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ที่ดี และพัฒนาระบบการบริหารกำาลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้ติดตามความก้าวหน้าและ 

ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในทกุบรบิททีเ่กีย่วขอ้งกบัการบริหารทรัพยากร

บุคคล ถือเป็นอีกหน่ึงวิธีการท่ีจะกระตุ้นให้ข้าราชการใส่ใจ ค้นคว้า และ 

เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร 

“กระแสคน กระแสโลก” เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์

ของผู้เขียนแต่ละท่านท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มุมมองที่หลากหลาย  

ผา่นเรือ่งราวทัง้ทีเ่ปน็บทเรยีนแหง่ความสำาเรจ็และบทเรยีนทีค่วรพฒันาแกไ้ข 

ทำาให้เกิดข้อคิด นำาไปปรับใช้เป็นประโยชน์ต่อการทำางานด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลต่อไป 
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ที่มีคุณค่า เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป

      สำานักงาน ก.พ.
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มุมมองการบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ :
เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน กับ สโมสรฟุตบอล 
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ตอนที่ 1)

ม.ล.พัชรภากร เทวกุล 
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

ใครที่ติดตามการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ ซึ่งเริ่มต้น

ฤดูกาลแข่งขัน ปี 2012/13 มาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมของปีที่แล้ว คงต้อง

รู้สึกตื่นเต้นประหลาดใจกับข่าวที่ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ผู้จัดการทีม 

ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด วัย 71 ปี ประกาศลาออกจากตำาแหน่ง 

เกษียณอายุตัวเองเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลแข่งขันในกลางเดือนพฤษภาคมของ 

ปีนี้ พร้อมกับจบสถิติการควบคุมทีมครบ 1,500 เกม กว่า 26 ปีที่เขาเข้ามา 

รับตำาแหน่ง ด้วยการกวาดถ้วยรางวัลชนะเลิศ นับตั้งแต่ถ้วยพรีเมียร์ลีก  

ถ้วยเอฟเอคพั ถว้ยยฟูา่แชมเปยีนสล์กี จนถงึถว้ยรางวลัสโมสรโลก ไปทัง้หมด

รวมทั้งสิ้น 38 รางวัล

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า นอกเหนือไปจากรากฐานทางความนิยมจาก

ประวัติศาสตร์ กับฝีมือทางการจัดการทางการตลาดท่ีแข็งแกร่งของสโมสร 

ความสำาเร็จของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตลอดช่วงเวลาย้อนไป 3 ทศวรรษ 

เกิดขึ้นจากผลงานของเซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ที่นำาทีมประสบความสำาเร็จ

อย่างนับครั้งไม่ถ้วน อันก่อให้เกิดความหมายและคุณค่าของตราสโมสร 

(Brand Value) จากการชื่นชม ศรัทธา ยอมรับในความสำาเร็จ และเชื่อมั่น 
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ในตัวของทีมนักฟุตบอลที่แม้จะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปรุ่นสู่รุ่น  

แต่เฟอร์กูสัน ก็ยังยืนยงคงเป็นหลักในการบริหารจัดการทีมสโมสรมาจวบ

จนปัจจุบัน คุณค่าของตราสโมสรท่ีฟังดูนามธรรม ส่งผลต่อความสำาเร็จ

ทางการเงินให้แก่สโมสรอย่างล้นเหลือ ด้วยตัวเลขมูลค่าสโมสรที่สำารวจ 

โดยนิตยสารฟอร์บส์ ที่สูงกว่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ (เฉียด 100,000  

ล้านบาท) และรายได้ต่อปี กว่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 15,000  

ล้านบาท)

เฟอรกู์สัน ไมไ่ดเ้ปน็เพยีงผูจ้ดัการทมีฟตุบอลในองักฤษ แตเ่ขาคอืผูน้ำา

ของสถาบันที่เป็นสากลแห่งหนึ่งของโลกซึ่งไร้พรมแดนในยุคโลกาภิวัตน์ท่ี

เช่ือมตอ่กันดว้ยเทคโนโลยกีารสือ่สารและโทรคมนาคม เขาเปน็ทัง้เบือ้งหนา้

และเบื้องหลังความสำาเร็จของผลิตภัณฑ์ชั้นนำาภายใต้เครื่องหมายการค้า  

ตราสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่สื่อสารกับคนทั่วโลกให้เข้าใจอย่าง

ง่ายดายด้วยภาษาของ “ฟุตบอล” ที่แม้แต่คนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษก็เข้าใจ 

มันได้โดยไม่ยาก ซึ่งหากจะมีคำาถามว่า ในปัจจุบัน สโมสรแมนเชสเตอร์ 

ยไูนเตด็ ยิง่ใหญส่กัเพยีงใดในโลก กใ็หด้ไูดจ้ากจำานวนแฟนฟตุบอลผูต้ดิตาม

ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรมากกว่า 659 ล้านคนทั่วโลก  

ซึ่งหากคิดจากจำานวนประชากรโลก ก็แทบจะเห็นว่า ทุก 10 คน ที่เดินไป

เดินมาอยู่ถ้วนทั่วในทุกมุมของโลกใบนี้ จะมีอย่างน้อย 1 คน ที่เป็นสาวก 

ของทีม “ปีศาจแดง” แห่งนี้ ชีวิตไม่ได้สิ้นสุดลง เพียงแต่เขาไม่ต้องอยู่ต่อไป

เพื่อพิสูจน์สิ่งใดอีก

น่ันคือขอ้ความทีน่กัขา่วกฬีาตา่งประเทศผูห้นึง่เขยีนสรปุไว ้เพือ่แสดง

ความรู้สึกชื่นชมต่อตัวเขาในวันที่เขาประกาศลาออกจากตำาแหน่ง และให้
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ความเหน็เกีย่วกบัถ้อยแถลงในวนัท่ี เซอร ์อเลก็ซ ์เฟอรก์สูนั ประกาศลาออก

จากตำาแหน่งว่า มันได้สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญา แนวคิด และแนวทางการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ของเขากับทีมฟุตบอลสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

อย่างแทบไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม

“การตัดสินใจในการเกษียณตัวเองออกจากตำาแหน่ง เป็นสิ่งหนึ่ง 

ที่ผมขบคิดอย่างจริงจังเสมอมา มันไม่ใช่ง่าย แต่มันเป็นเวลาที่เหมาะสม  

การลาออกในช่วงที่สโมสรกำาลังอยู่ในสภาพที่พร้อมและแข็งแกร่งสุดขีด 

ในทุกด้านมีความสำาคัญมาก และผมเชื่อว่าผมได้ทำามันให้เกิดข้ึนแล้ว  

ความพร้อมและทันสมัยทางด้านอุปกรณ์ สถานที่ เทคโนโลยีด้านการกีฬา 

คุณภาพของนักเตะท่ีนำาชัยชนะในปัจจุบัน ท่ีผสมผสานช่วงอายุของเด็ก 

ที่มีพรสวรรค์ ในรุ่นใหม่นักเตะมีประสบการณ์ที่มีอายุอย่างสมดุล เป็นหลัก

ประกันความสำาเร็จอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับโครงสร้างอัตราของนักเตะ 

รุ่นใหม่ก็ได้สร้างความมั่นใจอย่างแน่นอนว่า อนาคตของสโมสรจะยังคง

แจ่มใสต่อไปอีกเป็นเวลายาวนาน” คำาพูดของเฟอร์กูสันสะท้อนมุมมอง 

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบ “มืออาชีพ” ได้เป็นอย่างดี และ 

เป็นสิ่งที่คุ้มค่าในการศึกษา

ในคำากล่าวอำาลา เฟอร์กูสัน ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำาเร็จ

ของเขาและสโมสรทุกกลุ่ม เขากล่าวขอบคุณครอบครัว ผู้ซึ่งเป็นกุญแจ 

สำาคัญพื้นฐานของความสำาเร็จในอาชีพการงาน ช่วยสร้างหลักฐานความ

ม่ันคงและกำาลังใจ เขาขอบคุณ นักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ของทีมตั้งแต่ 

อดีตจวบจนปัจจุบัน ในการทำางานอย่างมืออาชีพ การทุ่มเท เสียสละ และ

อุทิศตนให้แก่สโมสร เขาขอบคุณคณะกรรมการสโมสร เจ้าหน้าท่ีบริหาร  
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และเจ้าของสโมสร ที่สนับสนุน มอบเวที พื้นที่ และเวลา เพื่อให้เขาสามารถ

ตัดสินใจในการบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ และท้ายที่สุด 

เขากล่าวขอบคุณแฟนฟุตบอลกับการสนับสนุนและแรงใจอันยิ่งใหญ่ 

ที่เขาไม่อาจลืม

จากที่ได้กล่าวไปแล้ว เป็นเพียงการเกริ่นนำาที่สะท้อนให้เห็นถึง 

มุมมองด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ “มืออาชีพ” ซึ่งยังมีกลเม็ด 

เคล็ดลับต่าง ๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประเด็นที่ควรค่าแก่ 

การนำามาศึกษาและประยุกต์ใช้ ซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวถึงใน “มุมมอง 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ : เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน กับ สโมสร

ฟุตบอล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ตอนที่ 2)” ในสัปดาห์หน้าต่อไป รับรองว่า

จะได้เห็นมุมมองที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าต่อการติดตามอย่างแน่นอน
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มุมมองการบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ : 
เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน กับ สโมสรฟุตบอล
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ตอนที่ 2)

ม.ล.พัชรภากร เทวกุล
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2556

ในวงการฟุตบอล แน่นอนเหลือเกินท่ีว่า นักเตะถือเป็นทรัพยากร 

อันมีค่าสูงสุด พวกเขาถือเป็นผู้ที่มีความสามารถทางการฟุตบอลเป็น 

พิเศษเหนือคนปกติธรรมดา ที่มีแหล่งท่ีมาจากการคัดกรองและพัฒนา 

จากภายใน นั่นคือเด็กสร้างในระดับเยาวชน หรือทีมชุดเล็กของสโมสร  

ผสมผสานกับกระบวนการสรรหา กลัน่กรอง และคดัเลอืกจากแหลง่ภายนอก 

นั่นคือเหล่านักเตะที่มากด้วยพรสวรรค์จากสโมสรต่าง ๆ  และเมื่อเฟอร์กูสัน 

ตัดสินใจรับพวกเขาให้เข้ามาอยู่ในสังกัด ในทีมใหญ่ ด้วยค่าเหนื่อยของ 

นักฟุตบอลแต่ละคนในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอยู่ในอัตราที่สูงลิ่ว สิ่งท้าทาย 

ทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ความรับผิดชอบของ 

เฟอร์กูสันก็คือ ทำาอย่างไรจึงจะสามารถพัฒนา รักษาไว้ จูงใจ และใช้

ประโยชน์จากพวกเขาอย่างเต็มที่ และในมุมมองของการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ นี่คือเรื่องของการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management)

ช่วงต้นฤดูกาล ปี 1995/96 เมื่อเฟอร์กูสันตัดสินใจขายนักเตะ 

ดาวดัง ที่กำาลังอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงในขณะนั้นออกไป อย่าง พอล อินซ์  

มาร์ก ฮิวส์ และอังเดร คันเชสกี และตัดสินใจปรับโครงสร้างทีมใหม่ 
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โดยใช้เด็กปั้นจากทีมเยาวชน ท่ีรวมถึง พอล สโคลส์ เดวิด เบคแฮม  

นิกก้ี บัตต์ ฟิล และแกรี่ เนวิลล์ พวกเขาเริ่มต้นฤดูกาลด้วยการพ่ายแพ้ 

ตอ่ทมีแอสตนัวลิลา่อยา่งยบัเยนิ อลนั แฮนซนั สือ่มวลชน นกัวจิารณฟ์ตุบอล

อังกฤษชื่อดังประจำาสถานีบีบีซี ได้กล่าววิพากษ์การทำางานของเฟอร์กูสัน 

ด้วยประโยคอมตะที่โลกฟุตบอลไม่มีวันลืมว่า “คุณไม่มีวันจะชนะได้ด้วย

การนำาเอาพวกเด็ก ๆ มาเล่น” เพราะเมื่อถึงวันสิ้นสุดฤดูกาลในปีเดียวกัน 

เฟอร์กูสัน นำาทีม “เด็ก ๆ” ผงาดขึ้นรับถ้วยรางวัลสองใบซ้อนจากการ 

ชนะเลิศฟุตบอลลีกและรางวัลเอฟเอคัฟ

เฟอร์กูสัน อธิบายว่า มันเป็นเรื่องสำาคัญกับการจัดโครงสร้างของ

องค์การทีคุ่ณรับผดิชอบใหส้มดลุ และมนัไมใ่ชแ่คเ่ปน็เพยีงจดัตวันกัฟตุบอล

ที่ดีที่สุดลงเล่นในแต่ละครั้ง แต่ในระดับโครงสร้าง คุณต้องสร้างสมดุล 

ระหว่างนักเตะรุ่นใหม่ที่อายุน้อย ที่เปี่ยมด้วยพละกำาลัง กับนักเตะอายุมาก

ที่แก่ประสบการณ์ และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณในฐานะผู้จัดการ 

ที่จะต้องการสร้างทีมเวิร์กให้แก่พวกเขา

หน้าที่พื้นฐานของคุณในการเป็นผู้จัดการ คือการฝึกนักเตะรุ่นใหม่ 

และทำาให้พวกเขาสามารถสร้างผลงานในระดับที่คนรุ่นเก่าสร้างไว้ และ 

มันจะเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เห็นพวกเขาก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมหลัก 

เล่นเคียงคู่กับคนรุ่นเก่า ในมาตรฐานการเล่นแบบมืออาชีพ

สิง่ทีท่ำาใจไดย้าก คอืการท่ีจะตอ้งยอมปลอ่ยตวันกัเตะทีม่ปีระสบการณ์

สูงแต่มีอายุออกไปจากทีม แต่น่ัน เมื่อคุณเห็นว่ามันจะทำาให้ภาพรวม 

ของโครงสร้างองค์การเปลี่ยนแปลงถดถอยลงไป ส่ิงที่คุณจะต้องคิดก็คือ  

มันไม่ใช่ “ปัจจุบัน” อีกต่อไปที่คุณต้องอยู่กับมัน คุณต้องหาคำาตอบ 
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ให้แก่ตัวเองว่า มันจะเกิดสภาพการณ์อย่างไร ใน 2 ปีข้างหน้า แล้วเริ่ม 

