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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบสมรรถนะของพนักงานที่จะไปปฏิบัติงาน

ตางประเทศ และเพื่อศึกษาแนวทางหรือวิธีการพัฒนาความรู ความสามารถตามสมรรถนะของพนักงานที่จะไป

ปฏิบัติงานตางประเทศ กลุมตัวอยางคือพนักงานของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด(มหาชน) ซึ่งเคยปฏิบัติงานและ

กําลังปฎิบัติงานอยูตางประเทศ จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 51.38 ของพนักงานที่ไปปฏิบัติงานตางประเทศ

ทั้งหมด เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ การออกแบบสัมภาษณเชิงลึกพนักงานระดับบริหารจํานวน 40 คน  และ

การทํา Focus Group Interview และการทํา Workshop กับพนักงานระดับบังคับบัญชา จํานวน 34 คน 

ผลการวิจัยพบวา การเตรียมความพรอมสําหรับพนักงานที่จะไปปฏิบัติงานตางประเทศ เพื่อปฎิบัติภาระกิจให

บรรลุวัตถุประสงคขององคกรนั้น องคกรตองเตรียมความพรอมในเรื่องสมรรถนะใหกับพนักงาน 3 องคประกอบ

คือ 1) สมรรถนะเรื่องความรู ไดแก ความรูเร่ืองธุรกิจ ความรูเร่ืองการบริหารการเปลี่ยนแปลง ความรูเร่ืองการ

บริหารคุณภาพ การบริหารคนตางวัฒนธรรม เปนตน  2) สมรรถนะเรื่องทักษะ/ความชํานาญ ไดแก การจัดการ

การเปลี่ยนแปลง การสื่อขอความมนุษยสัมพันธ การบริหารทีมงาน เปนตน  3)สมรรถนะเรื่องพฤติกรรมทัศนคติ 

เจตคติไดแก รับฟงความคิดเห็นผูอื่น  วุฒิภาวะทางอารมณ ทัศนคติที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว เปน

ตน สวนแนวทางในการเตรียมความพรอมน้ัน ใหกําหนดแนวทางที่เหมาะสมกับเนื้อหาของสมรรถนะแตละเรื่อง 

เชน การจัดอบรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ เปนตน  

คําสําคัญ : การเตรียมความพรอมสําหรับพนักงานที่ไปปฏิบัติงานตางประเทศ  สมรรถนะของพนักงานที่ไปปฏิบัติงานตางประเทศ 

 

ABSTRACT 
 The present study was undertaken to study the competency of staff members working 

overseas and the approach of improving the competency of such staff members. The samples of this 

study were 74 staff members who were working overseas for the Siam Cement Group Public 

Company Limited (51.38% of overseas-working staff). The research tool was the questionnaire 

designed for 40 administrative staff members to interview in-depth, together with the focus group 

interview and the workshop with 34 commanding staff members. The results revealed that the 

organization had to  competently prepare their workers for overseas employment in three areas.  First 
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was the competency of knowledge, for instance, knowledge in business matter, alteration 

administration, quality administration, and foreigner administration. Second was the competency of 

mastery, for example, skillfulness in management changes, message conveyance, human relation, 

and team administration. Last was the competency of behavior, opinion, and attitude perceptions, for 

instance, thought sharing, emotional quotient, opinion pertinent to changes, adjustment. As for the 

preparation guidelines, the organization had to identify the methods which could  work well with the 

selected competency, such as training and experience change. 

