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เป็น
ท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมื่อมีการเปิดเสรีอาเซียนขึ้น การ

เคลือ่นย้ายแรงงานจะเป็นไปอย่างเสร ีTPA News ฉบบันี้

ขอน�าเสนอเคลด็ลบักลยทุธ์ส�าหรบัคนหางาน เพือ่เตรยีมความพร้อม

ก่อนเข้าสู่ AEC ดังมีคนกล่าวว่ายิ่งเรามีความพร้อมมากเท่าไหร่ เรา

ก็จะยิ่งก้าวไปได้เร็วกว่าคนอื่นๆ ในโลกของการท�าธุรกิจเองก็เช่น

เดยีวกนั หากใครมคีวามพร้อมมากกว่าย่อมไปถงึเส้นชยัได้ก่อน คน-

ท�างานจงึต้องเตรียมความพร้อมให้มากขึน้กว่าเดมิ เพือ่ทีจ่ะได้เหนอื-

กว่าผู้แข่งขันคนอื่นๆ เพราะเมื่อเกิดการรวมตัวของคนที่มากขึ้น การ

แข่งขันย่อมมีอัตราที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในมิติใหม่อาเซียนก่อนก้าวสู่

คนท�างานปรับตัวเตรียมความพร้อมอย่างไร

ทางภาครัฐได้ให้การสนับสนุนพัฒนาแรงงานไทยให้มีความ

พร้อม โดยกระทรวงแรงงาน ได้ด�าเนินภารกิจส�าคัญหลายด้านเพื่อ

เตรยีมความพร้อมคนท�างานเข้าสูค่วามเป็นคนท�างานของอาเซยีนที่

เพียบพร้อม เช่น การอ�านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงาน 

การพฒันาระบบรบัรองมาตรฐานฝีมอืแรงงานรองรบัประชาคมอาเซยีน 

การเพิ่มผลิตภาพก�าลังแรงงานไทยให้ได้มาตรฐาน สมรรถนะด้าน

ภาษา และวฒันธรรม รวมทัง้คอมพวิเตอร์ และการบรหิารจดัการ การ

พัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน การจัดตั้งศูนย์

อบรมเทคโนโลยีชั้นสูง การปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมของ

ประเทศให้สอดคล้องกับการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของ

กลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนดูแลในเรื่องความมั่นคง และพัฒนา

คณุภาพชวีติ คนท�างานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อาท ิการเสรมิ

สร้างระบบมาตรฐานแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน เร่งรัดการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานความปลอดภยัในการท�างานก่อสร้างรองรบัการเคลือ่น

ย้ายเสรอีาเซยีน รวมทัง้พฒันาบรกิารการประกนัสงัคมเพือ่รองรบัการ

เข ้าสู ่ประชาคมอาเซียน และจัดการประชุมระหว่างประเทศ  

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งความคุ้มครองทางสังคมแก่ประชาคม

อาเซียน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา

การเตรียมความพร้อมของคนหางานก่อนก้าวเข้าสู่ AEC คน

ท�างานต้องเตรียมตัวอย่างไร? มีสิ่งใดบ้างที่คนท�างานต้องเตรียมให้

พร้อมก่อนเข้าสู่ AEC เพื่อให้การท�างานเกิดความคล่องตัว และไม่

น้อยหน้าคนหางานคนอืน่ๆ ในอาเซยีนด้วยกนั การเตรยีมความพร้อม

อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงทั้งหมด แต่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนบาง

อย่าง เพื่อให้สามารถท�างานเข้ากับสังคมที่มีการปรับตัวรับ AEC ได้

อย่างไร้อุปสรรค ต้องมีการเตรียมตัวดังต่อไปนี้
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1. ภาษาอังกฤษคือภาษากลาง

เมื่อเกิดการรวมตัวกันของคนจากหลายชาติหลายภาษา 

ภาษาองักฤษในอาเซยีนจงึมคีวามจ�าเป็นอย่างมาก เพราะถอืว่าเป็น

ภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อส่ือสาร ดังน้ัน คนท�างานจึงต้องเข้าใจ

ภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงพูดได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเข้าใจความ