เตรียมตัวให้พร้อมเสียแต่วันนี้ ธุรกิจฟุตบอลถือเป็นตัวแบบของโครงสร้าง

การจ่ายค่าตอบแทนและแรงจูงใจตามระดับความสามารถเฉพาะ 

(Competency Based) ตามระดับความสำาเร็จและผลงานที่ทำาได้ 

(Performance Based) และตามระดับความสามารถในการประสานงาน 

การทำางานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมในผลงานร่วมกัน (Collaboration 

Based) ที่ชี้วัดได้จากจำานวนเกมที่พวกเขาได้รับการคัดเลือกให้ลงเล่น  

จำานวนครั้งของการมีส่วนร่วมในการส่งผ่าน ป้องกัน ตลอดจนส่วนร่วม 

ในการทำาประตู ซึ่งการกำาหนดรูปแบบค่าตอบแทนดังกล่าว ทำาให้ 

การบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนมีความยืดหยุ่นอย่างมาก และถือเป็น 

ย้ายต้นทุนความเสี่ยง (Economic Risk) จากสโมสรหรือฝ่ายบริหารไปอยู่ 

ที่ตัวนักฟุตบอลเอง

แต่กระนั้น เงินก็ไม่ใช่สิ่งจูงใจแต่เพียงอย่างเดียว ที่จะสามารถ 

“ดึงดูด” และ “รักษา” คนเก่งในระดับโลก ให้เข้ามาอยู่กับระบบของ 

สโมสร การได้ตัว โรบิน ฟาน เพอซี่ จากสโมสรอาร์เซนอล ก็เป็นอีก 

ตัวอย่างหนึ่ง ที่ปฏิเสธการต่อสัญญากับทีมเดิมและค่าจ้างท่ีสโมสรเดิม 

ยอมทุ่มหมดหน้าตัก เพื่อขอให้คงอยู่กับสโมสร เพื่อมาร่วมหัวจมท้ายกับ 

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ด้วยเหตุผลของโอกาสในความสำาเร็จ และสิ่งท้าทาย

ความสามารถใหม่ ๆ และการตัดสินใจของเขาก็ไม่ผิดพลาด เพราะเพียง

ฤดกูาลแรกทีเ่ขาเขา้มาเลน่ เขากไ็ดส้มัผสักบัถว้ยรางวลัชนะเลศิ พรเีมยีร ์ลกี 

ประจำาฤดูกาลนี้ ตามความฝันของเขาในทันที พร้อมกับตอบแทนแก่สโมสร

ด้วยตำาแหน่งดาวยิงสูงสุดประจำาฤดูกาล
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ค่านิยมและทัศนคติของคนรุ่นใหม่ ไม่ปฏิเสธในการทำางานร่วมกัน 

เป็นทีม แม้แต่ละคนในทีมจะมีความแตกต่าง หลากหลาย เพราะด้วย 

ความเช่ือมั่นและความคิดเชิงบวกที่ว่า จะ “ให้ทำาอะไร เราทำาได้ทั้งนั้น” 

ตราบที่มีผู้มาช่วยแนะนำา ชี้แนะ วิจารณ์การทำางานในทางบวก กับระบบ

สนับสนุนการทำางานท่ีเป็นระบบ ทันสมัย เพื่อช่วยพัฒนาการทำางานของ 

พวกเขา คนรุ่นใหม่ชอบที่จะได้รับมอบงานในหลายลักษณะ แต่พวกเขาก็

ต้องการความชัดเจนในการทำางาน ว่าสิ่งท่ีได้รับมอบหมายให้ทำาจะส่งผล 

และให้คุณค่าต่อทั้งตนเองและต่อองค์การในภาพรวมอย่างไร แล้วครั้น 

เมือ่งานทีไ่ดร้บัมอบหมายสำาเรจ็ พวกเขากพ็รอ้มทีจ่ะเผชญิหนา้กบัสิง่ทา้ทาย

ใหม่ตามที่ตนเองคาดหวังในระดับต่อไป ในลักษณะที่ว่า เมื่ออยู่ก็มีความ

ผูกพัน แต่ก็มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านจากไป (Commit, But Mobile)  

ได้อยู่เสมอ
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มุมมองการบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ : 
เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน กับ สโมสรฟุตบอล 
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ตอนที่ 3)

ม.ล.พัชรภากร เทวกุล
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 14 มิถุนายน 2556

มผีูใ้หค้วามเหน็วา่ อเลก็ซ ์เฟอรก์สูนั เปน็มากกวา่ผูจ้ดัการ มคีนเปรยีบ

เขาเหมือนกับผู้อำานวยการวงดนตรีออเคสตรา เจ้าของโรงละครแห่ง 

ความฝัน ไปจนถึงหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ  

ความสำาเร็จของเขาที่มีมาได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยเพราะเหตุผลเดียว 

คือ เขาเข้าใจใน “คน” และเขารู้ว่า ควรจะต้องกระตุ้น จูงใจคน สร้างและ

รักษาวินัยในการทำางาน และสร้างให้เกิดกำาลังใจได้อย่างไร

เพราะสำาหรับเขา มันไม่ใช่เพียงแค่การ “บริหารคน” แต่มันคือ 

การ “สร้างคน” นักฟุตบอลรุ่นใหม่ที่เป็นเด็กมีพรสวรรค์ด้านฟุตบอล  

หลายคนกลับติดเย่อหยิ่ง หลงตัว แต่กับช่องว่างระหว่างวัยที่ห่างกันราว 

ปูก่บัหลาน เขากลบัสือ่สารความคดิเพือ่ขดัเกลาพวกเดก็รุน่ใหมด่ว้ยขอ้ความ

ที่ง่ายต่อการเข้าใจ

“ผมพยายามบอกพวกเขาว่า การลงทุนฝึกฝนตนเองอย่างหนัก ก็นับ

เป็น “พรสวรรค์” ประการหนึ่งเช่นกัน และมากไปกว่านั้น ผู้ที่ได้ชื่อว่า 

มีพรสวรรค์อยู่แล้วก็จำาเป็นที่สุด ที่ยิ่งจะต้องทุ่มเทกับฝึกให้หนักกว่าผู้อื่นท่ี
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ไม่ได้มีพรสวรรค์อีกหลายเท่า และถ้าพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถสร้างวินัย

ให้แก่ตัวเอง อันเป็นสิ่งที่สโมสรร้องขอเมื่อพวกเขามาอยู่กับเราที่นี่ พวกเขา

ก็จำาเป็นต้องออกไป” เขาบอกว่า เทคนิควิธีการส่ือสารกับ “คน” เป็น 

สิ่งสำาคัญ และมันจำาเป็นที่ต้องใช้จินตนาการเพื่อสร้างให้เกิดเป็นแรงกระตุ้น 

บันดาลใจ

“ผมเคยได้ยินผู้ฝึกสอนรายหนึ่งเริ่มต้นการพูดคุยกับนักเตะว่า  

นี่คงเป็นพันครั้ งแล้วกระมัง ท่ีผมต้องมายืนพูดกับพวกคุณอย่างนี้   

แล้วในทันใดนั้นนักเตะคนหนึ่งก็สวนเขาขึ้นมาว่า ใช่ครับ แล้วกว่าครึ่งหนึ่ง 

ที่คุณพูดนั่น ผมหลับตลอด ดังนั้น ผมจึงชอบใช้เทคนิคการส่ือสารโดยใช้ 

เรื่องราวที่ไม่ซ้ำากัน เปลี่ยนรูปแบบไป แต่โดยทั่วไปก็ยังคงความหมายที่ซ้ำากัน เปลี่ยนรูปแบบไป แต่โดยทั่วไปก็ยังคงความหมายที่กัน เปลี่ยนรูปแบบไป แต่โดยทั่วไปก็ยังคงความหมายที่ 

เกีย่วกับความคาดหวงั การทำาใหพ้วกเขาเชือ่มัน่ในตวัเองและเพือ่นรว่มทมี”  

“ครั้งหนึ่ง ผมได้ไปฟัง อันเดร โบเชลลี นักร้องโอเปร่าร้องกับวงออเคสตรา 

ผมนัง่ฟงัและพยายามคดิตามถงึเรือ่งของการประสานถว่งทำานองของเครือ่ง

ดนตรแีตล่ะชิน้ การขบัรอ้งบรรเลงรว่มกนัใหเ้ปน็ทมี คนหนึง่เร่ิม อกีคนหนึง่

หยุด อีกคนหนึ่งสอดประสาน คิดแล้วมันตื่นใจ ผมนำาความคิดเหล่านี้ 

ไปพูดคุยกับนักเตะในทีม เกี่ยวกับการบรรเลงเพลงในวงดนตรีออเคสตรา 

และการเป็นทีมงานที่สมบูรณ์แบบ” ที่ข้างสนาม เฟอร์กูสัน ได้รับสมญาว่า

เป็นจอมข่มขู่กรรมการ ในห้องแต่งตัวนักกีฬา เขาเป็นพ่อปากไดร์เป่าผม  

จอมขว้างรองเท้า แต่ในอีกด้านหนึ่ง ผู้จัดการที่โลกยอมรับว่าประสบ 

ความสำาเร็จที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลของโลกคนนี้  

แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนไหวต่อคน และต่อสถานการณ์  
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มิได้มีเพียงแค่บุคลิกลักษณะที่ดูเป็นคนอารมณ์ร้ายตามฉายาที่ถูกตั้ง 

ในประการหนึ่ง เขาเป็นคนที่มีความคิด ความรู้สึก ท่ีเรียกได้ว่า “ติดดิน 

เป็นที่สุด” สำาหรับนักฟุตบอลหนึ่งคน และสำาหรับมนุษย์ธรรมดา ๆ ทั่วไป

เช่นกัน มันไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่ได้ยินคำาพูดชมเชยว่า “คุณทำาได้ดีมาก 

(well done)” และผมว่าคำาพูดดังกล่าว เป็นเคร่ืองมือจูงใจ สร้างขวัญ 

กำาลังใจที่ดีที่สุด เท่าที่มีการถูกคิดค้นขึ้นมาในวงการกีฬา” เฟอร์กูสัน กล่าว 

และสำาหรับ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน แล้ว การสร้างขวัญกำาลังใจ คือหัวใจของ  

“การบริหารคน” เฟอร์กูสัน หยิบยกศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก รอบชิง

ชนะเลิศระหว่างแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดกับบาร์เยิน มิวนิก ที่ในเกมขณะนั้น 

บาร์เยินฯ ทำาประตูนำาไปก่อนในคร่ึงแรก และครองเกมเหนือกว่าแมนเชสเตอร์  

ยไูนเตด็ อยา่งเหน็ไดช้ดั แตใ่นทีส่ดุในชว่งนาทสีดุท้าย แมนเชสเตอร์ ยไูนเต็ด 

พลิกกลับมายิงสองประตู และเอาชนะคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศไปครองได ้

ในที่สุด มันคือสิ่งที่เขาภาคภูมิใจกับการที่เขาสามารถสร้างขวัญกำาลังใจ 

ใหแ้ก่นักเตะ โดยเฉพาะในชว่งเวลาทีเ่ขาตอ้งแกเ้กมระหวา่งชว่งเวลาพกัครึง่  

เขาบอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้จัดการ นอกเหนือไปจากการปรับแผน ในการ

ทำาให้นักเตะเกิดความมุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่ย่อท้อ และเชื่อมั่นในแผนการเล่น  

และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของการทำางานเป็นทีม

และในการบริหารคน เฟอร์กูสัน บอกว่า เขาไม่เคยให้ความสำาคัญ 

แค่การดูแลนักเตะที่ได้รับการคัดเลือกให้เล่นในเกมนั้น แต่เขายังให้ 

ความสำาคัญกับผู้ท่ีไม่ได้รับการคัดเลือกท้ังหมดด้วย โดยเฉพาะการให้ 

ความสำาคัญ การสร้างกำาลังใจ ให้กำาลังใจ เพื่อตอกย้ำาความมั่นใจให้แก่ย้ำาความมั่นใจให้แก่ความมั่นใจให้แก่ 

นักเตะที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
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“ผมเองสมัยเป็นนักเตะถูกคัดชื่อออกจากการแข่งขันชิงชนะเลิศ 

ที่สกอตแลนด์ในนาทีสุดท้าย ดังนั้นผมจึงเข้าใจความรู้สึกผิดหวังเช่นนั้น 

เป็นอย่างดี คำาพูดที่ผมมักจะพูดอยู่เสมอคือว่า ผมอาจจะผิดก็ได้ แต่ผม 

แค่คิดว่า น่ันก็เป็นแค่ทีมที่ดีที่สุดเพียงแค่สำาหรับวันนี้เท่านั้น และนั่น

หมายความว่าเป็นเพียงแค่แท็กติกของการเล่นในวันนี้ และมันยังมีเกม 

ที่ใหญ่กว่าในวันต่อไป รอพวกคุณอยู่”
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มุมมองการบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ : 
เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน กับ สโมสรฟุตบอล 
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ตอนที่ 4)

ม.ล.พัชรภากร เทวกุล
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน 2556

และเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้เอง Harvard Business School ได้เชิญ 

เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ไปเป็นวิทยากรพิเศษ ภายใต้หัวข้อ The Business 

of Winning

อาจารย์ประจำาช้ันวิชาได้ให้ความเห็นว่า เทคนิคการบริหารคน 

ของเฟอร์กูสัน อันดูโดดเด่น คือ ความสามารถใช้ “ความรัก” และ “ความ

กลัว” ให้เกิดขึ้นอย่างสมดุล และเฟอร์กูสัน เก่งที่จะรู้จักแปลงความกลัว 

ความวติกกงัวล กระทัง่ความโกรธเกรีย้วทีอ่ยูภ่ายในทัง้ตัวเขาและนกัเตะให้ 

กลายเป็นพลังความมุ่งม่ันสู่ความสำาเร็จ เฟอร์กูสันเองไม่ใช่บุคคลสมบูรณ์แบบ 

เขาเองมีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกับนักเตะ กับกรรมการ และเจ้าหน้าที่

