นแปลง คื อ ปั จ จัย หลัก ที่ จ ะท าให้อ งค์ก ารประสบ
ความสาเร็ จหรื อล้มเหลวในการผลักดันให้เกิ ดความเปลี่ ยนแปลงตามที่ องค์การต้องการนั้น คื อ
ความพร้ อมในการเปลี่ยนแปลง (Readiness of Change) ของบุคลากรในองค์การ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มี
บทบาทในการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื่ อ ผลัก ดัน ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในองค์ก ารนั่น เอง
(Pellettiere, 2006 อ้างถึงใน สุ ปัญญดา สุ นทรนนธ์, 2557) สาหรับความพร้อมของบุคลากรในการ
เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน โดย ชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ (2556) กล่าวถึ งนโยบายและมติรัฐมนตรี เมื่อ 20
มิถุนายน 2554 ว่ามีการกาหนดให้การเตรี ยมความพร้อมเป็ นวาระแห่ งชาติ โดยให้ทุกหน่วยงาน
ราชการของบประมาณเพิ่ม เพื่อรองรับโครงการเตรี ยมความพร้ อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน อีกทั้ง
ต้องมีการสร้างความตระหนักรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนและประชาคมอาเซี ยนในหน่วยงานราชการ โดยให้
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ทุกหน่วยงานราชาการให้มีการปรับโครงสร้างหน่ วยงาน เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน และให้แต่
ละหน่ วยงานจัดทาแผนดาเนิ นงานหลักสู ตร การรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซี ยนเป็ นแผน ปี 25542558 ดังที่ สุ ธิดา ปัททุม และไกรชิต สุ ตะเมือง (2556) กล่าวว่า การเตรี ยมความพร้อมของประชากร
ในการรับรู ้ต่อการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนตามนโยบายรัฐบาลเป็ นสิ่ งสาคัญ โดยเฉพาะกลุ่ม
ประชากรวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ควรที่ จะมีการรับรู ้ ในเรื่ องนี้ มากที่ สุด เนื่ องจากเป็ น
กลุ่มกาลังที่สาคัญของประเทศและบุคลากรสายงานอาชี พที่มีผลกระทบโดยทางตรงและทางอ้อม
ซึ่ งประชากรที่น่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ กลุ่มบุคคลที่อยูใ่ นวัยทางานซึ่ งเป็ นกาลังสาคัญ
ของประเทศในการพัฒนาและเตรี ยมความพร้อมในการเข้าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยนในปี 2558
ทั้งนี้ ผลของการวิจยั ได้บ่งชี้ถึงผลของการให้ขอ้ มูลข่าวสารของภาครัฐในการเผยแพร่ ขอ้ มูลให้มาก
ยิ่ง ขึ้ น ควรจะมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มให้ ม ากกว่า นี้ เมื่ อมี ก ารเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
บุคลากรที่สาคัญของประเทศไทยและองค์การในภาครัฐและเอกชนได้มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร ถึ ง
ผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้นทั้งในตัวของบุคลากร องค์การ สังคม มากน้อยเพียงใด เพื่อสะท้อนถึ งการ
ประชาสั ม พัน ธ์ ข องภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วกับ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นให้ ส ามารถท าได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ กระนั้นแล้ว ธิ ดารัตน์ โชคสุ ชาติ (2553) กล่าวว่า AEC อาจส่ งผลทั้งทางบวกและทาง
ลบ ซึ่ งจะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยูก่ บั การเตรี ยม ความพร้อมอย่างดีของทุกภาคส่ วน
ที่เกี่ ยวข้องปั จจุบนั ทั้งนี้ ภาครัฐมี การเตรี ยมความพร้ อมของไทยไปสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยน โดยจัดตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินการตามแผนงานไปสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ซึ่ งทา
หน้าที่เป็ นกลไกการขับเคลื่อนการดาเนิ นงานตามแผนงานในด้านต่าง ๆ ซึ่ งแนวทางการรองรับ
ผลกระทบจากการดาเนินงานตามแผน AEC Blueprint ได้แก่ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารมาอย่างต่อเนื่ อง การจัดตั้ง กองทุ นเพื่ อการปรั บตัวของภาคการผลิ ตและบริ การที่ ไ ด้รับ
ผลกระทบจาการเปิ ดเสรี ทางการค้า รวมถึงการจัดทากฎหมายว่าด้วยมาตรการปกป้ องจากการนาเข้า
สิ นค้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็ นมาตรการรองรับให้ผปู ้ ระกอบการในประเทศในกรณี ที่ได้รับผลกระทบจาก
การเปิ ดเสรี ทางการค้า สาหรับภาคเอกชน มีการเตรี ยมความพร้อมไปสู่ AEC ตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนการส่ งเสริ ม SMEs ต่าง ๆ ที่ สสว. ได้ดาเนิ นการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ การสร้างและพัฒนา
ผูป้ ระกอบการ หรื อยุทธศาสตร์ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและผลกระทบในการค้า เช่นการสร้างโอกาส
ในทางธุ รกิจที่การให้บริ การองค์ความรู ้ดา้ นการตลอดโดยการสร้ างโอกาสทางการตลอดทั้งตลาด
ภายในและตลาดต่างประเทศ การจัดสิ่ งอานวยความสะดวกด้านการตลาด เป็ นต้น การเตรี ยมความ
พร้อมในเชิงนโยบายหรื อยุทธศาสตร์ ต้ งั แต่ตน้ จะทาให้สินค้าไทยส่ งออกอาเซี ยนได้มากขึ้นจากการ
ขจัด อุ ป สรรค์ ท างการค้ า ทั้ง ด้ า นภาษี แ ละที่ ไ ม่ ใ ช่ ภ าษี และสามารถดึ ง ดู ด การลงทุ น หรื อ
นักท่องเที่ยวจากท้องถิ่ นอาเซี ยนและนอกอาเซี ยนได้มากขึ้น โดย ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์ (2555)
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กล่าวถึงการที่ประเทศไทยเป็ นผูน้ าในการก่อตั้งสมาคมอาเซี ยนในฐานะที่มีศกั ยภาพเป็ นถึงแกนนา
ในการสร้างประชาคมอาเซี ยนให้เข้มแข็ง จึงมี แนวทางการเตรี ยมความพร้ อม เพื่อเข้าสู่ การเป็ น
ประชาคมอาเซี ยน โดยจะมุ่งเน้นเรื่ องการศึกษา ซึ่ งจัดอยูใ่ นประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ที่จะมี
บทบาทส าคัญที่ จะส่ ง เสริ ม ให้ป ระชาคมด้า นอื่ น ๆ ให้มี ความเข้มแข็ ง เนื่ องจากการศึ ก ษาเป็ น
รากฐานของการพัฒนาในทุกๆด้าน ทั้งยังต้องพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ท้ งั
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก และจะมี การส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้านอาเซี ยน
ศึกษา เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ดา้ นศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซี ยนด้วยการศึกษา
ด้วยการสร้างความเข้าใจในเรื่ องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซี ยน ความแตกต่างทางด้าน
ชาติ พ นั ธุ์ หลัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ตลอดจนการส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนภาษาต่ า งประเทศเพื่ อ
พัฒนาการติดต่อสื่ อสารระหว่างกันในประชาคมอาเซี ยน นอกจากนี้ บุญชัย ใจเย็น (2555) ได้ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ ย วกับ การเตรี ย มความพร้ อมเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ หมายถึ ง ประชาคม
อาเซี ยน ไว้วา่ ขอแนะนาหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนผูป้ ระกอบการ ซึ่ งมีอยูด่ ว้ ยกันหลาย
หน่ วยงาน ได้แก่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้เปิ ดศูนย์บริ การข้อมูล AEC information
Center อย่างเป็ นทางการ ด้วยวัตถุประสงค์ในการสร้ างความรู ้ความเข้าใจ และให้บริ การข้อมูลที่
ถู กต้องแก่ ผูป้ ระกอบการและประชาชนทัว่ ที่ มีความสนใจ รวมทั้งเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร ความ
คืบหน้าเกี่ ยวกับการเจรจาเพื่อรวมตัวทางเศรษฐกิ จ สู่ ความเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนในปี
2558 “ประเทศไทยต้องเร่ งพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพให้กบั ผูป้ ระกอบการไทยและส่ งเสริ มให้
เกิดฐานการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่างแท้จริ ง”
โดยสิ่ งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยและต้องให้ความสาคัญ คือ เรื่ องที่ตอ้ งเร่ งดาเนิ นการก่อนเข้า
สู่ ประชาคมอาเซี ยน โดย ให้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ประเทศด้านการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ใน
เสาเศรษฐกิจ เรื่ องแรงงานฝี มือทั้ง 8 สาขา รวมทั้งส่ งเสริ มการใช้แรงงานไทยในต่างประเทศ โดย
การเร่ งยอมรับมาตรฐานแรงงานฝี มือระหว่างประเทศ เพื่ออานวยความสะดวกในการเคลื่ อนย้าย
แรงงาน และเสาสังคมและวัฒนธรรม ให้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน อีกทั้งต้องมี
การสร้างความตระหนักรู ้และทาความเข้าใจในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนให้ถูกต้องตรงกัน ซึ่ งใน
หน่วยงานต่าง ๆ ควรมี ASEAN Unit ในหน่วยงานเป็ นเป็ นศูนย์กลางความรู ้ให้กบั คนในองค์การ
อันจะเป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดค่านิยม และแนวปฏิบตั ิร่วมกันในด้านต่าง ๆ ของอาเซี ยน และสาหรับ
ระบบราชการนั้นต้องการมีปรับโครงสร้ างส่ วนราชการให้มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส และสามารถ
เชื่ อถื อได้ รวมทั้งต้องมีการปรับแนวคิดที่ว่า "เราจะได้ประโยชน์อะไรจากอาเซี ยน มาเป็ น เราจะ
สามารถสร้างประโยชน์อะไรให้กบั อาเซี ยน" โดยทั้งหมดทั้งมวลต้องมีการบูรณาการนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติในภาพรวม (ชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ , 2556; วิบูลย์ แช่ม
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ชื่น, 2556; สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน, 2556ข; สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554; สุ ทธิลกั ษณ์ สง่ามัง่ คัง่ , 2556)
ทั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อเตรี ยมความพร้ อมสู่ ประชาคม
อาเซี ยน โดยต้องมีการเตรี ยมความพร้อมสมรรถนะด้านภาษาและการสื่ อสาร (ชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ ,
2556; สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ , 2554; อธิ พงศ์ หิ รัญเรื องโชค
และคณะ, 2555) อี กทั้ง สุ ทธิ ลกั ษณ์ สง่ามัง่ คัง่ (2556) กล่าวเสริ มว่า ต้องมีการพัฒนาการประสานงาน
ระหว่างประเทศ ซึ่ งสอดคล้องกันกับ ฝ่ ายวิชาการปั ญญาชน (2555, น. 121-122, 127) กล่ าวถึ ง เรื่ อง
สมรรถนะด้านภาษาและการสื่ อสาร ตรงกับกฎบัตรอาเซี ยน ข้อ 34 บัญญัติว่า "ภาษาที่ใช้ในการ
ทางานของอาเซี ย น คื อ ภาษาอัง กฤษ" ดัง นั้น ภาษาอัง กฤษจึ ง เป็ นเครื่ องมื ออันดับ หนึ่ ง ส าหรั บ
พลเมืองอาเซี ยนในการสื่ อสารสร้างความสัมพันธ์สู่ภูมิภาคอาเซี ยน ภาษาอังกฤษจึงเป็ นภาษาที่สอง
ของชาวอาเซี ยน เคียงคู่ภาษาหนึ่ งอันเป็ นภาษาประจาชาติ ของแต่ละคน ดังนั้นคนไทยทุ กคนจึ ง
จาเป็ นจะต้องเรี ยนรู ้และใช้ภาษาอังกฤษให้ได้และดีไม่แพ้ชาวชาติอื่น ๆ ในอาเซี ยน หากทาได้ อย่าง
น้อยจะเป็ นการปกป้ องโอกาสในการทางาน ในประเทศไทยมิให้เพื่อนบ้านมาแย่งงานไป แต่หาก
ไม่เก่งทั้งทักษะภาษาและทักษะวิชาชีพ หากจะหางานทาในประเทศของเราเองคงสู ้คนชาติอื่นไม่ได้
ไม่ ตอ้ งพูดถึ งเรื่ องคนที่ ไทยจะเข้าไปท างานที่ สิ งคโปร์ มาเลเซี ย อินโดนี เซี ย ฯลฯ การมี ทกั ษะ
วิชาชี พเสมอกันในคุ ณภาพแต่กลับมี ความอ่อนด้อยในเรื่ องภาษาอังกฤษก็เป็ นจุ ดอ่อนที่จะทาให้
โอกาสการทางานในอาเซี ยนลดลงด้วย แม้จะหางานทาในประเทศไทยเองก็ตามก็จะยากมากขึ้น ซึ่ ง
ก็ถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องพัฒนาตนเองในการเรี ยนรู ้ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการดาเนิ น
ชี วิ ต ที่ ส มบู ร ณ์ ใ นประชาคมอาเซี ย น นับ ตั้ง แต่ ว นั นี้ เป็ นต้น ไป ถ้า หากมี ก ารเข้า ใจภาษากลาง
(อังกฤษ) ก็จะเป็ นมุ มมองใหม่ สาหรั บการนาไปสู่ ความสันติ สุ ข และรุ่ งเรื องต่ อไป รวมถึ ง ฝ่ าย
วิชาการปั ญญาชน (2556) กล่าวว่าเราต้องเตรี ยมบุคลากรคนไทยให้เข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรม
และวิธีการเฉพาะในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ อีกทั้งต้องมีการเตรี ยมความพร้อมด้านการทางาน
ข้ามวัฒนธรรม และเรี ยนรู ้วฒั นธรรมการทาธุ รกิจและสไตล์ผนู ้ าในกลุ่มประเทศอาเซี ยน (ชาญวิทย์
ไกรฤกษ์, 2556; สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน, 2556ข; สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554; อธิ พงศ์ หิ รัญเรื องโชค และคณะ, 2555) เช่นเดียวกับ
ฝ่ ายวิชาการปั ญญาชน (2555, น. 125-127) เห็ นว่าเราเป็ นภูมิภาคที่ประกอบไปด้วยผูค้ นที่มีความ
หลากหลายทางความเชื่ อศรั ทธาที่ แตกต่างกัน แต่เราสามารถอยู่ร่วมกันด้วยความเป็ นน้ าหนึ่ งใจ
เดี ยวกัน คนหลายคนมาจากสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่เราต่างรับฟั งและเคารพ
ความเห็ นของผูอ้ ื่นที่ มีความหลากหลาย เราเป็ นส่ วนประกอบสาคัญของการแสดงถึ งศรัทธาและ
อารยธรรมร่ วมกันในเวทีโลก อีกทั้งฝ่ ายวิชาการปั ญญาชน (2556) กล่าวว่าเราต้องสร้างความเข้าใจ
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วัฒนธรรมลูกค้าอาเซี ยน เพราะในภูมิภาคถื อว่า มีความหลากหลายในเชิ งวัฒนธรรมและภาษาสู ง
ไม่ได้เป็ นเนื้อเดียวกันเหมือนในสหภาพยุโรป หรื อ EU จึงต้องศึกษาความต้องการลูกค้าใหม่ อีกทั้ง
ชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ (2556) ได้กล่าวถึ ง การปรับปรุ งระบบการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ โดย
จัดสรรงบประมาณไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 1.5 ของงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เป็ นระยะเวลา 3
ปี อีกทั้งต้องสร้างเครื อข่ายบูรณาการระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ และภาครัฐกับภาคส่ วนอื่น ๆ อีกทั้ง
อธิ พงศ์ หิ รัญเรื องโชค และคณะ (2555) เสริ มว่าควรตั้งคณะกรรมการ เพื่อผลักดัน ปรับกฎเกณฑ์
และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยน เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ และพัฒนาทักษะที่
จาเป็ นในการทางานของข้าราชการ (สุ ทธิ ลกั ษณ์ สง่ามัง่ คัง่ , 2556) ดังเช่ น ฝ่ ายวิชาการปั ญญาชน
(2556) ได้เสนอให้นาจุ ดแข็ง ของตัวเองใช้ใ นการบุ ก เบิ ก ธุ รกิ จต่ า งประเทศ และปิ ดจุ ดอ่ อนให้
ได้มากที่สุด ส่ วนการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรจะเริ่ มเห็นการขยับขององค์การด้านบริ การขนาด
ใหญ่ที่สร้างสถาบันพัฒนาวิชาชี พของตัวเองขึ้นมา เช่น ซี พีออลล์ มีสถาบันปั ญญาภิวฒั น์ ดุสิตธานี
เปิ ดวิทยาลัยโรงแรมดุ สิตธานี ขณะที่ เอสซี จี ก็เปิ ดสถาบันทักษะพิพฒั น์ เพื่อสอนและฝึ กอบรม
วิชาชี พคนขับรถขนส่ ง เป็ นต้น และที่จะลื มเสี ยไม่ได้คือ การลงทุนในทรัพยากรมนุ ษย์เน้นเวที
ผูป้ ระกอบการประชาชน ส่ ง เสริ ม การจ้า งงานที่ เหมาะสม อี ก ทั้ง เพิ่ ม ทัก ษะฝี มื อแรงงาน และ
ผูป้ ระกอบการให้เหมาะสมกับ มาตรฐานฝี มื อ (วิบูล ย์ แช่ ม ชื่ น , 2556) จึ ง ส่ งผลให้บุ คลากร
จาเป็ นต้องมีคุณลักษณะที่ตอ้ งการในประชาคมอาเซี ยน โดยจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความเป็ นนานาชาติ
(International) มีความเป็ นมืออาชีพ (Professional) และมีบทบาทเป็ นผูส้ นับสนุ นเป็ นผูอ้ านวยการ
การเรี ยนรู้ และสามารถนาการเปลี่ยนแปลงได้ (ชาญวิทย์ ไกรฤกษ์, 2556; สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อน, 2556ข) อีกทั้งบุคลากรต้องมีความตระหนักถึ งความจาเป็ นที่ตอ้ งเร่ งพัฒนา
(Sense of Urgency) การมีความหลากหลายในการทางาน (Diversity of Work) มีความเฉี ยบคมทาง
ธุ รกิ จ (Business Acumen) และ เป็ นผูม้ ีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (ชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ ,
2556) เป็ นต้น
จากข้างต้น จึงขอสรุ ปถึ งการเตรี ยมความพร้ อมบุคลากรในองค์การภาครัฐในประชาคม
อาเซี ยน กล่าวคือ การเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนครั้งนี้ จะเกิดผลกระทบทางบวกหรื อทางลบมากน้อย
เพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กบั ความพร้อมของทุกภาคส่ วนที่เกี่ ยวข้อง และความพร้ อมนั้นจะเกิ ดขึ้นได้
ย่อมต้องมาจากการเตรี ยมความพร้ อมที่ตอ้ งเริ่ มจากภายในองค์การผ่านตัวบุคลากร ซึ่ งเป็ นกลไก
สาคัญในการขับเคลื่อนองค์การ ซึ่ งหน้าที่ของการเตรี ยมความพร้ อมให้แก่บุคลากรในองค์การนั้น
คงจะไม่พน้ หน้าที่อนั สาคัญยิ่งของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่จะต้องทาให้คนเกิ ดแรงจูงใจ เกิ ด
ประสบการณ์ อันจะเป็ นปั จจัย พื้ นฐานในการท ากิ จ กรรมต่ า ง ๆ ด้วยความเต็ม ใจและตั้ง ใจใน
ท้า ยที่ สุ ด ซึ่ งส าหรั บ ภาครั ฐมี นโยบายและมติ รั ฐมนตรี ให้ ก าหนดการเตรี ย มความพร้ อมเข้า สู่
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ประชาคมอาเซี ยนเป็ นวาระแห่ งชาติ โดยให้ทุกหน่วยงานราชการสามารถของบประมาณเพิ่มเพื่อ
รองรับโครงการเตรี ยมความพร้อม ดังเช่นการสร้างความตระหนักรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน การ
ปรั บ โครงสร้ า งหน่ ว ยงานราชการให้ ร องรั บ ประชาคมอาเซี ย น และที่ ส าคัญ ต้อ งมี แ ผนการ
ดาเนิ นงานตามหลักสู ตรการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซี ยนเป็ นแผน ปี 2554-2558 อีกทั้งต้องให้
ความสาคัญในเรื่ องที่ตอ้ งเร่ งดาเนินการก่อนเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน เช่น การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ประเทศด้านการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน โดยมุ่งเน้นการให้ความสาคัญกับ 8 สาขาอาชีพที่จะมีการ
เปิ ดเสรี กาพัฒนาทักษะภาษาอัง กฤษและภาษาเพื่ อนบ้าน การสร้ างความตระหนัก รู้ และเข้าใจ
ถูกต้องตรงกัน โดยอาจจัดให้มี ASEAN Unit ภายในหน่วยงาน เพื่อเป็ นกลไกในการส่ งเสริ มให้เกิด
ค่านิยมและแนวปฏิบตั ิดา้ นอาเซี ยนร่ วมกัน นอกจากนี้ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ก็เป็ นอีกประเด็น
หนึ่งที่จะเป็ นส่ วนสาคัญในการเตรี ยมความพร้อมให้กบั บุคลากรในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ทั้ง
ด้านภาษาและการสื่ อสาร ทักษะการประสานงานระหว่างประเทศ การเข้าใจวัฒนธรรมและการ
ทางานข้ามวัฒนธรรม การเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมการทางาน รวมทั้งสไตล์ผนู ้ าในอาเซี ยน อีกทั้งควรมี
การปรับการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ภาครัฐ โดยการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ 1.5 ของงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายด้านบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์อย่างน้อย 3 ปี เพื่อมาปรับปรุ งการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
ภาครัฐ และควรสร้ างเครื อข่ายบูรณาการระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ และภาครัฐกับภาคส่ วนอื่น ๆ
กระนั้นในภาครัฐควรมีคณะกรรมการที่จะคอยทาหน้าที่ผลักดันปรับกฎเกณฑ์ และสร้ างความรู้
ความเข้าใจในเรื่ องของประชาคมอาเซี ยน เพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาทักษะที่
จาเป็ นต่อการทางานของข้า ราชการ กระทัง่ ได้บุ คลากรที่ มี คุ ณลัก ษณะ ที่ พึง ประสงค์ กล่ าวคื อ
บุคลากรมีความเป็ นนานาชาติ เป็ นมืออาชีพ มีบทบาทเป็ นผูส้ นับสนุน เป็ นผูอ้ านวยการเรี ยนรู้ และ
สามารถนาการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่ งบุคลากรจาเป็ นที่จะต้องตระหนักถึงความจาเป็ นที่ตอ้ งเร่ งพัฒนา
การเข้าใจในความหลากหลายในการทางานมีความเฉี ยบคมทางธุ รกิจ และมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี จากที่ กล่ าวไปข้างต้น หากนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์สามารถสร้ างสิ่ งเหล่านี้ ให้เกิ ด
ขึ้นกับบุคลากรในองค์การได้ ย่อมส่ งผลต่อความพร้อมขององค์การในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
อย่างแน่นอน
2) แนวคิดการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาคเอกชน
บทความ "ก้าวต่อไปของภาคเอกชนไทยในภูมิภาค ในวารสารเศรษฐกิจและสังคม"
(ศศิ ธ ร พลัตถเดช และศวรรณรั ตน์ จิ ตรเกษมส าราญ, 2555, น. 23-26) กล่ า วว่า ประเด็น
ประสิ ท ธิ ภ าพแรงงานไทยที่ ต้อ งปรั บ ปรุ ง ทัก ษะอาเซี ย น และทัก ษะภาษา ทั้ง ยัง ต้อ งเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของผู้ป ระกอบการด้า นบริ หารจัด การและทัก ษะภาษา อัน จะเป็ นปั จ จัย ของ
ความสาเร็ จในการประกอบธุ รกิจ กล่าวคือ เมื่อภาคเอกชนเป็ นกาลังสาคัญในการเตรี ยมความพร้อม
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ไทยสู่ ประชาคมอาเซี ยน โดยที่ภาคเอกชนได้มีความตื่นตัวและมีส่วนร่ วมในการผลักดันดาเนิ นการ
และเตรี ยมวามพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน มีการชี้ แจง ถึงปั ญหาและอุปสรรค์ภายในประเทศ ไม่
ว่าจะเป็ น เรื่ องกฎหมาย เรื่ องโครงสร้ า งพื้ นฐาน และรวมถึ งเรื่ องบุ ค ลากร เป็ นต้น อี ก ทั้งปั จจัย
ภายนอกที่ ส่ งผลต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการไทย ทั้งนี้ ได้เสนอแนวทางเตรี ยมความ
พร้อมของไทยในบทบาทภาครัฐที่จะต้องสนับสนุ นภาคเอกชนในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนอย่าง
มีศกั ยภาพ ไม่ว่าจะเป็ นการกาหนดยุทธศาสตร์ ที่ชดั เจน การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน การพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพของภาครัฐ รวมทั้งการทางานร่ วมกันอย่างบูรณาการ โดยภาคเอกชนให้ความสาคัญ
ในการเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การเสริ มสร้างความสัมพันธ์และ
การสร้างความไว้วางใจ เพื่อประโยชน์ดา้ นเครื อข่ายการผลิ ตของประเทศไทย 2) การเสริ มสร้าง
ศัก ยภาพการแข่ง ขันสิ นค้า ไทยทั้ง ระบบ 3) การปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎระเบี ยบให้เอื้ อต่ อการ
ประกอบธุ รกิ จและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทย 4) ส่ งเสริ มและ
อานวยความสะดวกด้านการลงทุนของผูป้ ระกอบการไทยในต่างประเทศ (ในอาเซี ยน) และ
5) พัฒนาตลาดทุนไทย
ส าหรั บ การเตรี ย มความพร้ อมของภาคเอกชน ของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
(อาณัติ ลี มคั เดช, 2557) ทาการศึกษาเพื่อประเมินความพร้ อมของอุตสาหกรรมเชิ งกลยุทธ์ของ
ประเทศ 3 อุตสาหกรรมได้แก่ ธนาคาร อาหาร และโรงพยาบาล โดยมีดชั นีความพร้อมของบริ ษทั
ในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน (ASEAN Readiness Index) ซึ่ งในที่น้ ี จะเอ่ยถึงดัชนี ดา้ นทรัพยากร
มนุษย์อนั เป็ นปั จจัยหลักในการนาความสาเร็ จมาสู่ องค์การ ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ตวั ชี้ วดั 2 ตัว ได้แก่
การศึ ก ษา และประสบการณ์ ท างานในต่ า งประเทศ วัด ในผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง ประกอบด้ว ย
คณะกรรมการบริ ษทั (Board of Director) และคณะกรรมการบริ หาร (Executive Committees) ผล
การศึกษาพบว่า บริ ษทั ที่ มีกลุ่ มผูจ้ บการศึกษาจากต่างประเทศและมีประสบการณ์ การทางานใน
ต่ า งประเทศจ านวนมากกว่า จะถู ก สรุ ป ว่ า “มี ค วามพร้ อ มด้า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์สู ง กว่า ” ทั้ง นี้
อุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรมข้างต้น คือ อุตสาหกรรมเชิ งกลยุทธ์ของประเทศ และเมื่อแยกตาม
อุตสาหกรรม 3 ประเภทข้างต้นแล้วนั้น ผลการศึกษาพบอีกว่า เชิ งอุตสาหกรรมอาหาร มาม่า (Thai
President Foods of TF) มีความพร้อมมากที่สุดในอาเซี ยนด้านอาหาร เชิงโรงพยาบาล โรงพยาบาล
กรุ งเทพมีความพร้อมที่สุดในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนด้านโรงพยาบาล กระนั้นแล้วโรงพยาบาล
บ ารุ งราษฎ์ มี ค วามพร้ อ มรองลงมา แต่ เ น้ น ด้ า นบุ ค ลากรว่ า คื อ หั ว ใจของโรงพยาบาลใน
การเตรี ย มความพร้ อมเข้า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ส าหรั บเชิ งธนาคาร ธนาคารกรุ งเทพ
มีความพร้อมมากที่สุด บนฐานของเป้ าหมายเมื่อ 59 ปี ที่แล้วว่าการเป็ นธนาคารแห่ งภูมิภาคเอเชี ย
ที่รองลงมาคือธนาคารกสิ กรไทย
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อีกทั้งการศึกษา โดย วิทยา ด่านธารงกูล และพีรเศรษฐ ชมภูมิ่ง (2557) ในหนังสื อ ASEAN
Readiness Index เรื่ องความสามารถด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เป็ นการวิจยั เพื่อวัดความพร้อม
ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในการเข้าสู่ AEC มุ่งสร้ างเครื่ องมือและแนวทางที่องค์การไทย
สามารถนาไปใช้เพื่อทาการประเมินตนเองในความพร้อมด้านทรัพยากรมนุ ษย์ ทั้งเชิ งปริ มาณและ
คุณภาพ ว่าเพียงพอที่จะก้าวสู่ ตลาด AEC ที่เป็ นความท้าทายในอนาคตอันใกล้น้ ี หรื อไม่เพียงใด
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ พัฒ นาดัช นี ว คั วามพร้ อ ม 4 ดัช นี วัด ความพร้ อ มด้า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human
Resources Readiness Index) กาหนดจาก 2 มุมมอง ได้แก่ 1) ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
(HRM) และ 2) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) โดยกาหนดดัชนี เพื่อประเมินความพร้อม
4 ดัชนี ที่สะท้อนการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ได้แก่ (1) Executive
Exposure ดัชนี น้ ี วดั ความพร้อมโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งของบริ ษทั มีสมมติฐานที่วา่ คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งมีบทบาทอย่างสาคัญใน
การกาหนดทิศทางและอนาคตของกิจการ ดังนั้น การเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ตลาด AEC ของแต่ละ
กิจการสะท้อนได้จากส่ วนหนึ่งจากองค์ประกอบและคุณสมบัติของผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อกรรมการ
ว่าได้มีการเตรี ยมความพร้อมที่จะให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ เคยปฏิบตั ิงานหรื อ
แม้แต่เคยจบการศึกษาจากประเทศในกลุ่ม AEC เข้าดารงตาแหน่ งในคณะกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ระดับ สู งมากน้อยเพี ยงใด ยิ่งมี การเตรี ยมการในส่ วนนี้ ใ ห้ครอบคลุ มจานวนประเทศมากเท่าไร
ยิ่งสะท้อนความพร้อมของกิจการมากขึ้นเท่านั้น (2) AEC Driven Competencies คือ ดัชนี ความ
พร้ อมวัดระดับการกาหนดและใช้สมรรถนะทางด้า นอาเซี ยน เพื่อขับเคลื่ อนความสามารถของ
บุคลากรในการตอบสนองต่ออาเซี ยน โดยพิจารณาเห็นว่าการเตรี ยมทรัพยากรมนุ ษย์ให้พร้อมและ
สามารถรับมือกับการเปลี่ ยนแปลงเมื่อกิ จการเข้าสู่ ตลาด AEC ควรมีการกาหนด สมรรถนะด้าน
อาเซี ย นที่ เชื่ อมโยงเข้ากับตัวพนัก งาน ทั้งการคัดเลื อกพนักงาน ปรั บเลื่ อนตาแหน่ ง การเพิ่มขี ด
ความสามารถของพนักงาน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานโดยใช้สมรรถนะ
ด้านอาเซี ยน เช่ น การรู ้ ภาษาอาเซี ยน การมี ประสบการณ์ การทางานในอาเซี ยน เป็ นต้น ยังมีการ
กาหนดสมรรถนะดังกล่าวไว้ชดั เจนและดาเนินการเห็นผลอย่างเป็ นรู ปธรรมมากเท่าไรย่อมสะท้อน
ความพร้อมมากขึ้นเท่านั้น (3) Employee Exposure ดัชนี วดั ความพร้อมที่พิจารณาจากการเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ดา้ นอาเซี ยนให้พนักงาน โดยพิจารณาว่าการเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ AEC
องค์การควรจะเปิ ดโอกาสให้พนักงานเปิ ดโลกทัศน์ดา้ นอาเซี ยนผ่านการศึกษาดูงาน เคลื่อนย้ายถ่าย
โอนงานไปยัง กลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น แลกเปลี่ ย นพนัก งาน เป็ นต้น การดาเนิ นงานดัง กล่ า วต้อง
ครอบคลุ มครบถ้วนประเทศในกลุ่ มอาเซี ยนมากน้อยเพียงใด ถ้าครอบคลุ มมากก็เท่ากับมี ความ
พร้อมมาก และ (4) AEC Related HRD ดัชนีวดั ความพร้อมพิจารณาจากแผน หรื อนโยบายและการ
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ดาเนิ นการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ว่ามีความเชื่ อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยนมากน้อยเพียงใด โดยดัชนี น้ ี จะพิจารณาว่าองค์การมีการกาหนด หรื อแบ่งกลุ่ มพนักงาน
ออกเป็ นกลุ่ม หรื อระดับตามความจาเป็ นในการเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับเรื่ องAEC หรื อไม่ ตลอดจนมีการ
ออกแบบหลักสู ตร วิธีการเรี ยนรู ้และสร้างประสบการณ์ ดา้ นอาเซี ยนเป็ นรายกลุ่มมากน้อยเพียงใด
ยังมีการจัดกลุ่ มให้ความรู ้ หรื อประสบการณ์ ดา้ นอาเซี ยนเป็ นรายกลุ่ มมากเท่าไร ย่อมสะท้อนถึ ง
ความพร้ อมมากเท่ า นั้น ทั้ง หมดนี้ ใ ช้ก ลุ่ ม ตัวอย่า ง ธนาคารพาณิ ช ย์ช้ ันแนวหน้า ของประเทศ 5
ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกสิ กรไทย ธนาคารไทยพาณิ ชย์ และ
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา ทั้ง 5 แห่ ง มีฐานสิ นทรั พย์ราว 80% ของระบบธนาคารจึงน่ าจะเป็ นภาพ
สะท้อนที่ ดีของธุ รกิ จธนาคารพาณิ ชย์ไทย โดยผลของการศึ กษาเรื่ องความพร้ อมด้านทรั พยากร
มนุ ษ ย์ใ นภาพรวมของธนาคาร พบว่า ธนาคารกรุ ง ไทยมี ค วามพร้ อ มด้า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ น
ภาพรวมค่อนข้างครบถ้วนในระดับดี ธนาคารกรุ งเทพและธนาคารกสิ กรไทยมีความพร้ อมด้าน
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นภาพรวมอยู่ที่ ระดับ ปานกลาง ส่ วนธนาคารไทยพาณิ ช ย์มี ค วามพร้ อมด้า น
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ใ นภาพรวมค่ อนข้า งน้อย และสุ ดท้ายธนาคารกรุ งศรี อยุธ ยามี ค วามพร้ อมด้า น
ทรั พยากรมนุ ษย์ในภาพรวมน้อยที่ สุด และตัวอย่างการเตรี ยมความพร้ อมสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยนของธนาคารกสิ กรไทย เนื่ องจากมี ความเกี่ ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์โดยตรง
(อยูใ่ นมิติที่ 4 AEC Related HRD) กล่าวคือ KBANK เตรี ยมความพร้อมสู่ AEC ตั้งแต่ปี 2554 มีการ
กาหนด HR Roadmap ซึ่งคือแผนยุทธศาสตร์ ทางด้านบุคลากรขององค์การมีการเตรี ยมความพร้อม
ของบุคลากรที่จะก้าวสู่ AEC เป็ นส่ วนหนึ่ งของแผน อีกทั้ง KBANK มีแผนยุทธศาสตร์ AEC Plus
เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุ คลากรสู่ AEC เป็ นการเฉพาะ ทั้งยังมี การบรรจุหลักสู ตรที่
เกี่ยวข้องกับอาเซี ยนในโครงการ K-Banker Academy Program หลักสู ตรนี้ มีลกั ษณะการให้ความรู ้
กับบุคลากรที่มีแผนที่จะส่ งไปทางานต่างประเทศ ให้มีความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมของประเทศ
ที่เข้าไป ชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละวิธีการเจรจาธุ รกิจ ซึ่ งแต่ละประเทศมีวฒั นธรรมต่างกัน ธนาคารยังมี
โครงการ A day @Kbank เป็ นโครงการเพิ่มพูนความรู ้ดา้ นภาษาของบุคลากร ปั จจุบนั มีการอบรม
ภาษาอังกฤษและจีนเพียงเท่านั้น เนื่องจากธนาคารเน้นสื่ อสารในภาพกว้าง แต่ในอนาคตมีแนวคิดที่
จะเพิ่มภาษาอาเซี ยนเข้าไป โดยพนักงานในกลุ่มขายจะได้รับการพัฒนาเป็ นพิเศษ และสาหรับผล
ของการศึกษาในมิติของความสามารถด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์น้ ี ชี้ ให้เห็ นว่า แม้ทรัพยากร
มนุ ษย์จะเป็ นเครื่ องมือสาคัญ ในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ การขยายธุ รกิจและการเจาะเข้าสู่ ตลาด
AEC แต่การเตรี ยมการด้านนี้ ยงั อยู่ในระดับปานกลางเป็ นส่ วนใหญ่ หากพิจารณาในภาพรวมแม้
บางธนาคารจะก้าวไปสู่ ระดับ “ปานกลางค่อนข้างดี” ก็ตาม และหากพิจารณารายดัชนี บางดัชนี ยงั มี
การดาเนิ นการเพียงในระดับเบื้องต้นเท่านั้นในบางธนาคาร จึงควรที่ธนาคารพาณิ ชย์ไทยจะหันมา
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ให้ความสาคัญและเร่ งตื่นตัวในการ HRM และ HRD เพื่อรับการขยายกิจการและการแข่งขันจาก
ธนาคารพาณิ ชย์อื่น ๆ ในภูมิภาค ไม่เช่นนั้นธนาคารพาณิ ชย์ไทยจะไม่สามารถได้รับประโยชน์จาก
โอกาสที่เปิ ดกว้างนี้ ได้มากเท่าที่ควร นอกจากนี้ การ HRM ในมิติของ AEC อาจจะต้องมีการขยาย
โลกทัศน์ให้กว้างขวางออกไป ไม่เพียงการ HRM ไทยเท่านั้น แต่ตอ้ งครอบคลุ มถึ งการบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ชนชาติอาเซี ยนอื่น ๆ ที่ จะเข้า มาเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การในอนาคตด้วย การ
เตรี ยมความพร้อมนี้ตอ้ งเป็ นวาระทางธุ รกิจที่สาคัญและควรถูกผลักดันจากทั้งผูบ้ ริ หารระดับสู งและ
ผูบ้ ริ หารสายงานทรั พยากรมนุ ษ ย์ ทั้ง นี้ ก ารศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ขอ้ จากันที่ เป็ นเพี ย งการศึ ก ษาในกลุ่ ม
ธนาคารพาณิ ชย์หลักของประเทศเท่านั้น เป็ นความท้าทายที่ จะทาการศึ กษาต่อไปในอนาคตให้
ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมสาคัญๆของประเทศ อัน จะสะท้อนให้เห็นถึงการเตรี ยมความพร้อมด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ในการเข้าสู่ AEC ของภาคเอกชนโดยรวม
โดยที่ เนตรนภา ไวทย์เลิ ศศักดิ์ (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “ผูบ้ ริ หารระดับสู งกับความ
พร้อมในอาเซี ยน” โดยมีคาถามสาคัญ คือ “มีผบู้ ริ หารระดับโลก (Global Managers) แล้วหรื อยัง”
และ “บริ ษทั มี Mr.AEC และ Miss/Mrs.AEC แล้วหรื อยัง” ทั้งสองสิ่ งนี้ หมายถึง ผูบ้ ริ หารที่มีความ
เข้าใจในตลาดและวัฒนธรรมการทางานระดับภูมิภาค ระดับโลก เข้าใจการทาธุ รกิจในอาเซี ยน ซึ่ ง
ในเมืองไทยคนเหล่านี้ มีมากน้อยเพียงใด อีกทั้ง เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ ยังได้ให้คานิ ยามสาหรับ
ผูบ้ ริ ห ารระดับ โลก ไว้ว่า ผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ด้า นธุ ร กิ จ อย่า งลึ ก ซึ้ ง ทั้ง ด้า นการลงทุ น และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การตระหนักถึงความสาคัญของความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและมาตรฐานการทางาน มี
ความกล้าหาญ ทุ่มเท ซื่ อสัตย์ และให้ความสาคัญกับการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานทั้งในแหละ
นอกประเทศ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ หล่อหลอมมาจากตัวของผูบ้ ริ หารผ่านการศึกษา ประสบการณ์และการ
ฝึ กอบรมต่าง ๆ ซึ่ งผลของการศึกษาในกรณี ระดับความพร้ อมในอาเซี ยนของการเป็ นผูบ้ ริ หาร
ระดับ โลกของผู้บ ริ หารสู ง สุ ด ที่ มี ค วามพร้ อ มมากที่ สุ ด คื อ การที่ ก รรมการและผู้บ ริ หารมี
ประสบการณ์ ภ ายในองค์ ก ารท างานในสาขาต่ า งประเทศมาก่ อ น รู ปแบบนี้ ตามทฤษฎี
“ตลาดแรงงานภายใน” Internal Labor Market จะหมายถึง องค์การคือผูส้ ร้างผูบ้ ริ หารระดับโลก
ขึ้นมาเอง โดยการส่ งไปประจาในสาขาต่างประเทศของตน ซึ่ งต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย แต่วา่ ได้ผล
คุม้ ค่าที่สุด เพราะจะได้ผบู ้ ริ หารที่รู้เรื่ องขององค์การเป็ นอย่างดี เรี ยกว่า Firm-Specific Skills อันนี้
ถือว่าเป็ นที่สุดของผูบ้ ริ หารระดับโลก ซึ่ งเราจะเห็ นได้วา่ เป็ นคุ ณลักษณะของผูบ้ ริ หารในบรรษัท
ข้า มชาติ ข องอเมริ ก า ยุโรป และญี่ ปุ่ น ที่ ต่า งมี ส าขาและบริ ษ ทั ย่อยมากมายในต่ า งประเทศ แต่
สาหรับในประเทศไทยที่เคยมีมานั้นมักจะเป็ นในลักษณะที่ เมื่อองค์การต้องการผูบ้ ริ หารที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการค้ากับต่างประเทศมักจะจ้างผูบ้ ริ หารจากตลาดแรงงานภายนอกเข้ามาแทน ซึ่ งใน
การศึ กษาชี้ ให้เห็ นว่าผูบ้ ริ หารที่ ถูกส่ งตัวไปต่างประเทศ หรื อเรี ยกว่า Expatriated Managers มี
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จานวนน้อยมาก จึงจาเป็ นเป็ นอย่างมากเมื่อต้องเปิ ดการค้าเสรี และการรุ กขยายกิจการสู่ ต่างประเทศ
ในอนาคต จาเป็ นต้องสร้างหรื อเสาะแสวงหาผูบ้ ริ หารที่เคยมีประสบการณ์ทางานจริ งในประเทศ
ปลายทางอย่างจริ งจัง ผลการศึกษาจึงสรุ ปได้วา่ สรุ ป เราพร้ อมด้านคนในแง่ “รับ” การเปิ ด AEC
กลุ่มทุนต่างชาติจะเข้ามาแข่งกับกลุ่มทุนไทยในเมื องไทยคงไม่ใช่ เรื่ องง่าย อย่างไรก็ดี ในแง่ของ
การ “รุ ก” เข้าสู่ ตลาดอาเซี ยน เราอาจจะยังไม่พร้อม ซึ่ งพิจารณาได้จากการที่บริ ษทั ไทย มีผบู ้ ริ หารที่
เรี ยกว่า เป็ น ผูบ้ ริ หารระดับโลก ที่มีประสบการณ์ทางานในต่างประเทศหลาย ๆ แห่ ง อย่างที่เราพบ
เห็นในบรรษัทข้ามชาติของประเทศที่พฒั นาแล้วนั้น มีจานวนน้อยมาก หรื อแทบไม่มีเลย เวลาธุ รกิจ
ไทยขยายตัวออกไปต่างประเทศ และต้องการคนที่รู้เรื่ องตลาดและวัฒนธรรมในต่างประเทศ มักจะ
จ้างผูบ้ ริ หารที่เคยทางานในบรรษัทข้ามชาติหรื อองค์การระหว่างประเทศมาก่อน ซึ่ งกลุ่มนี้ ถือว่ามี
Global Perspective ในระดับหนึ่ ง อย่างไรก็ดี เป็ นวิธีการแก้ปัญหาด้านคนในระยะสั้น พึ่งพิงเพียง
แค่ตลาดแรงงานภายนอกซึ่ งจานวนคนมีจากัด และในอนาคตหากบริ ษทั ไทยมุ่งมัน่ ที่จะขยายตลาด
ในต่างประเทศอย่างจริ งจัง จาเป็ นต้องมองระยะยาว และเร่ งสร้ างตลาดแรงงานภายในองค์การที่
ประกอบไปด้วยการพัฒนา “ระบบการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ระหว่างประเทศ” และ “ระบบการ
สร้างและพัฒนาผูบ้ ริ หาร” จะเรี ยกว่า Global Managers, Globalizer, Global Citizen หรื อคนที่มี
Global Perspective, Mr. และ Miss/Mrs. AEC หรื อคาอื่นใดก็ตาม ต้องโยงประสบการณ์ทางานใน
ต่างประเทศกับความก้าวหน้าในสายงานอาชี พด้านบริ หารด้วย เพื่อจูงใจคนให้พฒั นาศักยภาพของ
ตนเองและทุ่มเทให้กบั องค์การ ในการขยายกิจการ และดาเนิ นธุ รกิจในต่างประเทศ ซึ่ งถือเป็ นสิ่ งที่
ท้าทายใหม่ของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไทยในยุคโลกาภิวตั น์
นอกจากนั้น หัสยา ไทยานนท์ (2554) ได้ทาการศึกษาในเรื่ อง ประชาคมอาเซี ยน 2558:
อนาคตและการปรับกระบวนทัศน์ประเทศไทย กระทัง่ ได้ภาพรวมของแนวทางการเตรี ยมความ
พร้อมของไทยสู่ ประชาคมอาเซี ยน 2558 ดังนี้
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ภาพที่ 2.1 ภาพรวมแนวทางการเตรี ยมความพร้อมของไทยสู่ ประชาคมอาเซี ยน
จากที่กล่าวไปข้างต้น ดิฉนั จึงขอสรุ ปว่า เมื่อความพร้อมของบุคลากรในองค์การ คือ ปั จจัย
หลักที่ จะทาให้องค์การประสบความสาเร็ จหรื อล้มเหลวนั้น บุคลากรจึงเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทในการ
ดาเนิ นกิ จกรรมต่า ง ๆ เพื่อผลักดันให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในองค์การ โดยนโยบายและมติของ
คณะรัฐมนตรี ได้กาหนดให้การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนเป็ นวาระแห่ งชาติ ทุก
หน่ ว ยงานสามารถของบประมาณเพื่ อ รองรั บ การโครงการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ สร้ า งความ
ตระหนักรู ้ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนให้กบั หน่วยงาน ไม่วา่ จะเป็ นการปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ราชการเพื่ อ ให้ ส อดรั บ กับ ประชาคมอาเซี ย น อี ก ทั้ง ให้แ ต่ ล ะหน่ วยงานจัดท าแผนดาเนิ น งาน
หลักสู ตรการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียนเข้าเป็ นแผน ปี 2554-2558
โดยการเปิ ดประชาคมอาเซี ยนนั้นอาจเป็ นได้ท้ งั ในเชิ งบวกและเชิ งลบ แต่สิ่งใดจะมากจะ
น้อยต้องขึ้นอยู่กบั การเตรี ยมความพร้ อมอย่างดีของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง กระนั้นแล้วสิ่ งแรก ๆ
เมื่อกล่าวถึง การเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและเอกชนในประชาคมอาเซี ยน
คงจะไม่พน้ เรื่ องการศึกษา ซึ่ งอาจขยายความได้ว่า การศึ กษาคื อ การสร้ างความสามารถในการ
แข่งขันให้กบั องค์การผ่านความสามารถของบุคลากรในองค์การ ซึ่ งเป็ นรากฐานสาคัญสาหรับการ
พัฒนาในทุ ก ๆด้าน เพื่ อให้ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นองค์ก ารมี ค วามสามารถในการแข่ ง ขันทั้ง ระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก โดยสิ่ งที่บุคลากรจะต้องมีเมื่ออยูใ่ นประชาคมอาเซี ยนนั้น คือ การเข้าใจภาษา
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และวัฒ นธรรมของประเทศกลุ่ ม อาเซี ย น เข้า ใจความแตกต่ า งทางชาติ พ ัน ธุ์ เข้า ใจและใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาถิ่นอื่นในการสื่ อสารได้เป็ นอย่างดี
กระนั้นแล้ว การที่จะเกิดความพร้อมได้น้ นั จาเป็ นอย่างยิ่งที่การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยนนี้ ตอ้ งได้รับการสนับสนุ นจากผูป้ ระกอบการ และหน่ วยงานต่าง ๆ เช่ น กรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้เปิ ดศูนย์บริ การ AEC Information Center อย่างเป็ นทางการ เพื่อ
สร้างความรู ้ความเข้าใจและให้บริ การข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ผปู ้ ระกอบการและประชาชนที่มีความ
สนใจ
สาหรั บภาพรวมแล้ว ประเทศไทยยังมี เรื่ องที่ จาเป็ นต้องเร่ งพัฒนาก่ อนเข้า สู่ ป ระชาคม
อาเซี ยน เช่น การทาแผนยุทธศาสตร์ ในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน เร่ งดาเนิ นการยอมรับมาตรฐาน
แรงงานฝี มือระหว่างประเทศเพื่ออานวยความสะดวกในการเคลื่ อนย้ายแรงงาน อีกทั้งการพัฒนา
ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน ที่จะลืมไปเสี ยไม่ได้เลยคือต้องสร้างความตระหนักรู ้และทาความ
เข้าใจในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนให้ถูกต้องตรงกัน ส่ งเสริ มให้มี ASEAN Unit ในองค์การ และ
จาเป็ นต้องปรับแนวคิดที่ว่า "เราจะได้อะไรจากอาเซี ยน" มาเป็ น "เราจะสามารถสร้างอะไรให้กบั
อาเซียน" โดยการสร้างค่านิยมและแนวปฏิบตั ิร่วมกันในด้านต่าง ๆ ของอาเซี ยน ทั้งนี้ การมีแผนงาน
เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนจาเป็ นต้องบูรณาการให้เข้ากับนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของชาติ
และหากกล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อเตรี ยมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยนแล้วนั้น สิ่ งแรกที่จาเป็ นนัน่ คือ การที่บุคลากรในองค์การต้องมีสมรรถนะด้านภาษาและการ
สื่ อสารที่ตอ้ งมาพร้อมกับการประสานงานระหว่างประเทศ เพื่อให้เข้าถึงตลาดต่างประเทศได้ อีกทั้ง
ต้องมีสมรรถนะด้านการทางานข้ามวัฒนธรรม โดยรู ้วฒั นธรรมการทาธุ รกิจและสไตล์ผนู ้ าในกลุ่ม
ประเทศอาเซี ยน และหากมองในแง่ภาครัฐ สิ่ งที่จะทาให้บุคลากรในองค์การเกิดความพร้อมได้มาก
ที่ สุ ดน่ า จะเป็ นการปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ทั้ง ยัง ต้อ งมี ก ารสร้ า งเครื อข่ า ย
บูรณาการระหว่างภาครั ฐกับภาครัฐ และภาครั ฐกับภาคส่ วนอื่น ๆ โดยมีคณะกรรมการที่จะคอย
ผลักดันและสร้างความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับประชาคมอาเซี ยนอย่างแท้จริ ง ทั้งนี้ ในองค์การต่าง ๆ
ควรมีสถาบันพัฒนาวิชาชี พของตนเองขึ้นมา โดยมุ่งเน้นการลงทุนด้านทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อเพิ่ม
ทักษะฝี มือแรงงานและผูป้ ระกอบการให้เหมาะสมกับมาตรฐานฝี มือ
ซึ่ งคุณลักษณะของบุคลากรที่จดั ว่ามีความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนนั้นจะต้องมี
ความเป็ นนานาชาติ (International) มีความเป็ นมืออาชี พ (Professional) มีความเฉี ยบคมทางธุ รกิ จ
(Business Acumen) และเป็ นผูม้ ีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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ทั้ง นี้ สิ่ ง ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ความพร้ อ มในการเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นที่ ส าคัญ คื อ การมี
ยุทธศาสตร์ ที่ชดั เจน มีการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของภาครัฐ และการ
ทางานร่ วมกันอย่างบูรณาการในทุกภาคส่ วน เป็ นต้น
และสาหรับการเตรี ยมความพร้ อมของภาคเอกชนที่เกี่ ยวกับความสามารถด้านการบริ หาร
ทรั พยากรมนุ ษย์ มีดชั นี ช้ ี วดั ความพร้ อมทั้งหมด 4 ดัชนี อันจะสะท้อนถึ งการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ได้แก่ (1) Executive Exposure พิจารณาจากคุณสมบัติของ
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารระดับ สู งขององค์ก าร ซึ่ งมี บทบาทเป็ นผูก้ าหนดทิ ศทางและ
อนาคตของกิจการ กล่าวคือ การเตรี ยมความพร้ อมเข้าสู่ ตลาด AEC สะท้อนได้จากองค์ประกอบ
และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์การว่าได้มีการเตรี ยมความ
พร้อมที่จะให้บุคลากรมีความเชี่ ยวชาญ ประสบการณ์ หรื อเคยทางาน หรื อจบการศึกษาจากกลุ่ ม
ประเทศอาเซี ยน เข้าดารงตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์การ ยิ่งมี
บุคลากรนั้นได้รับการเตรี ยมการให้ครอบคลุมจานวนประเทศมากเท่าใดยิ่งสะท้อนถึ งความพร้อม
ของกิ จการมากเท่านั้น (2) AEC Driven Competencies วัดความพร้ อมของการกาหนดและใช้
สมรรถนะด้านอาเซี ยน โดยการกาหนดสมรรถนะด้านอาเซี ยนที่เชื่ อมโยงกับตัวพนักงาน เช่น การ
คัดเลื อกพนัก งาน การปรั บเลื่ อนตาแหน่ ง การเพิ่ม ขี ดความสามารถของพนักงาน ตลอดจนการ
ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานโดยใช้สมรรถนะอาเซี ยน เช่ น การรู ้ ภาษาอาเซี ยน การมี
ประสบการณ์ทางานในอาเซี ยน ทั้งนี้ หากสมรรถนะดังกล่าวนั้น มีการดาเนิ นการอย่างเห็ นผลเป็ น
รู ปธรรมมากเท่าไร ย่อมสะท้อนถึ งความพร้ อมมากเท่านั้น (3) Employee Exposure วัดจากการ
เพิ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์ อาเซี ยนให้พนักงานว่าองค์การเปิ ดโอกาสให้พนักงานเปิ ดโลก
ทัศ น์ ด้า นอาเซี ย นผ่ า นการศึ ก ษาดู ง าน เคลื่ อ นย้า ยถ่ า ยโอนไปยัง กลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น หรื อ
แลกเปลี่ยนพนักงาน เป็ นต้น หากการดาเนิ นการดังกล่ าวครอบคลุ มประเทศกลุ่มอาเซี ยนยิ่งมาก
เท่าไรบุคลากรย่อมมีความพร้ อมมากขึ้นเท่านั้น และ (4) AEC Related HRD วัดความพร้อมจาก
แผนงานหรื อนโยบายและการดาเนิ นการด้านการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ขององค์การว่ามี ความ
เชื่ อมโยงกับ AEC มากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาว่ามีการแบ่งกลุ่มพนักงานในระดับความจาเป็ นที่
ต้องเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ AEC หรื อไม่ รวมทั้งมีการออกแบบหลักสู ตรการเรี ยนรู ้และสร้างประสบการณ์
ด้า นอาเซี ย นเป็ นรายกลุ่ ม มากน้ อ ยเพี ย งใด กล่ า วคื อ หากมี ก ารจัด กลุ่ ม ในเรื่ องความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ดา้ นอาเซี ยนมากย่อมสะท้อนถึงความพร้อมมากเท่านั้น
เมื่อคาถามสาคัญขององค์การประเทศไทยสาหรับการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรใน
องค์ ก ารภาครั ฐ และภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ย นนั้น คื อ "มี ผู้บ ริ หารระดับ โลก (Global
Managers) แล้วหรื อยัง" และ "องค์การมี Mr. และ Miss/Mrs. AEC แล้วหรื อยัง" สองสิ่ งนี้ หมายถึง
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การที่ผบู้ ริ หารมีความเข้าใจตลาดและวัฒนธรรมการทางานระดับภูมิภาคหรื อระดับโลกเข้าใจการ
ทาธุ รกิจในอาเซี ยน ซึ่ งในประเทศไทยมีคนเหล่านี้ มากน้อยเพียงใด กระนั้นแล้วหากองค์การต่าง ๆ
ในประเทศไทยต่างมุ่งมัน่ ที่จะขยายตลาดในต่างประเทศอย่างจริ งจัง จาเป็ นต้องมองระยะยาวและ
เร่ งสร้างตลาดแรงงานภายในองค์การ อันจะประกอบไปด้วย การพัฒนาระบบการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ร ะหว่ า งประเทศ และการสร้ า งและพัฒ นาผู ้บ ริ ห าร ที่ จ ะเรี ย กว่ า Global Managers,
Globalizer, Global Citizen หรื อ คนที่มี Global Perspective, Mr. และ Miss/Mrs. AEC หรื อคาอื่น
ใดก็ตามแต่ ต้องโยงประสบการณ์การทางานในต่างประเทศกับความก้าวหน้าในสายงานอาชี พด้าน
การบริ หาร เพื่อจูงใจคนให้พฒั นาศักยภาพของตนและทุ่มเทให้กบั องค์การในการขยายกิจการ และ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในต่ า งประเทศ ซึ่ งถื อ เป็ นความท้า ทายของการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นยุ ค
โลกาภิวตั น์ เป็ นต้น
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2.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- การศึกษาสู งสุ ด
- ประเภทขององค์การที่ทางาน
- ตาแหน่งงาน

บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

การเตรี ยมความพร้อมของ
บุคลากรในองค์การภาครัฐและ
ภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน

หุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner)
ผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
(Administrative Expert)
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
ที่พ่ ึงของพนักงาน (Employee Champion)
กรอบแนวคิดสาหรับการศึกษานี้ มุ่งเน้นการศึกษาบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
ทั้ง 4 บทบาท ได้แก่ หุ ้นส่ วนทางกลยุท ธ์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญการบริ หารทรั พยากรมนุ ษ ย์ ผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง และที่พ่ ึงของพนักงาน ตามแนวคิด HR Champions (Ulrich, 1997) เป็ นหลัก และมี
ปั จจัยส่ วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ การศึกษาสู งสุ ด ประเภทขององค์การที่ทางาน และตาแหน่ ง
งาน เป็ นส่ วนเสริ ม เป็ นตัวแปรต้น ที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐ
และภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน เป็ นตัวแปรตาม

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึกษาเรื่ องบทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมบุคลากร
ในองค์ก ารภาครั ฐ และภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ย น เป็ นการศึ ก ษาถึ ง บทบาทนัก บริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ท้ งั 4 บทบาท ที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและ
ภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน โดยผูศ้ ึกษากําหนดให้ใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed
Method) ซึ่ งจะใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งปริ มาณเป็ นหลัก และเสริ มด้วยระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทแต่ละบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผล
ต่อการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 วิธีการวิจยั
วิธีการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน 1) การสํารวจเชิงปริ มาณ และ 2) การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก
ดังนี้
3.1.1 การสํ ารวจเชิงปริมาณ
การสํารวจในองค์การภาครัฐในระดับกรม และองค์การภาคเอกชน กําหนดจากจํานวน
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ MAI จํานวนทั้งสิ้ น
263 ตัวอย่าง มาจากการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร Yamane’s ในระดับความเชื่อมัน่
ร้อยละ 95 (ความคาดเคลื่อน 0.05)
สูตร
n
=
N
1 + N(e2)
เมื่อ
e
=
ความคาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่าง
N
=
จํานวนหน่วยประชากร
n
=
ขนาดของกลุ่มประชากรตัวอย่าง
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
องค์ การภาครัฐ
ระดับกรม
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง

170

บริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทย
518
263

บริษัทในตลาด
MAI

รวมทั้งสิ้น

81

769

3.1.2 การสั มภาษณ์ แบบเชิงลึก
การสัมภาษณ์เชิงลึกในนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่ งประเทศไทย หรื อ Thailand Top 100
HR ในภาคเอกชน 3 ท่าน และสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริ หารด้านทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 3 ท่าน รวม
ทั้งหมด 6 ท่าน
กลุ่มตัวอย่างการสัมภาษณ์เชิงลึกในภาครัฐ
1) คุณประวีณ ณ นคร
ที่ปรึ กษาสํานักมาตรฐานวินยั สํานักงาน ก.พ.
2) คุณจิราภรณ์ พรมมะหา ผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3) คุณนิพทั ธา บรรจงลิขิตสาร ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิจยั และพัฒนาระบบงานบุคคล
สํานักงาน ก.พ.
กลุ่มตัวอย่างการสัมภาษณ์เชิงลึกในภาคเอกชน
4) คุณอรรกกฤช วิสุทธิพนั ธ์ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั เสริ มสุ ข จํากัด (มหาชน)
5) คุณทินกร เรื อนทิพย์
ผูช้ ่วยบริ หารด้านทรัพยากรบุคคล
สํานักรองประธานกรรมการ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
6) คุณโรสลินด์ เจริ ญวงศ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบริ หารทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
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3.2 วิธีการสํ ารวจเชิงปริมาณ
การวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย โดยวิธีการจับฉลาก เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
ตามสู ตร Yamane’s ในระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ทั้งนี้ในองค์การภาครัฐระดับกรม บริ ษทั ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและตลาด MAI ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 263 ตัวอย่าง
(องค์การ) ทั้งนี้ ผศู ้ ึกษาจะศึกษาในผูท้ ี่อยู่ในผูท้ ี่อยูใ่ นตําแหน่ งบริ หารสายงานทรัพยากรบุคคลหรื อ
กองการเจ้าหน้าที่ หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในส่ วนราชการภาครัฐ
องค์การละ 1 ท่าน และผูท้ ี่อยูใ่ นตําแหน่งผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์หรื อเทียบเท่า หรื อสู งกว่าใน
หน่วยงานภาคเอกชน เช่นเดียวกับหน่วยงานในส่ วนราชการภาครัฐระดับกรม โดยมีการเก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่ งผูศ้ ึกษาจะใช้แบบสอบถามในการสํารวจ 1 ชุด ต่อ 1 กลุ่มตัวอย่างตามที่
กล่าวไปแล้วข้างต้น

3.3 วิธีการสั มภาษณ์ แบบเชิงลึก (In-depth Interview)
การวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้การสุ่ มตัวอย่างที่มีประสบการณ์มากในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
และมีความรู ้ความเข้าใจในประชาคมอาเซี ยนเป็ นอย่างดี ซึ่ งมีลกั ษณะสําคัญสามารถเป็ นตัวแทน
จากการศึกษาเชิ งปริ มาณข้างต้นได้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ ผูศ้ ึกษาหวังว่าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่มี
ลักษณะโดยรวมเช่นนี้จะสามารถทดสอบแนวคิด HR Champions ในการประยุกต์ใช้ในประเทศ
ไทยได้ ผูศ้ ึกษาจะทําการสัมภาษณ์นกั ทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่ งประเทศไทย (Thailand Top 100
HR)
อัน เป็ นผูท้ ี่ มี ผ ลงานดี เ ด่ น ในด้า นการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ภ ายใต้โ ครงการของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในภาคเอกชน 3 ท่าน และผูบ้ ริ หารด้านทรั พยากรมนุ ษย์ในภาครั ฐ
จํานวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

3.4 วิธีการศึกษา
ในการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) โดยสัมภาษณ์นกั
ทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่ งประเทศไทย (Thailand Top 100 HR) อันเป็ นผูท้ ี่มีผลงานดีเด่นในด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ภายใต้โครงการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาํ หรับภาคเอกชน และ
สัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารด้านทรั พยากรมนุ ษย์ในภาครั ฐ ถึ งผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้นต่ อบทบาทของนัก
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน ว่าบทบาทใดบ้างที่จะเป็ นบทบาทที่มีผลต่อการเตรี ยม
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ความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชมคมอาเซี ยน และ แต่ละบทบาทจะ
มีการแสดงหน้าที่อย่างไรบ้างภายใต้บทบาทนั้น ๆ จากนั้นสรุ ปผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ในเชิงลึก (In-depth Structure Interview) ทั้งหมดในเชิงพรรณนา เพื่อเป็ นการยืนยันข้อสรุ ปร่ วมกับ
ข้อมูลทางสถิติในเชิ งปริ มาณ ใช้ประชากรและการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบ Yamane’s โดยการใช้
แบบสอบถามทั้งหมด 2 ชุด ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น เพื่อเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างที่กาํ หนดขึ้น
ทั้งนี้ ในการวิจยั แบบผสมผสานนี้ จะเป็ นการเพิ่มนํ้าหนักให้แก่การศึกษาถึงบทบาทของนักบริ หาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นการเตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากรทั้ง ในองค์ก ารภาครั ฐ และภาคเอกชนใน
ประชาคมอาเซียน

3.5 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
3.5.1 ข้อมูลเชิ งคุ ณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์ เนื้ อหาประกอบกับข้อมูลที่ ได้จากการตอบ
แบบสอบถาม
3.5.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงปริ มาณ
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิติมชั ณิ มเลขคณิ ต (x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) โดยแบบสอบถามวัดระดับของตัวแปร 5 ประเด็น โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ค่าคะแนน
ระดับความเห็น
1
น้อยที่สุด
2
น้อย
3
มาก
4
มากที่สุด
เมื่อนําคะแนนดังกล่าวไปใช้ มีการคํานวณเป็ นความกว้างของชั้น ดังนี้
คะแนนสูงสุ ด - คะแนนตํ่าสุด = 4 - 1 = 0.75
จํานวนชั้น
4
การพิจารณาดังกล่าวข้างต้น สามารถกําหนดแบ่งช่วงระดับได้ดงั นี้
1 - 1.75
ระดับตํ่า
1.76 - 2.51
ระดับปานกลาง
2.52 - 3.27
ระดับมาก
3.28 - 4.00
มากที่สุด
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2) ใช้สถิติเชิงพรรณนา แบบร้อยละ
3) ตัวแปรอิสระแบ่งเป็ น 2 กลุ่มย่อย ทดสอบด้วยการทดสอบทีเป็ นแบบกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นอิสระจากกัน (t-test for Independent Sample) และตัวแปรที่แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มย่อย
ขึ้นไป โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance One-way
ANOVA)
4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ด้วยการทดสอบค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson's Product Moment Correlation Coefficien)
5) และในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธี Stepwise Regression เป็ นวิธีที่เลือกตัวแปรอิสระเข้า
สมการความถดถอย โดยใช้หลักเกณฑ์ Stepwise เป็ นวิธีที่ป้องกันการเกิดปั ญหา Multicollinearity
ได้ เนื่องจาก เมื่อมีตวั แปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นสมการถดถอยพหุ (Multiple Regression)
จะทําให้สัมประสิ ทธิ์ สัมพันธ์ถดถอยเปลี่ยนไป ค่าสถิติ t เปลี่ยนไป ซึ่ งอาจมีผลทําให้ตดั ตัวแปร
อิสระที่สัมพันธ์กนั บางตัวออกไป ซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์หาตัวแปรในสมการที่มีความสัมพันธ์กนั
น้อย ไม่สามารถทํานาย หรื อไม่จาํ เป็ นออกมา คงไว้เฉพาะตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงและสามารถ
ทํา นายได้ดี ดัง นั้น จึ ง ทํา การวิ เ คราะห์ สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ถ ดถอยพหุ คู ณ แบบสเต็ป ไวซ์
(Stepwise) เป็ นวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบกําจัดตัวแปรตามขั้นตอนให้เหลือเฉพาะตัวแปรที่
สําคัญ ๆ อย่างมีนยั สําคัญ

3.6 การทดสอบสมมติฐาน
ใช้สถิติที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันน่ าจะมีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมของ
บุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยนแตกต่างกัน โดยใช้สถิ ติเชิ ง
พรรณนา แบบร้อยละ และสถิติอนุมาน t-test และ F-test (One-way ANOVA)
สมมติฐานที่ 2 บทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์น่าจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
เตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน โดยใช้
Pearson's Correlation เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สมมติฐานที่ 3 บทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มีผลต่อการเตรี ยมวามพร้อมของ
บุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ
แบบขั้นตอน เพื่อหาปั จจัยที่เป็ นตัวพยากรณ์ที่ดีในการทํานาย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “บทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้ อม
บุคลากรในองค์การภาครั ฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน” เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน
(Mixed Method) ซึ่ งจะใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณเป็ นหลัก และเสริ มด้วยระเบียบวิธีวิจยั เชิ ง
คุ ณภาพ โดยการวิ จยั เชิ งปริ มาณได้แ จกแบบสอบถามให้กับผูบ้ ริ หารฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษย์ของ
หน่วยงานภาครัฐระดับกรม และบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและตลาด
หลักทรัพย์ MAI จํานวน 263 องค์การ โดยได้รับกลับคืนมาจํานวน 210 องค์การ คิดเป็ นร้อยละ 80
จากจํานวนแบบสอบถามทั้งหมด และผูว้ ิจยั ได้แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 9 ส่ วนดังนี้
4.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
4.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหุน้ ส่ วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner)
4.3 การวิเคราะห์ ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับบทบาทผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์
(Administrative Expert)
4.4 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
4.5 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่พ่ งึ ของพนักงาน (Employee Champion)
4.6 การวิเคราะห์ ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรในองค์การ
ภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
4.7 ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.8 การวิเคราะห์ขอ้ มูลสัมภาษณ์เชิงลึก
4.9 ผลสรุ ป จากการสัมภาษณ์ เ ชิ งลึ กบทบาทนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ที่มีผลต่อการ
เตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
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4.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 จํานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทัว่ ไป

จํานวน

ร้ อยละ

รวม

98
112
210

46.7
53.3
100.0

รวม

16
56
74
64
210

7.6
26.7
35.2
30.5
100.0

79
124
7
210

37.6
59.0
3.3
100.0

102
108
210

48.6
51.4
100.0

53
7
12
2
5

25.2
3.3
5.7
1.0
2.4

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ตํ่ากว่า 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
การศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม
ประเภทขององค์ การทีท่ าํ งาน
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
รวม
ตําแหน่ งงาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารทรัพยากรบุคคล
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล
ผูอ้ าํ นวยการกองบริ หารทรัพยากรบุคคล
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนบริ หารทรัพยากรบุคคล
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ข้ อมูลทัว่ ไป
หัวหน้าส่ วนทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเจ้าหน้าที่
ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ ายการเจ้าหน้าที่
อื่นๆ
รวม

