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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการด�ำเนินการตาม
แผนการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานครในปี 2558 โดยระบุขอ้ ดี ปัญหา
และข้อจ�ำกัดในทางปฏิบตั ิ เพือ่ เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด�ำเนินการตามแผนต่อ
ไปและเสนอแนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในยุคประเทศไทยเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
วิ ธี ก ารศึ ก ษาใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research)
ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร (Document Study) และการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-Depth Interview) โดยมีกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของ
กรุงเทพมหานครในฐานะผู้ก�ำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา และเจ้าหน้าที่ผู้
รับผิดชอบงานด้านแผนการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานครปี 2558 ใช้วธิ ี
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content Analysis) บูรณาการเข้ากับข้อมูล
ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม และการวิจัยเอกสาร แล้วท�ำการสังเคราะห์ข้อมูล
ในเชิงพรรณนาเกี่ยวกับข้อสรุปที่ว่าด้วยกระบวนการด�ำเนินการตามแผนการเข้าสู่
นักศึกษาปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานครในปี 2558 ที่เกิดขึ้นจริงในห้วงระยะเวลาที่
ผ่านมา รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อจ�ากัดต่าง ๆ ในการน�านโยบายดังกล่าวไป
ปฏิบตั ิ ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานคร
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ในส่วนของกระบวนการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การเข้าสูป่ ระชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน
(2) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (3) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (4) ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของ
กรุงเทพมหานครสู่ประชาคมอาเซียนนั่น กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า
กรุงเทพมหานครได้มกี ารขับเคลือ่ นให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์อย่างครบถ้วนในทุกมิติ
รวมทัง้ ได้มกี ารติดตามประเมินผลอย่างต่อเนือ่ งทุกระยะแต่ในส่วนของการควบคุม
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว กลับพบว่ายังเป็นไปใน
รูปแบบของการปฏิบัติงานตามปกติที่หวังเพียงเพื่อให้ครบถ้วนตามโครงสร้างของ
งานตามยุทธศาสตร์ และยังติดยึดอยูก่ บั ระบบราชการทีม่ คี วามเคร่งครัดต่อระเบียบ
กฎเกณฑ์มากเกินไป ขาดความยืดหยุ่น และไม่เปิดโอกาสให้หน่วยปฏิบัติใช้ความรู้
ความสามารถ หรือประยุกต์แผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงตาม
สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันก็ขาดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
อย่างแท้จริง
ค�าส�าคัญ: การน�าแผนไปปฏิบัติ ประชาคมอาเซียน กรุงเทพมหานคร
Abstract
This research study aimed to examine the implementation
of the plan for the ASEAN community of Bangkok in the year 2558
by stating the advantages and limitations in practice for the
implementation of the plan to improve further and offer guidance on
the preparation of Bangkok and to provide appropriate and consistent
with the various changes in Thailand to becoming a part of ASEAN.
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The study used qualitative research consists of a document
study and in-depth interviews by a group composed of senior executives
of Bangkok as policymakers and planners and staff those responsible
for the Bangkok Plan of the ASEAN community by 2558, using data
analysis, content analysis integrated with data from the literature and
research papers, then synthetic descriptive information about the
conclusion with the implementation of the plan for the ASEAN
community of Bangkok in the year 2558 that actual results in the time
period of the past as well as the problems and limitations. In adopting
such a policy into practice as well as offer guidance on the preparation
of Bangkok in the ASEAN community.
The study showed that In the process of implementation of
the strategy as four areas: (1) strategic entry into the ASEAN Political
and Security Asia (2) strategic entry into the ASEAN Economic
Community (3) strategic entry into the Socio-Cultural Community
ASEAN (4). Strategic readiness of ASEAN's Bangkok. The sample is of the
opinion that corresponding. Bangkok has to drive according to the
strategy fully in all aspects, including the evaluation continues, but in
every part of the regulatory control operations according to these
initiatives. I found that to be in the form of normal practice, the only
hope is to complete the structural work on the strategy and also
mounted on a strictly bureaucratic rules too much. Lack of Flexibility
and do not allow the execution units abilities applied or plan to
comply with the social reality can be very substantial. Meanwhile, the
lack of involvement of various sectors, literally.