บริหารของสมาคมฟุตบอล จนถูกลงโทษห้ามคุมทีมในสนามแข่งขัน กว่า  

17 เกม แต่ในอีกมุมหนึ่ง สื่อมวลชนของอังกฤษก็มีความเห็นเชิงวิพากษ์

วจิารณว์า่ ในชว่งเวลาท่ีเฟอรก์สูนัเป็นผูจ้ดัการสโมสรแหง่นี ้ซเูปอรส์ตารข์อง

ทมีหลายคน หากในวนันัน้ไมม่เีฟอรก์สูนั ทีเ่ปน็มากกวา่ผู้จัดการ แต่หากเปน็

นักบริหารจัดการ “คน” แบบมืออาชีพแล้ว หลายคนคงแทบไม่มีวันผุดวันเกิด 



องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

กระแสคน กระแสโลก 23

ในวงการฟุตบอลอย่างนี้ ทุกคนยังคงจำาภาพของ เอริค คันโตนา สุดยอด 

กองหน้าตลอดกาลกระโดดถบีแฟนฟตุบอลคูแ่ขง่ดว้ยทา่กงัฟ ูนกึถงึภาพ รอย 

คีน กปัตนัทมี และผูจ้ดัการทมีฟตุบอลมอือาชพี ทีส่มยัเล่นอยูก่บัทมี เคยถกู

ใบแดงไลอ่อกจากสนามจากการกระโดดเสยีบนกัฟตุบอลคูแ่ขง่ไดร้บับาดเจบ็

หลายต่อหลายครั้ง ตลอดจน ปีเตอร์ ชไมเคิล ผู้รักษาประตูโลกไม่ลืม กับ

ทา่ทางวางกา้มตะโกนตะคอกกองหลงัเพือ่นรว่มทมีเดียวกนัอยา่งบา้คล่ัง แต่

สิง่ทีเ่ฟอรก์สูนัม ีคอืความเขา้ใจในธรรมชาตขิองมนษุย ์อารมณค์วามรูส้กึของ

นักกีฬา จิตวิทยาของการบริหารจัดการกับอารมณ์โกรธเกรี้ยว และศิลปะ

ของการสร้างให้วายร้ายทั้งหลาย กลายเป็นผู้ที่มุ่งมั่น รักทีม รักสโมสรและ

นำาไปสู่การประสบความสำาเร็จ ในทุกระดับ เฟอร์กูสัน บอกว่า ฟุตบอลใน

มมุมอง “ธรุกจิแหง่การเอาชนะ” สิง่ทีเ่ขาคาดหวงัจากเหลา่นกัเตะ บนฐาน

ของการเล่นกันเป็นทีม คือความเอาจริงเอาจัง มุ่งมั่นเป็นผู้ชนะและไม่ยอม

แพ ้เมือ่ฤดกูาลกอ่นท่ีแมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ ปลอ่ยใหท้มีคูแ่ขง่รว่มเมอืง แมน

เชสเตอร์ ซิตี้ คว้าถ้วยชนะเลิศพรีเมียร์ลีก ไปในเกมสุดท้ายและนาทีสุดท้าย

ของการแขง่ขนั เขาใชค้วามผดิหวงั ความรูส้กึเจบ็ปวดกบัวนัสดุทา้ยในฤดกูาล

ที่ผ่านมา ให้เป็นสิ่งกระตุ้นจูงใจให้ทำาฤดูกาลนี้ให้ดีที่สุด เขาสั่งนักฟุตบอล

ของเขาทกุคน ดว้ยประโยคงา่ย ๆ  วา่ “ตอ้งไมย่อมให ้แมนเชสเตอร ์ซติี ้ชนะ

พวกเราสองปีติดต่อกัน” นโยบายที่สั้น ง่าย แต่ได้ใจความชัดเจน และสรุป

เป้าหมายในการเลน่สำาหรบัพวกเขาในทกุเกมการแขง่ขนั ตลอดทัง้ฤดกูาลไว้

ได้ทั้งหมด และเมื่อถึงปลายฤดูกาลนี้ พวกเขาก็ไม่พลาดอีกต่อไป แมนเชส

เตอร์ ยูไนเต็ด เก็บชัยชนะในเกมสำาคัญ ๆ ไว้อย่างเหนียวแน่นอย่างต่อเนื่อง 
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จนทำาคะแนนทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ขาดลอย คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ  

ก่อนที่เกมในฤดูกาลแข่งขันจะสิ้นสุดลงถึง 4 เกม

เฟอร์กูสัน บอกว่า ตำาแหน่งผู้จัดการ มีบทบาทหน้าที่ที่จะต้อง 

“ควบคุมสถานการณ์” ไว้ให้อยู่ในมือ และต้องพยายามไม่ให้มีสิ่งใด 

มาเปลี่ยนแปลงความสามารถในการควบคุมดังกล่าว ทั้งในสนามและ 

นอกสนาม และเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการเพื่อควบคุมสถานการณ์

ทีด่ ีคอื การสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ “ในชว่งพกัคร่ึง คณุมเีวลาแคไ่มเ่กนิ 

8 นาที ในห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวท่ีจะสื่อสารกับนักเตะ ก่อนที่ผู้ที่  

รับผิดชอบจัดการแข่งขันจะเรียกพวกคุณกลับสู่สนามอีกครั้ง ดังนั้น  

มันจึงสำาคัญที่จะต้องใช้เวลาท่ีมีอยู่เพียงน้อยให้คุ้มค่าที่สุด” “เมื่อทีมกำาลัง

นำา การสื่อสารเป็นเรื่องไม่ยาก ผมจะพูดเรื่องเป้าหมาย แผนการเล่น การมี

สมาธิกับเกม การไม่ประมาท หลงตัวเองจนผ่อนเกม และเรื่องเล็ก ๆ  

น้อย ๆ แต่หากทีมกำาลังตาม ผมจะต้องแน่ใจว่า ผมกำาลังพูดในเรื่องสำาคัญ

ที่สุด ที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเล่นอย่างแท้จริง” และเมื่อ 

วันที่เฟอร์กูสัน จะต้องจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กับบทบาทหน้าที่ของ 

ผู้จัดการไป เขาก็ไม่ลืมท่ีจะท้ิงท้าย เรื่องของความเป็นมืออาชีพของเขา 

ในการบริหาร “คน” ด้วยแผนสืบทอดตำาแหน่งให้แก่ผู้ที่จะเข้ามารับหน้าที่

ต่อจากเขา โดยที่สุดคณะกรรมการบริหารสโมสรได้มีมติเป็นเอกฉันท์ 

ในการรับ เดวิด มอยส์ อดีตผู้จัดการทีมเอฟเวอร์ตัน เข้าไปดำารงตำาแหน่ง 

ผู้จัดการทีมฟุตบอล ตามข้อเสนอของ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน “เรารู้ว่า  

การเกษียณอายุจากการทำาหน้าที่ผู้จัดการของเขา จะต้องมาถึงไม่วันใด 

ก็วันหนึ่ง และเราก็ช่วยกันวางแผนเตรียมความพร้อมสำาหรับวันนี้ ด้วยการ
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ทำาให้แน่ใจว่า คุณภาพของนักฟุตบอลและโครงสร้างของสโมสรอยู่ใน 

ระดับเป็นเลิศ และด้วยวิสัยทัศน์ กำาลังความสามารถของ เซอร์ อเล็กซ์ 

เขาได้สร้างให้ทีมทุกชุดในสโมสรอยู่ในระดับดีเลิศ ที่จะทำาให้ผู้ที่มาสืบทอด

ตำาแหน่งสามารถวางใจและสานต่องานได้ในสโมสรที่ดีที่สุด และมี  

แฟนฟุตบอลที่จงรักภักดี ติดตามการแข่งขันมากที่สุดในโลกแห่งนี้”  

เดวิด กิลล์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสโมสรกล่าว “และงานที่ผม 

จะมอบหมายให้แก่พวกท่านในวันนี้ คือต้องยืนเคียงข้างผู้จัดการคนใหม่” 

เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน กล่าวท้ิงท้าย ในวันกล่าวอำาลาชีวิตการทำางาน 

ของเขาต่อหน้านักฟุตบอล ผู้บริหารสโมสร และผู้ชมที่เป็นแฟนของสโมสร 

ณ สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด กว่า 70,000 คน และแฟนสโมสรผู้ที่ได้รับชม

ผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์อีกกว่า 369 ล้านคนทั่วโลก

เรียบเรียงและใช้ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ www.manutd.com, www.bbc.co.uk, 
www.guardian.co.uk, www.telegraph.co.uk
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อ้อมโลก ไปดูงาน (แล้วฝันหวาน) 
ที่ วอชิงตัน ดี.ซี. (ตอน 1 สวัสดี อเมริกา) 

ดร.รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 11 ตุลาคม 2556

 

ในที่สุด เครื่องบินก็ร่อนลงแตะพื้นรันเวย์ของสนามบินนานาชาติ 

Dulles อย่างนุ่มนวล “สวัสดี อเมริกา ดีใจที่พบกันอีกครั้ง”

ทีมงานและผู้เขียนได้รับโอกาสที่ดีจากสำานักงาน ก.พ. ให้ไปดูงาน 

เกี่ยวกับแบบทดสอบท่ีใช้ในการคัดเลือก ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศ

สหรัฐอเมริกา พวกเราจึงนั่งเครื่องบินอ้อมโลกไปครึ่งโลก เพื่อดูงาน เสร็จ

แล้วก็ฝันหวานว่าจะทำาอะไรกับสิ่งที่ดูงาน เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้นได้บ้าง

เป้าหมายที่เราสนใจคือ แบบทดสอบ General Aptitude Battery 

Test หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า GABT ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่เคยใช้กันอย่างแพร่

หลายสำาหรับการจ้างงานในภาครัฐ แต่ในภายหลังได้เลิกใช้ไป จากนั้นเรา 

ไปดูแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพของทหาร (Armed Services 

Vocational Aptitude Battery หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ASVAB ซึ่งเป็น 

แบบทดสอบที่มีประวัติอันยาวนานตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ทีเดียว 

ตัง้แตป่ ี1976 ASVAB ไดก้ลายเปน็แบบทดสอบชดุเดยีวสำาหรบัการคดัเลอืก 

และการจำาแนก สำาหรบัผูท้ีจ่ะทำางานในหนว่ยงานทหารท้ังหมด นอกจากนัน้

เรายังไปศึกษาดูงานที่ Educational Testing Service หรือ ETS เพื่อศึกษา

เกี่ยวกับการปรับเทียบมาตรคะแนน (Equating) ที่ Office of Personnel 
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Management หรือ OPM เพื่อศึกษาดูงานเรื่อง Classification  

and Competency Assessment และสุดท้ายเราไปเยี่ยมสำานักงานผู้ดูแล

นักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งหมดนี้จะได้เล่าสู่กันฟังเป็นตอน ๆ ไป

พวกเราเดินทางด้วยสายการบินอเมริกัน เพราะมีเส้นทางการบินตรง

ไปยังวอชิงตัน ดี.ซี. ระบบการเรียกผู้โดยสารขึ้นเคร่ืองโดยท่ัวไปให้สิทธิ 

ขึน้เครือ่งก่อนกับผูโ้ดยสารชัน้ธรุกจิทีจ่า่ยคา่ตัว๋โดยสารแพงกวา่เกอืบ 1 เทา่ 

ของชั้นประหยัด และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเด็กเล็กเดินทาง 

ด้วยก่อน แต่ที่พิเศษกว่านั้น สายการบินอเมริกันยังให้สิทธิพิเศษกับ 

ทหารอเมริกันที่จะได้ขึ้นเครื่องก่อนด้วย ซึ่งอาจจะดูแปลกในสายตาของ 

บางคน เพราะทหารบึกบึน (ขนาดถือปืนแบกปูนไปโบกตึก หรือ ท ทหาร

อดทน) ควรเสียสละเพื่อผู้อื่น แต่ว่าการปฏิบัติพิเศษต่อทหารก็มีเหตุผล  

ที่มีที่มาจากประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สงคราม 

ประกาศอิสรภาพจากอังกฤษทีเดียว แต่ว่าขณะนั้นเป็นเพียงแนวปฏิบัติ 

ที่ให้สิทธิพิเศษแก่ทหาร โดยยังไม่มีกฎหมายรองรับ จนกระทั่งช่วงท้าย 

ของสงครามกลางเมืองจึงได้มีกฎหมายที่ให้สิทธิพิเศษกับทหารผ่านศึก  

ในการรับราชการในฝ่ายพลเรือน และยังคงใช้อยู่จนกระทั่งทุกวันนี้

อาจจะกล่าวได้ว่า สหรัฐอเมริกาก่อตั้งและดำารงอยู่ด้วยความ 

กล้าหาญของทหารนับตั้งแต่สงครามประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ 

สงครามกลางเมือง สงครามโลก ครั้งท่ี 1 และ 2 และสงครามอื่น ๆ ที่

สหรฐัอเมรกิาเขา้รว่มรบ จงึไมแ่ปลกทีท่หารในประเทศนีจ้ะได้รับสิทธพิิเศษ 

บางคนอาจมองว่าไม่ยุติธรรม บางคนอาจมองว่าเหมาะสมดีแล้ว ก็แล้ว 

แต่จะมองกัน
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การขึ้นเครื่องของสายการบินอเมริกันยังเป็นระบบที่ดี มีการแบ่ง 