จํานวน
13
9
1
12
4
5
18
69
210

ร้ อยละ
6.2
4.3
.5
5.7
1.9
2.4
8.6
32.9
100.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่า
เพศ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.3 และเพศชาย
จํานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.7
อายุ กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 41-50 ปี มากที่สุด จํานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.2 รองลงมาคือ
อายุ 51 ปี ขึ้นไป จํานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.5 และที่นอ้ ยที่สุดคือ อายุต่าํ กว่า 30 ปี จํานวน 16
คน คิดเป็ นร้อยละ 7.6
ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาโท จํานวน 124 คน คิด
เป็ นร้อยละ 59.0 รองลงมาคือ ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.6 และที่นอ้ ยที่สุด
คือ ระดับปริ ญญาเอก จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.3
ตําแหน่ งงาน กลุ่มตัวอย่างมีตาํ แหน่ งงานอื่น ๆ มากที่สุด จํานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ
32.9 รองลงมาคือ ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล จํานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.2 และที่นอ้ ยที่สุด
คือ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเจ้าหน้าที่ จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5
ประเภทองค์การ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ทาํ งานอยู่ในองค์การภาคเอกชน จํานวน 108 คน
คิดเป็ นร้อยละ 51.4 รองลงมาคือ องค์การภาครัฐ จํานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.6
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4.2 การวิเคราะห์ ความคิดเห็นเกีย่ วกับบทบาทหุ้นส่ วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner)
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทหุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์
บทบาทหุ้นส่ วนทางกลยุทธ์
1. การที่ท่านเป็ นที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ คียงบ่า
เคียงไหล่ให้กบั ผูบ้ ริ หารระดับสูงของ
องค์การ รวมทั้งผูบ้ ริ หารหน่วยงานอื่นๆ
ส่ งผลให้ท่านมีส่วนร่ วมในด้านกลยุทธ์มาก
ขึ้น
2. การที่ท่านเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั พนักงานใน
องค์การส่ งผลให้ท่านมีส่วนร่ วมในด้าน
กลยุทธ์มากขึ้น
3. ท่านได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงให้ทาํ หน้าที่ในด้านกลยุทธ์
4. ท่านมีส่วนร่ วมในการประชุมกลุ่ม
ผูบ้ ริ หารระดับสูงขององค์กร
5. ท่านร่ วมกับผูบ้ ริ หารกําหนด วิสยั ทัศน์
นโยบายและกลยุทธ์ขององค์การ
6. ท่านมีหน้าที่นาํ กลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ
7. ท่านสร้างความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์
ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์กบั กลยุทธ์
ขององค์การ
8. ท่านทํางานข้ามสายงาน และสิ่ งนี้ช่วยให้
ท่านมีบทบาทเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
9. การวางแผนกําลังคนส่ งเสริ มงานด้าน
กลยุทธ์ของท่าน
10. แผนกลยุทธ์ของท่านรองรับการเป็ น
ประชาคมอาเซียน

3.14

S.D.
0.711

ระดับความคิดเห็น
มาก

3.14

0.625

มาก

3.05

0.696

มาก

2.98

0.794

มาก

2.69

0.802

มาก

3.22
3.18

0.659
0.683

มาก
มาก

2.77

0.746

มาก

3.16

0.650

มาก

2.68

0.761

มาก
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
บทบาทหุ้นส่ วนทางกลยุทธ์
11. ท่านมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย
การพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถให้
บุคลากรมีสมรรถนะอาเซียน
12. การเป็ นหุน้ ส่ วนทางกลยุทธ์ส่งผลให้
ท่านมีส่วนร่ วมในการกําหนดโครงสร้าง
องค์การ
13. ท่านเข้าใจเป้ าหมายขององค์การได้เป็ น
อย่างดี
14. ท่านเข้าใจหน้าที่งานต่าง ๆ ภายใน
องค์การเป็ นอย่างดี
15. การรู ้ถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การอยูเ่ สมอนั้น จะเอื้อต่อการ
ทํางานด้านกลยุทธ์
16. ในฐานะหุน้ ส่ วนทางกลยุทธ์ ท่านต้อง
ทํางานเชิงรุ ก
17. ในฐานะหุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์ ท่านต้อง
ทํางานแบบบูรณาการ
18. การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในงาน
ทรัพยากรมนุษย์ เช่น e-HR, HRIS ช่วยให้
ท่านทํางาน
ด้านกลยุทธ์ได้มากขึ้น
19. การจ้างเหมางานจากภายนอก ส่ งเสริ ม
ให้ท่านทํางานด้านกลยุทธ์ได้มากขึ้น
20. การทํางานด้านกลยุทธ์ตอ้ งอาศัยการมี
ภาวะผูน้ าํ รวมถึงการมีอิทธิพลโน้มน้าว
คนในองค์การ

2.74

S.D.
0.737

ระดับความคิดเห็น
มาก

2.91

0.740

มาก

3.34

0.560

มากที่สุด

3.39

0.536

มากที่สุด

3.38

0.585

มากที่สุด

3.25

0.678

มาก

3.23

0.669

มาก

3.17

0.727

มาก

2.66

0.747

มาก

3.28

0.672

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
บทบาทหุ้นส่ วนทางกลยุทธ์
21. การทํางานด้านกลยุทธ์ของท่าน
เกี่ยวข้องการจัดเตรี ยมนวัตกรรมให้องค์การ
อย่างสมํ่าเสมอ
22. การมีจิตวิญญาณผูป้ ระกอบการทําให้
ท่านเข้าถึงหน้าทีดา้ นกลยุทธ์มากขึ้น
23. การทํางานแบบมุ่งเน้นคนจะส่ งเสริ ม
การทํางานด้านกลยุทธ์
รวม

2.87

S.D.
0.680

ระดับความคิดเห็น
มาก

3.03

0.683

มาก

3.13

0.604

มาก

3.06

0.462

มาก



จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์โดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.06) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก
ที่สุดคือ เรื่ องเข้าใจหน้าที่งานต่าง ๆ ภายในองค์การเป็ นอย่างดี (  = 3.39) รองลงมาคือ เรื่ องการรู ้
ถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์การอยู่เสมอนั้น จะเอื้อต่อการทํางานด้านกลยุทธ์
(  = 3.38) และที่เห็นด้วยน้อยที่สุดคือ เรื่ องการจ้างเหมางานจากภายนอก ส่ งเสริ มให้ท่านทํางาน
ด้านกลยุทธ์ได้มากขึ้น (  = 2.66)
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4.3 การวิเคราะห์ ความคิดเห็นเกีย่ วกับบทบาทผู้เชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(Administrative Expert)
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ ยและค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานของความคิ ดเห็ นที่ มีต่อบทบาทผูเ้ ชี่ ยวชาญการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
บทบาทผู้เชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1. การเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ ท่านมีส่วนร่ วมในการปรับโครงสร้าง
องค์การ
2. การเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ ท่านมีส่วนร่ วมในการปรับโครงสร้าง
หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งหน่วยงาน
อื่นๆ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์การ
3. ท่านมีส่วนร่ วมในการปรับโครงสร้าง
องค์การเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4. การที่ท่านเป็ นที่ปรึ กษาด้านการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้กบั ผูบ้ ริ หาร
5. การกําหนดกิจกรรมด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เช่น กําหนดวิธีปรับปรุ งผลการ
ปฏิบตั ิงาน การบริ หารจัดการงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผลสู งสุ ดอย่างต่อเนื่อง ต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญในงานทรัพยากรมนุษย์
6. การเป็ นที่ปรึ กษาด้านการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การ ท่าน
จําเป็ นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์

3.08

S.D.
0.720

ระดับความคิดเห็น
มาก

3.05

0.729

มาก

2.59

0.778

มาก

3.21

0.655

มาก

3.30

0.612

มากที่สุด

3.33

0.680

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
บทบาทผู้เชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรมนุษย์
7. ท่านเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ ใน
การปรับพฤติกรรมของพนักงานในองค์การให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
8. ท่านมีความสามารถในการปรับเปลี่ยน
ค่านิยมของคนในองค์การ รวมทั้งทบทวน
ค่านิยมของนักทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลง
9. ท่านทําหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ กิจกรรม
ด้านการบริ หารหรื อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้
ทําไปแล้ว
10. ท่านปรับเปลี่ยนกระบวนการสรรหา
คัดเลือก ดึงดูด การรักษาบุคลากร รวมทั้งการ
ปรับโครงสร้างค่าตอบแทน ให้รับอาเซียนและ
ทันสมัยอยูเ่ สมอ
11. ท่านพัฒนาบุคลากรให้รองรับการ
เปลี่ยนแปลง สําหรับประชาคมอาเซียน ดังเช่น
การฝึ กอบรมด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน
อื่นๆ หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศ การทํางานข้าม
วัฒนธรรม เป็ นต้น
12. ท่านสร้างความยืดหยุน่ ในการทํางานภายใน
องค์การ
13. ท่านใช้สมรรถนะอาเซียนเป็ นเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
14. ในการวัดผลการปฏิบตั ิงาน ทั้งด้าน
ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล ต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

2.93

S.D.
0.715

ระดับความคิดเห็น
มาก

2.70

0.683

มาก

2.93

0.712

มาก

2.69

0.825

มาก

2.87

0.822

มาก

2.94

0.668

มาก

2.36

0.819

ปานกลาง

3.03

0.666

มาก
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
บทบาทผู้เชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรมนุษย์
15. HRIS หรื อ e-HR จะส่ งเสริ มให้ท่านเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
16. ท่านมีประสบการณ์ดูงานหรื อทํางานใน
ต่างประเทศ
17. ท่านสามารถบริ หารคนต่างวัฒนธรรมได้
18. การกําหนดนโยบายการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้อง
อาศัยความเชี่ยวชาญในการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์
19. การติดตามข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้า
และวิทยาการใหม่ ๆ ส่ งผลให้ท่านมีความ
เชี่ยวชาญในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น
20. การนํากรอบสมรรถนะมาใช้ในหน่วยงาน
ส่ งผลให้ท่านต้องใช้ความเชี่ยวชาญในงาน
ทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น
21. การให้ความสําคัญกับแรงงานสัมพันธ์
ส่ งผลให้ท่านใช้ความเชี่ยวชาญในงานทรัพยากร
มนุษย์มากขึ้น
22. การทําวิจยั และพัฒนา (R&D) เพื่อพัฒนา
ระบบและบุคลากร จะส่ งผลให้ท่านใช้ความ
เชี่ยวชาญในงานทรัพยากรมนุษย์เพิ่มขึ้น
รวม

2.96

S.D.
0.724

ระดับความคิดเห็น
มาก

2.34

0.966

ปานกลาง

2.67
3.18

0.794
0.623

มาก
มาก

3.20

0.595

มาก

3.11

0.611

มาก

2.95

0.679

มาก

2.97

0.666

มาก

2.93

0.464

มาก



จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็ นที่มีต่อบทบาทผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 2.93) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ เรื่ องการเป็ นที่ปรึ กษาด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้กบั หน่วยงาน
ต่าง ๆ ในองค์การ ท่านจําเป็ นต้องมีความเชี่ ยวชาญด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ (  = 3.33)
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รองลงมาคือ เรื่ องการกําหนดกิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เช่น กําหนดวิธีปรับปรุ งผล
การปฏิ บ ัติ ง าน การบริ ห ารจัด การงานพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดอย่างต่อเนื่ อง ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในงานทรัพยากรมนุ ษย์ (  = 3.30) และที่
เห็นด้วยน้อยที่สุดคือ เรื่ องมีประสบการณ์ดูงานหรื อทํางานในต่างประเทศ (  = 2.34)

4.4 การวิเคราะห์ ความคิดเห็นเกีย่ วกับบทบาทผู้นําการเปลีย่ นแปลง (Change Agent)
ตารางที่ 4.4 ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ บทบาทผู ้นํ า การ
เปลี่ยนแปลง
บทบาทผู้นําการเปลีย่ นแปลง
1. ท่านเป็ นตัวเร่ ง และผูร้ ิ เริ่ ม เพื่อกระตุน้ ให้บุคลากร
ในองค์การเห็นถึงความจําเป็ นที่จะต้องตระหนักถึง
การเปลี่ยนแปลง
2. ในฐานะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ท่านมีหน้าที่สร้าง
ความพร้อมให้กบั บุคลากรในองค์การให้รองรับการ
เปลี่ยนแปลง ดังเช่น การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. ท่านเป็ นผูน้ าํ การสื่ อสารเพื่อให้บุคลากร ผูจ้ ดั การ
และหัวหน้างานเกิดทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจและเห็น
ถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง
4. ท่านร่ วมมือกับผูจ้ ดั การสายงานต่าง ๆ ในการ
สื่ อสารกับบุคลากรอย่างต่อเนื่องและชัดเจน ใน
ประเด็นของการเปลี่ยนแปลง
5. ท่านต้องมีภาวะผูน้ าํ ในการเป็ นผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลง
6. การเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ท่านเข้าใจทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถประยุกต์ใช้เครื่ องมือด้วย
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลง



S.D.

2.76

0.775

ระดับความ
คิดเห็น
มาก

2.68

0.769

มาก

2.89

0.787

มาก

2.91

0.713

มาก

3.20

0.659

มาก

2.92

0.677

มาก
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
บทบาทผู้นําการเปลีย่ นแปลง
7. ในฐานะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ท่านร่ วมกับ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งในการปรับปรุ งและสร้าง
สภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อเอื้อให้เกิด
นวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลง
8. ท่านพัฒนาตัวแบบที่จะใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงร่ วมกับพนักงานในองค์การ
9. ท่านสามารถปรับพฤติกรรมในการทํางาน
ของบุคลากรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งด้านวัฒนธรรมในการทํางาน และการมี
ความหลากหลายในการทํางาน
10. การเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ท่านต้อง
สามารถระบุสิ่งที่องค์การต้องการในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
11. ท่านสามารถทําให้ภาพในอนาคตของ
องค์การมีความชัดเจนและมองเห็นได้ รวมทั้ง
ระบุถึงจุดที่เป็ นความเสี่ ยงที่สุดในการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมมีแนวทางป้ องกัน
12. ท่านทําหน้าที่อาํ นวยความสะดวกให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ผ่านกระบวนการพัฒนาคน
ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
13. ท่านติดตามและประเมินผลในบุคลากรที่
จําเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างสมํ่าเสมอ
14. ท่านควบคุมการเปลี่ยนแปลงให้ตอบ
โจทย์การเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
15. ท่านสามารถทราบได้วา่ พฤติกรรมที่
ต้องการให้เปลี่ยนแปลงนั้นคงอยูถ่ าวร

2.83

S.D.
0.773

ระดับความคิดเห็น
มาก

2.69

0.777

มาก

2.72

0.691

มาก

2.76

0.725

มาก

2.72

0.677

มาก

2.93

0.685

มาก

2.79

0.694

มาก

2.52

0.706

มาก

2.56

0.737

มาก
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
บทบาทผู้นําการเปลีย่ นแปลง
16. การมองการเปลี่ยนแปลงเป็ นโอกาส และ
ความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ส่ งผลให้ท่านเป็ น
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
17. การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดีภายใต้ความ
กดดัน ส่ งเสริ มให้ท่านเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
18. การเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ท่านต้อง
ติดตามความเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและนอกองค์การเสมอ
19. การเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ท่าน
จําเป็ นต้องร่ วมกําหนดและวางแผนการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์การให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบนั
20. ในฐานะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ท่านสร้าง
และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การให้เหมาะกับ
การเปลี่ยนแปลง
รวม

2.91

S.D.
0.740

ระดับความคิดเห็น
มาก

3.03

0.666

มาก

3.06

0.702

มาก

3.04

0.665

มาก

2.86

0.726

มาก

2.84

0.540

มาก



จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความคิดเห็ นที่ มีต่อบทบาทผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 2.84) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก
ที่สุดคือ เรื่ องการเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ท่านต้องติดตามความเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและนอกองค์การเสมอ (  = 3.06) รองลงมาคือ เรื่ องการเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ท่าน
จําเป็ นต้องร่ วมกําหนดและวางแผนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบนั (  = 3.04) และที่เห็นด้วยน้อยที่สุดคือ เรื่ องการควบคุมการเปลี่ยนแปลงให้
ตอบโจทย์การเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (  = 2.52)
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4.5 การวิ เ คราะห์ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ บทบาทที่ พึ่ ง ของพนั ก งาน (Employee
Champion)
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทที่พ่ งึ ของพนักงาน
บทบาททีพ่ งึ่ ของพนักงาน
1. ในฐานะที่พ่ งึ ของพนักงานท่านต้องมี
ความสามารถในการดึงดูด สรรหา และ
คัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งงานให้เข้ามาอยูใ่ นองค์การ
2. ท่านมีความสามารถในการรักษาบุคลากร
ที่เป็ นทั้งคนดีคนเก่งหรื อผูม้ ีวฒ
ุ ิสามารถ
(Talent) ให้อยูก่ บั องค์การ
3. ท่านมีความสามารถในการบริ หารคนดี
คนเก่ง (Talent)
4. การบริ หารคนให้อยูใ่ นตําแหน่งงานที่
พวกเขาจะใช้ศกั ยภาพของตนเองได้อย่าง
เต็มที่ ส่ งผลให้ท่านเป็ นที่พ่ งึ ของพนักงาน
มากขึ้น
5. การวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพให้
บุคลากรในองค์การ ส่ งผลให้ท่านเป็ นที่พ่งึ
ของพนักงานมากขึ้น
6. การที่ท่านเข้าใจเป้ าประสงค์สูงสุ ดของ
องค์การได้เป็ นอย่างดี ส่ งผลให้ท่านเป็ นที่พ่ งึ
ของพนักงานมากขึ้น
7. การที่จะเป็ นที่พ่ งึ ของพนักงานนั้น ท่าน
ต้องสามารถทําให้บุคลากรเกิดความไว้เนื้อ
เชื่อใจในตัวของท่าน
8. การเป็ นที่พ่ งึ ของพนักงาน ท่านต้อง
ทํางานมุ่งเน้นคน

3.18

S.D.
0.704

ระดับความคิดเห็น
มาก

2.86

0.685

มาก

2.90

0.660

มาก

3.03

0.632

มาก

2.97

0.614

มาก

3.09

0.646

มาก

3.29

0.647

มากที่สุด

3.17

0.633

มาก
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
บทบาททีพ่ งึ่ ของพนักงาน
9. การทําหน้าที่อาํ นวยความสะดวกในการ
ทํางานให้บุคลากร ส่ งเสริ มให้ท่านเป็ นที่พ่งึ
ของพนักงานมากขึ้น
10. ท่านเป็ นส่ วนหนึ่งในการสร้างความรู ้
ความเข้าใจให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู ้
ตามความต้องการขององค์การ
11. ในฐานะที่พ่ งึ ของพนักงาน ท่านสามารถ
สร้างความผูกพันทางใจให้แก่พนักงาน
เพื่อให้พวกเขาทุ่มเทกับองค์การได้อย่างเต็ม
ใจและเต็มศักยภาพ
12. ในฐานะที่พ่ งึ ของพนักงาน ท่านทําให้
บุคลากรมัน่ ใจว่าท่านจะช่วยให้ปัญหาของ
พวกเขาได้รับการพิจารณา และตอบสนอง
ความต้องการของพวกเขา
13. การที่ท่านเข้าใจปัญหาของพนักงาน
อย่างแท้จริ ง รวมทั้งคอยให้คาํ แนะนํา ให้
คําปรึ กษาแก่พวกเขา ส่ งผลให้ท่านเป็ นที่พ่งึ
ของพนักงานมากขึ้น
14. การเป็ นที่พ่ งึ ของพนักงาน ท่านต้องเป็ น
กระบอกเสี ยง และเป็ นผูเ้ จรจาไกล่เกลี่ย
ให้กบั พนักงาน
15. ในฐานะที่พ่ งึ ของพนักงาน ท่านต้อง
สร้างความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กบั
พนักงานท่ามกลางความหลากหลายต่าง ๆ

3.16

S.D.
0.620

ระดับความคิดเห็น
มาก

3.13

0.634

มาก

3.04

0.613

มาก

3.06

0.645

มาก

3.15

0.660

มาก

3.02

0.684

มาก

3.19

0.614

มาก
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
บทบาททีพ่ งึ่ ของพนักงาน
16. ในฐานะที่พ่ งึ ของพนักงาน ท่านต้องมี
ความเข้าใจความหลากหลายของความเป็ น
นานาชาติ เมื่อเป็ นประชาคมอาเซียน เช่น
ชาติพนั ธุ์ ศาสนา เพศ ช่วงวัย และภาษา
เป็ นต้น
17. การร่ วมงานกับผูจ้ ดั การแผนกต่าง ๆ
รวมทั้งหัวหน้าสายงานต่าง ๆ ในการ
สนับสนุนพนักงาน ส่ งผลให้ท่านเป็ นที่พ่ งึ
ของพนักงานมากขึ้น
18. ในฐานะที่พ่ งึ ของพนักงาน ท่านส่ งเสริ ม
ให้เกิดการประสานงานกันอย่างสอดคล้อง
ทัว่ ทั้งองค์การ ผ่านหน่วยงานทรัพยากร
มนุษย์
19. ในฐานะที่พ่ งึ ของพนักงาน ท่านต้องเป็ น
นักบูรณาการ
20. การที่ท่านมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้พนักงาน เช่น การเสริ มสร้างสภาพ
การทํางานที่ดี การทําให้บรรยากาศในการ
ทํางานเป็ นที่น่าพึงพอใจ ส่ งผลให้ท่านเป็ นที่
พึ่งของพนักงานมากขึ้น
21. การมีปฏิสมั พันธ์เชิงบวกกับพนักงาน
ทําให้ท่านเข้าใจความต้องการที่แท้จริ งของ
พนักงานมากขึ้น ส่ งผลให้ท่านเป็ นที่พ่ งึ ของ
พนักงานมากขึ้น

3.01

S.D.
0.698

ระดับความคิดเห็น
มาก

3.16

0.628

มาก

3.13

0.611

มาก

3.15

0.617

มาก

3.19

0.604

มาก

3.23

0.587

มาก
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
บทบาททีพ่ งึ่ ของพนักงาน
22. การมีอิทธิพลต่อความคิดของพนักงาน
ทําให้ท่านสามารถจูงใจพนักงานให้เป็ นไป
ในทิศทางที่องค์การต้องการได้น้ นั ส่ งผลให้
ท่านเป็ นที่พ่ งึ ของพนักงานมากขึ้น
รวม

3.11

S.D.
0.641

ระดับความคิดเห็น
มาก

3.10

0.480

มาก



จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็ นที่มีต่อบทบาทที่ พ่ ึงของพนักงาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.10) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
มากที่สุดคือ เรื่ องการที่จะเป็ นที่พ่ ึงของพนักงานนั้น ท่านต้องสามารถทําให้บุคลากรเกิดความไว้
เนื้อเชื่อใจในตัวของท่าน (  = 3.29) รองลงมาคือ เรื่ องการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับพนักงาน ทํา
ให้ท่านเข้าใจความต้องการที่แท้จริ งของพนักงานมากขึ้น ส่ งผลให้ท่านเป็ นที่พ่ ึงของพนักงานมาก
ขึ้น (  = 3.23) และที่เห็นด้วยน้อยที่สุดคือ เรื่ องมีความสามารถในการรักษาบุคลากรที่เป็ นทั้งคนดี
คนเก่งหรื อผูม้ ีวฒ
ุ ิสามารถ (Talent) ให้อยูก่ บั องค์การ (  = 2.86)
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4.6 การวิเคราะห์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้ อมของบุคลากรในองค์ การภาครั ฐและ
ภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มีต่อความพร้อมของบุคลากรใน
ประชาคมอาเซียน
ความพร้ อมของบุคลากรในประชาคม
อาเซียน
1. การมีหลักสูตรการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนแบบรายย่อยและรายกลุ่ม
โดยแบ่งตามความจําเป็ นที่ตอ้ งเร่ งพัฒนา
ให้กบั บุคลากร ก่อให้เกิดความพร้อมรับ
ประชาคมอาเซียน
2. การแลกเปลี่ยนพนักงานระหว่างประเทศ
อาเซียน หรื อบุคลากรของท่านเคยทํางาน
ร่ วมกับคนประเทศอื่นๆในอาเซียน จะทําให้
บุคลากรในองค์การของท่านเกิดความพร้อม
เมื่อต้องเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนมากขึ้น
3. การที่บุคลากรของท่านเคยไปศึกษาดูงาน
ที่ประเทศอื่นๆในอาเซียน จะส่ งผลให้พวก
เขามีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
4. การที่บุคลากรของท่านเคยจบการศึกษา
จากประเทศอื่นๆในอาเซียน จะส่ งผลให้
พวกเขามีความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียน
5. การที่บุคลากรในองค์การของท่าน
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้
เป็ นอย่างดี จะส่ งผลให้พวกเขามีความพร้อม
ในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน



S.D.

ระดับความคิดเห็น

2.78

0.794

มาก

2.64

0.901

มาก

2.85

0.717

มาก

2.88

0.798

มาก

3.18

0.748

มาก
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
ความพร้ อมของบุคลากรในประชาคม
อาเซียน
6. การที่บุคลากรในองค์การของท่าน
สามารถใช้ภาษาอาเซียนอื่นๆ (เป็ นภาษาที่
3) ในการสื่ อสารได้เป็ นอย่างดีน้ นั จะส่ งผล
ให้พวกเขามีความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
7. ท่านได้สร้างความตระหนักรู ้และความ
เข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กบั
บุคลากร
8. เมื่อบุคลากรในองค์การของท่านเข้าใจ
วัฒนธรรมการทํางานของคนเชื้อชาติอื่นๆ
ในประเทศอาเซียน จะส่ งผลให้พวกเขามี
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
9. หากบุคลากรในองค์การของท่านมี
ความรู ้ความเข้าใจสไตล์การทํางานของผูน้ าํ
ประเทศอาเซียน จะส่ งผลให้พวกเขามีความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
10. การที่บุคลากรในองค์การของท่าน
เข้าใจเป้ าประสงค์ที่แท้จริ งของประชาคม
อาเซียน จะทําให้พวกเขามีความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
11. การมี Role Model ที่อาจจะเรี ยกว่า Mr.
และ Miss/Mrs. อาเซียน หรื อชื่อเรี ยกอื่นใด
ในองค์การของท่าน จะส่ งผลให้บุคลากรใน
ภาพรวมขององค์กรมีความพร้อมในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน



S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.04

0.811

มาก

2.74

0.770

มาก

2.94

0.723

มาก

2.91

0.737

มาก

2.94

0.665

มาก

2.72

0.749

มาก
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
ความพร้ อมของบุคลากรในประชาคม
อาเซียน
12. เมื่อภายในองค์การของท่านมีผบู ้ ริ หารที่
เป็ น Global Manager (เคยศึกษา เคยทํางาน
ในประเทศอาเซียน หรื อ เคยมีประสบการณ์
อาเซียนโดยการไปศึกษาดูงานในหลายๆ
ประเทศในอาเซียน หรื อถูกส่ งตัวเพื่อไป
ทํางานประเทศใดประเทศหนึ่งในอาเซียน
เพื่อเรี ยนรู ้สไตล์การทํางาน) จะส่ งผลให้
บุคลากรในภาพรวมขององค์การของท่านมี
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มากขึ้น
13. องค์การของท่านมี ASEAN UNIT หรื อ
หน่วยงานเฉพาะเกี่ยวกับอาเซียน หรื อ
ประชาคมอาเซียน อันเป็ นศูนย์รวมในการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร และให้ความรู ้
เกี่ยวกับอาเซียน หรื อ ประชาคมอาเซียน
รวม



S.D.

ระดับความคิดเห็น

2.87

0.799

มาก

2.52

0.939

มาก

2.85

0.586

มาก

จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่ มตัว อย่างมี ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่อ ความพร้ อ มของบุ ค ลากรใน
ประชาคมอาเซียนโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 2.85) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่กลุ่ม
ตัวอย่างเห็ นด้วยมากที่สุดคือ เรื่ องการที่บุคลากรในองค์การของท่านสามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่ อสารได้เป็ นอย่างดี จะส่ งผลให้พวกเขามีความพร้ อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน (  =
3.18) รองลงมาคือ เรื่ องการที่บุคลากรในองค์การของท่านสามารถใช้ภาษาอาเซี ยนอื่นๆ (เป็ น
ภาษาที่ 3) ในการสื่ อสารได้เป็ นอย่างดีน้ นั จะส่ งผลให้พวกเขามีความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน (  = 3.04) และที่เห็นด้วยน้อยที่สุดคือ เรื่ ององค์การของท่านมี ASEAN UNIT หรื อ
หน่ วยงานเฉพาะเกี่ ยวกับอาเซี ยน หรื อ ประชาคมอาเซี ยน อันเป็ นศูนย์รวมในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสาร และให้ความรู ้เกี่ยวกับอาเซียน หรื อ ประชาคมอาเซียน (  = 2.52)
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4.7 ผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั ครั้งนี้มีสมมติฐานในการวิจยั ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันน่ าจะมีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมของ
บุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียนแตกต่างกัน
การทดสอบความแตกต่างของระดับการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐ
และภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยนที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
สู งสุ ด ประเภทขององค์การ และตําแหน่ งงาน โดยวิเคราะห์ความแตกต่าง t-test (Independent ttest) ในปั จจัยด้านเพศ และประเภทขององค์การ และวิเคราะห์ F-test (One-way ANOVA) ในปัจจัย
ด้านอายุ การศึกษาสูงสุ ด และตําแหน่งงาน ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
1) เพศ
ตารางที่ 4.7 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระดับการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การ
ภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียนจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

N
98
112

MEAN
2.91
2.79

Std.Deviation
0.603
0.569

t
1.464

Sig.
0.145

จากตารางที่ 4.7 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยด้วยสถิติ Independent
Sample t-test แล้วพบว่า เพศหญิงและเพศชายมีการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การ
ภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียนที่ไม่แตกต่างกันเนื่ องจากค่า Sig. ที่ได้เท่ากับ 0.145 ซึ่ง
มากกว่า 0.05
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2) อายุ
ตารางที่ 4.8 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระดับการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การ
ภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียนจําแนกตามอายุ
อายุ
ตํ่ากว่า 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขึ้นไป

N
16
56
74
64

MEAN
2.56
2.79
2.92
2.88

Std.Deviation
0.690
0.552
0.606
0.552

F
1.872

Sig.
0.135

จากตารางที่ 4.8 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ One-Way ANOVA
แล้วพบว่า อายุที่แตกต่างกันมีการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
ในประชาคมอาเซียนที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากค่า Sig. ที่ได้เท่ากับ 0.135 ซึ่งมากกว่า 0.05
3) การศึกษาสูงสุ ด
ตารางที่ 4.9 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระดับการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การ
ภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียนจําแนกตามการศึกษาสู งสุ ด
การศึกษาสู งสุ ด
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

N
79
124
7

MEAN
2.72
2.94
2.62

Std.Deviation
0.570
0.568
0.838

F
3.835*

Sig.
0.023

หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.9 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ One-Way ANOVA
แล้วพบว่า การศึกษาสูงสุ ดที่แตกต่างกันมีการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและ
ภาคเอกชนในประชาคมอาเซียนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากค่า Sig.
ที่ได้เท่ากับ 0.023 ซึ่งน้อยกว่า 0.05
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4) ประเภทขององค์การ
ตารางที่ 4.10 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระดับการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การ
ภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียนจําแนกตามประเภทขององค์การ
ประเภทขององค์ การ
ภาครัฐ
ภาคเอกชน

N
102
108

MEAN
2.93
2.77

Std.Deviation
0.577
0.587

t
2.066*

Sig.
.040

หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.10 เมื่อทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ Independent
Sample t-test แล้วพบว่า ประเภทขององค์การที่แตกต่างกันมีการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรใน
องค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เนื่ องจาก
ค่า Sig. ที่ได้เท่ากับ 0.040 ซึ่งน้อยกว่า 0.05
5) ตําแหน่งงาน
ตารางที่ 4.11 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระดับการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การ
ภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียนจําแนกตามตําแหน่งงาน
ตําแหน่ งงาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารทรัพยากร
บุคคล
ผูอ้ าํ นวยการกองบริ หารทรัพยากร
บุคคล

N
53
7

MEAN
2.81
2.63

Std.Deviation
0.568
0.849

12

2.64

0.600

1

3.00

0.000

F
Sig.
0.645 0.802
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)
ตําแหน่ งงาน
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนบริ หารทรัพยากร
บุคคล
หัวหน้าส่ วนทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มบริ หารทรัพยากร
บุคคล
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเจ้าหน้าที่
ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ ายการเจ้าหน้าที่
อื่นๆ

N
5

MEAN
2.87

Std.Deviation
0.087

13
9

2.99
2.82

0.675
0.455

1
12
4
5
18
69

3.30
2.96
2.61
2.96
3.07
2.84

0.000
0.601
0.510
0.269
0.491
0.632

F

Sig.

จากตารางที่ 4.11 เมื่ อทําการทดสอบความแตกต่ างของค่าเฉลี่ ยด้วยสถิ ติ One-Way
ANOVA แล้วพบว่า ตําแหน่งงานที่แตกต่างกันมีการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การ
ภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยนไม่แตกต่างกัน เนื่ องจากค่า Sig. ที่ได้เท่ากับ 0.802 ซึ่ง
มากกว่า 0.05
สมมติฐานที่ 2 บทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์น่าจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
เตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
ตารางที่ 4.12 บทบาทของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์กบั การเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรใน
องค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
บทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทบาทหุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner)
บทบาทผู ้ เ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์
(Administrative Expert)
บทบาทผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

r
0.456**
0.560**

Sig.
0.000
0.000

0.463**

0.000
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
บทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทบาทที่พ่ งึ ของพนักงาน (Employee Champion)

r
0.539**

Sig.
0.000

หมายเหตุ: ** หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.12 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของนัก
บริ หารทรัพยากรมนุษย์กบั การเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนใน
ประชาคมอาเซี ยนพบว่า บทบาทของนัก บริ ห ารทรั พยากรมนุ ษ ย์ท้ งั 4 บทบาทได้แ ก่ บทบาท
หุ ้น ส่ ว นทางกลยุท ธ์ (Strategic
Partner) บทบาทผูเ้ ชี่ ย วชาญการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
(Administrative Expert) บทบาทผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และบทบาทที่พ่ ึงของ
พนักงาน (Employee Champion) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรใน
องค์การภาครั ฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยนอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01
(เนื่องจากมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.01) โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.456,
0.560, 0.463 และ 0.539 จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3 บทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมของ
บุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
จากตารางที่ 4.13 พบว่า เมื่อวัดด้วยค่าของสัมประสิ ทธิ์ถดถอยพหุ (  ) พบว่าบทบาทของ
นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรในองค์การภาครั ฐและ
ภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยนได้ดีที่สุดและมีผลทางบวกเรี ยงตามลําดับความสําคัญคือบทบาท
ผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (Administrative Expert) และบทบาทที่พ่ ึงของพนักงาน
(Employee Champion) ซึ่ งมีค่า Beta เท่ากับ 0.357 และ 0.254 ตามลําดับ ตัวแปรอิสระทั้งหมด
อธิ บายการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน
ประมาณร้อยละ 33.1 (R2)
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ตารางที่ 4.13 บทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากร
ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
บทบาทของนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ (Administrative Expert)
ที่พ่ งึ ของพนักงาน (Employee
Champion)

(b)

( )

t

p

0.451

0.357

3.811

0.000

0.311

0.254

2.713

0.007

หมายเหตุ: R2= 0.331

4.8 การวิเคราะห์ ข้อมูลการสัมภาษณ์ เชิงลึก
ในส่ วนนี้ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในนักทรัพยากรมนุ ษย์ดีเด่นแห่ ง
ประเทศไทย (Thailand Top 100 HR) ในองค์การภาคเอกชน 3 ท่าน และสัมภาษณ์แบบเชิงลึก
ผูบ้ ริ หารด้านทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การภาครัฐ 3 ท่าน รวมทั้งหมด 6 ท่าน โดยแบ่งเป็ น 4 หัวข้อ
ใหญ่ และในแต่ละข้อใหญ่เป็ น 2 หัวข้อย่อย เพื่อเป็ นการแยกองค์การภาครั ฐและภาคเอกชน
เนื่องจากความแตกต่างทางบริ บทขององค์การทั้ง 2 ภาคส่ วน อีกทั้งเพื่อให้ผอู ้ ่านไม่เกิดความสับสน
ระหว่างความเป็ นภาครัฐและภาคเอกชน
ซึ่ งการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลเชิงลึกครั้งนี้ เป็ นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างข้อ
คําถามเกี่ยวกับบทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ท้ งั 4 บทบาท ตามกรอบแนวคิด HR-Champions
ของ Ulrich (1997) ที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนใน
ประชาคมอาเซี ยน ทั้งนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ง ได้กล่าวถึงบทบาทที่สาํ คัญๆของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ไว้ 3 ประการ ได้แก่ การให้คาํ ปรึ กษา (Advise) การสนับสนุนช่วยเหลือ (Assist) และการให้บริ การ
(Service) ซึ่ง 3 สิ่ งข้างต้นจะเป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญมากในองค์การใหญ่ ๆ ที่มีความซับซ้อนอีกทั้ง 4
บทบาทในการเป็ น HR-Champions (หุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง และที่พ่ ึงของพนักงาน) จะอยูภ่ ายใต้ 3 สิ่ งข้างต้น หากแต่ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ขนาด
และความซับซ้อนขององค์การเป็ นสําคัญ อีกทั้ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ฉ กล่าวว่า หากนักบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ตอ้ งการจะเป็ นหุน้ ส่ วนทางธุรกิจ (Business Partner) ให้ได้น้ นั ต้องมาจากการยอมรับ ซึ่ งต้อง
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ขึ้นอยู่กับตัวนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ในการทําหน้าที่ตอบคําถามที่ ว่า “นักบริ หารทรั พยากร
มนุ ษย์จะมีความสามารถในการนําแนวคิดที่เกี่ ยวกับระบบงานบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ไปสร้ าง
มูลค่าเพิ่ม (Add Value) ให้กบั ธุรกิจได้อย่างไร” โดยนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์สามารถทําให้สาย
ธุรกิจเห็นภาพนี้ได้ โดย (1) นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งเรี ยนรู ้ธุรกิจ และสามารถต่อยอดความรู ้
เหล่ านั้น ได้ (2) นัก บริ ห ารทรั พยากรมนุ ษ ย์ตอ้ งทํา ให้ทุกคนยอมรั บนับถื อ ผ่านการทํางานบน
หลักการ เหตุผล เพื่อให้เกิดการยอมรับ และ (3) นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่าง ๆ รวมทั้งสายธุ รกิ จ ซึ่ งสอดคล้องกับ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จ ที่กล่าวว่า นัก
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ในยุคปั จจุบนั ต้องเป็ นมากกว่ากองหนุน หรื อกําลังเสริ ม (Back Office) โดย
ต้องมีความเข้าใจธุ รกิ จองค์การมีทกั ษะที่หลากหลาย (Multi-skills) รู ้ธุรกิจองค์การของตนเองได้
เป็ นอย่างดี เป็ นที่ปรึ กษาที่ดี สามารถวางแผนและให้คาํ แนะนําแก่ประธานกรรมการบริ หาร (CEOs)
หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ (MD) ในฐานะหุน้ ส่ วนทางกลยุทธ์ธุรกิจ (HR Business Strategic Partner)
4.8.1 บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะหุ้นส่ วนทางกลยุทธ์ ที่มีผลต่ อการเตรียม
ความพร้ อมบุคลากรในองค์ การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
1) ภาครัฐ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ค ได้ก ล่ า วถึ ง การที่ ภ าครั ฐ ให้ ค วามสนใจและให้ ค วามสํา คัญ กับ
ประชาคมอาเซียนมาตั้งแต่ 3-4 ปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งระหว่างนั้นได้มีการประชุมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
เช่น กระทรวงต่างประเทศ ในฐานะแม่งานใหญ่ มีรองนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน โดยรัฐมีการเรี ยก
ประชุมกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่จะต้อง
ขับเคลื่อน เพื่อตกลงในการเดิ นหน้า ตั้งรั บ ตั้งรุ กอย่างไรใน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซี ยน
รวมถึงเรื่ องงบประมาณที่จะต้องใช้จ่าย ซึ่ งมีการประชุมเกี่ยวกับสิ่ งที่ตอ้ งสนับสุ นคนของเรา ตั้งแต่
ระดับผูบ้ ริ หารระดับประชาชนที่ตอ้ งให้บริ การ ดังจะเห็ นได้ว่าภาครัฐได้ให้ความสําคัญกับการ
รวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียนเป็ นอย่างยิง่ อย่างไรก็ตามการรวมเป็ นประชาคมอาเซี ยนครั้งนี้เน้นไป
ที่การให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน หรื อเรี ยกว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูล ดังนั้นสําหรับประเทศไทย
อะไรที่มีอยูแ่ ล้วก็มาเพิ่มเติมว่าจะให้คนของเราเพิ่มเติมในส่ วนใดบ้าง
จึงสื บเนื่องมาถึงการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ สําหรับการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ในภาครัฐทุกหน่ วยงานหรื อทุกส่ วนราชการต้องเป็ นไปตามพระราชบัญญัติขา้ ราชการพล
เรื อนเท่านั้น กล่าวคือ ต้องยึดตามหลักกฎหมาย ส่ งผลให้นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐเป็ น
เพียงส่ วนหนึ่ งของกลไกในการขับเคลื่อนภาคราชการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและประเทศชาติ

136
และเป็ นที่แน่ นอนอยูแ่ ล้ว หากนึ กถึงองค์การที่มีอาํ นาจหน้าที่กาํ กับดูแลเรื่ องบุคคล
ของภาครั ฐคงจะหนี ไม่ พน้ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (สํานัก งาน ก.พ.) ซึ่ ง
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ข ได้ก ล่ าวถึ ง บทบาทและอํา นาจหน้า ที่ ข อง สํา นัก งาน ก.พ. ว่า มี บ ทบาทเป็ นนัก
ทรัพยากรมนุ ษย์ของระบบราชการ มีภารกิจในการเป็ นกลไกขับเคลื่อนการบริ หารจัดการภาครัฐ
ทั้งหมด โดยการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ภาคราชการจะต้องเป็ นระบบที่ สามารถขับเคลื่ อนให้
ข้าราชการตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพื่อให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนามากยิ่งขึ้น
อีกทั้ง ผูเ้ ชี่ยวชาญ ก ผูซ้ ่ ึงมีบทบาทหน้าที่ที่สาํ คัญใน สํานักงาน ก.พ. มายาวนานกว่า 40 ปี ได้อธิบาย
ในส่ วนของอํานาจหน้าที่ของนักทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐว่าจะอยูภ่ ายใต้องค์การ กล่าวคือ หากเป็ น
เป็ นองค์การระดับชาตินักทรัพยากรมนุ ษย์จะอยู่ภายใต้คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.)
หากเป็ นระดับกระทรวงจะอยู่ภายใต้ อ.ก.พ. กระทรวง (อ.ก.พ. คือ คณะอนุ กรรมการสามัญ ใน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน ทําหน้าที่ เป็ นองค์กรด้านการบริ หารทรั พยากรบุคคลในส่ วน
ราชการตามที่ ก ฎหมายกํา หนด) หากเป็ นระดับ กรมจะอยู่ภ ายใต้ อ.ก.พ. กรม เป็ นต้น ซึ่ ง นัก
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐจะทํางานในลักษณะของผูเ้ สนอแนะในเรื่ องบุคคลผ่าน อ.ก.พ. หรื อผ่านผูม้ ี
อํานาจสั่งการ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้าราชการพลเรื อน เช่น ระดับชาติ คือ นายกรัฐมนตรี
ระดับกระทรวง คือ รั ฐมนตรี และระดับกรม คือ อธิ บดี เป็ นต้น ซึ่ งหมายความว่านักทรั พยากร
มนุ ษ ย์ใ น อ.ก.พ. นั้น ๆ จะเป็ นผูใ้ ห้ ค าํ แนะนํา เรื่ อ งบุ ค คลให้แ ก่ ผูม้ ี อ าํ นาจสั่ ง การตาม พ.ร.บ.
ข้าราชการพลเรื อน
ทั้งนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ก ได้กล่าวถึ งการที่ นักทรั พยากรมนุ ษย์จะมี บทบาทในการเป็ น
หุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ โดยทํางานร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งในการเข้าไปมีส่วนสําคัญในการกําหนด
นโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ จนกระทัง่ การนํากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ เพื่อเตรี ยมความพร้อมบุคลากร
ในองค์การในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนนั้นย่อมเป็ นไปได้ เนื่ องจากเป็ นการแบ่งเบาภาระของ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งอย่างหนึ่ ง อี กทั้งนักทรั พยากรมนุ ษย์มีความใกล้ชิดกับบุ คลากรและทราบถึ ง
ปั ญ หาของบุ ค ลากรมากกว่ า จึ ง ส่ ง ผลให้รู้ เ ทคนิ ค ในการเตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากรเพื่ อ เข้า สู่
ประชาคมอาเซี ยน แต่ การเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ในภาครั ฐยังมี ปัญหาบางประการ ได้แก่ นัก
ทรั พยากรมนุ ษย์ภ าครั ฐจะเป็ นเพีย งผูใ้ ห้คาํ แนะนําปรึ กษาเท่ านั้น เพราะโดยเนื้ อแท้ของระบบ
ราชการ ผูก้ าํ หนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการบริ หาร คือ คณะรั ฐมนตรี อีกทั้งสภาพ
ปั จจุบนั ของประเทศ การประชุมคณะรัฐมนตรี มุ่งเน้นในเรื่ องความมัน่ คง เศรษฐกิจและสังคม เป็ น
หลักในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จึงมีแต่ผอู ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมเข้าร่ วมประชุม โดยไม่ได้มีเลขาธิ การ ก.พ. ซึ่ งเป็ นนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์
เข้าร่ วมประชุม อย่างไรก็ตาม เมื่อใดที่คณะรัฐมนตรี มีมติเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึงจะ
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ส่ งมาให้ ก.พ. ดําเนิ นการ จึงกล่าวโดยสรุ ปได้ว่า การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ภาครัฐ นักทรัพยากร
มนุษย์มีส่วนร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งในการทํางานขององค์การน้อยมาก แม้นายกรัฐมนตรี จะเป็ น
ประธาน ก.พ. แต่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุ มเอง มอบให้รองนายกมาประชุ มแทน จึงส่ งผลให้ ก.พ. มี
บทบาทเป็ นเพียงที่ ปรึ กษาของคณะรั ฐมนตรี เพียงเท่านั้น กระนั้นแล้ว ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ข ขยายความ
เกี่ ยวกับการกําหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และพันธกิ จของสํานักงาน ก.พ. ไว้ว่า แม้ภาพใหญ่ของ
สํานักงาน ก.พ. รัฐบาล จะเป็ นผูก้ าํ หนด แต่ ก.พ. เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการกําหนดเรื่ องดังกล่าวให้กบั
กระทรวงและกรม ซึ่งเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของสํานักงาน ก.พ. แต่
หมายถึงทั้งระบบเท่านั้น แต่หากพูดถึงวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ และพันธกิจ ของสํานักงาน ก.พ. จะมาจาก
ผูบ้ ริ หาร โดยภาพรวมนั้น สํานักงาน ก.พ. ไม่ได้ทาํ ภาพใหญ่ของระบบราชการ หรื อแม้แต่ของกรม
อื่นก็ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ภารกิจหน้าที่ของแต่ละกรม ซึ่ งภารกิจแท้จริ งของสํานักงาน ก.พ. คือ การบริ หาร
ทรั พยากรมนุ ษย์ แต่ในฐานะองค์การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ส่วนกลางของภาครัฐทุกอย่างต้อง
ตอบสนองความอยูด่ ีมีสุขของประชาชนและประเทศชาติ
นอกจากนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ข ได้ขยายความว่า ในฐานะที่ อยู่ในส่ วนของฝ่ ายบริ หารที่
พอจะมีส่วนร่ วมในวิสัยทัศน์ของสํานักงาน ก.พ. แต่วิสัยทัศน์ คือการมองไปข้างหน้าต้องมาจาก
ผูน้ ํา หากมองเรื่ องการมี ส่วนร่ วมของสมาชิ กในองค์การคงเป็ นเพียงการให้ความเห็ นเกี่ ยวกับ
บทบาทและภารกิ จของสํานัก ที่ สังกัด แต่ ในท้ายที่ สุดวิสัย ทัศน์ก็จะถูก กําหนดออกมาจากผูน้ ํา
องค์การ ดังปัจจุบนั ที่เราเปลี่ยนท่านเลขาฯ ใหม่ จึงได้กาํ หนดวิสัยทัศน์ใหม่ไว้ว่า "รักษาคนดีคนเก่ง
ไว้ อยากให้มาทํางานที่นี่เป็ นที่แรกที่เดี ยวและที่สุดท้าย" หากคําถามคือเรามีส่วนร่ วมหรื อไม่
คําตอบคือแทบจะไม่มี เพราะท่านมองเห็นแล้วว่าควรจะเป็ นอย่างไร แต่เนื่ องจากความเป็ นคนใน
ด้ว ยกัน ย่อ มมี ก ารพูด คุ ย กัน ภายในว่า อะไรควรจะเป็ นอย่า งไรต่ อ ไป จึ ง มี วิ สั ย ทัศ น์ น้ ี ออกมา
กล่าวคือ สํานักงาน ก.พ. มีอายุมายาวนาน ไม่เหมือนองค์การที่เพิ่งเริ่ มเกิ ดใหม่ ที่กล่าวไปจึงเป็ น
สถานการณ์จริ งภายใน เหตุที่เปลี่ยนวิสัยทัศน์เนื่องจากเปลี่ยนผูบ้ ริ หาร แต่เรื่ องทิศทางการทํางานก็
จะออกมาจากท่ า นอยู่ดี อี ก ทั้ง วิ สั ย ทัศ น์ ใ หม่ น้ ี มี ผ ลต่ อ การเตรี ย มความพร้ อ มให้ บุ ค ลากรใน
ประชาคมอาเซี ยนแน่นอน เพราะส่ วนราชการทุกที่ย่อมต้องการคนดีคนเก่ง แต่ประเด็นสําคัญ คือ
เราต้องการคนเก่งที่มีจิตสาธารณะ คํานึ งถึงส่ วนรวม จึงกลายมาเป็ นวิสัยทัศน์ดงั กล่าว และเป็ น
หน้าที่ของสํานักงาน ก.พ. ที่จะต้องทําอย่างไรให้ภาพลักษณ์ของงานราชการเป็ นที่ดึงดูดคนแบบนี้
ในด้า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แต่ ป ระเด็ น ของวิ ธี ก ารยัง คงเป็ นเรื่ อ งระยะยาวที่ ต ้อ งลง
รายละเอียดอีกมากมาย นอกจากนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ก อธิ บายในส่ วนของการกําหนดวิสัยทัศน์ สําหรับ
ระดับกระทรวง กรม ไว้วา่ มี อ.ก.พ. ของกระทรวง หรื อ กรม เป็ นผูก้ าํ หนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และ
กลยุทธ์ในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ของกระทรวงหรื อกรม โดยสอดคล้องกับหลักการ วิธีการ
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และมาตรฐานที่ ก.พ. กําหนด ซึ่ ง อ.ก.พ. กระทรวงมีผูแ้ ทนจาก ก.พ. เป็ น อ.ก.พ. อยู่ และมักจะ
แต่งตั้งผูอ้ าํ นวยการกอง หรื อสํานักที่ทาํ หน้าที่เกี่ ยวกับการเจ้าหน้าที่เป็ นเลขานุ การ อ.ก.พ. ทั้งนี้
ทั้งนั้น การทํางานภายในระบบราชการนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งทําตามวินัยข้าราชการพล
เรื อนที่กาํ หนดไว้ว่า ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาต้องปฏิบตั ิตามคําสัง่ ผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ
โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของราชการ ส่ งผลให้นกั ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐจะมีบทบาทเป็ น
เพียงผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา ไม่ใช่ผรู ้ ่ วมบริ หาร หรื อเรี ยกว่า เป็ นเพียง "เสนาธิ การ" ไม่ใช่ผรู ้ ่ วมบัญชาการ
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามระบบแล้วนั้น การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของกระทรวง กรม มีนกั
ทรัพยากรมนุษย์ในการกําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ แต่ในทางปฏิบตั ิมกั จะทําหน้าที่เพียง
ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่ ก.พ. กําหนดไว้ โดยไม่ได้คาํ นึ งถึงการขยายขอบเขตความรับผิดชอบ
และลักษณะงานของนักทรั พยากรมนุ ษย์เพื่อที่ จะเผชิ ญกับสิ่ งที่ จะเกิ ดขึ้นในการเปิ ดประชาคม
อาเซียน เรื่ องนี้จึงควรมีการเร่ งรัด
ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น สําหรับสํานักงาน ก.พ. สามารถตอบโจทย์ในภาพรวมของ
บทบาทหุ ้ น ส่ ว นทางกลยุ ท ธ์ ข องภาครั ฐ ได้อ ย่ า งชัด เจน แต่ ก ระนั้ นแล้ว ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ก และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ข ได้กล่าวไว้ว่า ทั้งนี้ ท้ งั นั้นต้องขึ้นอยูก่ บั นโยบาย วิสัยทัศน์ และภารกิจขององค์การ
นั้น ๆ ซึ่ งในส่ วนของ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ค จะทําให้เห็ นภาพได้ชัดเจนว่า แท้จริ งแล้วนั้น บทบาทนัก
บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ในภาครั ฐอยู่ในฐานะหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์อย่างแท้จริ งอยู่บา้ ง กล่าวคือ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ค ในฐานะผูอ้ าํ นวยการที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่ องตกลงร่ วมว่าด้วยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซี ยน (Mutual Recognition Arrangement on Tourism
Professional - MRA on TP) ด้วยตําแหน่ง วิสยั ทัศน์ และภารกิจของหน่วยงาน ส่ งผลให้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ค มีส่วนร่ วมในการประชุมร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งในเรื่ องภาคการท่องเที่ยวมาตลอด โดยมีส่วน
ร่ วมให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย และภารกิจ ของการทํา MRA on TP ในการประชุมระหว่าง
หน่ วยงานภาครัฐ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน ซึ่ งมีรายละเอียดดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
ซึ่งสิ่ งที่พดู กันถึงมากที่สุด คือ เรื่ องภาษา อันเป็ นเรื่ องต้นนํ้าที่ไม่วา่ เราจะเป็ นประชาคมอาเซียนหรื อ
เพียงเคลื่อนย้ายแรงงาน หรื อทําธุรกิจ หรื อลงทุนอะไรก็ตาม ภาษาอังกฤษคือภาษากลาง ภาครัฐควร
สนับสนุนเงินเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ได้ท้ งั เรื่ องวิชาชีพและเรื่ องภาษา ทั้งนี้ หมายรวมถึงประชาชนที่
ไม่ใช่บุคลากรภาครัฐด้วย แม้เรื่ องภาษาจะเป็ นประเด็นเร่ งด่วนในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ซึ่ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ค ให้ความเห็นเรื่ องภาษาว่า “แม้จะเร่ งอย่างไร คงไม่ได้มากกว่านี้ แล้ว” เพราะเมื่อมอง
ย้อนมาเรื่ องงบประมาณที่สนับสนุ นการอบรมเรื่ องภาษาในกระทรวงที่ผเู ้ ชี่ยวชาญ ค สังกัด คําถาม
จาก ผูเ้ ชี่ยวชาญ ค คือ “อบรมเดือนเดียว คุณพูดภาษาอังกฤษได้หรอ ขนาดเรี ยนมาตั้ง 16 ปี ในชีวิต
ยังพูดไม่ได้เลย” หากมองเรื่ องบุคลากร คือเป็ นส่ วนของคลื่นลูกเก่า ๆ ที่กาํ ลังจะหายไป จึงเชื่อมโยง
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มาถึงเรื่ องตลาดแรงงานที่ตอ้ งให้ความสําคัญ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ค กล่าวว่า เราต้องดูว่าเราขาดคนเท่าไร
หรื อคนต่างประเทศจะไหลมาเท่าไร เราต้องการจะออกไปหรื อไม่ เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งวิเคราะห์กนั ซึ่ ง
เป็ นงานที่ชิ้นใหญ่ในส่ วนของ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ค นี้ แต่ยดึ หลักการทํางานแบบคติอาเซียน กล่าวคือ ช้า ๆ
ได้พร้าเล่มงาม เพราะอาเซียนต้องเป็ นฉันทามติ (Consensus) โดย 10 ประเทศต้องเห็นพร้อมต้องกัน
หากประเทศใดประเทศหนึ่งยังไม่ยอมรับ ก็ตอ้ งล้มกระดานคุยกันใหม่ เป็ นต้น
ดังที่กล่าวไปแล้วนั้น ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นฐานะหุ ้น ส่ วนทางกลยุท ธ์ ใ นการเตรี ย มความพร้ อ มบุ คลากรใน
องค์การภาครัฐในประชาคมอาเซี ยน ดังนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ก กล่าวว่า ต้องเป็ นผูท้ ี่เก่ง รอบรู ้ เมื่อพูดแล้ว
คนฟัง เนื่องจากเป็ นผูเ้ สนอแนะ จึงต้องมีศิลปะในการเสนอแนะที่ดี อีกทั้งต้องเป็ นคนดี มีคุณธรรม
ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมากสําหรับผูเ้ สนอแนะ มิเช่นนั้นจะทําให้
งานเสี ยหายได้ กล่าวคือ ต้องมีความสามารถในการเสนอแนะให้คนฟัง ส่ วนผูเ้ ชี่ยวชาญ ค กล่าวถึง
คุณลักษณะของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะหุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์ในสายงานท่องเที่ยว ได้แก่
มีความเป็ นผูน้ าํ มีวิสัยทัศน์ดี มองภาพรวมไม่ใช่มองเพียงงานด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีจิตใจในการให้บริ การ (Service Mind) ถ่ายทอดงานด้วยใจไม่ใช่แค่
ตัวหนังสื อ นอกจากนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ข อธิ บายถึงคุณลักษณะของหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ในการเตรี ยม
ความพร้อมบุคลากรในประชาคมอาเซี ยนโดยไม่เจาะจงว่าจะอยูภ่ าคส่ วนใด คือ ต้องเข้าใจภารกิจ
องค์การ เข้าใจบริ บทที่เข้าไปเกี่ยวข้อง เข้าใจปั ญหาองค์การ ซึ่ งจะส่ งผลให้สามารถวางแผนกลยุทธ์
ร่ วมกับผูบ้ ริ หารได้ในแต่ละบริ บท เพราะเมื่อรู ้ปัญหาก็จะสามารถนํามาพิจารณาร่ วมกับภารกิจและ
กลยุทธ์ของหน่วยงาน ว่าในฐานะนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ควรจะเดินไปทางไหนเพื่อตอบสนอง
พันธกิ จและเป้ าประสงค์ขององค์การ กล่าวคือ เมื่อเข้าใจบริ บทภายนอก ทราบปั ญหาภายใน รู ้
ภารกิจหน่วยงาน จึงจะเป็ นหุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์กบั ผูบ้ ริ หารขององค์การได้
นอกจากนี้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ก ได้ใ ห้ ข ้อ เสนอแนะสํา หรั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการให้
ความเห็นในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ไว้ว่า หาก
เลขาธิ การ ก.พ. ได้เข้าร่ วมประชุ มคณะรั ฐมนตรี จะมี ผลต่อการเตรี ยมความพร้ อมบุ คลากรใน
องค์ก ารภาครั ฐ ในประชาคมอาเซี ย นได้ม าก เนื่ อ งจาก ก.พ. มี ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ สมรรถนะของ
ข้าราชการ และปั ญหาในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในภาคราชการเพียงพอ และมีความพร้อมที่จะ
ให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ในการกําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ในการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ก่อนที่คณะรัฐมนตรี จะมีมติกาํ หนด จะดีกว่าให้คณะรัฐมนตรี กาํ หนดไปก่อนแล้วจึงให้ ก.พ.
ดําเนินการ
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กล่าวโดยสรุ ป นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในภาครัฐแท้จริ งแล้วนั้นมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็ นการมีส่วนเกี่ยวข้องในการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์
กลยุทธ์ หรื อแม้แต่การนํากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ เนื่ องจากนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์เป็ นผูท้ ี่ รู้
ปั ญหา รู ้ ทิศทางขององค์การ รู ้ ถึงหน้าที่ งานต่าง ๆ ภายในองค์การได้เป็ นอย่างดี จึ งสามารถให้
คําแนะนํา ให้คาํ ปรึ กษาแก่ผบู ้ ริ หารทั้งระดับสู ง หัวหน้าหน่ วยงานที่รอง ๆ ลงมา ฯลฯ และนัน่ จะ
นําไปสู่ การร่ วมสร้างความสอดคล้องให้แก่ กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์และกลยุทธ์ของ
องค์การให้ไปด้วยกัน และจะส่ งผลให้บุคลากรในองค์การภาครั ฐเกิ ดความพร้ อมในประชาคม
อาเซี ยนได้ดียิ่งขึ้น แต่หากในความเป็ นจริ งด้วยระเบียบตัวบทกฎหมาย ที่ส่งผลให้บริ บทในการ
บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในภาครั ฐจะมีความแตกต่างกันระหว่าง
องค์ก ารภาครั ฐ ด้ว ยกัน เอง ไม่ ว่า จะเป็ นด้ว ยภารกิ จ และอํา นาจหน้าที่ ตามตํา แหน่ ง หรื อ แม้แ ต่
หน่วยงานเองก็ตาม จากการสัมภาษณ์เชิงลึกครั้งนี้เห็นได้วา่ แท้จริ งแล้วบทบาทนี้มีอยูจ่ ริ งใจภาครัฐ
และหากได้รับการพัฒนาให้เป็ นจริ งตามคําแนะนําของ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ก หรื อ ได้ทาํ งานที่สําคัญ ๆ
อย่าง ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ค บทบาทหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์น้ ี จะมีแต่ส่งผลดี ต่อการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
ภาครัฐ รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและประเทศชาติได้ดียงิ่ ๆขึ้นไปอย่าง
แน่นอน
2) ภาคเอกชน
สําหรับบทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ในองค์การ
ภาคเอกชน ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จ ได้อธิ บายถึงความสําคัญจําเป็ นของบทบาทนี้ ไว้ว่า หากมีความจําเป็ นที่
จะต้องเลือกหนึ่ งใน 4 บทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตามแนวคิด HR-Champions ของ
Ulrich (1997) คงจะหนี้ ไม่พน้ บทบาทหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์น้ ี ที่จะต้องเป็ นบทบาทที่สําคัญที่สุด
กล่าวคือ แม้งานของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในปั จจุบนั ต้องใช้ทกั ษะที่หลากหลาย จะให้มอง
เพียงเรื่ องนี้ เรื่ องเดียวคงไม่ใช่ แต่ท้ งั นี้ ท้ งั นั้น “สงครามจะแพ้หรื อชนะกันก็ต้ งั แต่ในเต็นท์ของนาย
พล” ซึ่ งหมายความว่า แผนงานต้องดี การวางแผนแม่บท (Roadmap) วางกลยุทธ์ตอ้ งดี ต้องเป็ น
หุ น้ ส่ วนของธุรกิจ (ตรงนี้ไม่เหมือนกับการให้คนไปทําตามแผนนั้น ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็ นคนละ
เรื่ องกัน) กล่าวคือ หากเราเปลี่ยนแปลงได้ดี เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญที่ดี (Expertise) มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ
ทุกอย่าง แต่แผนเราขาดกลยุทธ์ในการเอาชนะคู่แข่ง (Winning Strategy) เราจะชนะเค้าได้อย่างไร
เราไม่ มีก ลยุทธ์ที่จ ะขับเคลื่ อนไปสู่ เ ป้ าหมายได้อย่างชาญฉลาด ถึ งอย่างไรก็ย งั เป็ นเรื่ องที่ ตอ้ ง
ประกอบกันไป แต่หากจําเป็ นต้องเลือก บทบาทหุน้ ส่ วนทางกลยุทธ์กจ็ ะเป็ นบทบาทที่สาํ คัญที่สุด
อีกทั้ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ง กล่าวถึง แก่น 4 ประการที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์พึงมี ได้แก่ (1)
ความรู ้ดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งแน่น (Strong Concept) (2) ต้องมีจุดยืนในการทํางาน
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แม้สถานการณ์เปลี่ยนไป แต่จุดยืนยังคงอยู่ ในแง่การทํางานของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งยืน
บนหลักประโยชน์ของ 2 ฝ่ าย แม้ทางปฏิบตั ิจะค่อนไปทางนายจ้าง แต่ยงั คงรักษาสิ ทธิ ประโยชน์
ของลูกจ้าง เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมในองค์การ (3) การมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทกั ษะ
ความรู ้กบั ภายในองค์การ (Applicability) กล่าวคือ นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหน
แต่สิ่งที่สาํ คัญ คือ การปรับทฤษฎีมาใช้ภาคปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง ซึ่ งนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ที่เก่ งนอกจากต้องแม่นในแนวคิด (Concept) แล้วยังต้องมีจุดยืนและใช้ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ที่มีอยู่กบั การทํางานได้แค่ไหน แก้ปัญหาในการทํางานได้หรื อไม่ เป็ นต้น และ
(4) เข้าใจธุ รกิจของตนเอง เพราะในการทํางานของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งทํางานร่ วมกับ
ฝ่ ายธุ ร กิ จ ในแง่ ข องการให้ ค าํ แนะนํา ให้ค าํ ปรึ ก ษา ซึ่ ง การที่ จ ะแสดงบทบาทของนัก บริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ได้ดีมากขึ้น จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องรู ้ทิศทางของธุรกิจว่าจะไปทางไหน ลักษณะ
ใด จึ งจะสามารถนําความรู ้ ทักษะ ความสามารถที่มีอยู่มาปรับใช้กบั สภาพธุ รกิจขององค์การได้
หากแต่สิ่งที่สาํ คัญที่สุดของประเด็นนี้ คือ แม้ 4 ข้อนี้จะสําคัญมากและเรามีปัจจัย 3 ข้อที่แข็งแกร่ ง
แต่ เราไม่ มีพ้ืนฐานธุ รกิ จขององค์ก าร คําแนะนําของเราก็จะเป็ นเพีย งทฤษฎี ดังนั้นเมื่ อเรารู ้ ถึง
สถานการณ์ของธุ รกิจองค์การ ณ ขณะนั้นว่าจุดอ่อน จุดแข็งเป็ นอย่างไร แล้วจึงนําสถานการณ์มา
ประยุกต์ใช้กบั ความรู ้ จุดยืน ทักษะ เราจึงจะสามารถให้คาํ แนะนํากับผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้างานได้
อย่างเป็ นประโยชน์มากขึ้ น ซึ่ งผูเ้ ชี่ ยวชาญ ฉ อธิ บายถึ งการที่ จะเป็ นหุ ้นส่ วนทางธุ รกิ จของนัก
บริ หารทรัพยากรมนุษย์น้ นั จะต้องเป็ นผูท้ ี่ (1) เก่งคิด (Thinking Ability) กล่าวคือ มีความคิดความ
อ่ า นในการที่ จ ะสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้กับ องค์ก ารได้ม ากน้อยแค่ ไ หน (2) มี ค วามสามารถในการ
ดําเนิ นการ (Execution) กล่าวคือ เมื่อมีความคิดสร้างสรรค์แล้วนั้น จะสนับสนุ นให้เกิดการนําไป
ปฏิ บ ัติ จ ริ ง ได้ม ากน้อ ยแค่ ไ หน และ
(3) มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ คนในองค์ก าร (Interpersonal
Relationship) ตัวอย่าง 3 หลักนี้ เช่ น สายธุ รกิจมีความคิดที่จะขายธุ รกิจไปมาเลเซี ย ดังนั้นนัก
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะเพิ่มมูลค่าให้กบั ธุ รกิจได้โดยต้องรู ้ว่าธุ รกิจที่จะไปลงทุนนั้นเป็ นธุ รกิจ
ประเภทใด คนของเรามีทกั ษะตรงเรื่ องนั้นมากน้อยแค่ไหน มีความพร้อมแค่ไหน มีคนแค่ไหน
จากนั้น หาข้อ มู ล ของมาเลเซี ย ทั้ง เรื่ อ งกฎหมาย คู่ แ ข่ ง (ซึ่ ง เป็ นเรื่ อ งปกติ วิ สั ย ของนัก บริ ห าร
ทรัพยากรมนุ ษย์) โดยร่ วมมือกับหน่ วยวางแผนธุ รกิ จในการหาข้อมูลตลาดของมาเลเซี ย รวมทั้ง
เรื่ องโอกาสในการทําธุรกิจ เนื่องจาก นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จาํ เป็ นต้องรู ้ภาพกว้างเพื่อนําข้อมูล
มาประมวลผล และมีขอ้ มูลพร้อมที่จะเข้าในที่ประชุม สําหรับในที่ประชุมนั้นย่อมขึ้นอยู่กบั ความ
เก่ ง ของนัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์แ ต่ ล ะคนว่ า จะสร้ า งผลงานได้ดี แ ค่ ไ หน นั่น คื อ ขึ้ น อยู่กับ
ความสามารถในการสร้ า งผลงาน (Contribute) เช่ น เดี ย วกับ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ จ กล่ า วถึ งนัก บริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ในแง่ของการทําธุรกิจนั้นนอกจากจะเรี ยนจบด้านบริ หารทรัพยากรมนุษย์แล้วควร
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เรี ยนจบด้านบริ หารธุ รกิ จด้วย เพื่อให้สามารถแปลงโจทย์ในประเด็นธุ รกิ จให้กลายเป็ นประเด็น
ทางการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ให้ได้ หมายความว่า นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์เข้าใจธุ รกิ จ ที่
องค์การกําลังจะทํา ซึ่ งจะส่ งผลต่อความสอดคล้องกันระหว่างกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
และกลยุทธ์ขององค์การ ผ่านการมีส่วนร่ วมของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในการเป็ นแม่งาน หรื อ
แบ่งความรับผิดชอบบางประการของธุรกิจ เพื่อกําหนดกลยุทธ์ให้ตอบโจทย์ขององค์การ ดังจะเห็น
ได้ว่าการเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ตอ้ งเข้าใจธุ รกิจที่ทาํ อันจะมีผลให้สามารถวางแผนกําลังคนใน
การเปิ ดธุรกิจนั้น ๆ ว่าจะต้องมีตาํ แหน่งงานอะไรบ้าง ภายในตําแหน่ งงานจะมีความรับผิดชอบใน
หน้าที่งานอะไร (Job Description) ต้องการให้พนักงานส่ งมอบอะไร (Delivery) ให้กบั องค์การ
รวมทั้งเข้าใจจุดยืน (Stage) ขององค์การในการดําเนิ นธุ รกิจ ณ ขณะนั้น เพื่อประสานหน้าบ้านกับ
หลังบ้านให้ดี
สําหรับบทบาทหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์น้ นั จําเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่จะต้องเป็ นส่ วนหนึ่งของทีมบริ หาร โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ง ได้อธิบายว่า สําหรับนักบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ระดับสู งสมควรเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องเป็ นหนึ่ งในที มผูบ้ ริ หาร เนื่ องจากการนั่งอยู่ในที ม
บริ หารจะช่ วยให้คนได้เห็ นภาพ เพื่อให้คนได้รู้ธุรกิ จที่ครอบคลุมหลายด้าน รวมทั้งรู ้ปัญหาของ
องค์การด้ว ย จึ งจะเรี ย กได้ว่าเข้าใจสถานการณ์ ขององค์การได้ดี ท้ งั จุ ด แข็ง และจุ ด อ่ อน ทั้งนี้ ก็
เพื่อที่จะนําความรู ้มาเตรี ยมใช้ในการทํางาน อีกทั้งต้องมองถึงแผนในอนาคตได้ สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ น
เรื่ องจําเป็ น โดยการค่อย ๆ เรี ยนรู ้เหล่านี้จะทําให้นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์มีทกั ษะ ความสามารถ
เพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ จนท้ายที่สุดก็จะสามารถให้คาํ ปรึ กษา ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และให้บริ การ
กับหัวหน้างานได้ตรงจุดมากขึ้นจึ งจะส่ งผลให้เป็ นหุ ้นส่ วนทางธุ รกิ จได้ เพราะหากนักบริ หาร
ทรั พยากรมนุ ษย์ไม่ รู้ธุรกิ จ นั้น ก็จะไม่สามารถให้คาํ แนะนําต่าง ๆ ได้ ก็จะเป็ นเพี ยงนัก บริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ที่รับผิดชอบแต่เฉพาะในงานด้านทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น (HR Specialist) ซึ่ งมี
ความแตกต่างกับนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็ นหุน้ ส่ วนทางธุรกิจ คือ รู ้ธุรกิจมากน้อยแค่ไหน นํา
องค์ความรู ้ดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้คาํ แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษา แก่หวั หน้า
งานได้มากน้อยแค่ไหน มีส่วนช่วยในแง่ของการทํางานเชิงรุ ก ช่วยวางแผน กําหนดแนวทางในการ
ก้าวไปข้าง และในแง่ของการช่วยสนับสนุนธุรกิจ หรื อช่วยคนที่ทาํ งานทัว่ ๆไปให้ทาํ งานได้ราบลื่น
มากขึ้น หรื อในแง่ ของเชิ งตั้งรั บ จะเป็ นการแก้ปัญหา อี กทั้ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จ กล่ าวว่า นักบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ในยุคปั จจุบนั ต้องใช้ทกั ษะที่มากขึ้นกว่าเดิม สําหรับการทํางานร่ วมกับประธาน
กรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อผูจ้ ดั การทัว่ ไป ในการสร้างวงจรชีวิตของนวัตกรรมใน
ธุรกิจใหม่ (New business S-Curve) โดยสิ่ งที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งรู ้ คือ ภายในองค์การมี
คนเก่งเรื่ องนั้น ๆ หรื อยัง ซึ่งต้องอาศัยการมีฐานข้อมูล (Data Base) ที่ดีอย่าง เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ในงานทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) ที่จะมีขอ้ มูลพนักงานทัว่ ไป ข้อมูลทักษะของพนักงาน ข้อมูลการ
สํารวจต่าง ๆ ข้อมูลสมรรถนะ (Competency) รวมทั้งขีดความสามารถต่าง ๆ ที่องค์การคาดหวังให้
พนักงานมี อันจะเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการกําลังคน (Management Tools) ในการเลือกคน
เข้ามาทํางานในแต่ละกลุ่มงาน (Portfolio) ที่จะทําธุรกิจ ดังคําที่กล่าวว่า Put the Right Man on the
Right Job in the Right Time at the Right Place ณ จุดนี้ จึงพอเห็นภาพได้แล้วว่านักบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ไม่ได้อยูแ่ ต่หลังบ้านอีกต่อไป นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ได้กา้ วมาอีกขั้นหนึ่ งใน
เชิงการทํางานที่ปรับบทบาทมาเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ที่ได้รับการยอมรับในการเป็ นหุ ้นส่ วนของ
ธุรกิจองค์การ เป็ นผูช้ ่วยกําหนดกลยุทธ์ของธุรกิจตามจุดมุ่งหมายขององค์การ
หากกล่ า วถึ ง การวางแผนกํา ลัง คนอัน เป็ นสิ่ ง ที่ สํ า คัญ และจํา เป็ นที่ นั ก บริ ห าร
ทรั พยากรมนุ ษย์ในฐานะหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์จะต้องทํา และต้องทําให้ดี ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของธุ รกิจ โดย ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ ขยายความสําหรับการวางแผนกําลังคนที่ดีไว้ว่า นักบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งรู ้วา่ ในองค์การมีคนเก่งเรื่ องนั้น ๆ หรื อยัง ถ้ามี มีเท่าไร และในธุรกิจที่เรากําลัง
จะทําองค์การของเรายังขาดอะไร ต้องเพิ่มอะไร ต้องเพิ่มอะไรจากนอกองค์การเข้ามาอีก ทั้งนี้ การ
วางแผนกําลังคนที่ดีน้ นั ครอบคลุมไปถึงการวางแผนให้มีคนครบทุกช่วงวัย (Generation) การวาง
คนให้พร้อมสําหรับเข้าสู่ ตาํ แหน่ง (Succession Plan) เมื่อมีเดี่ยวมือหนึ่ง ก็ตอ้ งมีเดี่ยวมือสอง สาม สี่
หรื อห้า กล่าวคือ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งคอยปลูกต้นกล้ารุ่ นต่อ ๆ ไปที่จะมาเป็ นเลือดใหม่
ขององค์การ ตัวอย่างเช่ น เมื่อคนเก่ ากําลังจะเติ บโตไป หากมี ทกั ษะและฐานที่ไม่แน่ นพอ ก็จะ
กลายเป็ นผู ้บ ริ หารที่ แ กว่ ง มี ค วามรู ้ ไ ม่ แ น่ น หรื อสํ า หรั บ คนใหม่ เด็ ก รุ่ น ใหม่ ที่ ก ํา ลัง เข้า สู่
ตลาดแรงงาน จึงต้องมีการวางแผนกําลังคนและปรับเรื่ องวัฒนธรรมไปพร้อม ๆ กันให้สอดรับกับ
ทิศทางที่จะไป เนื่ องจากวัฒนธรรมเป็ นสิ่ งสําคัญ เป็ นอิทธิพลแฝงที่สามารถทําให้เรื่ องในองค์การ
ไปช้าหรื อสะดุดได้ ดังนั้น นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งมองภาพรวมให้ออก มองภาพใหญ่ให้ได้
ไม่ว่าจะทําการสิ่ งใดนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งมีดุลพินิจให้เหมาะสมกับสิ่ งที่จะทํา ซึ่ งบางสิ่ ง
บางอย่างก็ข้ ึนอยู่กบั ว่าเราจะทํากับใคร กล่าวได้ว่างานของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นเรื่ องที่
“ควร” หรื อ “ไม่ควร” อันจะขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมกับสถานการณ์ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึง
ต้องมองให้รอบด้านก่ อนดําเนิ นการเรื่ องต่าง ๆ ต้องโฟกัสลงรายละเอียดแต่ละจุดให้ได้ (ความ
ละเอียดในที่น้ ี คือ ความครบถ้วน ไม่ใช่จุกจิก นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งมองให้เป็ น) ดังกรณี
การเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ย น โดย ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ฉ อธิ บ ายถึ งนัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นฐานะ
หุน้ ส่ วนทางกลยุทธ์ในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนไว้ 2 มุมมอง มุมมองแรก คือ แง่ของตลาดที่กว้าง
ขึ้น คน 600 ล้านกว่าคน ตลาดแรงงานจึงมีโอกาสที่จะได้คนดีคนเก่งกลับมาทํางานกับองค์การของ
เรามากขึ้น ธุรกิจมีโอกาสขยายตัวมากขึ้น ส่ วนอุปสรรค์ คือ เราจะสามารถรักษาคนดีคนเก่งไว้ได้
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มากน้อ ยแค่ ไ หนในประชาคมอาเซี ย น ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่กับ ความผู ก พัน ทางใจ (Engagement) กับ
สัมพันธภาพ (Relationship) กล่าวคือ จะทําให้คนรู ้สึกผูกพันกับองค์การได้อย่างไร มุมมองที่สอง
ภาพลักษณ์ขององค์การ (Employer Branding) ในสายตาประชาคมอาเซี ยน ในแง่ของนักบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ว่าจะมีความสามารถดึ งดูดคนดีคนเก่งให้เข้ามาทํางานกับเราได้มากน้อยแค่ไหน
ดึงดูดได้แค่ไหน
จากการที่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ง ได้อธิ บายไปแล้วว่านักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ในฐานะ
หุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์น้ ันจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องอยู่ในทีมผูบ้ ริ หารระดับสู ง ซึ่ งเป็ นไปในทิศทาง
เดี ย วกัน กับ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ จ ที่ อธิ บ ายถึ ง การที่ นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จ ะต้องทํางานร่ ว มกับ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง (ผูเ้ คียงบ่าเคียงไหล่) โดยนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งสร้างความน่ าเชื่ อถือ
(Credit Ability) ผ่านการมีความรับผิดชอบส่ งมอบงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ สร้างความสมัคร
สมานสามัคคีให้กบั คนในองค์การได้ (เราจะก้าวไปข้างหน้าลําบาก ถ้าคนยังแปลกแยกกัน) ดังนั้น
คุณลักษณะที่สาํ คัญประการหนึ่ ง คือ ต้องลดอุณหภูมิของคนในองค์การได้ กล่าวคือ บริ หารความ
ขัดแย้งได้ดี เช่น ต่างประเทศมองความขัดแย้งเป็ นเรื่ องธรรมดา คุยกันเปิ ดเผย บริ หารจัดการอย่าง
เป็ นระบบ แต่สาํ หรับคนไทยมีลกั ษณะหลีกเลี่ยง ไม่อยากขัดแย้ง ไม่อยากขุ่นเคืองใจ ไม่ค่อยคุยกัน
ต่อหน้า เน้นคุยลับหลังแทน จึงไม่ก่อให้เกิดแนวทางในการแก้ปัญหาร่ วมกัน จนกลายเป็ นคลื่นใต้
นํ้า สําหรับองค์การของ ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ มีการพยายามให้ความรู ้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมในการบริ หาร
ความขัดแย้ง โดยเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับพนักงานเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์การ เรา
ควรมองความขัดแย้งเป็ นเรื่ องธรรมดา เป็ นปกติที่มนุษย์เราจะคิดต่าง เมื่อมีคนคิดต่างย่อมทําให้เรา
มองเห็นภาพได้กว้างขึ้น เป็ นภาพที่คนอื่นเห็นแต่เรา ไม่เห็น เพราะหากเราคิดเหมือนกันหมด ไป
ทางเดียวกันหมดอาจพลาดพลั้งไปด้วยกัน ดังนั้นเมื่อมีคนคิดต่าง เราต้องกลับมาทบทวนอีกครั้งว่า
ทําไมเค้าเห็นแต่เราไม่เห็น แล้วจึงนํามาถกกัน เปิ ดใจคุยกัน และต้องยอมรับเมื่ออีกฝ่ ายมีเหตุผลที่
ถูกต้องมากกว่า เรื่ องนี้ เป็ นประเด็นสําคัญ เนื่ องจากนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งทําให้คนรั ก
สมัครสมานกลมเกลียวกัน เป็ นผูส้ ร้างความน่ าเชื่อถือเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ มีความยืดหยุ่น
(Flexibility) แต่ไม่หลุดหลักการ (Principle) และที่สําคัญนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ตอ้ งหาจุดที่
เป็ นจุดร่ วมของความพึงพอใจ (Win-win Situation) ในองค์การให้ได้ นอกจากนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ง
อธิ บายเพิ่มเติมว่านักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ตอ้ งเป็ นผูเ้ คียงบ่าเคียง
ไหล่ให้กบั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง รวมทั้งผูบ้ ริ หารสายงานอื่น ๆ อย่างแน่ นอน เพราะในทางปฏิบตั ินกั
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งเป็ นมือขวาหรื อมือซ้ายของผูบ้ ริ หารธุรกิจ ในองค์การของ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ง
มื อขวาของประธานกรรมการบริ หาร คือฝ่ ายการเงิ น ส่ วนมื อซ้ายต้องเป็ นนักบริ หารทรั พยากร
มนุ ษย์ อันเป็ นหลักการที่องค์การของ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ง ยึดถือ เนื่ องจากทั้ง 2 ฝ่ ายเป็ นผูค้ ุมนโยบาย
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บริ ษทั มือขวาคุมเรื่ องเงิน มือซ้ายคุมเรื่ องคน ซึ่ งในแง่ของการทํางานนั้น ถ้าสามารถคุม 2 สิ่ งนี้ ได้
สิ่ งอื่น ๆ ก็จะตามมา นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึงต้องเป็ นผูเ้ คียงบ่าเคียงไหล่ให้กบั ผูบ้ ริ หาร ต้อง
เป็ นส่ วนหนึ่ งของธุ รกิจ และในส่ วนของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในระดับรองๆลงมา ก็จาํ เป็ นที่
จะต้องรู ้ สภาพธุ รกิ จต่าง ๆ ขององค์การ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในส่ วนของเค้า กล่าวคือ ทีมนัก
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งรู ้ธุรกิจ หากแต่ลดหลัน่ ตามหลัก Need to Know Basis (รู ้เท่าที่จาํ เป็ น
เพื่อให้ทาํ งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ) ดังเช่น สายการเงิน ต้องมีนกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสาย
การเงินที่เป็ นมือซ้ายให้กบั ผูบ้ ริ หารสายการเงิน หรื อเป็ นไปตามลักษณะการแบ่งขององค์การ จึง
กล่าวได้ว่าการเป็ นผูเ้ คียงบ่าเคียงไหล่ให้กบั ผูบ้ ริ หารไม่ว่าจะไปประชาคมอาเซี ยนหรื อไม่ สิ่ งนี้ จะ
ทํา ให้ ค นในสายงานบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์พ ร้ อ มที่ จ ะเป็ นหุ ้น ส่ ว นทางกลยุท ธ์ ข องธุ ร กิ จ ได้
นอกจากนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ฉ อธิบายถึง สิ่ งสําคัญ 3 สิ่ ง ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ซึ่งเป็ นสิ่ ง
ที่ทุกบริ ษทั ต้องมี และนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งมีความรู ้ความเข้าใจให้เพียงพอเพื่อที่จะให้
สามารถสร้างกลยุทธ์ของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
ขององค์ก าร ประเด็น นี้ คือจุ ดเริ่ มต้น เพราะหากสามารถทําได้ รวมทั้งมี การสื่ อสารให้เกิ ดการ
ยอมรับและสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง จึงถือว่าเป็ นผูเ้ คียงบ่าเคียงไหล่ไปแล้วหนึ่งขั้น จากนั้น
ให้มองเป็ นแผนแม่บท (Roadmap) จากกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์มีแผนแม่บท สําหรับการ
นําไปดําเนินการให้เกิดขึ้นได้อย่างไร จึงจําเป็ นต้องมีตวั ชี้วดั ว่าประสบความสําเร็ จมากน้อยแค่ไหน
มีตวั แทรกว่างานที่ทาํ มีช่องว่างหรื อไม่ ยังขาดตกอะไรตรงไหน เพราะไม่มีอะไร 100% หรื อต้อง
ปรั บปรุ งอะไรมากน้อยแค่ไหนสําหรั บส่ วนแรก เมื่ อได้ผลออกมาก็จะขึ้นอยู่กับเทคนิ คในการ
นําไปใช้งานจริ ง อะไรที่ทาํ แล้วเห็นผลได้เร็ วก็ควรทํา อะไรที่เป็ นระยะยาวก็ทาํ ไป แต่สิ่งที่สาํ คัญ
คือ ทําอย่างไรให้ผบู ้ ริ หารเข้าไปมีส่วนร่ วม เพราะผูน้ าํ คือผูบ้ งั คับบัญชาที่ตอ้ งดูแลคนของตน ต้อง
มีส่วนร่ วมในการบริ หาร หรื อเรี ยกได้ว่าลงเรื อลําเดียวกัน ส่ วนนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งมี
ส่ ว นร่ ว มที่ จ ะทํา ที่ จ ะเกี่ ย วข้อ ง มี ส่ ว นในการให้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ เมื่ อ ทํา แผนแม่ บ ทเพื่ อ
ดําเนิ นการเรี ยบร้อยแล้วย่อมต้องเจอปั ญหาที่มีผลจากความแตกต่างของผูน้ าํ อย่างแน่นอน และเมื่อ
พบปั ญหา นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะสร้างระบบขึ้นมา อาจเป็ นนโยบายที่ตอ้ งทําหนึ่งวิธีการต่อ
หนึ่งเรื่ อง หรื อเมื่อหัวหน้างานพบปั ญหา นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์กใ็ ห้คาํ แนะนําเป็ นข้อ ๆ เพื่อให้
บรรลุเป้ าหมาย ในประเด็นนี้ หากนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ปฏิบตั ิ ย่อมได้รับความไว้เนื้ อเชื่อใจ
เค้าจะวางใจเมื่อเราทํางานหรื อร่ วมงานกับพวกเค้า ว่าเราเข้าไปช่วยแก้ปัญหา จากนั้นเมื่อเรื่ องการ
นําไปปฏิ บตั ิ เสร็ จสิ้ น จึ งมาถึงเรื่ องวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และกลยุทธ์ ทุ กคนต้องมาทบทวน ซึ่ งจะ
กลายเป็ นตัวชี้วดั ว่าสิ่ งที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์ได้ทาํ ไปแล้วนั้น จะเป็ นที่ยอมรับหรื อไม่ยอมรับ
ในการทํางาน ในการให้ความคิดสร้างสรรค์ ในความคิดความอ่านที่เรามีส่วนช่วยบริ ษทั และหาก
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เค้ายอมรับ นัน่ หมายถึง ในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ครั้งต่อไปขององค์การ นัก
บริ หารทรัพยากรมนุษย์จะได้เข้าไปเป็ นสมาชิกในทีมทบทวนกลยุทธ์ แต่หากเค้าไม่ได้เรี ยก ก็ถือว่า
เราไม่ได้เป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ เค้าไม่ได้ให้ความสําคัญกับนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ และนี่ คือ
สิ่ งสําคัญที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งกลับไปดูตวั เอง ไม่ใช่โทษคนอื่น ต้องทบทวนว่าตัวเอง
นั้น ทําให้เค้ายอมรั บได้หรื อไม่ ตัวอย่าง สําหรับประชาคมอาเซี ยน นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มี
ความคิด หรื อมุมมองอะไรที่จะช่วยให้บริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น เนื่ องจากธุ รกิจขององค์การที่
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ฉ สังกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุ รกิจเกษตรและอาหารมีการไปลงทุนในต่างประเทศเยอะ
รวมทั้งกําลังขยายไปยุโรปในเรื่ องของการผลิต ส่ วนเรื่ องการขายมีครอบคลุมทัว่ โลกอยู่แล้ว และ
คําถามคือ “หากประชาคมอาเซี ยนมา ถ้าคุณเป็ นนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์คุณจะสร้างมูลค่าเพิ่ม
(Add Value) อะไรให้กบั องค์การ” ประเด็นแรกต้องทราบก่อนว่าบริ ษทั มีจุดมัง่ หมายอะไรเมื่อเปิ ด
ประชาคมอาเซี ยน ตั้งใจจะทําธุรกิจอะไร มีการตั้งรับในแง่ธุรกิจอย่างไร เช่น ธุรกิจที่อยูใ่ นประเทศ
ไทยไม่มีแผนไปต่างประเทศ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งวางแผนป้ องกันธุรกิจ รวมทั้งป้ องกัน
คนของตนไม่ให้ถูกแย่ง ไม่ให้ถูกซื้อไป กล่าวคือ จะรักษาคนดี คนเก่งไว้ได้อย่างไร อีกทั้งต้องเพิ่ม
สมรรถนะ เนื่ องจากคู่แข่งจะเยอะขึ้น หรื อเมื่อประชาคมอาเซี ยนมา เราต้องการขยายธุรกิจไปสู ้กบั
คู่แข่งในประชาคมอาเซี ยน วิธีการก็จะเป็ นอี กอย่างหนึ่ ง เช่ น เราต้องมีความพร้ อมที่นอกจากรู ้
ภายในบริ ษทั ยังต้องรู ้ภายนอกบริ ษทั และสุ ดท้ายเป็ นกรณี เฉพาะองค์การที่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ฉ สังกัด คือ
เรามีธุรกิจอยูแ่ ล้วในอาเซี ยน ดังนั้นนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะเพิ่มมูลค่าให้กบั บริ ษทั อย่างไร นี่
คือจุดมุ่งหมายของเรา ทั้งนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ฉ อธิ บายว่าการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ธุรกิจเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญ
มาก ซึ่ งในอดี ตที่ ผ่านมาในแง่ ของการบริ หารจัดการภายในบริ ษทั จะประยุกต์เป็ นรายประเทศ
องค์การจึงไม่ใช่ องค์การระดับโลก (Global Company) จึ งเป็ นเพียงองค์การระหว่างประเทศ
(International Company) เพราะหากเป็ นองค์การระดับโลกนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งสามารถ
ให้คาํ แนะนําได้ว่าโครงสร้ างการบริ หารจัดการที่เป็ นประชาคมอาเซี ยนควรจะเป็ นแบบภาคพื้น
(Regional) โดยมีสาํ นักงานใหญ่ของแต่ละภาคพื้น มีกรรมการผูจ้ ดั การแต่ละประเทศ มีผเู ้ ชี่ยวชาญ
จากภาคพื้นคอยช่วยเหลือสนับสนุ น แต่สาํ หรับองค์การของ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ฉ ในปั จจุบนั เวลาทําจะมี
สํานักงานใหญ่ในแต่ละประเทศ ในลักษณะแยกกันอยู่ ถ้ารวมเป็ นภาคพื้นเมื่อไรจะมีการรวมพลัง
กันในแต่ละประเทศมีการแชร์ แนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุดต่อกัน แล้วเมื่อนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์มาอยู่
กับเค้า จะทํา อย่า งไรให้เ ค้า ซื้ อ ความคิ ด ของเรา ทั้งนี้ นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ตอ้ งคุ ย ต้องให้
คําปรึ กษากับประธานกรรมการบริ หาร เพื่อให้เห็ นถึงข้อดี และข้อเสี ย โดยยกตัวอย่างให้เห็ นว่า
บริ ษทั ที่เป็ นระดับโลกเค้ามีแนวปฏิบตั ิที่ดีอย่างไรบ้างนี่ คือประสบการณ์ที่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ฉ เคยอยู่
บริ ษทั ที่เป็ นระดับโลก
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นอกจากนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ อธิบายว่า นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะหุ น้ ส่ วนทาง
กลยุทธ์จะต้องมีความสามารถในการพัฒนาสมรรถนะได้อย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ โดยต้องมีการ
วัดสมรรถนะที่ดี (วัดจากสิ่ งที่องค์การคาดหวังให้พนักงานมี) ดังเช่น การบริ หารคนดีคนเก่ง (Talent
Management) ขั้นแรกให้พนักงานประเมินตัวเอง ขั้นที่สองทํากึ่ง ๆ พจนานุกรม (Dictionary) ขั้นที่
สามจะได้ช่องว่าง (Gap) ขั้นที่สี่ ทําการปิ ดช่องว่างผ่านการฝึ กอบรม การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
(Job Rotation) หรื อมอบหมายงานพิเศษให้ทาํ (Specialist Assignment) ซึ่งวิธีการให้ข้ ึนอยูก่ บั ความ
เหมาะสมตามดุ ล พิ นิ จ ของนัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จากนั้น ขั้น ที่ ห้า ให้ป ระเมิ น ผลอี ก ครั้ ง
(evaluate) แต่สิ่งที่สาํ คัญในการบริ หารคนดีคนเก่งนั้น คือ ทําอย่างไรให้คนเหล่านั้นแชร์ ความเก่ง
กัน ยอมรับกัน แบ่งปั นกัน
อีกทั้ง ผูเ้ ชี่ยวชาญ ง อธิ บายเสริ มในเรื่ องความสอดคล้องของกลยุทธ์องค์การกับกล
ยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์เป็ นสิ่ งจําเป็ น แต่หากกล่าวถึงในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนก็ตอ้ ง
ขึ้นอยูก่ บั องค์การต้องการมุ่งอาเซี ยนหรื อไม่ มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาเซี ยนมากน้อยแค่ไหน
ภายใต้ขอบเขตองค์การ สําหรั บองค์การที่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ง สังกัด ส่ วนหนึ่ งขององค์การไม่เกี่ ยวกับ
ประชาคมอาเซี ยน และโอกาสที่อาเซี ยนจะเข้ามาเกี่ยวกับทางบริ ษทั ก็ยงั อีกนานมาก ไม่ใช่ภายใน
สิ้ นปี 2558 นี้ แน่ นอน (จุดนี้ คือประเด็นของบุคลากรส่ วนใหญ่ในองค์การที่เป็ นผูใ้ ช้แรงงาน) แต่
หากมองในประเด็นของคนกลุ่มบนที่เป็ นผูท้ ี่ทาํ งานในสํานักงานใหญ่ (White Collars) มีความ
จําเป็ นที่จะต้องเตรี ยมความพร้อมสําหรับการทํางานร่ วมกับบริ ษทั ต่างประเทศที่บริ ษทั ได้ติดต่อ
สัมพันธ์อยู่ หรื อบริ ษทั จะส่ งผลิตภัณฑ์ไปขายในต่างประเทศ หรื อไปผลิตที่ต่างประเทศ คงหนี้ ไม่
พ้นที่จะต้องเกี่ ยวข้องกัน จึงเห็นได้ชดั ว่าความสอดคล้องของกลยุทธ์องค์การในแง่ประชาคม
อาเซี ยนต้องมีแน่ นอนในภาพใหญ่ขององค์การ ทั้งนี้ กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ก็กลยุทธ์
องค์การต้องเชื่อมโยงกันเพื่อให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าได้ ซึ่ งเป็ นการเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันของทาง
ฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์กับ สายธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ จํา เป็ นที่ ต ้อ งมี ใ นแง่ ข องกลยุ ท ธ์ จํา เป็ นต้อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่ งที่กาํ ลังจะเกิดขึ้น เนื่ องจากบริ บทของธุรกิจใน
องค์การของ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ง ส่ งผลให้ประชาคมอาเซี ยนมีความเกี่ ยวข้องโดยตรงค่อนข้างมากใน
ระดับผูท้ ี่ทาํ งานในสํานักงานใหญ่ เป็ นต้น
อีกประเด็นสําคัญที่นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์จะลืม
เสี ยไม่ได้ ดังที่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ อธิ บายถึง การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Management)
ว่าเป็ นอีกเรื่ องที่มีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจากการมีเป้ าหมาย การมีดชั นี ช้ ีวดั ความสําเร็ จของ
งาน (KPIs) ชัดเจน มีการวัดที่ยตุ ิธรรมในเรื่ องที่เป็ นไปได้จริ งที่พนักงานสามารถรับรู ้ได้ หัวหน้า
งานกับลูกน้องต้องตกลงเป้ าหมายกันให้ชัดเจน เนื่ องจากดัชนี ช้ ี วดั ความสําเร็ จของงานจะเป็ น
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ตัวชี้ วดั ว่าเมื่อเค้าทําได้เท่านี้ ก็ตอ้ งเป็ นแบบนี้ ทั้งนี้ การกําหนดเป้ าหมายกับดัชนี ช้ ี วดั ความสําเร็ จ
ของงานหลาย ๆ องค์การล้มเหลว เนื่ องจากมัวแต่ให้ทุกคนทําแต่เป้ าหมายของตนเอง ดังนั้น
ความสําเร็ จร่ วมต้องถ่วงนํ้าหนักให้ดี ๆ เช่น บริ ษทั จะวัดประธานกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการ
ผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะวัดความสําเร็ จร่ วมขององค์การว่าองค์การมีกาํ ไรเข้าเป้ า
หรื อไม่ มีรายได้เข้าเป้ าหรื อใกล้เคียงมากที่สุด โดยคนฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งไปทําอะไรก็
ตามที่จะทําให้เป้ าหมายนั้นเกิดขึ้นได้ ฉะนั้นต้องถือว่าตรงนี้ คือกิจกรรมร่ วม ถ้าจะให้ต่างคนต่างมี
เป้ าหมายของตัวเอง ทุกคนก็จะอยูแ่ ต่ในพื้นที่ที่สบาย (Comfort zone) ของตัวเอง กล่าวคือ เป้ าหมาย
กับดัชนี ช้ ี วดั ความสําเร็ จของงานต้องกําหนดเป็ นกลยุทธ์ และนั่นคือสิ่ งที่จะทําให้คนร่ วมมือกัน
หรื อแตกแยกกัน ดังนั้นนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งชัง่ นํ้าหนักให้ดีๆ
จากทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น สิ่ งที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะหุ ้นส่ วน
ทางกลยุทธ์ในองค์การภาคเอกชนพึงจะมี ดังที่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ง อธิบายไว้ขา้ งต้น คือ การที่นกั บริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์จะเป็ นหุ ้นส่ วนของธุ รกิจ เพื่อเข้าไปเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ขององค์การนั้น นัก
บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จ ะต้อ งเป็ นผูท้ ี่ ส ามารถให้ค าํ ปรึ ก ษา (Advise) เป็ นผูท้ ี่ ส ามารถให้ก าร
สนับสนุ นช่วยเหลือ (Assist) และเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการให้บริ การ (Service) อันเป็ น 3 สิ่ ง
สําคัญมากสําหรับองค์การขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน รวมทั้งบทบาททั้ง 4 บทบาทตามแนวคิด
HR-Champions ของ Ulrich (1997) ก็จะอยูภ่ ายใต้ 3 สิ่ งข้างต้น อย่างไรก็ดี ผูเ้ ชี่ยวชาญ ฉ อธิบายว่า
การที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะเป็ นหุ ้นส่ วนทางธุรกิจได้น้ นั ต้องมาจากการยอมรับที่ข้ ึนอยูก่ บั
ตัวนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เองว่า จะสามารถทําให้แนวคิดทางด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
กลายเป็ นสิ่ งที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์การได้อย่างไร โดยต้องทําให้สายธุรกิจเห็นภาพนี้ให้ได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับคําอธิบายของ ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ ที่กล่าวว่า นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในยุคปั จจุบนั ไม่ได้
เป็ นเพียงกองหนุนหรื อกําลังเสริ ม (Back Office) อีกต่อไป เพราะเมื่อนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะ
ก้าวไปเป็ นหุน้ ส่ วนทางกลยุทธ์ของธุรกิจ (HR Business Strategic Partner) นั้น นักบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ตอ้ งมีความเข้าใจธุ รกิ จ มีทกั ษะที่หลากหลาย (Multi-skills) รู ้ธุรกิจองค์การของตนเองเป็ น
อย่ า งดี เป็ นที่ ป รึ กษาที่ ดี มี ค วามสามารถในการวางแผนและให้ ค ํา แนะนํ า แก่ ป ระธาน
กรรมการบริ หาร หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ ในฐานะหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ของธุ รกิจ อีกทั้งในมุมมอง
ของ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ฉ ที่ มีต่อนัก บริ ห ารทรั พยากรมนุ ษ ย์ใ นฐานะหุ ้นส่ ว นทางธุ รกิ จนั้น (Business
Partner) นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะต้องเป็ นคนที่ (1) เก่งคิด (Thinking Ability) มีความคิดความ
อ่านที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์การ (2) มีความสามารถในการดําเนิ นการ (Execution) เพราะเมื่อ
มีความคิดสร้างสรรค์แล้ว จะสนับสนุ นให้เกิดการนําไปปฏิบตั ิจริ งได้มากน้อยแค่ไหน และ (3) มี
ความสัมพันธ์กบั คนในองค์การ (Interpersonal Relationship) ทั้งนี้ ท้ งั นั้น ผูเ้ ชี่ยวชาญ ง จ และ ฉ มี
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ความคิดเห็นที่ตรงกันว่านักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์จาํ เป็ นต้องทํางาน
ร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์การ โดยการเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งในทีมบริ หาร อันจะมีหน้าที่ใน
การร่ วมทบทวนนโยบาย วิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์การ จึงส่ งผลให้นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์
จะต้องมีความเข้าใจธุ รกิ จขององค์การเป็ นอย่างดี อีกทั้งต้องทราบถึงเป้ าหมายหรื อทิ ศทางของ
องค์การที่ตอ้ งการจะไปให้ได้เป็ นอย่างดี เพื่อทําให้กลยุทธ์ของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันหรื อสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ รวมทั้งต้องสามารถวางแผนกําลังคนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั และเตรี ยมความพร้อมสําหรับในอนาคต ไม่ว่าจะเป็ นประเด็น
ของประชาคมอาเซี ยนหรื อไม่เป็ นก็ตาม แต่การที่นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะไปยืนอยู่ในฐานะ
หุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์ได้น้ นั จะต้องเป็ นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของคนในองค์การทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ระดับผูบ้ ริ หารระดับสูง กล่าวคือ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็ นหุน้ ส่ วนทางกลยุทธ์ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่มี
ความน่าเชื่อถือ สามารถสร้างความเป็ นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกันให้กบั คนในองค์การเพื่อความราบลื่นใน
การทํางานได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การในประเทศไทย ความขัดแย้งอยูใ่ นลักษณะของคลื่น
ใต้น้ าํ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะต้องเก่งในการบริ หารความขัดแย้ง โดยหาจุดร่ วมของความพึง
พอใจให้ได้ โดยอาศัยการมี ความยืดหยุ่นที่ไม่หลุดหลักการ หรื อเป็ นผูท้ ี่มีจุดยืนไม่หลุดไปจาก
จุดยืน แม้บางครั้งจะต้องยืดหยุน่ บ้างก็ตาม อีกทั้งในฐานะหุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์นกั บริ หารทรัพยากร
มนุษย์จะต้องสามารถบริ หารผลการปฏิบตั ิ (Performance Management) เพื่อวัดความสําเร็ จและปิ ด
ช่ องว่างเพื่อให้องค์การเกิ ดการพัฒนาจนตอบเป้ าหมายหรื อทิศทางขององค์การได้อย่างต่อเนื่ อง
เป็ นต้น
สําหรับตอนท้ายนี้ เป็ นการนําเสนอคุณลักษณะที่สาํ คัญของบทบาทหุ ้นส่ วนทางกล
ยุทธ์ของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ขององค์การภาคเอกชน จากผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ท่าน โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ อธิ บายว่า ไม่ว่านักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะหุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์จะต้องเตรี ยม
ความพร้อมบุคลากรในองค์การในการเป็ นประชาคมอาเซียนหรื อไม่ก็ตาม ในฐานะหุ น้ ส่ วนทางกล
ยุทธ์ นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความเข้าใจธุ รกิ จขององค์การได้เป็ นอย่างดี มี
ความสามารถในการวางแผน สามารถกําหนดกลยุทธ์ในการเอาชนะคู่แข่งได้ มีความสามารถใน
การปรับแผนกลยุทธ์ขององค์การที่เป็ นประเด็นทางธุรกิจให้เป็ นประเด็นทางการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ได้ มีความสามารถในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ได้อย่างต่อเนื่ องและเป็ นระบบ
และในส่ วนของ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ง ได้อธิ บายไว้ว่า นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะหุ ้นส่ วนทางกล
ยุทธ์น้ ี ไม่ว่าจะเป็ นนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่จะไปสู่ ประชาคมอาเซี ยน หรื ออยู่จุดใดก็ตาม นัก
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องเป็ นคนที่ได้รับการยอมรับ มีความรู ้ความสามารถต้องมาจากการรู ้
จริ งในแนวคิ ด และมี ค วามรู ้ ที่ แ น่ น ในแง่ ข องงานด้า นการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ อี ก ทั้ง มี
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ความสามารถในการปรับเอาความรู ้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กบั งานปัจจุบนั โดยไม่หลุดไปจากจุดยืนที่
ตนเองมี ต้อ งรู ้ ธุ ร กิ จ และที่ สํ า คัญ ต้อ งมี ค วามสามารถในการสื่ อ สารได้ท้ ัง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ เป็ นคนที่มีทกั ษะการติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Skill) ในแง่ของ
บุคลิก ท่าทาง เป็ นคนที่มีความรอบรู ้ รู ้ความเคลื่อนไหว สถานการณ์ต่าง ๆ ขององค์การรวมทั้ง
ประชาคมอาเซียน เป็ นคนที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อหาแนวทางป้ องกัน หรื อที่เรี ยกว่า การทํางาน
แบบเชิ ง รุ ก และสุ ด ท้า ย ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ฉ อธิ บ ายถึ ง บทบาทนัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นฐานะ
หุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์ในประชาคมอาเซียน ไว้ว่า หากองค์การมีค่านิ ยมหลัก (Core Value) ต้องมัน่ ใจ
ว่าตัวเองยึดอยู่กบั ค่านิ ยมหลักของบริ ษทั และหากบริ ษทั ไม่มีค่านิ ยมหลัก นักบริ หารทรั พยากร
มนุษย์ตอ้ งระบุให้ได้ว่าวัฒนธรรมองค์การที่ตอ้ งการให้ประสบความสําเร็ จคืออะไร แล้วจึงเริ่ มให้
คนในองค์การรับรู ้ถึงคุณสมบัติของค่านิยมหลัก และระบบการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งเป็ นไป
ตามค่านิ ยมหลักขององค์การ เรื่ องต่อมาคื อสมรรถนะหลัก (Core Competency) หน้าที่ งาน
(Functional) สมรรถนะของหน้าที่งานที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งมี คือ เป็ นผูร้ ู ้ธุรกิจ สามารถ
คิดเชิงกลยุทธ์ได้ เป็ นคนมีวิสัยทัศน์ รอบรู ้ธุรกิจ เห็นภาพรวมอนาคตของธุรกิจ มีความสามารถใน
การสร้างแรงบัลดาลใจ ซึ่ งเป็ นเรื่ องของทักษะการติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคล และส่ วนของ
ความสัมพันธ์กบั คนในองค์การก็มีความสําคัญ รวมทั้งต้องเป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะในการให้เหตุผลในการ
อธิ บายให้คนยอมรับ และสิ่ งที่สาํ คัญมาก ๆ คือ ต้องมีจุดยืนของตัวเอง แล้วสามารถยืนหยัดอยูใ่ น
จุดยืนของตนให้ได้ เช่น เมื่อมีจุดยืน แต่คนส่ วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เราต้องยืนบนจุดยืนของเราให้มนั่
แม้ตอนเจอปั ญหาหนักก็ตอ้ งยืนหยัดให้ได้ แบบนี้ คือลักษณะของหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ในองค์การ
ระดับโลก แต่ถา้ ของประเทศไทยจะเป็ นแบบประนีประนอม ยืดหยุน่ ค่อย ๆ ยอมรับกันไปในระยะ
ยาว เป็ นต้น
นอกจากนี้ แล้ว ประเด็นสําคัญของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ โดย ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ง
อธิ บายไว้ว่า นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้เป็ นคนทําตามเพียงอย่างเดียวตั้งแต่เริ่ มต้นแล้ว ดังจะ
เห็นได้จากที่ผ่านมานั้น นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งเป็ นผูร้ ่ วมกําหนดจุดมุ่งหมายขององค์การ
ส่ งผลให้นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ตอ้ งเข้าใจทิ ศทางขององค์ก ารได้เ ป็ นอย่างดี อยู่แ ล้ว ไม่ ว่า
องค์การจะมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์อะไรที่กาํ หนดขึ้นมา ซึ่ งโดยปกติขององค์การที่ก่อตั้ง
แล้ว จะมีการกําหนดเรื่ องดังกล่าว โดยทีมผูบ้ ริ หารและประธานกรรมการบริ หาร แต่ในท้ายที่สุดก็
ต้องมานัง่ คุยกับทีมบริ หารด้วยกัน ซึ่ งนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะต้องเป็ นหนึ่ งในนั้น ในแง่การ
กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจขององค์การ เมื่อกําหนดเสร็ จแล้วจึงค่อยสั่งการลงไปให้คนในองค์การทํา
ตาม ซึ่ งคนในองค์การที่อยูล่ ่าง ๆ ลงไปจําเป็ นต้องรู ้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถทํา
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ตามกลยุทธ์ให้กบั สายธุรกิจได้เลย เพราะฉะนั้นนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะหุ น้ ส่ วนทางกล
ยุทธ์ตอ้ งเน้นในประเด็นนี้ดว้ ย
กล่ า วโดยสรุ ป สํา หรั บ ภาคเอกชนบทบาทหุ ้ น ส่ ว นทางกลยุท ธ์ เ ป็ นบทบาทที่ มี
ความสําคัญมากสําหรับนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน ซึ่ งตามแนวคิด HR-Champions มีจุด
มุ่งเน้นของแนวคิดในการส่ งมอบคุณค่าให้กบั องค์การภายใต้ความท้าทายต่าง ๆ ภายใต้บริ บทที่
อาจจะมี ความแตกต่างกันไปตามกาลและเวลา ซึ่ ง ณ ที่น้ ี จะหมายรวมถึ งการเตรี ยมความพร้ อม
บุคลากรในองค์การในประชาคมอาเซี ยน แต่อย่างไรก็ตาม บทบาทอื่น ๆ ก็มีความสําคัญที่ไม่นอ้ ย
ไปกว่ากัน หากเพียงการศึกษาครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึกที่อยูใ่ นตําแหน่งผูบ้ ริ หาร
ระดับ สู ง ขององค์ก าร จึ ง ส่ ง ผลให้ นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ เ ป็ นกลุ่ ม ตัว อย่ า งในครั้ งนี้ มี
ความเห็นตรงกันในการให้ความสําคัญและความจําเป็ นต้องมีบทบาทเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ของ
ธุรกิจของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ดังที่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ กล่าวไว้ว่า “สงครามจะแพ้หรื อชนะกันก็
ตั้งแต่ในเต็นท์ของนายพล” หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ ง ได้กล่าวไว้ว่า “นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไม่ได้เป็ น
คนทําตามเพียงอย่างเดียวตั้งแต่เริ่ มต้นแล้ว” แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้น ผูเ้ ชี่ยวชาญ ฉ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การที่
นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์จะได้รับการยอมรั บในบทบาทหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ของธุ รกิ จได้น้ ัน
ขึ้นอยู่กบั ความสามารถของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เองด้วย ว่าจะได้รับความไว้เนื้ อเชื่ อใจอัน
เป็ นผลมาจากการเป็ นส่ วนหนึ่งของความสําเร็ จององค์การได้มากน้อยแค่ไหน
4.8.2 บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะผู้เชี่ ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ที่มี ผ ลต่ อ การเตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากรในองค์ ก ารภาครั ฐ และภาคเอกชนใน
ประชาคมอาเซียน
1) ภาครัฐ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ก อธิ บายถึง สภาพการทํางานในปั จจุบนั ของนักทรัพยากรมนุ ษย์ในภาค
ราชการไว้ว่า (1) งานราชการไม่เป็ นที่ดึงดูดคนดีคนเก่งให้เข้ามาเป็ นบุคลากร เพราะคนส่ วนมาก
รู ้สึกว่างานราชการไม่มีความท้าทาย เป็ นงานที่อืดอาด คนเก่งไม่ค่อยมีโอกาสแสดงฝี มือ บุคลากร
เติบโตช้า ค่าตอบแทนไม่มากพอ (2) งานของนักทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นงานสนับสนุ น (Auxiliary)
ไม่ใช่ งานตามสายงานของหน่ วยงานที่ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ของหน่ วยงาน เป็ นงานไม่สําคัญไม่
เจริ ญก้าวหน้า บุคลากรจึงอยากทํางานตามสายงานของหน่วยงาน ไม่อยากทําด้านสนับสนุน คนเก่ง
จึงขอย้ายไปทํางานตามสายงานมากกว่า หรื อถ้าผูบ้ ริ หารองค์การใช้นักทรัพยากรมนุ ษย์ให้เป็ นผู ้
ร่ วมอํานวยการบริ หารให้มีศกั ดิ์ ศรี มากกว่าฝ่ ายสนับสนุ น จึ งจะใกล้เคียงกับการเป็ นนักบริ หาร
ทรั พยากรมนุ ษ ย์อยู่บา้ ง นักทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์การต้นสังกัดของ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ก จึ ง ไม่เ ป็ น
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ผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์อย่างแท้จริ ง และ (3) นักทรัพยากรมนุษย์ในกระทรวง กรม
ต่าง ๆ ส่ วนใหญ่เป็ นนักกฎหมายคอยดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ไม่ใช่ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการ
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์อย่างแท้จริ ง สิ่ งเหล่านี้ คือปั ญหาที่ควรปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน กล่าวคือ ต้องพัฒนานักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็ นมืออาชีพ ซึ่งปั ญหานี้ ก.พ.
กําลังดําเนิ นการเตรี ยมความพร้ อมข้าราชการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน โดยมีความคืบหน้าในการ
ดําเนินการเตรี ยมความพร้อมข้าราชการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 ของสํานักงาน ก.พ. เรื่ อง
แนวทางเตรี ย มความพร้ อมข้าราชการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ย น มี จุ ด มุ่ ง หมาย ได้แ ก่ (1) เพื่ อ ให้
ข้า ราชการเกิ ด ความตระหนัก ถึ ง ความเป็ นอาเซี ย น และรั บ รู ้ ถึ ง ความจํา เป็ นที่ ต ้อ งมี ก ารจัด ตั้ง
ประชาคมอาเซียน และความจําเป็ นที่ประเทศไทยต้องเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน (2) เพื่อให้ขา้ ราชการ
ตระหนักรู ้ เข้าใจ และรับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั การจัดตั้งประชาคมอาเซี ยนตามที่
ได้รับมอบหมาย (3) เพื่อให้ขา้ ราชการ และส่ วนราชการได้มีแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อ
รองรั บการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน โดย นโยบาย คือ (1) ให้การเตรี ยมความพร้ อมข้าราชการสู่
ประชาคมอาเซี ยนถือเป็ นนโยบายของทุกส่ วนราชการ (2) ทุกส่ วนราชการต้องมีผรู ้ ับผิดชอบ และ
หน่วยงานที่ชดั เจนในการเตรี ยมความพร้อมข้าราชการสู่ ประชาคมอาเซียน (3) ทุกส่ วนราชการต้อง
มีแผนเตรี ยมความพร้อมข้าราชการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (4) ทุกส่ วนราชการจัดให้
ข้าราชการได้รับการพัฒนาความรู ้ และทักษะทั้งหลักสู ตรพื้นฐานและหลักสู ตรเฉพาะตามแนว
ทางการดําเนินการที่ ก.พ. กําหนด (5) ให้สาํ นักงาน ก.พ. ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา จัดทํากรอบและแนว
ทางการอบรมและสนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม ความรู ้ ที่ จ าํ เป็ นต่ อ การเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นสํา หรั บ
ข้าราชการ (6) ให้มีการทดสอบความรู ้ และทักษะพื้นฐานที่ เกี่ ยวข้องกับการเตรี ยมความพร้ อม
ข้า ราชการสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นในการบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ง ข้า ราชการ (7) ให้สํา นัก งบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณในการเตรี ยมความพร้อมข้าราชการสู่ ประชาคมอาเซี ยน อีกทั้งมีแนวทางการ
ดํา เนิ น การสํา หรั บ ส่ ว นราชการ ดัง นี้ (1) กํา หนดนโยบายการเตรี ย มความพร้ อ มข้า ราชการสู่
ประชาคมอาเซี ย น และประกาศให้ข ้า ราชการในสั ง กัด ทราบโดยทั่ว กัน ทั้ง นี้ เพื่ อ รองรั บ มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 (2) มอบหมายรองหัวหน้าส่ วนราชการหนึ่ งคนเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบการเตรี ยมความพร้อมข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน (3) จัดให้มีหน่วยงานภายใน หรื อ
มอบหมายหน่ ว ยงานใดหน่ ว ยงานหนึ่ ง ในส่ ว นราชการ ทํา หน้า ที่ รับผิด ชอบในการเสนอแนะ
นโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ สนับสนุ นการดําเนิ นการ และติดตามประเมินผลการ
เตรี ยมความพร้อมข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน
สําหรั บในแง่ ของการปฏิบตั ิ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ก อธิ บายว่า เรากําลังเตรี ยมความพร้ อม
บุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งความพร้อมด้านภาษา มีการฝึ กอบรม เช่น ผูเ้ ชี่ยวชาญ ก เป็ นประธาน
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อ.ก.พ. วินยั ก็ทาํ เรื่ องพวกนี้ รวมทั้งแปลเป็ นภาษาอังกฤษเพื่อที่อาเซี ยนสามารถมาดูได้ แต่เฉพาะ
ด้า นวิ นัย ซึ่ งผูท้ ี่ สนใจมาดู ก็ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ อ าเซี ย น เช่ น เกาหลี ก็ม าขอดู แต่ ดู เ ฉพาะเรื่ อ งวินัย ส่ ว น
คุณสมบัติของคนทํางานของเรา ขอเพียง 2 อย่าง ได้แก่ คุณภาพ และคุณธรรม โดยวินยั เป็ นสิ่ งที่
ช่วยเรื่ องคุณธรรม คนทํางานดีตอ้ งมีความรู ้ ความสามารถ แต่แค่ความรู ้กบั ความสามารถยังไม่พอ
ต้องมีคุณธรรมด้วย เพราะฉะนั้น สิ่ งเหล่านี้ จึงเป็ นส่ วนสําคัญลําดับสองควบคู่ กล่าวคือ มีความรู ้
แล้วต้องมี จิตใจดี ดว้ ย ฉะนั้นก็เน้นส่ วนหนึ่ ง ส่ วนเรื่ องความรู ้ ก็สร้ างกันไป แท้จริ งแล้ว ความรู ้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เป็ นส่ วนหนึ่ง คนที่เรี ยนมามีความรู ้ ความสามารถ ทักษะ ทํางานดี
แต่โกงก็เยอะ เพราะฉะนั้นต้องดีดว้ ย และในเรื่ องความเก่ง เราพยายามที่จะทําให้เก่งขึ้นเอง คนเก่ง
กับคนดี กล่าวได้วา่ เรื่ องความพร้อมเราทําทุกอย่าง นับตั้งแต่ให้ขา้ ราชการเข้าใจอาเซียน เข้าใจและ
ติ ด ต่ อ กับ อาเซี ย นได้ ประสานกับ อาเซี ย นได้ จึ ง เรี ย กว่ า นัก ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ไ ด้ท ํา แล้ว เมื่ อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ก อธิ บายในแง่ของคนดีและคนเก่งไปแล้ว ผูเ้ ชี่ยวชาญ ข ได้อธิ บายในเรื่ องสมรรถนะ
ของบุคลากรในสํานักงาน ก.พ. ในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนไว้ว่า ต้องดูว่าสํานักงานพร้ อม
หรื อไม่ หากมองในแง่ สํา นัก งาน คื อ กรม มี เ จ้าหน้าที่ ฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เ ป็ นของตัว เอง ไม่
เกี่ยวกับงานข้างนอก คิดว่ายังไม่ค่อยพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน เพราะไม่มีการตื่นตัวใน
เรื่ องนี้อย่างจริ งจัง แต่อย่างน้อยเราตื่นตัวในเรื่ องของภาษา มีโครงการที่สถาบันพัฒนาข้าราชการพล
เรื อนจัดอบรมในเรื่ องของความรู ้การเตรี ยมความพร้อม แต่ในแง่คนของเรายังไม่ตื่นตัวเท่าที่ควร
หากกล่าวถึงประเด็นภาษาเป็ นเรื่ องที่รู้ ๆ กันอยูแ่ ล้ว แต่เรามักให้ความสําคัญกับงานหลัก ๆ ตาม
หน้าที่มากกว่า กระนั้นหากเป็ นแง่ของการเป็ นข้าราชการพลเรื อนก็มีการเตรี ยมความพร้อมอยู่ เช่น
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อนมีโครงการอาเซี ยนหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเตรี ยมความ
พร้อม โดยทําร่ วมกับกระทรวงต่างประเทศ ทั้งเรื่ องภาษา เรื่ องการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมแต่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข มองว่าเป็ นเพียงแค่เปลือกไม่ใช่แก่น ซึ่งปั ญหาของอาเซียนในปัจจุบนั คือ ยังไม่มีเจ้าภาพที่แท้จริ ง
ประชาคมอาเซี ยน มี 3 เสาหลัก แต่ยงั ไม่มีใครเป็ นเจ้าภาพจริ ง ๆ มีเพียงเจ้าภาพร่ วม ซึ่งในทัศนะ
ของ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ข เห็นว่าเรื่ องอาเซียนควรต้องมีผทู ้ ี่เปรี ยบเสมือนผูจ้ ดั การ 1 คน แต่ ณ ปั จจุบนั ภาพ
ของบ้านเรายังไม่ชัดเจนมากพอ จึ งทํากันไปตามธรรมชาติของหน่ วยงาน ซึ่ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ข ให้
ข้อเสนอแนะว่าเมื่อเราจะเข้าสู่ อาเซี ยน หมายความว่า ถ้าเราปรับตัวทัน เราตั้งหน่วยงานขึ้นมาหนึ่ ง
หน่ วยงานอาจเป็ นหน่ วยงานสร้ างความร่ วมมื อด้านอาเซี ยน มี หน้าที่ ดูแลรั บผิดชอบทุกอย่างที่
เกี่ ย วกับ อาเซี ย น แต่ ใ นบางงานอาจเป็ นตัว หลัก หรื อ ในบางงานอาจเป็ นเพี ย งผูป้ ระสานงาน
(Coordinator) กับส่ วนราชการอื่น แต่ที่จาํ เป็ นคือต้องมีเจ้าภาพที่ชดั เจนสักที่หนึ่ง เนื่องจากปั จจุบนั
ทุกหน่วยงานทําในลักษณะสนับสนุนช่วยเหลือกันไปตามภารกิจขององค์การ แต่อย่าลืมว่าทุกที่หนี
ไม่พน้ ที่ จะได้รับผลกระทบจากการเป็ นประชาคมอาเซี ยนทั้งทางตรงและทางอ้อม ถ้าไม่สนใจ
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ประชาคมอาเซี ยนเลย พอถึงจุดนึ งแล้วไม่ได้เตรี ยมความพร้อม ตัวอย่าง ก.พ. หากถามว่าเกี่ยวข้อง
กับอาเซี ยนโดยตรงหรื อไม่ จริ ง ๆ แล้วเกี่ ย ว ยังไงก็ตอ้ งเกี่ ยว หรื อกรณี เ ปิ ดเสรี การเคลื่ อนย้าย
แรงงาน 8 สาขา อาจส่ งผลให้คนภาคราชการถูกดึงไปอยูเ่ อกชนในประเทศอาเซียนอื่นก็เป็ นไปได้
ซึ่ งเรื่ องมีผลโดยตรงแน่นอน เช่น เมื่อแรงงานพม่าหรื อลาวเข้ามาประเทศเราจํานวนมาก ส่ วนหมอ
ของเราออกไปทํางานต่างประเทศที่ได้เงินเดือนเยอะกว่า แล้วแรงงานต่างชาติเมื่อเจ็บป่ วยก็ตอ้ งไป
รักษาที่โรงพยาบาลรัฐ เราจะรองรับเรื่ องนี้ ได้อย่างไร ต้องเพิ่มอัตรากําลังหมอของรัฐบาลหรื อไม่
หรื อทําอย่างไรให้หมอเข้าสู่ ระบบราชการเพื่อให้โรงพยาบาลรัฐสามารถรองรับผูป้ ่ วยที่อาจจะมาก
ขึ้นได้ นี่เป็ นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ตอนนี้ยงั ไม่สามารถประมาณได้ว่าคนของใครจะไหลไปทางไหน
แต่ ทางเราก็คิดถึ ง เรื่ องนี้ ไว้อย่า งแน่ น อน แต่ จะเป็ นไปได้จ ริ ง แค่ไ หนไปได้ไกลแค่ไ หนคื ออี ก
ประเด็นนึง ทั้งนี้สาํ หรับทาง ก.พ. ท่านเลขาฯ มองเรื่ องในลักษณะนี้ไว้เช่นกัน ซึ่ งต้องทบทวนเรื่ อง
ของอัตรากําลังคน เพราะ ณ ปั จจุบนั นี้ อัตรากําลังของเราตึงมาก หากเพิ่มแล้วค่าใช้จ่ายที่เป็ นต้นทุน
ด้านบุคลากรภาครัฐสู งขึ้น หรื อหากเพิ่มตําแหน่ง เราอาจต้องไปยุบตําแหน่งมารองรับ จะเห็นได้ว่า
ตึงตัวมาก ๆ เพราะเราไม่ได้ดูบริ บทข้างนอกว่าเค้าเปลี่ยนกันแล้ว งานบางงานก็เปลี่ยนแล้ว บางคน
ต้องการคนทํา งานมากขึ้ น จะมัว มายึดอยู่อย่า งนี้ คงไม่ เ หมาะ ดังตัว อย่า งเรื่ อ งหมอ ถ้าหมอใน
โรงพยาบาลไม่พอ เราจะทําอย่างไร ซึ่ งทางเรากําลังมอง ๆ กันอยู่ หรื ออาจจะต้องลดมาตรการ
บางอย่างไปสร้างความยืดหยุ่นในอีกหลาย ๆ เรื่ อง แต่คาํ ถามคือ “สัดส่ วนที่เหมาะสมจะอยู่
ตรงไหน” เราจะไปดูจากกรณี ศึกษาประเทศไหน นี่คือตัวอย่างเรื่ องโรงพยาบาลที่เห็นได้ชดั ยังไม่
รวมเรื่ องอื่น ๆ อีก เป็ นต้นอีกทั้ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ก อธิ บายประเด็นของการปรับโครงสร้างไว้ว่าต้อง
เป็ นไปตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติขา้ ราชการแผ่นดินเป็ นเรื่ องที่กระทําได้ยาก ต้องเข้าสภา แต่
ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ประชาคมอาเซี ย นต้อ งเป็ นกิ จ กรรมที่ สั ม พัน ธ์ กัน ได้ ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งการปรั บ
โครงสร้ าง แต่ หากเป็ นบทบาทของ ก.พ. กับอาเซี ยน จะเป็ นไปตามที่ คณะรั ฐมนตรี (ค.ร.ม.)
มอบหมายมาดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น เช่นเดียวกับ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ข กล่าวว่า โครงสร้างของสํานักงาน
ก.พ. เป็ นไปตามกฎหมาย ปรับยากมีข้ นั ตอนและกระบวนการเยอะ อีกทั้งอํานาจหน้าที่เรื่ องนี้ อยูท่ ี่
ก.พ.ร. กระนั้นแม้จะเป็ นเรื่ องที่ ปรั บยาก แต่ หากจะเสนอปรั บโครงสร้ างให้เหมาะกับบริ บทที่
เปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับภารกิ จที่มนั ควรจะต้องปรั บให้รองรับกับทางรัฐบาลและส่ วนราชการ
บางที ก็ไ ม่ สํา เร็ จ แต่ ก็มี อีก ทางออกหนึ่ ง คื อ เราปรั บ โครงสร้ า งภายใน แต่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นไป ตาม
กฎหมาย เช่น สมมติสาํ นักงาน ก.พ. มี 10 สํานัก แต่เราอยากแยกสํานักที่ทาํ เรื่ องค่าตอบแทนขึ้นมา
อีกสํานักหนึ่ ง เพราะเรื่ องค่าตอบแทนคือหัวใจหลักของการทํางาน แล้วเราจะได้มีอตั รากําลังคน มี
งบประมาณเข้ามาสนับสนุ น และทําอะไรได้มากขึ้น แต่ทาํ ไม่ได้ ผิดกฎหมาย แต่สิ่งที่เราทํากัน
ภายใน เช่ น เรื่ องค่าตอบแทน เรามี ความเห็ น ว่ามันไม่ ควรอยู่กับสํานักใดสํานักหนึ่ ง เราก็แยก
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ออกมาเป็ นหน่ วยงานภายในแล้วให้ข้ ึนตรงกับผูบ้ ริ หาร กล่าวคือ ใช้วิธีการสร้างหน่ วยงานขึ้นมา
ใหม่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทํางาน จะทําให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้ทนั แต่
เรื่ องเงินเดือนไม่มีกาปรับเพิ่มให้ใด ๆ ทั้งสิ้ น เพราะเป็ นเรื่ องของกฎหมายไม่มีผลอะไรกับการที่เรา
แยกกัน ภายใน รู ้ กัน ภายในว่า เป็ นอย่า งไร ทั้ง นี้ เรื่ อ งการทํา งานภายในนั้น เป็ นเรื่ อ งที่ ยืด หยุ่น
พอสมควรที่หน่ วยงานจะสามารถทําได้ ปรั บเองได้ ซึ่ งก็เกี่ ยวเนื่ องไปถึงประเด็นโครงสร้ าง
ค่าตอบแทน ดังที่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ก อธิ บายว่า โครงสร้างค่าตอบแทนต้องเป็ นไปตามระเบียบทุกอย่าง
เป็ นเรื่ องของกฎหมายทั้งหมด แต่มีความคิดที่กาํ ลังจะนําเสนอ โดยมีอดีตข้าราชการ ก.พ. หลาย
ท่านไปเป็ นสภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติ จึ งกําลังคิดปรั บกันอยู่ แต่ในการปรั บแต่ละครั้งยากมาก ถ้า
เกี่ ยวกับเรื่ องเงินแล้ว เราไม่ได้มีเงินเอง งานก็ไม่ใช่ งานของเราเอง เราได้แต่ให้ขอ้ เสนอแนะวาง
รู ปแบบ แล้วเค้าไปคิดกันอีกที ตรงนี้เป็ นระดับนโยบาย ระดับคณะรัฐมนตรี (ค.ร.ม.) ระดับสภา ซึ่ง
บางอย่างต้องออกเป็ นกฎหมาย บางอย่างต้องออกเป็ นนโยบาย ที่แน่ ๆ เรื่ องเงินต้องถึงสภา
ในเรื่ องของการปรับโครงสร้างที่นอกจากประเด็นของประชาคมอาเซี ยนแล้วยังมีอีก
ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เรื่ องปั ญหาโครงสร้างผูส้ ู งอายุ ซึ่ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ข อธิ บายถึงสังคมผูส้ ู งอายุ
และการวางแผนทดแทนว่าต้องมีการวางแผนที่ส่วนราชการ ต้องดูเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Path) ดูอตั รากําลัง เป็ นเรื่ องที่ส่วนราชการต้องทํา แต่สิ่งที่ ก.พ. จะทําได้ คือ เรากําลัง
จะขยายอายุเกษียณหรื อไม่ เรื่ องนี้ เป็ นภาพใหญ่ที่จาํ เป็ นต้องดู เพราะหาก ก.พ. ไม่ทาํ ส่ วนราชการ
จะขับเคลื่อนเองไม่ได้ เนื่ องจากเป็ นเรื่ องของกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ต้องกําหนดออกไปซึ่ ง
จะต้องแก้กฎหมายด้วย ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการศึกษาที่จะขยายอายุเกษียณอยู่และกําลังจะทําให้
เป็ นรู ปธรรมชัดเจน ซึ่ งประโยชน์จากการขยายอายุเกษียณ มี 2 มุมมอง คือ เราขยายตัวเพื่อรองรับ
สังคมผูส้ ู งอายุดว้ ยประเด็นหลักๆของการเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุที่ประเทศของเรากําลังมีคนที่อายุเกิน
60 เมื่อเส้นขีดของคนอายุที่เกิน 60 ก้าวข้ามเส้นไปอยูใ่ นกองนี้ ซึ่งจากอดีตที่ผา่ นมาคนที่อยูใ่ นกอง
นี้ โตขึ้นเรื่ อย ๆ ถ้า ก.พ. ทําเรื่ องขยายอายุเกษียณได้ คนกลุ่มนี้ ก็จะไม่โตเร็ วจนเกิ นไป คนกลุ่มนี้
หมายถึง ผูท้ ี่ไม่ได้สร้างรายได้เข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจ เป็ นภารพึ่งพิงของลูกหลาน ด้วยคนวัยทํางาน
(วัยกลางคน) ต้องดูแลวัยเด็ก (ลูก) ดังนั้นภาระพึ่งพิงจึงมีสองด้าน (คนแก่ และเด็ก) เราจึงจะทําให้
อัตราพึ่งพิงตรงนี้ ไม่ขยับไวจนเกินควร และจึงมาถึงผลกระทบกระทบที่มีต่อการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ กล่าวคือ ถ้ามีขา้ ราชการที่เกษียณอายุไปกองอยูต่ รงนั้นเยอะ ๆ ภาระบําเหน็จบํานาญของรัฐก็
จะโตขึ้ น เพราะบางคนก็มี อ ายุยืน คนใหม่ ๆ ก็เ พิ่ม ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ถ้ามองระยะยาวรั ฐ อาจจะแบก
รับภาระตรงนี้ ไม่ไหว เพราะฉะนั้นเรื่ องขยายอายุเกษียณ และการทบทวนเรื่ องระบบค่าตอบแทน
บําเหน็จบํานาญ จึ งจัดเป็ นปั ญหาสําคัญ คือสิ่ งที่นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ตอ้ งทําเพื่อแก้ปัญหา
โครงสร้างอายุ เพราะเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องใหญ่มีผลกระทบต่อระบบบริ หารทรัพยากรมนุษย์โดยตรงมาก
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จากข้างต้นจึงเป็ นภาพรวมของความเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของ
นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ แต่สาํ หรับ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ค ผูซ้ ่ ึงได้รับโอกาสจากภาครัฐในการ
ทํา งานในฐานะนัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ ไ ด้ร่ ว มเข้า ประชุ ม ตั้ง แต่ ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง (Top
Management) ไปจนถึงระดับล่างสุ ด (Working Group) เรี ยกได้ว่าอยู่ต้ งั แต่ระดับสู งจนถึงระดับ
ปฏิบตั ิงาน จึงมีความเข้าใจเนื้องานทั้งหมดตั้งแต่ระดับสู งสุ ดกําหนดนโยบายจนถึงระดับล่างสุ ดว่า
จะดําเนินแผนงานอย่างไร (เฉพาะด้าน MRA on TP) นอกจากนี้ ตอ้ งมีการทําหลักสู ตร หรื อทําการ
วิเคราะห์หาช่องว่าง (Gap Analysis) จากข้อมูลที่อาเซียนส่ งมาให้ ซึ่ง ผูเ้ ชี่ยวชาญ ค เป็ นตัวแทนใน
การส่ งข้อมูลภายในประเทศ ขณะเดียวกันก็ลงไประดับล่างเพื่อฝึ กอบรมบุคลากร ในความเป็ นจริ ง
บางเรื่ องไม่ตอ้ งลงไปทําเองสามารถส่ งต่อให้ใครก็ได้ทาํ แต่ผเู ้ ชี่ยวชาญ ค เลือกที่จะเข้าไปฝึ กอบรม
ด้วยตนเอง เพื่อนําข้อมูลที่ได้มานั้นมาสอนคนในประเทศเอง ซึ่ งประเทศไทยได้ให้อิสระในการ
ทํางานและให้โอกาสในการมีส่วนร่ วมต่าง ๆ กล่าวคือ ขณะที่ทาํ ในส่ วนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง เพื่อ
รู ้นโยบายเป็ นผูใ้ ห้นโยบาย (Policy Provider) ขณะที่ระดับกลางเป็ นเรื่ องการปฏิบตั ิงานทัว่ ไป แต่ผู ้
ที่จะนําไปปฏิบตั ิงานจริ ง ๆ ระดับ 1 2 3 แบ่งเป็ น 3 ระดับลงมา หากแต่ผเู ้ ชี่ยวชาญ ค อยูใ่ นทุกระดับ
จึงหมายถึง การมีความเข้าใจเนื้องาน ประสิ ทธิภาพในการทํางาน แม้ไม่ควรเป็ นเพียงคนกลุ่มน้อย ๆ
แต่มองว่าควรเป็ นในคนทุกคนในองค์การทุกกลุ่มควรเป็ นลักษณะนี้ ซึ่ งในฐานะของคนภาครั ฐ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ค รู ้ 1 2 3 ครบเมื่อจะต่อเรื่ องพูดคุยกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่ไม่ได้เข้าประชุมก็จะง่ายขึ้น
เป็ นต้น ที่ ก ล่ า วไปนั้ น เป็ นเรื่ องที่ เ กิ ด ขึ้ น ณ ปั จ จุ บ ัน ที่ มี ก ารเล่ น เองครบทุ ก บทบาท อี ก ทั้ง
ผู ้เ ชี่ ย วชาญ ค ได้มี ก ารพยายามดึ ง น้ อ ง ๆ ให้ ม ามี ส่ ว นร่ วม (Involve) เพราะถ้า วัน นึ ง มี ก าร
เปลี่ยนแปลง ซึ่ ง ผูเ้ ชี่ยวชาญ ค กล่าวว่า “หากวันนึ งพี่ตอ้ งเดินออกไป คนที่อยู่ก็จะสามารถต่อเรื่ อง
กัน ได้ ไม่ ตอ้ งมานั่งนับ หนึ่ ง ใหม่ ” ซึ่ ง เป็ นถื อเป็ นความโชคดี ม ากที่ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ค ได้มีโ อกาส
ร่ วมงานทั้งภายในหน่ วยงานและภายนอก โชคดี ที่มีคนที่รับรู ้ เรื่ องแม้จะเป็ นเพียงเรื่ องทัว่ ๆไปที่
ไม่ใช่ในเชิงลึก สําหรับวันนี้ อาเซียนก็เป็ นที่เข้าใจกันว่ามี ผูเ้ ชี่ยวชาญ ค ทําเรื่ อง MRA on TP หาก
ถึงเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยงั มีนอ้ ง ๆ ที่ฝึกไว้ แต่สิ่งที่พวกเค้าจะต้องไปเร่ ง คือเรื่ องข้อมูลใน 2-3 ปี
ที่ผา่ นมา หรื อจะเรี ยกได้ว่าการสร้างความสัมพันธ์กบั เพื่อน ๆ ในอาเซี ยน ซึ่ งผูเ้ ชี่ยวชาญ ค สร้างไว้
ทุกระดับ ตั้งแต่ผใู ้ หญ่จนถึงระดับล่าง จึงไม่ใช่เรื่ องที่จะสร้างได้ในวันเดียว สําหรับในเรื่ องโอกาส
ของหน่ วยงานมีเยอะ แต่บุคลากรมีนอ้ ย จึงได้แต่เดินตามอาเซี ยน “ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม...” หาก
กล่ า วถึ ง ในอดี ต ถามว่ า ทํา ไมถึ ง ไม่ มี ใ ครทํา เหตุ เ นื่ อ งจากพูด ภาษาอัง กฤษไม่ ไ ด้ แม้จ ะมี ก อง
ต่างประเทศพูดภาษาอังกฤษได้ แต่มีหน้าที่ดูทวั่ โลกหลายเวที หรื อการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
(ททท.) เค้าดู เรื่ องประชาสัมพันธ์ เรื่ องการขาย ไม่ได้ลงลึ กเหมื อนสถาบันพัฒนาบุคลากรการ
ท่องเที่ยวของเรา เช่น เมื่อมีประชุม MRA on TP เกี่ยวกับเรื่ องยุทธศาสตร์ อาเซี ยนที่ทาํ กันอยู่ ททท.