หมายของภาษา และเข้าใจการสื่อความหมายในการท�างานด้วย ไม่

เช่นนัน้แล้ว การท�างานกบัเจ้านายชาวต่างชาตอิาจจะไม่ประสบความ

ส�าเร็จเท่าที่ควร และอาจจะต้องพบกับปัญหาในการท�างานได้ ผู้ที่

สือ่สารภาษาอังกฤษได้ดกีว่า จงึค่อนข้างได้เปรยีบกว่าคนทีพู่ดภาษา

อังกฤษไม่ได้เลย

2. ปรับวัฒนธรรมการทำางาน

ความแตกต่างทางวฒันธรรมเป็นสิง่หนึง่ทีท่�าให้คนทีม่าจาก

หลากหลายที่เข้ากันได้ยาก เมื่อเกิดการรวมตัวของ AEC ขึ้น สิ่งหนึ่ง

ทีห่ลายๆ องค์กรไม่ควรมองข้ามคอืการปรบัวฒันธรรมการท�างาน เพือ่

ให้คนหลากหลายกลุ่มเข้ากันได้ และท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด เหตุผลท่ีต้องมีการปรับวัฒนธรรมการท�างาน เพื่อให้คน

ท�างานแม้จะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็สามารถท�างานร่วมกันได้ 

บางครั้งบริษัทอาจจะต้องปรับกฎเกณฑ์ของบริษัทในบางอย่าง เพื่อ

ให้คนในอีกวัฒนธรรมหนึ่งสามารถเข้ามาท�างานได้อย่างไม่ติดขัด

3. รักษามาตรฐานการทำางาน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการแข่งขันในการท�างานที่สูงขึ้น จะเกิดขึ้น

พร้อมกับการมาของ AEC คนท�างานเก่งอาจจะถูกแย่งตัวไปท�างาน

ให้กับบริษัทอื่นในประเทศเดียวกัน หรือบริษัทต่างชาติก็เป็นได้ เรียก

ได้ว่าคนที่ท�างานดีที่สุด จะถูกจับตามองจากนายจ้าง โดยไม่จ�าเป็น

ว่าต้องเป็นคนชาติเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกัน คนท�างานเองก็ต้อง

รักษามาตรฐานการท�างานให้คงเส้นคงวา ไม่เช่นนั้นแล้ว อาจจะตก

เป็นเป้าหมายของนายจ้างในการปลดออก เพื่อเลือกคนท�างานที่เก่ง

กว่าเข้ามาแทนที่ได้ พนักงานที่มีความสามารถจึงค่อนข้างได้เปรียบ

ในเรื่องความมั่นคงในการท�างาน

4. ปรับวิธีคิดในการทำางาน

วิธีคิดในการท�างานในรูปแบบเดิมๆ อาจจะไม่ประสบความ

ส�าเร็จอีกต่อไป หากคนท�างานไม่รู้จักปรับเปลี่ยนวิธีคิด ให้เข้ากับรูป

แบบการท�างานที่แตกต่างออกไป คนท�างานต้องรู้จักเปลี่ยนวิธีคิด 

และรับเอามุมมองแบบใหม่มาใช้แก้ปัญหา เพราะวิธีคิดและการ

ท�างานแบบเดิมๆ อาจจะไม่ได้ผลอีกต่อไป บางครั้งเราต้องดูว่า

นายจ้าง หรอืเพือ่นร่วมงานคนใหม่มแีนวคิดอย่างไร เพือ่ให้การท�างาน

มคีวามสอดคล้องกนัมากขึน้ อกีทัง้ การปรบัวธิคีดิยงัช่วยให้เราได้รบั

ความรูแ้บบใหม่ ซึง่เราสามารถน�ามาใช้กบัการท�างานในครัง้ต่อไปได้

พร้อมแล้วหรือยังส�าหรับการก้าวเข้าสู่สังคมแบบใหม่ สังคม

การท�างานแบบ AEC ซึ่งเราอาจจะต้องเตรียมตัว และเตรียมความ

พร้อมให้มากขึน้ เพือ่ให้เข้ากบักลุม่คนในสงัคมใหม่ เข้ากบัสงัคมการ

ท�างานแบบใหม่ เมื่อเรามีความรู้ความสามารถเพียงพอแล้ว ความ

มัน่ใจในการท�างานก็เป็นส่ิงทีต่ามมา ซึง่จะช่วยให้เราท�างานได้อย่าง

มั่นคง

นอกจากภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารกันแล้ว ภาษาถิ่น

ของแต่ละชาตกิเ็ป็นสิง่ทีเ่ราควรทราบ ไม่ใช่เพือ่การสือ่สารเพยีงอย่าง

เดียว แต่เพื่อให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตความคิด ความเชื่อ ประเพณี และ
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วัฒนธรรมอันหลากหลายของเชื้อชาติที่มาอยู่ร่วมกันด้วย คนท�างาน

ต้องมี 6 คุณสมบัติที่จะท�าให้เป็นที่ต้องการเมื่อเปิด AEC มีดังต่อไป

นี้

1.  มีความรู้ ความเข้าใจในมิติทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ยอมรับความหลากหลาย และมีทัศนคติท่ีเป็นบวกต่อท้ังวัฒนธรรม