เป็นโซน หรือกลุ่มของผู้ที่จะได้ขึ้นเครื่องบินก่อนหรือหลัง เช่น โซน 1 คือ 

ผู้ที่อยู่ท้ายเครื่อง หรือนั่งด้านใน เป็นต้น โซน 2, 3, 4 จะขึ้นเครื่องตามลำาดับ 

ทำาให้การเดินเข้า-ออก การเก็บสัมภาระไม่สับสนอลหม่านมากนัก พนักงาน

จะเข้มงวด ใครจะมาตีหน้าซื่อ ทำาไม่รู้ไม่ชี้ ขึ้นเครื่องก่อนที่จะเรียกไม่ได้  

สายการบินอเมริกาพนักงานต้อนรับเข้มงวดมาก ผู้โดยสารจึงมีระเบียบ

เรียบร้อยกันดี นอกจากนี้ การดูแลเก็บกระเป๋าเป็นหน้าท่ีของผู้โดยสาร 

ที่ต้องดูแลเก็บกันเองให้ดี ถ้าผู้โดยสารคนใดเก็บไม่ดี พนักงานมาเรียก 

ให้เก็บใหม่ แถมว่าให้อีกว่า “ก็ควรรู้นะว่าเก็บกระเป๋าแบบนี้แล้วปิดท่ีเก็บ

กระเป๋าไม่ได้ มาเก็บใหม่” โหดเอาเรื่องทีเดียว แต่นับว่ามีประสิทธิภาพดี 

ไม่มีใครกล้าวีนเลย พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินนี้  

ดูมีประสบการณ์และสูงด้วยวัยวุฒิ รูปร่างก็บึกบึนแข็งแรง ไม่มีเอวเล็ก 

เอวบางให้เห็น ซึ่งน่าจะเหมาะกับลักษณะงานที่ดูหนักเอาเรื่องทีเดียว

ระหว่างการเดินทางมีบางช่วงสภาพอากาศไม่ปกติ เครื่องบินสั่น 

อย่างแรง ข้าวของตกเต็มครัว พอให้ตื่นเต้นตกใจกันบ้าง ในครั้งหน้าผู้เขียน

จะเล่าเรื่องการไปดูงานเกี่ยวกับแบบทดสอบท่ีเคยใช้ในการคัดเลือก

ข้าราชการพลเรือน ที่กระทรวงแรงงานของสหรัฐให้ฟังค่ะ
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อ้อมโลก ไปดูงาน (แล้วฝันหวาน) 
ที่ วอชิงตัน ดี.ซี. (ตอน 2 แบบทดสอบที่เคยใช้คัดเลือก
ข้าราชการที่กระทรวงแรงงาน)

ดร.รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 18 ตุลาคม 2556

 

คณะดงูานเกีย่วกบัแบบทดสอบทีใ่ชใ้นการคดัเลอืกทีก่รงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันท่ี 5-9 สิงหาคม 2556 ได้ประสาน 

กับคุณ Jill Feldman (ผ่านทางคุณฐิติมา สุทธาวาสสุนทร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่

ที่สำานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา) คุณ Jill ทำาหน้าที่เกี่ยวกับ

การต่างประเทศท่ี Executive Secretariate & Ombudsman ของ  

Office of Personnel Management ช่วยประสานงานให้จนได้ความว่า 

เรื่องแบบทดสอบ General Aptitude Battery Test เป็นของกระทรวง

แรงงาน โดยมีคุณ Patricia Butler เป็นผู้ช่วยประสานงานอีกต่อหนึ่ง  

คณุ Jill Feldman ไดก้รณุาทำาหนังสอืตอบรบัให้เราสำาหรบัไปทำาวซีา่อกีดว้ย 

ต้องขอบคุณคุณ Jill และ Office of Personnel Management เป็น 

อย่างมากทีเดียว

ขอ้สงัเกตของการไปดงูานในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบั

ไปดูงานในประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อนบ้านของเราแล้ว การต้อนรับแตกต่าง

กันอย่างมาก ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากวัฒนธรรม เมื่อครั้งที่เราไปดูงาน 

ที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน เราจะได้รับการดูแลตั้งแต่เท้าแตะสนามบิน  
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จนยา่งเทา้ออกเพือ่เดนิทางกลบัทเีดยีว ระหวา่งการประชมุมกีารเล้ียงอาหาร

กันอย่างมากมาย แต่สำาหรับที่สหรัฐอเมริกาแล้ว จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 

และด้วยระบบรักษาความปลอดภัย เราต้องแจ้งรายละเอียดของคณะดูงาน

ทุกคน ชื่อ อายุ ตำาแหน่งงาน วีซ่าฯ ไปล่วงหน้า 2 สัปดาห์ทีเดียว ไม่เช่นนั้น

จะไม่สามารถเข้าไปภายในส่วนราชการของเขาได้เลย ก่อนอื่นเรามาทำา 

ความรู้จักแบบทดสอบที่เราไปดูกันสักเล็กน้อยก่อน

General Aptitude Battery Test หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า GABT เป็น

แบบทดสอบพัฒนาโดยหน่วยบริการจ้างงานสหรัฐ (U.S Employment 

Service / U.S.E.S) ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน โดยพัฒนาขึ้น

ในช่วงทศวรรษท่ี 1941 และได้รับการนำาไปใช้ในรัฐต่าง ๆ สำาหรับการ

แนะแนวอาชีพและการบรรจุลงตำาแหน่ง ซึ่งใช้ท้ังในงานรัฐบาลและงาน

เอกชนมากกว่า 12,111 อาชีพ ก่อนที่รัฐบัญญัติสิทธิพลเมือง ค.ศ. 1991 

มีผลใช้บังคับนั้น ว่ากันว่า มีผู้เข้ารับการทดสอบด้วยแบบทดสอบดังกล่าว 

ถึงประมาณ 611,111 คน ต่อปี ใน 31 รัฐ ทีเดียว

ในช่วงทศวรรษท่ี 1981 พบว่า GABT มีปัญหาในการนำาไปใช้  

เพราะคนผิวขาวมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคนผิวดำาอย่างชัดเจน ส่งผลให้โอกาส

ในการได้งานหรือการเลื่อนตำาแหน่งของคนผิวขาวสูงกว่าคนผิวดำาอย่าง

ชัดเจน รัฐบาลจึงสั่งเลิกใช้แบบทดสอบนี้สำาหรับการจ้างงาน อย่างไรก็ดี  

แบบทดสอบ GABT กย็งัไดร้บัการปรบัปรงุและนำามาใชเ้ปน็หนึง่ในเครือ่งมอื

ด้านอาชีพ ที่เรียกว่า Ability Profile สำาหรับใช้แนะแนวผู้ที่กำาลังหางานว่า

เขาเหมาะสมกับอาชีพอะไร
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Mr. David W. Rivkin เป็นเจ้าหน้าที่เทคนิค ที่มีประสบการณ์ 

เกี่ยวกับการพัฒนา Ability Profiler และ Ms. Pam Frugoli ซึ่งเป็นหัวหน้า

ทีมประเมินทักษะของระบบโครงข่ายอาชีพ (ระบบ O*NET) เป็นผู้ที่มา 

พบปะกับคณะดูงาน ซึ่งก่อนที่เราจะเดินทางไปสหรัฐ เราได้รับเอกสาร  

อ่านล่วงหน้าหลายฉบับรวมกันนับเป็นร้อย ๆ หน้าทีเดียว การเตรียมศึกษา

ลว่งหนา้ทำาใหเ้วลาทีใ่ชใ้นการดงูานไมม่ากนกั แตก็่ได้ขอ้มลูมากมายทีจ่ะนำา

มาต่อยอดงานของสำานักงาน ก.พ. ได้ในโอกาสต่อไป

หลังจากดูงานท่ีกระทรวงแรงงานซ่ึงอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ Smithsonian 

พวกเราจึงแวะเยี่ยมชมในวันนี้ นอกจากจะฝันหวานว่า เราได้แง่มุมที่ 

จะสามารถปรับปรุงพัฒนางานเกี่ยวกับแบบทดสอบแล้ว เราก็ยังฝันว่า  

เราจะมีพิพิธภัณฑ์ท่ียิ่งใหญ่แบบ Smithsonian ที่ผู้คนทั่วโลกต่างเดินทาง 

มาเยี่ยมชมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ผู้เขียนเคยมา Smithsonian หลายครั้ง ทุกคร้ังจะแวะมาเยี่ยมชม 

เพชร Hope อื่นลือลั่น ครั้งนี้ได้ถ่ายรูปส่งไปให้น้องที่ทำางานดู น้องบอกว่า 

“สวยจงั” แลว้ถามวา่ “พีจ่ะซือ้มาฝากหรอืเปลา่” ทำาเอาตอบไมถ่กูทเีดยีว

ครั้งหน้า เราจะพาไปดูงานท่ี HumRRO เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแบบ

ทดสอบที่ใช้ในการคัดเลือกทหารกันค่ะ
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อ้อมโลก ไปดูงาน (แล้วฝันหวาน) 
ที่ วอชิงตัน ดี.ซี. (ตอน 3 แบบทดสอบคัดเลือกทหาร
ที่ HumRRO)

ดร.รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม 
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 25 ตุลาคม 2556

 

สำานกังาน ก.พ. ไดอ้นญุาตใหค้ณะดงูานไปดูงานเกีย่วกบัแบบทดสอบ

ที่ใช้ในการคัดเลือกท่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง 

วันที่ 5-9 สิงหาคม 2556 ซึ่งคุณ Jill Feldman ผู้ทำาหน้าที่เกี่ยวกับ 

การต่างประเทศท่ี Executive Secretariate & Ombudsman ของ  

Office of Personnel Management กรุณาเป็นผู้ประสานงานให้

ในครัง้นีผู้เ้ขยีนจะเลา่ประสบการณก์ารไปดงูานที ่Human Resources 

Research Organization หรือ HumRRO เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแบบทดสอบ

ที่ใช้ในการคัดเลือกทหาร ที่เรียกว่า ชุดแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ 

ของทหาร (Armed Services Vocational Aptitude Battery หรอื ASVAB)

ก่อนอื่นเรามาติดต่อกับ HumRRO คุณ Jill Feldman ให้ข้อมูลมาว่า

หน่วยงานที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแบบทดสอบ ASVAB คือ National 

Academy of Science หรือ NAS แต่จากการประสานงานทาง e-mail  

ทาง NAS ส่งต่อเรื่องของเรามาให้ HumRRO เนื่องจากองค์การนี้เป็น 

ผู้พัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับแบบทดสอบ ASVAB ให้กับหน่วยงานทหาร  

ก่อนอื่น เรามารู้จัก HumRRO กันก่อนค่ะ 
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HumRRO ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1951 ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวง

กองทัพ (Department of Army) ของสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัย 

George Washington โดยมีเป้าหมายในการดำาเนินการวิจัย การวิเคราะห์

ขอ้มูล ดำาเนินโครงการศกึษา และโครงการวจิยัตา่ง ๆ  เพือ่สนบัสนนุโปรแกรม

การวิจัยด้านบุคลากรของกระทรวงกองทัพ ในปัจจุบัน HumRRO เป็น

องค์การที่ไม่ค้ากำาไร ให้บริการลูกค้า ซึ่งมีทั้งหน่วยงานรัฐบาลกลาง และ

รัฐบาลท้องถิ่น รวมถึงองค์การต่าง ๆ ในด้านทุนมนุษย์ (human capital) 

ด้านการศึกษา การฝึกอบรม การวัดและประเมิน ตลอดจนการเก็บข้อมูล

สำารวจตา่ง ๆ  โดยเปา้หมายของการศกึษาดงูานคร้ังนีเ้กีย่วข้องกบัการพัฒนา

แบบทดสอบ ASVAB

สำาหรับชุดแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพของทหาร (Armed 

Services Vocational Aptitude Battery หรือ ASVAB) เป็นแบบทดสอบ 

ที่มีประวัติอันยาวนานตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ในชื่อของ Army  

Alpha และ Army Beta ในปี 1976 ASVAB ได้กลายเป็นแบบทดสอบ 

ชุดเดียวสำาหรับการคัดเลือกและการจำาแนก ท่ีใช้กับผู้ ท่ีจะทำางาน 

ในหน่วยงานทหารทั้งหมด แบบทดสอบแบ่งออกเป็น 10 ส่วนย่อย  

ส่วนย่อย ๆ เหล่านี้ถูกนำาไปรวมคะแนนเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มท่ีสำาคัญคือ  

การรวมคะแนนองค์ประกอบ การใช้เหตุผลทางเลขคณิต (Arithmetic 

Reasoning) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Math Knowledge) และคะแนน 

รวมด้านภาษา (Verbal Composite) เป็นคะแนนรวมท่ีเรียกว่า Armed 

Forced Qualification Test (AFQT) คะแนน AFQT ใช้เป็นส่วนหนึ่ง 

ในการคัดเลือกผู้ ท่ีประสงค์จะทำางานกับกองทัพ โดยมีปัจจัยอื่น ๆ  
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ทีใ่ชป้ระกอบการคดัเลอืก เชน่ ความแขง็แรงของรา่งกาย สายตา ขอ้กำาหนด

ด้านความปลอดภัย และระดับการศึกษา เป็นต้น

และเช่นเดียวกันกับท่ีอ่ืน ๆ เราต้องอ่านเอกสารที่ HumRRO ส่งให ้

เราล่วงหน้า เพื่อทำาให้การดูงานของเราได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ภายใน 

เวลาอันจำากัด Dr. William J. Strickland (ประธาน), Dr. Deirdre Knapp 

(รองประธาน ), Dr. Peter Ramsberger, และ Dr. Elise Axelrad เป็น 

ผู้ที่เข้าร่วมประชุม บรรยาย และตอบข้อสงสัยให้กับคณะดู นอกจากนี้  

Dr. Deirdre Knapp ยังได้บรรยายโครงการวิจัย Select21 Experimental 

Selection and Classification Instruments ซึ่งเป็นการพัฒนา 

แบบทดสอบในกลุ่ม Non-cognitive เพื่อหาวิธีการคัดเลือกที่ช่วยเพิ่ม 

ค่าความเที่ยงตรง (Incremental Validity) ให้กับการคัดเลือกทหาร  

นอกเหนือจากการใช้แบบวัด ASVAB เพียงอย่างเดียว

HumRRO ใหก้ารตอ้นรบัคณะดงูานเป็นอยา่งด ีโดยไดจ้ดัเลีย้งอาหาร

กลางวันร่วมกับพนักงานท้ังบริษัท และจัดให้มี session แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ดา้นการสรรหาและเลอืกสรรในประเทศไทยด้วย ตอนขากลับ 

Dr. Elise Axelrad ยังขับรถมาส่งคณะดูงานที่สถานีรถไฟใต้ดิน 

อีกด้วย พวกเรารู้สึกขอบคุณและประทับใจมากกับการดูงานที่ HumRRO 

เป็นอย่างมาก

ในครัง้หนา้ ผูเ้ขียนจะเปรยีบเทียบแบบทดสอบทีเ่รามาศกึษาดงูาน คอื 

General Aptitude Battery Test หรือที่เรียกย่อ ๆ  ว่า GABT แบบทดสอบ

ความถนัดทางอาชีพของทหาร (Armed Services Vocational Aptitude 

Battery หรือ ASVAB) กับแบบทดสอบภาคความรู้ความสามารถ 

ของสำานักงาน ก.พ.
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อ้อมโลก ไปดูงาน (แล้วฝันหวาน) 
ท่ี วอชิงตัน ดี.ซี. (ตอน 4 แบบทดสอบคัดเลือกของสหรัฐ 
กับแบบทดสอบของสำานักงาน ก.พ.)