157
ก็จะมานัง่ คู่กบั เรา เพื่อบอกว่าเรามีอะไรที่จะต้องมาต่อจิ๊กซอกัน มีอะไรที่ตอ้ งช่วยสนับสนุนกัน แต่
จริ ง ๆ แล้วเค้าดูแค่การตลาด จึงเป็ นโอกาสที่เราจะได้อยู่ในทุกเวที ผูเ้ ชี่ยวชาญ ค ก็อยากให้คนรุ่ น
ใหม่เข้ามาแทนบ้าง เนื่ องจากผูเ้ ชี่ยวชาญ ค ไม่เก่งไปหมดทุกเรื่ อง บางเรื่ องอาจมีคนที่เก่งกว่า เช่น
เวลาพบแขกหรื อพูด คุ ย อะไรกัน ไม่ ค วรเป็ นนัก วิช าการที่ ม าจาก ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ค เพี ย งคนเดี ย ว
เพราะฉะนั้น MRA on TP ทั้ง 32 ตําแหน่งงาน จึงต้องใช้คนที่เป็ นกูรูจริ ง ๆ ซึ่งทางเราได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างดีจากสิ่ งที่เราได้สร้างขึ้นมา อีกทั้งทางอาเซี ยนมองว่าไทยเป็ นพี่ใหญ่ในการที่จะคอย
ช่วยเหลือ หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ ค ก็มองว่าประเทศไทยเป็ นสุ วรรณภูมิ เป็ นแหล่งเงินแหล่งทองที่ต่างชาติ
จะเข้ามาสร้างความสุ ขจากการที่จะทํางานหนัก มีความอดทนขยัน พูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าคนไทย
เช่น คนลาว พูดได้ 5 ภาษา ขณะที่ค่าแรงไม่ถึง 300 หรื อ 15,000 อย่างคนไทยที่พดู แค่ภาษาอังกฤษ
ยังไม่รอด เราจึงต้องให้น้ าํ หนักในหลาย ๆ เรื่ อง ซึ่ ง ณ ขณะนี้ ตลาดแรงงานของเราขาดแคลนมาก
ต้องการนําเข้าคนเยอะมาก เพราะคนไทยไม่ทาํ ขนาดวันละ 300 ก็ไม่ทาํ ถึงแม้ไม่ได้เรี ยนจบอะไร
เลยก็ตาม ประเทศไทยจึงกลายเป็ นสุ วรรณภูมิของเพื่อนบ้านเพราะเงินเราใหญ่กว่า อยูบ่ า้ นเค้าอาจ
ได้วนั ละ 70 บาท มาอยูไ่ ทยได้ 300 แต่ก่อนเค้าไม่เคยเรี ยกร้องอะไร แต่ตอนนี้ ต้องได้เท่าคนไทย
คนไทยขออะไรเค้าขอแบบนั้นด้วย แต่จะให้ทาํ งานอะไรยังไงบอกได้เลย ทําได้หมด ทําได้ดีดว้ ย
ไม่บ่น ไม่ครวญ ไม่ป่วยสามวันลาสี่ วนั ขาด จึงมองว่าสังคมไทยมีความอดทนไม่มากนัก เป็ นเรื่ องที่
ต้องดูแลกันตั้งแต่ที่บา้ น ไม่ได้โทษว่าเป็ นเพราะเด็กอย่างเดียว แต่ปัญหาไม่ใช่มีแค่เรื่ องที่คนจะเข้า
มา ซึ่ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ก อธิ บายถึ งปั ญหาของของที่จะไหลออกไปเมื่ อเป็ นประชาคมอาเซี ยนไว้ว่า
ประเด็ น นี้ ไม่ น่ า จะเป็ นปั ญ หาของ ก.พ. เนื่ อ งจาก ก.พ. เป็ นคนสรรหา แต่ ว่า คนไม่ อ ยากเป็ น
ข้าราชการอยู่แล้ว เพราะงานไม่ได้มีความท้าทาย อืดอาด แสดงฝี มืออะไรไม่ได้ เพราะเช่นนั้น ถ้า
อยากได้คนดี ๆ ที่จบใหม่ ๆ ต้องดึงดูด โดยใช้วิธีเหล่านี้ เช่น หากยังเรี ยนไม่จบมาสมัครได้เลย ต้อง
โฆษณา สําหรับเมื่อก่อนไม่ตอ้ งทํา แค่ประกาศรับสมัครคนก็แห่ กนั มา แต่ปัจจุบนั เราต้องโฆษณา
บ้าง อีกทั้งเด็กสมัยนี้ ไม่อยากเป็ นข้าราชการ หรื อบางกรณี มีเด็ก ปี 3 สอบชิงทุนไปต่างประเทศ
กลับมารับราชการ เซ็นสัญญา และอยูจ่ นสิ้ นสัญญา (ทํางานสอง-สามเท่า) เป็ นต้น อีกทั้งผูเ้ ชี่ยวชาญ ข
อธิ บายเกี่ ยวกับการสรรหา คัดเลือกคนเข้ามาทํางาน โดยในอดี ตคนเก่งรั บราชการ ดูได้จากรุ่ นที่
เกษียณไปแล้ว (Baby Boomer) หรื อลงมาถึง Generation X ยังพอได้ แต่รุ่นหลัง ๆ หากเป็ นนักเรี ยน
ทุนยังพอได้ ซึ่งกล่าวได้วา่ ปั จจุบนั คุณภาพของคนลดลงไป แต่ในระยะ 5-6 ปี ที่ผา่ นมา คุณภาพของ
คนที่เข้ามาสอบลดลง แท้จริ งแล้วเกี่ยวกับข้อจํากัดของเวลาเปิ ดสอบภาค ก ของเราเอง ซึ่ งไม่ได้ตรง
กับช่วงที่นกั ศึกษาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย โดยคนที่จบใหม่ ๆ บางคนก็ได้งานระหว่างรอเปิ ด
สอบภาค ก ไปแล้ว ซึ่งการเปิ ดสอบภาค ก ไม่ได้รับกับการจบภาคการศึกษาเป็ นผลให้คนที่จะเข้ามา
กลายเป็ นหายไป จึงเหลือแต่คนอีกกลุ่มที่ยงั หางานไม่ได้ อันสะท้อนว่าทําไมคนกลุ่มนี้จึงยังหางาน
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ไม่ได้ นี่ คือคนที่เข้ามาสอบภาค ก ในปั จจุบนั แต่ตอนนี้ เรากําลังจะเปลี่ยน เป็ นสิ่ งที่ท่านเลขาฯ คน
ปั จจุบนั มองเห็นและทําอยู่ โดยเมื่อก่อนมีการสอบภาค ก ครั้งเดียว แต่ตอนนี้ เริ่ มสอบ 2 ครั้งแล้ว
และสิ่ งที่ท่านเลขาฯ จะปรับ คือ ทําอย่างไรให้การสอบตรงนี้ ไปรับการการจบของภาคการศึกษา
ของเด็กๆ ทั้งนี้ เรากําลังจะทําระบบ E-exam เพื่อให้เข้ามาสอบเมื่อไรก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้สอบผ่านคอมพิวเตอร์ ต้องหาผูล้ งทุนจากภายนอก แต่เราต้องทําเรื่ องกระบวนการ
สอบเอง ต้องมีตึกใหม่ มีกระบวนการสอบที่มีความโปร่ งใส ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ตอ้ งเป็ นระบบปิ ด
เพื่อป้ องกันการทุจริ ต เนื่องจากที่ผา่ นมา ก.พ. เป็ นที่ยอมรับในเรื่ องการสอบเข้ารับราชการที่มีความ
โปร่ งใส เพราะเราเข้มงวดเรื่ องนี้มาก จึงต้องมีการสอบเป็ นส่ วน ๆ ไป หากเราเปลี่ยน ให้รองรับใน
ประเด็น “ทําอย่างไรให้เราได้คนตลอดเวลา” ถ้าเป็ นคนเก่งจบ 3 ปี ครึ่ ง เราจะได้คนตรงนั้น จึงต้องมี
การสอบบ่อยๆ หรื อสอบเมื่อไรก็ได้ตามที่กลุ่มคนที่เราต้องการเรี ยนจบ และเค้าอยากจะสอบเข้ามา
ซึ่ งต้องอาศัยระบบสอบแบบอิเล็กทรอนิ กส์ (E-exam) ที่กาํ ลังดําเนินการอยู่ อีกทั้งมีประเด็นอื่น ๆ
หลากหลายมาก เนื่องจากเป็ นเรื่ องใหม่ แม้ทางราชการจะมีลกั ษณะแบบนี้ในหลายๆรู ปแบบเพื่อให้
เกิ ดความคล่องตัว แต่ก็ไม่เหมื อนประเด็นของทางเรา เพราะข้อสอบเราต้องเป็ นคนทําเองเป็ น
ความลับเป็ นต้น แต่หากคนเก่งๆที่เป็ นผูม้ ีวุฒิสามารถ (Talent) นักเรี ยนทุน เค้ามีช่องทางพิเศษของ
เค้าอยู่แล้วไม่ตอ้ งมาสอบภาค ก และในแง่ของสายงานบริ การ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ค ได้อธิ บายถึง คุณค่า
ของใบประกาศนี ยบัตร (Certificate) 32 ตําแหน่งงาน 52 ใบ ของ MRA on TP ว่าในอนาคตใบ
ประกาศนียบัตรนี้ จะมีคุณค่ามากขึ้นเรื่ อย ๆ แม้วนั นี้จะมีขอ้ จํากัดที่ไม่ได้บงั คับโดยกฎหมายใครจะ
สอบหรื อไม่สอบก็ได้ แต่อย่างน้อยการมีใบนี้ ยอ่ มทําให้เจ้าของธุรกิจเกิดความมัน่ ใจในระดับหนึ่ ง
ในการรับคนสายบริ การเข้าทํางาน เพราะอย่างน้อยก็ได้ผา่ นการประเมินตามเกณฑ์บ่งชี้ของอาเซียน
แม้ไม่มีใบปริ ญญา หรื อใบอื่นๆประกอบก็ตาม แต่เมื่อใบนี้ จะบ่งชี้ว่าคุณมีคุณลักษณะต่าง ๆ ตามที่
อาเซี ยนต้องการในเรื่ องของสมรรถนะอาเซี ยนที่คนยังไม่ค่อยรู ้จกั กัน สื บเนื่ องจากได้มีการของบ
ประชาสัมพันธ์ไป 40 ล้าน แต่ได้มา 4 ล้าน แต่ท้ งั นี้ ใบประกาศนี ยบัตร 32 ตําแหน่งงานนี้แม้ได้รับ
มาแล้ว ก็ยงั ต้องผ่านกระทรวงแรงงานในการออกใบอนุญาตทํางาน หรื อขอวีซ่าทํางานอยูด่ ี บางคน
จึงไม่ให้ความสําคัญกับเรื่ องนี้ แต่ประโยชน์ คือ เมื่อมีใบนี้ จะบ่งชี้ ได้ว่าคุณมีลกั ษณะชี้เฉพาะของ
สมรรถนะที่อาเซียนต้องการ เป็ นต้น
เมื่อมาถึงจุดนี้ อาจต้องกลับมามองในเรื่ องของการปรั บค่านิ ยม โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ ก
อธิ บายว่า จริ ง ๆ แล้วการปรับค่านิ ยมของภาครัฐไม่ได้เกี่ยวกับอาเซี ยนเท่าไร ถึงอย่างนั้นก็ทาํ อยู่มี
อ.ก.พ. จริ ยธรรม กําลังคิดเรื่ องค่านิ ยมอยู่ รวมทั้งอีกหลาย ๆ อย่างดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่ งจะ
เป็ นเรื่ องที่ทาํ ให้ทุก ๆ อย่างดีข้ ึน และจะไปสัมพันธ์กบั อาเซี ยนเอง รวมทั้งเรื่ องภาษา ที่สอดคล้อง
กับความเห็นของ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ค โดย ผูเ้ ชี่ยวชาญ ก อธิ บายเพิ่มเติมว่า เรื่ องการพัฒนาด้านภาษาเป็ น
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ปกติธุระที่ ก.พ. ต้องทํา แต่ที่พิเศษขึ้นมา คือ ทําให้ขา้ ราชการทัว่ ไปมีความพร้อมที่จะคุยกับอาเซียน
ที่จะสัมพันธ์กบั อาเซี ยนได้ อีกทั้งในภาษาอื่น ๆ ก็ตอ้ งทําให้เค้าพูดได้ แต่เนื่ องจากเราพูดไม่ได้ ให้
พูดภาษามาเลได้ พูดภาษาอังกฤษได้แต่ภาษามาลายูตอ้ งอาศัยคนนอกมาช่ วย กล่าวคือ คน ก.พ. รู ้
ภาษาอังกฤษ แต่หากข้าราชการจะต้องไปอยู่ส่วนอื่นของประเทศก็ตอ้ งอบรมให้ เช่ น ภาคใต้เป็ น
ภาษามาลายู หรื อบางที่มีภาษาลาว พม่าก็จาํ เป็ น เพราะเราอาจจะต้องสัมพันธ์กนั มากขึ้น แต่ทุกวันนี้
ทําเฉพาะภาคใต้ ดังนั้นเมื่อมีประเด็นความหลากหลายทางภาษา ย่อมมีประเด็นความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ซึ่ งผูเ้ ชี่ยวชาญ ก อธิ บายไว้ว่า ข้าราชการไม่มีการรับคนต่างชาติเข้ามาทํางาน ความ
หลากหลายอบรมกันได้ วิทยากรไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นข้าราชการ เชิญมาได้ อีกทั้ง ผูเ้ ชี่ยวชาญ ข กล่าว
ว่า วัฒนธรรมต่างจากภาษา ภาษาเรี ยนรู ้เพื่อเข้าไปสู่ สังคมนั้นได้ แต่วฒั นธรรมเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิ ด
ความเข้าใจ การเรี ยนรู ้ที่จะอยูร่ ่ วมกัน ประสานกันให้ได้ในแต่ละประเทศ เช่นเดียวกับผูเ้ ชี่ยวชาญ ค
ความหลากหลายของวัฒนธรรมและสไตล์การทํางานไม่ใช่ปัญหา เพราะการเป็ นประชาคมอาเซี ยน
ต้องคงไว้ ซึ่ งอัตลักษณ์ ของความเป็ นตัวตนของเรา เป็ นข้อแตกต่างที่ มีจุดเด่ น เห็ นได้จาก
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าเที่ ย วในประเทศไทยแล้ ว ซาบซึ้ งในความหลากหลายของวัฒ นธรรม
ภายในประเทศของเรา ซึ่ งเป็ นผลดี ต่อการท่องเที่ ยวด้วยซํ้าไป เช่ น ไปภาคเหนื อได้วฒ
ั นธรรม
ล้านนา ลงใต้อนั ดามัน นี่ แค่ในประเทศไทย หากเป็ นประชาคมอาเซี ยนจะยิ่งเป็ นจุดเด่นขึ้นไปอีก
อาจกล่าวได้ว่า เซาท์อีส เอเชีย มีเรื่ องราวหลากหลายให้สัมผัส กล่าวคือ เรื่ องวัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่
ต้องเรี ยนรู ้ที่จะอยูร่ ่ วมกัน โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว เรามีความเป็ นครอบครัวสู งมาก โดยโจทย์
ของเราคือการท่องเที่ยวเป็ นเรื่ องของความสุ ข ฉะนั้นเราจะไม่เอาเรื่ องนี้มาปิ ดกั้น
นอกจากนี้ ยัง มี ป ระเด็ น เรื่ องความสามารถในการแข่ ง ขัน ขององค์ก าร โดย
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ข อธิ บ ายว่า ทางสํา นัก งาน ก.พ. มี ก ารแบ่ ง ปั น กระบวนการทํา งานที่ ดี ที่สุ ด (Best
Practice) กับต่างประเทศอยู่เสมอ เพราะหากเจอประเด็นที่มีบริ บทใกล้เคียงกัน เราสามารถนํามา
เป็ นกรณี ศึกษาได้ (Learning Case) แต่ประเด็นสําคัญของภาครัฐตอนนี้ คือ ปั ญหาโครงสร้างอายุ
เนื่องจากเรากําลังเข้าสู่สงั คมผูส้ ู งอายุ เช่น ญี่ปุ่น ทําเรื่ องขยายอายุเกษียณไปแล้ว แต่ไม่สาํ เร็ จ ปั ญหา
เค้าอยูท่ ี่ตรงไหน โดยบริ บทญี่ปุ่นมีระบบ ก.พ. คล้ายกับของเรา เราสามารถใช้เป็ นกรณี ศึกษาได้ อีก
ทั้งเรามีการประชุมอาเซี ยนเป็ นประจําเราจึงเป็ นลักษณะของพันธมิตรกัน ไม่ได้มาแข่งขันกันเอง
แต่ในแง่ของการเป็ นประชาคมอาเซี ยนน่าจะเป็ นการแข่งขันในลักษณะการไปทํางานต่างประเทศ
(Mobility) ของภาคเอกชนมากกว่า แต่ไม่ใช่ว่าบุคลากรของเราจะไม่ตอ้ งพัฒนาอะไรเลย อย่าง
น้อยๆต้องได้เรื่ องภาษา ซึ่ งไม่จาํ เป็ นต้องได้ทุกภาษาถิ่นอาเซี ยน และอาจไม่ได้เริ่ มต้นที่ภาษาถิ่น
เพราะภาษาราชการอาเซี ยน คือ ภาษาอังกฤษแต่บางครั้ งหน่ วยงานเราก็มีภาพที่ชดั เจนว่าจะต้อง
ร่ วมงานกับลาวกับพม่า ก็อาจจะต้องเป็ นภาษานั้น ๆ ก่อน ภาษาคือประเด็น แต่ประเด็นย่อมขึ้นอยู่
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กับ ความจํา เป็ นที่ จ ะต้องใช้ อี ก ทั้ง ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ค กล่ า วถึ ง แนวทางการพัฒ นาด้า นภาษา โดยมี
ความเห็ นว่าทุกๆคนต้องตระหนักรู ้ กนั ด้วยตนเอง และสิ่ งหนึ่ งที่ไม่ ได้เกิ ดขึ้นในสังคมไทย คือ
ไม่ได้มีการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ไม่มีการฝึ กฝน เมื่อไปทํางานที่ไม่ได้ใช้ภาษาแต่รายได้
สู ง บางคนจึ งเห็ นว่าไม่จาํ เป็ น แต่วนั นี้ โลกขยับมาใกล้เรามากขึ้น เราจะเป็ นหนึ่ งเดี ยวกัน (One
Nation) ภาษอังกฤษจึงจําเป็ นต้องได้ ทุกอย่างจะเป็ นไปด้วยตัวของมันเอง ตัวของคนคนนั้นเอง คน
รุ่ น ใหม่ ๆ จะรู ้ เ องว่ า ต้อ งได้ และที่ สํา คัญ มากๆสํา หรั บ ประเทศไทย คื อ ต้น นํ้า ต้อ งดู ว่ า ภาค
การศึกษาเป็ นอย่างไร กล่าวคือ ประเทศไทยมีคนเก่งเยอะ ควรหรื อไม่ที่จะนําคนเก่งเหล่านั้นมาช่วย
ภาคการศึ กษาให้คนของเราดี ข้ ึน ซึ่ งบางครั้ งคนมองว่าประเทศเราได้ภาษาอังกฤษกันเยอะ แต่
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ค มีความเห็นว่า “เยอะที่ปริ มาณ แล้วคุณภาพล่ะ” กล่าวคือ หากเราไม่ได้ภาษาอาเซียน
ได้ภาษาอังกฤษก็ยงั ดี เป็ นภาษาหน้าด่านที่ตอ้ งตระหนักรู ้ ต้องพูดให้ได้ อย่างน้อยสื่ อสารให้ได้
รวมทั้งภาคการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน หลักสู ตรเราดี แล้วปรับกันทุกห้าปี สิ บปี เรื่ องที่
ต้องเน้น คือ ตัวบุคลากรต้องได้ ไม่เช่นนั้นโอกาสจะเป็ นแต่ของคนมีเงิน ที่ส่งลูกไปเรี ยนโรงเรี ยน
สองภาษาได้ บ้านเราเด็กวันมีมาก ฉะนั้นต้องทําให้เด็กวัดพูดภาษาอังกฤษได้ โอกาสต้องมีเท่า ๆ
กัน หรื อถ้าส่ งครู ไปโรงเรี ยนวัดจะมีความสุ ขหรื อไม่ ต้องให้อะไรเค้าเพิ่ม ซึ่ งเป็ นลูกโซ่ของระบบ
การศึกษาทั้งระบบ แต่สาํ หรับทักษะและความสามารถของบุคลากร ก.พ. ผูเ้ ชี่ยวชาญ ก อธิ บายว่า
เรามีการอบรมพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ซึ่ งมีความละเอียดมาก ในด้านตําแหน่ งเป็ นเรื่ องนึ ง ความ
ชํานาญก็เป็ นเรื่ องนึ ง เรื่ องเงินเดือนเป็ นอีกพวกนึ ง เรื่ องวินยั ก็เป็ นอีกพวกนึ ง แยกเป็ นทักษะเฉพาะ
ด้าน และในการประชุม อ.ก.พ. กระทรวง มีผแู ้ ทน ก.พ. ไปนัง่ 1 คน ซึ่ งเป็ นระเบียบบริ หารคนนี้
ต้องรู ้ทุกเรื่ อง เพราะละเอียดมากในการพิจารณาต้องใช้กฎระเบียบเล่มหนา ถ้าคูไ้ ม่หมด เค้าจะมา
ปรึ ก ษาสํานักหรื อกอง ที่ เ กี่ ยวข้องโดยเฉพาะ เช่ น ถ้าเป็ นเรื่ องวินัย เค้ารู ้ แ ค่เ ผิน ๆ ต้องมาถาม
เจ้าหน้าที่เฉพาะอีกที จึงเรี ยกได้ว่า นักทรัพยากรมนุ ษย์ในสํานักงาน ก.พ. มีทกั ษะเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน
แต่ในกรณี ที่คนไทยกังวลว่าแรงงานจากประเทศอื่นจะเข้ามาแย่งงาน ไม่เป็ นที่น่า
กังวล เพราะส่ วนใหญ่คนไทยไม่อยากทํางานที่ เป็ นแรงงานขั้นตํ่าอยู่แล้ว คนไทยจึงมีโอกาสใน
ประชาคมอาเซี ยน ดังที่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ค กล่าวว่า ในประชาคมอาเซี ยนคนไทยมีโอกาสในการทํางาน
แน่นอน เมื่อจบปริ ญญาตรี พดู ภาษาอังกฤษได้ อาจจะได้ภาษาที่ 2 หรื อ 3 ซึ่งต่างประเทศคาดหวังว่า
คนไทยจะคุณภาพดี จบมหาวิทยาลัยชั้นต้น ๆ มีความสามารถในการบริ หารงานที่ต่างประเทศได้
อาจจะไปอยู่สิงคโปร์ แต่ ทางบริ ษ ทั ทางสิ งคโปร์ ไ ปเปิ ดธุ รกิ จ ที่ ประเทศลาว พม่ า หรื อไปโรง
โรงงาน โรงแรมที่ไหนมีนกั ธุ รกิจที่ไปลงทุนในประเทศนั้น ๆ มากมาย ซึ่ งคนที่เค้าขาด คือ ระดับ
บริ หาร จึงเป็ นโอกาสของคนไทย เพราะในอนาคตหลาย ๆ เวทีวิเคราะห์ไว้ว่า คนไทยจะไม่ทาํ งาน