Key Words : preparations for staff members to be working overseas, competency of staff members to be working overseas 

E-mail : prasitc@scg.co.th 

 

คํานํา 
ปจจบุันยุคโลกาภิวัฒนหรือโลกไรพรมแดน ไดเขามามบีทบาทและมอีทิธิพลมากขึ้นอยางเห็นไดชัดใน

ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหเกิดการคาเสรี และสงผลใหประเทศในแถบนี้ไดมีการรวมมอืกันในการ

จัดตั้งเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic  Community – AEC)  ซึ่งประกอบดวยประเทศสมาชิก

ทั้งหมด ๑๐ ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําใหหนวยงานภาครัฐ และเอกชนตางตองวางแผน และกาํหนดนโยบายในการที่จะ

รับมือกบัการเปลี่ยนแปลงนั้น สําหรับภาคเอกชนก็มีการตระหนักถึงเรื่องนี้ การดําเนินธุรกิจภายในประเทศ อาจ

ไมสามารถที่จะทําใหองคกรอยูรอดไดอยางยั่งยืน จึงมีความจําเปนที่จะตองมองหาชองทางที่จะสงสินคาออกไป

ขายในตางประเทศใหมากขึ้น หรืออาจจะขยายการลงทุนไปยังตางประเทศ 

 บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) หรือเรียกสั้นๆ วา SCG  เปนบริษทัเอกชนชั้นนําของประเทศไทย 

ที่ตระหนักถึงเรื่องนี้ จึงไดมีการกําหนดนโยบายที่จะไปดําเนินธุรกิจในประเทศอาเซียน โดยไดกําหนดวิสัยทัศน

ของบริษัทไวดังนี้คือ “ ภายในป พ.ศ. 2558  SCG  จะเปนองคกรที่ไดรับการยอมรบัในฐานะเปนองคกรแหง

นวัตกรรมที่นารวมงานดวย  และเปนแบบอยางดานบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอยางยัง่ยืน” ซึ่งหมายถึง SCG 

จะเปนผูนําตลาดในภูมิภาคทีมุ่งดําเนินธุรกิจควบคูกับการเสรมิสรางความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนใหแก

อาเซียนและชมุชนที่เขาไปดําเนินงานมุงสรางคุณคาใหแกลูกคา พนักงาน และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ภายใต

คุณภาพการบรหิารงานอีกทั้งยังมุงยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของผูคนดวยสินคาและบริการที่มี

คุณภาพจากกระบวนการดําเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการสรางสรรคนวัตกรรมที่มีความเปนเลิศ 

  จากวิสัยทัศนดังกลาว ทรัพยากรมนุษยจึงเปนส่ิงสําคัญที่จะทําให SCG สามารถที่จะบรรลุตาม

เปาหมายได จึงจําเปนตองเตรียมบุคคลากรใหพรอมในการที่จะไปปฏิบัติงานในตางประเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสภาพปจจุบัน การสงพนักงานไปปฏิบัติงานตางประเทศ ยังไมมีระบบในการเตรียมความพรอม

ใหกับพนักงานอยางเพียงพอ และพนักงานที่กําลังปฏิบัติงานในตางประเทศ และพนักงานที่เคยไปปฏิบัติงานใน

ตางประเทศ ตางก็มีความเห็นวา บริษัทควรมีระบบในการพัฒนาและเตรียมความพรอมใหกับพนักงานทั้งที่เปน

กลุมเปาหมายที่จะไปปฏิบัติงานในตางประเทศในอนาคต  และพนักงานกลุมที่กําลังปฏิบัติงานอยูในตางประเทศ 

มิเชนนั้นแลว อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาในเรื่อง
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สมรรถนะของพนักงานที่จะไปปฏิบัติงานในตางประเทศวาควรมีองคประกอบสมรรถนะอะไรบางและแนวทาง

หรือวิธีการอยางไรที่เหมาะกับบริษัทปูนซิเมนตไทยจํากัด (มหาชน)  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาองคประกอบสมรรถนะของพนักงานที่ไปปฏิบัติงานตางประเทศ 

2. เพื่อศึกษาแนวทางหรือวิธีการพัฒนาความรู ความสามารถตามสมรรถนะของพนักงานที่ไป

ปฏิบัติงานตางประเทศ  

  