ดร.รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

 

ความตอนท่ีแล้ว คณะดูงานไปดูงานเกี่ยวกับแบบทดสอบที่ใช้ 

ในการคัดเลอืกที ่กรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี ประเทศสหรฐัอเมรกิา ระหวา่งวนัที ่5-9  

สิงหาคม 2556 เราได้ไปที่กระทรวงแรงงาน เพื่อศึกษาเกี่ยวกบัแบบทดสอบ 

General Aptitude Battery Test หรือ GABT ที่เคยใช้สำาหรับการคัดเลือก

ข้าราชการในอดีต และในปัจจุบันได้ปรับปรุงมาเป็น Ability Profile  

ที่ใช้สำาหรับการแนะแนวอาชีพแทน นอกจากนี้ เรายังไปดูงานที่ Human 

Resources Research Organization หรือ HumRRO เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ

แบบทดสอบที่ใช้ในการคัดเลือกทหาร ที่เรียกว่า ชุดแบบทดสอบความถนัด

ทางอาชีพของทหาร (Armed Services Vocational Aptitude Battery  

หรือ ASVAB)

หากจะมีผู้ถามว่า แบบทดสอบ GABT และ ASVAB เหมือนหรือ 

แตกต่างจากแบบวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปหรือแบบวัดภาค ก.  

ของสำานักงาน ก.พ. อย่างไร ผู้เขียนพอจะอธิบายได้ดังนี้

GABT, ASVAB และแบบวัดภาค ก. ต่างก็เป็นแบบวัดท่ีมุ่งวัดความ

สามารถทางดา้นการคดิ (Cognitive Ability) และคาดหวงัทีจ่ะใชเ้พือ่ทำานาย
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ผลการปฏิบัติงานในอนาคต รวมถึงผลการฝึกอบรมด้วย สิ่งนี้เป็นข้อที่ 

เหมือนกัน GAB T นอกจากจะวัดความสามารถทางสมองด้านการคิด  

แล้ว ยังวัดความสามารถด้านการรับรู้ (Perceptual Ability) เช่น การรับรู้

รูปทรง คำาเหมือน เป็นต้น และความสามารถด้านการเคลื่อนไหว 

(Psychomotor Ability) เช่น ความคล่องแคล่วของการใช้นิ้วมือ เป็นต้น

ASVAB นอกจากวดัความสามารถดา้นการคิดแล้ว ยงัวดัความสามารถ

ด้านการรับรู้ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย สำาหรับแบบวัดภาค ก.  

วัดความเฉพาะความสามารถด้านการคิดเพียงอย่างเดียว

ลักษณะของ GABT และ ASVAB เป็นแบบทดสอบที่วัดความรวดเร็ว

ในการทำาตอบควบคู่กับความสามารถ เวลาที่ใช้ในการทำาตอบจึงจำากัด  

ในขณะที่แบบวัดภาค ก. เป็นแบบวัดความสามารถ ไม่ได้เน้นความรวดเร็ว 

ในการทำาตอบ

นอกจากนี้ แบบวัด GABT เป็นแบบวัดที่มีจำานวนชุดข้อสอบตายตัว 

เช่น ชุด A และชุด B พัฒนาในปี ค.ศ. 1947 โดยชุด A ใช้สำาหรับ 

การจ้างงาน และชุด B ใช้สำาหรับการวิจัย การทดสอบซ้ำา การให้คำาปรึกษาซ้ำา การให้คำาปรึกษา การให้คำาปรึกษา

ด้านอาชีพและการคัดกรอง ชุด C และชุด D พัฒนาในปี ค.ศ. 1983 

และประมาณ ปี ค.ศ. 1996 ได้มีการพัฒนาชุด E และชุด F เป็นต้น  

นับจากนั้น แบบทดสอบไม่ได้มีการพัฒนาอีกเลย (คุณ David W. Rivkin  

ท่ีกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า แม้แต่ตัวเขาก็ยังประหลาดใจ ท่ี GABT ยังมีขาย 

อยู่ในท้องตลาดได้อย่างไร ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงมาถึง 10 กว่าปีแล้ว)

ต่างจาก ASVAB และแบบทดสอบภาค ก. ซึ่งมีการสร้างข้อสอบ 

อย่างไม่จำากัดจำานวน ข้อสอบของแบบทดสอบแต่ละชุดจะแตกต่างกัน 
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แต่มุ่งวัดสิ่งเดียวกัน คือความสามารถด้านการคิด (Cognitive Ability)  

ขัน้ตอนของการพฒันาขอ้คำาถามของ ASVAB คลา้ยกบัการพฒันาขอ้คำาถาม

ของแบบวัดภาค ก.

ปรัชญาหลักประการหนึ่งของการคัดเลือกในประเทศสหรัฐอเมริกา  

ที่มีกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติ คือการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่กลุ่มคน 

ที่หลากหลาย แบบทดสอบที่แม้จะสามารถทำานายผลการปฏิบัติงานได้  

แต่มีผลคะแนนที่ทำาให้เห็นชัดเจนว่าคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้คะแนนสูงกว่า  

กลุ่มอื่น ๆ ส่งผลให้สัดส่วนในการคัดเลือกกลุ่มคนแตกต่างกัน จะขัดกับ 

ข้อกฎหมาย ทำาให้ไม่สามารถนำาไปใช้ได้ สำาหรับสัดส่วนของการคัดเลือก 

ที่แตกต่างกัน เขาใช้หลักที่เรียกว่า กฎของ 4/5 ซึ่งเท่ากับ 80 เปอร์เซ็นต์ 

กล่าวคือ หากผลการคัดเลือกได้คนผิวขาว 100 คน ก็ต้องได้คนผิวดำา 

อย่างน้อย 80 คน ทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องคำานึงถึงสัดส่วนของประชากรใน 

พื้นที่นั้น ๆ ด้วย

ได้ทราบอย่างนี้ ให้รู้สึกว่าช่างโชคดีที่ประเทศไทย ไม่เห็นความ 

แตกต่างของกลุ่มคนชัดเจนมากนัก ไม่เช่นนั้นระบบการคัดเลือกของเรา 

คงจะยุ่งยากมากขึ้นตามไปด้วย

ในครั้งหน้า ผู้เขียนจะเล่าถึงประสบการณ์การไปดูงานที่ Office of 

Personnel Management เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ Classification and 

Competency Assessment กันค่ะ
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อ้อมโลก ไปดูงาน (แล้วฝันหวาน) ที่ วอชิงตัน ดี.ซี. 
(ตอน 5 ระบบสมรรถนะของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา)

ดร.รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

คณะดูงานจากสำานักงาน ก.พ. ไปดูงานเกี่ยวกับแบบทดสอบที่ใช้ 

ในการคัดเลือกที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 5-9 

สิงหาคม 2556 นอกจากเรื่องเกี่ยวกับแบบทดสอบแล้ว ยังได้ไปศึกษาดูงาน

ที่ Office of Personnel Management หรือเรียกย่อ ๆ ว่า OPM  

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ Classification and Competency Assessment  

อีกด้วย ก่อนอื่นเรามาทำาความรู้จักกับ OPM กันก่อนค่ะ

ประวัติความเป็นมาของ OPM เริ่มด้วยรัฐบัญญัติข้าราชการพลเรือน 

ในปี ค.ศ. 1883 ที่ทำาให้ระบบพวกพ้อง (Spoils System) สิ้นสุดลง และมี

การก่อตั้งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนขึ้น การตัดสินใจเกี่ยวกับ

ข้าราชการให้ใช้ระบบคุณธรรมแทนระบบพวกพ้อง กล่าวคือ การตัดสินใจ

เกี่ยวกับข้าราชการควรข้ึนอยู่กับความสามารถในการปฏิบัติงาน ในปี  

ค.ศ. 1978 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้จัดโครงสร้างองค์การใหม่ 

แบ่งออกเป็น 3 องค์การ ได้แก่ Office of Personnel Management,  

คณะกรรมการพทิกัษร์ะบบคณุธรรม (Merit Systems Protection Board) 

และ Federal Labor Relations Authority แต่ละองค์การรับผิดชอบ 
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ในงานทีเ่คยเปน็ของคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน โดย OPM รบัผดิชอบ

การจัดการด้านบุคลากรของข้าราชการพลเรือน

ในที่สุดเราก็พบกับคุณ Jill Feldman จาก Executive Secretariat 

& Ombudsman ผู้ที่ได้ติดต่อกันทาง e-mail มาเป็นระยะเวลาหลายเดือน 

คุณ Jill มากับเจ้าหน้าท่ีสาวสวย ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ 

องค์การ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบสมรรถนะของภาครัฐของสหรัฐอเมริกา 

เธออธบิายวา่ การศกึษาเรือ่งสมรรถนะของ OPM เร่ิมในชว่งทศวรรษที ่1990 

ในโครงการที่ชื่อว่า OPM’s  MOSAIC Studies and Competencies 

(MOSAIC ย่อมาจาก Multipurpose Occupational Systems Analysis 

Inventory-Close-End) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์อาชีพ เก็บข้อมูลจาก 

ผู้ดำารงตำาแหน่งและหัวหน้างานในภาครัฐ

ส่วนหนึ่งของผลการศึกษาคือ OPM MOSAIC Professional/Ad 

Ministrative Genera Competencies คำาว่า MOSAIC ย่อมาจาก 

Multipurpose Occupational Systems Analysis Inventory- 

Close-Ended ค่ะ โดยรวม ๆ อาจแปลว่า สมรรถนะทั่วไปสำาหรับกลุ่มงาน

วิชาการหรือบริหาร ซึ่งได้มาจากการใช้แบบประเมินที่ใช้การวิเคราะห์ 

ระบบด้านอาชีพที่ใช้กับหลากหลายวัตถุประสงค์...แหะ ๆ เข้าใจยาก  

สักหน่อยนะคะ

การสร้าง Competency Model ของ OPM นี้ ส่วนราชการจะใช้ 

หรือไม่ก็ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วส่วนราชการเลือกใช้ Competency Model 

ของ OPM
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ในเรื่องเกี่ยวกับการสอบเข้ารับราชการ OPM เคยรับผิดชอบเรื่อง 

การสอบทุกอย่าง มีการจัดการสอบที่เรียกว่า Civil Service Exam และมี

ศูนย์สอบกระจายท่ัวไป แต่ภายหลัง ส่วนราชการต้องการความยืดหยุ่น 

ในกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ดังนั้น จึงได้กระจายอำานาจให้ 

สว่นราชการไปหมด OPM จะทำาหนา้ทีต่รวจสอบใหส่้วนราชการดำาเนนิการ

สรรหาและคัดเลือกให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น Uniform 

Guidelines เปน็ตน้ (เขาใชค้ำาวา่ Guidelines ทีแ่ปลวา่ ขอ้แนะนำา แตค่วาม

จริงแล้วเป็นกฎหมายค่ะ ไม่ทำาตามไม่ได้) คุณนักจิตวิทยาคนสวยกล่าวว่า 

เป็นสิ่งที่ท้าทายสำาหรับ OPM ที่จะทำาให้ส่วนราชการทำาตามกฎหมาย  

โดยกระบวนการมีท้ังการฝึกอบรมให้ส่วนราชการ การให้ความช่วยเหลือ 

ด้านเทคนิค และการออกไปตรวจส่วนราชการทุกปีตามตารางที่กำาหนด  

หากพบว่าส่วนราชการไม่ทำาตามกฎหมาย OPM จะดึงอำานาจในการสรรหา

และเลอืกสรรกลบัมาทำาเอง (ซึง่สว่นราชการจะไมช่อบมาก เพราะไมส่ะดวก)

พวกเราสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกฎหมายของส่วนราชการ 

ว่า ไม่มีระบบเส้นสายหรือ “เด็กฝาก” บ้างหรืออย่างไร คุณนักจิตวิทยา 

คนสวยตอบด้วยความแปลกใจว่า จะมาฝากกันได้อย่างไร เพราะทุกคน 

จะไม่มีใครเงียบเฉย แลว้ยอมใหเ้กดิเรือ่งเชน่นัน้ได ้ทกุคนพรอ้มทีจ่ะรายงาน

ความไมป่กตใินการปฏิบัตงิาน “เดก็ฝาก” จงึทำาไดย้าก การไมย่อมเงยีบเฉย

หากเห็นสิ่งที่ไม่ปกตินี้ กรณีที่เพิ่งเกิดคือ คุณเอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน ที่เปิดเผย

ว่ารัฐบาลสอดแนมการใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตของประชาชน ทำาให้ 

เกิดความไม่พอใจไปทั่ว เพราะสำาหรับคนสหรัฐอเมริกา ประเทศที่สร้างขึ้น 

จากบรรดาผู้อพยพจากยุโรปจากประเด็นของการกดดันทางศาสนา  
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สิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงเป็นเรื่องท่ีสำาคัญมาก แต่ผลจากการเป็น