ของตนเอง และของเพื่อนร่วมงานจากชาติอื่น

2.  มีความสามารถทางภาษาต่างๆ อย่างน้อย 2 ภาษา (หาก

สามารถสื่อสารได้หลายภาษาย่ิงดี) โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และ

ภาษาของประเทศท่ีเราต้องท�างานด้วย โดยเฉพาะภาษาของประเทศ

ในอาเซียนด้วยกัน ถ้าสามารถจดจ�าค�าทักทาย มารยาทของแต่ละ

ประเทศที่ไปพบปะ ก็จะช่วยเพิ่มเสน่ห์ และความประทับใจเมื่อแรก

เจอได้เป็นอย่างดี

3.  ยดืหยุน่ ปรบัตวัได้ในสถานการณ์ทีแ่ตกต่าง ไม่ยดึตดิใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเกินไป และชอบแสวงหาความรู้ในส่ิงแปลกๆ 

ใหม่ๆ

4.  พร้อมเดินทางทั้งต่างจังหวัด และต่างประเทศ มีความ

อดทนกับการเดินทางระยะเวลานานๆ อยู่ตามล�าพังได้ สามารถช่วย

เหลือตนเองหรือพึ่งตนเองได้

5.  มสีขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง ไม่มโีรคประจ�าตวัทีร่นุแรงจน

เป็นอุปสรรคในการเดินทางไกลๆ และมีสุขภาพจิตที่ดี เผชิญกับ

อุปสรรคต่างๆ ได้อย่างมีสติ

6. มีความรู้ หรือความสามารถพิเศษเก่ียวกับวัฒนธรรม

ประจ�าชาต ิเช่น การปรงุอาหารประจ�าชาต ิร้องเพลง ศลิปะการแสดง 

สถานท่ีส�าคญั สถานทีท่่องเทีย่ว ประวตัศิาสตร์ และความรูท้ัว่ไป เพือ่

ใช้ในการแลกเปลีย่นบทสนทนา ท�าให้สร้างความคุน้เคย และกระชบั

มิตรได้เร็วขึ้น

ดงันัน้ คนท�างานต้องเตรยีมตวัให้พร้อมส�าหรบัการเปลีย่นแปลง

TPA
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ทีจ่ะเกดิขึน้ คนทีจ่ะยนืหยดัอยูท่่ามกลางความเปลีย่นแปลงได้ คอืคน

ทีรู่จ้กัปรบัตัว และเติมความรูใ้ห้ตัวเองอยู่เสมอ ไม่ว่าสถานการณ์ใดๆ 

เราจะยังเป็นที่ต้องการอยู่เสมอ

เนื่องจากประชากรทั้งหมดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมี

ประชากรมากถึง 600 ล้านคน การเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละ

ประเทศไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตามเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว จะมี

การเคลือ่นย้ายแรงงานเกดิขึน้ใน 7 วชิาชพี การย้ายฐานการผลติ และ

การลงทนุ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศทนัท ีดงันัน้ คน

ท�างานจะต้องปรับตัวเรื่องการพัฒนาทักษะทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม 

และปรับเปล่ียนวิธีคิดที่จะเปิดรับวิธีคิดแบบใหม่ๆ มากขึ้น ซึ่งต้อง

อาศัยความร่วมมอืระหว่างภาครฐั และเอกชนอย่างจรงิจงั จรงิใจเป็น

สิง่ส�าคญั นอกจากนีต้้องทบทวนแผนพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมแห่ง

ชาติอยู่สม�า่เสมอ เพราะเมือ่สถานการณ์เปล่ียนแปลงไปแผนฯ กต้็อง

เปลี่ยนด้วย เราจึงต้องมีการปรับตัวตลอดเวลา บางครั้งโครงสร้าง

องค์กรที่มีอยู่ไม่ได้รองรับได้ทุกสถานการณ์ ในขณะที่แผนพัฒนา

ก�าลังคนก็เป็นสิ่งส�าคัญ เพราะคนคือทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด ท�า

อย่างไรจงึจะสร้างคนให้มอีงค์ความรูม้ากขึน้ และท้ายทีส่ดุเราจะแตก

ต่างจากประเทศอืน่ๆ อย่างไรตรงนีเ้ป็นความท้าทาย หากพฒันา และ

ปรบัตัวกับส่ิงเหล่านีเ้ชือ่ว่าจะท�าให้ขดีความสามารถของคนไทยดขีึน้

เมื่อเปิดประชาคมอาเซียน
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