Keywords: plan implementation, ASEAN Community, Bangkok
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หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยได้ลงนามเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ พ.ศ. 2546
ตามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน หรือข้อตกลงบาหลี 2 (Declaration of
ASEAN Concord II / Bali Concord II) เพื่อเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน
ขึ้นภายในปี พ.ศ. 2563 โดยประเทศสมาชิกจะเข้าร่วมกันในด้านต่าง ๆ ในรูปแบบ
ประชาคม ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อ
เพิ่มอ�านาจต่อรองและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่าง
ประเทศ รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ ๆ ในระดับโลกที่ส่งผล
กระทบต่อภูมภิ าคอาเซียน เช่น โรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบตั ธิ รรมชาติ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะโรคร้อน และการก่อการร้าย เป็นต้น (ส�านักงานเลขาธิการ
สภาผูแ้ ทนราษฎร, 2555 : 53) ซึง่ ต่อมาผูน้ า� อาเซียนได้ตกลงให้มกี ารจัดตัง้ ประชาคม
อาเซียนให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นภายในปี พ.ศ. 2558 ในการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน
ครั้งที่ 12 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2550 (กรมประชาสัมพันธ์,
2554 : 110)
การเข้าร่วมประชาคมอาเซียนนี้ จึงจะน�ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงส�าหรับ
ประเทศไทยที่คาดการณ์ได้หลายประการ เช่น การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
อัตราการจ้างงานภายในประเทศเพิ่มขึ้น การมีส่วนร่วมในเครือข่ายการผลิต และ
ห่วงโซ่อุปทานโลก การเพิ่มอ�านาจการต่อรองของไทยในเวทีระหว่างประเทศ
(กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2554) นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบในด้านลบ
เช่ น ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ การค้ า ยาเสพติ ด การขนส่ ง สิ น ค้ า ผิ ด กฎหมาย
การก่ออาชญากรรมระหว่างประเทศ การขาดแคลนแรงงานจากการเคลือ่ นย้ายของ
แรงงานที่ มี ฝ ี มื อ ไปสู ่ ป ระเทศที่ มี ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ สู ง กว่ า เป็ น ต้ น
(สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2554) ดังนั้น ประเทศไทยต้องเตรียมการ
รองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์
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โดยต้องปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณี
ของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเริ่มต้นขึ้นก่อน
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
กรุงเทพมหานคร (The Bangkok Metropolitan Administration – BMA)
ก็เช่นกัน ในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ ที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารจัดการกิจการทั้งหมด ที่ท้องถิ่นต้องรับผิดชอบภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ซึง่ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย เป็นนครขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์กลางการบริหาร
ราชการ เศรษฐกิ จ การเมื อ ง ของภู มิ ภ าค จ� า เป็ น ต้ อ งเตรี ย มการรั บ มื อ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องจาก
เดิมพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครก็มสี ภาพสังคมและสภาพปัญหาทีซ่ บั ซ้อนอยูแ่ ล้ว ประกอบ
กับการมีประชากรจ�านวนมากท�าให้เกิดความต้องการของประชาชนที่หลากหลาย
ซึ่งกรุงเทพมหานครจะต้องตอบสนองโดยต้องสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สุข
ให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการในปี
พ.ศ. 2546 ที่มุ้งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการบนหลักการของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะท�าให้ขอบเขตของ