ปฏิปักษ์ต่อรัฐบาล จนป่านนี้ก็ไม่รู้ว่า คุณเอ็ดเวิร์ด แกได้สถานที่ลี้ภัยไปอยู่

ไหนแล้ว

ครั้งหน้า เราจะไปดูงานกันที่  Educational Testing Service  

หรือ ETS เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการปรับเทียบคะแนนกันค่ะ
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อ้อมโลก ไปดูงาน (แล้วฝันหวาน) 
ที่ วอชิงตัน ดี.ซี. (ตอน 6 การปรับเทียบคะแนนที่ ETS)

ดร.รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

คณะดูงานจากสำานักงาน ก.พ. ไปดูงานเกี่ยวกับแบบทดสอบที่ใช้ 

ในการคัดเลอืกที ่กรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี ประเทศสหรฐัอเมรกิา ระหวา่งวนัที ่5-9 

สงิหาคม 2556 อกีแหง่หนึง่ทีเ่ราไปดงูานคอื Educational Testing Service 

หรือ ETS เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการปรับเทียบคะแนน (Equating)

ก่อนอื่นมาทำาความรู้จัก ETS กันก่อนค่ะ ETS เป็นหน่วยงาน 

ที่ไม่แสวงหากำาไร ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1947 ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

คือ การพัฒนา การดำาเนินการทดสอบ และการคิดคะแนนแบบทดสอบ

มากกว่า 50 ล้านชุด ในแต่ละปี แบบทดสอบต่าง ๆ เช่น TOEFL, TOEIC, 

GRE และชุดการทดสอบ Praxis และดำาเนินการทดสอบในประเทศต่าง ๆ  

มากกว่า 180 ประเทศ และในสถานที่ทดสอบมากกว่า 9,000 แห่งทั่วโลก

คุณฐิติมา สุทธาวาสสุนทร เจ้าหน้าที่สำานักงานผู้ดูแลนักเรียนใน

สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ประสานงานกับ ETS โดยมี คุณ Douglas M. Garcia 

เป็นผู้ประสานงานในส่วนของ ETS ให้ การติดต่อกับ ETS มีขั้นตอนหลาย

ขั้นตอน เช่น การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เราประสงค์จะศึกษา 

ดูงาน รายละเอียดของผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานทั้งหมด เป็นต้น นอกจากนี้  
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การดูงานที่ ETS ยังมีค่าใช้จ่ายอีก 2,000 เหรียญ ถ้าขอไปศึกษาเรื่องเดียว 

จะมีวิทยากรมาบรรยายให้ประมาณ 2 ชั่วโมง ถ้าเพ่ิมเนื้อหา เวลาท่ีใช้ 

ในแต่ละหัวข้อจะลดลงด้วย พวกเราตัดสินใจขอให้ ETS จัดการบรรยาย 

ให้ที่สำานักงาน ใน วอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อเลี่ยงการเดินทางไปสำานักงานใหญ่  

ที่อาจจะขลุกขลักบ้างสำาหรับคนต่างถิ่นอย่างพวกเรา

Mr. Samuel A. Livingston ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านการวัด 

ทางจิตวิทยา (Psychometrician) ผู้มีประสบการณ์การทำางานกับ ETS  

มาตั้งแต่ ค.ศ. 1974 ถามคุณ Samuel ว่าทำาไมทำางานกับ ETS มานานมาก

ขนาดนั้น คุณ Samuel ตอบอย่างน่ารักว่า เพราะ ETS เป็นองค์การที่ดี  

ช่างเป็นพนักงานท่ีดีจริง ๆ ค่ะ คุณ Samuel เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง 

การปรับเทียบมาตรคะแนน ซึ่งเป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการปรับคะแนน

ของแบบทดสอบท่ีมีหลาย ๆ ชุด เพื่อทำาให้ความยากง่ายของข้อสอบ 

แต่ละชุดมีความใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกันน้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น  

ในการทดสอบ TOEFL ข้อสอบแต่ละชุดอาจมีความยากง่ายที่แตกต่างกัน 

การปรับเทียบมาตรคะแนนทำาให้ข้อสอบ TOEFL แต่ละชุดมีความยากง่าย

ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งส่งผลให้ข้อสอบมีความน่าเชื่อถือ โดยไม่ว่าผู้สอบ 

คนเดียวกันจะเข้าสอบหลายครั้ง ผลการสอบจะค่อนข้างคงที่ ผู้ที่สามารถ

ทดสอบได้คะแนนสูงขึ้น จึงหมายถึงผู้นั้นได้มีการพัฒนาระดับทักษะ 

ภาษาอังกฤษได้สูงขึ้นเท่านั้น ไม่ใช่เพราะแบบทดสอบชุดนั้น ง่ายกว่า 

ชุดอื่น ๆ การปรับเทียบมาตรคะแนนจะทำาได้ด้วยการใช้ทฤษฎีการวัด 

แบบดั้งเดิม (Classical Test Theory) หรือทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ 
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(Item Response Theory) ในการดูงานครั้งนี้เป็นการศึกษาการปรับเทียบ

มาตรคะแนนด้วยการใช้ทฤษฎีการวัดแบบดั้งเดิม

 ในประเทศไทย วิชาด้านการวัดการประเมินมีความทันสมัย และ 

มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาเอกอยู่หลายแห่ง 

อย่างไรก็ดี ความเข้าใจของสังคมต่อการวัดการประเมินมีค่อนข้างจำากัด 

ตัวอย่างเช่น เรื่องของคะแนนดิบกับคะแนนมาตรฐาน ในแวดวงวิชาการ 

เป็นที่ยอมรับว่าคะแนนดิบเป็นตัวเลขที่ ให้ข้อมูลอย่างจำากัดในการ  

อธิบายคุณสมบัติของบุคคล โดยทั่วไปแล้วต้องแปลงคะแนนดิบให้เป็น

คะแนนมาตรฐาน อยา่งคะแนนเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์เปน็ตน้ การแปลงคะแนนดบิ

ให้เป็นคะแนนมาตรฐานที่เหมาะสมคือ การทำาให้คะแนนที่แปลงแล้วนั้น 

มีคุณสมบัติของโค้งปกติ ผลท่ีเกิดขึ้นคือ ทำาให้ระยะห่างของคะแนนดิบ  

ที่คะแนนระดับปานกลาง แตกต่างไปจากระยะห่างของคะแนนดิบที่ 

คะแนนสูงมากหรือท่ีต่ำามาก สิ่งนี้เป็นเรื่องปกติในทางวิชาการ หากแต่ต่ำามาก สิ่งนี้เป็นเรื่องปกติในทางวิชาการ หากแต่มาก สิ่งนี้เป็นเรื่องปกติในทางวิชาการ หากแต่ 

ไม่เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะ ทำาให้คะแนนของการทดสอบส่วนใหญ่ 

ในประเทศไทยใช้คะแนนดิบ ที่คะแนนอาจสูงต่ำาแปรเปล่ียนไปตามความต่ำาแปรเปล่ียนไปตามความแปรเปล่ียนไปตามความ 

ยากง่ายของข้อสอบ และความสามารถของกลุ่มผู้เข้าสอบ ผลก็คือ คะแนน

การสอบแต่ละครั้งเปรียบเทียบกันได้ยาก

คุณ Samuel เป็นวิทยากรท่ีบรรยายได้ดี แต่เพราะเน้ือหาเป็นวิชาการ 

ท่ีผู้ฟังต้องมีความรู้พ้ืนฐาน การศึกษาดูงานท่ีน่ีจึงค่อนข้างยาก แม้ว่าเราจะได้

อ่านเอกสารของ คุณ Samuel ไปล่วงหน้าแล้วก็ตาม อย่างไรก็ดี คุณ Samuel 

ได้ให้ข้อแนะนำาเก่ียวกับการปรับเทียบคะแนนท่ีอาจนำามาใช้กับการสอบ 

ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไปท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิง
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ผู้เขียนได้แต่ฝันหวานว่า สักวันหน่ึง ประเทศไทยของเราจะได้นำา 

ความรูด้า้นการวดัการประเมนิมาใช้ให้เกดิประโยชนส์งูสดุอยา่งทีค่วรจะเปน็

ครั้งหน้าซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย เราจะไปดูงานด้านการดูแลนักเรียนทุน

รัฐบาลที่สำานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกากันค่ะ
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อ้อมโลก ไปดูงาน (แล้วฝันหวาน) ที่ วอชิงตัน ดี.ซี.
(ตอน 7 ลาก่อน อเมริกา)

ดร.รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

 

คณะดูงานจากสำานักงาน ก.พ. ไปดูงานเกี่ยวกับแบบทดสอบที่ใช้ 

ในการคัดเลือกที่ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่  

5-9 สิงหาคม 2556 เราได้ไปศึกษาดูงาน 5 หน่วยงานด้วยกัน ได้แก่  

1. กระทรวงแรงงาน เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแบบวัด General Aptitude  

Battery Test 2. Human Resource Research Organization เพื่อศึกษา

เกี่ยวกับแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพของทหาร (Armed Services 

Vocational Aptitude Battery หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า ASVAB 3. Office  

of Personnel Management หรือ OPM เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับ 

Classification and Competency Assessment 4. Educational  

Testing Service หรือ ETS เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการปรับเทียบคะแนน 

(Equating) และสุดท้าย (5) สำานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา

คณะดงูานจากสำานกังาน ก.พ. ประกอบดว้ยขา้ราชการจากศนูยส์รรหา

และเลือกสรร ซึ่งทำาหน้าท่ีในการคัดเลือกนักเรียนทุน การมีโอกาสได้ 

พบปะกับเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลนักเรียนทุนเหล่านี้ จะทำาให้เราเห็นปัญหาของ 
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การคัดเลือกว่าควรได้มีการปรับปรุงในประเด็นใดบ้าง เพื่อให้นักเรียนทุน

สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างประสบความสำาเร็จ และกลับมาเป็นกำาลัง

สำาคัญในการพัฒนาประเทศ

ภาพรวมของนักเรียนทุนรัฐบาลไทย มีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา จำานวน 1,275 คน และในประเทศแคนาดา 23 คน 

สถานศึกษาที่มีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยมากท่ีสุด 3 ลำาดับแรก คือ  

MIT, University of Wisconsin at Madison และ Michigan State 

University โดยมีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยแห่งละ 42 คน สาขาที่มี 

นักเรียนทุนรัฐบาลไทยเรียนมากที่สุด 3 ลำาดับแรก ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ 

(269 คน) ชีววิทยา (158 คน) และฟิสิกส์ (153 คน)

นักเรียนทุนส่วนใหญ่สามารถเรียนสำาเร็จได้โดยไม่มีปัญหา แต่มี 

ส่วนน้อยที่อาจมีปัญหาบ้าง สำานักงานผู้ดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 

ในสหรัฐอเมริกา ได้รวบรวมปัญหาของนักเรียนทุนไว้ในรอบ 10 ปี ซึ่งแยก

เป็นปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านการเรียน เช่น ผลการเรียนตกต่ำา เกรดต่ำาต่ำา เกรดต่ำา เกรดต่ำาต่ำา

การสอบ qualify ไม่ผ่าน เป็นต้น ปัญหาสุขภาพกาย ปัญหาสุขภาพจิต  

ปญัหานกัเรยีนไมต่ดิตอ่สำานกังานผูด้แูลนกัเรยีนไทย และปญัหาอืน่ ๆ  ปญัหา

ครอบครัว หนี้สิน ขาดเรียน ทุจริต เป็นต้น

การศึกษาดูงานของพวกเราสิ้นสุดลงที่สำานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย 

ด้วยความขอบคุณแด่อัครราชทูต ที่ปรึกษาด้านการศึกษา คุณวชิรา  

ตีรกรวิเศษภักดี เจ้าหน้าที่ของสำานักงานฯ ได้แก่ คุณนันทวัน สังข์ทอง  

คุณฐิติมา สุทธาวาสสุนทร คุณสุกิจ อึ้งสกุล คุณสมถวิล ทองประเสริฐ  
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และคุณวิชัย ภัคยานนท์ และเจ้าหน้าท่ีสำานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย 

ในสหรัฐอเมริกาท่านอื่น ๆ  ที่ช่วยอำานวยความสะดวก และการประสานงาน

ต่าง ๆ ให้ตลอดการศึกษาดูงาน

ผู้เขียนเป็นอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษา ณ สหรัฐอเมริกา  

เป็นเวลายาวนานกว่า 6 ปี ได้รับการศึกษาที่ดี ประสบการณ์ที่มีค่าต่อชีวิต 

และการทำางาน ตลอดจนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นต้นทุนสำาหรับ

โอกาสที่ดีอื่น ๆ ในอนาคต การได้รับทุนรัฐบาลเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดอย่างหนึ่ง  

ที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้เขียน นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี มีความ

สามารถและความพร้อมก็อาจได้รับโอกาสเช่นเดียวกับผู้เขียน ผ่านการ 

สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ซ่ึงเปิด 

เป็นประจำาทุกปี ทั้งในระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ผู้อ่านสามารถ  

ดูรายละเอียดได้ที่ www.ocsc.go.th

การรับทุนรัฐบาลไทยเปรียบเหมือนกับการรับอาสาทำางานใหญ่ 

ให้กับประเทศชาติ การเป็นนักเรียนทุนมีทั้งสิทธิและหน้าท่ี บางคน 

อาจมองเห็นเพียงสิทธิแต่ลืมหน้าที่ของตนเองไป หน้าที่ของนักเรียนทุน

ประการแรก คือ การศึกษาให้สำาเร็จตามแผนการศึกษาที่วางไว้ (ไม่ใช่ 

ตามความชอบของตนเอง) และในข้ันท่ีสอง ซึ่งสำาคัญที่สุดคือ การใช้ 

ความรู้ที่ศึกษามาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ

ในวันที่เดินทางอ้อมโลกกลับมายังประเทศไทย ขณะเครื่องบิน 

ทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้าเหนือกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ผู้เขียนกระซิบในใจว่า “ลาก่อน