161
แบบแรงงานระดับล่าง ซึ่ งเราต้องกลับมาดูว่าถ้าจะทํางานบริ หารมีอะไรบ้างที่จะต้องเพิ่มเติมให้คน
ของเรา พัฒนาเค้าอย่างไร
ถึงอย่างไรก็ตาม ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ค กล่าวเสริ มว่า เรื่ องของมนุ ษย์ในฐานะนักบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ เราต้องทําให้เค้าทําทุกอย่างที่มาจากใจ จากทัศนคติ ภาษาก็ดี เรี ยนสนุ ก ลุกนั่ง
สบาย ทํางานที่ไหนก็ไม่เป็ นปั ญหา เป็ นคนเปิ ดกว้างย่อมจะมีความสุ ขในการทํางานได้ดี และเมื่อ
เป็ นประชาคมอาเซี ยน จะต้องสร้างให้คนของเราตระหนักรู ้ในเรื่ องของโอกาส เพราะคนไทยมี
สมรรถนะสู งมากในการงานบริ การ ซึ่งหลาย ๆ ประเทศอยากได้ แต่ตกม้าตายเรื่ องภาษา ดังนั้นเมื่อ
รู ้จุดอ่อนก็เป็ นสิ่ งที่ดีที่จะแก้ให้ถูกจุด ปรับปรุ งหลาย ๆ ส่ วน หรื อเรื่ องภาคการศึกษาตั้งแต่
อุดมศึกษา หรื อจะอาชีวะศึกษาควรให้มีการลองปฏิบตั ิงานจริ งตั้งแต่ช่วงปี แรง ๆ ที่เรี ยน เพื่อให้รู้ว่า
ชอบสิ่ งที่เรี ยนจริ ง ๆ หรื อไม่ ไม่ตอ้ งรอให้ได้ปริ ญญามาก่อนแล้วเอามาแขวนไว้เฉย ๆ ประเด็นนี้
หากจะทํารัฐต้องใช้งบประมาณมหาศาลต่อคน แต่ถา้ ถึงเวลาจริ ง ๆ แม้จะสู ญคนไปบ้าง แต่อย่าง
น้อยก็ตอบโจทย์สังคมและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและเรื่ องจิตวิทยาก็เป็ นสิ่ งสําคัญในการทํางาน ใน
กรณี ภาษาไม่ได้ แต่หากภาษาได้ จิ ตวิทยาก็จะตามมา และสําหรั บกระทรวงและหน่ วยงานของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ค สังกัด ดูแลคนอยู่ 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือน้อง ๆ ในภาคการศึกษาไม่ว่าจะปริ ญญาตรี
อาชีวะ การศึกษานอกโรงเรี ยน อีกกลุ่มคือกลุ่มคนที่อยูใ่ นตลาดแรงงานแล้ว เคยปูเตียงมาแล้ว 2030 ปี แต่ไม่ได้จบสู ง จะเทียบวุฒิให้เค้าอย่างไร หรื ออีกกลุ่มหนึ่ ง ไม่ได้จบด้านนี้มาเลย แต่อยากทํา
ใน 32 ตําแหน่ งงาน ซึ่ งไม่ใช่เรื่ องยากที่จะก้าวเข้ามาทํางาน เพราะเป็ นอาชี พหรื อสมรรถนะที่
ถ่ายทอดกันได้ง่าย ฉะนั้นเราต้องบุกในแง่ของการสร้างคนที่มีฝีมือดี ๆ อยูแ่ ล้วนั้น แล้วเพิ่มเติมให้
เค้าในจุดอ่อนเรื่ องภาษา เป็ นต้น
ทั้งนี้ท้ งั นั้น การอยูใ่ นบทบาทผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของนักบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ก อธิบายว่า ในบางครั้งที่เราพัฒนาตัวแบบจากการดู
แบบคนอื่นมา โดยไม่ได้คาํ นึงถึงขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของเรา ดังนั้นเราต้องคํานึงถึงวัฒนธรรม
ของบ้านเรา เพราะการนําโมเดลของคนอื่นมาใช้เต็มรู ปแบบก็ไม่ได้เสมอไป เช่น ระบบชั้นยศ ที่
เปลี่ ยนมาเป็ นระบบตําแหน่ ง เค้าบอกว่าไปลอกเยอรมันมา ไม่ นึกถึ งวัฒนธรรมของเรา เพราะ
ระบบ PC เอาตําแหน่ งเป็ นใหญ่ไม่คาํ นึ งถึงอาวุโส เวลาปฏิบตั ิจริ ง ๆ ก็ยงั ต้องคํานึ งถึงอยู่ เพราะถ้า
เลื่อนเด็กไปเป็ นหัวหน้าคนเก่ าจะรู ้ สึกอย่างไร ต้องนึ กถึงธรรมเนี ยมประเพณี ไว้บา้ ง ถ้าให้กา้ ว
กระโดดง่าย ๆ แค่นึกถึงก็ลาํ บากแล้ว และการที่เราไม่ค่อยจะรักกัน อาจจะทําให้การทํางานบังคับ
บัญชาไม่ ลื่นไหล แต่ ถา้ คํานึ งถึ งอาวุโสมากเกิ นไปก็ลา้ หลัง ดังนั้นต้องนึ กถึ งทั้ง 2 ด้าน ทั้ง
วัฒนธรรม ธรรมเนียม ประเพณี ของเรา และคํานึงถึงผลงานที่จะได้ดว้ ย อีกทั้งผูเ้ ชี่ยวชาญ ข เสริ มว่า
การเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องเป็ นอย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กบั หน้างานภารกิจ
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ของหน่วยงานนั้น ๆ เป็ นสําคัญ นอกจากนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ค อธิ บายว่า นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ใน
ฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งมีทศั นคติที่ดี ต้องมองความหลากหลายของคนทุก
ระดับ ให้อ อก เช่ น เมื่ อ ผูบ้ ริ ห ารมองท่ า นอยากให้ป ระเทศสามารถเดิ น ไปได้ มี ร ายได้ แต่ ด้ว ย
ข้อจํากัด เราจึงต้องมาดูว่าส่ วนล่างจะพัฒนาไปด้วยกันไหม เพราะสิ่ งที่เราต้องการคือการประสาน
ข้อปั ญหาต่าง ๆ เพื่อมาตอบโจทย์ ส่ วนสิ่ งที่ผเู ้ ชี่ ยวชาญ ค ทําเป็ นปกติวิสัยสําหรับการทํางาน คือ
การให้ลูกน้องเรี ยนรู ้งานซึ่ งกันและกัน เพราะถ้าใครคนนึ งลาออกคนที่อยู่จะสามารถทํางานต่อได้
หรื อถ้ามีใครเข้ามาติดต่อ ติดตามงานทุกคนจะสามารถให้ขอ้ มูลได้ครบถ้วน ซึ่งตรงนี้ คนของเราทํา
ได้ดี นอกจากนี้ มีสิ่งที่ ตอ้ งดําเนิ นการเฉพาะส่ วน เนื่ องจากงานของเรามี 2 ภาคส่ วนหลัก ๆ ใน
ภาคเอกชนมีเยอะ แต่เราจัดการได้ดี คนของเราดูแลได้เหมือนกันทุกคน แต่สาํ หรับภาครัฐแล้วนั้น
เรื่ องงบประมาณ เรื่ องที่ตอ้ งนําเสนอ เรื่ องที่ตอ้ งประสานงานกัน ต้องมาดูว่ามีข้ นั ตอนอย่างไรใน
โครงการนั้น ๆ ที่เราต้องพัฒนา ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องหลักสู ตร การกระจายข้อมูลข่าวสาร และนับว่า
โชคดีที่เรามีเครื อข่าย 6 สถาบันการศึกษาทัว่ ประเทศ เป็ นกําลังสําคัญในการช่วยกระจายข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับอาเซี ยน เนื่องจากทุกครั้งที่เราได้ขอ้ มูลมาเราจะบอกเครื อข่ายของเราก่อน และเป็ น
เรื่ องง่ายที่เมื่อเราบอกคนหนึ่ งไป แล้วข้อมูลจะกระจายไปทัว่ ซึ่งโดยมากเราบอกเบอร์ หนึ่ งของเค้า
เลย ที่เหลือปล่อยให้เป็ นเรื่ องวิธีบริ หารจัดการของเค้า ว่าคนของเค้าจะรู ้หรื อไม่ แต่สาํ หรับของเรา
การให้ขอ้ มูลต้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน นี่ คือสิ่ งที่สอนลูกน้องเสมอ ว่าแม้เราไม่ใช่หน่ วยผลิต
แต่คนข้างนอกมีความคาดหวังและเฝ้ ามองเราอยู่ อย่างไรก็ตามเราก็มีส่วนในการผลิตบ้าง เนื่องจาก
เรามีงบประมาณที่ภาครัฐให้มาใช้ในการสอน การทําเปเปอร์ หรื ออื่น ๆ ต้องผลิตบุคลากร โดยใช้
บุคลากรเป็ นคนส่ งต่อข้อมูลอาเซียนที่ได้อบรมมาแล้ว เราจะถ่ายทอดให้คนในประเทศอย่างไร แต่ก็
ยังเป็ นข้อมูลจํากัดแค่ในวงใน ณ วันนี้ เราจึงมีความพยายามที่จะทําให้เป็ นที่รับรู ้กนั ในวงกว้างมาก
ขึ้น เป็ นต้น
กล่าวโดยสรุ ป แม้บทบาทการเป็ นนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐจะมีบทบาท
ที่จาํ ต้องเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในเชิ งเฉพาะด้าน หรื อเฉพาะหน้าที่งานเป็ น
หลักสําคัญ รวมทั้งมีแผนงานการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐสู่ ประชาคมอาเซียน
อย่างชัดเจน ตามที่ผเู ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น ในแง่ของงานบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ในความเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ สําหรับภาครัฐคงเป็ นเรื่ องปกติธรรมดาที่จะต้องมี แต่ท้ งั นี้ ท้ งั นั้นใน
ภาครั ฐ นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์อยู่ใ นฐานะที่ เ ป็ นผูส้ นับ สนุ น ปฏิ บตั ิ ต ามที่ ไ ม่ ใ ช่ เ พี ย งคํา สั่ง
หากแต่เป็ นตัวบทกฎหมาย ข้อบังคับ รวมทั้งกฎระเบียบต่าง ๆ ดังเช่ น กรณี ของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ข ที่
กล่าวถึงการปรับโครงสร้างที่ไม่สามารถเพิ่มตําแหน่ งได้เอง หรื อจัดเพิ่มเงินเดือนให้ ในกรณี ปรับ
โครงสร้ างภายในกันเอง เพราะเนื่ องจากเรื่ องดังกล่าวต้องเป็ นไปตามพระราชบัญญัติขา้ ราชการ
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แผ่นดิน ต้องเข้าสภา แต่ท้ งั นี้ เพื่อความคล่องตัวก็เป็ นที่รู้กนั ภายในว่าเป็ นเรื่ องที่ยืดหยุน่ กันได้ตาม
ความเหมาะสมของหน่ วยงาน แต่จะไม่มีเรื่ องของตัวเงินเข้ามาเกี่ ยวข้อง หรื อแม้แต่ในกรณี ของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ค ต้องการประชาสัมพันธ์เพื่อทําให้คนรู ้จกั สมรรถนะอาเซี ยนในด้านงานบริ การ แต่
ประสบปั ญหาขาดงบประมาณมีไม่เพียงพอ เรื่ องตรงนี้จึงไม่ได้เป็ นที่รับรู ้กนั ในสังคมวงกว้าง หรื อ
จะเป็ นกรณี การสรรหาผูเ้ ชี่ยวชาญ ก ได้กล่าวไว้ว่าเราต้องหาวิธีการที่ดึงดูดมากกว่าเดิมที่เคยทํามา
ซึ่งสอดรับกับผูเ้ ชี่ยวชาญ ข ที่อธิบายถึงการกําลังจะทําให้ ก.พ. เปิ ดสอบภาค ก ได้ตลอดเวลา อันจะ
นํามาซึ่ งการได้มาซึ่ งคนดี คนเก่ งได้มากขึ้นกว่าเดิ ม และในส่ วนของประเด็นในด้านการพัฒนา
ผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ท่านเห็ นพร้องต้องกันว่า การเป็ นประชาคมอาเซี ยนนั้น บุคลากรในหน่ วยงาน
ภาครัฐ อย่างน้อย ๆ ต้องเข้าใจภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้ แม้หน่วยงาน
ต้นสังกัดของท่านผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 จะมีความสามารถในการพัฒนาอบรม หรื อโครงการเพื่อพัฒนา
บุคลากรในองค์การในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์มากเพียงใด ก็ไม่ได้เท่ากับการที่
บุคลากรในองค์การจะมีความตระหนักรู ้ในเรื่ องของภาษาอย่างจริ งจัง กล่าวโดยสรุ ปคือ แม้บทบาท
ผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะอยูใ่ นลักษณะของงานปกติวิสัยของนักบริ หารทรัพยากร
มนุษย์โดยทัว่ ไปแล้วนั้น ไม่ได้หมายความว่า สิ่ งต่าง ๆ ที่เป็ นเรื่ องปกติวิสัยเหล่านั้นจะเป็ นไปตาม
ผลที่ ค าดหวัง เสมอไป เนื่ อ งจากความเป็ นภาครั ฐ มี บริ บ ทที่ แ ตกต่ า งจากภาคเอกชนที่ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่
ระเบี ยบของบริ ษทั หรื อองค์การ หากเป็ นเรื่ องของกฎหมาย และการประชุ มในระดับสภา ต้อง
ได้รับมติเห็นชอบ หรื ออื่น ๆ ที่ไม่ใช่เรื่ องของการตัดสิ นใจของคนเพียงไม่กี่คน หรื อแม้แต่บางเรื่ อง
จัดเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งทํากันในระยะยาว แม้พอมองเห็นภาพ แต่ยงั ไม่ได้เห็นผลในเร็ ววันอย่างแน่นอน
และจากความเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐที่มีความ
ชัดเจนอย่างมากแล้วเราต้องพิจารณาถึงบริ บทของแต่ละองค์การภาครัฐที่มีความแตกต่างในภารกิจ
หรื อหน้า ที่ ห ลัก ขององค์ก ารนั้น ประกอบไปด้ว ย แต่ ท้ งั นี้ ทั้ง นั้น ในภาพรวมของ ก.พ. ซึ่ ง เป็ น
คณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ มีความพยายามเป็ นอย่างยิ่ง
ในการที่จะพัฒนาระบบการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ภาครัฐให้เหมาะสมกับบริ บทสังคมไทย และ
บริ บทของสิ่ ง แวดล้อ มภายนอกที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงไปตลอดเวลา แต่ ท้ งั นี้ ต้อ งใช้เ วลาในการ
ดําเนิ นการ หรื อแม้แต่สายงานบริ การของสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว เป็ นภาพสะท้อนที่ดี
ของความเชี่ ยวชาญในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่แม้ว่าในองค์การจะมีคนไม่มาก แต่ MRA on
TP ที่ทาํ อยูไ่ ด้สะท้อนความเชี่ยวชาญที่แท้จริ งของการเป็ นนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในภาพใหญ่
ของสายงานท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี
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2) ภาคเอกชน
สําหรับการเป็ นนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์น้ ี ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จ อธิ บายว่า บทบาทจะเป็ นอย่างไรต้องขึ้นอยู่กบั ยุคสมัยที่มีการปรับเปลี่ยน
ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ สังคม และการเมื อง จะส่ งผลให้นัก บริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์วา่ ต้องมีความรู ้ความเชี่ยวชาญอะไร จึงทําให้เรี ยกได้วา่ เป็ น “มืออาชีพ” (Expertise)
และในอดีตช่วงที่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ ได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่ งประเทศไทย มีคนถามว่า
ระหว่าง “การบริ หารทรัพยากรมนุษย์” (HRM) กับ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” (HRD) แตกต่าง
กันอย่างไร และคําตอบคือ นักทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่คนกลางที่คอยเอานโยบายมาเชื่อมต่อกันเพียง
เท่านั้น แต่แท้จริ งแล้ว นักทรัพยากรมนุษย์คือผูท้ ี่ช่วยกําหนดนโยบาย เป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ที่มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ของงานการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ได้ ส่ งผลให้จาํ เป็ นต้องมี
ความรู ้เรื่ องการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การ (HROD) รวมทั้งเรื่ องต่าง ๆ ที่จะทําให้องค์การ
เกิ ดการพัฒนาไปได้ ซึ่ งงานต่าง ๆ ที่ นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ในฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งรับผิดชอบเป็ นปกติวิสัย ได้แก่ ความรับผิดชอบด้านโครงสร้างองค์การ โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ ได้อธิบายว่า รู ปแบบโครงสร้างองค์การแบบเดิม ๆ แบบสมัยก่อน คือ เมื่อมีคนหายไป
จึงค่อยหาคนใหม่เข้ามาแทน แต่ปัจจุบนั เราคิดใหม่ทาํ ใหม่ กล่าวคือ เมื่อถึงสิ้ นปี บริ ษทั ของเราจะนํา
คนที่เหลือมากองรวมไว้ตรงกลาง แล้วจึงพิจารณาว่าใครเหมาะสมที่จะไปอยูจ่ ุดไหน จากนั้นเริ่ มจัด
โครงสร้ างองค์การใหม่ โดยไม่ยึดติดกับจํานวนคนว่าต้องมีก่ี คน เพราะเมื่ องานเปลี่ ยน งานจบ
จํานวนคน ก็ตอ้ งเป็ นไปตามนั้นเช่นกัน แต่ท้ งั นี้ เรื่ องโครงสร้างองค์การนี้ มีผลต่อการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน เช่น การวางแผนกําลังคนโดยดูจากคุณภาพในการทํางานกับงานที่มี โดยน้อง ๆ ในทีมช่วยทํา
แผนให้ การดูจากเนื้ องานที่ทาํ จุดเน้น คือ หากในทีมของเค้า ใครที่มีงาน 120% ใครมีงาน 70-80%
ให้เข้ามาบอกเรา เพราะหากทํางานเกินความสามารถจะเกิดการเสี ยหายในงานได้ เพราะไม่มีเวลา
ทบทวน ไม่มีการวางแผนที่ดี แต่หากงานมีนอ้ ยจนเกินไปจะทําให้งานน่าเบื่อ ไม่มีประสิ ทธิ ภาพใน
การทํางานที่ดี ซึ่ งทางบริ ษทั เรานี้ มีการบริ หารจัดการคนให้มีงานเต็มไม้เต็มมือตลอดเวลา อีกทั้ง
ต้องสนุกกับงาน ซึ่งระบบของเราจะแบ่งเป็ นช่วงอายุ เช่น ส่ วนปฏิบตั ิงาน ทํางานหน้างาน จะเป็ นผู ้
ที่มีอายุประมาณ 21-30 ปี หรื อ ผูท้ ี่อายุ 49-50 ปี ขึ้นไป จะเป็ นพี่เลี้ยงคอยสอนงานให้นอ้ ง ๆ เพราะ
ในการวางแผนสอนงานจํา เป็ นต้องใช้คนที่ มีการเรี ย นรู ้ ที่เกิ ดขึ้ นจากการปฏิ บตั ิ งานจริ ง ต้องมี
ประสบการณ์เยอะ กล่าวได้วา่ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่นอกจากจะต้องเป็ นหุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์
แล้วนั้น เรื่ องที่สาํ คัญมาก คือ ต้องกําหนดแผนกลยุทธ์ของนักทรัพยากรมนุ ษย์ท้ งั ด้านบริ หารและ
พัฒนาด้วย ซึ่ งผูเ้ ชี่ยวชาญ ง ได้อธิบายอย่างสอดคล้องกันไว้ในประเด็นการปรับโครงสร้างองค์การ
และหน่ วยงานต่าง ๆ ในองค์การ กล่าวคือ ในทางปฏิบตั ินกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งมีหน้าที่น้ ี
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อยูแ่ ล้ว เพราะเมื่อจุดมุ่งหมายขององค์การเปลี่ยน หรื อธุรกิจขององค์การเปลี่ยนแปลง แต่โครงสร้าง
ยังเป็ นเช่นเดิมก็ไม่เวิร์ค เช่น ทําธุรกิจในประเทศไทยใช้โครงสร้างอย่างหนึ่ง แต่เมื่อใดที่มีนโยบาย
เริ่ มออกต่างประเทศ ถ้าใช้โครงสร้างแบบเดิมที่เน้นเฉพาะภายในประเทศ ใครจะมารับผิดชอบตรง
ส่ วนของโครงสร้ างต่ างประเทศ เพราะฉะนั้นจึ งจําเป็ นที่ จะต้องปรั บโครงสร้ าง เช่ น ควรจะมี
หน่วยงานต่างประเทศขึ้นมาหรื อไม่ ในระยะเริ่ มแรกควรขยายตัวอย่างไรก่อนที่จะเปลี่ยน แล้วใน
ท้ายที่สุดการบริ หารจัดการควรจะออกมาเป็ นรู ปแบบใด จึงเห็นได้ว่าโครงสร้างองค์การเป็ นเรื่ องที่
สําคัญ มีความเป็ นพลวัตรจะต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลา โดยนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่ช่วย
ดูแลเรื่ องนี้ ร่วมกับสายธุ รกิจ อาจะจะช่วยในแง่ของการเป็ นผูช้ ่วยริ เริ่ มว่าควรจะเป็ นแบบไหน ช่วย
แนะนําในแง่ของการชี้ ให้เห็นถึงจุดที่ควรปรับโครงสร้างได้แล้ว แม้เราจะทําธุ รกิจในปั จจุบนั ที่มี
ขอบเขตแบบเดิมก็ตาม ดังนั้นนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์กบั โครงสร้างองค์การเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทํางาน
ควบคู่กนั เสมอ ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตลอดเวลา แต่ตอ้ งมองว่าเราไม่ใช่ผเู ้ ชี่ยวชาญเรื่ อง
ธุรกิจนั้น ๆ โดยตรง ซึ่ งในแง่ของการทํางานนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ควรทํางานร่ วมกับหุ น้ ส่ วน
ทางธุ รกิ จ หรื อหัวหน้างาน หรื อผูจ้ ดั การของธุ รกิ จ หรื อกรรมการผูจ้ ดั การธุ รกิ จ ในแง่ ของการ
ปรับเปลี่ยนองค์การให้เหมาะสม แล้วนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ช่วยดูในแง่ของความเป็ นไปได้
สายธุ รกิ จดูเรื่ องความเหมาะสมทางธุ รกิ จ สองสิ่ งนี้ ตอ้ งทําควบคู่กนั ไป ดังที่เรี ยกว่าหุ ้นส่ วนทาง
ธุรกิจ (Business Partner) เพราะหากให้นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ไปออกแบบให้เลยคงไม่ใช่
เพราะนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ไม่ได้รู้ทุกด้าน เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งยอมรับ เราไม่ใช่พหู สูต เราจะรู ้เชิ ง
หลักการในการจัดโครงสร้างองค์การ เรามองเห็นแง่ของความซํ้าซ้อนของงาน แต่เราไม่ได้รู้ธุรกิจ
ทุกเรื่ อง เพราะฉะนั้นผูท้ ี่เป็ น Champion ควรเป็ นหุ น้ ส่ วนทางธุรกิจ หรื อเป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรกิจด้วย
แล้วนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึงเข้าไปมีส่วนร่ วมตรงนั้น ซึ่ งอาจเป็ นลักษณะผูท้ ี่คอยประสานงาน
ทางธุ รกิ จ (Co-business) หรื อผูท้ ี่คอยประสานงานให้กบั พันธมิ ตร (Co-partner) และสําหรั บ
โครงสร้ า งองค์ก ารเมื่ อ เข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นสํ า หรั บ ภาพใหญ่ ภ าพรวมจะต้อ งมี อ งค์ก าร
ต่างประเทศที่คอยประสานงานกับต่างประเทศโดยตรง แต่ถา้ เราเจรจาธุรกิจกับต่างประเทศ แต่ไม่มี
องค์การต่างประเทศ สิ่ งที่ตอ้ งเตรี ยม คือ โครงสร้างองค์การอาจไม่มีผล เพียงแต่ตอ้ งเตรี ยมคนของ
เราให้พร้อมที่จะติดต่อกับต่างประเทศ ทั้งนี้ ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั จุดมุ่งหมายขององค์การกับทิศทางธุ รกิจ
ในปั จจุ บนั โดยทัว่ ไปแล้วโครงสร้ างองค์การปั จจุบนั เป็ นเรื่ องสําคัญ จําเป็ นต้องมี โครงสร้ างที่
เหมาะสมที่จะรองรับการติดต่อกับธุรกิจในแต่ละเรื่ อง ซึ่งนอกจากองค์การต่างประเทศแล้ว องค์การ
ที่จะช่วยเสริ มสร้างภาคพจน์บริ ษทั ในต่างประเทศก็อาจมีความจําเป็ น เพราะจะช่วยให้เค้าได้รู้จกั เรา
ได้มากขึ้น อาจเป็ นองค์การสําหรับ SMEs ที่อาจจะมีมุมมองที่จะไปต่างประเทศ แต่ยงั ไม่รู้จกั ใคร
เรื่ องโครงสร้างนี้ แท้จริ งแล้วนั้นขึ้นอยูก่ บั ลักษณะทัว่ ไปของธุรกิจ จุดมุ่งหมายของธุ รกิจ และการ
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ตั้งเป้ าหมายของบริ ษทั ว่าจะไปธุ รกิจนั้นแบบเต็มตัวหรื อไม่เต็มตัวในต่างประเทศ เป็ นต้น อีกทั้ง
ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ฉ ได้อ ธิ บ ายถึ ง ความจํา เป็ นในการปรั บ โครงสร้ า งองค์ก ารให้ เ หมาะสมกับ การ
เปลี่ ย นแปลง ว่ า เป็ นสิ่ ง ที่ จ าํ เป็ นละต้อ งเป็ นอี ก ทัก ษะหนึ่ ง อี ก หน้า ที่ ง านหนึ่ ง ของนัก บริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ งในแง่ของการทํางานของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์มกั จะมี 2 มุมมอง มุมมอง
แรกได้แก่ การทําอย่างไรให้พนักงานมีความสุ ขในการทํางานเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เมื่อ
เป็ นประชาคมอาเซียน โดยต้องมองถึงโครงสร้างปั จจุบนั ของเราว่าได้ตอบสนองมุมมองนี้ แล้วหรื อ
ยัง เพราะถ้าจะมองว่าเราสร้างองค์การเพื่อตอบโจทย์สมรรถนะ (Competency) อย่างเดียว ถือว่าไม่
สมเหตุสมผล ดังนั้นต้องทําให้โครงสร้างองค์การตอบสนองทั้งองค์การและสนองทั้งคน ดังที่กล่าว
ไปแล้วว่าโครงสร้างองค์การควรทําเป็ นแบบภาคพื้น (Regional) ซึ่ งจะทําให้ตอบโจทย์การสร้าง
ประสิ ทธิภาพให้กบั องค์การ และถ้าเรามองว่าหนึ่งภาคพื้นคือหนึ่ งประเทศ การที่บริ ษทั จะไปลุงทุน
ในที่ที่เดียวกันแล้วกระจายสิ นค้าส่ งไประเทศอื่นในภาคพื้นเดียวกันจะทําให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
หรื อไม่ ถ้าตอบโจทย์นั่นหมายถึงการปรับโครงสร้างองค์การจะทําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดกับ
ธุ รกิจนี้ ส่ วนในเรื่ องของความสุ ขของคน เราสามารถพูดได้หรื อไม่ว่า หากโครงสร้างองค์การเป็ น
แบบภาคพื้น เราจะสามารถสื่ อสารให้พนักงานเห็นว่า “คุณมีโอกาสเติบโต” เพราะเมื่อก่อนนั้น
กรรมการผูจ้ ดั การ (President) อยู่หนึ่ งประเทศ แต่มีตาํ แหน่ งเพิ่มอี กหนึ่ งตําแหน่ ง คือ ผูด้ ู แล
สํานักงานภูมิภาค (Regional Office) ดูแล 5 ประเทศ จึงเป็ นโอกาสของพนักงานที่เก่ง บริ ษทั จะต้อง
วางแผนพัฒ นาเค้า ต้อ งมี แ ผนประเมิ น คน เพื่ อ หาผูท้ ี่ เ หมาะสม มี อ งค์ป ระกอบอะไรบ้า งคื อ
สมรรถนะของคนที่จะมาทํางานภาคพื้น และที่สําคัญ คือ การสื่ อสารให้คนเข้าใจ กล่าวคือ การ
สื่ อสารบ่อยๆจะจัดเป็ นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่ ง ต้องมีการสื่ อสารตลอดเวลา คนที่สื่อสารได้ดี
ที่สุดคือผูน้ าํ ส่ วนนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มีหน้าที่ช้ ี แนะผูน้ าํ ว่าแผนแม่บท หรื อขั้นตอนการ
สื่ อสารควรจะเป็ นอย่างไร และต้องทํากับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกลุ่มไหน เป็ นต้น
นอกจากนี้ นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษ ย์ในฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรั พยากร
มนุ ษย์ จําเป็ นต้องมีการทบทวนและเสริ มสร้าง หรื อปรับปรุ งค่านิ ยมขององค์การและหน่ วยงาน
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การให้สอดรับกับการเป็ นประชาคมอาเซียน
ซึ่ง ผูเ้ ชี่ยวชาญ ง อธิ บายว่าประเด็นนี้ เป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นอย่างแน่ นอน อันเนื่องมาจากงานหลักของนัก
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ แม้จะไม่ได้ไปประชาคมอาเซี ยน สิ่ งเหล่านั้นคือเรื่ องปกติวิสัยที่ตอ้ งทําอยู่
แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นการพยายามปรับปรุ งระบบต่าง ๆ ให้ทนั สมัยและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น อีกทั้ง
ต้องสอดคล้องกับองค์การ รวมทั้งกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ในสมัยก่อนเราจะรับคนแบบธรรมดา
ทัว่ ไป ไม่มีปัญหาอะไร รับคนด้วยวิธีการเดิ มๆ แต่เมื่อผ่านมาสักระยะหนึ่ ง เราต้องรับคนที่มีพ้ืน
ฐานความรู ้มากขึ้น องค์การเปลี่ยนแปลง คนเปลี่ยน Generation จาก Baby Boomer เป็ น Generation
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X หรื อ Generation Y จึงต้องมองคนเพื่อรับคนเข้ามาประสมรวมกันให้ได้ เพื่อให้เกิดการเป็ นตัว
ตายตัวแทน กล่าวคือ สําหรับแง่ของการปรับปรุ งกระบวนการต่าง ๆ ในการทํางานจําเป็ นต้องทํา
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง องค์ก ารที่ จ ะไปสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ยิ่ ง จํา เป็ นต้อ งรั บ คนที่ มี
ความสามารถเพียงพอที่จะไปทําธุ รกิ จหรื อเจรจาติดต่อกับคนต่างประเทศได้ ต้องเป็ นคนที่มีพ้ืน
ฐานความรู ้ เป็ นคนที่มีการศึกษาระดับหนึ่ง และสามารถใช้ภาษาได้ มีความสามารถที่จะปรับตัวให้
รองรั บหรื อเข้าใจวัฒนธรรมต่าง ๆ ในการทําธุ รกิ จร่ วมกัน ซึ่ งผูเ้ ชี่ ยวชาญ ฉ อธิ บายในประเด็น
เดียวกันไว้ว่า ทั้งนี้ท้ งั นั้นต้องขึ้นอยูก่ บั เครื่ องมือของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (HR Tools) ว่าจะ
สื่ อสารอย่างไร ผูน้ าํ เข้าไปเป็ นตัวแทนที่จะแสดงให้เห็นอย่างไร ซึ่ งสําหรับองค์การต้นสังกัดของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ฉ เมื่อทราบข่าวเรื่ องประชาคมอาเซี ยนก็ได้ทาํ การศึกษาโดยทันที ซึ่ งวงจรการทํางาน
ของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์มีต้ งั แต่ สรรหา คัดเลือก รับคน จากนั้นให้คนปรับตัวเพื่อให้สามารถ
ทํางานกับองค์การได้ จากนั้นจึ งโยงเข้ากับงานในแง่ ของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ตอ้ งดูเรื่ อง
ระบบการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน (PMS) โยงไปถึงเรื่ องการพัฒนาคนไปสู่ การวางเส้นทางสาย
อาชีพให้กบั พนักงาน (Career Path) โยงไปสู่ การวางแผนการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง (Succession Plan) โยง
ไปถึงการให้รางวัล (Rewarding) จากนั้นโยงไปถึงการรักษาบุคลากรไว้กบั องค์การ (Retention)
จนกระทัง่ การเกษียณอายุ (Retirement) เป็ นต้น กลับมาในส่ วนของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เมื่อ
ทราบเรื่ องประชาคมอาเซียน เรื่ องการสรรหา คัดเลือกคน ต้องเริ่ มมองว่ามหาวิทยาลัยใดในอาเซียน
จะเป็ นที่ที่เราสามารถดึงดูดคนให้เข้ามาทํางานกับเราได้ เช่น ผูท้ ี่อยูใ่ นวัยสรรหาความมัน่ คง (Midcareer) ช่วงอายุราว ๆ 45-55 เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์ แล้วคนที่มีประสบการณ์อาเซียนอยูต่ รงไหน
บ้าง คนที่มีจุดแข็งในแต่ละหน้าที่งานอยูต่ รงไหนบ้าง ซึ่ งเราจะสามารถทราบได้ทนั ทีว่าบริ ษทั ที่มี
คนเก่ง ๆ เหล่านี้ในอาเซี ยนอยูต่ รงไหนบ้าง เพราะเรามีฐานข้อมูลกําลังคน (Data-map) และในแง่
ของการสรรหา คัดเลือก สําหรับ Talent หรื อ Young Talent เราจะไปหาว่าในแต่ละประเทศเค้ามีผมู ้ ี
วุฒิสามารถ (Talent) สายงานไหนกันบ้าง ซึ่งเราก็จะเก็บไว้เป็ นข้อมูล ส่ วนแง่ของการดึงดูดคนเก่ง
เราต้อ งสร้ า งเครื อข่ าย แต่ ก่ อ นสร้ า งเราต้อ งรู ้ ธุรกิ จ ระยะยาวก่ อ น แล้ว จึ ง โยงธุ รกิ จ เข้า กับ คลัง
กําลังคนที่เราได้ทาํ ไว้ (Workforce-banking) ถ้าธุ รกิ จต้องการขยายไปในอาเซี ยน เป็ นหนึ่ งเดี ยว
(One ASEAN) เราต้องรู ้ ต้องเริ่ มประเมินคนของเราว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน รองรับธุรกิจ
ระยะยาวได้มากน้อยแค่ไหน รู ้ถึงช่องว่าง จากนั้นจึงเริ่ มไปสรรหา คัดเลือกคน เช่น ในมหาวิทยาลัย
เราต้องสร้ างเครื อข่ายกับเค้า หรื อสร้างเครื อข่ายกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับทางมหาวิทยาลัย เช่ น
ผูน้ าํ นักศึกษา อาจารย์ เพื่อให้เค้าได้รู้จกั ตัวตนของเรา แล้วจึ งทําการสรรหาในสถาบันการศึกษา
(Campus-Recruitment) โดยต้องตอบคําถามให้ได้ว่า ทําอย่างไรนักศึกษาจะรู ้จกั บริ ษทั อาจทําผ่าน
การเข้าไปช่วยเหลือ สนับสนุ น วิธีการนี้ ใช้สาํ หรับคนจบใหม่ (Green Port) และคนที่เป็ นผูม้ ีวุฒิ
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สามารถในส่ วนผูท้ ี่อยู่ในวัยที่กาํ ลังสรรหาความมัน่ คง (Mid-career) ต้องอาศัยผูท้ ี่มีอาชี พเดียวกัน
เข้าไปในสมาคมต่าง ๆ สมาคมการตลาด สมาคมการขาย ฯลฯ และส่ งคนเข้าไปดูว่าใครคือคนที่ใช่
แล้วจึงเข้าไป แต่หากเป็ นวัยที่กาํ ลังสรรหาความมัน่ คงระดับสู งต้องใช้วิธีการเฉพาะราย (Personal
Approach) เหล่านี้ คือเรื่ องการสรรหา คัดเลือก และทางด้านผูเ้ ชี่ ยวชาญ จ อธิ บายเรื่ องการสรรหา
คัดเลือก ไว้วา่ เป็ นประเด็นที่มีความสําคัญมาก ซึ่งเป็ นเสาหลักอย่างหนึ่งเลย กล่าวคือ การทําธุรกิจมี
เงิ นเยอะ เทคโนโลยีเยอะ แต่ความสําเร็ จอยู่ที่คน เช่ น เราหาคนมาคนหนึ่ งต้องดูว่าทัศนคติเป็ น
อย่างไร สําหรับองค์การต้นสังกัดของ ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ ให้คุณค่ากับคนดีมากกว่าคนเก่ง เนื่องจากคนดี
สอนให้เก่งได้ แต่คนเก่งสอนให้ดียาก เพราะคนเก่งอาจมีอีโก้สูงไม่ฟังใคร เข้ากับใครไม่ได้ ซึ่ งใน
ความเห็นส่ วนตัวของผูเ้ ชี่ยวชาญ จ เห็นว่า บางบริ ษทั ที่รับคนที่ IQ เยอะ ดูจากความฉลาด ความเก่ง
แต่เวลาเอาคนออก ส่ วนใหญ่ปัญหาอยูท่ ี่เรื่ อง EQ ดังนั้นควรทดสอบเรื่ อง EQ (ความฉลาดทาง
อารมณ์) ว่ามีการทํางานกับผูอ้ ื่น การเติบโต จนถึงการเติบโตเต็มที่ การใช้ชีวิตมีทศั นคติอย่างไร มี
ความพึงพอใจอะไร เรื่ องพวกนี้คือสิ่ งที่กาํ หนดพฤติกรรมในจิตใต้สาํ นึก เช่น กรณี คนเก่ง แต่เข้ากับ
คนยาก สร้างทีมยาก พูดได้หลายภาษา แต่พูดไม่ได้ภาษาเดียว คือ ภาษาคน แบบนี้ ก็ยุ่งเหมือนกัน
เข้าไปวงไหนวงแตก ทางองค์การของเราไม่ตอ้ งการคนแบบนี้ เพราะฉะนั้นเรื่ องของการสรรหา
คัดเลือก จําเป็ นต้องดูคนที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ โดยนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่ดีตอ้ งวางแผน
เผือ่ ไว้ 3-5 ปี ข้างหน้า เช่น ตําแหน่งนี้อาจจะเติบโตขึ้น จึงต้องเผือ่ ศักยภาพของคนที่จะรับเข้ามาด้วย
เพราะเมื่อบางครั้งเมื่อแรกรับคนต้องการคนจบปริ ญญาตรี มีประสบการณ์ 3 ปี หามาเพียงเท่านี้ พอ
วันนึงจะเติบโตขึ้นเป็ นผูบ้ ริ หารอาวุโส (Senior Manager) หรื อเป็ น AVP (Assistant Vice President)
ก็ข้ ึนต่อไม่ได้ จึงต้องหาคนมาใหม่ ดังนั้นจึงต้องมีการเผื่อไว้ หากคนนี้ น่าจะไปต่อได้ ทั้งนี้ ท้ งั นั้น
ความสําคัญในการสัมภาษณ์และคัดเลือกคนเข้ามาทํางานที่นอกจากจะดูคนที่มีคุณสมบัติเยอะแล้ว
ต้องหาคนที่เหมาะกับงาน ซึ่ งหาไม่ได้ง่าย ๆ จําเป็ นต้องคุยกันให้เข้าใจตั้งแต่แรก คุยให้ชดั เจน
เพราะการลาออกจากงานแต่ละครั้ง เปลี่ยนงานคือเปลี่ยนชีวิต นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งบอก
ความจริ งให้คนยอมรับสิ่ งที่จะเกิดขึ้น แล้วให้เค้าลองชัง่ นํ้าหนักดูว่ารับได้หรื อไม่ ว่างานนี้ จะเป็ น
ตรงกลางที่จะมาลองทําด้วยกันหรื อไม่ ถ้าได้ก็เข้ามา สําหรับองค์การของเราจะให้ลกั ษณะงานที่
ชัดเจน ในการพูดคุยเลย แต่ท้ งั นี้ การสัมภาษณ์คนและรับคนเข้ามาทํางานต้องไม่มีอคติ โดยทาง
องค์การของเรามีคณะกรรมการจาก 3 ฝ่ าย ได้แก่ (1) ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ดูเรื่ องความ
ต้องการของบริ ษทั ความพร้อมในการทํางาน คุณสมบัติ (2) ผูบ้ งั คับบัญชาสายงาน (Line of
Command) ดูว่าคนนั้นจะสามารถรองรับงานที่ตอ้ งทําได้ และ (3) ผูเ้ ชี่ ยวชาญของตําแหน่ งงาน
นั้น ๆ (Expertise) เช่น รับตําแหน่งกฎหมาย ต้องมีนกั กฎหมายเก่งๆมานัง่ สัมภาษณ์ดว้ ย เพื่อดูว่าคน
ที่จะรับเข้ามามีศกั ยภาพหรื อไม่ รู ้ดา้ นกฎหมายเหมาะสมตามความต้องการหรื อไม่ และสําหรับนัก
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บริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การของผูเ้ ชี่ยวชาญ จ
จะต้องสามารถวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ได้ สามารถสรรหา คัดเลือกคนให้
เหมาะกับตําแหน่งงานได้จดั โครงสร้างองค์การได้ รวมทั้งบริ หารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ
พนักงานได้ (Compensation & Benefit) และอีกประเด็นที่เราจะละเลยไม่ได้ คือ เครื่ องมือที่ใช้ใน
การรับคนเข้าทํางาน ต้องได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ ซึ่ งเราเรี ยกว่าเครื่ องมือในการทดสอบ (Tools
Test) จะทดสอบบุคลิกภาพ (Personality) ว่าเป็ นคนแบบไหน ให้ความสําคัญกับคนรอบข้างหรื อไม่
(Care of Other) มีภาวะผูน้ าํ หรื อไม่ มีจิตใจบริ การหรื อไม่ (Service Mind) มีความสามารถในการ
บริ ห ารจัด การที ม หรื อ ไม่ มี ค วามพร้ อ มหรื อ ไม่ เช่ น พร้ อ มที่ จ ะเป็ นผูบ้ ริ ห าร พร้ อ มที่ จ ะเป็ น
Supervisor โดยใช้การทดสอบที่เหมาะสมกับตําแหน่ ง เมื่อทดสอบเสร็ จ จึงมีการติดตามผลอย่าง
ต่ อเนื่ อง ดังเช่ น เมื่ อเป็ นผูบ้ ริ หารมี ความเข้าใจสถานการณ์ หรื อไม่ บริ หารคนเป็ นหรื อไม่ เก่ ง
หรื อ ไม่ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยัง มี ป ระเด็ น เรื่ อง ค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ ข องพนัก งาน
(Compensation & Benefit) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จ อธิบายว่า ในยุคประชาคมอาเซียนประเด็นนี้จะเป็ นสิ่ ง
ที่จูงใจสําคัญที่จะดึงดูดคน เช่น เด็กรุ่ นใหม่ (บางคน) ต้องถูกพัฒนาให้มีแรงจูงใจ ใฝ่ สัมฤทธิ์ คือ มี
ความสุ ขเมื่อได้เห็นผลสําเร็ จของงาน อันนอกจากที่จะหวังแต่ค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว เนื่องจาก
เด็กรุ่ นใหม่ ชอบท้าทายตัวเองและมี ความสุ ขเมื่ อตัวเองทําได้ คือ จะรู ้ สึก ว่าตัวเองเก่ งขึ้นมาอี ก
ระดับนึ ง หรื อเรี ยกว่า Milestones ของการทํางาน กล่าวคือ เมื่อคนทํางานด้วยใจ มีความสุ ข สนุกที่
จะเห็ นผลสําเร็ จของงาน องค์การที่พฒั นาคนให้เห็นคุณค่ากับแนวคิดนี้ ได้ องค์การจะได้ผลลัพธ์
สุ ดท้ายที่ดี (Outcomes)
เมื่อสรรหา คัดเลือกคนเข้ามาทํางานกับองค์การได้แล้ว คงหนี ไม่พน้ การขับเคลื่อน
องค์การด้วยการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Management) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จ อธิ บายว่า
เราขับเคลื่อนองค์การด้วยการบริ หารผลการปฏิ บตั ิงาน โดยการเทียบเคียงกับแผนที่ต้ งั ไว้ ว่าตัว
แปรเปลี่ ย นไปเยอะหรื อไม่ เรื่ องนี้ จํา เป็ นต้อ งทํา อย่ า งเป็ นระบบ ซึ่ งในองค์ก ารของเราให้
ความสําคัญกับเรื่ องกระบอกเงินเดือน และโครงสร้างเงินเดือน ด้วยการจ้างคนนอก (Third Party)
มาเป็ นที่ปรึ กษา ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันการเกิดอคติ ซึ่ งในปั จจุบนั เรามีกระบอกเงินเดือนทั้งหมด 10
กระบอกในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาชี พ เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน เช่น วิศวะ (ธุ รกิจหลักของเรา)
ตัวอย่าง กรณี เราย้ายไปสิ งคโปร์ มาเลเซี ย นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งหาข้อมูลภาษีเงินได้ หัก
ณ ที่จ่าย หรื อ วัฒนธรรมของประเทศเค้า วัฒนธรรมองค์การเค้าเป็ นอย่างไร เค้าทําอย่างกันแบบ
ไหน มีค่านิยมอย่างไร อีกทั้งต้องให้ความรู ้คนของเราก่อนที่จะไปทํางานในประเทศนั้น ๆ เพื่อเวลา
ไปทํางานร่ วมกับเค้าแล้วจะได้เกิดความกลมกลืน เช่น ต้องรู ้วา่ บ้านเมืองเค้าให้คุณค่ากับอะไร อะไร
ไม่สุภาพ เพราะหากเราทําไม่ถูกวัฒนธรรมของเค้า เราอาจถูกดูหมิ่นได้ เป็ นต้น อีกทั้ง ผูเ้ ชี่ยวชาญ ฉ
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อธิ บ ายเกี่ ย วกับ ระบบการบริ ห ารผลการปฏิ บ ัติ ง าน (PMS) ที่ ใ นแต่ ล ะประเทศจะมี รู ป แบบที่
เฉพาะเจาะจง ซึ่ งนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งมาดูว่าอะไรบ้างที่ควรให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ต้องเตรี ยมแนะนําเกี่ยวกับนโยบายการสร้างความผูกพันทางใจ การ
พัฒนาบุคลากร การวางเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) การให้รางวัล (Rewarding) ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้
เป็ นสิ่ งที่ผเู ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งดูว่า อะไรคือมาตรฐานเดียวกัน อะไรควรเป็ น
ความต่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับองค์การ เช่น การพัฒนาภาวะผูน้ าํ เราต้องการรวมศูนย์การ
พัฒนาผูน้ าํ ของเราจากทัว่ โลกให้เป็ นแนวทางเดียวกัน ท่านประทานก็อนุ มตั ิเพื่อจะสร้างผูน้ าํ เรา
ลงทุนไปหลายพันล้านเพื่อสร้างภาวะผูน้ าํ เป็ นต้น
ทั้งนี้ นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ในฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์
จะต้องสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้กบั องค์การได้
ดังที่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ง อธิ บายว่า องค์การเดินด้วยคน ความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบในการแข่งขัน คือเรื่ อง
คนเป็ นหลัก เพราะทุกวันนี้เงินซื้อได้ทุกอย่างในแง่เทคโนโลยี ในแง่ของระบบ ในแง่ของการลงทุน
ต่ า ง ๆ กล่ า วคื อ หากมองในองค์ก ารขนาดเดี ย วกัน คงไม่ เ ห็ น ถึ ง ความได้เ ปรี ย บเสี ย เปรี ย บ
ขณะเดียวกัน ถ้าขนาดเท่ากัน แต่เราขาดเรื่ องคน เราสามารถที่จะทุ่มไปดึงคนเก่ง ๆ มาทํางานกับเรา
ได้ แต่ถา้ องค์การไหนไม่ได้พฒั นาคนในองค์การเลย วันใดวันหนึ่งองค์การอาจลงความสามารถลง
ไปได้ แต่หากองค์การสามารถพัฒนาคน ลงทุนกับคน แล้วพร้อมที่จะดึงคนใหม่ ๆ เลือดใหม่ ๆ เข้า
มาผสม มาเติมให้องค์การทันสมัย อยู่ตลอดเวลา ซึ่ งเห็นได้ว่าเรื่ องเทคโนโลยี คือเรื่ องที่คนมีเงิน
เหมือนกันสามารถซื้อหามาได้เท่ากัน จึงขึ้นอยูก่ บั คนที่จะมาบริ หารความสามารถในการแข่งขันว่า
ใครมีความสามารถในการบริ หารได้ต่างกัน เพราะถ้าคนของคุณมีความสามารถมากกว่า ต่อให้เรามี
เงินมากขึ้นเท่าไร ซื้ อระบบเสริ มได้ แต่ไม่มีทางสู ้คุณได้ เพราะต้นทุนเราจะเพิ่มมากขึ้น ถ้าเรายอม
ซื้อระบบที่แพงขึ้นเพื่อเอาชนะ แต่ถามว่าถ้าหาลงทุนมากขนาดนั้น กับคุณลงทุนขนาดนี้ แล้วมีคนที่
มีความสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์การได้ (Value Added) ใครจะเป็ นระยะยาวกว่ากัน
เพราะฉะนั้นในการทําธุ รกิจ การเติบโตอย่างยัง่ ยืนและต่อเนื่ อง ขึ้นอยู่กบั คนที่เป็ นผูพ้ ฒั นาให้มนั
เกิดขึ้น แม้ทรัพยากรอื่น ๆ จะมีความสําคัญ แต่สู้คนไม่ได้ อีกทั้งคนที่มีอยูห่ ากไม่มีความสามารถ
อาจทําให้คุณสมบัติหรื อความสามารถของทรัพยากรอื่น ๆ เสื่ อมลงไปด้วยซํ้า เพราะฉะนั้น บทบาท
นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่สาํ คัญตรงนี้ คือ การที่จะช่วยสนับสนุน ส่ งเสริ มการพัฒนาคน หาคนที่
ดี มาใส่ ไว้ในองค์การ การปรั บเปลี่ ยนทัศนคติ ค่านิ ยมของคนให้สอดคล้องและยอมรั บกับการ
เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะยุค ที่ มี ก ารค้า ขายอย่า งไร้ พ รหมแดน เรื่ อ งเหล่ า นี้ จะช่ ว ย
เสริ ม สร้ า งให้ ค นสามารถรองรั บ ประชาคมอาเซี ย นได้ นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นฐานะ
ผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความสามารถในการ
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แข่งขันให้กบั องค์การผ่านการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของบุคลากร เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบั องค์การ นอกจากนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ง ได้อธิ บายถึงประเด็นโครงสร้างค่าตอบแทนที่ตอ้ งจ่ายให้
สอดคล้องเช่นกัน เพราะหากเราจ่ายค่าตอบแทนไม่คุม้ กับสิ่ งที่เกิดขึ้น บริ ษทั ที่เค้าสามารถจ่ายได้จะ
ดึงเอาคนของเราไปได้ เพราะฉะนั้นต้องทําอย่างไรเราถึงจะแก้ปัญหาตรงนี้ ได้ เราจึงต้องพร้อมที่จะ
มี ตวั ตายตัวแทน เพราะเราคงไม่สามารถขึ้นเงิ นเดื อนได้โดยไม่มีขอบเขต เพราะในแง่ ของการ
บริ หารคนโดยใช้เงิ นเราต้องดูถึงความเป็ นธรรมในองค์การและระหว่างองค์การด้วย รวมทั้งดู
ความสามารถในการจ่ายขององค์การด้วย ซึ่ ง 3 สิ่ งนี้ คือหลักสําคัญในแง่ของการจ่ายค่าตอบแทน
ให้กบั คน
ทั้งนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จ อธิ บายถึงความสามารถในการบริ หารช่ องว่างระหว่างช่ วงวัย
(Generation Gap) ที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพต้องสามารถทําได้ โดยสําหรับองค์การของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จ นั้น นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีความเชี่ ยวชาญด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
จะต้องหาจุดแข็งจุดอ่อนของคนแต่ละช่ วงวัย เพื่อนํามาเติมเต็มแต่ละจุดแข็งขององค์การเพื่อให้
องค์การเติบโตอย่างยัง่ ยืน หรื อเกิดประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด อันจะเป็ นที่มาของการมีเลือดเก่าเลือด
ใหม่ในองค์การในสัดส่ วนที่เหมาะสม เช่น คนรุ่ นเก่าที่มีประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิ บตั ิ งานจริ งเยอะ ลองผิดลองถูกมาเยอะ บางคนลองมาเยอะจนกลัวไปหมด ไม่กล้าทําอะไร
ดังนั้นคนเหล่านี้ จะทําธุ รกิจยาก เนื่ องจากการทําธุ รกิจต้องตัดสิ นใจเร็ ว ถ้าช้าอาจเสี ยโอกาส โดน
คู่แข่งฉกฉวยไปหมด ส่ วนเด็กรุ่ นใหม่ ๆ ร้อนวิชา มีพลังเยอะ มีความอยากที่จะทํา อยากลองเสี่ ยง
โน้นเสี่ ยงนี่ ดังนั้นต้องเอาคนเลือดเก่าและเลือดใหม่มาประสมกันแล้วหารออกมา สําหรับเรื่ องการ
บริ หารช่ องว่างระหว่างช่ วงวัย มีความจําเป็ นอย่างมากที่ตอ้ งถ่วงนํ้าหนักให้ดีๆ เพราะถ้ามีคนเก่า
มากไปองค์การจะโตช้า ถ้ามีคน Generation Y มากไปองค์การอาจหมดตัวเลยก็ได้ เพราะหากเกิด
คิดไม่รอบคอบ เมื่อเจอปั ญหาแล้วใจร้อน เชื่อมัน่ ในตัวเองสู ง ไม่ฟังใคร ก็ตายกลางทางได้เช่นกัน
ทั้งนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จ อธิ บายเสริ มไปถึงเรื่ องการพยายามสร้างคนรุ่ นต่อ ๆ ไป หรื อคนรุ่ นใหม่ใน
องค์การ กล่าวคือ เมื่อมีนกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็ นเดี่ยวมือหนึ่ ง ย่อมต้องมีเดี่ยวมือสอง เพราะ
คนอยูแ่ ถวหน้า ๆ รู ้จกั ผูบ้ ริ หารกันหมดแล้ว ต้องให้เวทีกบั น้อง ๆ แถวถัด ๆ ไปบ้าง เพราะเมื่อเค้า
โตขึ้นมาจะได้รู้สึกว่าบริ ษทั ภูมิใจและชื่นชมในตัวเค้า อีกทั้งต้องให้โอกาสเค้าได้เสนอความคิดเห็น
แก่ประธานกรรมการบริ หาร สําหรับสายงานทรัพยากรมนุษย์ที่บริ ษทั ของเรานั้น นับว่าโชคดีมากที่
สายงานทรั พยากรมนุ ษย์ของเราเป็ นที่ ยอมรั บในองค์การ ซึ่ งผูเ้ ชี่ ยวชาญ จ ดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ นับว่าองค์การให้ความสําคัญกับคนมาก เช่ น
ทางองค์ก ารเราให้ เ รี ย นรู ้ เ ยอะ แม้ก ระทั่ง ประธานกรรมการบริ ห าร หรื อ กรรมการผูจ้ ัด การ
(President) ก็มีการเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเสมอ ซึ่ งทางเราถือเป็ น “การสร้างวัฒนธรรมในการเป็ นองค์การ
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แห่ งการเรี ยนรู ้ ” ไม่ว่าจะเป็ นการจัดอิ นเฮาส์ หรื อจัดไปข้างนอก ดูงานต่างประเทศ สัมมนา
ต่างประเทศ ซึ่ งทางเรามีงบประมาณ มีทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งมีทุนการศึกษาให้
น้อง ๆ ปริ ญญาตรี โท มากมายหลายสาขา เป็ นต้น เช่ นเดี ยวกับผูเ้ ชี่ ยวชาญ ง ได้อธิ บายว่า การ
พัฒนาคนเป็ นสิ่ งที่หยุดไม่ได้ เพราะความรู ้เชิ งขั้นตอน (Know-how) เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เพียงแต่การพัฒนาคนจะเน้นพัฒนาไปแนวทางใดไปจุดใดย่อมขึ้นอยู่กบั จุดมุ่งหมายของธุ รกิจใน
ช่ วงเวลานั้น ๆ หรื อแผนระยะสั้น ระยะยาวที่วางไว้ จึ งเริ่ มมาฝึ กฝนคน ประเด็นสําคัญ คือ อย่า
ฝึ กฝนคนเมื่อสาย ต้องฝึ กฝนคนล่วงหน้า เพราะการฝึ กฝนคน การพัฒนาคนเป็ นการพัฒนาความรู ้
ทักษะ เป็ นการปรับทัศนคติให้เหมาะสม (KAS) 3 ประเด็นหลัก ๆ เรื่ องของการฝึ กอบรม
(Training) เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใช้เวลา การอบรมต้องค่อย ๆ เป็ นค่อย ๆ ไป ค่อย ๆ เติม แล้วจึงเอา
กลับไปใช้งาน จึงจะกลายเป็ นการเรี ยนรู ้ กลายเป็ นประสบการณ์ข้ ึนมา และสําหรับการพัฒนาคน
เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยนขององค์การเรา มี 2 ขั้นตอน ได้แก่ เริ่ มจากเราพัฒนาคนของเราเพื่อ
เตรี ยมความพร้อมในแง่ของธุ รกิ จภายในประเทศเท่านั้น เพราะคนของเราระดับใช้แรงงาน (Blue
Collar) ต้องมี ความสามารถที่จาํ กัดแง่ของการพัฒนา จะให้มาเรี ยนภาษาอังกฤษจนพูดได้คล่อง
รองรั บประชาคมอาเซี ยนคงยาก เราต้องยอมรั บข้อเท็จจริ ง ส่ วนคนที่ เราพยายามเน้นพัฒนาให้
รองรับประชาคมอาเซี ยน (แม้ธุรกิจเราจะไม่เกี่ ยวข้องกับต่างประเทศมาก แต่สุดท้ายก็หนี ไม่พน้ )
ทั้งนี้ บริ ษทั ของเราเป็ นบริ ษทั ในเครื อ Thaibev มีธุรกิจเกี่ยวข้องกันอยูห่ ลายอย่าง เช่น ส่ วนของเรา
อยู่ในกลุ่ มเครื่ องดื่ มไม่มีแอลกอฮอล์ ในกลุ่มนี้ มีบริ ษ ทั F&N ที่ มีท้ งั ในไทย แต่ตวั ภาคพื้น
(Regional) อยู่ในสิ งคโปร์ และมาเลเซี ย เพราะฉะนั้นการติดต่อกันในเชิ งการทําธุ รกิจย่อมมี และ
ปั จจุบนั เรามีแนวโน้มจะส่ งสิ นค้าบางอย่างไปผลิตที่ F&N บ้าง เพราะเราพยายามเพิ่มช่ องทาง
ดังนั้นในแง่การเตรี ยมความพร้อมของคนทีจะพัฒนาไปสู่ ประชาคมอาเซี ยนจะอยูท่ ี่สาํ นักงานใหญ่
เพราะส่ วนมากเป็ นคนที่ตอ้ งไปติดต่อประสานงานกับคนต่างประเทศ แต่เป็ นคนที่อยูร่ ะดับบริ หาร
ส่ วนใหญ่ (White Collar) ซึ่ งปั จจุบนั เราพยายามเตรี ยมในแง่ของความพัฒนาที่จะพัฒนาในเรื่ อง
ต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ (คนส่ วนใหญ่ของเราพอได้อยูแ่ ล้ว) ในแง่ของการขัดเกลาให้คล่องตัวมาก
ขึ้น ในแง่ของการพัฒนาทักษะความรู ้ความสามารถ เชื่อว่าพื้นฐานคนของเรามีความสามารถเฉพาะ
ทางที่เพียงพอ เพียงแต่การติดต่อกับต่างประเทศต้องเรี ยนรู ้ทกั ษะอื่นๆ เทคโนโลยีต่าง ๆ ของเค้า
และหากได้เ รื่ อ งภาษาจะสามารถช่ ว ยได้เ ยอะ รวมทั้ง เรื่ อ งวัฒ นธรรมของเค้า ด้ว ย แต่ ค นใน
สํานักงานใหญ่โดยมากแล้วเป็ นคนรุ่ นใหม่ คนเหล่านี้มีความคุน้ เคยกับต่างประเทศพอสมควร (คน
ในสํานักงานใหญ่ส่วนใหญ่เรี ยนจบต่างประเทศ หรื อเคยอยูอ่ งค์การต่างประเทศมาบ้าง) ประเด็นนี้
จึงไม่น่าหนักใจมากนัก นอกจากนี้ ยงั มีในแง่ของการพัฒนาความสามารถของคน (Capability) ต้อง
มารื้ อฟื้ นเรื่ องภาษาให้คล่องตัวมากขึ้น อีกทั้งต้องกล้าพูดมากขึ้น เรื่ องนี้ พยายามพัฒนากันอยูห่ ลาย
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วิธี เช่น ส่ งออกไปเรี ยนรู ้ในการทํางานจริ ง ส่ งไปดูงาน เป็ นต้น และสําหรับประเด็นปั ญหาของคน
ไทยทัว่ ไปในภาพรวม คือ (1) ความพร้อมที่จะออกไปทํางานในต่างประเทศ คนส่ วนใหญ่มกั จะไม่
พร้อมที่จะออกจากบ้านเกิ ดเมืองนอนเพื่อไปทํางานต่างประเทศ (2) ความกล้าในการแสดงความ
คิดเห็ นอย่างตรงไปตรงมา กล้าที่จะพูดอย่างเปิ ดเผย ซึ่ งคนไทยไม่กล้าเท่าคนสิ งคโปร์ มาเลเซี ย
เพราะเค้าอยูก่ บั ฝรั่งแล้วสไตล์การทํางานเป็ นแบบนั้น เพราะฉะนั้น เหล่านี้คือแง่ที่เราพยายามฝึ กคน
ของเราให้ไปจุดนั้นให้ได้ ซึ่ งคนไทยมีประเด็นหลัก ๆ ที่จาํ เป็ นต้องเร่ งพัฒนา คือ 2 เรื่ องข้างต้น
เพราะส่ วนใหญ่มีความพร้ อมเรื่ องความรู ้ ความสามารถในการทํางานต่าง ๆ ได้ดี แต่ไม่มีความ
พร้อมที่จะไปทํางานต่างประเทศ หรื อมีความอิดออดใจที่จาํ เป็ นต้องทํางานกับคนต่างประเทศ แม้
จะอยูใ่ นเมืองไทยก็ตาม และทางด้านของผูเ้ ชี่ยวชาญ ฉ อธิบายเรื่ อง แนวคิดในแง่การพัฒนาคนโดย
การให้น้ าํ หนัก 70%-20%-10% ว่าคือ การให้น้ าํ หนักในการพัฒนาคนให้มีผลสู งสุ ด 70% คือการ
ทํางานจริ ง (On Job) ส่ วนการสอนงาน โดยผูน้ าํ 20% และ อีก 10% คือ การฝึ กอบรม ทั้งนี้ในการ
พัฒนาคนให้เห็นผลต้องค่อย ๆ เติมเต็มทีละเล็กละน้อยในแง่การฝึ กอบรม เพื่อให้มีความรู ้และที่
สําคัญในท้ายที่สุด คือ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ให้เค้าได้ทาํ งานที่เกี่ยวข้องกับ
สายงาน เช่น อยูฝ่ ่ ายทรัพยากรมนุษย์ อาจไปอยูง่ านขาย หรื อให้ฝ่ายการตลาดลงมาอยูฝ่ ่ ายทรัพยากร
มนุ ษย์ หรื อคนที่อยู่ไทยไปอยู่มาเลเซี ย คนมาเลเซี ยไปอยู่สิงคโปร์ เป็ นต้น จากนั้น นักบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์มีหน้าที่พฒั นาผูน้ าํ ให้มีทกั ษะในการสอนงานคน ซึ่ งเรื่ องการสอนงานให้คนของ
องค์การเราจัดเป็ นเทคนิ ค ทางเราใช้ของ โทมัส จี.เครน กูรูดา้ น Coaching โดยจ้างท่านมาสร้าง
หลักสู ตรสอนคนของเราในองค์การเลย เราสร้างผูน้ าํ องค์การให้รู้จกั คําว่าสอนงาน รู ้จกั ว่าสอนคน
อย่างไร จากนั้นการฝึ กอบรมก็เป็ นอีกส่ วนหนึ่ง นี่คือการเตรี ยมความพร้อมที่ไม่ว่าจะเป็ นประชาคม
อาเซี ยนหรื อไม่ก็ไม่ แตกต่างกัน นอกจากนี้ ทางองค์การต้นสังกัดของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ฉ มี หลักสู ตร
ฝึ กอบรมด้า นภาษา เป็ นเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเอง สํา หรั บ ให้ ค นเข้า ไปพัฒ นาตนเองเข้า ไปเรี ย นรู ้ ใ น
ขณะเดียวกันเราส่ งคนของเราไปทํางานต่างประเทศเยอะ เรื่ องภาษาในการสื่ อสารจึงใช้ได้ดี เว้นแต่
บางสายธุรกิจที่ทาํ งานเฉพาะเมืองไทยเท่านั้น ก็จะไม่เข้มงวดในเรื่ องภาษา แต่หากเป็ นธุรกิจอาหาร
จําเป็ นต้องมีความเชี่ ยวชาญภาษาที่ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น เนื่ องจากธุ รกิ จอาหารของเราทํา
ครบทั้งห่ วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่ผลิตอาหารสัตว์ ทําฟาร์ มสัตว์บก-สัตว์น้ าํ โรงงานแปร
รู ป ผลิตสิ นค้าไปขาย อีกทั้งธุ รกิจต้นนํ้าเหล่านี้ มกั อยูใ่ นโซนห่ างไกล เพราะการทําอาหารสัตว์ ทํา
ฟาร์ ม ต้องปลอดจากคนพอสมควร ดังนั้นศักยภาพของคนของเราในการทํางานต้องสามารถพูด
ภาษาถิ่นได้ เช่น อินเดีย 5 มณฑล คนละภาษา ผูบ้ ริ หารเหล่านี้เมื่อต้องไปทํางานลักษณะนี้ตอ้ งไป
ขวนขวาย ต้องได้รับการพัฒนาในการเรี ยนรู ้ภาษาถิ่นที่ไปทํางาน ไม่ว่าจะไปที่ประเทศใดต้องได้
ภาษาเค้าเช่นกัน
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จากเบื้องต้นสะท้อนให้เห็ นภาพของความหลากหลายมาพอสมควร ไม่ว่าจะเป็ น
เรื่ องภาษา หรื อสไตล์การทํางาน หรื อวัฒนธรรมการทํางาน ฯลฯ ทั้งนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ง อธิ บายถึง
วิธีการทําให้บุคลากรเข้าถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสไตล์การทํางาน ไว้ว่า สําหรับเรื่ อง
ความหลากหลาย ทางเราทําอยูห่ ลายวิธี ได้แก่ การเปิ ดให้เค้ามีโอกาสไปสัมผัสกับต่างประเทศ เช่น
ส่ งไปดูงาน ให้เข้าร่ วมประชุมที่มีคนหลากหลายมาจากหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษากลางในการประชุม เหล่านี้ คือสิ่ งที่ได้ทาํ มา นอกจากนี้ ยงั มีการส่ งไปอบรมต่างประเทศ
(Work on the Job) กับต่างประเทศบ้าง เพื่อให้มีโอกาสได้ทาํ งานร่ วมกัน มีการมอบหมายงานใน
ลักษณะทีมโครงการ ซึ่ งเป็ นลักษณะของการทําข้ามบริ ษทั (Cross-company) กล่าวคือ นักบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์อาจจะมีโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุ งโครงสร้างองค์การ อาจมีการแต่งตั้งให้คนนี้
เป็ นหัวหน้าโครงการทีมนี้ ซึ่งในทีมประกอบด้วยบริ ษทั จากประเทศสิ งคโปร์ มาเลเซีย และประเทศ
ไทยเข้ามาทํางานร่ วมกัน สิ่ งนี้ จะเป็ นตัวที่ค่อย ๆ พัฒนาให้เค้ากลายเป็ นคนที่มีความรู ้ความสามารถ
ในแง่ที่จะก้าวไปสู่ ความพร้อมในด้านประชาคมอาเซี ยน แต่สิ่งเหล่านี้ จาํ เป็ นต้องใช้เวลา เป็ นเรื่ อง
ค่อย ๆ เป็ นค่อย ๆไป แต่เราควรเลือกคนให้ดีเสี ยก่อน ไม่ใช่ว่าจะส่ งใครไปก็ได้ แต่ตอ้ งเลือกคนที่
พร้อมที่จะปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปได้ในระยะแรก ๆ ซึ่ งหลังจากนั้น คนเหล่านี้จะกลายเป็ นผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงที่คอยกระตุน้ ให้คนส่ วนที่เหลือค่อย ๆ เห็นภาพ แล้วใช้เป็ นแบบอย่าง (Role Model)
ในแง่ที่จะจูงใจให้เกิดความอยากเปลี่ยนอยากจะเป็ นไป เพราะคนไทยติดปั ญหาเรื่ องที่ไม่พร้อมที่จะ
เคลื่อนย้าย คนไทยความรู ้ ดีมาก คุณสมบัติต่าง ๆ ดีมาก ภาษาอังกฤษดี ดี ทุกอย่าง แต่บางครั้งไม่
พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายไปทํางานต่างประเทศ บางทีต่างประเทศเค้าสู ้เราไม่ได้ดว้ ยซํ้าไป แต่เค้ากล้าที่
จะออกไปทํางานต่างประเทศ กล้าที่จะพูด กล้าที่จะเสนอความคิดเห็น เพราะคนไทยบางทีเก่งมาก
แต่พอไปทํางานอยูก่ บั คนต่างประเทศกลับไม่กล้าออกความคิดเห็น เพราะว่ากลัว จึงกลายเป็ นเราไม่
มีความคิดเห็น เค้าจะมองเราว่าไม่มีความคิด
ในแง่ ความหลากหลายที่คนในประเทศไทยจะต้องออกไปต่างประเทศแล้ว ยังมี
ประเด็นการรับคนต่างชาติเข้ามาทํางาน ดังที่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ฉ อธิ บายไว้ว่า การรับคนต่างชาติเข้ามา
ทํางาน องค์การของเรารับเข้ามาอยูแ่ ล้ว สําหรับความหลากหลายในการทํางาน เราออกแบบธุรกิจที่
ออกไปต่างประเทศซึ่ งเป็ นของบริ ษทั ในเครื อก่อนที่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ฉ จะย้ายมาอยู่อีกบริ ษทั หนึ่ งใน
เครื อ เดี ย วกัน ได้ท าํ การกํา หนดนโยบายด้า นความหลากหลาย (Diversity) การบริ ห ารความ
หลากหลาย และการยอมรั บ ความแตกต่ า ง โดยกํา หนดเป็ นนโยบายตั้ง แต่ ร ะดับ ประธาน
กรรมการบริ หารลงมา ว่าเราจะเปิ ดใจยอมรั บความแตกต่างของคนอย่างไร มีท้ งั การทําเกม การ
รณรงค์ การฝึ กอบรม ว่าการทํางานต่างวัฒนธรรมเค้าต้องทําอย่างไร ทั้งหมดนี้ อยูท่ ี่นโยบาย แม้แต่
เรื่ องความแตกต่างระหว่างช่ วงวัยก็นับว่าเป็ นความหลากหลายอย่างหนึ่ ง ทั้งใต้และเหนื อภูเขา
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นํ้าแข็งทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นเพศ ศาสนา ความเชื่อ การเมือง เชื้อชาติ และช่วงวัย ล้วนเป็ นองค์รวม
ของความหลากหลาย จึงต้องเปิ ดใจ กล่าวคือ ถ้าผูบ้ ริ หารเปิ ดใจยอมรับความแตกต่างจากตัวเอง เริ่ ม
จากผูน้ ํา เรื่ อ งของคนทุ ก เรื่ อ งต้อ งเริ่ ม จากผูน้ ํา ถ้าผูน้ ํา ทํา ได้ดี ผูต้ ามก็ท าํ ได้ดี หรื อ แม้แ ต่ เ รื่ อ ง
วัฒนธรรม โดยปกติเราจะพัฒนาคนที่ไปแต่ละประเทศอยูแ่ ล้ว ว่าเค้าต้องเห็นความแตกต่างของแต่
ละส่ วนว่าเป็ นอย่างไร ในแง่การทํางานอะไรควรหรื อไม่ควร ส่ วนเรื่ องธุ รกิจเราสร้างค่านิ ยมหลัก
ค่านิ ยมองค์การ วัฒนธรรมหลัก แล้วแต่จะเรี ยก เราพยายามสร้างวัฒนธรรมให้คนมีกรอบความคิด
ในการทํางานเหมือนๆกัน โดยกรอบขององค์การเรากรอบใหญ่ มี 6 ตัว ได้แก่ (1) หลัก 3 ประโยชน์
(3 Benefits) พนักงานทุกระดับไม่ว่าจะทํางานที่ไหน ประเทศไหน หน่วยงานใด ในภาพใหญ่ให้
คํานึ งถึงประเทศชาติ ว่าไปทําธุ รกิจประเทศชาติเราได้ประโยชน์หรื อไม่ ภาพถัดมา คือประชาคม
สังคมได้ประโยชน์หรื อไม่ และสุ ดท้ายมาคิดถึงบริ ษทั ทีหลัง ดังนั้น เมื่อย่อองคาพยพลงมาเป็ นภาพ
ขององค์การ การทํางานของเรานึ กถึงบริ ษทั ก่อน แล้วจึงนึ กถึงลูกน้อง ทีมงาม และมานึ กถึงตัวเรา
เองเป็ นสุ ดท้าย นี่สาํ หรับหลักการ (2) ระบบวัฒนธรรม ทําเรื่ องยากให้เป็ นเรื่ องง่าย (3) รวดเร็ วอย่าง
มี คุ ณ ภาพ (4) ยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลง (5) มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ (Innovation) และ (6) การมี
คุณธรรม ความซื่ อสัตย์ นอกจากนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ ได้อธิ บายว่า เรื่ องวัฒนธรรมต้องปรับให้สอดรับ
กับทิศทางที่จะไป เช่นองค์การของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จ เมื่อมองถึงประชาคมอาเซี ยนได้มองลู่ทางในการ
ทําธุ รกิ จและการเตรี ยมความพร้ อมบุคลากรไว้อยู่แล้ว โดยมีการสัมปทานที่กมั พูชา ในเรื่ องการ
ควบคุมการจารจรขึ้นลงที่ "สนามบินปอเชียงตง" ได้กาํ หนดเวลาหลายสิ บปี อีกทั้งมีการขยายธุรกิจ
ไปลาว พม่ า ซึ่ งทางองค์การได้พ ฒ
ั นาบุคลากรเพื่อเตรี ย มความพร้ อมรั บประชาคมอาเซี ย นใน
ประเด็นของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสไตล์การทํางาน เช่น กัมพูชา ในธุ รกิจของเรามี
คนพื้นที่ทาํ งานอยู่ประมาณ 2-3 ร้อยคน ตรงนี้ เราได้พฒั นาคนให้สามารถทํางานร่ วมกับคนต่าง
วัฒนธรรม ต่างองค์การ รวมทั้งต่างวัฒนธรรมในการทํางาน (Work-culture) เป็ นต้น และดังที่ทราบ
กันดี ว่าวัฒนธรรมนั้นเปลี่ยนแปลงกันได้ เพราะเมื่อความจําเป็ นเปลี่ยนไป วัฒนธรรมองค์การก็
เปลี่ยนถ่าย นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จึงมีหน้าที่ที่จะค่อย ๆ ขับเคลื่อนให้คนเข้าใจก่อน แล้วจึง
ไปสู่ สิ่งที่เป็ นเป้ าหมายพร้อมๆกัน กล่าวคือ หากเราไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความจําเป็ น วัฒนธรรม
นั้น ๆ จะฝังรากลงไป ซึ่ งการฝังรากนี้ บางทีฝังรากลึกจนกระทัง่ กลายเป็ นอุปสรรค เป็ นภัยเงียบ ทํา
ให้องค์การไปสู่ เป้ าหมายลําบาก เกิดข้อจํากัดเรื่ องความเชื่อ ค่านิ ยม รวมทั้งมีสิ่งที่ปลูกฝั งอยู่แบบ
แฝง ๆ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึงมีหน้าที่ในการพยายามบริ หารจัดการให้คนในองค์การเข้าใจ
และให้ความร่ วมมือที่ดีในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ดังเช่น การฝึ กให้พนักงานคุน้ เคยกับการ
เปลี่ยนแปลง เป็ นต้น
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ทั้งนี้ท้ งั นั้นสิ่ งที่สาํ คัญของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องตระหนักถึงให้มากในการรับคนเข้ามาทํางาน ดัง ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ อธิ บายว่า
การรั บคนเข้ามาทํางาน ภายใต้ค วามเชื่ อว่าทุ ก คนมี คุณสมบัติบางประการที่ เ ป็ นประโยชน์ต่ อ
องค์การ กล่าวคือ คนเก่ง คนเดี ยวไม่สามารถทําให้องค์การประสบความสําเร็ จได้ในทุกๆด้าน
ภายในองค์การหนึ่งต้องอาศัยความสามารถของแต่ละคนที่เก่งในแต่ละด้าน ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ยากของนัก
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ คือ การทําให้คนเก่งอยูร่ ่ วมกันแล้วแชร์ สิ่งที่เก่งมาด้วยกัน แล้วยอมรับกัน
ได้ ประเด็นนี้ ไม่ใช่เรื่ องง่ายในการบริ หารคนเก่ง (Talent Management) ซึ่งบางองค์การมีคนเก่งไม่
มาก นอกนั้นคือผูต้ าม คิดตาม ปฏิบตั ิตาม บางองค์การมีทีมที่เป็ นสุ ดยอดของทีม (Team of the
Team) แต่บางครั้งไม่ยอมรับกัน บางครั้งหาข้อสรุ ปยาก สิ่ งเหล่านี้ทาํ ให้นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์
ต้องดูว่าจะใช้วิธีการไหนในการบริ หารคนเก่งเหล่านี้ หากเป็ นองค์การเล็ก ๆ มีคนไม่มาก มีผนู ้ าํ ที่
พาไปในทิศทางที่ถูกต้ององค์การก็จะขับเคลื่อนได้เร็ ว ซึ่ งในการเลือกใช้วิธีนักบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ตอ้ งชัง่ นํ้าหนักให้ดีว่าจะใช้วิธีการใด ในช่ วงเวลาไหน เพื่อใช้คนเก่งให้ถูกทั้งจํานวนและ
วิธีการ ให้เหมาะสมตามที่ องค์การต้องการ ประเด็นนี้ คือความท้าทายของนักบริ หารทรั พยากร
มนุ ษย์ว่าจะบริ หารคนเก่งในองค์การอย่างไร เช่น ช่ วงนี้ ตอ้ งการคนเก่งเยอะ ให้มาเป็ นมันสมอง
ช่วยกันคิด หรื อช่วงนี้คนเก่งเยอะก็มาทะเลาะกันเยอะ องค์การไม่ได้ขยับไปไหนสักที เหล่านี้คือสิ่ ง
ที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งให้น้ าํ หนักให้ดี
ในส่ วนของตอนท้ายนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน ได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่สาํ คัญของนัก
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ กล่าวคือ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ง มี
ความเห็ น ว่า นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ต ้อ งมี ห น้าที่ ใ นการปรั บ โครงสร้ า งขององค์ก าร และ
โครงสร้ า งของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ รวมทั้ง หน่ ว ยงานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เ พื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ การ
เปลี่ยนแปลง อีกทั้งเข้าไปมีส่วนร่ วมในการทบทวนการเสริ มสร้างปรับปรุ งค่านิ ยมขององค์การและ
หน่ วยงานทรั พยากรมนุ ษย์เพื่อให้สอดรั บกับการเป็ นประชาคมอาเซี ยน ดังเช่ น ค่านิ ยมของนัก
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ในการสรรหา คัดเลือก รักษาบุคลากร หรื อการปรับโครงสร้างค่าตอบแทน
เป็ นต้น โดยนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องมี
หน้าที่ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กบั องค์การผ่านความสามารถของบุคลากร และ
พัฒนาบุคลากรให้พร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ทําให้บุคลากรเข้าถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และสไตล์การทํางานที่จะมีความหลากหลายมากขึ้นได้ นอกจากนี้ นกั บริ หารทรัพยากร
มนุษย์จะต้องเป็ นผูท้ ี่คอยชี้นาํ ธุรกิจ โดยทํางานควบคู่เป็ นมือซ้ายมือขวาของผูบ้ ริ หาร เพราะเมื่อเป็ น
คนนอก เราจะมองเข้าไปเห็ นถึงจุดแข็งจุดอ่อนของสายธุ รกิ จนั้น ๆ ว่าเรามองเห็นจุดแข็งจุดอ่อน
เหล่านั้นเป็ นอย่างไร คนเหล่านั้นน่าจะได้รับการพัฒนาเรื่ องดังกล่าวหรื อไม่ เพื่อให้บุคลากรได้กา้ ว
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ขึ้นไปอีกขั้น รวมทั้งช่วยสายธุรกิจในการวางแผนสื บทอดตําแหน่ ง (Succession Plan) ของคนว่า
ควรจะเป็ นอย่างไร ดังจะเห็นได้วา่ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะคอยช่วยเสริ มให้คนในทีมของสาย
ธุ รกิ จมี ความสามารถยิ่งขึ้น อี กทั้งนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถเชิ ง
วิเคราะห์ (Analytical Ability) ในแง่ของการมอง รวมทั้งต้องกล้าให้คาํ แนะนํา พร้อมที่จะช่วยในแง่
ของการพัฒนาคนต่าง ๆ เหล่านั้น หรื อแก้ปัญหาให้กับคนเหล่านั้น ซึ่ งนอกจากพัฒนาแล้วนัก
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ยงั ต้องช่วยแก้ปัญหาในแง่ของคนที่เป็ นปั ญหาเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินไป
ได้ด้ว ยดี เป็ นต้น อี ก ทั้ง ผูเ้ ชี่ ย วชาญ จ ให้ ค วามเห็ น ว่ า นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นฐานะ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ จะต้องมีความสามารถที่จะทํางานได้ท้ งั ด้านการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ (HRM) และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) มีความสามารถในการจัดการ
โครงสร้างองค์การ มีความรู ้ เรื่ องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (HROD) วางแผนกําลังคน
ได้ สรรหา คัดเลือก รวมทั้งสัมภาษณ์คนเข้าทํางานได้ มีความสามารถในการพัฒนาเครื่ องมือการ
ทดสอบคน บริ หารคนที่มีความหลากหลายทางช่วงวัยได้เป็ นอย่างดี บริ หารจัดการคนเก่งได้ดี รู ้ถึง
จุดแข็งของคนและดึงออกมาใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพตอบโจทย์ขององค์การ รวมทั้ง บริ หารความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและสไตล์การทํางานได้ โดยในองค์การของผูเ้ ชี่ยวชาญ จ มีการนําองค์
ความรู ้ต่าง ๆ ขึ้นฐานข้อมูลออนไลน์ไว้เพื่อให้องค์ความรู ้อยูภ่ ายในองค์การเสมอ ไม่ว่าคนที่เคยทํา
จะอยู่ห รื อ ไม่ คนอื่ น ก็ จ ะสามารถทํา งานนั้ น ๆ แทนได้ ซึ่ งเป็ นเรื่ องของการจัด การความรู ้
(Knowledge Management) และสําหรับ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ฉ มีความเห็นถึงนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ใน
ฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ดังนี้ (1) ต้องรู ้ในแก่นแท้ในฐานะที่เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ
เช่ น การให้รางวัล การบริ หารค่าตอบแทน ฯลฯ กล่ าวคือ รู ้ เรื่ องนั้นลึ กแค่ไหน โดยนักบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งพัฒนาตนเองอยู่เสมอในเรื่ องของทักษะเฉพาะทาง คําว่ารู ้ลึกขององค์การเรา
นั้น หมายถึง ต้องรู ้ลึกระดับโลก ต้องเป็ นสากล ไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่ งเท่านั้น เพราะ
เรากําลังขยายธุ รกิ จไปทัว่ โลก (2) ต้องมีความสามารถในการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์การ (3) เป็ นนักขาย กล่าวคือ มีแนวคิด หรื อความคิด จะขายความคิดที่จบั ต้องไม่ได้ให้คนที่
หลากหลายเกิดความเข้าใจ ให้เกิดการยอมรับได้อย่างไร และ (4) ต้องอัพเดท ขวนขวายองค์ความรู ้
เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของตนเองให้ทนั โลก นําโลกตลอดเวลา สําหรับองค์การของเราไม่ได้บอก
ให้ตามโลก แต่บอกให้นาํ โลกตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นจะเป็ นผูน้ าํ ไม่ได้
สรุ ปสําหรั บ บทบาทนัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นฐานะผูเ้ ชี่ ย วชาญการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านในองค์การภาคเอกชนมีความเห็นเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ว่านักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องมีความเชี่ยวชาญอะไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กบั เป้ าหมายในขณะนั้น
แต่ ถึ ง อย่า งไรงานที่ เ ป็ นปกติ สํา คัญ ในฐานะผูเ้ ชี่ ย วชาญก็ต ้อ งมี ค วามรู ้ ที่ แ น่ น รวมทั้ง สามารถ
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นําเสนอแนวคิด และส่ งเสริ มให้แนวคิดนั้นเป็ นจริ งในทางปฏิบตั ิให้ได้ ซึ่ งด้านงานปกติสาํ คัญของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์น้ ี ไม่ว่าจะเป็ น การสรรหา คัดเลือก การรักษาบุคลากรไว้กบั
องค์การ การบริ หารความหลากหลายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นช่ วงวัย วัฒนธรรม หรื อแม้กระทัง่ สไตล์
การทํางาน ต้องมีความรู ้ลึกรู ้จริ งและทําได้ อีกทั้งเรื่ องการปรับโครงสร้างขององค์การนั้นเป็ นสิ่ งที่
สําคัญ เพราะปัจจุบนั เราอยูใ่ นยุคแห่ งการเปลี่ยนแปลง ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถ้าโครงสร้างเดิมๆ
จะอยูใ่ นสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ องค์การคงจะเดินไปข้างหน้าได้ยาก ทั้งนี้ ท้ งั นั้นการปรับโครงสร้าง
ย่ อ มขึ้ น อยู่ กับ จุ ด มุ่ ง หมายขององค์ก ารเป็ นสํ า คัญ ดัง เช่ น การเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ กล่าวถึง การบริ หารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงาน (Compensation &
Benefit) จะเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดคนให้อยู่หรื อเข้ามาหาเรา โดยเราจะใช้ตวั เงิน หรื อรางวัลต่าง ๆ ในการ
ดึงดูดคนแล้ว แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ก็จะเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญอีกอย่างหนึ่ ง ในการช่วยลดปั ญหา คนดีคน
เก่งที่ทิ้งองค์การไปเพราะไม่ได้แสดงศักยภาพ หรื อจะเป็ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ให้กบั องค์การที่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ง กล่าวว่า ต่อให้เรามีเงินที่จะซื้ อทุกอย่างให้เท่าเทียมกันได้ในแง่ของ
เทคโนโลยีการแข่งขัน แต่เรื่ องคนหากเราไม่รู้จกั พัฒนาคนหรื อลงทุนกับคนที่เรามีอยูใ่ ห้มีศกั ยภาพ
มากพอที่จะใช้ความสามารถในด้านอื่น ๆ ขององค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดได้น้ นั ทุกอย่างก็
อาจจะสู ญเปล่า แต่กระนั้นแล้วเงินที่องค์การมี เมื่อถึงเวลาที่เกิดสงครามแย่งชิ งตัวคนดีคนเก่งกัน
เราก็ยงั มีขอ้ จํากัดในเรื่ องเพดานเงินเดือนที่ไม่ใช่ว่าไม่มีที่สิ้นสุ ด ดังนั้นจึงเป็ นหน้าที่ของนักบริ หาร
ทรั พยากรมนุ ษย์ในฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญ ที่จะต้องมี ความสามารถในการบริ หารจัดการคนเหล่านั้น
อย่างไรให้พวกเค้าเหล่านั้นอยากที่จะอยูก่ บั องค์การด้วยความเต็มใจ หรื อในแง่การพัฒนาบุคลากร
ในองค์การให้รองรับกับการทํางานที่มีความหลากหลายมากขึ้น ดังที่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ฉ กล่าวไว้ว่า ทาง
องค์การของเรามีนโยบายเรื่ องความหลากหลายที่ไม่ใช่ แค่เรื่ องวัฒนธรรม หรื อสไตล์การทํางาน
ความหลากหลายที่ว่านี้ ครอบคลุมทุกอย่างที่อยู่ใต้ภูเขานํ้าแข็งทั้งหมด เป็ นสิ่ งที่จะต้องทําให้เป็ น
เรื่ องปกติกนั ตั้งแต่ในระดับประธานกรรมการบริ หาร จนถึงระดับปฏิบตั ิงาน ไม่ว่าจะเป็ นทําให้คน
เปิ ดใจยอมรับความแตกต่าง โดยการทําเกม การรณรงค์ การฝึ กอบรม ว่าการทํางานในวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันเค้าทํากันอย่างไร เพื่อให้คนได้เห็ นภาพและมี ประสบการณ์ เกี่ ยวกับเรื่ องของความ
หลากหลาย เป็ นต้น ซึ่ งความเห็นของ ผูเ้ ชี่ยวชาญในภาคเอกชน ทั้ง 3 ท่าน มีความเห็นตรงกันใน
เรื่ อ งประชาคมอาเซี ย นว่า ในฐานะนัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ เ ป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญนี้ บทบาทนี้ มี
ความสําคัญในการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรเพื่อเป็ นประชาคมอาเซี ยนอย่างแน่ นอน เพราะหาก
เราไม่พฒั นาบุคลากรขององค์การให้สอดรับกับสิ่ งต่าง ๆ ที่กาํ ลังจะเกิดขึ้นแล้วองค์การของเราคงจะ
ไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอน
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4.8.3 บทบาทนั กบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษย์ ใ นฐานะผู้ นํ า การเปลี่ย นแปลงที่มีผ ลต่ อการ
เตรียมความพร้ อมบุคลากรในองค์ การภาครัฐและเอกชนในประชาคมอาเซียน
1) ภาครัฐ
บทบาทนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ในฐานะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง สําหรับภาครั ฐ
ตามที่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ก ได้อธิ บายไว้ว่า เราเป็ นผูอ้ บรมการเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงให้กบั ผูท้ ี่อยู่ใน
ตําแหน่งบริ หาร หรื อกําลังจะขึ้นมาอยูต่ าํ แหน่งบริ หาร อันได้แก่ ผูท้ ี่จะขึ้นเป็ นอธิบดี ซึ่ งจะต้องผ่าน
หลักสู ตร “นักบริ หารระดับสู ง” ภายใต้หลักสู ตรนี้ จะมีหลักสู ตร “ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง” ซึ่ งนัก
ทรัพยากรมนุษย์เองไม่ได้เข้าร่ วมอบรม หากแต่ทาํ ให้ระดับผูบ้ ริ หาร เรี ยกได้ว่านักทรัพยากรมนุษย์
จะเป็ นผูร้ ิ เริ่ มสร้างหลักสู ตรนี้ แต่เนื่ องจากเราไม่ได้รู้ไปซะทุกเรื่ อง เรื่ องการอบรมจึงเชิญวิทยากร
จากมหาวิ ท ยาลัย มาจัด หลัก สู ต รฝึ กอบรม แต่ เ ราเป็ นผูร้ ิ เ ริ่ ม และบัง คับ ว่า ผูท้ ี่ จ ะขึ้ น เป็ น อธิ บ ดี
ผูบ้ ริ หาร จะต้องผ่านการอบรมหลังสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง จึงสามารถเรี ยกได้ว่าเราเป็ นผูก้ ระตุน้
ผูบ้ ริ หาร อีกทั้งในหลักสู ตรผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั มีประเรื่ องของประชาคมอาเซียนเข้ามา
เกี่ยวข้องตามความจําเป็ นแล้ว แต่หากมองภาพของนักทรัพยากรมนุษย์ของ ก.พ. กล่าวได้ว่ามีความ
เป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงอยูม่ าก กระนั้นแล้วเราเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะด้านการบรรจุแต่งตั้ง และยัง
มีความพยายามที่จะอาศัยหนทางต่าง ๆ เช่น การแต่งตั้งอธิ บดีให้อาศัยหลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ซึ่ งทางเราได้นาํ หลักสู ตรผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงใส่ ลงไปด้วย หรื อเรื่ องวิชาการที่จะใช้เปลี่ยนระบบ
เราก็ใ ช้ห ลัก สู ตรนี้ ให้นัก บริ หารการเปลี่ ยนแปลงได้ ซึ่ งไม่ ตอ้ งไปอนุ มตั ิ จาก ค.ร.ม. แต่ไ ด้แ ค่
เสนอแนะเท่ านั้น มี อาํ นาจจํากัดเท่ านั้น เค้าจะเอาด้ว ยหรื อไม่ ก็ตอ้ งเป็ นไปตามนั้น นอกจากนี้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ข กล่าวว่า นักทรัพยากรมนุษย์ควรรับบทบาทเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง โดยเริ่ มจากการ
เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กระตุน้ บุคลากร รวมทั้งหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความ
พร้อมและมีทศั นคติที่ดีต่อการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน แต่ปัญหาของส่ วนราชการ คือ นักบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ของเราไม่เข้มแข็ง ส่ วนหนึ่ งมาจากสํานักงาน ก.พ. เองด้วยที่ไม่ได้มีบทบาท ไม่
สามารถเข้าไปสนับสนุ นในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั หน่ วยราชการ เพราะฉะนั้น พอจะก้าวสู่
อาเซี ยนจึงต้องไปกระตุน้ เราต้องไปทําให้เค้าเกิดความตระหนักรู ้ เพราะหลาย ๆ อย่างเค้าต้องทํา
ทําให้สอดคล้องกับภารกิจเค้า ที่ผา่ นมาเรามีหลักสู ตรเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนให้
ข้า ราชการเข้า มาอบรม เพื่ อเรี ย นรู ้ ด้า นภาษา วัฒ นธรรม เป็ นสิ่ ง ที่ ส ถาบัน จัด ให้ แต่ ย งั ไม่ ม าก
เท่าที่ควร แต่สาํ หรับคําว่าตระหนัก กล่าวคือ คําว่าผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงพูดค่อนข้างยาก ก่อนอื่นถ้า
อยากทําให้เสร็ จเราต้องทําเสี ยเองก่อน นัน่ คือเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม แต่ถามว่าสํานักงาน ก.พ. ริ เริ่ มอะไรหรื อ
ยัง กล่าวได้เลยว่ายังไม่มีอะไรชัดเจนมากพอสําหรั บการริ เริ่ ม แต่หากถามว่าเรารู ้ หรื อไม่ว่าต้อง
ตระหนักอะไร เรารู ้ดี แต่ว่ายังไม่จริ งจังกันเสี ยมากกว่า สําหรับเรื่ องอาเซี ยน กล่าวได้ว่า ผลกระทบ
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มันอาจจะยังไม่โดน เหมือนกับให้ไฟไหม้ก่อนถึงค่อยเอานํ้ามาดับ นี่ คือปั ญหา ซึ่ งคือความไม่มี
ประสิ ทธิ ภ าพเท่าที่ ควร ประเทศไทยขยับตัวช้า จริ ง ๆ ควรจะเตรี ยมให้มากกว่านี้ แต่บางกรม
ผูบ้ ริ หารเค้าเข้มแข็ง ก็อาจเตรี ยมไปก่อนแล้ว ไม่ได้มารอให้ ก.พ. เป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงด้านการ
บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ แต่จะว่าไปแล้วสํานักงาน ก.พ. ในทุก ๆ ปี จะจัดงานประจําปี เป็ นงาน
ประชุมประจําปี ระหว่างส่ วนราชการกับสํานักงาน ก.พ. จากที่ผา่ นมาจะมีจุดเน้นในเรื่ องการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็ นการให้ความรู และสร้างความตระหนัก รวมทั้งเป็ นการแบ่งปั นแลกเปลี่ยน
กันภายในส่ วนราชการ แต่จะเป็ นเวทีคล้ายๆการสัมมนาทางวิชาการ จุดนี้ เป็ นอีกเวทีที่เราสามารถ
กระตุน้ และสร้างความตระหนักรู ้ได้ แต่ไม่ได้มีอย่างต่อเนื่ อง และล่าสุ ดที่เพิ่งจัดไป เป็ นเรื่ องสังคม
ผูส้ ู งอายุ (Aging Society) ไม่ใช่เรื่ องอาเซี ยนแล้ว กล่าวคือ สํานักงาน ก.พ. เป็ นผูน้ าํ เพื่อให้ส่วน
ราชการตระหนักรู ้ปัญหา แต่วา่ อาเซียนเป็ นเรื่ องที่กลืน ๆ กับเราอยูแ่ ล้ว จึงไม่ได้ถูกหยิบขึ้นมา
ทั้งนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ก อธิ บายถึงแนวทางการปรับพฤติกรรมบุคลากรในองค์การให้
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ว่าทางหน่ วยงานมีอบรม สัมมนา เป็ นปกติธุระ อีกทั้งมีการประชุมผูม้ ี
ส่ วนเกี่ยวข้องเป็ นปกติอาทิตย์ละครั้ง โดยมีหัวหน้าส่ วนต่าง ๆ มาประชุมเป็ นรายสัปดาห์ หรื อราย
เดือน ซึ่ งจะทําให้ทราบถึงปั ญหา และเรื่ องที่ควรดําเนิ นการเปลี่ยนแปลง ทั้งยังมี อ.ก.พ. ที่มีความ
เชี่ ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่มาจากมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ฯลฯ เกื อบ 10 ชุด เข้าไปในฟั ง
อภิปรายในที่ประชุม รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลที่เป็ นปกติ เพราะเป็ นข้อบังคับทางกฎหมาย
โดยมีวิธีการที่หลากหลาย แต่ตอ้ งอาศัยคณะกรรมการ อ.ก.พ. เป็ นเจ้าหน้าที่ เช่ น เรื่ องวินัย เรามี
นักจิตวิทยาจากกระทรวงสาธารณสุ ขมีนกั พฤติกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรจน์
จากมหาวิทยาลัยแพทย์ ที่ มาออกแบบให้ ส่ วนเรื่ องวิธีการอาจจะเป็ นการสอบถาม หรื ออาจไป
สัมมนา ซึ่งผลมักออกมาดี ส่ วนเรื่ องการปรับพฤติกรรมให้คงอยูถ่ าวรนั้นขึ้นอยูก่ บั ตัวบุคคล เพราะ
เราพัฒนาคน คนในตําแหน่ งมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เราไล่ตามเปลี่ยน แล้วก็พฒั นาต่อไป
ทั้งนี้ ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ตัวบุคคลเท่านั้น หากกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่พิเศษ ๆ ของเรา คือ เราทําได้แต่
หัวหน้าระดับบริ หาร ในระดับถัดไปเค้าต้องนําไปพัฒนากันเองอีกที อย่างดี ที่สุดเราต้องไปจัด
สัมมนาอีกที และติดตามประเมินผล เราอาจจะไม่ได้เข้าไปทุกซอกทุกมุม ผูบ้ ริ หารจะต้องเป็ นตัว
คู ณ ให้ไ ปเกิ ด การพัฒ นาอี ก ที แ ละติ ด ตามประเมิ น ผลว่ า พัฒ นาไปได้ห รื อ ไม่ โดยการติ ด ตาม
ประเมินผลอาจเป็ นการไปหาถึงที่และให้กรอกแบบสอบถาม เป็ นต้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามในส่ วน
ของ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ข อธิ บายว่า ทางสํานักงาน ก.พ. ได้สร้างความตระหนักรู ้ในการเปลี่ยนแปลงของ
บริ บทภายนอกอยูเ่ สมอ และเป็ นเรื่ องปกติวิสัยอยูแ่ ล้วในเรื่ องการเปลี่ยนแปลง เนื่ องจากเราอยูใ่ กล้
กับการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพียงเล็กน้อยก็กระทบกับเราโดยตรงเสมอ เพราะเราต้อง
รองรับ ต้องตอบสนองให้ได้ ดังนั้นการตระหนักรู ้เรื่ องการเปลี่ยนแปลงจึงเป็ นลักษณะทัว่ ไปของ
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สํานัก งาน ก.พ. หากแต่ ไ ม่ ใ ช่ กับ เจ้าหน้าที่ ที่นั่งทํา งานทัว่ ๆ ไป แต่ ถ ้า ในส่ ว นของฝ่ ายบริ ห าร
ระดับสู งขึ้นไป เรี ยกได้ว่าเป็ นเรื่ องปกติธรรมดา เรี ยกได้ว่าต้องตระหนักรู ้เรื่ องการเปลี่ยนแปลง
เสมอ ต้องทันทุกอย่าง อีกทั้งตอบสนองได้ ดังนั้นเราต้องเตรี ยมตัวให้พร้อมที่จะตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกให้ทนั แต่ทว่าในบริ บทอาเซียน คนของสํานักงาน ก.พ. ไม่ค่อยตื่นตัว แต่
จะไปโทษเค้าก็ไม่ได้ เพราะการตระหนักรู ้ถึงการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกมาได้จากหลายทิศทาง
ไม่จาํ เป็ นต้องเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในเสมอไป เพราะทุกคนต้องสื่ อสาร การสื่ อสารเข้าถึงได้
ทุกรู ปแบบ ซึ่งบางคนตระหนักบางคนไม่ตระหนัก แต่ถา้ เป็ นแง่วฒั นธรรมของสํานักงาน ก.พ. ต้อง
ตระหนักแน่ นอน เพียงแต่เรื่ องตัวบุคคลต้องขึ้นอยูท่ ี่ว่าใครจะรับรู ้หรื อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหน
ทั้งนี้ท้ งั นั้น ผูเ้ ชี่ยวชาญ ค อธิบายถึงการเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงไว้วา่ จะต้องเป็ นผูท้ ี่
มีทศั นคติที่ดี รู ้วา่ คนที่เราจะสื่ อสารด้วยนั้นเป็ นใคร เนื่องจากแต่ละคนมีความรู ้ความเข้าใจในแต่ละ
เรื่ องแตกต่างกัน บางคนภูมิหลังเยอะรู ้เรื่ องหมด บางคนไม่มีอะไรเลย แต่เราจะทําอย่างไรให้คน
เหล่านั้นรับสารรับข้อมูลจากเราไปแล้วเกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน แม้ไม่ใช่เรื่ องง่าย แต่ใน
ฐานะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงต้องทํา ให้ดี ต้องศึ ก ษาลัก ษณะต่ าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็ นภู มิหลัง แนวคิ ด
ความคิ ด กล่ า วคื อ ทัศนคติ ข องคนเหล่านั้น เป็ นสิ่ งที่ เราจะต้องนํามาวิเ คราะห์ ก่ อ นที่ จ ะติ ด ต่ อ
ประสานกัน อีกทั้งต้องเป็ นคนตื่นตัวในการค้นคว้าหาข้อมูลให้ทนั ข่าวสารอยูป่ ระจํา เนื่ องจากผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลงที่ดี ข่าวสารต้องเป็ นองค์ความรู ้ที่คนต้องรู ้ อยู่แล้ ดังนั้น ต้องมีท้ งั ข่าวสาร มีการ
วิเคราะห์ การสื่ อสารกับคน โดยที่การสื่ อสารต้องเปลี่ยนสารให้เป็ นที่เข้าใจของแต่ละกลุ่มคนหรื อ
บุคคล และวิธีการนําส่ งสารต้องได้ผลด้วย อีกทั้ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ข อธิ บายว่า นักบริ หารทรั พยากร
มนุ ษย์ในฐานะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงต้องเป็ นคนที่กล้าคิด กล้าตัดสิ นใจ มองเชิ งกลยุทธ์ได้ เข้าใจ
บริ บท ที่สาํ คัญคือต้องกล้าคิดกล้าตัดสิ นใจแล้วต้องลงมือปฏิบตั ิ ไม่เช่นนั้นจะไม่เกิดผลอะไร การ
ลงมือปฏิบตั ิเป็ นหัวใจสําคัญ ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. สร้างวางระบบขึ้นมา แล้วหน่ วยงานต้องเอาไป
ปฏิบตั ิ (Implement) และหากคําถามคือ สํานักงาน ก.พ. ได้ทาํ เองบ้างหรื อไม่ ถ้าตอบว่าไม่แล้วใคร
จะเชื่อว่าสิ่ งที่เราบอกเป็ นสิ่ งที่ดี มีประสิ ทธิภาพ ทั้งๆที่สาํ นักงาน ก.พ. เองยังไม่ทาํ เลย เช่น เรื่ องการ
ทําระบบสรรหาเชิ งรุ ก เพื่ อสร้ างภาพลักษณ์ ด้วยการไปขายแบรนด์ให้กลุ่ มเป้ าหมาย และหาก
สํานักงาน ก.พ. ยังไม่ทาํ แล้วไปบอกให้ส่วนราชการทํา มันก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะข้อ
แรกเค้าไม่มีแนวปฏิบตั ิที่ดี (Best Practices) เค้าไม่เคยมีความรู ้เรื่ องนี้ มาก่อน จึงไม่รู้ว่าจะต้องทํา
อย่างไรไปทิศทางไหน หรื อหากให้แนะนํา แต่เรายังไม่ได้ลงมือทําก็ไม่มีทางรู ้ว่าเมื่อทําแล้วจริ ง ๆ
จะเกิดปั ญหาอะไร จึงไปแนะนําเค้าไม่ได้ เพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญสําหรับการเปลี่ยนแปลงคือ เรา
ต้องลงมือทําก่อน ต้องเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม
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สําหรับนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงในองค์การภาครัฐ
มีสิ่งหนึ่ งที่เราเห็ นได้ชดั คือการเป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ สํานักงาน ก.พ. เป็ น
องค์การกลางการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ในการที่จะขับเคลื่อนให้ส่วนราชการระดับกรมอื่น
ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซี ยน หรื อเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
งานสายทรัพยากรบุคคลเองนั้น มีความจําเป็ นเป็ นอย่างยิ่งที่ทางสํานักงาน ก.พ. จะต้องเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม
และลงมือปฏิบตั ิก่อน ดังที่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ข กล่าวไว้วา่ ริ เริ่ มและลงมือปฏิบตั ิเป็ นหัวใจในการเป็ นผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลง เพราะหากเราต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ตวั ผูแ้ นะนําให้เปลี่ยนแปลงยังไม่
เคยทํา ใครจะยอมทําตาม ซึ่ งสิ่ งที่จะได้ตามมาจากการเริ่ มลงมือเปลี่ยนแปลงก่อนนั้น คือ จะทําให้
เราทราบปั ญหาว่าเรื่ องต่าง ๆ นั้นเมื่อลงมือทําจริ งจะเกิดปั ญหาหรื อเจออุปสรรค์อะไร ทําให้เราพอ
ทราบแนวทางแก้ไข และสามารถใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดี เพื่อแบ่งปั นกันในหน่วยงานราชการ หรื อ
ภายในประเทศ หรื อแม้แต่ต่างประเทศที่มีบริ บทใกล้เคียงกัน ยิง่ เป็ นประชาคมอาเซียนด้วยแล้ว ยิง่ มี
ประโยชน์ อีกทั้ง ผูเ้ ชี่ยวชาญ ค อธิบายในลักษณะที่ว่า คน หรื อ องค์การ มีทศั นคติ ค่านิยมที่เป็ นผล
มาจากภูมิหลัง ไม่ว่าจะเป็ นความรู ้ ทักษะ หรื อประสบการณ์ ซึ่ งในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปได้
ในทิศทางเดียวกันตามโจทย์ที่ต้ งั ไว้ การสื่ อสารคือสิ่ งสําคัญ ที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์จะต้องทํา
ให้ดี กล่าวคือ การเป็ นนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงจําเป็ นจะต้องเป็ น
ผูน้ าํ การสื่ อสารที่ดี เข้าใจและสามารถเลือกใช้วิธีการสื่ อสารเพื่อให้ผรู ้ ับสารมีความเข้าใจถูกต้อง
ตรงกับสิ่ งที่เราต้องการสื่ อให้เค้า และสองประเด็นที่ย่อย ๆ แต่ยิ่งใหญ่ขา้ งต้น หากนักบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ในฐานะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงทําได้ดี ย่อมนําองค์การไปสู่ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ว่า
จะเป็ นประชาคมอาเซียน หรื อเวทีใดก็ยอ่ มได้
2) ภาคเอกชน
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ อธิ บายถึง คนกับการเปลี่ยนแปลง หรื อวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง
สําหรับภายในองค์การต้นสังกัดของท่านไว้ว่า ทางเราฝึ กให้พนักงานคุน้ เคยกับการเปลี่ยนแปลง
และหากกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงจริ ง ๆ การเปลี่ยนแปลงเริ่ มมีความชัดเจนตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 แต่
มาชัดเจนมาก ๆ เมื่อศตวรรษที่ 21 ดังนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึง ใครที่ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองจะ
อยู่ไ ด้ลาํ บาก แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งแปลกอะไรที่ คนมัก จะกัง วลเกี่ ย วกับ การเปลี่ ยนแปลง ทั้งนี้ คนใน
องค์การจะแบ่งเป็ น 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ (1) คนส่ วนใหญ่ มักจะอยูต่ รงกลาง ใครทําอะไรทําด้วย
ให้ความร่ วมมือทุกอย่าง ไปไหนไปกัน (2) พวกที่รอดูก่อน ดูว่าจะไปทางไหนดี ไม่ไปทางไหนดี
เรี ยกว่า ผูต้ าม และ (3) คนที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เป็ นพวกต่อต้าน สําหรับคนกลุ่มนี้ ตอ้ ง
แบ่ งกลุ่มคนให้ดี ๆ แล้วค่อย ๆ ดําเนิ นการ กล่าวคือ การบริ หารการเปลี่ ยนแปลง หรื อการเป็ น
Champion ในด้านการทํางานของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไม่มีคาํ ว่าถูกหรื อผิด มีแต่ควรหรื อไม่
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ควร ทั้งนี้ อยู่ที่ดุลยพินิจ ซึ่ งนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์จะต้องเป็ นผูท้ ี่ มีท้ งั ศาสตร์ และศิ ลป์ นัก
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งเลือกวิธีในการดําเนินการ เพื่อตอบโจทย์วา่ เราจะทําอะไร เพื่ออะไร ทํา
กับใคร จะกระทบต่อความรู ้สึกของเค้าอย่างไร ทุกอย่างนั้นขึ้นอยูก่ บั วิธีการที่เราจะกระทํา ซึ่งสิ่ งที่
เราทํานั้นทําให้ผทู ้ ี่ถูกระทําคาดหวังต่อการกระทําของเรา เราควรปฏิบตั ิอย่างไร ต้องเลือกวิธีการให้
เหมาะสมกับผูท้ ี่เราจะปฏิบตั ิดว้ ยในทางที่เค้าจะรับได้
อีกทั้ง ผูเ้ ชี่ยวชาญ ง อธิบายถึงการเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของนักบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ไม่ว่าจะเป็ นกรณี ไปประชาคมอาเซี ยนหรื อเวทีใดก็ตาม ไว้ว่า นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มี
ความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม ผูก้ ระตุน้ ให้บุคลากร รวมทั้งหน่ วยงานทรัพยากรมนุ ษย์
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สําหรับการเปลี่ยนแปลงแล้ว ผูเ้ ชี่ยวชาญ ง ยังกล่าวเสริ มอีกว่า แม้เรายัง
อยู่ใ นสั ง คมเดิ ม ในแต่ ล ะจุ ด ก็ มี ค วามจํา เป็ นต้อ งปรั บ เปลี่ ย นเป็ นระยะ ๆ ตลอดเวลา เพราะ
ไม่เช่นนั้น จะเท่ากับเรากําลังถอยหลัง ดังนั้นในแง่ของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่นอกจากจะเป็ น
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงแล้ว เราต้องคอยกระตุน้ หรื อพยายามสร้างให้หวั หน้างานของแต่ละหน่วยงาน
ทุกระดับเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงขององค์การด้วย องค์การถึงจะไปได้เร็ ว เพราะลําพังนักบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์จะรับบทบาทนี้แต่เพียงผูเ้ ดียวคงจะไม่เหมาะ เนื่องจากมีนกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์
เพียงไม่กี่คนเท่านั้นในองค์การที่จะมีความสามารถในการทําในระดับผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ นกั
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งยอมรับความจริ งสําหรับคําว่า “ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง” ว่าในองค์การจะ
มีนกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์เพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่รับบทบาทนี้ ส่ วนอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็ นนักปฏิบตั ิ
ที่มีความชํานาญ (Operational Specialist) กล่าวคือ ไม่ใช่ทุกคนจะเป็ นหุ ้นส่ วนทางธุรกิจกันหมด
(Business Partner) หรื อจะเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงกันหมด ซึ่ งหมายความว่า นักบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ที่เป็ นส่ วนของฝ่ ายปฏิบตั ิงานจะต้องเป็ นมืออาชีพเฉพาะทางที่สามารถสนับสนุ นงานได้จริ ง
ๆ ส่ วนนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่มาทางสายหุ น้ ส่ วนธุรกิจต้องสามารถเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
ได้ดี อีกทั้งต้องพัฒนาคนอื่นให้เป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงได้ดีเช่นกัน ดังนั้นในการพัฒนาจากการ
นําระบบใหม่ ๆ เข้ามาใช้ การกระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทํางานตลอดเวลา หรื อพัฒนา
ให้พนักงานรับสิ่ งใหม่ ๆ ตลอดเวลา ต้องพยายามพัฒนาหัวหน้างานให้เป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
ด้วยเช่ นกัน เพื่อจะได้ทาํ บทบาทเดี ยวกันกับที มงานของเค้า เนื่ องจากหัวหน้างานคือผูท้ ี่ อยู่กับ
พนักงานโดยตรงทุกวันจะมารอพึ่งนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์อาจจะช้าไม่ทนั การ ดังนั้นจึงต้องพึ่ง
สายธุ รกิ จด้วย เช่ นเดี ยวกับองค์การต้นสังกัดของ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จ ซึ่ งอธิ บายถึ งการทําให้เกิ ดการ
เปลี่ ย นแปลง โดยเริ่ มต้น จากผู ้บ ริ หารต้อ งเป็ นแบบอย่ า งให้ กั บ พนั ก งาน เช่ น ประธาน
กรรมการบริ หารที่ปกติไม่คุยกับคนแปลกหน้า เพราะสายอาชีพวิศวะ จึงเน้นคุยแต่งาน แต่ทาง
บริ ษทั จัดโครงการ “Lunch and Learn” เพื่อให้ท่านได้ร่วมทานอาหารกลางวันกับพนักงานที่เข้ามา
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ทํางานใหม่ ๆ (ช่วง 2-3 เดือนแรก) หรื อคนเก่าที่มีผลการปฏิบตั ิงานได้เกรด A B+ B โดยจัดอาทิตย์
ละ 1-2 ครั้ง โดยระหว่างทานอาหารจะมีการสนทนา และอาจได้ขอ้ เสนอเชิงสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาองค์การ นับเป็ นความคิดบนโต๊ะอาหาร และองค์การของเราให้ความสําคัญกับความคิดที่เกิด
ขึ้นมาเสมอ ไม่เคยปล่อยให้เป็ นไฟไหม้ฟาง โดยจะมีการติดตามกันตลอด
อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ชี่ยวชาญ ฉ อธิ บายว่าการเปลี่ยนแปลงเป็ นเรื่ องทัว่ ๆไปที่เราใส่ เข้า
ไปในระบบของการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ไม่ว่าจะรับคน ประเมินผลงาน ให้ความดีความชอบ
การพัฒนา การวางแผนสื บทอดตําแหน่ง แล้วใช้กรอบ 6 ประการขององค์การที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
เป็ นเครื่ องมือการประเมิน และหากต้องการให้ทุกคนเห็นคุณค่าอย่างจริ งจัง ต้องเริ่ มจากผูน้ าํ ที่ได้
แสดง ได้พูด ได้ทาํ ให้ทุกคนเห็นภาพแล้วเปิ ดใจยอมรับ ถ้าผูน้ าํ สามารถแสดงให้ทุกคนเห็นได้ดว้ ย
คําพูด หน้าตา นํ้าเสี ยง การแสดงออก จะเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้คนค่อย ๆ ปรับเปลี่ยน เช่น ในองค์การของ
เราจะมีการหล่อหลอมเรื่ องการเปลี่ยนแปลงจากท่านประธานตลอดเวลา ที่ไม่ว่าใครจะนําเสนอ
อะไรในที่ประชุม ท่านจะบอกว่าสุ ดยอดดีมาก แต่ทุกคนต้องทราบกันดีว่าท่านจะพอใจแค่วนั เดียว
แต่สาํ หรับผูร้ ่ วมประชุมท่านให้เวลาหนึ่งเดือน เพื่อตอกยํ้าให้ผนู ้ าํ ข้างล่างค่อย ๆ ถูกหล่อหลอมเรื่ อง
การเปลี่ยนแปลง ใครลังเล ทุกคนจะช่วยกันพูดว่าค่านิ ยมของเรารองรับการเปลี่ยนแปลง แล้วทั้ง
องคาพยพก็จะถูกกลืนไป จนสร้างให้คนสนใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงในที่สุด ซึ่งในองค์การ
ต้นสังกัดของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ฉ ไม่ค่อยมีใครมีปฏิกิริยาต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ส่ วนใหญ่จะฟั งแล้ว
เงียบ แล้วไปประมวลผล หรื อดูจากเพื่อนๆแล้วค่อย ๆ ปรับตัว เพราะแท้จริ งแล้วองค์การของเรา
ได้รับการปลูกฝังมาจากผูบ้ ริ หารระดับสู งอยูเ่ สมอว่า เราให้ความสําคัญกับคนว่าทํางานแล้วต้องมี
รายได้ ต้องสามารถแข่งขันกับตลาดได้ ซึ่งเราไม่อยากพูดว่ารายได้สูง แต่ถา้ ใครมีส่วนช่วยบริ ษทั ได้
เยอะก็จ ะได้ร ายได้สูง อี ก ประเด็น คื อ คนต้องมี โอกาสแสดง กล่ า วคื อ เรามองว่า คนเก่ ง ชอบ
แสดงออก ผูบ้ งั คับบัญชาต้องมีหน้าที่สนับสนุ นคนเก่งเหล่านี้ โดยเฉพาะพนักงานรุ่ นใหม่ ๆ จะมี
เวทีให้แสดง อีกทั้งคนเหล่านี้ตอ้ งได้รับการพัฒนา ต้องมีเส้นทางสายอาชีพในการทํางาน ซึ่งกลยุทธ์
ของเราคือ ต้องโต บริ ษทั พูดอยูเ่ สมอว่า ถ้าบริ ษทั โต พนักงานต้องโตด้วยสิ่ งเหล่านี้จะเป็ นสิ่ งที่ช่วย
ทําให้คนเปิ ดใจยอมรับสิ่ งใหม่ ๆ เพราะการทํางานของเราโตขึ้นตลอด จึงเป็ นส่ วนให้เปลี่ยนแปลง
ซึ่งโดยส่ วนตัวผูเ้ ชี่ยวชาญ ฉ เองมีความเคยชินกับการเปลี่ยนแปลง ถือว่าเป็ นเรื่ องปกติธรรมดา เป็ น
ส่ วนหนึ่ งของแนวปฏิบตั ิ เป็ นเรื่ องที่ซึมซับ กล่าวคือ วัฒนธรรมไม่ได้สร้างแค่วนั เดียว ต้องค่อย ๆ
ซึมซับ ดังนั้น จึงเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับทัศนคติดว้ ย ซึ่ง ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ ได้อธิ บายเกี่ยวกับการปรับทัศนคติ
ต่อการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ เมื่อคนส่ วนใหญ่กลัวการเปลี่ยนแปลง เราต้องฝึ กโดยการทําให้เค้ารู ้วา่
(1) ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงจะเกิดอะไรขึ้น (2) ถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วเค้าจะได้อะไร จุดนี้ ตอ้ งเชื่อมโยงให้
ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็ นประโยชน์ของเค้า เพราะคนจะให้ความสําคัญ ณ จุดที่ว่า “ทําแล้วชั้นได้
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อะไร” ถ้าเราสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ คนจะยอมเปลี่ยนแปลง แท้จริ งแล้ว การเปลี่ยนแปลงมีอยู่
2 อย่าง คือ หนึ่ ง ทําแล้วเกิดประโยชน์ (Positive Approach) และสอง ถ้าไม่ทาํ ภายใน 1-2 ปี จะเกิด
การเสี ยหายอะไรตามมาหรื อเดือนหน้าจะเกิดอะไรขึ้น (ถ้าไม่ทาํ ไม่เป็ นอะไร ไม่ว่ากัน) แต่เรื่ อง
ต่าง ๆ จะตามมา (Negative Approach) ทั้งนี้ เราจะต้องคอยกระตุน้ เตือนให้เค้าตระหนักรู ้ในการ
เปลี่ยนแปลง โดยเริ่ มจากตระหนักรู ้จากบนลงล่าง คือ เมื่อการเปลี่ยนแปลงเริ่ มจากข้างบน ประธาน
กรรมการบริ หาร มากิ นข้าวกับพนักงาน แจกของขวัญ เข้าร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกับพนักงาน หรื อ
บางครั้งเขินไม่รู้จะคุยอะไรเราก็พยายามหาเรื่ องคุยเพื่อให้การสนทนาไปต่อได้ เรื่ องเหล่านี้ ทาํ ให้
เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงได้ และหากอยากเปลี่ ยนแปลง แต่ไม่รู้จะเปลี่ ยนอะไรก่ อน ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จ
แนะนําว่าให้เริ่ มเปลี่ยนแปลงที่ตวั เองก่ อน เช่ น เมื่อก่ อนไม่ชอบเดิ นดูของ แต่ตอนนี้ เห็ นว่าเป็ น
สิ่ งจําเป็ น เพราะเราจะได้เห็นสิ่ งใหม่ ๆ สิ นค้า ใหม่ ๆ อาจเป็ นอะไรที่ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเมื่อ
สิ บหรื อยีส่ ิ บปี ที่แล้ว เมื่อเราเริ่ มเปลี่ยนจากตัวเราเปิ ดกว้างมากขึ้นในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร หรื อสิ่ ง
ใหม่ ๆ ที่เป็ นประโยชน์ไม่ยดึ ติดว่าต้องใช้แบบเดิมๆ ตรงนี้เราจะได้การวิจยั และพัฒนา (R&D) หรื อ
แม้แ ต่ ก ารปรั บ พื้ น ที่ ท ํา งานใหม่ ๆ การออกแบบใหม่ ๆ ทํา องค์ ก ารแห่ ง ความสุ ข (Happy
Workplace) เพื่อให้คนรู ้สึกสดชื่นกับบรรยากาศใหม่ ๆ สภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ย่อมส่ งผลให้คนมี
ความคิดใหม่ ๆ ได้เช่นกัน
ดังนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่ มจากการที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์จะต้องเป็ นผู ้
ริ เริ่ ม เพื่อสร้างความตระหนักให้คนเกิดความรู ้สึกอยากเปลี่ยนแปลงแล้วนั้น อีกสิ่ งที่สาํ คัญมากใน
การเป็ นผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ คือ การเป็ นผูน้ ําการสื่ อสาร โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ง อธิ บายว่า นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งเป็ นผูน้ าํ การสื่ อสารเพื่อทําให้บุคลากรใน
องค์การเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์จะสามารถช่วยได้ 2 ด้าน
ด้านแรกเป็ นผูอ้ ธิบายหรื อชี้แจงให้เข้าใจ ทั้งในแง่กลุ่มธุรกิจที่ผบู ้ ริ หารอยูด่ ว้ ยกันเอง ขณะเดียวกันก็
ช่ ว ยชี้ นํา พนัก งานให้เ ข้า ใจตัว แบบในเรื่ อ งของการเปลี่ ย นแปลงในแต่ ล ะระดับ ลงไป รวมทั้ง
ผูบ้ งั คับบัญชาสายงานต้องเล่นบทบาทนี้เช่นกัน เพราะในแง่การทํางานทุกวัน คนที่ใกล้ชิดพนักงาน
มากที่สุดคือผูบ้ งั คับบัญชาสายงาน ถ้าหากรอนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์มาพูด พูดครั้งเดียวจบ หรื อ
นาน ๆ พูดครั้งนึง หรื อพูดซํ้า ๆ แต่จะมีช่วงที่ห่าง แต่ผบู ้ งั คับบัญชาสายงานอยูก่ บั พนักงานทุกวัน
สามารถใช้วิธีฝึกอบรมในงาน (On the Job Training) ค่อย ๆ ปรับ ค่อย ๆ แนะนํา ค่อย ๆ เพิ่ม
ความคิด ค่อย ๆ ปรับได้ท้ งั รายคนและรายกลุ่ม ซึ่ งจะได้ผลดีมากกว่ามานัง่ ฟังนักบริ หารทรัพยากร
มนุษย์อธิ บายเพียงอย่างเดียว ส่ วนในแง่ของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในภาพใหญ่ ๆ นอกจากทํา
การชี้ แจง ฝึ กอบรมให้ความรู ้ แล้วนั้น นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์กบั หน่ วยงานที่อาจจะเป็ นฝ่ าย
สื่ อสารองค์การ หรื ออาจใช้วิธีการต่าง ๆ ออกมาเป็ นระยะ ๆ ไม่ว่าจะผ่านทางโปสเตอร์ หน้าจอ
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คอมพิวเตอร์ หรื ออื่น ๆ ซึ่ งสามารถใช้เครื่ องมือขององค์การได้ตลอด จุดสําคัญในแง่ของการ
ก่อให้เกิดความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงได้ดีหรื อไม่อยูท่ ี่การสื่ อสารที่จะต้องชัดเจน และต้องมีการ
สื่ อซํ้า ๆ ได้ยินซํ้า ๆ ฟั งไปเรื่ อย ๆ แล้วคนจะค่อย ๆ เปลี่ยน ค่อย ๆ ซึ มซับ เปลี่ยนไปในอนาคต
ประกอบกับสิ่ งที่หัวหน้างานจะมาช่วยเสริ มอีกทางหนึ่ ง จนกลายเป็ น V-force ให้งานเกิดไปได้
เรื่ อย ๆ แต่สาํ หรับในแง่ของประชาคมอาเซี ยน ทางองค์การของผูเ้ ชี่ยวชาญ ง ยังไม่มี ตัวแบบหรื อ
ตัวแบบที่ชดั เจนว่าลักษณะโครงสร้างหรื อธุรกิจจะไปขนาดไหน แต่สิ่งที่เห็นตอนนี้ คือ เรามีการค้า
ขายกับต่างประเทศ มีการประชุ มกับต่างประเทศ สิ่ งที่เราทํา คือ การมีโครงสร้างที่เรี ยกว่าหน่ วย
พัฒนาธุรกิจ (Business Development) เพิ่มเข้ามา เพื่อช่วยในแง่การทําธุรกิจกับต่างประเทศ ทั้งยังมี
แนวปฏิบตั ิ ตัวแบบที่ทาํ กันดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นในเรื่ องการพัฒนาคนให้เกิดความสามารถมาก
ขึ้น คื อ การฝึ กให้ทาํ งานร่ วมกัน ส่ งไปดู งานต่างประเทศ เป็ นต้น แต่ตวั แบบในเชิ งโครงสร้ าง
องค์การ ขณะนี้ ยงั ไม่มีที่เป็ นของการไปสู่ ประชาคมอาเซี ยน เนื่องจากยังอยูใ่ นช่วงของการเริ่ มต้นที่
เข้ามาร่ วมกันกัน ตรงนี้เป็ นเรื่ องของลักษณะโดยทัว่ ไปของธุรกิจของเราที่เป็ นธุรกิจในประเทศล้วน
ๆ ไม่ว่าตั้งแต่ระดับไหนลงมา เพราะเราผลิตและจัดจําหน่ายในประเทศ ไม่มีการค้าขายในอาเซี ยน
เนื่ องจากมีขอ้ จํากัดที่ให้เราขายแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ตอนนี้ แยกกับบริ ษทั เดิมมาจึงค่อย ๆ
ขยับมารู ปนี้ แต่หากเป็ นในองค์การของผูเ้ ชี่ยวชาญ ฉ ได้อธิ บายว่าการสื่ อสารและพัฒนาตัวแบบที่
จะใช้ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนนั้นมีการดําเนินการในส่ วนของแต่ละประเทศ
อยู่แล้ว ซึ่ งเรามองว่าเป็ นการสื่ อสารที่ประธานกรรมการบริ หาร หรื อ นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
เมื่อไปเยีย่ มเยือนประเทศใดย่อมมีหน้าที่สื่อสารเป็ นเรื่ องปกติ ไม่มีตวั แบบอะไร เป็ นต้น
นอกจากนี้ เมื่ อ เป็ นประชาคมอาเซี ย น หรื อ องค์ก ารที่ จ ะต้อ งทํา งานร่ ว มกับ คน
ต่างประเทศย่อมมีประเด็นเรื่ องวัฒนธรรมที่หลากหลายในการทํางาน ซึ่ งผูเ้ ชี่ ยวชาญ ง อธิ บายว่า
นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งทําให้คนเข้าใจวิธีการทํางานของเราว่าเป็ นอย่างไร ต่างชาติ เป็ น
อย่างไร วัฒนธรรมของเรา (Intercultural Understanding) ที่เป็ นอย่างนี้ เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญในแง่ของการ
ทํางาน เช่น ไม่นิยมใช้เท้าชี้ของ แต่ทาํ งานกับฝรั่งหรื อคนจีนเค้าไม่สนใจ ไม่รู้สึกอะไร แต่คนไทย
รู ้สึก แบบนี้ ก็มีปัญหา และสิ่ งที่เราพยายามทํา ได้แก่ (1) ให้ความรู ้ กบั คนที่จาํ เป็ นต้องไปทํางาน
ต่างประเทศ ในเรื่ องวัฒนธรรม ว่าประเทศนั้น ๆ เป็ นอย่างไร แล้วอะไรบ้างที่เป็ นข้อควรระวัง ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาสายงานเป็ นคนแนะนํา ส่ วนนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์อาจช่วยเสริ มในแง่ของสิ่ งที่
ควรจะเป็ น เช่น สไตล์การทํางานของคนที่นนั่ เป็ นอย่างไร ก่อนไปพยายามให้เค้าได้เข้าใจก่อน แต่
สิ่ งเหล่านี้ ไม่ได้หมายความว่าเราส่ งคนไปต่างประเทศเป็ นประจํา แต่เราจะมีการประชุมร่ วมกัน ซึ่ ง
เท่ากับเป็ นการให้ความรู ้ความเข้าใจแก่คนของเราโดยปริ ยายว่าพฤติกรรมของคนที่มาจากแต่ละ
ภูมิภาค แต่ละจังหวัด แต่ละประเทศในเอเชียเป็ นอย่างไร สไตล์เป็ นอย่างไร วิธีการเป็ นอย่างไร การ
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พูดการจาเป็ นอย่างไร วัฒนธรรมเป็ นอย่างไร แล้วเราได้จดั ให้มีกิจกรรม “Get you Know Each
other” ในระหว่างสัมมนา โดยการให้ลองแก้ปัญหาร่ วมกัน หรื อหลังจากการสัมมนาให้ทาํ กิจกรรม
ร่ วมกัน นี่ คือสิ่ งที่จะช่วยให้คนเข้าใจถึงวัฒนธรรมที่กว้าง และหลากหลาย วิธีการทํางานที่แตกต่าง
กัน สไตล์แตกต่างกัน คนต่างชาติเองก่อนที่จะมาไทยเค้าก็ได้รับการสอนแบบนั้นมาแล้วเช่นกัน
เช่น คนไทยพูดน้อยแต่จะทํา แต่คนไทยบางคนเข้าใจว่าต่างชาติจะพูด ขยันให้ความคิดเห็น เราก็
พยายามปรับเพื่อให้ความคิดเห็น ไม่วา่ จะผิดหรื อถูกไม่สาํ คัญ ทุกคนมีสิทธิ์ให้ความคิดเห็น นี่คือสิ่ ง
ที่เราสามารถทําได้ในช่วงนี้ แล้วก็สามารถที่จะทําให้คนของเราเข้าใจวัฒนธรรม ได้น้ นั แต่ตอนนี้
อยู่ในระยะเบื้องต้น แล้วโอกาสที่จะไปมากกว่ามาเลเซี ยกับสิ งคโปร์ นอ้ ยมากสําหรับองค์การเรา
เพราะฉะนั้นประชาคมอาเซี ยนยังไม่ใช่ความสําคัญลําดับต้น ๆ ของเราในเวลานี้ แม้ประชาคม
อาเซี ยนจะมีความสําคัญ แต่ความจําเป็ นเร่ งด่วนของธุ รกิจเรา คือ ทําอย่างไรให้ขยายตลาดได้มาก
ที่สุด ณ เวลานี้
นอกจากนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ง อธิบายถึงความยัง่ ยืนของการเปลี่ยนแปลงว่าเป็ นเรื่ องที่ตอ้ ง
สังเกตการณ์ ไม่มีสูตรสําเร็ จ เพราะการพัฒนาคนขึ้นอยูก่ บั ตัวบุคคล สําหรับการฝึ กฝนให้คนมีความ
พร้ อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนต้องดู ว่าใครเหมาะจะไปจุดไหน การฝึ กอบรมทัว่ ไป เช่ น ความรู ้
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ เรื่ องระบบ หรื ออื่น ๆ เป็ นสิ่ งที่เราจัดให้พนักงานเป็ นระยะอยู่แล้ว
เพียงแต่เมื่อแต่ละคนไปทํางานกับต่างชาติ ต้องดูว่าใครต้องไปที่สถานการณ์แบบไหน สิ่ งแวดล้อม
เป็ นอย่างไร และเราสามารถสนับสนุนเค้าในแง่ที่จะให้เค้าอยูไ่ ด้อย่างมีความสุ ขในสถานการณ์หรื อ
องค์การใหม่ ๆ ที่ตอ้ งไปทํางานได้หรื อไม่ คือถ้าเราได้ผลตอบรับจากเค้าค่อนข้างดี จึงสรุ ปได้ว่า
เป็ นความสําเร็ จเบื้องต้น หากถามถึงความยัง่ ยืนคงเป็ นเรื่ องระยะยาวว่าเค้าจะสามารถมีความสุ ข
แบบนั้นหรื อทํางานแบบนั้นได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและเติ บโตไปในต่างประเทศ หรื อทํางาน
ร่ ว มกับ คนต่ า งประเทศได้ม ากน้อ ยแค่ ไ หน สํา หรั บ แง่ ข องการวัด เราอาจวัด ที่ ต ัว บุ ค คล หรื อ
สังเกตการณ์ หรื อเช็คจากเพื่อนร่ วมงานของเค้า หากผลที่ได้เป็ นบวก หมายความว่าเราพัฒนาเค้าได้
ตอบโจทย์ที่เค้ามีความสามารถในการทํางานในสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับประชาคม
อาเซี ยนได้ แต่หากผลออกมาแย้งกัน เราต้องวิเคราะห์ปัญหาว่าอยู่ตรงไหน แล้วจึงแก้ปัญหา หาก
เป็ นจุดอ่อนก็ช่วยเค้า ถ้าจุดแข็งก็ช่วยเสริ มให้แข็งยิ่งขึ้น หรื อไม่จาํ เป็ นต้องไปแตะ ไปแก้ที่จุดอ่อน
แทน เป็ นต้น
และในส่ วนนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน ให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของนักบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ฉ กล่าวว่า ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
ต้องเป็ นผูท้ ี่รู้จุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลง เช่น ต้องการทํากลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อกลยุทธ์
ทางธุ ร กิ จ (Restructure) ต้อ งการสั บ เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นคนข้า มประเทศมากขึ้ น ต้อ งการสรรหา
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คัดเลือกคนนานาชาติแล้วให้มาทํางานข้ามประเทศ ดังนั้น เมื่อรู ้จุดประสงค์แล้ว ต้องมาดูองคาพยพ
ที่เราจะทําการเปลี่ ยนแปลงว่านักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์มีความพร้ อมแค่ไหน เช่ น จะสรรหา
คัดเลือกคนข้ามชาติ ถ้าคนไม่พร้อมต้องดูว่า จะต้องหาคนเข้ามามากน้อยแค่ไหน หรื อจะหมุนเวียน
เปลี่ยนงาน ในเรื่ องของอายุ หรื อนโยบายสอดรับกันหรื อไม่ ถ้าไม่ก็ให้มาเตรี ยมความพร้อม จุดนี้
คื อการเตรี ย มหลังบ้าน ดังนั้นเมื่ อเรารู ้ แล้วว่าต้องเปลี่ ยนอะไรเพื่ อให้เ กิ ด ประสิ ทธิ ภ าพเพื่อ ให้
พนักงานมีความสุ ขในการทํางาน เราต้องทําแผนแม่บทในการสื่ อสารให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ตั้งแต่
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ลงมาจนถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้รับรู ้ และหากมีใครไม่เข้าใจ หรื อเห็นด้วยไม่
เห็นด้วยอย่างไร นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งมีหน้าที่สร้างเครื อข่ายในการเปลี่ยนแปลง (Change
Network) เพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อมูลที่เราถ่ายทอดไปถูกต้องแม่นยํา จากนั้นต้องมีขอ้ มูลกลับมา เพื่อให้
เราสามารถตอบโจทย์แต่ละคน แต่ละกลุ่มธุ รกิจของเรา ในประเด็นที่เค้ากังวลใจ จากนั้นทบทวน
(Revisiting) ในสิ่ งที่เราทําไปสื่ อไปก็จะเป็ นเหมือนวงจร PDCA แต่เป็ นวงจรแห่ งการเปลี่ยนแปลง
กล่าวโดยสรุ ป คือ (1) ต้องรู ้ว่าต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไร และดูคนของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ว่ามี
ความพร้อมหรื อไม่ ถ้าพร้อมให้เดินหน้า ถ้าไม่พร้อมต้องหาคน มาทํา และมีนโยบายที่ตอบโจทย์
แล้วหรื อยัง ถ้าไม่ก็เตรี ยมความพร้ อม โดยการหาคนมาทํางานข้ามประเทศ เป็ นต้น (2) ทําแผน
แม่บท ทั้งระดับผูบ้ ริ หาร และระดับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (3) สร้างเครื อข่ายการเปลี่ยนแปลง (Change
Network) เพื่ อ ให้ม ั่น ใจว่ า คนของเราเข้า ใจไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน หรื อ ไม่ เ ข้า ใจอะไร และ (4)
ทบทวน (Revisiting) และสื่ อสารดัง่ การทํา PDCA อีกทั้ง ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ ให้ความเห็นเรื่ องบทบาท
นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงแบบกระชับไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงต้องทํา
ให้เป็ นเรื่ องคุน้ เคย โดยนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องเป็ นผูท้ ี่เปิ ดใจยอมรับสิ่ งใหม่ ๆ เริ่ มจาก
ตัวเองก่อน รู ้จกั ฝึ กตนเอง ตัดสิ นใจเอง แก้ปัญหาเอง การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่ มต้นจากตัวเอง การ
เปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจทําให้รู้สึกไม่คุน้ เคยได้ แต่หากฝึ กบ่อยๆ อาจจะใช้รางวัลในการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง เช่น ใครทําการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง จากที่เคยทําเดิม ๆ ให้คิดว่าแบบ
ใหม่ ๆ เป็ นอย่างไร แล้วกระตุน้ จูงใจ โดยการให้แต้ม ให้รางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้รู้สึกว่าบริ ษทั ชื่น
ชมเค้า (ไม่เกี่ยวกับเม็ดเงิน) จะเป็ นการทําให้คนรู ้สึกถึงคุณค่าของความร่ วมมือในการเปลี่ยนแปลง
ของเค้า และมันเป็ นผลดีต่อตัวเค้าเองด้วย กล่าวคือ การเปิ ดใจ เปิ ดใจให้กว้าง ไม่ยึดติดจนเกินไป
รวมทั้งต้องทําให้คนเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงให้ได้ เป็ นต้น ในทางด้าน ผูเ้ ชี่ยวชาญ ง ให้
ความเห็นว่านักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงต้องเป็ นผูท้ ี่ (1) มีความรู ้สึก
เร็ ว ไวต่อสิ่ งแวดล้อม หรื อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ (2) พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะรองรับ
การเปลี่ยนแปลง และ (3) พร้อมที่จะเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ผูก้ ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผูท้ าํ ให้
คนอื่นหรื อลูกน้องเข้าใจและพร้อมที่จะปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได้ กล่าวคือ เมื่อไวต่อ
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การเปลี่ยนแปลง จะทําให้เราพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง เมื่อเปลี่ยนตัวเองแล้วขณะเดียวกันต้อง
พร้ อ มที่ จ ะเป็ นผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลงในการที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นผูอ้ ื่ น ด้ว ย เพื่ อ ให้ เ ค้า รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลง หากทําได้ท้ งั 3 ขั้นตอนจะกลายเป็ นวัฏจักร เป็ นวงจรไปเรื่ อย ๆ แง่ของการสร้างคน
และในแต่ละระดับถ้าทําได้จริ ง เท่ากับเป็ นการปรับคนของเราให้มีความพร้อมไปเรื่ อย ๆ ในแต่ละ
ระดับ เพียงแต่ใครจะปรับมากปรับน้อยขึ้นอยูก่ บั ลักษณะงานที่ตอ้ งไปเกี่ยวพันกับต่างประเทศมาก
น้อยแค่ไหน
สรุ ปสําหรับบทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การภาคเอกชนในฐานะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลง จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน โดยสังเขป โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จ อธิ บายในเรื่ องของการ
เปลี่ยนแปลงว่าต้องฝึ กให้พนักงานคุน้ เคยกับการเปลี่ยนแปลง เนื่ องจากปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลง
เป็ นเรื่ องปกติ ซึ่ งใครไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองจะอยูไ่ ด้ยาก ทั้งนี้ ท้ งั นั้นไม่ใช่เรื่ องแปลกที่คนจะกังวล
ต่อความเปลี่ยนแปลง แต่ก็เป็ นหน้าที่ของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องหาวิธีการที่เหมาะสม
ในการสื่ อสารให้คนเหล่านั้นเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง โดยจุดเน้นคือ การที่เราจะต้องเชื่อมโยงให้
ได้ว่า ในการเปลี่ยนแปลงนั้นเค้าจะได้ประโยชน์อะไรจากการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีตอ้ ง เริ่ มจากผูบ้ ริ หารในการเป็ น Role Model รวมทั้ง ผูเ้ ชี่ยวชาญ ฉ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง
ต้องเริ่ มจากผูน้ าํ ที่ตอ้ งแสดง ต้องพูด ต้องทําให้ทุกคนเห็นภาพแล้วเปิ ดใจรับการเปลี่ยนแปลง โดย
ใช้วิธีการให้คนเห็นด้วยโดยคําพูด หน้าตา นํ้าเสี ยง ในการแสดงออกต่าง ๆ อันจะเป็ นตัวช่วยให้คน
ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง อีกทั้ง ผูเ้ ชี่ยวชาญ ง อธิ บายเพิ่มเติมว่า นอกจากนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่
จะต้องเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม ผูก้ ระตุน้ บุคลากรให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงแล้วนั้น นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
จะต้องสร้างความสามารถในการเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงให้กบั หัวหน้างานทุกระดับขององค์การ
เพื่อให้องค์การเดินไปได้เร็ ว เพราะลําพังนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ท่ีจะรับบทบาทนี้ อาจจะทําได้
ไม่ เ ร็ ว เท่ า ที่ ค วร เพราะต้อ งยอมรั บ มี เ พี ย งนัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ก ลุ่ ม หนึ่ งเท่ า นั้น ที่ จ ะมี
ความสามารถนี้ จึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะต้องกระตุน้ ให้คนจากสายธุรกิจเห็นความสําคัญ รวมทั้งพัฒนา
ให้หวั หน้างานเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเค้าคือคนที่อยูใ่ กล้ชิดกับพนักงานโดยตรงทุกวัน
ดังจะเห็นได้วา่ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงต้องเป็ นผูน้ าํ การสื่ อสาร ซึ่ง
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จ อธิ บายใจความสําคัญว่า หากเราสื่ อสารให้คนที่จะเปลี่ยนแปลงเข้าใจได้ว่าเมื่อเค้า
เปลี่ยนแปลงแล้วเค้าจะได้อะไร นี่ คือหัวใจสําคัญ รวมทั้ง ผูเ้ ชี่ยวชาญ ง อธิ บายว่าการสื่ อสารซํ้า ๆ
โดยผูบ้ งั คับบัญชาสายงานจะมี ผลต่ อการเปลี่ ยนแปลงได้ดีที่สุด แต่ท้ งั นั้นก็เป็ นหน้าที่ ของ นัก
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่จะอธิ บายให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามสายงานนั้น ๆ เข้าใจกระบวนการในการ
สื่ อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ตอ้ งถูกต้อง ชัดเจน และเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการ
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ขององค์การ ซึ่ งแท้จริ งแล้ว ผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงเป็ นเรื่ องที่ซึมลึก ต้อง
ค่อย ๆ ซึมซับ ค่อยปรับ ๆ ค่อย ๆ เปลี่ยนกันไป เป็ นต้น
4.8.4 บทบาทนักบริ หารทรั พยากรมนุษย์ ในฐานะที่พึ่งของพนักงานที่มีผลต่ อการเตรี ยม
ความพร้ อมบุคลากรในองค์ การภาครัฐและเอกชนในประชาคมอาเซียน
1) ภาครัฐ
การเป็ นที่ พ่ ึงของพนักงานสําหรั บนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์การภาครั ฐ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ก อธิ บายว่า ตามระเบียบเรามีเรื่ องของวินยั ที่ตอ้ งดูแลองค์การภาครัฐมากมาย อีกทั้งมี
ก.พ. ก.พ.ค. ศาลปกครอง เป็ นต้น หากแต่สิ่งเหล่านี้ คนที่มีเรื่ องร้องเรี ยนต้องไปดําเนิ นการเอง และ
คนส่ วนมากทีมีเรื่ องเดือดร้อนมักจะไม่กล้าร้องเรี ยน เพราะไม่มีพลัง เป็ นตัวคนเดี ยว แต่หากเป็ น
ลักษณะขององค์การจะค่อนข้างมี พลัง ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าเรื่ องปั ญหาของบุคลากรภาครั ฐไม่มีพลัง
ผลักดันมาจากข้างล่าง มีแต่ดา้ นบนที่ดนั ลงมา แต่ไม่มีองค์การไหนที่ถูกผลักดันมาจากระดับล่าง
กล่าวคือ หากจะเปลี่ยนแปลงอาจจะคาดหวังได้จากการปฏิรูป เพราะที่ผา่ นมานั้นไม่มีใครกล้าออก
พระราชกฤษฎี กา เพราะกลัวข้าราชการจะกล้ามีปากมีเสี ยง อาจมีผลให้องค์การสไตร์ คและเกิ ด
ความวุ่นวายในที่สุด ซึ่ งนอกจากด้านหน่ วยงานที่จะช่ วยเป็ นกระบอกเสี ยงให้กบั ข้าราชการแล้ว
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ก ได้อธิบายในประเด็นความสามารถในการดึงดูด สรรหา และรักษาบุคลากร ไว้ว่า คน
นอกภาคราชการอยากเข้ามาทํางาน แต่คนที่เข้ามาแล้วอาจพูดได้วา่ ไม่ค่อยมีงานทํา งานราชการเป็ น
งานที่นอกจากจะมีความมัน่ คง แล้วยังเป็ นงานที่สบาย น้อยคนนักที่อยากจะออกไปทํางานบริ ษทั ถ้า
หากไม่ได้เก่งจริ ง ๆ นอกจากนี้ ยงั มีคนระดับนักเรี ยนทุนที่เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ ยังทํางานใช้
ทุนไม่หมด แต่ออกไปก่อน ก็เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งฟ้ องร้องกัน แต่นกั เรี ยนทุนบางคนก็อยูด่ ว้ ยความผูกพัน
ทางใจ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ผูบ้ งั คับบัญชาว่าจะเหนี่ ยวรั้งได้เพียงใด หรื อแม้กระทัง่ บางกรมไม่เหลียวแล
คนเก่ ง ของเราด้ว ยซํ้า ไป นัก เรี ย นทุ น ที่ เ ราส่ ง ไปให้เ ค้า ทางเราต้อ งไปจี้ เ ค้าอี ก ที หรื อ บางครั้ ง
ผูบ้ งั คับบัญชาไม่มองหน้าเค้าเลยด้วยซํ้าไป เด็กของเราก็เสี ยใจ อุตส่ าห์รับทุนไปเรี ยนกลับมาแต่
กลับไม่มีใครให้ความสําคัญกับเค้าเลย เรื่ องเช่นนี้ ตอ้ งมีระบบติดตามอยู่เหมือนกัน ซึ่ งจริ ง ๆ แล้ว
นั้นเมื่อเราส่ งคนเก่งไปให้เค้าควรต้อนรับเป็ นอย่างดี แต่นี่ตอ้ นรับธรรมดา ทางเราจึงติดตามและ
สอบถามว่าคุณไม่ใช้คนเก่งที่เราส่ งไปหรอ เค้าเป็ นเจ้าหน้าที่ทุนของ ก.พ. เราจะติดตามทุกครั้งเมื่อ
ทราบข่า วมา ทางเราเป็ นห่ ว งคนเก่ ง เหล่ านี้ มาก เพราะหากเค้า ไม่ ไ ด้รับ การเอาใจใส่ หรื อ การ
มอบหมายงานที่มีความท้าทายเท่าที่ควร เค้าจะไม่อยากอยู่ คนเก่งเค้าย่อมอยากทํางานให้สมกับที่
เค้าเรี ยนมา แต่กลับไม่ได้ทาํ อะไรเลยก็มี หรื อแม้แต่บางที่ขนาดมีการติดตามแล้วยังเพิกเฉย ทางเรา
จึงต้องแจ้งกับเค้าไปว่า ครั้งหน้าเราจะไม่ให้ทุนกับทางหน่ วยงานของเค้าแล้ว ทั้งนี้ ท้ งั นั้นเราต้อง
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ติดตามว่าเค้าให้ทาํ งานที่มีความเหมาะสมแล้วหรื อไม่ แต่เราไม่สามารถบังคับกันได้โดยตรงว่าเค้า
ต้องใช้คนเก่งของเรา แต่ท้ งั นี้เรื่ องปั ญหาดึงดูดคนไม่ว่าจะเป็ นประชาคมอาเซี ยนหรื อไม่เป็ น คนยุค
ปั จจุบนั ไม่ได้อยากรับราชการอีกแล้ว ดังนั้นเราต้องดึงคนก่อนจบมหาวิทยาลัย ต้องให้ทุน ให้สอบ
ข้าราชการไว้ก่อน จบแล้วค่อยว่ากันอีกที แม้จะมีคนมาสมัครกับเราเป็ นแสน ๆ แต่ไม่ใช่คนเก่ง เรา
ต้องการคนเก่ง แต่ตอ้ งไปสรรหามา ไม่เช่นนั้นภาคเอกชนจะดึงคนไปหมด เราต้องหาวิธีการดึงดูด
คนเก่ งมาให้ได้ นอกจากนี้ ยงั มีเรื่ องสวัสดิการที่เราดูแลเสมอ มีท้ งั พบปะสังสรรค์ของข้าราชการ
หรื อพนักงาน การประชุมสัมมนา งานรื่ นเริ ง งานประจําปี เจ็บป่ วยก็ไปเยีย่ ม มีของขวัญ ผ่านระบบ
สวัสดิการ ซึ่งเรื่ องสวัสดิการ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ก เป็ นผูร้ ิ เริ่ มมาตั้งแต่ยงั ไม่มีคาํ ว่า Quality of Life ตั้งแต่ปี
2497 ว่าให้คนมีความผูกพันกับองค์การ และสิ่ งนั้นยังอยูม่ าถึงปั จจุบนั นี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ก เป็ นผูท้ ี่สร้าง
ค่านิ ยมด้านสวัสดิการสําหรับสํานักงาน ก.พ. เนื่ องจากสวัสดิการเป็ นสิ่ งที่สําคัญมาก แม้เพิ่งจะมี
แนวคิดมา 30 กว่าปี แต่ทางราชการเรายอมรับว่าเรื่ องนี้เป็ นสิ่ งสําคัญมากจึงได้สร้างเรื่ องสวัสดิการ
นี้ข้ ึนมา ทั้งนี้การทํางานกับภาครัฐจะเป็ นลักษณะที่ชา้ ในตอนต้นแต่ดีในตอนปลาย ตอนเกษียณแล้ว
หากเป็ นองค์การภาคเอกชนเค้าจะยื่นซองขาวเมื่ อไรย่อมได้ แต่ของภาครั ฐเรามัน่ คงจนกระทัง่
ภาครัฐเองขาดความมัน่ คง แต่เงินของบุคลากรภาครัฐมีความมัน่ คง คนไม่เก่งก็อยูไ่ ด้ ฉะนั้นเราต้อง
หาวิธีปรับให้คนทํางานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่รวดเร็ วขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข ได้อธิ บายเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถทํางานได้เร็ วขึ้น มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น ว่าเป็ นภาระที่ค่อนข้างหนัก เพราะคนที่เป็ นผูอ้ าํ นวยการสํานักเป็ นตัวจักรในการขับ
เคลื่อนที่สําคัญ เพราะเป็ นคนกลางระหว่างผูบ้ ริ หารกับเจ้าหน้าที่ ซึ่ งจะมีช่องว่างอยู่โดยการที่จะ
ขับเคลื่อนให้คนในสํานักมีประสิ ทธิ ภาพมันอยู่หลายวิธี แต่ที่สาํ คัญอย่างแรกเลย คือ ต้องเป็ นนัก
สอนงานที่ดี ไม่ใช่ เป็ นผูบ้ ริ หารแล้วสั่งอย่างเดียว เนื่ องจากเจ้าหน้าที่ที่เข้ามามีหลายระดับ ทั้งคน
ใหม่ ทั้งคนที่หมุนเวียนเปลี่ยนงาน ทั้งคนที่มีอยูแ่ ล้ว และทํางานได้ หรื อทําได้บา้ งไม่ได้บา้ ง ดังนั้น
คนที่ จะมาเป็ นผูอ้ าํ นวยการสํานักจะต้องรู ้ ว่าทําอย่างไรเพื่อให้คนมีศกั ยภาพ พร้ อมที่ จะทํางาน
ร่ วมกันเป็ นทีม เนื่องจากสํานักงาน ก.พ. มีภารกิจที่เป็ นงานตามขั้นตอน ไม่ใช่งานปฏิบตั ิ เป็ นงานที่
ต้องคิดวิเคราะห์ ซึ่งต้องการคนที่มีศกั ยภาพในการทํางานตรงนี้อนั จะเป็ นหัวใจสําคัญ ผูอ้ าํ นวยการ
จึงมีหน้าที่ในการสร้างความสมดุลให้กบั นโยบายของฝ่ ายบริ หารและกระตุน้ ให้เจ้าหน้าที่ทาํ งานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่หากเค้ายังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ เราจะสอนงานเค้าอย่างไร จะมอบหมายงาน
ให้คนที่มีศกั ยภาพตรงกับเนื้องานที่เราต้องรับผิดชอบอยูอ่ ย่างไร ซึ่ งทุกวันนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ข เน้นการ
สอนงานมาก เพราะภายในสํานักมีการแบ่งทีมกัน เวลาต้องทําอะไร ผูเ้ ชี่ยวชาญ ข จะมีการสอนงาน
ทุกระดับ ตั้งแต่หวั หน้าทีม หัวหน้ากลุ่มงาน เมื่องานมาถึง ผูเ้ ชี่ยวชาญ ข จะมีการตรวจสอบดูอีกครั้ง
ว่าหากเกิดความผิดพลาด เป็ นความผิดพลาดที่มาจากตรงไหนบ้าง แล้วกลับไปบอกกับหัวหน้าทีม
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หรื อเจ้าหน้าที่เพื่อไปบอกหัวหน้าเค้า โดยจะสอนว่างานนั้น ๆ ต้องทําอย่างไรบ้าง และต้องมัน่ ใจว่า
เค้าเข้าใจ โดยอาจต้องเดินไปบอกเค้าโดยตรง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่าทําอย่างไรเพื่อให้ได้
แบบไหน จะทําเช่นนี้ ก่อนงานจะออกไปทุกครั้ง หรื อบางครั้งงานเข้ามาใหม่ ในฐานะผูอ้ าํ นวยการ
สํานัก ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ข จะเห็ นภาพได้มากกว่า เพราะมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับผูบ้ ริ หารมากกว่า จึง
มองเห็นประเด็นมากกว่าในบางครั้ง จึงต้องมีการให้แนวทางในการทํางานให้บุคลากรของเราบ้าง
เหล่านี้คือการสอนงาน แต่ลึกๆแล้วเราทยอยสอนงาน เพราะหัวหน้าผูส้ อนงาน ก็สอนงานต่อได้ ถือ
ว่าต้องช่ วยๆกัน แต่ปกติแล้วผูอ้ าํ นวยการสํานักไม่ค่อยลงไปสอนงานกัน แต่เพราะผูเ้ ชี่ ยวชาญ ข
ขึ้ น มาจากที ม ที่ ก่ อ นจะมาเป็ นผูอ้ าํ นวยการสํา นัก นี้ โดยมี ที ม เล็ก ๆ ที่ โ ชคดี มี ค นที่ มี ศ ัก ยภาพ
พอสมควร ก็เริ่ มสอนงานกันมาตั้งแต่ทีมเล็ก ๆ เมื่อผูบ้ ริ หารมองเห็นจึงอยากให้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ข สอน
งานแบบนี้ให้ขยายไปเยอะๆในสํานักงาน ก.พ. จึงกลายเป็ นหน้าที่รับผิดชอบที่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ข ได้รับ
มอบหมายมา ทั้งนี้ สามารถกล่าวได้ว่าในแง่ของ สํานักงาน ก.พ. การสอนงานคือหัวใจหลักในการ
ช่วยให้พนักงานทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ การพัฒนาคนไม่ได้เกิดจากการไปเรี ยน
ในห้องเพียงอย่างเดียว หากแต่เกิดจากการได้เรี ยนรู ้อบรมจากการทํางาน (On the Job Training) การ
มีผสู ้ อนงานที่ดี และนั่นคือหัวใจของการพัฒนาคนที่ครอบคลุมทั้งสมรรถนะและผลลัพธ์สุดท้าย
ของงาน ทั้งนี้สมรรถนะบางอย่างเราไม่ได้ใช้เพียงแค่วิธีการสอนงาน เพราะสมรรถนะบางประการ
อาจต้องมาจากการเรี ยนรู ้ ฝึ กอบรม หรื อได้จากบุคลากร หรื อได้จากวิทยากรที่ มาจากภายนอก
เหล่านี้ คือการพัฒนาให้คนของเราเรี ยนรู ้ว่าเค้าจะต้องทํางานอย่างไร เช่น การทํางานเป็ นทีมจะมี
สมรรถนะหลักอย่างหนึ่ ง คื อ การไม่ขดั แย้งกับเพื่อนร่ วมงาน ซึ่ งเรื่ องนี้ สามารถเรี ยนรู ้ จากการ
ฝึ กอบรมได้ แต่ควรลงมือปฏิบตั ิจริ งด้วย ต้องทําให้สมดุล ส่ วนในเรื่ องหัวหน้าผูส้ อนงานที่กล่าวถึง
ตอนต้น ไม่ได้จดั เป็ นบุคคลตัวอย่าง (Role Model) ของที่นี่ เพราะเราต้องการให้คนทุกคนกลืนกัน
นัง่ ด้วยกันทํางานร่ วมกัน ไม่ตอ้ งการให้เกิดความแตกต่างแล้วเกิดความแตกแยกเพราะเราทํากับตรง
นี้อย่างไร ตรงอื่นก็ทาํ เช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทนักบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ในฐานะที่พ่ ึงของพนักงานในองค์การภาครัฐ ดังนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ค ให้ความเห็นว่าการจะเป็ นที่
พึ่งของพนักงานนั้น นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งเป็ นคนที่มีความจริ งใจ ซึ่ ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ค ถูก
ปลูกฝังมาจากคุณพ่ออยูเ่ สมอว่า “ที่เรามีความสําเร็ จได้ทุกวันนี้ เพราะเรามีเค้าในวันนั้น ฉะนั้นเค้า
เหมือนคนในครอบครัว” เมื่อได้เข้ามาทํางานจึงบอกกับน้อง ๆ เสมอว่า เราคือครอบครัว อะไรไม่
ถูกไม่ดีก็บอกกันได้ ไม่มีความสุ ขก็บอกกันได้ เพราะเราเป็ นมนุ ษย์โลกเหมือนกัน มีโลภ โกรธ
หลง จะมาทําเป็ นอารมณ์ดีตลอดเวลาคงไม่ใช่ อีกทั้งมีการเปรย ๆ กับน้อง ๆ ไว้เสมอว่าเวลาสั่งงาน
ไป บางทีเค้าอาจมองไม่เห็นภาพ แต่สอนน้อง ๆ ว่า "คุณต้องมากมากกว่ากระดาษที่คุณทํา เพราะ
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มันจะมีผลกระทบเยอะ "อย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่าเหมือนคนในครอบครัว เมื่อเราคาดหวังงาน 1 2
3 4 อะไรที่เป็ นคําตอบต้องเตรี ยมไว้ แต่ท้ งั นี้ ท้ งั นั้น จึงขอสรุ ปว่า นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ใน
ฐานะที่พ่ ึงของพนักงาน จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความใฝ่ รู ้ สร้ างความเป็ นครอบครัวเดี ยวกันได้ มีความ
จริ งใจต่อกัน มีความไว้เนื้ อเชื่ อใจกัน ประเด็นนี้ สาํ คัญมาก เพราะตามปกติมนุ ษย์โลกที่โลภ โกรธ
หลง ไม่มีใครอารมณ์ดีตลอดเวลา แต่เมื่อคุยกันด้วยเหตุผลก็ไปกันได้ เพราะทุกคนล้วนเป็ นผูใ้ หญ่
ทุกคนมีภูมิหลังต่างกันจะให้ทุกคนเป็ นอย่างเราไปหมดคงไม่ได้ และอะไรที่เป็ นประเด็นหลักใน
การทํางานคุณก็มีหน้าที่ไปเรี ยนรู ้ ถ้าเป็ นคนใหม่อะไรจําเป็ นต้องรู ้ อะไรจะเดินอย่างไรทั้งตัวคุณ
และตัวเรา และเราจะบอกน้อง ๆ เสมอว่า เราไม่ได้เก่งไปกว่าใคร ไม่ได้รู้ทุกเรื่ อง แต่ในฐานะที่เกิด
ก่อนก็พยายามสอนเค้า ไม่แน่ วนั นึ งเค้าอาจมานัง่ แทนเราก็เป็ นได้ หรื อเราเองอาจต้องย้ายไปที่อื่น
ฉะนั้นเรื่ องการทํางานต้องพยายามให้มนั ไหลลื่นไปได้ เพราะเรื่ องตรงนี้ เป็ นเรื่ องของประเทศชาติ
ด้วย เมื่อไรที่เราต้องย้ายไปน้อง ๆ ต้องรับเรื่ องต่อได้ว่าจะประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างไร
เรื่ องเหล่านี้ ลว้ นต้องมาจากทัศนคติของเรา หากคิดให้สุขก็จะมีความสุ ขในการทํางาน นอกจากนี้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ข ให้ความเห็ นว่า เมื่ อมีคนเข้ามาหาเรา ในฐานะที่ พ่ ึงของพนักงานของเรา เราต้อง
แก้ปัญหาให้เค้าได้ ถ้าแก้ไม่ได้ตอ้ งหาทางออกให้ได้ แม้บางครั้ งไม่ได้ตอบได้ในทันที แต่ตอ้ ง
หาทางออกแล้วแนะนําให้เค้าได้ เพราะฉะนั้นประตูห้องต้องเปิ ดอยู่ตลอด เพื่อให้รู้ว่าไม่ว่าจะเป็ น
ใครก็เดินเข้ามาได้เสมอ นี่ คือสิ่ งที่เปิ ด ซึ่ ง ณ วันนี้ ถ้าเป็ นเรื่ องงานเข้ามาได้เสมอ หากเรื่ องส่ วนตัว
เค้ายังมีระยะห่ างอยู่ เพราะเรื่ องส่ วนตัวอาจต้องใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจ หากสนิทกันอาจคุย แต่เค้าไม่
ค่อยมาคุยกับผูอ้ าํ นวยการ คล้ายกับเกรงใจ แต่ถา้ เรื่ องงานคุยกันตลอด จะเห็นได้ว่าการเปิ ดประตูไว้
ตลอดจะทํา ให้เค้ารู ้ สึกว่า แม้จะมี สถานะ มี ตาํ แหน่ ง เค้าก็เกรงใจเราให้ความสําคัญกับเราแล้ว
ประมาณหนึ่ ง จึงไม่ควรเอาอะไรมาปิ ดกั้นกันอีก เพื่อให้เค้าเข้ามาหาเราได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะเรื่ อง
งานที่ตอ้ งเข้ามาคุย เพราะบางเรื่ องต้องการการตัดสิ นใจ ไม่ตอ้ งไปมัวนั่งงมกัน เดินมาถามเราคํา
เดียว เราตัดสิ นใจได้ทนั ที ทุกอย่างจบได้อย่างง่าย ๆ เป็ นต้น
สําหรั บบทบาทที่ พ่ ึงทางใจของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์การภาครั ฐ คง
กล่ าวโดยสรุ ปได้ว่า แม้ภาครั ฐ จะมี เรื่ องวินัย ที่ ใ ช้สําหรั บดู แ ลบุ คลากรในองค์การภาครั ฐ หรื อ
แม้ก ระทั่ง หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ มี อ าํ นาจหน้า ที่ ดู แ ลความเป็ นธรรมให้กับ บุ ค ลากรภาครั ฐ ดัง ที่
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ก ได้อธิ บายไว้แล้วนั้น แต่เราจะเห็นได้ว่า องค์การ หรื อหน่ วยงานที่คอยให้ความเป็ น
ธรรมนั้นไม่ได้ถูกผลักดันมาจากระดับล่าง (บุคลากร) แต่มาจากระดับผูบ้ ริ หารมากกว่า จึงส่ งผลให้
การร้องเรี ยนไม่มีเสี ยงที่ดงั มากพอ หากเป็ นตัวบุคลากรเพียงคนเดียว หากแต่ระดับองค์การยังพอมี
เสี ยงดังบ้าง แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้นการให้อาํ นาจในการร้องเรี ยนจะมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบราชการ จึง
ควรเป็ นเรื่ องที่ ตอ้ งพิจารณากันให้ถี่ถว้ น นอกจากนั้นการดึ งดูด สรรหา และรักษาบุคลากรของ
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ภาครั ฐ ต้องมี ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนการเพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ ง คนดี ค นเก่ งที่ จ ะคอยมาทํา งานให้ภ าค
ราชการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กล่าวคือ แม้ในภาคราชการจะมีนกั เรี ยนทุนที่เก่งอยู่เยอะ หากแต่
บางครั้งทางผูบ้ ริ หารหน่วยงานนั้น ๆ อาจละเลย จึงทําให้คนเก่งเหล่านั้นเสี ยกําลังใจ ไม่อยากทํางาน
ร่ วมต่อไป แม้ทาง ก.พ. จะมีการเข้าไปติดตามแต่กไ็ ม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยัง่ ยืน เพราะไม่ได้มี
อํานาจสัง่ การว่าใครจะต้องใช้ใครทํางาน และสําหรับคนใหม่ที่จะต้องสรรหา ทางภาคราชการอยาก
ได้คนเก่ ง แต่คนที่ เข้ามกลับไม่ใช่ คนเก่ งอย่างที่ ตอ้ งการ กระบวนการตรงนี้ ตอ้ งเร่ งดําเนิ นการ
เพื่อให้สามารถดึงดูดคนเก่งเข้ามาในภาคราชการให้ได้ ทั้งนี้เรื่ องการรักษาคนไว้ที่นอกจากประเด็น
ผูบ้ ริ หารบางท่านละเลยคนเก่งของทางเราแล้วนั้น สิ่ งดีๆของภาคราชการ คือ สวัสดิการที่หาที่ไหน
คงจะไม่ได้เท่าของเรา อีกทั้ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ข กล่าวว่าเพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางานให้กบั
บุคลากรภาครัฐ การสอนงานเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญที่ตอ้ งทําให้กระจายไปได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพราะ
เมื่อมีการสอนงานที่ดี สอนด้วยใจ สอนตั้งแต่ระดับปฏิบตั ิการจนถึงหัวหน้า จะทําให้งานไปได้เร็ ว
นอกจากจะสอนงานแล้วยังต้องคอยแนะนําถึงการสอนงานให้แก่ หัวหน้างานเหล่านั้นอีกด้วย เป็ น
ต้น ซึ่งจากที่กล่าวมาแล้วนั้น ภาคราชการมีบทบาทในการเป็ นที่พ่ งึ ของพนักงานอยูม่ ากในลักษณะ
ที่เป็ นการเอื้ออํานวยกันด้วยอํานาจหน้าที่และรวมถึงภายในหน่วยงาน กระนั้นแล้วที่นอกเหนื อจาก
สํานักงาน ก.พ. หน่วยงานของผูเ้ ชี่ยวชาญ ค ที่มีผบู ้ ริ หารที่สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับ
ความผูก พัน ในองค์ก าร และการสร้ า งความไว้เ นื้ อ เชื่ อ ใจซึ่ ง กัน และกัน จะส่ ง ผลให้องค์ก ารมี
ความสามารถและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง ผูเ้ ชี่ยวชาญ ข เสริ มไว้วา่ จุดสําคัญของการเป็ นที่พ่ ึง
ของพนักงานคือต้องแก้ปัญหาให้คนของเราได้ และทําอย่างไรให้เค้ากล้าที่จะมาบอกเราว่ามีปัญหา
เป็ นต้น
2) ภาคเอกชน
นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์น อกจากจะมี บ ทบาทดัง ที่ ก ล่ า วไปแล้ว ข้า งต้น นั้น
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ ได้อธิ บายถึงงานที่เป็ นผูส้ นับสนุ น (Support) ผูท้ ี่คอยให้ความร่ วมมือ (Compliance)
อีกทั้งเป็ นคนรักษากฎ กติกา มารยาท อันเป็ นบทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่พ่ ึงของ
พนักงาน ซึ่งทางองค์การต้นสังกัดของ ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ ได้รับรางวัล SET Awards ต่อเนื่ องกันหลายปี
เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่โปร่ งใส ขั้นตอนการทํางานมีผรู ้ ับรู ้ เมื่อมีผมู ้ าตรวจก็ทาํ ได้ ดังนั้นจึงสะท้อนว่า
นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์นอกจากจะเป็ นผูร้ ักษากฎแล้วนั้น ยังเป็ นผูท้ ี่คอยติดตาม (Monitor) ให้
คนปฏิบตั ิตามอีกด้วย นอกจากนี้ แล้ว ผูเ้ ชี่ยวชาญ ง อธิบายเพิ่มในสําหรับบทบาทที่พ่ ึงของพนักงาน
นี้ว่าสถานการณ์ปัจจุบนั ส่ งผลให้บทบาทหลัก ๆ ของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มีความจําเป็ นที่
จะต้องมีความสามารถในการดึงดูด รักษา และจูงใจ โดยหลักการ คือ พยายามหาคนดีมาทํางานกับ
เรา พยายามรักษาคนดีไว้กบั องค์การ ในขณะที่ตอ้ งจูงใจให้คนสามารถทํางานได้ดีข้ ึน ซึ่ งการจูงใจ