อ�านาจหน้าที่หรือปัญหาและความต้องการของประชาชนทวีความหลากหลายและ
ซับซ้อนขึ้นอีก
ส�าหรับกรุงเทพมหานคร การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ด�าเนิน
การตาม “แผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานครในปี 2558”
(ส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2556) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเข้าสูป่ ระชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(4) ยุท ธศาสตร์ที่ 4 การเตรี ยมความพร้อมของกรุงเทพมหานคร
สู่ประชาคมอาเซียน
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ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ยอ่ ย กลยุทธ์ ตัวชีว้ ดั การด�าเนินการ
และระยะเวลาการด�าเนินการไว้อย่างชัดเจนเพื่อก�ากับให้การเตรียมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเริ่มขึ้นก่อนให้เป็น
ไปอย่างทันเหตุการณ์และราบรื่น สามารถรับมือความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ
ต่าง ๆ ได้
อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวเป็นการจัดท�าขึ้นจากการศึกษาเอกสารและ
การประชุมสัมมนาของผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย (ส�านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล, 2556 : ค�าน�า) กรอบการด�าเนินการทีก่ า� หนดไว้ในแผน จ�าเป็นต้องมีการ
ก�าหนดโครงการ และกิจกรรมเพิม่ เติมในระดับหน่วยย่อย และผูป้ ฏิบตั งิ านส�าหรับ
การน�าไปปฏิบตั จิ ริง รวมทัง้ ต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง โครงสร้าง และ
ระบบการบริหารงานของกรุงเทพมหานครทัง้ ระบบ เพือ่ ให้มศี กั ยภาพ และมีความ
พร้อมอย่างเพียงพอในการรับมือกับความเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตอันใกล้
ดังนัน้ เมือ่ แผนดังกล่าวได้ดา� เนินการมาระยะหนึง่ จึงจ�าเป็นต้องมีการศึกษาวิจยั เพือ่ ยืนยัน
แนวทางด�าเนินการตามแผนดังกล่าว ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด รวมทั้ง
ประสบปัญหาและข้อจ�ากัด หรือไม่อย่างไร เพือ่ น�าข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
เตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครให้สามารถรับมือกับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558
จากข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้
ผูศ้ กึ ษามีความสนใจทีจ่ ะศึกษาวิจยั เชิงยืนยัน (Confirmatory Research) เพือ่ ตรวจ
สอบความเป็นไปได้และติดตามการด�าเนินการของหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร
ให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นรูปธรรมต่อไป
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กรอบแนวคิด

แผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
กรุงเทพมหานครในปี 2558
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเข้าสู่ประชาคม
การเมืองและความมัน่ คงอาเซียน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
- ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเข้าสูป่ ระชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเตรียมความพร้อม
ของกรุงเทพมหานครสูป่ ระชาคมอาเซียน

การด�าเนินการตามแผน
- การรับรู้ของข้าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานครต่อแผนการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียนในปี 2558
- การด� า เนิ น การตามแผนการเข้ า สู ่
ประชาคมอาเซี ย นในปี 2558 ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
- ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
แนวทางการด�าเนินการตามแผนการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558

ผลการวิจยั
- ผลการด� า เนิ น การตามแผนการเข้ า สู ่
ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานครใน
ปี 2558
- รูปแบบแนวทางการเตรียมความพร้อม
ของกรุงเทพมหานครเพื่อรับมือกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ผลการศึกษาวิจัย