อุปกรณและวิธีการ 
1. การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) หรือการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) โดยผูใหขอมูลเปนพนักงานระดับผูบริหารที่ปฏบิัติงานในตางประเทศ จํานวน 33 คน จาก

จํานวนทั้งสิ้น 64 คน คิดเปนรอยละ 51.56  และผูบริหารที่เคยไปปฏิบัติงานตางประเทศ จํานวน 7  คน 

จากจาํนวนที่ทั้งสิ้น 14 คน คิดเปนรอยละ 50 

2. การสนทนากลุม (Focus Group Interview) โดยผูใหขอมูลเปนพนักงานระดับบังคับบัญชาที่

ปฏิบัติงานในตางประเทศ จํานวน 34 คน จากจํานวนทั้งส้ิน 66 คน คิดเปนรอยละ 51.52   

3.   การสังเกตโดยตรง (Direct Observation) โดยผูวิจัยไดสังเกตจากการเขารวมประชุมรายไตรมาสกบั

พนักงานระดับผูบริหารที่ปฏิบัติงานในตางประเทศ เกี่ยวกับผลประกอบการ ปญหา อุปสรรค            

แนวทางแกไขในการดําเนินธุรกิจในตางประเทศ รวมทั้งประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

เชน การจายคาตอบแทน การรับสมัครพนักงาน การพัฒนาพนักงาน และสวัสดิการตางๆ ที่จัดใหกับ

พนักงานที่ปฏิบัติงานในตางประเทศ  

4.   การวิเคราะหเนื้อหาของเอกสาร (Content Analysis of Written Material)   

 

ผลและวจิารณ 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจยัสวนบุคคล 
ตารางที่ 1 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับพนักงาน 

ระดับพนักงาน จํานวน (คน)       รอยละ 

ผูบริหาร 40 54.05 

บังคับบัญชา 34 45.95 

รวม 74 100.00 

  

จากตารางที่ 1 พบวา พนกังานที่ไปปฏิบตัิงานตางประเทศ ที่เปนกลุมตัวอยางเปนพนักงาน

ระดับผูบริหาร คิดเปนรอยละ 54.05   และพนักงานระดับบังคับบัญชา คิดเปนรอยละ 45.95 
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ตารางที่ 2 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประเทศ 4 ประเทศที่เปนประเทศหลัก ที่ 

SCG ไปลงทุนดําเนินธุรกิจ 

ประเทศ จํานวน (คน) รอยละ 

กัมพูชา 17 22.97 

เวียดนาม 22 29.73 

ฟลิปปนส 20 27.03 

อินโดนีเซีย 15 20.27 

รวม 74 100.00 

  

จากตารางที่ 2 พบวา พนักงานที่ไปปฏิบัติงานตางประเทศ ที่เปนกลุมตัวอยางเปนพนักงานที่

ปฏิบัติงานตางประเทศที่มีจํานวนคิดเปนรอยละจากมากไปนอย คือ ประเทศเวียดนาม ฟลิปปนส 

กัมพูชา และอนิโดนีเซีย   ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 3 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุงานที่ปฏิบัติงานในตางประเทศ 

อายุงาน (ป) จํานวน(คน) รอยละ 

นอยกวา 1 2 2.70 

1 – 2 21 28.38 

2 - 3 15 20.27 

3 – 4 12 16.22 

มากกวา 4 24 32.43 

รวม 74 100.00 

  

จากตารางที่ 3 พบวา พนักงานที่มีอายุงานที่ปฏิบัติงานในตางประเทศ ที่เปนกลุมตัวอยางอายุงาน

นอยกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 2.70  อายุงาน 1 – 2 ป คิดเปนรอยละ 28.38 อายุงาน 2 - 3 ป คิดเปนรอย

ละ 20.27 อายงุาน3 – 4 ป คดิเปนรอยละ 16.22 และอายุงานมากกวา 4 ป คิดเปนรอยละ 32.43    

 
2.  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของพนักงานที่ไปปฏิบตัิงานตางประเทศ 