195
จะทําด้วยตัวเงินหรื อผลประโยชน์ต่าง ๆ หรื อจูงใจด้วยการพัฒนาบุคลากร หรื อเปิ ดโอกาสให้เค้าได้
มีการเติบโตในอาชี พการงานของเค้า ดังนั้นจะขึ้นอยู่กบั 3 สิ่ งข้างต้นที่เป็ นแก่นของนักบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ (การให้คาํ ปรึ กษา (Advise) การสนับสนุ นช่วยเหลือ (Assist) และการให้บริ การ
(Service)) นอกจากนี้เมื่อเป็ นประชาคมอาเซียนแล้ว สิ่ งต่างเหล่านี้ จะเปลี่ยนไป เนื่ องจากสภาพการ
แข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น อํานาจการดึงคนหรื อรักษาคนจะมีความแตกต่างกันมากขึ้น องค์การใหญ่ ๆ
จะมีความได้เปรี ยบในการรักษาและดึงดูด หรื อพัฒนาคน เพราะฉะนั้นองค์การใหญ่จะสามารถดึง
คนดี ๆ ไปทํางานกับตนได้มากขึ้น องค์การเล็ก ๆ จึงอาจเสี ยคนให้กบั องค์การใหญ่ ๆ ถ้าหากไม่
สามารถรักษาคนต่าง ๆ เหล่านี้ไว้ได้ และหากต้องการแก้ปัญหานี้ในองค์การเล็ก ๆ หรื อองค์การต่าง
ๆ ที่อาจถูกองค์การใหญ่กว่าดึงคนไป คือการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์การ กล่าวคือ เมื่อเป็ น
ประชาคมอาเซี ยน ความเป็ นปั จเจกบุคคลจะสู งขึ้นมาก กล่าวคือ แต่ละคนต้องพึ่งพาตนเอง ไม่
สามารถพึ่ ง คนอื่ น ได้ ความสั ม พัน ธ์ ภ ายในองค์ก ารในแง่ ก ารเกี่ ย วพัน ธ์ กัน อาจจะลดน้อ ยลง
เพราะฉะนั้นองค์การที่มีสภาพความสัมพันธ์ดา้ นแรงงานภายในองค์การดี มีหัวหน้างานที่ดีที่คอย
สนับสนุ นให้พนักงานได้ค่อย ๆ เติบโตภายในองค์การ ที่ไม่ได้ใช้แต่เงินจ่ายเพียงอย่างเดี ยว แต่
หมายถึงการมีความสุ ขที่จะทํางานในองค์การนั้น ๆ จึงจะกลายเป็ นองค์การที่สามารถดึงคนไว้ได้
แม้ว่าจะจ่ายเงินให้น้อยกว่าก็ตาม กระนั้นแล้ว เด็กๆ ต่างหากที่จะเป็ นตัวที่เคลื่อนย้ายกันมากใน
ระหว่างองค์การ เนื่ องจากเด็กสมัยนี้ เข้ามาใหม่ ๆ ต้องการตําแหน่ง ต้องการเงินเดือน จึงทําให้คน
ตรงนี้ จะหมุนเรื่ อย ๆ ตามที่คู่แข่งหรื อบริ ษทั ต่าง ๆ ยื่นข้อเสนอให้ แต่เมื่อถึงจุดหนึ่ งแล้วการหมุน
ไปหมุนมาเงินเดือนเพิ่มขึ้นก็จริ ง หากแต่ไม่มีความสุ ขในการทํางาน และท้ายที่สุดจะพบสัจธรรม
ที่วา่ การทํางานไม่ใช่แค่เรื่ องเงินหรื อตําแหน่งแต่เพียงอย่างเดียวที่จะทําให้รักษาคนไว้กบั องค์การได้
หากแต่เป็ นเรื่ องของความสัมพันธ์ในองค์การ และการทํางานอย่างมีความสุ ขในองค์การ ซึ่ งจะเป็ น
สิ่ งที่ทาํ ให้คนเหล่านั้นอยูก่ บั องค์การต่อไป ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเมื่อเป็ นประชาคมอาเซียนต้อง มี
อย่า งแน่ น อน และจะมี เ ป็ นอย่างมาก แต่ คนที่ ไ ม่ มีค วามสามารถหรื อไม่ สามารถเปลี่ ย นไปได้
เนื่องจากขีดความสามารถจํากัดคงไม่มีผลกระทบอะไร และสําหรับองค์การของผูเ้ ชี่ยวชาญ จ เมื่อ
กล่าวถึง การเป็ นประชาคมอาเซี ยน ทางองค์การของผูเ้ ชี่ยวชาญ จ ได้รับผลกระทบโดยตรงในเรื่ อง
วิชาชี พวิศวะ ซึ่ งเป็ นธุ รกิ จของบริ ษทั อาจทําให้บุคลากรลาออกหรื อเราต้องรับคนใหม่เข้ามา ซึ่ ง
อาจจะเป็ นคนเก่ง ส่ วนผลกระทบต่อคนไทย อาจกระทบในเรื่ องการสรรหา คัดเลือก การย้ายฐาน
เข้าไปในประเทศนั้น ๆ ที่เราจะต้องไปลงทุนเพิ่ม ที่นอกจากกัมพูชา หรื อมาเลเซี ยแล้ว จะมีลาวกับ
พม่าที่กาํ ลังจะเข้าไปเปิ ดธุรกิจที่นนั่
จากข้างต้นที่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ง อธิ บายว่าเด็กรุ่ นใหม่จะเป็ นกลุ่มคนที่เกิดการหมุนเวียน
กระนั้น ยัง คงไม่ สํา คัญ เท่ า เด็ก รุ่ น ใหม่ ที่ ต ้อ งการเงิ น เดื อ นและตํา แหน่ ง แต่ เ ป็ นผูม้ ี วุฒิ ส ามารถ
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(Talent) ซึ่ ง ผูเ้ ชี่ยวชาญ ง ได้ให้คาํ แนะนําว่า การบริ หารผูม้ ีวุฒิสามารถ (Talent Management) ต้อง
ใช้แนวการบริ หารอีกแบบหนึ่ ง ซึ่ งผูม้ ีวุฒิสามารถ คือ คนที่มีความรู ้ ความสามารถ มีศกั ยภาพสู ง
แล้วพร้อมที่จะเติบโต เป็ นคนที่เราต้องดูแลเอาใจใส่ เป็ นพิเศษ เพื่อให้พวกเค้าจะสามารถเติบโตไป
ในองค์การได้ตามศักยภาพที่เค้ามี ภายในเวลาที่รวดเร็ วกว่าคนปกติทวั่ ไป แต่ไม่เร็ วจนเกินไปจนไม่
มีความพร้อมในแต่ละจุด ดังนั้นการบริ หารผูม้ ีวุฒิสามารถต้องดูดว้ ยว่าเค้ามีความสามารถระดับ
ไหน มี ศ ัก ยภาพระดับ ไหน มี ผ ลงานออกมาในระดับ ไหน เพราะผูท้ ี่ มี วุ ฒิ ส ามารถสู ง ไม่ ไ ด้
หมายความว่าผลงานเค้าจะดีเสมอไป เพราะบางคนมีศกั ยภาพสู งแต่ผลงานแย่ก็มี เป็ นเพราะเค้ามี
ปั ญหาในองค์การ เราก็ตอ้ งมาไล่ดู ถ้าเรามองว่าผูท้ ี่มีวุฒิสามารถสู ง โดยมีศกั ยภาพสู ง แล้วมีผลงาน
ดีๆ พวกนั้นต้องเรี ยกว่าบุคลากรที่มีแนวทางการจ้างงานแบบพิเศษ (Special Track) (ซึ่ งในแง่การ
เติบโต อาจต้องโตเร็ วกว่าปกติ) คนเหล่านี้ จะมีอยูใ่ นองค์การเพียง 5-10% เต็มที่เลย 5% ก็มาแล้ว
สําหรับองค์การองค์การหนึ่ ง ผูเ้ ชี่ยวชาญ ง ไม่เชื่อว่าในองค์การหนึ่ งจะมีคนเหล่านี้ถึง 10% แต่เป็ น
เรื่ องที่เค้าระบุไว้วา่ 10% เป็ นพวกมีผลงานดี ผลงานเลิศ จึงเป็ นตัวที่บอกเราได้ว่าเราจะคอยมานัง่ ไล่
ดูคนเหล่านี้ได้อย่างไร แต่ตามความรู ้สึกของ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ง คนที่มีผลงานดีเลิศไม่ใช่ผมู ้ ีวุฒิสามารถ
เพียงบางคนเท่านั้นที่เป็ นผูม้ ีวุฒิสามารถ จึงมองว่าเพียง 5% ที่จะต้องอยูใ่ นบุคลากรที่มีแนวทางการ
จ้างงานแบบพิเศษ (Special Track) หรื อผูท้ ี่อยากประสบความสําเร็ จอย่างมาก (High-flyer) กล่าวคือ
หากเราให้คนเหล่านี้ มาอยูใ่ นลักษณะการจ้างงานหรื อการทํางานแบบปกติ เค้าไม่อยูก่ บั เราแน่นอน
ต้องมอบหมายงานที่มีความท้าทายให้ มีการเทรนแบบพิเศษ ต้องมีการส่ งไปดูงานต่างประเทศบ้าง
หรื อให้เป็ นเจ้าของโครงการเพื่อให้เค้าใช้ศกั ยภาพที่มีอย่างเต็มที่
สื บเนื่องจากเนื้องานข้างต้น ผูเ้ ชี่ยวชาญ ฉ อธิบายถึงกรณี รับพนักงานเข้ามาใหม่ตอ้ ง
มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (On Boarding) เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทําหลังจากรับคนแล้ว กล่าวคือ เมื่อเลือก
คนเข้ามาทํางาน เราต้องวางแผนให้เค้า ว่าเมื่อมาทํางานแล้วเค้าจะสามารถปรับตัวได้อย่างไร มี
กระบวนการหลายวิ ธี ใ นระหว่า งทาง อาจเริ่ ม จากรู ้ ค นรู ้ ง าน มี เ พื่ อ น มี พี่ เ ลี้ ย ง มี ผูน้ ํา ที่ ค อยให้
ความสําคัญกับเค้า คุยกับเค้า รู ้สารทุกข์สุขดิบ เค้าติดขัดอะไรตรงไหนก็ช่วยเหลือ หรื อบางคนเข้า
มาทํางานใหม่ ๆ ไม่เข้าวัฒนธรรมบางเรื่ องก็ตอ้ งให้คนเข้าไปดู แ ล และเมื่ อมี เรื่ องการดู แ ลคน
หลังจากรับคนเข้ามาใหม่แล้ว ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ อธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมภาษณ์เมื่อออกจากงาน
(Exist Interview) ว่าสิ่ งนี้ เปรี ยบเสมือนกระจกที่จะสะท้อนภาพของเราได้อย่างชัดเจน เมื่อเด็กรุ่ น
ใหม่มองการเปลี่ยนงานเป็ นเรื่ องธรรมชาติ หรื อ กรณี พนักงานลาออก สาเหตุมาจากอะไร มีบาง
เรื่ องที่เรามองไม่เห็นหรื อไม่ หรื อเราดีอยูแ่ ล้วแต่เค้าคาดหวังหรื อยังไม่รู้จกั ตัวเองมากพอ เช่น บาง
คนอยากอยูก่ บั เราเพียง 1-2 ปี แล้วย้ายไป กล่าวคือ เด็กรุ่ นใหม่ อยากรวยเร็ ว โตเร็ ว ไม่รู้จกั การรอ
คอย เนื่ องจากเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนั้น ทั้งนี้ IQ โดยเฉลี่ยในเด็กรุ่ นใหม่เยอะ หากแต่
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EQ น้อย (ในคนรุ่ นเก่าก็มี EQ น้อยบ้างบางส่ วนเช่นกัน) กระนั้นแล้วองค์การเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้
ที่จะต้องชื่นชมคนเก่ง แต่วฒั นธรรมหลักขององค์การเรา (Core Competency) คือ (1) สนใจ (Care)
คนรอบข้าง ใส่ ใจคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็ นลูกค้า เพื่อน น้อง หรื อแม้แต่หัวหน้า (2) มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ (Innovative) เนื่ องจากเราเป็ นธุรกิจเทคโนโลยี ต้องคิดใหม่ ต้องแตกต่าง แต่ตอบโจทย์
เรี ยกว่านอกกรอบเชิ งสร้างสรรค์ ซึ่ งในการทําธุ รกิจเทคโนโลยีจะช้าไม่ได้ "FAST" จึงกลายเป็ น
สมรรถนะที่สาํ คัญอย่างหนึ่ งของเรา โดยต้องเร็ ว คล่องแคล่ว คล่องตัว ไม่อืดอาด ยืดยาด ชักช้าไม่
ทันการณ์ แต่นอกจากทํางานเร็ วแล้วยังต้องรวมพลังร่ วมกันทํางาน (Synergy) ไม่โชว์เดี่ ยว (One
Man Show) และ (3) มีจิตใจบริ การ (Service Mind) เพื่อให้สิ่งที่มากกว่าที่เค้าคาดหวัง ดังจะเห็นได้
ว่าคนของเรานั้นทําอะไรทําด้วยใจ ใจเกิน 100 ซึ่ งจาก 3 ข้อข้างต้นเป็ นสิ่ งที่นาํ มาขับเคลื่อนองค์การ
ได้แก่ Care, Innovative และ Service Mind ใช้ 3 สิ่ งนี้ มาประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะต้อง
ประเมินว่าเรื่ องนั้น ๆ พนักงานมีพฤติกรรมเป็ นแบบไหนอย่างไร
นอกจากนี้ ในฐานะที่พ่ ึงของพนักงาน นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์จะต้องมีหน้าที่
อํานวยความสะดวกให้กบั บุคลากรเพื่อให้บรรลุผลสําเร็ จในงาน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ฉ อธิ บายไว้ว่า เมื่อ
เค้าต้องไปทํางานที่ต่างประเทศ การที่เราจะเอื้อให้เค้ามีความสอดคล้องกันเกี่ยวเนื่ องเชื่อมโยงกัน
สําหรับในเรื่ องของคนในเรื่ องของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ สิ่ งที่มีความจําเป็ นและละเลยไม่ได้
เลย ได้แก่ เรื่ องเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวคือ โครงสร้ างพื้นฐานเกี่ ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Infrastructure IT) เพราะการทํางานในองค์การของเราต้องเร็ วเป็ นอย่างมีคุณภาพ ใน
ส่ ว นของนัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ก็ เ ช่ น กัน ถ้า มี ร ะบบไอที ทั้ง เรื่ อ งโครงสร้ า งพื้น ฐานด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีแผนงานเดียวกัน เรื่ องการมีนโยบายที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันมากที่สุด
เท่าที่จะมากได้มีกระบวนการทํางานเดียวกัน อะไรควรอยูท่ ี่ศูนย์กลาง อะไรควรจะกระจายออกไป
ในแต่ละประเทศ เหล่านี้ คือสิ่ งที่จะตอบโจทย์เรื่ องการทํางาน อีกทั้งเรื่ องความสามารถในการอ่าน
และเขียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหัวหน้างาน
เพราะระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีจะต่างกัน นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะต้องเตรี ยม
ความพร้อมในการสนับสนุนส่ งเสริ มเทรนคนของเราให้เค้าได้ฝึกฝน ได้ลงมือทํา เพราะในอนาคต
การทํางานของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะเป็ นการบริ การตนเอง หรื อการบริ หารงานกันเองมาก
ยิง่ ขึ้น (Self-Service, Self-Management)
นอกจากนี้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ฉ อธิ บ ายถึ ง การที่ นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จ ะต้อ งมี
ความสามารถในการส่ งเสริ ม หรื อผลักดันให้บุคลากรเกิดความรู ้ความเข้าใจและตระหนักรู ้ในเรื่ อง
ประชาคมอาเซียนไว้วา่ ทางองค์การของเรามีการประชุมทุกเดือน เป็ นการประชุมระดับทีมผูบ้ ริ หาร
(Management Team) ในแต่ละสายธุ รกิจที่ตอ้ งดูดา้ นการทํางาน ทั้งทัพหน้า พนักงานขาย ฝ่ าย
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สนับสนุ นงานถือเป็ นหนึ่ งวาระในการเตรี ยมที่จะให้คณะกรรมการบริ หารที่มาจากหลายธุ รกิจมี
ความเข้าใจเหมือนกันในทุก ๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็ น บัญชี ทรัพยากรมนุษย์ สายผลิต การขาย การตลาด
แม้แต่ เรื่ องฟาร์ม ล้วนมีหน้าที่ในการมาสื่ อสารให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งทราบถึงการทํางานในปั จจุบนั
ว่าประชาคมอาเซียนจะมีผลกระทบอะไรบ้าง โดยนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์เองก็เข้าไปมีส่วนร่ วม
บ้าง เช่ น เรื่ องการสรรหาจะเป็ นอย่างไร การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์เป็ นอย่างไร เมื่ อเราสื่ อให้
ผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าใจ จากนั้นจะมีการจัดประชุมฝ่ ายบริ หารย่อย ซึ่ งนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ก็
เข้าไปมีส่วนร่ วม โดยเรามีหน้าที่ทาํ ให้ลูกทีมฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์รับรู ้และนําไปสื่ อต่อเพื่อให้คน
มองเห็นภาพให้ทราบโดยทัว่ กันว่าเมื่อเป็ นประชาคมอาเซี ยนแล้วจะมีผลกระทบอย่างไร สิ่ งเหล่านี้
เป็ นเรื่ องการสื่ อสารภายในองค์การ ซึ่ งนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องมีส่วนร่ วมด้วย เป็ นคน
แนะนําประธานกรรมการบริ หารว่าเราต้องสื่ อสารกับพนักงานแต่ละระดับให้รับรู ้การเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น ถ้าสามารถสื่ อสารให้พนักงานรู ้ล่วงหน้าได้ ทุกคนจะได้ปรับตัวตั้งแต่เนิ่ นๆ และเกิด
การยอมรับ นี่ คือกระบวนการที่เราจะใช้ เป็ นต้น ซึ่ งนอกจากสื่ อสารในองค์การแล้ว ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ
อธิ บายถึงประเด็นในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปิ ดเสรี การมีคู่แข่ง การค้าขาย ที่ถือว่า
เป็ นโอกาสอันยิง่ ใหญ่ แม้จะเป็ นอุปสรรคในบางเรื่ องก็ตาม กล่าวคือ น้อง ๆ ในสังคมไทยบางคนยัง
ไม่เก่ง ทั้งนี้ องค์การเราก็จะเป็ นส่ วนหนึ่ งในการเตรี ยมความพร้อม เช่ น มีการเทรนภาษาอังกฤษ
เขียน Business English รวมทั้งเรี ยนการเขียนเพื่อเตรี ยมคนที่จะทํางานที่ตอ้ งติดต่อกับต่างประเทศ
นี่ คือช่วงแรกที่ตอ้ งได้รับการพัฒนา เช่น ระบบสรรหาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Recruitment) หรื อการเข้า
มาทํางานต้องมี TOEIC เท่าไรตามความจําเป็ น ณ ขณะนั้น ซึ่งเรื่ องนี้เกี่ยวพันกับการรับคนเข้ามาใน
ช่วงแรกที่ยงั ไม่มีความต้องการจะขยายธุรกิจไปต่างประเทศ หากแต่ปัจจุบนั ต้องการแล้ว ดังนั้น จึง
ไม่ผดิ ที่บุคลากรของเราจะมีความสามารถที่จาํ กัดอยูแ่ ต่นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์จะต้องพัฒนาเค้า
ขึ้นมา แต่ส่วนของคนใหม่ที่จะเข้ามาต้องมาพร้อมกับความพร้อม เพราะอาจไม่มีเวลาที่จะมาพัฒนา
ระยะยาว ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องภาษา การทํางานต่างวัฒนธรรม ต่างองค์การ ต่างค่านิยม ต่างวัฒนธรรม
ในการทํางาน การเรี ยนรู ้ธรรมเนี ยมประเพณี บา้ นเค้า เรื่ องต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็ นสิ่ งที่จูงใจให้คนเกิด
การเคลื่ อนย้ายหรื อไม่ เพราะเมื่ อเป็ นประชาคมอาเซี ยน คนอาจไปทัว่ คล้ายข้อตกลงร่ วมของ
สหภาพยุโรป (Schengen) โดยไม่ตอ้ งถือหนังสื อเดินทางระหว่างกัน ซึ่งอาจมีความเป็ นไปได้ แต่ ณ
ขณะนี้เรารวมตัวแต่เสรี การค้า เพราะฉะนั้นสิ นค้าของเราไม่ได้ขายให้คนเพียง 60 ล้านคนกว่าคนใน
ประเทศอีกต่อไป หากแต่เราแข่งกับประชากรของประชาคมอาเซี ยนอีกประมาณ 600 ล้านกว่าคน
เราจึงควร Repositioning ตัวเอง ว่าหากเราต้องทํางานอีก 20 ปี ข้างหน้า เราจะต้องทําอะไร เก่งอะไร
ซึ่ งสําหรับองค์การของ ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ มีส่วนในการช่วยประเทศชาติ เนื่องจาก ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ มองว่า
"การพัฒนาคนไม่ ใช่ การลงทุ นเพื่อองค์การเพียงอย่างเดี ยว แต่ เป็ นการลงทุนเพื่อประเทศชาติ "
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กล่าวคือ ไม่ว่าคนไทยจะไปอยูท่ ี่ใดในโลก เค้าก็ยงั พัฒนาประเทศไทยอยู่ ถือว่าเป็ นเรื่ องดีถา้ เค้าจะ
ทํางานอยูก่ บั เรา เพราะเรามีความตั้งใจ แต่ถา้ สมมติเค้าย้ายไปที่อื่น แต่เราพัฒนาเค้าไปแล้ว ก็ถือว่า
เป็ นทุนมนุษย์ เป็ นเรื่ องของการลงทุนในเรื่ องของคนที่จะให้เค้าเติบโตต่อไปได้ และเค้าก็เติบโตใน
บ้านเมืองของเรา ก็ถือว่าเรามีส่วนช่วยสร้างชาติดว้ ยความภาคภูมิใจ อีกทั้ง ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ ยังกล่าวถึง
การอํานวยความสะดวกให้กบั คนจบใหม่ ๆ เช่น วิศวะจบใหม่ ๆ ทําอะไรไม่ได้เลย ต้องมานัง่ อ่าน
หนังสื อเพื่ออีก 6 เดือนข้างหน้าจะตามพี่ ๆ ไปไซต์งาน ถึงจะลงมือได้ ดังนั้นนักบริ หารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ตอ้ งปิ ดช่ องว่ าง เพราะสิ่ งที่ เ ค้า เรี ย นรู ้ มากับ การปฏิ บตั ิ ง านจริ งมัน ยัง แตกต่ างกัน อยู่ม าก
กล่าวคือการทํางานในชีวิตจริ งยังต้องมาเรี ยนรู ้ขา้ งนอกอีกเยอะ เพื่อให้ลงมือปฏิบตั ิงานได้จริ ง เป็ น
ต้น
นอกจากนี้ นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในบทบาทที่พ่ ึงของพนักงาน อาจจะถูกมอง
ว่าเป็ นแนวตั้งรับ หากแต่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ฉ อธิ บายไว้ว่า แต่เดิมนั้นนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็ น
ที่พ่ ึงของพนักงานต้องสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้ หากแต่มองแล้วเป็ นเชิงรับจนเกิ นไป เพราะยุค
ปั จ จุ บนั นี้ นัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จ ะต้องทํา งานเชิ งรุ ก โดยเช็คว่า เมื่ อบริ ษ ทั จะก้า วไปตาม
เป้ าหมาย พนักงานจะเกิดความไม่เข้าใจเรื่ องอะไรบ้าง ไม่สบายใจเรื่ องอะไรบ้าง แล้วจึงวางแผนที่
จะแก้ไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น โดยต้องมีการพูดคุยตั้งแต่ระดับ CEOs ในระดับนโยบาย ว่าหากเรา
ทําเช่นนี้ พนักงานกลุ่มใดจะได้รับผลกระทบ เรื่ องที่จะทํามีความจําเป็ นแค่ไหน หากจําเป็ นมากจึง
ต้องหาทางว่าจะช่วยปรับให้เหมาะสมอย่างไร เราจะช่วยเหลือกลุ่มผูร้ ับผลกระทบอย่างไรเพื่อไม่ให้
เค้าเดื อดร้ อน เช่ น หากย้ายไปต่างประเทศจะโดนหักค่ารถ ทั้งนี้ ยา้ ยระดับประเทศเงิ นที่จะคอย
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายส่ วนที่เป็ นค่ารถจะถูกหักไป นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึงมีหน้าที่ในการเข้าไป
ดูแล เรี ยกว่าทํางานเน้นแบบเชิ งรุ ก อันจะเป็ นผลสื บเนื่ องให้เกิ ดความไว้เนื้ อเชื่ อใจ (Trust) ซึ่ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ อธิบายว่า การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจมีความสําคัญมาก เพราะคนอยูด่ ว้ ยกันต้องไว้ใจ
กัน ซึ่ งในองค์การของเรามีการสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปั น (Give and Take) โดยช่วงวิกฤติทาง
เศรษฐกิจปี 40 (ต้มยํากุง้ ) เราขยายธุรกิจและขาดทุนเพียงชัว่ ข้ามคืนเพียงเพราะค่าเงินเปลี่ยน เราจึง
ต้องหาทางรอด แต่ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ออกมากล่าวว่า “เราไม่ได้มี
เพี ย งพนัก งานที่ ต ้อ งดู แ ล แต่ เ รามี ค รอบครั ว พนัก งานที่ จ ะต้อ งดู แ ล”
ดัง นั้น ประธาน
กรรมการบริ ห าร และกรรมการผูจ้ ัด การก็ล ดเงิ น เดื อนตัว เอง 30% รวมทั้ง ผูเ้ ชี่ ย วชาญ จ และ
ผูบ้ ริ หารคนอื่น ๆ ก็ลดเงินเดือนตัวเอง 20-25% เพื่อให้นอ้ ง ๆ ที่เงินเดือนน้อย ๆ ยังอยูก่ บั บริ ษทั ได้
เมื่อพนักงานรู ้อย่างนั้นจึงเกิดความเห็นใจ ทํางานอยูด่ ึก คํ่ามืด ทุ่มเท เพราะบริ ษทั ต้องใช้หนี้ต่อ ต้อง
ขยายธุ รกิ จ เรากําลังโต ต้องช่ วยกันคนละไม้คนละมือ พนักงานบางคนไม่เอาค่าทํางานล่วงเวลา
(OT) เพราะพวกผูบ้ ริ หารยอมลดเงินเดือน จึงเห็นได้วา่ การเสี ยสละแบ่งปั นทําให้ผา่ นความทุกข์ยาก
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ร่ วมกันนั้น ทําให้เรารักกัน เวลาเรารักกันทุกอย่างก็เป็ นเรื่ องง่ายที่จะขอความช่วยเหลือ หรื อแม้แต่
ช่ ว งนํ้าท่ ว มปี 54 เราให้พ นักงานมานอนที่ บริ ษ ทั เลี้ ยงอาหารเช้า เย็น ให้ถุงยังชี พอย่างดี มี เ งิ น
ช่วยเหลือทุกคน คนละ 5 พัน ทันที มีเงินกูเ้ พื่อซ่อมแซมบ้านแบบไม่คิดดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม
จึงเห็นได้วา่ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์หากมีตรงนี้ได้ยอ่ มอยูใ่ นฐานะที่พ่ ึงของพนักงานได้แน่นอน
นอกจากนี้ทางบริ ษทั ของผูเ้ ชี่ยวชาญ จ ยังมีโครงการ “Happy Friday” โครงการทานอาหารกลางวัน
ร่ วมกับพนักงาน มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หากพนักงานมีขอ้ เสนอแนะอะไรเราก็มีช่องทางให้ เพื่อ
นําข้อเสนอแนะนั้นมาพิจารณา หรื อมีอะไรอื่น ๆ ก็สามารถเข้ามาคุยกันได้ อีกทั้งเรามีที่ปรึ กษาให้
ซึ่งเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญมาก เนื่องจากเรามองว่าคนกรุ งเทพและปริ มณฑลต้องเจอกับความกดดันเยอะ ไม่
ว่าจะเป็ นสภาพแวดล้อม ครอบครัว เรื่ องงาน ทางเราจึงมีการดูแล ดังนี้ มีแพทย์ดูแล เรื่ องสุ ขชีวอนา
มัยมีแพทย์ให้คาํ ปรึ กษาเรื่ องความเครี ยด มีการจัดกิจกรรมบริ หารความเครี ยด ซึ่ งใช้แพทย์ที่เป็ น
วัยรุ่ นให้แพทย์ Positioning ว่าตนมีความเครี ยดอยูใ่ นระดับไหน เช่น ระดับธรรมดา ระดับที่สอง
เป็ นอย่างไร สามเป็ นอย่างไร สี่ ตอ้ งใช้ยา เป็ นต้น หรื อหากใครต้องการคําแนะนําส่ วนตัว เราก็จะให้
หมอมาคอยให้คาํ ปรึ กษา กล่าวคือ ถ้าเปิ ดให้คนเดินเข้ามาปรึ กษาเลยคงไม่มี หรื ออาจจะมีนอ้ ยมาก
เรื่ องเครี ยดนี้ ต้องจัดการให้ดี เพราะความเครี ยดมีผลกระทบข้างเคียงต่อการทํางาน เช่น เครี ยดเรื่ อง
งานไปตะหวาดลูกที่บา้ น ทะเลาะกับสามีหรื อภรรยาแล้วมาเครี ยดมาใส่ อารมณ์ต่อที่ทาํ งาน เป็ นต้น
นอกจากนั้น เรายังมีสวัสดิ การในการดู แลพนักงาน เช่ น การตรวจสุ ขภาพประจําปี อย่างดี และ
รวมทั้งตรวจสุ ขภาพตามความจําเป็ นของช่วงอายุ เช่น 45 ปี ตรวจมวลกระดูก เมื่อตรวจเสร็ จก็มี
แพทย์และพยาบาลประจําคอยให้ปรึ กษา หรื อแม้แต่ลาคลอด หรื อนอนโรงพยาบาล เราจะมีกระเช้า
ไปเยีย่ ม โดยนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์เป็ นตัวแทนบริ ษทั ทําให้คนรู ้สึกถึงความห่ วงใย หรื อจะเป็ น
สวัสดิ การช่ วยเหลือครอบครั วพนักงาน กรณี เสี ยชี วิต หรื อเงิ นกูฉ้ ุ กเฉิ น กรณี เจอภัยพิบตั ิ อัตรา
ดอกเบี้ยถูกที่สุด 1% และหากครอบครัวเสี ยชีวิตก็มีเงินช่วยเหลือ ร่ วมเป็ นเจ้าภาพงานพิธีต่าง ๆ ตาม
ศาสนาที่เค้านับถือ หรื อหากติดขัดปั ญหาในการทํางานกับหัวหน้างาน หรื ออื่นๆก็สามารถเข้ามาคุย
กับทางฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ได้เสมอ ดังนั้นจึงเห็นได้วา่ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะต้องพร้อมที่จะ
สร้างเรื่ องของพนักงานสัมพันธ์อยูเ่ สมอ (Employee Relations) อันจะส่ งผลให้นกั บริ หารทรัพยากร
มนุษย์เป็ นที่พ่ ึงของพนักงานได้ นอกจากนี้ในประเด็นของพนักงานสัมพันธ์ (ER) ทางบริ ษทั เราจัด
ให้มีกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่ วม ทําให้พนักงานเกิดความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การ จะกึ่งๆ
กับการสร้างความผูกพันกับองค์การ (Employee Engagement) ซึ่ งเรื่ องพนักงานสัมพันธ์น้ นั เป็ น
เรื่ องสําคัญมากประการหนึ่ ง แต่ไม่มีถูกไม่มีผิด โดยกิ จกรรมหลัก ๆ ได้แก่ การสร้ างขวัญและ
กําลังใจ การจัด Roadshow กิจกรรมการกุศล การสร้างค่านิยมการแบ่งปั น (Give and Take) เพื่อให้
พนักงานรู ้จกั เสี ยสละ รู ้จกั แบ่งปั น อีกทั้งเรามีทีมฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ที่ทาํ เรื่ องพนักงานสัมพันธ์
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โดยเฉพาะ เช่น วันเกิด กีฬา กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมชมรม (D-club ช่วยคนจนสร้างโรงเรี ยนที่
สังขระบุรี พนักงานร่ วมกันซื้อโต๊ะเก้าอี้ แล้วแต่กาํ ลังให้แก่โรงเรี ยน) เป็ นต้น
อีกประเด็นคือการให้รางวัล (Rewarding) โดย ผูเ้ ชี่ยวชาญ จ อธิ บายว่า นับเป็ นการ
กระตุน้ จูงใจ (Encourage) พนักงานเช่ นกัน โดยบริ ษ ทั เราทําเรื่ องเทคโนโลยี จึ งจัดให้มีการให้
รางวัลเด็กมหาวิทยาลัย เรื่ อง Innovation Awards ให้นกั ศึกษาได้คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ใน
การดําเนินธุรกิจการทํางาน จุดนี้ เพื่อให้เค้าได้คิดสิ่ งใหม่ ๆ ที่แตกต่างและตอบโจทย์ รวมทั้งภายใน
บริ ษทั เองมีการจัดทําโครงการเป็ นทีม และเดี่ยว โดยให้นาํ เสนอโครงการ หากนําไปใช้กบั เพื่อน
ร่ วมงานได้จริ งและเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุ รกิจ จะได้รับรางวัล (รางวัลที่ 1 หนึ่ งล้านบาท
รางวัลที่ 2 ห้าแสนบาท และรางวัลที่ 3 สองแสนบาท) หรื อจะเป็ นรางวัล Excellent Awards คือ
พนักงานทํางานดี มีผลงานดี หรื อรางวัล Management Excellent Awards รางวัลโล่เกียรติคุณ เงิน
สด หรื อผูท้ ี่ทาํ งานทะลุเป้ า (Outstanding) จะมีรางวัล Let commission Awards หรื อรางวัล Team
Awards หรื อ Excellent team Awards รางวัลหลักแสนหลักล้าน เนื่องจากทางบริ ษทั เราชื่นชมคน
เก่ง
และสํ า หรั บ บทบาทนั ก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นฐานะที่ พ่ ึ ง ของพนั ก งาน
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ฉ มีความเห็นว่า จะต้องเป็ นผูท้ ี่ (1) ฟังมากกว่าพูด (2) ฟั งแล้วต้องเข้าใจจริ ง ๆ ว่าอะไร
คือองค์ประกอบที่จูงใจให้คนมีความสุ ขกับการทํางาน ดังนั้น ในองค์การใหญ่ ๆ สิ่ งที่เราทําปั จจุบนั
คือ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่ดูแลส่ วนประกอบทั้งหมด (ในอดีตบริ ษทั ใช้ One Policy Fit
all ซึ่ งในแง่ธุรกิจที่หลากหลาย สิ่ งนี้ ไม่สมเหตุสมผล) โดยเฉพาะเรื่ อง การให้รางวัล การบริ หาร
ค่าตอบแทนการพัฒนาสายอาชีพ ซึ่ งต้องแยกให้ชดั เจนว่าในแต่ละหน้าที่งานของเค้าที่กาํ ลังทําอยู่
โดยอาจแยกจากหน้าที่งาน กล่าวคือ เมื่อดูหน้าที่งานแล้วเราต้องดูจากช่วงวัย หรื ออายุงาน เป็ นต้น
จากนั้นจึงพัฒนานโยบายออกมา เรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องยาก แต่เราจะก้าวไปข้าวหน้ายังไงก็ตอ้ งทํา ต้อง
ทบทวนออกมาตลอดเวลา อยูน่ ิ่งไม่ได้ ดังเช่น ตอนทําสรรหา คน Generation Y เก่ง ๆ เค้าเสนอว่า
เค้าไม่สนว่าตอนเกษียณอายุจะได้เงินเท่าไร แต่อยากรู ้ว่าหากปี นี้ทาํ เงินให้บริ ษทั 100 ล้านเค้าจะได้
เท่าไร เรื่ องต่อมาเค้าถามว่าทําไมต้องมานัง่ ทํางาน 8.30 เลิกงาน 6 โมงเย็น เค้าออกกําลังกายอยูน่ าย
ก็สามารถโทรหาได้ ทํางานให้บริ ษทั ได้ ไม่ตอ้ งมานัง่ ทํางานตั้งแต่เช้าด้วย แถมไม่ตอ้ งใช้ออฟฟิ ศ
พื้นที่ไม่ตอ้ งใช้ หรื ออาจจะบอกว่า ขอเงินเดือน 11 เดือน อีกหนึ่งเดือนขอพักร้อน ไปเที่ยวพักผ่อน
เค้าเป็ นคนเก่ง ดังนั้น นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องมาคิดว่าจะตอบสนองคนเหล่านี้ อย่างไร
เพราะถ้าเป็ นคนดีคนเก่ง (Talent) แล้วอาจเป็ นผูน้ าํ บริ ษทั ในอนาคต เราจะต้องจัดเตรี ยมอะไรยังไง
เพื่อให้เค้ามีความสุ ขในการทํางาน สนองความต้องการของเค้าได้หรื อไม่ ซึ่ งเรื่ องของคนดีคนเก่ง
บางครั้ งนโยบายหลักเพียงนโยบายเดี ยวไม่ได้เหมาะกับทุกคนในองค์การ ดังนั้นในแง่ของการ
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ทํางานในที่สุดก็ตอ้ งปรับแต่งให้เหมาะสมกับคนทุกคน ทําเป็ นรายบุคคลเลย ซึ่ งตอนที่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ฉ ไปซื้ อธุ รกิ จ ที่ รัสเซี ยมาหนึ่ งธุ รกิ จ และการทําหน้าที่ เ ป็ นตัวแทนบริ ษ ทั ครั้ งนี้ พบว่าประธาน
กรรมการบริ หารคนนี้ มีเงินกูใ้ ห้พนักงาน 7 คน บางคนได้ 7 ล้าน จึงถามถึงนโยบายเรื่ องสิ นเชื่อที่
ให้แก่บุคลากร (Loan) เพราะมันเป็ นเรื่ อง ความผูกพันทางใจ (Commitment) เค้าอธิ บายว่า แง่
นโยบายเขียนไว้กว้าง ๆ เท่านั้นเอง แต่จุดนี้ให้เฉพาะผูน้ าํ โดยมองว่าถ้าผูน้ าํ คนไหนมีปัญหาเรื่ อง
อะไร เค้าจะจัดเงินกูใ้ ห้ แต่จะคิดดอกเบี้ยนิ ดหน่ อย และพยายามไม่ให้ระยะยาว ให้ส้ ัน ๆ เช่น มี
ปัญหาเรื่ องรถ มีลูกเล็ก ตัวเองกับภรรยาต้องไปทํางานไม่มีเวลาไปส่ งลูกไปเรี ยน ก็จะให้เงินกูเ้ อาไป
ซื้ อ รถ บางคนมี ปั ญ หาเรื่ อ งบ้า นโดนไล่ ที่ อยากได้บ ้า นของตนเอง ถ้า คนนั้ น เป็ นผูม้ ี ผ ลการ
ปฏิบตั ิงานที่ดี มีประสิ ทธิ ภาพสู ง บริ ษทั จะจัดให้เค้า แต่บงั เอิญบริ ษทั เค้ามีคนไม่เยอะ (ประมาณ 3
พันคน) ประเด็นคือ ผูน้ าํ ใส่ ใจเรื่ องคน ถ้าดูจากนโยบาย แต่จะทําอย่างไรให้คนอื่นเห็นว่ายุติธรรม
แต่สาํ หรับเรื่ องคนตรงนี้ ดี เรื่ องความยุติธรรมต้องทําให้เป็ นบรรทัดฐาน หรื อเป็ นแนวปฏิบตั ิต้ งั แต่
ต้น เรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องที่พดู ยาก เพราะบางวัฒนธรรมยอมรับ บางวัฒนธรรมไม่ยอมรับ เช่น ที่องค์การ
เก่าที่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ฉ เคยสังกัด หากให้ผบู ้ ริ หารเรื่ องนึ ง พนักงานจะโวยว่าทําไมถึง ไม่ได้บา้ ง แต่ที่
องค์การปั จจุ บนั ของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ฉ ถ้าพนักงานคนไหนทํางานสําเร็ จ เช่ น อยู่ฟาร์ มกุง้ ในป่ า แต่
ผลผลิตดีประธานกรรมการบริ หาร บอกว่าทํางานบรรลุผลสําเร็ จดีมาก พรุ่ งนี้ ไปออกรถโตโยต้า
โคโลร่ าหนึ่งคัน (อันนี้ระดับพนักงาน) แล้วทุกคนก็ยอมรับว่าคนนี้ ควรได้รับรางวัลจริ ง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่
กับวัฒนธรรมองค์การ แต่มุมมองของเราจากภายนอกไม่ยุติธรรมกับคนอื่น แต่นี่เป็ นแนวปฏิบตั ิที่
เค้าทํากันแบบนี้ ไม่อิจฉาริ ษยากัน ทําดีได้ดีไม่มีปัญหา พอถึงเวลาของเค้าบ้างก็ไม่เป็ นอะไร และสิ่ ง
ที่ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ฉ เห็ นจากการอยู่บริ ษทั ข้ามชาติ คือ เมื่ อมี งานแต่ง งานศพ งานพิธีต่าง ๆ กว่าจะ
รวบรวมคนไปได้ลาํ บากพอสมควร แต่สาํ หรับบริ ษทั ปั จจุบนั พอพ่อแม่ใครเสี ยชีวิต พนักงานที่จดั
งานต้องเตรี ยมเต็นท์เป็ นสิ บ ๆ ฉะนั้นประธานกรรมการบริ หาร ถือเป็ นหน้าที่ ที่ว่าแม้อยูไ่ กลแค่
ไหนก็บินไป เมื่อประธานกรรมการบริ หารไป คนที่เหลือก็ตามไปหมด นี่ คือบรรทัดฐาน (Norm)
จึงได้ใจพนักงาน หรื อเมื่อ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ฉ ไปต่างจังหวัดเห็นแต่คนของบริ ษทั เราทํางานเสาร์อาทิตย์
ไม่หยุด มีความสุ ขกับชีวิต มีความสุ ขกับการทํางาน หรื อเรื่ องค่านิ ยม ที่บริ ษทั เก่า เมื่อมีงานต้องจัด
เสื้ อให้พนักงานถึงจะใส่ แต่ที่นี่ไม่ตอ้ งเลย พนักงานจะจับกลุ่มซื้อกันเอง ทําเสื้ อกันเอง แค่ทาํ ให้อยู่
ในรู ปลักษณ์ที่เรากําหนดเท่านั้น โดยเค้าจ่ายเงินกันเอง ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่น่าทึ่งมาก ๆ นี่คือสิ่ งที่บริ ษทั
ข้ามชาติไม่มี แต่บริ ษทั ของเราปั จจุบนั มี และนี่คือความเชื่อที่ตอ้ งรักษาไว้ให้ดี ๆ นอกจากนี้มีเรื่ อง
ของการที่จะเป็ นที่พ่ ึงของพนักงานได้น้ นั นอกจากจะฟั งแล้วแล้วเราต้องคิดอยูเ่ สมอว่าหากเราเป็ น
เค้าเราจะคิดอย่างไร เราต้องมีกรอบความคิด (Mindset) ในการที่จะหาทางช่วยเค้ามากกว่าที่จะคอย
บอกว่าจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ โดยไม่สนว่าเค้าจะรู ้สึกอย่างไร นี่ คือการใส่ ใจสนใจ การไวต่อ
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ความรู ้ สึกของคนในแต่ละกลุ่มให้มาก เป็ นต้น อีกทั้ง ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ง อธิ บายว่า ในฐานะที่พ่ ึงของ
พนักงาน นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีความรู ้ในเนื้องาน ต้องมีจุดยืนในแง่ของการทํางาน มี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้กบั สิ่ งอื่นได้ อีกทั้งต้องไวต่อสิ่ งต่าง ๆ ในการทํางาน ซึ่ งได้อธิ บาย
ไปบ้างแล้วข้างต้น และนอกเหนื อจากนี้ คือ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่พ่ ึงของพนักงาน
ควรเป็ นผูท้ ี่เมื่อใครเห็นแล้วอยากเข้ามาหา มีจิตใจบริ การ (Service Mind) พร้อมที่จะให้บริ การ ให้
ความคิดเห็นอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ นี่ คือสิ่ งที่เป็ นพื้นฐาน ต่อมาต้องมีจิตวิทยาในแง่ของการให้
คําแนะนําให้คาํ ปรึ กษา หรื อการพูดจาต้องเลือกใช้วิธีการพูดให้เหมาะกับคน จึงต้องมีจิตวิทยาในแง่
ของบุคคลพอสมควร หรื อจะเป็ นในแง่ของการวิเคราะห์คน ว่าคนแบบนี้จะต้องให้บริ การแบบไหน
อย่างไร ให้คาํ แนะนําอย่างไร โดยเราจะยึดหลักว่าพนักงานทุกคนคือลูกค้าของเรา ทําอย่างไรให้เค้า
กลับ มาซื้ อซํ้า นําหลัก การขายมาประยุก ต์ หากเป็ นสายงานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จ ะกล่ า วได้ว่า เรา
ให้บริ การที่ ดี มี มนุ ษย์สัมพัน ธ์ที่ดี ช่ วยเค้า แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ เค้าจะกลับมาหาเราเอง และใน
ท้ายที่สุด พนักงานเหล่านั้นจะเป็ นคนช่วยเราเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เค้าจะมาบอกเราเองโดยที่ไม่ตอ้ ง
ไปหาเค้าก่อนเลย ที่สําคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ระหว่างนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์กบั พนักงาน
เรื่ องนี้ จะเกิดขึ้นได้จากความพร้อมที่จะให้บริ การเค้าที่ไม่ว่าจะเป็ นอะไรก็ตาม อย่าไปมองว่าเป็ น
ภาระ เราต้องให้บริ การแบบทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ แล้วท้ายที่สุดพวกเค้าจะเป็ นพวกของเราเอง
ถ้าเราไม่ส่งมอบอะไรให้เค้าเลย ขออะไรไม่ได้ เค้าจะไม่อยากมาหาเรา แล้วก็จะตําหนิ เราว่าขอ
อะไรไม่เคยได้ ซึ่งไม่ใช่บทบาทที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งการ ประเด็นเหล่านี้ประยุกต์ใช้กบั
ประชาคมอาเซียนได้เช่นกัน กล่าวคือ ถ้าเราทําให้เค้าเห็นว่าเราคือคนที่จะช่วยเค้าได้ในเชิงของการ
ทําให้พนักงานคุน้ เคยกับการทํางานใหม่ ๆ แบบที่ประชาคมอาเซียนต้องการ ทําอย่างไรให้คนของ
เรามีความพร้อมรองรับสิ่ งใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น หาคนใหม่ ๆ เข้ามาช่วยเสริ มเค้าโดยให้เค้าเป็ นคน
คัด เลื อ ก และตัด สิ น ใจ แต่ เ ราช่ ว ยในแง่ ห าคนมาให้ เ ค้า คัด เลื อ ก แล้ว เป็ นคนที่ ดี มี ค วามรู ้
ความสามารถพร้อมที่จะไปสู่ อนาคต และตัวเราก็ช่วยพัฒนาคนเหล่านั้น พัฒนาหัวหน้างานแต่ละ
คนให้มีความสามารถมากพอ พร้อมที่จะไปสู่ ประชาคมอาเซี ยน และท้ายที่สุดจะกลายเป็ นบทบาท
ของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่จะทําให้คนเหล่านั้นวิ่งกลับมาหาเรา คือ นึ กไม่ออกให้มาหานัก
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้ช่วย นี่คือคุณสมบัติที่พ่ งึ ของพนักงานที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์ควรมี
เป็ นต้น
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4.9 ผลสรุ ปจากการสั มภาษณ์ เชิ งลึกบทบาทนักบริ หารทรั พยากรมนุษย์ ที่มีผลต่ อการ
เตรียมความพร้ อมบุคลากรในองค์ การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
4.9.1 บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะหุ้นส่ วนทางกลยุทธ์ ที่มีผลต่ อการเตรียม
ความพร้ อมบุคลากรในองค์ การภาครัฐ
บทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในภาครั ฐในฐานะหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ที่มีผลต่อการ
เตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐ จะต้องเป็ นคนเก่ง ในแง่ที่พดู แล้วมีคนฟัง เพราะจะทํา
หน้าที่เป็ นเพียงผูเ้ สนอแนะเท่านั้น จึงต้องมีศิลปะในการเสนอแนะที่ดี อีกทั้งเป็ นคนดี มีคุณธรรม
และต้องมีความสามารถในการนําเสนอที่ดี มีความเป็ นผูน้ าํ มีวิสัยทัศน์ มองภาพรวม รู ้เท่าทันต่อ
การเปลี่ ย นแปลง มี จิ ต ใจในการให้บ ริ ก าร ทั้ง นี้ ต้อ งเข้า ใจภารกิ จ และบริ บ ทขององค์ก ารหรื อ
หน่วยงานที่ทาํ อยูเ่ ข้าใจปั ญหาได้เป็ นอย่างดี จึงจะส่ งผลให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ร่วมกับผูบ้ ริ หาร
อันจะส่ งผลต่อการเตรี ยมความพร้อมให้กบั บุคลากรในองค์การภาครัฐในประชาคมอาเซียนได้
4.9.2 บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะหุ้นส่ วนทางกลยุทธ์ ที่มีผลต่ อการเตรียม
ความพร้ อมบุคลากรในองค์ การภาคเอกชน
นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะหุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์ จะต้องมีความเข้าใจธุรกิจองค์การ
ได้เป็ นอย่างดี มีความสามารถในการวางแผน เป็ นคนที่เก่งคิด มีความรู ้ความสามารถที่มาจากการ
เข้าถึงแนวคิดและความรู ้ดา้ นงานทรัพยากรมนุษย์ที่แน่น (Strong Concept and Strong Knowledge)
สามารถกําหนดกลยุทธ์ในการเอาชนะคู่แข่งได้ สามารถปรับแผนกลยุทธ์ขององค์การที่เป็ นประเด็น
ทางธุ รกิ จให้เป็ นประเด็นทางการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ได้ หรื อที่เรี ยกว่าความสามารถในการ
ดํา เนิ น การ อี ก ทั้งประยุก ต์ใ ช้ความรู ้ ต่ าง ๆ กับ งานปั จ จุ บนั ได้ดี มี ค วามสามารถในการพัฒ นา
สมรรถนะได้อย่างต่อเนื่ องและเป็ นระบบ มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั คนในองค์การ มีความสามารถใน
การสื่ อสาร ที่สาํ คัญต้องมีจุดยืน ไม่หลุดจากจุดยืนของตนเอง ยึดในค่านิยมองค์การเป็ นหลัก รู ้ธุรกิจ
ที่ ก ํา ลัง ทํา อยู่ รวมทั้ง รอบรู ้ ส ถานการณ์ ต่ า ง ๆ ไวต่ อ การเปลี่ ย นแปลง ทํา งานในเชิ ง รุ ก มี
ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ มีวิสัยทัศน์ รอบรู ้ธุรกิจโดยเห็นถึงภาพรวมของธุรกิจในอนาคต
มีความสามารถในการสร้างแรงบัลดาลใจ รวมทั้งมีทกั ษะในการให้เหตุผล อีกทั้งต้องเป็ นที่ยอมรับ
ของคนในองค์การ
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4.9.3 บทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะผู้เชี่ ยวชาญการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทีม่ ีผลต่ อการเตรียมความพร้ อมบุคลากรในองค์ การภาครัฐ
การที่จะบริ หารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพนั้น นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ ง
เข้าใจบริ บทและวัฒนธรรมของสังคมในประเทศ และนํามาปรับใช้เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ต่อองค์การ รวมทั้งต้องมีทศั นคติที่ดีต่อสิ่ งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นความหลากหลายของคนที่จะต้อง
ร่ วมงาน หรื อความหลากหลายของผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย รู ้ ปัญหา สามารถแก้ปัญหา และพัฒนา
บุคลากรให้เท่าทันต่อสถานการณ์ อยู่เสมอ มีความสามารถในการบริ หารจัดการที่ดี อีกทั้งต้องมี
ทักษะในการสื่ อสารที่ดีให้เหมาะกับคนที่จะสื่ อสารด้วย
4.9.4 บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะผู้เชี่ ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ทีม่ ีผลต่ อการเตรียมความพร้ อมบุคลากรในองค์ การภาคเอกชน
นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญต้องมีความสามารถในการปรับโครงสร้าง
องค์การและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มี
ส่ วนร่ วมในการทบทวนเสริ มสร้างค่านิ ยมองค์การแหละหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้สอดรับ
ประชาคมอาเซี ยน สร้างความสามารถในการแข่งขันให้องค์การผ่านความสามารถของบุคลากรได้
พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เข้าใจและสามารถบริ หารความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและเข้าใจสไตล์การทํางานที่จะมีความหลากหลายมากขึ้น สามารถให้
คําแนะนําแก่ผบู ้ ริ หารโดยชี้ ให้เห็ นจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อการพัฒนาบุคลากรเรื่ องต่าง ๆ ร่ วมกับทาง
สายธุรกิจวางแผนสื บทอดตําแหน่ง มีความสามารถในการวิเคราะห์ กล้าที่จะให้คาํ แนะนํา พร้อมที่
จะช่วยพัฒนาคน หรื อแก้ปัญหาให้คนในองค์การเพื่อให้ธุรกิจดําเนิ นไปได้ดว้ ยดี หรื อเรี ยกได้ว่า
ต้องทําได้ท้ งั การบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ มีความรู ้เรื่ องการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ใน
องค์การ วางแผนกําลังคนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบนั และอนาคต สร้างเครื่ องมือในการ
ทดสอบคนบริ หารความหลากหลายทางช่ วงวัย บริ หารจัดการคนเก่ ง รู ้จุดอ่อนจุดแข็งและดึ งมา
ใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพให้ตอบโจทย์องค์การ สร้างการจัดการความรู ้ในองค์การเพื่อให้เข้าถึง
ข้อมูลในการเรี ยนรู ้กนั ได้อย่างทัว่ ถึง ทั้งนี้ ท้ งั นั้น นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งรู ้ ถึงแก่นแท้ใน
ความเชี่ยวชาญในอาชีพทุกเรื่ องตั้งแต่สรรหา คัดเลือก ให้รางวัล บริ หารค่าตอบแทน เป็ นต้น ต้องรู ้
ลึก รู ้จริ งและอัพเดทอยูเ่ สมอ ที่ว่ารู ้ลึกคือต้องรู ้ระดับโลก เพราะเราไม่ได้แข่งขันกันในประเทศอีก
ต่อไปแล้ว สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดเพื่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อองค์การ เป็ นนักขายความคิดมือ
อาชีพศึกษาหาความรู ้อยูต่ ลอดเวลา
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4.9.5 บทบาทนั กบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษย์ ใ นฐานะผู้ นํ า การเปลี่ย นแปลงที่มีผ ลต่ อการ
เตรียมความพร้ อมบุคลากรในองค์ การภาครัฐ
นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นฐานะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลงจะต้อ งเป็ นคนกล้า คิ ด กล้า
ตัดสิ นใจ เข้าใจบริ บทขององค์การ มองเชิ งกลยุทธ์ได้ สิ่ งที่สาํ คัญคือเมื่อกล้าคิดกล้าตัดสิ นใจแล้ว
นั้น ต้องลงมือทําด้วย นัน่ คือการเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม อีกทั้งต้องมีทศั นคติที่ดี มีความสามารถในการสื่ อสาร
โดยรู ้ ว่าเราจะต้องสื่ อสารกับใคร สามารถแปรสารนั้น ๆ ให้ทุกคนที่สื่อสารได้เข้าใจในทิศทาง
เดียวกัน และต้องตื่นตัว ค้นคว้า หาข้อมูลข่าวสารให้เท่าทันโลกอยูเ่ สมอ
4.9.6 บทบาทนั กบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษย์ ใ นฐานะผู้ นํ า การเปลี่ย นแปลงที่มีผ ลต่ อการ
เตรียมความพร้ อมบุคลากรในองค์ การเอกชน
ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงต้องรู ้จุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลง และดูวา่ ความพร้อมของคนของ
เรา เพื่อปิ ดช่องว่าง สร้างแผนแม่บท (Roadmap) ทั้งระดับผูบ้ ริ หารและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย สร้าง
เครื อข่ายในการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มนั่ ใจว่าทุกคนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดี ยวกัน
หรื อไม่เข้าใจอะไร และกลับไปรี เช็คอีกครั้ง แล้วทําในลักษณะของวงจร อีกทั้งต้องทําให้เรื่ องการ
เปลี่ยนแปลงเป็ นเรื่ องปกติวิสัย นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงต้องเป็ น
คนเปิ ดใจรับสิ่ งใหม่ ๆ เสมอๆ คือ การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่ มที่ตวั เองก่อน เป็ นผูร้ ิ เริ่ ม มีความกล้าคิด
กล้าตัดสิ นใจ รู ้จกั แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการให้รางวัลกับผูท้ ี่ทาํ การเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดประโยชน์
ต่อองค์การเพื่อกระตุน้ และเป็ นแบบอย่างที่ดี หัวใจสําคัญคือ ต้องเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงเข้ากับ
ประโยชน์ของคนที่ จะเปลี่ ยนแปลงให้ได้ ว่าทําแล้วเค้าได้ประโยชน์อะไร ทั้งนี้ ท้ งั นั้น ผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงต้องความรู ้สึกไว ไวต่อสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่ งหากมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงแล้ว
และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะเป็ นผูน้ าํ ให้คนอื่นในการเปลี่ยนแปลง ก็จะกลายเป็ นพล
วัตรในการเปลี่ยนแปลง
4.9.7 บทบาทนักบริ หารทรั พยากรมนุษย์ ในฐานะที่พึ่งของพนักงานที่มีผลต่ อการเตรี ยม
ความพร้ อมบุคลากรในองค์ การภาครัฐ
ต้องเป็ นคนจริ งใจต่อบุคลากร เพราะงานเราจะสําเร็ จได้ตอ้ งอาศัยบุคลากรเป็ นจักรสําคัญ
คํานึ งถึงผลกระทบในภาพรวม ใฝ่ รู ้ เป็ นที่ไว้เนื้ อเชื่อใจของคนทัว่ ไป มีความสามารถในการสอน
งาน (Coaching) สามารถแก้ปัญหาให้บุคลากรได้ ถ้าแก้ไม่ได้ก็ตอ้ งหาทางออกให้ได้ และแนะนํา
บุคลากร ถึงทางออกที่ดีได้ มีความเป็ นกันเองในแง่ของการทํางาน
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4.9.8 บทบาทนักบริ หารทรั พยากรมนุษย์ ในฐานะที่พึ่งของพนักงานที่มีผลต่ อการเตรี ยม
ความพร้ อมบุคลากรในองค์ การภาคเอกชน
นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์เ ป็ นฝ่ ายสนับ สนุ น ให้ค วามร่ ว มมื อ เป็ นผูร้ ั ก ษากฎ กติ ก า
มารยาท อีกทั้งต้องเป็ นคนติดตาม (Monitor) ให้คนปฏิบตั ิตาม ใช้การสื่ อสารในการเข้าถึงความขับ
ข้องใจหรื อปั ญหาในองค์การ ต้องเป็ นคนที่ได้รับความเชื่อถือ เพราะอยู่ร่วมกันในองค์การต้องไม่
หวาดระแวงและไม่ มีช่องว่าง สามารถสร้ างวัฒ นธรรมการรั บ การให้ และการแบ่ งปั น ให้กับ
พนักงาน สร้างเวที เพื่อให้พนักงานให้ขอ้ เสนอแนะในด้านการทํางานหรื อข้ออื่น ๆ มีที่ปรึ กษาทาง
ความเครี ย ดและดู แ ลเรื่ อ งตรวจสุ ข ภาพ สุ ข อนามัย เป็ นอย่า งดี กล่ าวคื อ ต้อ งพร้ อ มที่ จ ะสร้ า ง
ความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ต่ อ พนัก งาน ถึ ง จะเป็ นที่ พ่ ึ ง ของพนัก งานได้ อํา นวยความสะดวกทั้ง ด้า น
สภาพแวดล้อมในการทํางาน จนถึงการพัฒนาทักษะความรู ้ความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่
จะต้องทํา นอกจากนี้ ตอ้ งเป็ นคนที่ฟังมากกว่าพูด ฟั งแล้วต้องเข้าใจจริ ง ๆ ว่าอะไรคือสิ่ งที่จะจูงใจ
ให้คนมีความสุ ขกับการทํางานได้ ปรับปรุ งนโยบายต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทุกๆคน สามารถสร้าง
ความผูกพันทางใจผ่านกระบวนการด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ไม่ว่าจะเป็ น เรื่ องสิ นเชื่อเพื่อ
พนักงาน หรื อ การดูแลสวัสดิการต่าง ๆ สร้างค่านิ ยมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์การได้ ต้องทํา
ให้บุคลากรเชื่อใจมากที่สุด เมื่อพนักงานทําดีตอ้ งรู ้จกั ให้รางวัล อีกทั้งระลึกอยูเ่ สมอว่าถ้าเราเป็ นเค้า
เราจะคิดอย่างไร เพื่อให้เข้าถึงเค้าได้มากที่สุด กล่าวคือ ต้องใส่ ใจและไวต่อความรู ้สึกของคนและ
กลุ่มให้มาก และสิ่ งที่สําคัญมากๆคือ ต้องเป็ นคนที่ใครเห็นแล้วอยากเข้ามาหา มีจิตใจที่พร้อมจะ
ให้บริ การ สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกระดับในองค์การได้ มีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดี
แก้ปัญหาให้เค้าได้แล้วเค้าจะกลับมาหาเราเอง มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั พนักงานทุกระดับ ให้เรี ยกได้
ว่า นึกอะไรไม่ออกให้มาบอกนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ และนี่คือคุณสมบัติของที่พ่ งึ ของพนักงาน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาในบทนี้เป็ นบทสรุ ปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับบทบาทนักบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ในการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและเอกชนในประชาคมอาเซี ยน ซึ่ ง
ประกอบด้วยสาระสําคัญ ดังนี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษาเชิงปริ มาณ
5.2 สรุ ปผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
5.3 สรุ ปผลการศึกษาในภาพรวม
5.4 การอภิ ปรายเกี่ ยวกับบทบาทนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ที่มีผลต่อการเตรี ยมความ
พร้อมบุคลกรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
5.5 ข้อเสนอแนะในการศึกษาเรื่ องบทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเตรี ยม
ความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน

5.1 สรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ
5.1.1 จากการเปรี ยบเที ย บความแตกต่ างระดับการเตรี ย มความพร้ อมของบุ คลากรใน
องค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยนจําแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิงและเพศชายมี
การเตรี ยมความพร้ อมของบุ คลากรในองค์การภาครั ฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยนไม่
แตกต่างกัน (ตารางที่ 4.7)
5.1.2 จากการเปรี ยบเที ย บความแตกต่ างระดับการเตรี ย มความพร้ อมของบุ คลากรใน
องค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยนจําแนกตามอายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีการ
เตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยนไม่แตกต่าง
กัน (ตารางที่ 4.8)
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5.1.3 จากการเปรี ยบเที ย บความแตกต่ างระดับการเตรี ย มความพร้ อมของบุ คลากรใน
องค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยนจําแนกตามการศึกษาสู งสุ ด พบว่า การศึกษา
สู งสุ ดที่ แตกต่ างกันมี การเตรี ย มความพร้ อมของบุคลากรในองค์การภาครั ฐและภาคเอกชนใน
ประชาคมอาเซียนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 4.9)
5.1.4 จากการเปรี ยบเที ย บความแตกต่ างระดับการเตรี ย มความพร้ อมของบุ คลากรใน
องค์ก ารภาครั ฐ และภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ย นจํา แนกตามประเภทขององค์ก าร พบว่ า
ประเภทขององค์การที่ แตกต่างกันมีการเตรี ยมความพร้ อมของบุ คลากรในองค์การภาครั ฐและ
ภาคเอกชนในประชาคมอาเซียนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 4.10)
5.1.5 จากการเปรี ยบเที ย บความแตกต่างระดับการเตรี ย มความพร้ อมของบุ คลากรใน
องค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียนจําแนกตามตําแหน่งงาน พบว่า ตําแหน่งงานที่
แตกต่างกันมีการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคม
อาเซียนไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4.11)
5.1.6 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner)
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทหุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.06)
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ เรื่ องเข้าใจหน้าที่งานต่าง ๆ
ภายในองค์การเป็ นอย่างดี (  = 3.39) รองลงมาคือ เรื่ องการรู ้ถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การอยูเ่ สมอนั้น จะเอื้อต่อการทํางานด้านกลยุทธ์ (  = 3.38) และที่เห็นด้วยน้อยที่สุด
คือ เรื่ องการจ้างเหมางานจากภายนอก ส่ งเสริ มให้ท่านทํางานด้านกลยุทธ์ได้มากขึ้น (  = 2.66)
(ตารางที่ 4.2)
5.1.7 การวิเคราะห์ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับบทบาทผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์
(Administrative Expert) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 2.93) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่กลุ่ม
ตัว อย่า งเห็ น ด้ว ยมากที่ สุ ด คื อ เรื่ อ งการเป็ นที่ ป รึ ก ษาด้า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ ห้ กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การ ท่านจําเป็ นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (  =
3.33) รองลงมาคือ เรื่ องการกําหนดกิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เช่น กําหนดวิธี
ปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงาน การบริ หารจัดการงานพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดอย่างต่อเนื่ อง ต้องใช้ความเชี่ ยวชาญในงานทรัพยากรมนุ ษย์ (  = 3.30)
และที่เห็ นด้วยน้อยที่สุดคือ เรื่ องมีประสบการณ์ดูงานหรื อทํางานในต่างประเทศ (  = 2.34)
(ตารางที่ 4.3)
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5.1.8 การวิเคราะห์ความคิดเห็ นเกี่ยวกับบทบาทผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Chang Agent)
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( 
= 2.84) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ เรื่ องการเป็ นผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลง ท่านต้องติดตามความเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและนอกองค์การ
เสมอ (  = 3.06) รองลงมาคือ เรื่ องการเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ท่านจําเป็ นต้องร่ วมกําหนดและ
วางแผนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบนั (  = 3.04)
และที่เห็นด้วยน้อยที่สุดคือ เรื่ องการควบคุมการเปลี่ยนแปลงให้ตอบโจทย์การเตรี ยมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน(  = 2.52) (ตารางที่ 4.4)
5.1.9 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่พ่ ึงของพนักงาน (Employee Champion)
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทที่พ่ ึงของพนักงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =
3.10) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ เรื่ องการที่จะเป็ นที่พ่ ึง
ของพนักงานนั้น ท่านต้องสามารถทําให้บุคลากรเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวของท่าน (  = 3.29)
รองลงมาคือ เรื่ องการมีปฏิสัมพันธ์เชิ งบวกกับพนักงาน ทําให้ท่านเข้าใจความต้องการที่แท้จริ ง
ของพนักงานมากขึ้น ส่ งผลให้ท่านเป็ นที่พ่ ึงของพนักงานมากขึ้น (  = 3.23) และที่เห็นด้วยน้อย
ที่สุดคือ เรื่ องมีความสามารถในการรักษาบุคลากรที่เป็ นทั้งคนดีคนเก่งหรื อผูม้ ีวุฒิสามารถ (Talent)
ให้อยูก่ บั องค์การ (  = 2.86) (ตารางที่ 4.5)
5.1.10 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากรในประชาคมอาเซี ยน
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีต่อความพร้อมของบุคลากรในประชาคมอาเซี ยนโดยรวมอยู่
ในระดับมาก (  = 2.85) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุดคือ
เรื่ องการที่บุคลากรในองค์การของท่านสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้เป็ นอย่างดีจะส่ งผล
ให้พวกเขามีความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน (  = 3.18) รองลงมาคือ เรื่ องการที่
บุคลากรในองค์การของท่านสามารถใช้ภาษาอาเซี ยนอื่น ๆ (เป็ นภาษาที่ 3) ในการสื่ อสารได้เป็ น
อย่างดีน้ นั จะส่ งผลให้พวกเขามีความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน (  = 3.04) และที่เห็น
ด้วยน้อยที่สุดคือ เรื่ ององค์การของท่านมี ASEAN UNIT หรื อหน่ วยงานเฉพาะเกี่ยวกับอาเซี ยน
หรื อ ประชาคมอาเซี ย น อันเป็ นศูน ย์รวมในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร และให้ความรู ้ เ กี่ ยวกับ
อาเซียน หรื อ ประชาคมอาเซียน (  = 2.52)
5.1.11 จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของนัก
บริ หารทรัพยากรมนุษย์กบั การเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนใน
ประชาคมอาเซี ยน พบว่า บทบาทของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ท้ งั 4 บทบาท ได้แก่ บทบาท
หุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ บทบาทผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ บทบาทผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
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และบทบาทที่พ่ งึ ของพนักงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับการเตรี ยมความพร้อม
ของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.456, 0.560, 0.463 และ 0.539 จึงยอมรับ
สมมติฐาน (ตารางที่ 4.12)
5.1.12 จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 เพื่อหาบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ผลต่อการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน
พบว่า เมื่ อวัดด้วยค่าของสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยพหุ (  ) พบว่า บทบาทของนักบริ หารทรั พยากร
มนุษย์ทีมีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคม
อาเซี ยนได้ดีที่สุดและมีผลทางบวกเรี ยงตามลําดับความสําคัญ คือ บทบาทผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ (Administrative Expert) และบทบาทที่พ่ ึงของพนักงาน (Employee Champion)
ซึ่งมีค่า Beta เท่ากับ 0.357 และ 0.254 ตามลําดับ ตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิบายการเตรี ยมความพร้อม
ของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน ประมาณร้อยละ 33.1 (R2)
(ตารางที่ 4.13)

5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ตารางที่ 5.1 บทบาทนัก บริ หารทรั พยากรมนุ ษ ย์ในการเตรี ยมความพร้ อมบุ คลากรในองค์ก าร
ภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการเตรียมความพร้ อมบุคลากรในองค์ การภาครัฐและภาคเอกชนใน
ประชาคมอาเซียน
บทบาท
บทบาท
บทบาท
บทบาท
หุ้นส่ วนทางกลยุทธ์
ผู้เชี่ยวชาญการบริหาร
ผู้นําการเปลีย่ นแปลง
ทีพ่ งึ่ ของพนักงาน
ทรัพยากรมนุษย์
1. เข้าใจเป้ าหมายขององค์การ
2. เข้าใจภารกิจของบริ ษทั ของ
องค์การหรื อหน่วยงานใน
องค์การ
3. เข้าใจหน้าที่งานภายใน
องค์การได้เป็ นอย่างดี
4. เข้าใจปัญหาขององค์การ
5. ทํางานเชิงรุ ก

1. มีความสามารถในงาน
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
2. มีความสามารถในงาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. เข้าใจบริ บทและวัฒนะ
ธรรมองค์การและสังคม
4. มีความสามารถในการสร้าง
และปรับค่านิยมของคนใน
องค์การ

1. รู้จุดมุ่งหมายในการ
เปลี่ยนแปลง
2. สามารถปิ ดช่องว่างระหว่าง
ความสามารถที่มีกบั
จุดมุ่งหมายที่จะไป
3. กล้าคิด กล้าตัดสิ นใจ กล้า
แก้ปัญหา
4. เป็ นผูร้ ิ เริ่ มและกระตุน้ ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง

1. เป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน
และให้ความร่ วมมือแก่
บุคลากรในองค์การ
2. เป็ นผูร้ ักษากฎ กติกา
และมารยาทในองค์การ
3. เข้าใจและเข้าถึงปั ญหา
ของบุคลากรในองค์การ
4. เป็ นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของ
บุคลากรในองค์การ
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการเตรียมความพร้ อมบุคลากรในองค์ การภาครัฐและภาคเอกชนใน
ประชาคมอาเซียน
บทบาท
บทบาท
บทบาท
บทบาท
หุ้นส่ วนทางกลยุทธ์
ผู้เชี่ยวชาญการบริหาร
ผู้นําการเปลีย่ นแปลง
ทีพ่ งึ่ ของพนักงาน
ทรัพยากรมนุษย์
6. ไวต่อการเปลี่ยนแปลง
7. มีวสิ ยั ทัศน์
8. มีภาวะผูน้ าํ
9. มองภาพรวม
10. เก่งคิด
11. ความรู้ดา้ นงานทรัพยากร
มนุษย์แน่น
12. สามารถคิดในเชิงกลยุทธ์
13. สามารถกําหนด Winning
Strategy
14. สามารถพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง
และเป็ นระบบ
15. เป็ นผูท้ ี่มีจุดยืน
16. มีอิทธิพลโน้มน้าว
17. เป็ นที่ปรึ กษาและผูใ้ ห้
ข้อเสนอแนะแก่ผบู ้ ริ หาร
ระดับสู ง
18. เป็ นที่ยอมรับของคนใน
องค์การ

5. เข้าใจความหลากหลาย
6. เป็ นที่ปรึ กษาด้านการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ
7. รู้และสามารถชี้ให้ผบู ้ ริ หาร
เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อนของคน
ในองค์การ
8. บริ หารผูม้ ีวฒ
ุ ิสามารถได้
9. มีความสามารถในการ
สื่ อสาร
10. รู ้ลึกและรู ้จริ งในแก่นแท้
ของความเชี่ยวชาญในอาชีพ
ทุกเรื่ อง ทุกกระบวนการ

5. เป็ นผูน้ าํ การสื่ อสาร
6. ตื่นตัวและไวต่อการ
เปลี่ยนแปลง
7. มีความสามารถในการสร้าง
เครื อข่ายในการเปลี่ยนแปลง
8. ติดตามผลของการ
เปลี่ยนแปลง
9. ทําให้การเปลี่ยนแปลงอยู่
ในลักษณะของวงจร
10. เชื่อมโยงประโยชน์เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงได้

5. เป็ นกระบอกเสี ยงให้กบั
บุคลากรในองค์การ
6. เป็ นกระบอกเสี ยงให้กบั
บุคลากรในองค์การ
7. มีความสามารถในการ
สอนงานให้แก่บุคลากรทุก
ระดับในองค์การ
8. สามารถแก้ปัญหาให้กบั
คนในองค์การได้
9. ดูแลเรื่ องสวัสดิการ
รวมทั้งงานพนักงาน
สัมพันธ์ให้กบั บุคลากร
10. อํานวยความสะดวกใน
ด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร
11. เป็ นผูฟ้ ั งที่ดี ฟั งแล้ว
เข้าใจ
12. มีความสามารถในการ
ดึงดูด สรรหา และรักษา
บุคลากรไว้กบั องค์การ
13. มีความสามารถในการ
สร้างความผูกพันทางใจ
14. ใส่ ใจและไวต่อ
ความรู ้สึกของคน

5.2.1 บทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ในการเตรี ยมความ
พร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและเอกชนในประชาคมอาเซี ยน ได้แก่ ต้องเข้าใจเป้ าหมายของ
องค์การ เข้าใจหน้าที่งานต่าง ๆ ภายในองค์การได้เป็ นอย่างดี กล่าวคือ รู ้ถึงภารกิจและบริ บทของ
องค์การหรื อหน่วยงานที่ทาํ อยู่ มีความรู ้ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกขององค์การ
อยู่เสมอ
เพื่ อให้เ กิ ด การทํา งานแบบเชิ ง รุ ก กล่ า วคื อ ต้อ งเข้า ใจปั ญหาขององค์ก าร เพื่อใช้
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ความสามารถในการวางแผนในการเตรี ยมการวางแผนรับมือได้อย่างทันท่วงที โดยอาศัยความรอบ
รู ้ทางธุรกิจที่จะทําคนในองค์การมองเห็นภาพรวมของอนาคตของธุรกิจได้ มีภาวะผูน้ าํ สร้างแรงบัล
ดาลใจเก่ง มีวิสัยทัศน์ มองเห็นภาพรวม รู ้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ การเป็ นหุ ้นส่ วนทาง
กลยุทธ์ตอ้ งเป็ นคนที่เก่งคิดที่เป็ นผลมาจากการมีความรู ้ดา้ นการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่แน่น เพื่อ
นําความรู ้ ตรงนั้นมาประยุกต์ใช้กบั งานปั จจุบนั ได้ดี ต้องสามารถกําหนดกลยุทธ์ในการเอาชนะ
คู่แข่งได้ (Winning Strategy) คือสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์ได้ที่สาํ คัญต้องสามรถปรับแผนกลยุทธ์
ขององค์การที่เป็ นประเด็นทางธุ รกิ จให้เป็ นประเด็นทางการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ได้ หรื อที่
เรี ยกว่า การมีความสามารถในการดําเนิ นการ อีกทั้งต้องสามารถพัฒนาสมรรถนะของคนได้อย่าง
ต่อเนื่ องและเป็ นระบบ ที่ ลืมเสี ยไม่ได้คือ ต้องเป็ นคนที่ มีจุดยืน ยึดมัน่ ในจุ ดยืนของตนเองและ
ค่านิ ยมขององค์การเป็ นหลัก เพราะเมื่ อพูดแล้วต้องมี คนฟั ง กล่าวคือ มีอิทธิ พลโน้มน้าวคนใน
องค์การ เพราะในต้องคอยทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาหรื อให้ขอ้ เสนอแนะแก่ ผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
องค์การ ส่ งผลให้ตอ้ งมีศิลปะในการสื่ อสารเพื่อให้คาํ ปรึ กษาหรื อให้ขอ้ เสนอแนะที่ดี อีกทั้งมีทกั ษะ
ในการให้เหตุผล รวมถึงต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั คนในองค์การ โดยต้องเป็ นคนดีมีคุณธรรมด้วย
เพื่อให้กลายเป็ นที่ยอมรับของคนทุกระดับขององค์การในที่สุด
5.2.2 บทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ในการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและเอกชนในประชาคมอาเซียน ได้แก่ มีความ
เข้า ใจบริ บ ทรวมทั้ง วัฒ นธรรมขององค์ก ารและสั ง คม เพื่ อ นํา มาปรั บ ใช้ใ ห้เ ค้า กับ การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ดต่อองค์การ ไม่ว่าจะเป็ นการปรับโครงสร้างองค์การและ
หน่ วยงานต่าง ๆ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง เป็ นผูท้ ี่มีทศั นคติที่ดีต่อสิ่ งต่าง ๆ เพื่อเป็ นสิ่ งที่จะ
ส่ งเสริ มการสร้างค่านิ ยมให้คนในองค์การและหน่ วยงานทรัพยากรมนุษย์ให้สอดกับสิ่ งที่กาํ ลังจะ
เกิ ด ขึ้ น เช่ น ความหลากหลายของคนที่ จ ะต้อ งร่ ว มงาน (สไตล์ก ารทํา งาน) หรื อ แม้แ ต่ ค วาม
หลากหลายของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่าง ๆ ทั้งในและนอกองค์การ หรื อความหลากหลายของช่วงวัย
รู ้ ถึงปั ญหาในการปฏิ บตั ิ งานและแก้ปัญหาได้ สามารถสร้ างความสามารถในการแข่งขันให้กับ
องค์การผ่านความสามรถของบุคลากร โดยต้องมี ความสามารถในการกําหนดกิ จกรรมด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น กําหนดวิธีปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงาน บริ หารจัดการงานด้านการพัฒนา
ทรั พยากรมนุ ษย์เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดอย่างต่อเนื่ อง โดยสามารถสร้างเครื่ องมือในการ
ทดสอบคน ต้องมี ความสามารถในการวิเคราะห์ กล้าที่ จะให้คาํ แนะนํา เพื่อที่ จะสามารถเป็ นที่
ปรึ กษาด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การ ในการชี้ให้ผบู ้ ริ หารเห็น
ถึงจุดแข็งจุดอ่อนเพื่อการพัฒนาที่ตรงจุด รวมทั้งการบริ หารคนดี คนเก่งได้ เพื่อให้ดึงจุดแข็งและ
พัฒนาจุ ด อ่ อน และนํามาใช้เ พื่ อตอบโจทย์ขององค์การได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพตอบโจทย์ของ
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องค์การ และที่สําคัญต้องมีความสามารถในการสื่ อสาร โดยการเลือกใช้สารให้เหมาะสมกับผูท้ ี่
จะต้องติดต่อสื่ อสารด้วย สําหรับงานด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ (HRM) ต้องสามารถทํางาน
ร่ วมกับสายธุรกิจเพื่อวางแผนสื บทอดตําแหน่ง และวางแผนกําลังคนได้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่
กําลังจะเกิ ดขึ้นได้ทนั ท่วงที มีการจัดการความรู ้ในองค์การเพื่อเป็ นการแชร์ ขอ้ มูลเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง กล่าวคือ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งรู ้ถึงแก่นแท้ในความเชี่ยวชาญ
ในอาชีพทุก ๆ เรื่ อง ตั้งแต่สรรหา คัดเลือก ให้รางวัล การบริ หารค่าตอบแทน เป็ นต้น คือ ต้องรู ้ลึก รู ้
จริ ง และมีการศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมตลอดเวลา ทั้งนี้ ณ ปัจจุบนั คําว่ารู ้ลึกรู ้จริ ง จําเป็ นต้องรู ้ระดับ
โลก เพราะเราไม่ได้แข่งขันกันในประเทศอีกต่อไป นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งประยุกต์ใช้
แนวคิดด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์การ เป็ นนักขายความคิด
สร้างสรรค์มืออาชีพ
5.2.3 บทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงในการเตรี ยมความ
พร้ อมบุคลากรในองค์การภาครั ฐและเอกชนในประชาคมอาเซี ยน ได้แก่ ก่ อนที่จะเป็ นผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลงนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งรู ้ถึงจุดมุ่งหมายของการเปลี่ยนแปลงเสี ยก่อน และดู
ความพร้อมของคนว่ามีคนเท่าไรยังขาดอะไรต้องเพิ่มเติมตรงไหน เพื่อปิ ดช่ องว่างตรงนั้นให้ได้
เป็ นคนที่ ก ล้า คิ ด กล้า ตัด สิ น ใจ อี ก ทั้ง ต้อ งลงมื อ ปฏิ บ ัติ ด้ว ย และกล้า ที่ จ ะแก้ปั ญ หาด้ว ยตัว เอง
กล่าวคือ เป็ นผูร้ ิ เริ่ ม โดยนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงต้องเป็ นผูท้ ี่เปิ ดใจรับ
สิ่ งใหม่ ๆ เสมอ เพื่อจะเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม มีความเข้าใจบริ บทขององค์การได้เป็ นอย่างดี สามารถมองเชิงกล
ยุทธ์ได้ เป็ นคนที่มีทศั นคติที่ดี มีความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นผูน้ าํ ในการสื่ อสาร โดยต้องรู ้วา่ เรา
จะสื่ อสารกับใคร ต้องทําอย่างไร สามารถแปรสารนั้น ๆ ให้ผูท้ ี่ จะสื่ อสารด้วยเข้าใจในทิ ศทาง
เดียวกัน รู ้จกั ใช้วิธีในการสื่ อสารที่เหมาะสม เป็ นคนตื่นตัว ค้นคว้า หาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ให้ทนั
โลกอยู่เสมอ คือ เป็ นผูท้ ี่ไวต่อการเปลี่ ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน สําหรั บเรื่ องการสื่ อสารสร้ างแผน
แม่บท (Roadmap) ในการเปลี่ยนแปลงของทั้งผูบ้ ริ หารและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย สามารถสร้าง
เครื อข่ายในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจได้ว่าทุกคนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
เดียวกัน หรื อเกิ ดข้อไม่เข้าใจ รวมทั้งต้องกลับไปติดตามอยู่เสมอ จะเป็ นลักษณะของวงจร อีกทั้ง
ต้องคอยกระตุน้ บุคลากรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็ นเรื่ องปกติวิสัย ซึ่ งการที่
จะกระตุ ้น ให้ ค นเปลี่ ย นแปลงได้น้ ัน หั ว ใจสํา คัญ คื อ การเชื่ อ มโยงการเปลี่ ย นแปลงให้ เ ป็ น
ประโยชน์ของผูท้ ี่จะเปลี่ยนแปลงให้ได้ ถ้าทําแล้วได้ประโยชน์คนจึงจะอยากเปลี่ยนแปลง กล่าว
โดยสรุ ปคือ ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงต้องไวต่อการเปลี่ยนแปลง และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงจากการเริ่ มเปลี่ยนที่ตวั เองก่อน เพื่อนําให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงด้วย จึง
จะกลายเป็ นพลวัตรในการเปลี่ยนแปลง
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5.2.4 บทบาทนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ในฐานะที่พ่ ึงของพนักงานในการเตรี ยมความ
พร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและเอกชนในประชาคมอาเซี ยน ได้แก่ ต้องเป็ นฝ่ ายสนับสนุนให้
ความร่ วมมือ ทั้งต้องรักษากฎ กติกา มารยาท และคอยติดตาม (Monitor) ให้คนปฏิบตั ิตามที่สาํ คัญ
คือ ต้องใช้การสื่ อสารเพื่อให้เข้าถึงความคับข้องใจหรื อปั ญหาต่าง ๆ ในการทํางานในองค์การ โดย
ต้องอาศัยการเป็ นบุคคลที่บุคลากรไว้เนื้อเชื่อใจ กล่าวคือ ต้องเป็ นคนที่จริ งใจต่อบุคลากรทุกระดับ
ของคนองค์ก าร ข้อ สํ า คัญ คื อ งานเราจะสํา เร็ จ ได้น้ ัน ต้อ งอาศัย บุ ค ลากรเป็ นจัก รสํ า คัญ เป็ น
กระบอกเสี ยงให้พนักงานผ่านการสร้างเวทีให้พนักงานได้ให้ขอ้ เสนอแนะในด้านการทํางาน หรื อ
ข้อปั ญหาอื่น ๆ สร้างวัฒนธรรมการรับการให้และการแบ่งปั น คํานึ งถึงผลกระทบในภาพรวม มี
ความใฝ่ รู ้ มี ค วามสามารถในการสอนงาน (Coaching) มี ค วามสามารถในการแก้ปั ญ หาให้กับ
บุคลากรได้ ถ้าแก้ไม่ได้ก็ตอ้ งหาทางออกให้ได้ดว้ ยการให้คาํ แนะนําที่ดี หรื อจัดให้มีที่ปรึ กษาทาง
ความเครี ยดอย่างไม่เป็ นทางการ มีการตรวจสุ ขภาพ ดูแลสุ ขอนามัยเป็ นอย่างดี กล่าวคือ ดูแลเรื่ อง
สวัสดิการให้ดีไม่ขาดตกบกพร่ องและมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์การด้วย ที่สําคัญต้องมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั พนักงาน อํานวยความสะดวกในด้านสภาพแวดล้อมการทํางาน ไปจนถึงการ
พัฒนาทักษะความรู ้ความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ตอ้ งทํา อีกทั้งต้องเป็ นผูฟ้ ั งที่ดี ฟั งแล้วต้อง
เข้า ใจได้จ ริ ง ๆ ว่ า อะไรคื อ สิ่ งที่ จ ะจู ง ใจให้บุ ค ลากรมี ค วามสุ ขกับ การทํา งานได้ แล้ว จึ ง นํา มา
ปรับปรุ งนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมแก่ทุกฝ่ าย หรื อหากใครทําดีเราก็มีรางวัลให้ ซึ่ ง
สิ่ งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความผูกพันทางใจ สิ่ งนี้จะเกิดขึ้นได้กต็ ่อเมื่อบุคลากรมีความไว้เนื้อเชื่อใจนัก
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ และนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ต้องนึ กถึงใจเค้าใจเราอยูเ่ สมอ ต้องใส่ ใจ
และไวต่ อความรู ้ สึกคนให้มาก ๆ กล่าวโดยสรุ ป คือ ในบทบาทที่ พ่ ึงของพนัก งาน นัก บริ ห าร
ทรั พยากรมนุ ษย์ตอ้ งเป็ นคนที่ใครเห็ นแล้วอยากเข้ามาหา มีจิตใจที่พร้ อมจะให้บริ การ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของคนทุกระดับในองค์การได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทั้งนี้ เมื่อเราแก้ปัญหา
ให้บุคลากรได้แล้วเค้าจะกลับมาหาเราเอง ต้องมีความสําพันธ์กบั บุคลากรทุกระดับให้ดีมาก ๆ
กระทัง่ เรี ยกได้วา่ นึกอะไรไม่ออกให้มาบอกนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์