ในส่วนของกระบวนการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (1)
ยุทธศาสตร์การเข้าสูป่ ระชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน (2) ยุทธศาสตร์การ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (3) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (4) ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครสู่
ประชาคมอาเซียนนั่น กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า กรุงเทพมหานคร
ได้มีการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์อย่างครบถ้วนในทุกมิติ รวมทั้งได้มี
การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทุกระยะ
อย่างไรก็ตาม ในฐานะทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารระดับสูง ซึง่ มีหน้าทีค่ วบคุม ก�ากับดูแล
และตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกฝาย ทุกภาคส่วนของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร กลับพบว่า การด�าเนินการใด ๆ ก็ตามที่อยู่ในแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้น ยังเป็นไปในรูปแบบของการปฏิบัติงานตามปกติที่หวังเพียง
เพื่อให้ครบถ้วน ตามโครงสร้างของงานตามยุทธศาสตร์เท่านั้น และยังติดยึดอยู่กับ
ระบบราชการที่มีความเคร่งครัดต่อระเบียบกฎเกณฑ์มากเกินไป ขาดความยืดหยุ่น
และไม่เปิดโอกาสให้หน่วยปฏิบตั ใิ ช้ดลุ ยพินจิ ในการปรับสภาพหรือประยุกต์แผนการ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางสังคมในขณะนั้น
ยิง่ ไปกว่านัน้ ตามโครงสร้างการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
ภารกิจ หน้าที่ และลักษณะงานทีม่ คี วามหลากหลาย ดังนัน้ ในการก�าหนดยุทธศาสตร์
วารสารสังคมศาสตรบูรณาการ
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เพือ่ รองรับความเปลีย่ นแปลงไปสูป่ ระชาคมอาเซียน จึงไม่ควรก�าหนดแบบภาพกว้าง แต่
ควรมุง่ เน้นเป็นพิเศษเฉพาะเรือ่ งเฉพาะราว เพือ่ ให้สามารถขับเคลือ่ นได้ตามความเป็นจริง
ซึง่ ผูบ้ ริหารในแต่ละหน่วย แต่ละภาคส่วนเป็นผูท้ ที่ ราบรายละเอียดของลักษณะงานทีต่ นเอง
รับผิดชอบอยูเ่ ป็นอย่างดี ดังนัน้ จึงควรเปิดโอกาสให้ผบู้ ริหารในแต่ละระดับร่วมกันพิจารณา
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ ให้เกิดความเหมาะสมในลักษณะของการเสนอแนะจากล่างขึ้นบน
(Bottom up) และเมื่อน�าข้อมูลมาบูรณาการเข้ากับข้อมูลของผู้บริหารระดับสูงแล้ว
จึงก�าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ประกอบด้วย กรอบทิศทางและรายละเอียดของ
การด�าเนินกิจกรรมทีช่ ดั เจน และประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในส่วนของการขับเคลือ่ นบุคลากรให้ดา� เนินการตามยุทธศาสตร์นนั้ จ�าเป็น
ต้องมีการนิเทศงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในยุทธศาสตร์อย่างถ่องแท้เสียก่อน
เพือ่ ให้บคุ ลากรเหล่านี้ สามารถใช้ศกั ยภาพของตนเองในฐานะทีไ่ ด้ผา่ นการฝึกอบรม
และเสริมทักษะมาเป็นอย่างดีแล้ว ด�าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ขององค์กรได้อย่างมีคุณภาพ
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาคมอาเซียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ควรส่งเสริมให้มีการเดินทางไปดูงานในกลุ่มประเทศสมาชิก
เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ รวมทั้งแนวทางการด�าเนินงาน เพื่อน�าข้อมูลกลับ
มาปรับปรุงกลไก และวิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในส่วนของผู้บริหารทั้งระดับสูงและระดับกลางของกรุงเทพมหานคร
ควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนการปฏิบัติในลักษณะของการรีดสมรรถนะของบุคลากร
ออกมาใช้ในเชิงปฏิบัติการ ดังนั้น ควรจัดให้มีโครงการอบรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์แก่ผบู้ ริหารระดับสูงและระดับกลางอย่างต่อเนือ่ ง และมีการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล
ทีส่ า� คัญคือ กรุงเทพมหานครไม่สามารถด�าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ได้