จากการสํารวจขอมูลกับกลุมตัวอยางดังกลาว สามารถนาํขอมูลมาวิเคราะหเกี่ยวกับองคประกอบ

สมรรถนะที่จําเปนของพนักงานที่ไปปฏิบัติงานตางประเทศ  สรุปไดดังนี้ 

  2.1 สมรรถนะเรื่องความรู ( K: Knowledge) 

   2.1.1 Business Knowledge 

   2.1.2 Business Acumen Knowledge 

   2.1.3 Cross Function Knowledge 

   2.1.4 Total Quality  Management  Knowledge 
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   2.1.5 Change Management Knowledge 

   2.1.6 Cross Culture Management Knowledge 

   2.1.7 Human Resource Management Knowledge 

  2.2 สมรรถนะเรื่องทักษะ หรือความชาํนาญ (Skill) 

   2.2.1 Decision Making Skill 

   2.2.2 Risk Taking Skill 

   2.2.3 Communication Skill 

   2.2.4 Networking Skill 

   2.2.5 Interpersonal Skill 

   2.2.6 Coaching Skill 

   2.2.7 Team   Motivation   

   2.2.8 Language Proficiency (English + Local) 

   2.2.9 Cross Cultural Skill 

  2.3 สมรรถนะเรื่องพฤติกรรม ทัศนคติ เจตคติ 

   2.3.1 Global Mindset 

   2.3.2 Sense of Urgency 

   2.3.3 Business Proactive 

   2.3.4 Customer Centric 

   2.3.5 Adaptability 

   2.3.6 Open & Challenge 

   2.3.7 Emotional Quotient 

   2.3.8 Mobilizable  

   2.3.9 Credibility (นาเชื่อถอืและเปนแบบอยาง) 

 
3. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการพัฒนาความรู ความสามารถตาม
สมรรถนะของพนักงานที่ไปปฏิบัติงานตางประเทศ   

จากการสํารวจขอมูลกับกลุมตัวอยางดังกลาว สามารถนําขอมูลจากขอ 2. มาวิเคราะห

เกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการพัฒนาความรู ความสามารถตามสมรรถนะที่จําเปนของพนักงานที่ไป

ปฏิบัติงานตางประเทศ  สรุปไดดังนี้ 
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  3.1  กลุมพนักงานที่เตรียมพรอมจะไปปฏิบัตงิานตางประเทศในอนาคต   

ประเภท หัวขอ/หลักสูตร แนวทาง/วิธีการ 

ความรูธุรกิจขององคกร วิสัยทัศน SCG และกลยุทธการดําเนิน

ธุรกิจในตางประเทศ 

- Class Room Training 

ความรูการบริหารจัดการ - Global Mindset 

- Cross Cultural 

Understanding 

- Working with Diversity 

 

- Class Room Training & 

Workshop 

อื่น ๆ - การเรียนรูการใชชีวิตจริงใน

ตางประเทศ 

 

- การเรียนรูการใชชีวิตและวธิีการ

ทํางานจากผูมปีระสบการณ 

- มอบหมายใหไป

ปฏิบัติงานตางประเทศ

เปนระยะเวลาสั้น ๆ 

- จัดใหมีการเสวนา 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

โดยพนักงานที่มี

ประสบการณการทํางาน

ในตางประเทศ 

  3.2  กลุมพนักงานที่จะเดินทางไปปฏิบัติงานในอนาคตอันใกล ( 0.5 – 1 ป) 

ประเภท หัวขอ/หลักสูตร แนวทาง/วิธีการ 

ความรูธุรกิจขององคกร ความรูพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจของ 

SCG เชน จรรยาบรรณ,การเงิน,       การ

บัญชี, การบริหารการผลิต  เปนตน 

- Class Room Training 

ความรูการบริหารจัดการ - การบริหารงานบุคคล

ตางประเทศ 

- Cross Cultural Negotiation 

- การใหคําปรึกษา 

- การบริหารทีม 

 