5.3 สรุปผลการศึกษาในภาพรวม
ผลการศึ กษาเชิ งปริ มาณพบว่า บทบาทนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ท้ งั 4 บทบาท ได้แก่
บทบาทหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner) บทบาทผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
(Administrative Expert) บทบาทผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และบทบาทที่พ่ ึงของ
พนักงาน (Employee Champion) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับกาเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรใน
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องค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษา
เชิงคุณภาพ พบว่า ผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 6 ท่านมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่างานบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์เป็ นเรื่ องที่ซึมลึกถึงกันได้ บทบาททั้ง 4 ที่กล่าวไปแล้วนั้นจึงต้องไปด้วยกัน แต่ท้ งั นี้ ทงั นั้น
ต้องขึ้นอยูก่ บั บริ บทหรื อสภาพแวดล้อมที่ตอ้ งเผชิญในปั จจุบนั และอนาคต อีกทั้งผลการศึกษายังพบ
อี กว่า บทบาทของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้ อมของบุ คลากรใน
องค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน ได้แก่ บทบาทผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ และบทบาทที่พ่ งึ ของพนักงาน
ทั้งนี้ ความคิ ดเห็ นของกลุ่ มตัวอย่างที่ มีต่อบทบาทของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ท้ งั 4
บทบาท มีดงั นี้
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทบาทหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ มีความเห็นว่านักบริ หาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ต ้อ งเข้า ใจหน้า ที่ ง านต่ า ง ๆ ภายในองค์ก ารได้เ ป็ นอย่า งดี และต้อ งรู ้ ถึ ง การ
เปลี่ ย นแปลงทั้ง ภายในและภายนอกขององค์ก ารอยู่เ สมอ จะส่ ง เสริ ม บทบาทของนัก บริ ห าร
ทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ในการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐ
และภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน นอกจากนี้ ทางด้านผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 6 ท่าน มีความเห็นว่า นัก
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรใน
องค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน ควรจะเป็ นผูท้ ี่เข้าใจเป้ าหมายขององค์การ
เข้าใจภารกิจของบริ ษทั ขององค์การหรื อหน่วยงานภายในองค์การ เข้าใจหน้าที่งานภายในองค์การ
ได้เป็ นอย่างดี เข้าใจปั ญหาขององค์การ ทํางานเชิงรุ ก ไวต่อการเปลี่ยนแปลง เป็ นผูท้ ี่มีวิสัยทัศน์มี
ภาวะผูน้ าํ มองภาพรวม เก่งคิดมีความรู ้ดา้ นงานทรัพยากรมนุ ษย์แน่น สามารถคิดในเชิงกลยุทธ์ได้
และกําหนดกลยุทธ์ในการเอาชนะคู่แข่งได้ (Winning Strategy) สามารถพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรได้อย่างต่อเนื่ องและเป็ นระบบ เป็ นผูท้ ี่มีจุดยืน มีอิทธิ พลโน้มน้าว เป็ นที่ปรึ กษาและผูใ้ ห้
ข้อเสนอแนะแก่ผบู ้ ริ หารระดับสู ง เป็ นที่ยอมรับของคนในองค์การ ทั้งนี้ เมื่อดูจากผลการศึกษาของ
ทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพแล้ว สรุ ปว่า นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะหุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์
ที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน ในประชาคมอาเซี ยน
จะต้องเป็ นผูท้ ี่เข้าใจภารกิจของบริ ษทั ขององค์การหรื อหน่วยงานภายในองค์การ และต้องรู ้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์การอยูเ่ สมอ (ไวต่อการเปลี่ยนแปลง)
ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ มตัว อย่างที่ มีต่อบทบาทผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์มี
ความเห็นว่า นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะต้อง เป็ นที่ปรึ กษาด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้กบั
หน่ วยงานต่าง ๆ ในองค์การ และสามารถกําหนดกิ จกรรมด้านการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ เช่ น
กําหนดวิธีปรั บปรุ งผลการปฏิ บตั ิ งาน การบริ หารจัดการงานพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์เพื่อให้เกิ ด
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ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดอย่างต่อเนื่ อง จะส่ งเสริ มบทบาทของนักบริ หารทรั พยากร
มนุษย์ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การ
ภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ทางด้านผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 6 ท่าน มีความเห็นว่า
นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเตรี ยมความ
พร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน ได้แก่ การมีความสามารถใน
งานบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ มีความสามารถในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าใจบริ บทและวัฒนะ
ธรรมองค์ก ารและสัง คม มี ค วามสามารถในการสร้ า งและปรั บ ค่า นิ ย มของคนในองค์ก าร เข้า
ใจความหลากหลาย เป็ นที่ปรึ กษาด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ให้แก่ หน่ วยงานต่าง ๆ รู ้ และ
สามารถชี้ให้เห็นถึงจุดแข่งจุดอ่อนของคนในองค์การ บริ หารผูม้ ีวุฒิสามารถได้ มีความสามารถใน
การสื่ อสาร รู ้ลึกและรู ้จริ งในแก่นแท้ของความเชี่ยวชาญในอาชีพทุกเรื่ องทุกกระบวนการ ทั้งนี้ เมื่อ
ดูจากผลการศึกษาของทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพแล้ว สรุ ปว่า นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ใน
ฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การ
ภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน จะต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถเป็ นที่ปรึ กษาด้านการบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ให้แก่หน่ วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การได้ และต้องมีความสามารถในงานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทบาทผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง มีความเห็นว่า นักบริ หาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์จ ะต้องต้องติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวของการเปลี่ ย นแปลงทั้ง ภายในและนอก
องค์การเสมอ และจําเป็ นต้องร่ วมกําหนดและวางแผนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบนั จะส่ งเสริ มบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลงในการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคม
อาเซี ยน นอกจากนี้ ทางด้านผูเ้ ชี่ ยวชาญ ทั้ง 6 ท่าน มีความเห็ นว่านักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ใน
ฐานะผู น้ ํา การเปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลต่ อ การเตรี ย มความพร้ อ มบุ ค ลากรในองค์ก ารภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ย น ได้แ ก่ รู ้ จุ ดมุ่ งหมายในการเปลี่ ยนแปลง สามารถปิ ดช่ องว่าง
ระหว่างความสามารถที่มีกบั จุดมุ่งหมายที่จะไป กล้าคิด กล้าตัดสิ นใจ กล้าแก้ปัญหา เป็ นผูร้ ิ เริ่ มและ
กระตุ ้น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง เป็ นผู ้นํา การสื่ อ สาร ตื่ น ตัว และไวต่ อ การเปลี่ ย นแปลงมี
ความสามารถในการสร้างเครื อข่ายในการเปลี่ยนแปลง ติดตามผลของการเปลี่ยนแปลงทําให้การ
เปลี่ยนแปลงอยู่ในลักษณะของวงจร และสามารถเชื่ อมโยงประโยชน์เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้ เมื่อดูจากผลการศึกษาของทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพแล้ว สรุ ปว่า นักบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ในฐานะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและ
ภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน จะต้องเป็ นผูท้ ี่ติดตามเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
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และนอกองค์การเสมอ รวมทั้งรู ้จุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลง ตื่นตัวและไวต่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่ อ เป็ นผู ้ริ เริ่ มและกระตุ ้น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง โดยการร่ วมกํา หนดและวางแผนการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์การให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบนั
ความคิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อบทบาทที่พ่ ึงของพนักงาน มีความเห็นว่านักบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องสามารถทําให้บุคลากรเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ และการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
กับพนักงาน อันจะส่ งผลให้นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์มีความเข้าใจความต้องการที่ แท้จริ งของ
พนักงานมากขึ้น จะส่ งเสริ มบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะที่พ่ ึงของพนักงานใน
การเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน นอกจากนี้
ทางด้านผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 6 ท่าน มีความเห็นว่านักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่พ่ ึงของพนักงาน
ที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้ อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน
ได้แก่ การเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุ นและให้ความร่ วมมือแก่บุคลากรในองค์การ เป็ นผูร้ ักษากฎ กติกา
และมารยาทในองค์การ เข้าใจและเข้าถึงปั ญหาของบุคลากรในองค์การ เป็ นที่ไว้เนื้ อเชื่ อใจของ
บุคลากรในองค์การ เป็ นกระบอกเสี ยงให้กบั บุคลากรในองค์การ มีความสามารถในการสอนงาน
ให้แก่บุคลากรทุกระดับในองค์การ สามารถแก้ปัญหาให้กบั คนในองค์การได้ ดูแลเรื่ องสวัสดิการ
รวมทั้งงานพนักงานสัมพันธ์ให้กบั บุคลากร อํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรเป็ น
ผูฟ้ ั งที่ ดี ฟั งแล้วเข้าใจ มี ความสามารถในการดึ งดู ด สรรหา และรั กษาบุคลากรไว้กบั องค์การมี
ความสามารถในการสร้างความผูกพันทางใจ รวมทั้งใส่ ใจและไวต่อความรู ้สึกของคน ทั้งนี้ เมื่อดู
จากผลการศึกษาของทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพแล้ว สรุ ปว่า นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะ
ที่พ่ ึงของพนักงานที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนใน
ประชาคมอาเซี ยน จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีปฏิสัมพันธ์เชิ งบวกกับพนักงาน เพื่อสร้างความผูกพันทางใจ
ให้กบั พนักงาน โดยการเป็ นผูฟ้ ังที่ดี อันจะมีผลให้เป็ นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของบุคลากรในองค์การ
ความคิดเห็นที่มีต่อความพร้อมของบุคลากรในประชาคมอาเซี ยน ทั้งการศึกษาเชิงปริ มาณ
และคุณภาพ มีความคิดเห็นตรงกันว่า บุคลากรในองค์การในประชาคมอาเซียนต้องมีความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอื่น ๆ ในการสื่ อสารได้เป็ นอย่างดี จะส่ งผลให้บุคลากรใน
องค์การภาครัฐและภาคเอกชนมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กล่ า วโดยสรุ ปคือ บทบาทนัก บริ ห ารทรั พยากรมนุ ษ ย์ที่มีผลต่ อการเตรี ย มความพร้ อม
บุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน ได้แก่ บทบาทหุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์
โดยการเข้า ใจภารกิ จ ของบริ ษ ัท ขององค์ก ารหรื อ หน่ ว ยงานภายในองค์ก าร และต้อ งรู ้ ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์การอยู่เสมอ (ไวต่อการเปลี่ยนแปลง) บทบาทผูเ้ ชี่ ยวชาญ
การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ โดยการเป็ นผูท้ ี่สามารถเป็ นที่ปรึ กษาด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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ให้แก่หน่ วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การได้ และต้องมีความสามารถในงานพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
บทบาทผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง โดยการติดตามเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและนอก
องค์การเสมอ รวมทั้งรู ้จุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลง ตื่นตัวและไวต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็ นผู ้
ริ เริ่ มและกระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยการร่ วมกําหนดและวางแผนการเปลี่ยนแปลงภายใน
องค์การให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบนั และบทบาทที่พ่ ึงของพนักงาน โดยการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิ งบวกกับพนักงาน เพื่อสร้างความผูกพันทางใจให้กบั พนักงาน โดยการเป็ นผูฟ้ ั งที่ดี
อันจะมีผลให้เป็ นที่ไว้เนื้ อเชื่ อใจของบุคลากรในองค์การ ทั้งนี้ เพื่อเตรี ยมความพร้อมบุคลากรใน
องค์การภารรั ฐและภาคเอกชนให้มีความสามารถในการแข่งขัน ในประชาคมอาเซี ย น ได้โดย
บุคลากรต้องเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซี ยนอื่น ๆ ในการสื่ อสาร
ได้เป็ นอย่างดี
แม้ผลการศึกษาในเชิ งปริ มาณจะพบว่า มีเพียงบทบาทผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์และบทบาทที่พ่ งึ ของพนักงานเท่านั้นที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมของบุคลากรในองค์การ
ภาครั ฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน หากแต่ ความเห็ น ของผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ท้ งั 6 ท่าน ก็มีน้ าํ หนักมากพอในการเป็ นตัวแทนสําหรับการศึกษาในเชิงคุณภาพที่
ชี้ให้เห็นว่า แท้จริ งแล้วนั้นบทบาททั้ง 4 ตามแนวคิด HR Champions มีความสําคัญไม่นอ้ ยไปกว่า
กันไม่ว่าจะเป็ นในเวทีใดในโลกที่ไม่เว้นแม้แต่ประชาคมอาเซี ยน แต่ท้ งั นี้ ท้ งั นั้นขึ้นอยู่กบั บริ บท
หรื อจุดมุ่งหมายขององค์การที่ตอ้ งการจะไป กล่าวคือ บทบาททั้ง 4 ยังคงจะต้องมีการดําเนิ นไป
พร้ อมๆกัน เพื่อให้นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์สามารถสร้ างความสามารถในการแข่งขันให้กับ
องค์การผ่านความสามารถของบุคลากรในประชาคมอาเซียน

5.4 การอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทนักบริ หารทรั พยากรมนุษย์ ที่มีผลต่ อการเตรี ยมความ
พร้ อมบุคลกรในองค์ การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
เมื่ อ ประชาคมอาเซี ย นคื อ ยุคสมัย แห่ งการเปลี่ ย นแปลง ส่ ง ผลให้บ ทบาทแบบเดิ ม ของ
นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไม่สามารถเติมเต็มต่อความคาดหวังขององค์การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อี กต่ อไป นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์จึงต้องปรั บบทบาทให้สอดคล้องกับบริ บทของความเป็ น
ประชาคมอาเซี ยน ซึ่งผลของการศึกษาครั้งนี้สามารถยืนยันแนวคิด HR-Champions (Ulrich, 1997)
ว่าบทบาทนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ตอ้ งปรับเปลี่ยนไปตามบริ บทของประชาคมอาเซี ยน ทั้งนี้
เพื่อให้นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์มีความสามารถในการส่ งมอบความสามารถในการแข่งขันให้กบั
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องค์การผ่านความสามารถของบุคลากรในเวทีประชาคมอาเซี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ดังนี้
เมื่ อ บทบาทใหม่ ของนัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นการเตรี ย มความพร้ อมบุ ค ลากรใน
องค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน ได้แก่ บทบาทหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ (Strategic
Partner) กลุ่มตัวอย่างมี ความเห็ นว่า นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์จะต้องเป็ นผูท้ ี่เข้าใจภารกิ จของ
องค์การหรื อหน่วยงานภายในองค์การ และต้องรู ้ถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกอยูเ่ สมอ
(ไวต่อการเปลี่ยนแปลง) บทบาทผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ (Administrative Expert)
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะต้องเป็ นผูท้ ี่สามารถเป็ นที่ปรึ กษาด้านการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การได้ และต้องมีความสามารถในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ บทบาทผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า นัก
บริ หารทรัพยากรมนุษย์จะต้องเป็ นผูท้ ี่ติดตามความเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การอยูเ่ สมอ รวมทั้งรู ้จุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลง ตื่นตัวและไวต่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่ อ เป็ นผู ้ริ เริ่ มและกระตุ ้น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง โดยการร่ วมกํา หนดและวางแผนการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์การให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบนั และบทบาทที่พ่ ึงของ
พนักงาน (Employee Champion) กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องมี
ปฏิสมั พันธ์เชิงบวกกับพนักงาน เพื่อสร้างความผูกพันทางใจให้กบั พนักงาน การเป็ นผูฟ้ ังที่ดี อันจะ
มีผลให้เป็ นที่ไว้เนื้ อเชื่อใจของบุคลากรในองค์การอีกทั้ง เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทนัก
บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์กับการเตรี ยมความพร้ อมบุคลากรในองค์การภารั ฐและภาคเอกชนใน
ประชาคมอาเซี ยน พบว่า บทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ท้ งั 4 บทบาทข้างต้น มีความสัมพันธ์
เชิ งบวกกับการเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรในองค์การภาครั ฐและภาคเอกชนในประชาคม
อาเซี ยน อันเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกันกับผลการศึกษาเชิ งคุณภาพ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 6 ท่าน มี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่างานบริ หารทรัพยากรมนุษย์เป็ นเรื่ องที่ซึมลึกถึงกันได้ บทบาททั้ง
4 บทบาทข้างต้นจึงต้องไปด้วยกัน เช่นเดียวกับการศึกษาของ Lemmergaard (2009) พบว่าบทบาท
นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ท้ งั 4 บทบาท มีประสิ ทธิภาพเกือบจะเท่ากันแต่อาจจะเป็ นผลลัพธ์แค่ใน
บางประเทศที่มีการจัดการวัฒนธรรม ดังนั้นผลการศึกษาในข้างต้นจึงชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างจาก
บทบาทแบบดั้ง เดิ ม ของนัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ เ คยเป็ นการทํา งานในลัก ษณะของฝ่ าย
ตอบสนอง เน้นงานพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นหน่ วยปฏิบตั ิงาน มุ่งเน้นประเด็นเชิงคุณภาพ เป็ น
งานบุคลากรแบบดั้งเดิม เน้นความมีเสถียรภาพมัน่ คง แก้ปัญหาเชิ งปฏิบตั ิ มีบทบาทเดี ยวชัดเจน
และมองคนเป็ นค่าใช้จ่าย (ตารางที่ 2.1) (อีวานส์, 2552, น. 68) แต่นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์ใน
บทบาทใหม่น้ ี จะต้องเป็ นเสมือนหน่ วยงานหนึ่ งที่ เป็ นหุ ้นส่ วนทางธุ รกิ จ (Business Partner)
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(อีวานส์, 2552) โดยการเป็ นหุ น้ ส่ วนหรื อพันธมิตรทางธุรกิจนี้ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะต้องลง
ไปปฏิบตั ิงานหลักของธุรกิจ มีความเข้าใจกระบวนการธุรกิจหลัก ทั้งนี้ระบบงานของฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์จะต้องง่ายต่อการนําไปปฏิบตั ิ และสายงานปฏิบตั ิจะต้องเป็ นผูท้ ี่ระบุถึงระบบงานที่ตอ้ งการ
เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจการแข่งขัน (ดนัย เทียนพุฒ, 2551) ซึ่งก็สอดคล้องกับ Ulrich (1997) ที่
กล่าวว่า ธรรมเนี ยมปฏิบตั ิของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะเป็ นอย่างไร ย่อมขึ้นอยูก่ บั อนาคตของ
มันเอง
สํา หรั บ การศึ ก ษาครั้ งนี้ เมื่ อ ความท้า ทายในการแสดงบทบาทใหม่ ๆ ของนัก บริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ คือ การเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคม
อาเซี ยน ซึ่ งผลการศึกษายังพบอีกว่า บทบาทนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีผลต่อการเตรี ยมความ
พร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน ได้แก่ บทบาทผูเ้ ชี่ ยวชาญ
การบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ และบทบาทที่พ่ ึงของพนักงาน เพื่อให้นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มี
ความสามารถในการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคม
อาเซี ยน ให้เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซี ยนอื่น ๆ ได้เป็ นอย่างดี
(ตารางที่ 4.6) ทั้งนี้นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์ในยุคประชาคมอาเซียนพึงแสดงบทบาทผูเ้ ชี่ยวชาญ
การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ โดยคอยทําหน้าที่ให้คาํ ปรึ กษาด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ และ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ และบทบาทที่พ่ ึงพนักงานผ่านการมี
ปฏิสมั พันธ์เชิงบวกกับพนักงาน เพื่อสร้างความผูกพันทางใจให้กบั พนักงาน การเป็ นผูฟ้ ังที่ดี อันจะ
มีผลให้เป็ นที่ไว้เนื้ อเชื่อใจของบุคลากรในองค์การ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้บุคลากรในองค์การมีความพร้อม
เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน โดยเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซี ยนอื่น ๆ
ได้เ ป็ นอย่า งดี และแม้ผ ลการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณจะพบว่ า มี เ พี ย งบทบาทผูเ้ ชี่ ย วชาญการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุ ษย์ และบทบาทที่พ่ ึงของพนักงานเท่านั้นที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรใน
องค์การภาครั ฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซี ยน หากแต่ความเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการ
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ท้ งั ท่านก็มีน้ าํ หนักมากเพียงพอที่จะเป็ นตัวแทนสําหรับการศึกษาในเชิง
คุณภาพ ที่สามารถยืนยันแนวคิด HR Champions ของ Ulrich (1997) ได้ว่า แท้จริ งแล้วนั้นบทบาท
ทั้ง 4 บทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ยังคงต้องมีการดําเนิ นไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้นัก
บริ หารทรัพยากรมนุษย์สามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กบั องค์การผ่านความสามารถ
ของบุคลากรในประชาคมอาเซียน
นอกจากนี้ ผลการศึกษามีลกั ษณะร่ วมกับลักษณะของบทบาทใหม่ในการบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์ ดังที่แสดงในตารางที่ 2.1 เช่ น นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์เป็ นฝ่ ายเริ่ มดําเนิ นการ โดยนัก
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องรู ้ถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกขององค์การอยู่เสมอ
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เพื่ อ ให้ ส ามารถเป็ นผูร้ ่ ว มกํา หนดและวางแผนการเปลี่ ย นแปลงภายในองค์ก ารให้เ หมาะกับ
สภาพการณ์ในปั จจุบนั ได้ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์เป็ นหุ น้ ส่ วนทางธุ รกิจ โดยการแสดงบทบาท
ทั้ง 4 บทบาท ได้แก่ เป็ นหุ ้นทางกลยุทธ์ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เป็ นผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลง และเป็ นที่พ่ ึงของพนักงาน แต่ท้ งั นี้ นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะไม่ได้รับบทบาท
เหล่ านี้ เพีย งลําพัง โดยต้องรั บบทบาทเหล่ านี้ ไปพร้ อมกับหัว หน้างาน ตามแนวคิ ดของ Ulrich
(1997) เปรี ยบเทียบการแสดงบทบาทระหว่างนักทรัพยากรมนุษย์กบั หัวหน้างาน (ภาพที่ 5.1) นัก
บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์มุ่งเน้นประเด็นเกี่ ยวกับกลยุทธ์ ดังที่ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จ ได้ให้ความเห็ นไว้ว่า
สงครามจะรบแพ้หรื อชนะกันตั้งแต่ในเต็นท์ ดังการทําธุ รกิ จที่ตอ้ งมีกลยุทธ์ในการที่จะเอาชนะ
คู่แข่ง (Winning Strategy) รวมทั้ง นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งมีการแสดงลักษณะของบทบาท
ใหม่ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ การแสดงบทบาทนั้นจะเป็ นอย่างไรย่อมขึ้นอยูก่ บั อนาคต
ของตัวของมันเอง (Ulrich, 1997) อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสมํ่าเสมอ โดยนักบริ หารทรัพยากร
มนุษย์จะต้องเป็ นผูท้ ี่ไวต่อการเปลี่ยนแปลง รู ้จุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลง เป็ นผูร้ ิ เริ่ มและกระตุน้
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยต้องให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
และที่สาํ คัญนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งมองคนเป็ นสิ นทรัพย์ ดังที่ จีระ หงส์ลดารมภ์ และคณะ
(2555) กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎี 5 K’s ใหม่ เพื่อสร้างคุณภาพทุนมนุ ษย์เพื่อศักยภาพการแข่งขันยุค
อาเซี ยนเสรี อันจะเป็ นทุนมนุ ษย์ของคนไทยรองรับประชาคมอาเซี ยน 5 ทุน ได้แก่ (1) ทุนแห่ ง
ความคิดสร้างสรรค์ (2) ทุนทางความรู ้ (3) ทุนทางนวัตกรรม (4)ทุนทางวัฒนธรรม และ (5) ทุนทาง
อารมณ์ ซึ่ งทั้งหมดทั้งมวลส่ งผลให้นกั บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องมีหลายบทบาทหน้าที่เพื่อให้
ตอบสนองกับสภาพการณ์ ที่มีค วามเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในยุคปั จ จุ บนั อัน แตกต่ างจาก
บทบาทหน้าที่เดิม ๆ ที่การทํางานของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ทาํ แต่งานในลักษณะของงาน
ประจําที่มีลกั ษณะเป็ นกิ จวัตรแบบเดิม ๆ เน้นการทํางานแค่ในหน้าที่ของนักบริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์เท่านั้น และเมื่อการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ยุคใหม่ที่ตอ้ งคอยรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ
อยู่ตลอดเวลา ส่ งผลให้นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งรู ้และเข้าใจธุ รกิ จขององค์การเป็ นอย่างดี
เข้า ใจการทํา งานของแต่ ล ะหน่ ว ยธุ ร กิ จ เพื่ อ วางแผนด้า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ ห้ เ หมาะสมและ
สอดคล้องตามความต้องการทางธุ รกิจได้อย่างดีและตอบโจทย์ขององค์การได้ในที่สุด นอกจากนี้
ยัง มี ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ การแสดงบทบาทแบบดั้ง เดิ มกับ การแสดงบทบาทใหม่ ข องนัก บริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ โดย ผูเ้ ชี่ยวชาญ ง ได้กล่าวไว้ว่า หากนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ไม่รู้ธุรกิจนั้นก็จะ
ไม่สามารถให้คาํ แนะนําต่าง ๆ ได้ ก็จะเป็ นเพียงนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่รับผิดชอบแต่เฉพาะ
ในงานด้านทรัพยากรมนุ ษย์เท่านั้น (HR Specialist) ซึ่ งมีความแตกต่างกับนักบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ที่เป็ นหุ น้ ส่ วนทางธุรกิจ คือ รู ้ธุรกิจมากน้อยแค่ไหน นําองค์ความรู ้ดา้ นการบริ หารทรัพยากร
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มนุษย์ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้คาํ แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษาแก่หัวหน้างานได้มากน้อยแค่ไหน มีส่วนช่วย
ในแง่ของการทํางานเชิงรุ ก ช่วยวางแผน กําหนดแนวทางในการก้าวไปข้าง และในแง่ของการช่วย
สนับสนุนธุรกิจ หรื อช่วยคนที่ทาํ งานทัว่ ๆ ไปให้ทาํ งานได้ราบลื่นมากขึ้น หรื อ ในแง่ของเชิงตั้ง
รับก็จะเป็ นการแก้ปัญหา จึงชี้ให้เห็นถึงความจําเป็ นที่จะต้องแสดงบทบาททั้ง 4 ร่ วมกับหัวหน้างาน
ดังภาพที่ 5.1

ภาพที่ 5.1 เปรี ยบเทียบการแสดงบทบาทระหว่างนักทรัพยากรมนุษย์กบั หัวหน้างาน
แหล่งทีม่ า: Hunter al et., 2006.
ดังนั้น เมื่อการเป็ นประชาคมอาเซี ยน นับเป็ นการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่มีนยั สําคัญต่อบทบาท
ของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ และเพื่อให้นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์มีความสามารถมากพอที่จะ
สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กบั องค์การผ่านความสามารถของบุคลากร จึงเป็ นผลให้นัก
บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ตอ้ งมี การทบทวนบทบาทของตนว่าในสภาพการณ์ ที่ตอ้ งเจอกับความ
หลากหลายใหม่ ๆ ความท้าทายใหม่ ๆ คู่แข่งทางธุ รกิ จใหม่ ๆ หรื อแม้แต่สภาพแวดล้อมในการ
ทํางานใหม่ ๆ ฯลฯ ซึ่งจากผลของการศึกษาได้สะท้อนให้เห็นว่าบทบาทแบบดั้งเดิม ไม่สามารถเติม
เต็มความต้องการขององค์การที่ตอ้ งการความสามารถในการแข่งขันที่มากขึ้นเรื่ อยๆ หรื ออาจมาก
ขึ้นอย่างทวีคูณสําหรับยุคปั จจุบนั ได้อีกต่อไป จึงเป็ นเหตุให้นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย ต้องปรับบทบาทใหม่ โดยการรับบทบาทหน้าที่เป็ นหุ น้ ส่ วน
ทางธุรกิจ (Business Partner) ผ่านการแสดงหน้าที่หลักใน 4 บทบาท ได้แก่ บทบาทหุ น้ ส่ วนทางกล
ยุทธ์ บทบาทผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ บทบาทผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง และบทบาทที่พ่ ึง
ของพนักงาน ทํางานร่ วมกับหัวหน้างาน หรื อผูบ้ ริ หารสายงานธุ รกิจต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้นกั บริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ใช้ความรู ้ความสามารถด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ประสานให้สอดคล้องเข้า
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กับความต้องการทางสายธุรกิจต่าง ๆ หรื อสายงานหลักต่าง ๆ ขององค์การได้อย่างเป็ นเนื้อเดียวกัน
และยิง่ กระแสการแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุ นแรงมากขึ้นเท่าไร ความสามารถหรื อบทบาทของนัก
บริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ก็จาํ เป็ นที่จะต้องมีความหลากหลาย แต่ตอ้ งแน่ นไปด้วยองค์ความรู ้ในงาน
เฉพาะทางทรัพยากรมนุษย์มากขึ้นเท่านั้น ดังที่ผเู ้ ชี่ยวชาญ ง กล่าวไว้ว่า นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ที่ สําคัญต้องมี ความรู ้ ในงานทรั พยากรมนุ ษย์ที่แน่ น ต้องมี จุดยืนในการทํางาน แม้สถานการณ์
เปลี่ยนไป แต่จุดยืนยังคงอยู่ ในแง่การทํางานของนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ตอ้ งยืนบนหลัก
ประโยชน์ของ 2 ฝ่ าย แม้ทางปฏิบตั ิจะค่อนไปทางนายจ้าง แต่ยงั คงรักษาสิ ทธิประโยชน์ของลูกจ้าง
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมในองค์การ

5.5 ข้ อเสนอแนะในการศึ กษาเรื่ องบทบาทนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ที่มีผลต่ อการ
เตรียมความพร้ อมบุคลากรในองค์ การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
5.5.1 ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) การแสดงบทบาทหุน้ ส่ วนทางกลยุทธ์ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์มีความจําเป็ นที่
จะต้องทํางานร่ วมกับผูบ้ ริ หารหน่ วยงานสายงานต่าง ๆ รวมทั้งหัวหน้างาน เนื่ องจากผูบ้ ริ หาร
หน่ วยงานอื่น ๆ และหัวหน้างานตามสายงานต่าง ๆ นั้น เป็ นผูท้ ี่อยู่ใกล้ชิดกับพนักงาน และรู ้ ถึง
ความต้องการหลักของงานและของพนักงานในสายงานของตน และเมื่อนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ต้องการที่จะรับบทบาทเป็ นหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ย่อมต้องเป็ นมือซ้ายหรื อมือขวาที่นอกจากจะเป็ น
ของผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์การ (ในนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ระดับสู ง) หรื อระดับรองลงมา
ก็ควรเป็ นมือซ้ายหรื อมือขวาของผูบ้ ริ หารสายงาน หรื อหัวหน้างานสายงานนั้น ๆ เป็ นต้น
2) การแสดงบทบาทผู ้เ ชี่ ย วชาญการบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เมื่ อ นั ก บริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์เป็ นผูท้ ี่จาํ เป็ นต้องมีความเชี่ยวชาญในงานของตน อีกทั้งต้องเป็ นที่ปรึ กษาด้านการ
บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ให้กับหน่ วยงานต่าง ๆ และกําหนดกิ จกรรมด้านการพัฒนาทรั พยากร
มนุษย์ นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึงควรมีความรู ้ที่
นอกจากรู ้ลึกรู ้จริ งในงานของตนแล้ว ยังต้องมีความรู ้ในสายงานบริ หาร หรื อสายงานที่ตนกําลัง
จะต้องไปให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับงานบริ หารและพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์
ให้กบั หัวหน้างาน เช่น นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ควรจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนงานไปอยูท่ ี่หน่วย
ธุรกิจอื่น ๆ เช่น การตลาด การบัญชี การเงิน ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู ้รอบ และสามารถนําความรู ้ในงาน
ทรัพยากรมนุ ษย์ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยธุ รกิจย่อยและธุ รกิจหลักของ
องค์การ เป็ นต้น
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3) การแสดงบทบาทผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่จะเป็ นผูน้ าํ
การเปลี่ยนแปลงต้องเป็ นผูร้ ิ เริ่ มอย่างแท้จริ ง กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงควรเริ่ มจากตัวเองก่อน หาก
นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะนําการเปลี่ยนแปลงได้น้ นั นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ตอ้ งเริ่ มที่ตนเอง
หรื อหน่วยงานของตนเองเป็ นอันดับแรก ทําอย่างไรให้คนทัว่ ไป เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่
เรื่ องน่ากลัว หากแต่เป็ นประโยชน์ต่อคนเหล่านั้น เป็ นต้น
4) การแสดงบทบาทที่พ่ ึงของพนักงาน ความสําคัญอย่างมากในทางปฏิบตั ิ คือ นัก
บริ หารทรัพยากรมนุษย์จะต้องเป็ นที่รักของผูค้ น เป็ นคนที่คนในองค์การอยากเข้ามาหา คิดอะไรไม่
ออกให้มาบอกนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ และที่สําคัญนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องจัดการ
ประเด็ น ปั ญ หาเหล่ า นั้น ให้ กับ คนในองค์ก ารให้ ไ ด้ แต่ ก ารที่ จ ะได้ม าซึ่ งความไว้เ นื้ อ เชื่ อ ใจ
จนกระทัง่ คนกล้าเข้ามาบอกปั ญหา อาจต้องอาศัยกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ต่าง ๆ กับคน
ในองค์การ อาจจะผ่านทางหัวหน้างาน หรื อแม้แต่การทักทายในยามเช้าเพียงเล็กน้อย แต่สมํ่าเสมอ
เป็ นต้น
5) การเตรี ยมความพร้ อ มของบุ ค ลากรในองค์ก ารภาครั ฐ และภาคเอกชนใน
ประชาคมอาเซี ยน ดังที่เห็นว่าเรื่ องทักษะภาษาในการสื่ อสารเป็ นประเด็นหลักสําคัญที่ทุกภาคส่ วน
มีความเห็นไปในทางเดี ยวกันว่าต้องมีการพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรใช้ภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซี ยนอื่นในการสื่ อสารได้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ เรื่ องการพัฒนาภาษาไม่สามารถพัฒนาได้เพียงชั่ว
ระยะเวลาสั้น ๆ กล่าวคือ ต้องย้อนกลับไปดูที่ตน้ นํ้าในภาคการศึกษา ทั้งนี้เมื่อถึงเวลาที่จาํ เป็ นต้อง
ใช้คนจริ ง ๆ นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์อาจจะต้องมีการพัฒนาที่ไปพร้อมการกับสรรหาคนที่ มี
ความรู ้ ค วามสามารถเพี ย งพออยู่ แ ล้ว ให้ เ ข้า มอยู่ ใ นองค์ก าร และควรจัด ให้ มี ค นที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ ด้านภาษาและการสื่ อสารเข้าไปอยู่ในทุกหน่ วยงานย่อย อีกทั้งควรจัดให้เกิ ดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั ในลักษณะที่ไม่เป็ นทางการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ต่อเนื่ อง ไม่ใช่เพียงจบ
ไปในหลักสู ตรฝึ กอบรมหรื อการส่ งไปเรี ยนรู ้เพิ่มเติม เป็ นต้น
5.5.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) การศึกษาวิจยั ที่ต่อเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ ควรทําการศึกษาเชิงลึกลงในองค์การ
ภาคเอกชในแต่ละประเภทของธุ รกิจ เช่น ธุ รกิจโรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาล อุตสาหกรรมยานยนต์
เป็ นต้น เพื่อ แสดงให้เ ห็ น ถึ ง ภาพสะท้อนที่ ชัด เจนมากขึ้ น ในการแสดงบทบาทของนัก บริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ในสภาพการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นประเด็นประชาคมอาเซี ยน หรื อประเด็นอื่น ๆ ที่
อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
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2) สําหรับการศึกษาวิจยั ที่ต่อเนื่ องจากการศึกษาครั้งนี้ ควรทําการศึกษาเชิ งลึกใน
ภาครัฐที่แยกตามประเภทของภารกิจที่มีความเชื่ อมโยงกับประชาคมอาเซี ยนอย่างชัดเจน เพื่อให้
ได้มาซึ่ งบทบาทของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในภาพรวมเพื่อการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรใน
องค์การภาครัฐในประชาคมอาเซี ยนที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น อันจะนํามาซึ่ งการพัฒนางาน
ด้านทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐที่มีความทันกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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ภาคผนวก ก
แบบสั มภาษณ์ แบบเชิงลึก
คําชี้แจง
1) วัต ถุ ป ระสงค์ข องคํา ถามมุ่ ง เน้น ในการศึ ก ษาบทบาททั้ง 4 บทบาทของนัก บริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ (1) บทบาทหุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner) (2) บทบาทผูเ้ ชี่ยวชาญ
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (Administrative Expert) (3) บทบาทผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง (Change
Agent) และ (4) บทบาทที่พ่ ึงของพนักงาน (Employee Champion) ที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อม
ของบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
2) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ ผูว้ ิจยั ขอความอนุ เคราะห์นักบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน เป็ นผูต้ อบคําถามเหล่านี้ ตามความทรรศนะของ
ท่าน
3) ผูว้ ิจยั จะใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้ อหาจากคําตอบของท่านประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการ
ตอบแบบสอบถาม
คําถามปลายเปิ ด
สํ าหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
1. หุ้นส่ วนทางกลยุทธ์
1.1 ตามทรรศนะของท่านแล้ว การที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์จะเข้าไปมีส่วนสําคัญใน
การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ รวมทั้งการนํากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยทํางานร่ วมกับ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์การ สิ่ งที่กล่าวไปข้างต้นจะส่ งเสริ มบทบาทหุ ้นส่ วนทางกลยุทธ์ให้นัก
บริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ในการสร้ างความพร้ อมให้กับบุ คลากรเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนได้
หรื อไม่ อย่างไร
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1.2 จากที่ 1.1 ท่านคิดอย่างไร หรื อมีความเป็ นไปได้หรื อไม่ กับการที่นกั บริ หารทรัพยากร
มนุ ษย์จะต้องร่ วมงานกับผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์การในการทํางานเชิ งกลยุทธ์ และนักบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์น้ นั จะสามารถอยูใ่ นตําแหน่งที่เรี ยกว่า "ผูเ้ คียงบ่าเคียงไหล่" ของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
รวมทั้งผูบ้ ริ หารหน่วยงานอื่นๆ และหัวหน้างาน และหากว่ามีความเป็ นไปได้น้ นั การเป็ นผูเ้ คียงบ่า
เคียงไหล่ตามทรรศนะของท่านแล้ว นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง อันจะ
เอื้อให้บุคลากรและองค์การเกิดความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.3 ในการเป็ นหุ ้ น ส่ ว นทางกลยุท ธ์ ที่ จ ะมี ห น้า ที่ ง านด้า นกลยุท ธ์ โดยทํา งานร่ ว มกับ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งนั้น นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์มีความจําเป็ นมากน้อยเพียงใดและอย่างไร ในการ
เข้าใจทิศทางขององค์การอย่างแท้จริ ง อีกทั้งการเข้าใจในหน้าที่งานต่าง ๆ ภายในองค์การได้เป็ น
อย่างดี สิ่ งนี้ จะส่ งเสริ มให้องค์การมีความพร้อมด้านบุคลากรอันจะเป็ นตัวขับเคลื่อนองค์การให้
พร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนหรื อไม่ อย่างไร
1.4 ตามทรรศนะของท่านแล้วนั้น ความสอดคล้องกันระหว่างกลยุทธ์ของการบริ หาร
ทรัพยากรมนุ ษย์กบั กลยุทธ์ขององค์การ จะส่ งผลต่อความพร้อมของบุคลากรในองค์การในการเข้า
สู่ ประชาคมอาเซียนหรื อไม่อย่างไร
1.5 ตามทรรศนะของท่านแล้ว คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบทบาทนักบริ หารทรัพยากร
มนุ ษ ย์ใ นฐานะหุ ้น ส่ ว นทางกลยุท ธ์ ที่ จ ะสามารถสร้ า งความพร้ อ มให้กับ บุ ค ลากรในการเข้า สู่
ประชาคมอาเซียนนั้น ควรจะมีคุณลักษณะเช่นไร และอย่างไรบ้าง
2. ผู้เชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.1 นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องมี
หน้าที่ในการปรับโครงสร้างขององค์การและโครงสร้างของหน่ วยงานต่าง ๆ รวมทั้งหน่ วยงาน
ทรั พยากรมนุ ษย์เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ อย่างไร และในฐานะนักบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ท่านคิดว่าโครงสร้างขององค์การและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การควรจะเป็ นเช่นไรเมื่อต้องเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
2.2 การที่นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์จะเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์น้ ัน
นักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ควรจะมีส่วนในการทบทวนการเสริ มสร้าง ปรับปรุ งค่านิยมขององค์การ
และหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้สอดรับกับการเปิ ดประชาคมอาเซียน ดังเช่น ค่านิยมของนัก
ทรัพยากรมนุ ษย์ในการสรรหา คัดเลือก รั กษาบุคลากร หรื อปรั บโครงสร้างค่าตอบแทน เป็ นต้น
หรื อไม่ อย่างไร
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2.3 ตามทรรศนะของท่ าน นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ในฐานะผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หาร
ทรั พยากรมนุ ษย์จะต้องสร้ างความสามารถในการแข่งขันให้กบั องค์การผ่านความสามารถของ
บุคลากรหรื อไม่ และจะมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรหรื อทรัพยากรภายในองค์การอย่างไรให้มี
ความพร้อม เมื่อต้องเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
2.4 ตามทรรศนะของท่ า นแล้ว ในฐานะที่ นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์รั บ บทบาทเป็ น
ผูเ้ ชี่ ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ จะใช้วิธีการหรื อกระบวนการใด และอย่างไร เพื่อทําให้
บุคลากรเข้าถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสไตล์ในการทํางานที่จะมีความหลากหลายมาก
ขึ้นเมื่อเปิ ดประชาคมอาเซียน
2.5 ตามทรรศนะของท่าน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ใน
ฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ที่จะคอยสร้างความพร้อมให้บุคลากรในองค์การนั้น
ควรมีคุณลักษณะเป็ นเช่นไร อย่างไรบ้าง
3. ผู้นําการเปลีย่ นแปลง
3.1 เมื่อนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ งรับบทบาทเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง จะต้องเริ่ ม
จากการที่จะเป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกระตุน้ บุคลากร รวมทั้งหน่วยงานทรัพยากร
มนุษย์เองให้เกิดความพร้อมและมีทศั นคติที่ดีในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรื อไม่ อย่างไร
3.2 จากข้อ 3.1 ในฐานะของผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ท่านคิดว่านักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
จะต้องเป็ นผูน้ าํ ในการสื่ อสารที่จะช่วยให้บุคลากรมีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อ
เป็ นประชาคมอาเซี ยน อีกทั้งนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จาํ เป็ นที่จะต้องพัฒนาตัวแบบที่จะใช้ใน
การเปลี่ยนแปลงสําหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรื อไม่ อย่างไร
3.3 การเปลี่ยนแปลงที่ตอ้ งเกิดขึ้นเมื่อเป็ นประชาคมอาเซี ยนนั้น คือการเกิดวัฒนธรรมที่
หลากหลายในการทํางาน ในฐานะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ท่านคิดว่า
จะใช้แ นวทางอะไร อย่ า งไร ในการปรั บ พฤติ ก รรมของคนในองค์ก ารให้ พ ร้ อ มรั บ กับ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีความหลากหลาย
3.4 เมื่อนักบริ หารทรัพยากรมนุษย์รับบทบาทเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ท่านคิดว่าพวกเขา
จะทราบได้อย่างไรว่าสิ่ งที่พวกเขากําลังทําเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
นั้น จะสามารถตอบโจทย์ว่า บุ ค ลากรในองค์ก ารมี ค วามพร้ อ มแล้ว สําหรั บ การเข้าสู่ ป ระชาคม
อาเซียนอย่างแท้จริ งและคงอยูถ่ าวร
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3.5 ตามทรรศนะของท่านแล้ว คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
ในฐานะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงควรจะมีคุณลักษณะเป็ นเช่นไรบ้าง และอย่างไร ในการเตรี ยมความ
พร้อมบุคลากรในองค์การเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
4. ทีพ่ งึ่ ของพนักงาน
4.1 ตามทรรศนะของท่านแล้ว นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ในฐานะที่ พ่ ึงของพนักงาน
จําเป็ นต้องมีความสามารถในการดึงดูด สรรหา และรักษาบุคลากรให้อยู่กบั องค์หรื อไม่ อย่างไร
และเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน หากมีสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรื อไม่ อย่างไร
4.2 ในฐานะที่ นักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์จะเป็ นที่ พ่ ึงของพนักงานนั้น จําเป็ นหรื อไม่
อย่างไร ที่ จะต้องทําหน้าที่ ในการอํานวยความสะดวกให้กับบุคลากร เพื่อให้เข้าถึงทรั พยากรที่
เหมาะสม อันจะส่ งผลให้พวกเขาบรรลุผลสําเร็ จตามที่องค์การตั้งไว้
4.3 เมื่ อ นัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ต ้อ งการที่ จ ะเป็ นที่ พ่ ึ ง ของพนัก งานในการเข้า สู่
ประชาคมอาเซี ยนนี้ นักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องมีความสามารถในการส่ งเสริ ม หรื อเป็ นผู ้
ผลักดันให้บุคลากรเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจและมีความตระหนักรู ้ ในเรื่ องของประชาคมอาเซี ยน
หรื อไม่ อย่างไร
4.4 ท่านคิดว่าการเป็ นกระบอกเสี ยง และผูเ้ จรจาไกล่เกลี่ยให้กบั บุคลากรในองค์การนั้น
จะมีนยั สําคัญต่อการเป็ นที่พ่ ึงของพนักงานของนักทรัพยากรมนุ ษย์ในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
หรื อไม่ อย่างไร
4.5 นัก บริ หารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่จ ะเป็ นที่ พ่ ึงของพนัก งานนั้น จะใช้วิธีก ารใดในการ
ประสานความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อให้บุคลากรเข้าถึงความหลากหลายต่าง ๆ เช่น ความ
หลากหลายทางภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ชาติพนั ธุ์ สไตล์การทํางาน เป็ นต้น ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเปิ ด
ประชาคมอาเซียน
4.6 เมื่อนักบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ตอ้ งเป็ นที่พ่ ึงของพนักงาน ท่านคิดว่ามีความจําเป็ น
หรื อไม่ อย่างไรที่นกั บริ หารทรัพยากรมนุษย์จะต้องทําให้บุคลากรไว้วางใจ และเชื่อถือในตัวของ
พวกเขา และนักบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จะต้องทําอย่างไรให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็ นความรู ้สึกผูกพัน
ที่บุคลากรจะมีต่อองค์การ
4.7 ตามทรรศนะของท่านแล้วคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบทบาทนักบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ในฐานะที่พ่ งึ ของพนักงานในประชาคมอาเซียนควรจะเป็ นอย่างไร

ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม
สํ าหรับผู้รับผิดชอบงานด้ านบริหารทรัพยากรมนุษย์
คําชี้แจง
1) แบบสอบถามนี้ จัด ทํา ขึ้ น เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาทของนัก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ นการ
เป็ นหุน้ ส่ วนทางกลยุทธ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง และที่พ่ ึงของ
พนักงาน ที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคม
อาเซียน
2) เพื่อ ให้ไ ด้ขอ้ มู ลที่ เหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ภ าพ ผูว้ ิจ ัย ขอความอนุ เ คราะห์ ผูท้ ี่ ด าํ รง
ตําแหน่ งในฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษ ย์ห รื อทรั พยากรบุ คคล อาทิ ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรั พยากรมนุ ษ ย์ หรื อ
ผูอ้ าํ นวยการ หรื อหัวหน้าฝ่ าย หรื อหัวหน้าสํานัก หัวหน้ากลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล หรื อตําแหน่ง
บริ หารด้านการบริ หารงานบุคคลอื่นๆตามที่องค์การของท่านใช้ชื่อเรี ยก เป็ นผูต้ อบคําถามเหล่านี้
ตามความเป็ นจริ ง
3) รายการประเมิ น แบ่ ง ออกเป็ น 6 ส่ วน ดั ง นี้ ส่ วนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 หุ น้ ส่ วนทางกลยุทธ์ ส่ วนที่ 3 ผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ส่ วนที่
4 ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ส่ วนที่ 5 ที่พ่ ึงของพนักงาน และส่ วนที่ 6 การเตรี ยมความพร้อมบุคลากรใน
องค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
4) ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ ไม่มีการใช้ขอ้ มูลใด ๆ ที่เปิ ดเผยเกี่ยวกับ
หน่วยงานของท่านในการรายงานข้อมูล และไม่มีการให้ขอ้ มูลดังกล่าวกับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากท่าน
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม : กรุ ณาทําเครื่องหมาย  ลงในช่ องที่ตรงกับความ
เป็ นจริง
1. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2. อายุ..............ปี (เกินกว่า 6 เดือน คิดเป็ น 1 ปี )
3. การศึกษาสู งสุ ด  1) ปริ ญญาตรี สาขา.................... สถาบัน..................... ประเทศ....................
 2) ปริ ญญาโท สาขา.................... สถาบัน..................... ประเทศ....................
 3) ปริ ญญาเอก สาขา.................... สถาบัน..................... ประเทศ....................
4. ประเภทขององค์ การที่ท่านทํางาน
 1) ภาครัฐ
 2) ภาคเอกชน  3) รัฐวิสาหกิจ
5. ตําแหน่ งงาน  1) ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล  2) ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารทรัพยากรบุคคล
 3) ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล  4) ผูอ้ าํ นวยการกองบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
 5) ผูอ้ าํ นวยการส่ วนบริ หารทรัพยากรบุคคล  6) หัวหน้าส่ วนทรัพยากรบุคคล
 7) หัวหน้ากลุ่มบริ หารทรัพยากรบุคคล
 8) ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเจ้าหน้าที่
 9) ผูอ้ าํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
 10) ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่
 11) ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการเจ้าหน้าที่
 12) หัวหน้าฝ่ ายการเจ้าหน้าที่
 13) อื่นๆ..................................................................... (โปรดระบุ)
6. ชื่อองค์ การ หรือ หน่ วยงานของท่ าน ......................................................................... (โปรดระบุ)

ส่ วนที่ 2 หุ้นส่ วนทางกลยุทธ์ (Strategic Partner)
กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในช่ องระดับความคิดเห็นทีเ่ ป็ นจริงเกีย่ วกับงานของท่ านมากทีส่ ุ ดโดยมี
เกณฑ์ ดังนี้
มากทีส่ ุ ด = 4 คะแนน

มาก = 3 คะแนน

ข้ อคําถาม
1 การที่ท่านเป็ นที่ปรึ กษา หรื อผูเ้ คียงบ่าเคียงไหล่
ให้กบั ผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์การ รวมทั้ง
ผูบ้ ริ หารหน่วยงานอื่นๆ ส่ งผลให้ท่านมีส่วน
ร่ วมในด้านกลยุทธ์มากขึ้น
2 การที่ท่านเป็ นที่ปรึ กษา ให้กบั พนักงานใน
องค์การ ส่ งผลให้ท่านมีส่วนร่ วมในด้านกล
ยุทธ์มากขึ้น

น้ อย = 2 คะแนน
มากทีส่ ุ ด

มาก

น้ อยทีส่ ุ ด = 1
น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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3 ท่านได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารระดับสูง
ให้ทาํ หน้าที่ในด้านกลยุทธ์
4 ท่านมีส่วนร่ วมในการประชุมกลุ่มผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงขององค์การ
5 ท่านร่ วมกับผูบ้ ริ หารกําหนด วิสัยทัศน์ นโยบาย
และกลยุทธ์ ขององค์การ
6 ท่านมีหน้าที่นาํ กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ
7 ท่านสร้างความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ดา้ น
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์กบั กลยุทธ์องค์การ
8 ท่านทํางานข้ามสายงาน และสิ่ งนี้ช่วยให้ท่านมี
บทบาทเขิงกลยุทธ์มากขึ้น
9 การวางแผนกําลังคนส่ งเสริ มงานด้านกลยุทธ์
ของท่าน
10 แผนกลยุทธ์ของท่านรองรับการเป็ นประชาคม
อาเซี ยน
11 ท่านมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายการ
พัฒนา
เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้บุคลากรมี
สมรรถนะอาเซี ยน
12 การเป็ นหุน้ ส่ วนทางกลยุทธ์ส่งผลให้ท่านมี
ส่ วนร่ วมในการกําหนดโครงสร้างองค์การ
13 ท่านเข้าใจเป้ าหมายขององค์การได้เป็ นอย่างดี
14 ท่านเข้าใจหน้าที่งานต่างๆภายในองค์การเป็ น
อย่างดี
15 การรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
องค์การอยูเ่ สมอนั้น จะเอื้อต่อการทํางานด้าน
กลยุทธ์
16 ในฐานะหุน้ ส่ วนทางกลยุทธ์ ท่านต้องทํางาน
เชิงรุ ก
17 ในฐานะหุน้ ส่ วนทางกลยุทธ์ ท่านต้องทํางาน
แบบบูรณาการ
18 การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในงานทรัพยากร
มนุษย์ เช่น e-HR, HRIS ช่วยให้ท่านทํางาน

มากทีส่ ุ ด

มาก

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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ด้านกลยุทธ์ได้มากขึ้น
19 การจ้างเหมางานจากภายนอก ส่ งเสริ มให้ท่าน
ทํางานด้านกลยุทธ์ได้มากขึ้น
20 การทํางานด้านกลยุทธ์ตอ้ งอาศัยการมีภาวะผูน้ าํ
รวมถึงการมีอิทธิพลโน้มน้าวคนในองค์การ
21 การทํางานด้านกลยุทธ์ของท่าน เกี่ยวข้องกับ
การจัดเตรี ยมนวัตกรรมให้องค์การอย่าง
สมํ่าเสมอ
22 การมีจิตวิญญาณผูป้ ระกอบการทําให้ท่าน
เข้าถึงหน้าที่ดา้ นกลยุทธ์มากขึ้น
23 การทํางานแบบมุ่งเน้นคนจะส่ งเสริ มการทํางาน
ด้านกลยุทธ์

มากทีส่ ุ ด

มาก

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ส่ วนที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Administrative Expert)
กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในช่ องระดับความคิดเห็นทีเ่ ป็ นจริงเกีย่ วกับงานของท่ านมากทีส่ ุ ดโดยมี
เกณฑ์ ดังนี้
มากทีส่ ุ ด = 4 คะแนน

มาก = 3 คะแนน

ข้ อคําถาม
1 การเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ท่านมีส่วนร่ วมในการปรับโครงสร้างองค์การ
2 การเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ท่านมีส่วนร่ วมในการปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ให้
สอดคล้องกับโครงสร้างองค์การ
3 ท่านมีส่วนร่ วมในการปรับโครงสร้างองค์การ
เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน
4 การที่ท่านเป็ นที่ปรึ กษาด้านการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ให้กบั ผูบ้ ริ หารในองค์การ ส่ งผลให้ท่าน
ต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์

น้ อย = 2 คะแนน
มากทีส่ ุ ด

มาก

น้ อยทีส่ ุ ด = 1
น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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5 การกําหนดกิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เช่น กําหนดวิธีปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงาน
การบริ หารจัดการงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลสูงสุ ด
อย่างต่อเนื่อง ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในงาน
ทรัพยากรมนุษย์
6 การเป็ นที่ปรึ กษาด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ให้กบั หน่วยงานต่างๆในองค์การ ท่านจําเป็ นต้อง
มีความเชี่ยวชาญด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
7 ท่านเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั หน่วยงานต่างๆในการ
ปรับพฤติกรรมของพนักงานในองค์การให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
8 ท่านมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนค่านิยม
ของคนในองค์การ รวมทั้งทบทวนค่านิยมของนัก
ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
9 ท่านทําหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ กิจกรรมด้าน
การบริ หารหรื อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้ทาํ ไป
แล้ว
10 ท่านปรับเปลี่ยนกระบวนการสรรหา คัดเลือก
ดึงดูด การรักษาบุคลากร รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างค่าตอบแทน ให้รับอาเซี ยนและ
ทันสมัยอยูเ่ สมอ
11 ท่านพัฒนาบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
สําหรับประชาคมอาเซี ยน ดังเช่น การฝึ กอบรม
ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซี ยนอื่นๆ หรื อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การทํางานข้ามวัฒนธรรม
เป็ นต้น
12 ท่านสร้างความยืดหยุน่ ในการทํางานภายใน
องค์การ
13 ท่านใช้สมรรถนะอาเซี ยนเป็ นเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร

มากทีส่ ุ ด

มาก

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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14 ในการวัดผลการปฏิบตั ิงาน ทั้งด้านประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิผล ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้าน
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
15 HRIS หรื อ e-HR จะส่ งเสริ มให้ท่านเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
16 ท่านมีประสบการณ์ดูงานหรื อทํางานใน
ต่างประเทศ
17 ท่านสามารถบริ หารคนต่างวัฒนธรรมได้
18 การกําหนดนโยบายการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
19 การติดตามข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้า และ
วิทยาการใหม่ๆ ส่ งผลให้ท่านมีความเชี่ยวชาญใน
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น
20 การนํากรอบสมรรถนะมาใช้ในหน่วยงาน ส่ งผล
ให้ท่านต้องใช้ความเชี่ยวชาญในงานทรัพยากร
มนุษย์มากขึ้น
21 การให้ความสําคัญกับแรงงานสัมพันธ์ ส่ งผลให้
ท่านใช้ความเชี่ยวชาญในงานทรัพยากรมนุษย์
มากขึ้น
22 การทําวิจยั และพัฒนา (R&D) เพื่อพัฒนาระบบ
และบุคลากร จะส่ งผลให้ท่านใช้ความเชี่ยวชาญ
ในงานทรัพยากรมนุษย์เพิ่มขึ้น

มากทีส่ ุ ด

มาก

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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ส่ วนที่ 4 ผู้นําการเปลีย่ นแปลง (Change Agent)
กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในช่ องระดับความคิดเห็นทีเ่ ป็ นจริงเกีย่ วกับงานของท่ านมากทีส่ ุ ดโดยมี
เกณฑ์ ดังนี้
มากทีส่ ุ ด = 4 คะแนน

มาก = 3 คะแนน

ข้ อคําถาม
1 ท่านเป็ นตัวเร่ ง และผูร้ ิ เริ่ ม เพื่อกระตุน้ ให้บุคลากร
ในองค์การเห็นถึงความจําเป็ นที่จะต้องตระหนักถึง
การเปลี่ยนแปลง
2 ในฐานะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ท่านมีหน้าที่สร้าง
ความพร้อมให้กบั บุคลากรในองค์การให้รองรับการ
เปลี่ยนแปลง ดังเช่น การเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน
3 ท่านเป็ นผูน้ าํ การสื่ อสารเพื่อให้บุคลากร ผูจ้ ดั การ
และหัวหน้างานเกิดทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจและ
เห็นถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง
4 ท่านร่ วมมือกับผูจ้ ดั การสายงานต่างๆ ในการสื่ อสาร
กับบุคลากรอย่างต่อเนื่องและชัดเจน ในประเด็น
ของการเปลี่ยนแปลง
5 ท่านต้องมีภาวะผูน้ าํ ในการเป็ นผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลง
6 การเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ท่านเข้าใจทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถประยุกต์ใช้เครื่ องมือด้วย
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลง
7 ในฐานะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ท่านร่ วมกับผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงในการปรับปรุ งและสร้างสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน เพื่อเอื้อให้เกิดนวัตกรรมในการ
เปลี่ยนแปลง
8 ท่านพัฒนาตัวแบบที่จะใช้ในการเปลี่ยนแปลง
ร่ วมกับพนักงานในองค์การ

น้ อย = 2 คะแนน

น้ อยทีส่ ุ ด = 1

มากทีส่ ุ ด

น้ อย

มาก

น้ อยทีส่ ุ ด
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9 ท่านสามารถปรับพฤติกรรมในการทํางานของ
บุคลากรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้าน
วัฒนธรรมในการทํางาน และการมีความ
หลากหลายในการทํางาน
10 การเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ท่านต้องสามารถระบุ
สิ่ งที่องค์การต้องการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน
11 ท่านสามารถทําให้ภาพในอนาคตขององค์การมี
ความชัดเจนและมองเห็นได้ (มีต่อ)
12 ท่านทําหน้าที่อาํ นวยความสะดวกให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ผ่านกระบวนการพัฒนาคนให้เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
13 ท่านติดตามและประเมินผลในบุคลากรที่จาํ เป็ นต้อง
เปลี่ยนแปลงอย่างสมํ่าเสมอ
14 ท่านควบคุมการเปลี่ยนแปลงให้ตอบโจทย์การ
เตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน
15 ท่านสามารถทราบได้วา่ พฤติกรรมที่ตอ้ งการให้
เปลี่ยนแปลงนั้นคงอยูถ่ าวร
16 การมองการเปลี่ยนแปลงเป็ นโอกาส และความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขัน ส่ งผลให้ท่านเป็ นผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลง
17 การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดีภายใต้ความกดดัน
ส่ งเสริ มให้ท่านเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
18 การเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ท่านต้องติดตามความ
เคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและนอก
องค์การเสมอ
19 การเป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ท่านจําเป็ นต้องร่ วม
กําหนดและวางแผนการเปลี่ยนแปลงภายใน
องค์การให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบนั
20 ในฐานะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ท่านสร้างและ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การให้เหมาะกับการ
เปลี่ยนแปลง

มากทีส่ ุ ด

มาก

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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ส่ วนที่ 5 ทีพ่ งึ่ ของพนักงาน (Employee Champion)
กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในช่ องระดับความคิดเห็นทีเ่ ป็ นจริงเกีย่ วกับงานของท่ านมากทีส่ ุ ดโดยมี
เกณฑ์ ดังนี้
มากทีส่ ุ ด = 4 คะแนน

มาก = 3 คะแนน

ข้ อคําถาม
1 ในฐานะที่พ่ ึงของพนักงานท่านต้องมี
ความสามารถในการดึงดูด สรรหา และคัดเลือก
บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับตําแหน่งงานให้
เข้ามาอยูใ่ นองค์การ
2 ท่านมีความสามารถในการรักษาบุคลากรที่เป็ น
ทั้งคนดีคนเก่งหรื อผูม้ ีวฒ
ุ ิสามารถ (Talent) ให้อยู่
กับองค์การ
3 ท่านมีความสามารถในการบริ หารคนดีคนเก่ง
(Talent)
4 การบริ หารคนให้อยูใ่ นตําแหน่งงานที่พวกเขาจะ
ใช้ศกั ยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ส่ งผลให้
ท่านเป็ นที่พ่ งึ ของพนักงานมากขึ้น
5 การวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพให้บุคลากร
ในองค์การ ส่ งผลให้ท่านเป็ นที่พ่ ึงของพนักงาน
มากขึ้น
6 การที่ท่านเข้าใจเป้ าประสงค์สูงสุ ดขององค์การได้
เป็ นอย่างดี ส่ งผลให้ท่านเป็ นที่พ่ ึงของพนักงาน
มากขึ้น
7 การที่จะเป็ นที่พ่ ึงของพนักงานนั้น ท่านต้อง
สามารถทําให้บุคลากรเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจใน
ตัวของท่าน
8 การเป็ นที่พ่ ึงของพนักงาน ท่านต้องทํางานมุ่งเน้น
คน
9 การทําหน้าที่อาํ นวยความสะดวกในการทํางาน
ให้บุคลากร ส่ งเสริ มให้ท่านเป็ นที่พ่ งึ ของ
พนักงานมากขึ้น

น้ อย = 2 คะแนน
มากทีส่ ุ ด

มาก

น้ อยทีส่ ุ ด = 1
น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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10 ท่านเป็ นส่ วนหนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ ตามความ
ต้องการขององค์การ
11 ในฐานะที่พ่ ึงของพนักงาน ท่านสามารถสร้าง
ความผูกพันทางใจให้แก่พนักงาน เพื่อให้พวกเขา
ทุ่มเทกับองค์การได้อย่างเต็มใจและเต็มศักยภาพ
12 ในฐานะที่พ่ ึงของพนักงาน ท่านทําให้บุคลากร
มัน่ ใจว่าท่านจะช่วยให้ปัญหาของพวกเขาได้รับ
การพิจารณา และตอบสนองความต้องการของ
พวกเขา
13 การที่ท่านเข้าใจปั ญหาของพนักงานอย่างแท้จริ ง
รวมทั้งคอยให้คาํ แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษาแก่พวกเขา
ส่ งผลให้ท่านเป็ นที่พ่ งึ ของพนักงานมากขึ้น
14 การเป็ นที่พ่ ึงของพนักงาน ท่านต้องเป็ น
กระบอกเสี ยง และเป็ นผูเ้ จรจาไกล่เกลี่ยให้กบั
พนักงาน
15 ในฐานะที่พ่ ึงของพนักงาน ท่านต้องสร้างความ
เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันให้กบั พนักงานท่ามกลาง
ความหลากหลายต่างๆ
16 ในฐานะที่พ่ ึงของพนักงาน ท่านต้องมีความเข้า
ใจความหลากหลายของความเป็ นนานาชาติ เมื่อ
เป็ นประชาคมอาเซี ยน เช่น ชาติพนั ธุ์ ศาสนา เพศ
ช่วงวัย และภาษา เป็ นต้น
17 การร่ วมงานกับผูจ้ ดั การแผนกต่างๆ รวมทั้ง
หัวหน้าสายงานต่างๆ ในการสนับสนุนพนักงาน
ส่ งผลให้ท่านเป็ นที่พ่ งึ ของพนักงานมากขึ้น
18 ในฐานะที่พ่ ึงของพนักงาน ท่านส่ งเสริ มให้เกิด
การประสานงานกันอย่างสอดคล้องทัว่ ทั้ง
องค์การ ผ่านหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์
19 ในฐานะที่พ่ ึงของพนักงาน ท่านต้องเป็ นนัก
บูรณาการ

มากทีส่ ุ ด

มาก

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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20 การที่ท่านมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
พนักงาน เช่น การเสริ มสร้างสภาพการทํางานที่ดี
การทําให้บรรยากาศในการทํางานเป็ นที่น่าพึง
พอใจ ส่ งผลให้ท่านเป็ นที่พ่ งึ ของพนักงานมากขึ้น
21 การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับพนักงาน ทําให้ท่าน
เข้าใจความต้องการที่แท้จริ งของพนักงานมากขึ้น
ส่ งผลให้ท่านเป็ นที่พ่ งึ ของพนักงานมากขึ้น
22 การมีอิทธิพลต่อความคิดของพนักงาน ทําให้ท่าน
สามารถจูงใจพนักงานให้เป็ นไปในทิศทางที่
องค์การต้องการได้น้ นั ส่ งผลให้ท่านเป็ นที่พ่ งึ
ของพนักงานมากขึ้น

มากทีส่ ุ ด

มาก

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ส่ วนที่ 6 ความพร้ อมของบุคลากรในประชาคมอาเซียน
กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในช่ องระดับความคิดเห็นทีเ่ ป็ นจริงเกีย่ วกับงานของท่ านมากทีส่ ุ ดโดยมี
เกณฑ์ ดังนี้
มากทีส่ ุ ด = 4 คะแนน

มาก = 3 คะแนน

ข้ อคําถาม
1 การมีหลักสูตรการเรี ยนรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซี ยนแบบรายย่อยและรายกลุ่ม โดยแบ่งตาม
ความจําเป็ นที่ตอ้ งเร่ งพัฒนาให้กบั บุคลากร
ก่อให้เกิดความพร้อมรับประชาคมอาเซี ยน
2 การแลกเปลี่ยนพนักงานระหว่างประเทศอาเซี ยน
หรื อบุคลากรของท่านเคยทํางานร่ วมกับคน
ประเทศอื่นๆในอาเซี ยน จะทําให้บุคลากรใน
องค์การของท่านเกิดความพร้อมเมื่อต้องเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยนมากขึ้น
3 การที่บุคลากรของท่านเคยไปศึกษาดูงานที่
ประเทศอื่นๆในอาเซี ยน จะส่ งผลให้พวกเขามี
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน

น้ อย = 2 คะแนน
มากทีส่ ุ ด

มาก

น้ อยทีส่ ุ ด = 1
น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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4 การที่บุคลากรของท่านเคยจบการศึกษาจาก
ประเทศอื่นๆในอาเซี ยน จะส่ งผลให้พวกเขามี
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน
5 การที่บุคลากรในองค์การของท่านสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้เป็ นอย่างดี จะ
ส่ งผลให้พวกเขามีความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยน
6 การที่บุคลากรในองค์การของท่านสามารถใช้
ภาษาอาเซี ยนอื่นๆ (เป็ นภาษาที่ 3) ในการสื่ อสาร
ได้เป็ นอย่างดีน้ นั จะส่ งผลให้พวกเขามีความ
พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน
7 ท่านได้สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยนให้กบั บุคลากร
8 เมื่อบุคลากรในองค์การของท่านเข้าใจวัฒนธรรม
การทํางานของคนเชื้อชาติอื่นๆในประเทศ
อาเซี ยน จะส่ งผลให้พวกเขามีความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน
9 หากบุคลากรในองค์การของท่านมีความรู้ความ
เข้าใจสไตล์การทํางานของผูน้ าํ ประเทศอาเซี ยน
จะส่ งผลให้พวกเขามีความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยน
10 การที่บุคลากรในองค์การของท่านเข้าใจ
เป้ าประสงค์ที่แท้จริ งของประชาคมอาเซี ยน จะทํา
ให้พวกเขามีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซี ยน
11 การมี Role Model ที่อาจจะเรี ยกว่า Mr. และ
Miss/Mrs. อาเซี ยน หรื อชื่อเรี ยกอื่นใดในองค์การ
ของท่าน จะส่ งผลให้บุคลากรในภาพรวมของ
องค์กรมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซี ยน

มากทีส่ ุ ด

มาก

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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12 เมื่อภายในองค์การของท่านมีผบู้ ริ หารที่เป็ น
Global Manager (เคยศึกษา เคยทํางาน ใน
ประเทศอาเซี ยน หรื อ เคยมีประสบการณ์อาเซี ยน
โดยการไปศึกษาดูงานในหลายๆประเทศใน
อาเซี ยน หรื อถูกส่ งตัวเพื่อไปทํางานประเทศใด
ประเทศหนึ่งในอาเซี ยนเพื่อเรี ยนรู้สไตล์การ
ทํางาน) จะส่ งผลให้บุคลากรในภาพรวมของ
องค์การของท่านมีความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยนมากขึ้น
13 องค์การของท่านมี ASEAN UNIT หรื อ
หน่วยงานเฉพาะเกี่ยวกับอาเซี ยน หรื อ ประชาคม
อาเซี ยน อันเป็ นศูนย์รวมในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสาร และให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซี ยน หรื อ
ประชาคมอาเซี ยน

มากทีส่ ุ ด
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น้ อย
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ประวัตผิ ู้เขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นางสาวพิรอร เหล่าดํารงกูล

ประวัติการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปี ที่สาํ เร็ จการศึกษา พ.ศ. 2552

ประสบการณ์การทํางาน
พ.ศ. 2554 - 2555
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2558

ผูช้ ่วย รศ.ดร.บุญอนันต์ พินยั ทรัพย์
(อาจารย์ประจําคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA)
เจ้าหน้าที่ดาํ เนินการฝึ กอบรม
- หลักสู ตร "Training Course on Healthcare Management
Certificate Program"
- หลักสู ตร “การพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับกลาง”
สําหรับผูอ้ าํ นวยการกองหรื อเทียบเท่า การประปานครหลวง
- หลักสู ตร “การพัฒนาพนักงานระดับ 5 กลุ่มวิชาชีพหลัก
กลุ่มวิชาชีพสนับสนุน” การประปานครหลวง
นําเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการะดับนานาชาติ
ในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ หัวข้อ "บทบาทนักบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์: กรอบแนวคิดการศึกษา"