โดยล�าพัง แต่จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ และการประสานงานจากหน่วยงานอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภายในประเทศและระดับนานาชาติ ดังนัน้ จึงควรมุง่ เน้นไปทีโ่ ครงการ
ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และมีการร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อเป็นการเตรียม
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ความพร้อมในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงไปสูป่ ระชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์
และเป็นรูปธรรม

การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการสรุปผลการศึกษาวิจยั สามารถอภิปรายผล
ได้ดังนี้ ในส่วนของกระบวนการด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของกรุงเทพมหานครในปี 2558 นัน้ มีความสอดคล้องกับแนวคิดเกีย่ วกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ (Strategic Human Resource Development)
กล่าวคือ นับตัง้ แต่ปสี หัสวรรษเป็นต้นมา เกิดความเปลีย่ นแปลงทางสังคมขึน้ อย่าง
รวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ในลักษณะของโลกาภิวตั น์ (globalization) ในวงการบริหาร
เริม่ มีการน�าแนวคิดเกีย่ วกับกลยุทธ์ (Strategy) มาใช้ การบริหารเชิงกลยุทธ์จงึ เป็นการ
ก�าหนดทิศทาง และขอบเขตการบริหารองค์กรในห้วงระยะเวลาหนึง่ เพือ่ ปรับตัวให้
สอดคล้องกับปัจจัยภายในองค์กร และปัจจัยภายนอกองค์กร อันได้แก่ สภาพแวดล้อม
ทางการบริ ห ารงานที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
การเปลี่ยนแปลงของตลาด และลูกค้าผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการและ
เป็นไปตามความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Johnson & Scholes, 1993)
ดังนัน้ กระบวนการบริหารงานบุคคลจึงจ�าเป็นต้องปรับเปลีย่ นให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ขององค์กร จึงน�าไปสู่แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิง
กลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management – Strategic HRM) ซึ่งเป็น
วิธีการที่จะเข้าถึงกลยุทธ์ขององค์กร โดยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้มีศักยภาพ
อย่างเพียงพอที่จะขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามทิศทาง และเจตจ�านงของ
องค์กรทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต กระบวนการจัดการด้านการบริหารงานบุคคล (HR)
จ�าเป็นต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีความเข้าใจในกลยุทธ์ขององค์กรเป็นอันดับแรก
จากนั้นจึงกระตุ้นให้บุคลากรเหล่านี้ใช้ความสามารถของตนที่มีอยู่ ร่วมมือกัน
ขับเคลื่อนไปสู่ความส�าเร็จตามกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Hendry & Pettigrew (1986) ที่ว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ คือการ
ออกแบบและด�าเนินการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
วารสารสังคมศาสตรบูรณาการ
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องค์กร ขณะเดียวกัน Walker (1992) น�าเสนอว่า เป็นการบูรณาการระหว่างกลยุทธ์
กับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
นอกจากนี้ McDuffie (1999) ได้น�าเสนอวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ โดยการกระตุน้ ให้บคุ ลากรทีผ่ า่ นการฝึกฝนมาอย่างดีแล้ว สามารถปฏิบตั ิ
งานให้เป็นไปตามเป้าหมายของกลยุทธ์ ไว้ดังนี้
- จัดกลุ่มบุคคลเป็นลักษณะ “on line” work team
- ยุติงานประจ�าบางอย่างที่ไม่จ�าเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- สับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การงานภายในบางต�าแหน่ง
- จัดบุคลากรเข้าสู่การนิเทศงานชิ้นใหม่
- เมื่อจัดกลุ่มคนได้เหมาะสมแล้ว ต้องกระจายอ�านาจได้ให้ด�าเนินการตาม
กลยุทธ์ โดยผู้บริหารจะคอยก�ากับดูแล และให้การสนับสนุนตลอดเวลา