- Class Room Training & 

Workshop 

อื่น ๆ - ความรูการใชชวีิตใน

ตางประเทศจากบริษัทชั้นนํา 

- จัดใหมีการเสวนา 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

โดยตัวแทนจากองคกรชั้น

นําที่มีประสบการณการ

ทํางานในตางประเทศ 
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  3.3  กลุมพนักงานที่ปฏิบัติงานอยูตางประเทศ 

ประเภท หัวขอ/หลักสูตร แนวทาง/วิธีการ 

ความรูธุรกิจขององคกร - การแลกเปลี่ยน ดูงาน

บริษัทชั้นนําใน

ตางประเทศ 

 

- การจัดสัมมนาในเรื่อง

เกี่ยวกับ/มีผลกระทบ

กับธุรกิจในปจจุบันหรือ

อนาคตอันใกล โดย

ผูเชี่ยวชาญภายในและ

ภายนอกองคกร 

 

- จัดใหมีการดูงาน และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

ธุรกิจชั้นนําในประเทศที่

พนักงานปฏิบตัิงานอยู 

- Class Room Training 

ความรูการบริหารจัดการ - การแลกเปลี่ยน

ประสบการณการ

ดําเนินธุรกิจขามบริษัท 

- การสรางเครือขาย

ความรูดานการบริหาร

จัดการ 

 

 

- Class Room Training & 

Workshop 

อื่น ๆ - การแลกเปลี่ยน

ประสบการณกบั

ผูบริหารระดับสูง 

- Class Room Training แบบ 

Informal 

 

โดยสามารถแสดง Training Roadmap ของพนักงานที่จะไปปฏิบัติงานตางประเทศ (International 

Staff Development Program [ISDP]) ไดตามตาราง ดังนี้ 
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สรุปผลการวจิัย 
 จากการศึกษาเรื่อง การเตรียมความพรอมสําหรับพนักงานที่จะไปปฏบิัตงิานตางประเทศของ บริษัท 

ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) หรือ SCG นั้น ตองอาศัยองคประกอบสมรรถนะที่จําเปนทั้ง 3 เร่ือง คือ เร่ือง

ความรูที่จําเปน (Knowledge) เร่ืองทักษะหรือความสามารถที่จําเปน (Skill) และเรื่องพฤติกรรม ทัศนคติ และ

เจตคติที่จําเปนตอการปฏิบัติงานตางประเทศ ซึ่งในการเตรียมความพรอมดานสมรรถนะนั้น เราควรเตรยีมความ

พรอมใหกบัพนกังานทั้ง 3 กลุม คือกลุมพนักงานที่พรอมท่ีจะไปปฏบิัติงานตางประเทศในอนาคต  กลุมพนักงาน

ที่พรอมจะไปปฏิบัติงานตางประเทศในระยะเวลาอันใกล ( 0.5 – 1 ป) และพนักงานที่ปฏิบัติงานอยูตางประเทศ

แลวก็ตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงานเหลานี้สามารถปฏิบัติงานในตางประเทศตามที่องคกร

มอบหมายไดอยางมีประสิทธภิาพ และผลักดันใหวิสัยทัศนขององคกรประสบผลสําเร็จ และยั่งยืน 

 

เอกสารอางอิง 
Shermon, Genesh. Competency Base HRM : A Strategic Resource for Competency  

Mapping, Assessment and Development Centre. New Delhi Tata : McGraw-Hill Publishing 

Company Limited, 2004. 

สุกัญญา รัศมีธรรมดชติ. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวย  Competency  

กรุงเทพมหานคร : ศิริวัฒนาอินเตอร พร้ินท, 2547. 

วิสัยทัศน SCG 2550. สํานักงานสื่อสารองค บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ. 
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