ส�าหรับแนวคิดเกีย่ วกับการฝึกอบรมเพิม่ พูนความรูใ้ ห้แก่ผบู้ ริหารระดับสูง
และระดับกลาง เพื่อให้มีความเข้าใจในทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพแฝงอยู่ในตัวของ
บุคลากร แล้วแสวงหาวิธกี ารรีดสมรรถนะของคนเหล่านัน้ ให้สามารถขับเคลือ่ นการ
ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งผลการศึกษาในส่วนนี้สอดคล้องกับแนวคิด
เรื่องกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Haman Resource strategies – HR
strategies) เป็นการก�าหนดกรอบทิศทางและวิธกี ารบริหารทรัพยากรมนุษย์สา� หรับ
ผู้บริหารระดับสูง ในการที่จะรีดสมรรถนะของบุคลากร ให้ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์
ขององค์กร รวมตลอดไปถึงการพัฒนา ปรับปรุง และก�าหนดนโยบายด้านกลยุทธ์
ขององค์กร ให้สอดคล้องกับสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป (Boxall, 1996) ใน
ท�านองเดียวกัน Richardson & Thompson (1999) น�าเสนอว่า องค์ประกอบส�าคัญ
ของเรื่องนี้ต้องมีการระบุวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ให้ชัดเจน จากนั้นจึงวางแผนการ
ปฏิ บั ติเ พี่ อเป็ นแนวทางให้ ผู ้ บ ริ หารทรั พยากรมนุษ ย์ไ ด้ยึด ถือ ปฏิบัติอ ย่างเป็น
รูปธรรม
การรีดสมรรถนะ (Talent management) มีองค์ประกอบหลายประการ
ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าจากกรณีตัวอย่าง (Cases Study) หลายกรณี แล้วน�า
มาบู ร ณาการเป็ น องค์ ป ระกอบของกลยุ ท ธ์ ด ้ า นการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
(HR Strategies) ได้ดังนี้
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- การศึกษาตัวบุคคล (คัดสรรคนเก่ง) ว่ามีศักยภาพในตัวด้านใด มากน้อย
เพียงใด (level of intellectual capital)
- จัดคนเก่งแต่ละด้านเข้าสู่ function ของงานที่ควรจะเป็น เพื่อก่อให้เกิด
ผลงานที่ยอดเยี่ยม
- ออกแบบและก�าหนดเป้าหมายของกิจกรรม เพือ่ ขับเคลือ่ นไปสูค่ วามส�าเร็จ
ขององค์กร
- จัดระบบการให้รางวัล และการตอบแทนอย่างเหมาะสม เมื่องานส�าเร็จ
ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ
(1) ควรมีการประเมินความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนโดยการพิจารณาถึงความต้องการของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝายในทุกประเทศ
สมาชิกและการเชื่อมโยงเชิงเหตุและผลระหว่างยุทธศาสตร์กับการปฏิบัติงานจริง
เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลการปฏิบัติจะมีประสิทธิภาพมาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร เพราะยุทธศาสตร์เป็น
พื้นฐานของแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกฝาย
(2) เสริมสร้างระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่มีมาตรฐานสากล คัดสรรกลุ่มคนเก่งมาท�าหน้าที่เป็นผู้น�าการ
ขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อให้ร่วม
บูรณาการปฏิบตั แิ บบองค์รวม (Holistic) เพือ่ ให้สามารถรองรับกับความเปลีย่ นแปลง
และการแก้ไขปัญหาได้ครบถ้วนในทุกมิติ

เชิงวิชาการ
(1) เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อยอดให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป
ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปรียบได้กับการพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่หลักการของ
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PDSA (plan-do-study-action) ตามแนวคิดของ Deming (1993) ซึ่งเป็นการน�า
PDCA (plan-do-check-action) มาปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้เป็นแนวทางในการศึกษา
ต่อยอดและอ้างอิงในการศึกษาวิจัยในอนาคตต่อไป
(2) เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง กฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่าง
ยั่งยืน
(3) เพือ่ ปรับปรุงกลยุทธ์การขับเคลือ่ นภารกิจงานให้เป็นระบบทัง้ จากบน
ลงล่าง (Top down) จากล่างสู่บน (Bottom up) และลักษณะเชื่อมโยงเครือข่าย
(Network)
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