อเมริกา หวังว่าจะพบกันใหม่” เมื่อเครื่องบินแตะรันเวย์ท่ีสุวรรณภูมิ  
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รู้สึกดีใจมากที่กลับมาถึง “บ้าน” ที่จากไปหลายวันด้วยความคิดถึง 

“มู๋จี๋” สุนัขของผู้เขียนดูจะมีความสุขกว่าใคร ๆ เช้าวันรุ่งข้ึนท่ีมาทำางาน 

อาหารเช้าที่โรงอาหารสำานักงาน ก.พ.อร่อยมากขึ้นอย่างน่าประหลาด 

ทีเดียว
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Royce N. Krueger กับ วัฒนธรรมองค์การ
เพื่อการ “ชนะ”

ม.ล.พัชรภากร เทวกุล
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญจาก PacRim  Group  

www.pacrimgroup.com บรษิทัท่ีปรกึษาชัน้นำาของเมอืงไทย ใหไ้ปรว่มฟงั  

Mr. Royce N. Krueger, Executive Consultant & Coach พูดถึง 

เรื่องของการออกแบบวัฒนธรรมในการชนะ (Winning Culture) ให้แก่ 

ผูส้นใจทีเ่ปน็ผูบ้รหิารจากภาครฐัสว่นหนึง่ และจากภาคเอกชนเปน็สว่นใหญ ่

ประมาณสามสิบคน

รอยส์ ครูเกอร์ เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนา ด้านภาวะผู้นำา  

ด้านการสื่อสาร และการบริหารจัดการ เขาเป็นหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้ง Covey 

Leadership Center ร่วมกับ Stephen R. Covey เจ้าของงานเขียน  

The 7 Habits of Highly Effective People และมีงานเขียนของ 

ตนเองจากประสบการณ์มากกว่าสามสิบปีในการทำางานของเขา ไม่ว่า 

จะเป็น The Art & Skill of Internal Consulting, The Master Habit: 

Converting Knowledge into Sustain able Action, The 8 Barriers 

to Organizational Effectiveness, Total Enterprise Leadership,  

and The 3 E’s of Highly Effective People and Enterprises
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รอยส์ บอกว่า ความสำาเร็จขององค์การชั้นนำาระดับโลก ไม่ได้มา 

ด้วยความบังเอิญ แต่มาจากการ “สร้าง” รูปแบบ วิธีคิดและวิธีการทำางาน  

เพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขันอยา่งเป็นระบบ และมคีณุคา่ต่อลกูคา้ 

และทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำาเร็จและความล้มเหลวขององค์การ

เขาเน้นย้ำาถึงความสำาคัญของ ย้ำาถึงความสำาคัญของ ถึงความสำาคัญของ “วัฒนธรรม” องค์การที่เชื่อมโยง 

กับ “การชนะ” ที่หมายถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความสำาเร็จและความ 

ล้มเหลวขององค์การ ล้วนชนะ (win-win) และ “ความสำาเร็จ” ที่ 

หมายถึงการมุ่งไปสู่กับความสำาเร็จและความล้มเหลวขององค์การ  

ล้วนชนะ (win-win) และ “ความสำาเร็จ” ที่หมายถึงการมุ่งไปสู่เป้าหมาย 

“ร่วมกัน”

รอยส์ ไม่ได้แค่บรรยายเรื่องวัฒนธรรมองค์การตามตัวหนังสือ 

เขายกตัวอย่างความสำาเร็จของบริษัทชั้นนำาต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติและสร้าง 

การมีส่วนร่วมจากผู้ฟัง ให้ได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เขาพูดถึง

หลักการและองค์ประกอบหลักของการ “สร้าง” วัฒนธรรมแห่งการชนะ ที่

มุ่งสู่ความสำาเร็จได้อย่างยั่งยืนว่า ควรประกอบไปด้วย

1. Leadership Process ซึง่เป็นกระบวนการแหง่ภาวะผูน้ำาในองคก์าร 

ที่ผู้นำา ผู้บริหาร จะต้องสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานทุกคน ในการ 

ให้คำานิยาม ความหมาย และคุณค่าของวัฒนธรรมแห่งชัยชนะ ระบุ 

พฤติกรรมองค์การท่ีนำาไปสู่วัฒนธรรมแห่งชัยชนะ สร้าง พัฒนา และ 

ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำางานให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท  

การทำางานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เป็นตัวแบบภาวะผู้นำาให้แก่ 

คนในองค์การ สรรหา พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งคนทำางานที่ “ใช่” และให้ 



52
องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

กระแสคน กระแสโลก

รางวัลกับการกระทำาหรือพฤติกรรมเชิงบวกที่องค์กรต้องการส่งเสริม 

และสร้างผลลัพธ์ที่ดี

2. Compelling Purpose เป็นการกำาหนดเป้าหมายการทำางาน 

ที่น่าตื่นเต้นและท้าทาย ซึ่งเกิดจากความเห็นร่วมและการสนับสนุน 

จากพนักงานทุกคน ท่ีสามารถสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นเร่งเร้าให้ 

คนอยากทำางานอย่างต่อเนื่อง ที่สามารถเห็นผลลัพธ์และให้รางวัลกับ  

ความสำาเร็จที่เป็นรูปธรรม

3. Guiding Values เป็นการระบุค่านิยมแนวทาง สืบเนื่องจากการ 

มีเป้าหมายการทำางานที่น่าตื่นเต้นและท้าทาย ที่ เป้าหมายดังกล่าว  

สามารถนำาไปกำาหนด “ค่านิยมขององค์การ” ที่จะเป็นตัวบ่งบอกถึง

พฤติกรรมแนวทางการทำางานท่ีต้องการและคาดหวัง ที่จะนำาไปสู่การ 

มีวัฒนธรรมแห่งชัยชนะขององค์การอย่างแท้จริง

4. Team Synergy คือการสนธิพลังร่วมมือการทำางานของพนักงาน

ทุกคน ทุกฝ่าย ที่ทำาให้ 1+1 มากกว่า 2 การสนธิพลังความร่วมมือ 

ในการทำางานจะเกดิข้ึนเมือ่กำาแพงของฝกัฝา่ย แผนก กลุม่ ของผูบ้รหิารและ

พนกังาน ผูม้สีว่นกบัความสำาเรจ็และความลม้เหลว และปจัจัยทรัพยากรการ

ทำางานทั้งหลายได้ทลายลง และเกิดประโยชน์ คุณค่า เพื่อส่งมอบผลงาน 

และบริการที่ดี

5. Disciplined Focus เป็นเสมือนการตอกยำ้า การมุ่งไปสู่เป้าหมาย

การทำางานที่ชัดเจน อย่างเคร่งครัด อย่างเอาจริงเอาจัง โดยการทบทวน 

เป้าหมายที่ชัดเจน มีกระบวนการสื่อสาร การติดตามความคืบหน้า ชี้วัด 

ความก้าวหน้าเป็นประจำาอย่างสมำ่าเสมอ มีการยกย่องในคุณค่าของ 
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ความก้าวหน้าและความสำาเร็จ และมีกระบวนการทำางานเป็นทีม ช่วยเหลือ

สนับสนุนกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างเป็นระบบ

รอยส์ กล่าวว่า ที่เขาพูดมาทั้งหมด มันเป็นได้ก็แค่ตัวแบบ มันไม่ได้ 

มีสตูรสำาเรจ็ของการสรา้งวฒันธรรมองคก์ารแหง่การชนะ ทีใ่ครจะหยบิฉวย

ไปใช้ได้เหมือนกัน แต่มันข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้นำ าองค์การ  

ในการกำาหนดบทบาทของตนเอง สร้างตัวแบบของการบริหารจัดการที่ 

เป็นแบบเฉพาะเหมาะสมกับองค์การ สร้างการมีส่วนร่วม และแรงบันดาล

ใจในการทำางานแก่คนทำางานทุกฝ่าย ทุกระดับ และทำาเป้าหมายการทำางาน

ให้เห็นเป็นคุณค่าร่วมอย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็นหัวใจสำาคัญที่จะนำา

องค์การไปสู่ความสำาเร็จ เป็นความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การ 

ที่เป็นแบบเฉพาะได้อย่างแท้จริง

ขอบคุณ PacRim Group ที่ได้ร่วมแบ่งปันความรู้ แนวคิด อันเป็น

ประโยชน์ในครั้งนี้
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ด้นฟ้า ดั้นเมฆไป (ประชุมวิชาการ) ที่มะนิลา

ดร.รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 6 ธันวาคม 2556

 

ขณะที่เครื่องบินทะยานดั้นเมฆเพื่อไต่ระดับความสูง ทำาให้เบื้องล่าง

มองดูราวกับทะเลเมฆสีขาว ขณะท่ีด้านบนเป็นสีฟ้าแจ่มจรัส ผู้เขียนรำาพึง 

ในใจว่า อีกแล้ว..ฟิลิปปินส์. .ผู้ เขียนไปราชการที่ฟิลิปปินส์ครั้งแรก 

เมื่ อ  5 -6 ปีที่ แล้ ว  แม้ ว่ าผู้ คนจะมีอั ธยาศัยที่ ดี  แต่ผู้ เขี ยนป่วย 

จากอาหารเป็นพิษ ทั้งอาเจียนและเป็นไข้ จึงไม่รู้สึกดีนักกับการไป 

ฟิลิปปินส์ เท่านั้นยังไม่พอ เพื่อนร่วมงานก็พูดว่าไปฟิลิปปินส์หรือ  

ระวังนะแผ่นดินไหว ผู้เขียนต้องคอยแก้ข่าวว่า ที่แผ่นดินไหวนั้นห่างจาก

มะนิลาตั้ง 500-600 กม. แน่ะ นี่ขนาดตอนไปยังไม่เกิดซูเปอร์ไต้ฝุ่น  

“ไห่เยี่ยน” นะเนี่ย

ผู้เขียนพาคุณศาณิฏ ปณิธานธรรม ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานไปนำาเสนอ 

ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 ของสมาคมนักจิตวิทยาอาเซียน 

(ASEAN Regional Union of Psychological Societies) สมาคมนี้  

เพิ่งก่อตั้งไม่นาน มีการประชุมกันทุก 2 ปี การประชุมแต่ละครั้งมักจะ 

ร่วมกันกับการประชุมวิชาการของสมาคมจิตวิทยาของประเทศนั้น ๆ 

นอกจากจะไดน้ำาเสนอผลงานแลว้ ยงัไดเ้ขา้ฟงัการบรรยายและการนำาเสนอ

ผลงานวิจัยอื่น ๆ อีกมากมาย
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ผลงานวิจัยท่ีคุณศาณิฏ นำาเสนอ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาแบบ

ประเมินบุคลิกภาพแบบ 5 องค์ประกอบ และทดสอบความเที่ยงตรง 

ของแบบประเมินในข้าราชการระดับแรกบรรจุ ความที่ทฤษฎีบุคลิกภาพ 

แบบ 5 องค์ประกอบได้รับความนิยมอย่างมาก Dr. Lewis R. Goldberg 

เป็นนักวิชาการผู้ใจดี ได้สร้างคลังข้อคำาถามเพ่ือประเมินบุคลิกภาพ 

(International Personality Item Pool) ขึ้น เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถ

นำาไปใช้ได้ แบบประเมินบุคลิกภาพแบบ 5 องค์ประกอบนี้ พัฒนาจาก 

คลังข้อคำาถามของ Dr. Goldberg

ผลงานวิจัยก็น่าสนใจที่ว่า ถ้าใช้แบบประเมินบุคลิกภาพแบบ 5  

องค์ประกอบที่สร้างจากวัฒนธรรมตะวันตกมาทดลองใช้กับคนไทย  

แล้ววิเคราะห์องค์ประกอบก็ได้ 5 องค์ประกอบเหมือนกัน แต่ว่าข้อคำาถาม

จำานวนหนึ่งต้องถูกตัดทิ้งไป เพราะไม่สามารถวัดในสิ่งที่มุ่งหมายจะ 

วัดได้ ในบางองค์ประกอบพบว่าต้องตัดจำานวนข้อออกไปมากกว่า 

บางองค์ประกอบ ซึง่แสดงวา่ความคงทีข่ององคป์ระกอบในแตล่ะวฒันธรรม

อาจไม่เท่าเทียมกัน และแม้ว่าบางองค์ประกอบจะมีความสัมพันธ์กับ 

ผลการปฏิบัติงานบางด้าน แต่ระดับความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างต่ำา การนำาต่ำา การนำา การนำา 

แบบประเมินบุคลิกภาพไปใช้ในการคัดเลือกจึงต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง

เป็นอย่างยิ่ง

ข้อสั ง เกตของผู้ เขียนในการประชุมวิชาการ ท่ี ฟิ ลิปปิน ส์คือ  

ความสามารถด้านการวิจัยของที่นี่  อาจไม่ได้ดีกว่าในประเทศไทย  

แต่ภาษาอังกฤษของคนที่นี่  ดีกว่ามาก ๆ หากเราทำางานวิ จัยได้ดี  
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แต่สื่อสารให้คนอื่นรับรู้ไม่ได้ ประโยชน์ท่ีได้ก็จะน้อยลง ดังนั้นผู้เขียน  

คิดว่าส่วนหนึ่งของการสร้างชาติในอนาคตคือ การทำาให้คนไทยสามารถ

สื่อสารกับประชาคมโลกได้

มหีลายสิง่ทีน่า่ประทบัใจในฟลิปิปนิส ์รถแทก็ซ่ีทีน่ีส่่วนหนึง่จะปฏเิสธ

การใช้มิเตอร์ แต่จะขอตกลงราคาตายตัว ในแต่ละวันที่เดินทางไปสถานที่

ประชุมวิชาการ พวกเราต้องลุ้นกันว่าวันนี้แท็กซี่จะยอมกดมิเตอร์ไหม  

คนขับรถแท็กซี่ที่นี่บางคนขับราวกับอยู่ภาพยนตร์เร่ือง เร็ว แรง ทะลุนรก 

(Fast and Furious) ผู้เขียนก็ได้หัวสั่นหัวคลอนเมารถไป ร้านค้าที่นี่ 

เกือบทุกร้านมี รปภ. ประจำาร้าน เท่านั้นยังไม่พอ คุณ รปภ.ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต

ใกล้โรงแรมถึงกับสะพายปืนยาว...แม่เจ้า...ที่นี่ มันอันตรายขนาดนี้เลยหรือ

ผู้เขียนคงไม่ถูกชะตากับฟิลิปปินส์จริง ๆ โรงแรมที่พัก นอกจากจะลืม

ทำาความสะอาด คีย์การ์ดเปลี่ยน โดยไม่แจ้งผู้พัก ก่อนกลับเครดิตการ์ด 

ที่จะจ่ายค่าที่พักยังรูดเงินไม่ผ่านอีก กว่าจะแก้ปัญหาได้ ผู้เขียนคิดถึง 

คนขับรถแท็กซี่แบบเร็วแรงทะลุนรกจริง ๆ เพราะกว่าจะฝ่าจราจรมาถึง

สนามบินได้ก็จวนเวลาเครื่องบินออกเดินทางเต็มที
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เปิดโลกทัศน์เรียนรู้ประเทศมาเลเซีย
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน - 
การพัฒนาแบบขั้นบันได (1)

ดร.มาฆะ ภู่จินดา
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 13 ธันวาคม 2556

การเปิดโลกทัศน์เรียนรู้สิ่งใหม่ เข้าใจประเด็นที่เราไม่คุ้นเคยเป็น

กิจกรรมการบริหารความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดแนวคิดทั้งสิ้น 

บทความนี้ขอมาเปิดโลกทัศน์เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านในแนววิชาการ 

ที่ขอเล่าเรื่องราวที่ผมและคณะได้มีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาดูงานระบบ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นประเทศ 

ที่มีพัฒนาการทางด้านระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่รวดเร็วมาก 

รบัรองไดว้า่ทา่นจะไดเ้หน็แงม่มุมองใหม ่ๆ  ทีส่ามารถนำามาใชเ้ปน็ประโยชน์

ต่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของบ้านเราได้อย่าง

แน่นอน

ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่า ผมเคยมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงาน 

ที่ประเทศมาเลเซียมาครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยครั้งนั้น ศึกษา 

ดูงานที่  Public Service Department (PSD)* ในเร่ืองที่ เป็น 

การเฉพาะ ได้แก่ เรื่องการเกษียณอายุราชการในวันเกิด ซึ่งอธิบายสั้น ๆ  

ได้ว่า ถ้าท่านเกิดวันที่ 5 มกราคม ท่านก็จะเกษียณอายุราชการในวันที่  
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5 มกราคม ในปีที่ท่านมีอายุครบ 56 ปีบริบูรณ์ ในความสงสัยของผมว่า 

ทำาไมข้าราชการประเทศมาเลเซียไม่ เกษียณอายุราชการในวันสิ้น

ปีงบประมาณ เหมือนอย่างบ้านเรา เพราะจะทำาให้สะดวกต่อการแต่งต้ัง  

โยกย้าย สับเปลี่ยนหมุนเวียนอัตรากำาลัง คือ 1 ปี ทำาคร้ังเดียว ก็ได้รับ  

คำาตอบว่า ประเทศมาเลเซียมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย สามารถทราบได้ทุกเวลาว่าใครจะเกษียณ 

ในวันไหน ตำาแหน่งใดจะว่างลง ดังนั้น การแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการ 

จึงไม่เป็นเรื่องยาก และท่ีสำาคัญ การย้ายข้ามกระทรวงหรือข้ามกรม 

ถือเป็นเรื่องปกติของราชการมาเลเซีย

สำาหรับการเดินทางไปเปิดโลกทัศน์มุมมองใหม่ในครั้งนี้ของผม 

และคณะ ซึ่งได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ PSD อีกครั้ง แต่ครั้งนี้มีประเด็น 

ด้าน HR เพิ่มเติมที่มีความเข้มข้นขึ้น เริ่มต้นจากกรอบการปฏิบัติงาน 

ตามภารกิจของ PSD ท่ีจำาเป็นจะต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 

ภาครฐัทีไ่ดต้ัง้ไว ้ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก ่1. ระบบราชการ 2. การเมอืง 3. เศรษฐกจิ 

และ 4. สังคม จากกรอบนโยบายภาครัฐ 4 ด้าน จึงนำามาสู่นโยบาย 

การดำาเนินภารกิจของ PSD ในการกำาหนดภารกิจในหน่วยงานให้มี 

ความเชื่อมโยงกัน เช่น ด้านระบบราชการจำาเป็นต้องออกแบบโครงสร้าง 

ภาคราชการที่สัมพันธ์กับระบบราชการในภาพรวม เป็นต้น

ไม่เพียงเท่านั้น แต่มีประเด็นหนึ่งที่ผมและคณะได้เรียนรู้เรื่องใหม่ 

และน่าสนใจเป็นอย่างมาก คือ PSD มีหน่วยงานที่ชื่อว่า Psychological 

Management ซึง่มฐีานะเทา่กบัระดบัสำานกัหรอืกอง มคีวามเฉพาะเจาะจง

ในภารกิจด้านการบริหารแรงจูงใจให้กับข้าราชการประเทศมาเลเซีย  
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และออกนโยบายแนวทางในการบรกิารดา้นการดแูลสขุภาพจติของเจา้หนา้ที่

ของรัฐ เพื่อให้อยู่ในสภาพท่ีมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม 

ความสามารถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงศักยภาพบุคคลภาครัฐออกมาใช ้

ให้ได้มากที่สุด วิธีการทำางานของ Psychological Management คือ 

การจัดกลุ่มบุคคลให้คำาปรึกษาโดยมีลักษณะคล้าย ๆ กับคลินิกเพื่อแนะนำา

การแก้ปัญหาส่วนบุคคลในองค์กร หน้าที่ของกลุ่มให้คำาปรึกษาดังกล่าวคือ 

จะเข้าไปให้คำาปรึกษาแนะนำาข้าราชการในกรม สำานัก กอง ต่าง ๆ ของ 

หน่วยงานภาครัฐในมาเลเซีย จึงถือได้ว่าไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นผลการ 

ปฏิบัติงานของภาคราชการแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเน้นที่การสร้างขวัญ 

และกำาลังใจในการปฏิบัติงานควบคู่กันไปด้วย

เรื่องน่าสนใจต่อมาที่เป็นประเด็นร้อน คือประเด็น Aging Society 

(สังคมผู้สูงอายุ) ท่ีทุกภาคส่วนของประเทศในภูมิภาคอาเซียนต่างประสบ

ปัญหาในลักษณะเดียวกัน ไม่เว้นแม้แต่ภาคราชการ โครงสร้างอายุราชการ

ของประเทศมาเลเซียมีลักษณะเหมือนโครงสร้างอายุราชการของ

ประเทศไทย คือเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งปัญหาของ Aging Society คือ 

การขาดอัตรากำาลังคนในการปฏิบัติงาน แต่ภาคราชการประเทศมาเลเซีย 

ไม่ได้ประสบปัญหาดังกล่าว เนื่องจากได้มีการกำาหนดให้ส่วนราชการ  

ที่มีความจำาเป็นจะต้องให้ข้าราชการปฏิบัติงานต่อไป ก็อาจดำาเนินการ  

จ้างผู้นั้นให้ดำารงตำาแหน่งต่อไปด้วยสัญญาจ้างเป็นรายปี นอกจากนั้น PSD 

ยังมีระบบฐานข้อมูลข้าราชการท่ีดีในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงทำาให้

การวางแผนกำาลังคน การสรรหา และการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการแทน 

ผู้ที่เกษียณอายุราชการ สามารถดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น  
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ยังได้มีการปรับการเกษียณอายุราชการแบบขั้นบันได โดยจากเดิมที่ 

เกษียณอายุราชการเมื่ออายุ 56 ปี เป็น 58 ปี 60 ปี และ 63 ปี ตามลำาดับ 

ขึ้นอยู่กับประเภทตำาแหน่ง สายงาน และความขาดแคลนของสายงาน  

โดยการขยายอายุเกษียณไม่เป็นการขยายให้กับประเภทตำาแหน่ง และ 

สายงานในทุกประเภทตำาแหน่งและสายงาน แต่เป็นการขยายตาม 

ความจำาเป็นและความขาดแคลนของประเภทตำาแหน่งและสายงาน 

เหล่านั้น จึงทำาให้โครงสร้างอายุราชการของข้าราชการประเทศมาเลเซีย  

เกิดความสมดุลทั้งในส่วนของตำาแหน่งและสายงาน

เรื่องสุดท้ายที่นำามาเล่าให้ฟังในคราวนี้คือการดำาเนินการทางวินัย 

ของข้าราชการมาเลเซีย โดยได้กำาหนดโทษทางวินัยไว้ 3 สถาน คือ  

1. การตักเตือน 2. การไม่ข้ึนเงินเดือน 3. การไล่ออก การดำาเนินการ 

ลงโทษทางวินัยจะข้ึนอยู่กับความร้ายแรงของการกระทำานั้น ๆ ซ่ึงก็มีนัย 

ถึงความเด็ดขาดของการบังคับใช้กฎหมายและเพื่อป้องกันการอุทธรณ์ 

ที่อาจมีความซ้ำาซ้อนเกิดขึ้นได้ซ้ำาซ้อนเกิดขึ้นได้ซ้อนเกิดขึ้นได้

กระแสคนกระแสโลกครั้งต่อไป ผมจะได้เปิดโลกทัศน์ในส่วนที่เหลือ 

โดยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนา ซึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ได้รับความรู้

อย่างมากมาย แล้วพบกันในครั้งต่อไปครับ

* PSD เปรียบเสมือนองค์กรกลางในการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการ
ของประเทศมาเลเซีย
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เปิดโลกทัศน์เรียนรู้ประเทศมาเลเซีย
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน - 
การพัฒนาแบบขั้นบันได (2)

ดร.มาฆะ ภู่จินดา
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 20 ธันวาคม 2556

การเปิดโลกทัศน์เรียนรู้สิ่งใหม่เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว ได้เล่าเร่ืองระบบ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐประเทศมาเลเซีย ในประเด็นที่เป็น 

เรื่องใหม่ ๆ ที่สำาคัญ ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน เช่น หน่วยงาน Psychological 

Management ประเด็น Aging Society (สังคมผู้สูงอายุ) กระแสคน 

กระแสโลกในคราวนี้ ขอเปิดโลกทัศน์เรียนรู้สิ่งใหม่ในตอนสุดท้าย ได้แก่ 

ระบบการพัฒนาข้าราชการประเทศมาเลเซีย รับรองว่ามีความแปลกใหม่  

ไม่เหมือนใครแน่นอน

หลังจากศึกษาดูงานที่ PSD แล้ว ผมและคณะได้ไปศึกษาดูงานที่  

The National Institute of Public Administration ชื่อย่อว่า INTAN  

เปน็สถาบนัฝกึอบรมเพือ่การพฒันาข้าราชการทุกประเภท ภายใต้การกำากบั

ดแูลของ PSD เปรยีบเสมอืนสถาบันพฒันาข้าราชการพลเรอืนของสำานกังาน 

ก.พ. นั่นเอง

INTAN เป็นศูนย์ฝึกอบรมท่ีมีความพร้อมและทันสมัย ตั้งแต่อาคาร 

ฝึกอบรม ศูนย์สุขภาพ ท่ีพักและสวนสาธารณะ มีการต้อนรับอย่างอบอุ่น 
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และมีการรายงานหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนาข้าราชการ

มาเลเซีย โดยหัวใจหลักของการออกแบบหลักสูตรคือการแสวงหาความ

ต้องการการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ 

ในลักษณะของการดำาเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการต้ังมาตรฐาน 

การฝึกอบรมแบบขั้นบันได ว่าต้องการสนับสนุนให้ข้าราชการเติบโตไป 

ในทิศทางใด ด้วยกระบวนการใด ทั้งในแง่ของระดับตำาแหน่งและ

ประสบการณ์ที่ควรมีในการปฏิบัติราชการ

INTAN ได้แยกการฝึกอบรมออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ หน่วยฝึก 

อบรมด้านผู้นำา หน่วยฝึกอบรมด้านนโยบาย หน่วยฝึกอบรมโดยใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยวิจัยและให้คำาปรึกษาในการฝึกอบรม 

ด้านต่าง ๆ ได้แยกผลผลิตออกเป็น 9 ผลผลิต ซึ่งมีความแปลกและ 

แตกต่าง เพราะการฝึกอบรมที่นำาผลผลิตมาเป็นปัจจัยหลักก็เพื่อเป็น 

การยืนยันว่า การออกแบบหลักสูตรเป็นไปตามความต้องการของ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เรามาดูตัวอย่างหลักสูตรของแต่ละผลผลิตเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 

ความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผลผลิตที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ 

นักฝกึอบรม มีหลกัสตูรไดแ้ก ่Training of Trainers เปน็การผลติขา้ราชการ

ให้เป็นนักฝึกอบรมในอนาคต Research Methodology บ่มเพาะความรู ้

ในด้านการทำาวิจัยให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการวิจัย Case 

Studies ส่งเสริมให้ข้าราชการเรียนรู้การจัดทำากรณีศึกษาต่าง ๆ  

ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาการจัดการคุณภาพ มีหลักสูตรได้แก่ Human 
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Resource Management เพื่อให้ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลเข้าใจบทบาท

ของการบริหารข้าราชการ MS ISO 9001:2008 เป็นหลักสูตรการพัฒนา 

คุณภาพองค์กร Performance Management เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้

ข้าราชการและผู้บริหารเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงาน Quality 

Service Delivery เป็นหลักสูตรที่เตรียมการสำาหรับข้าราชการใน 

ส่วนราชการที่เป็นหน่วยบริการ ผลผลิตท่ี 3 การพัฒนาผู้นำาในภาครัฐ  

มีหลักสูตร Senior Executive Management Programme เป็นหลักสูตร

ทีเ่กีย่วกบัการสรา้งเครอืข่ายและความเข้าใจในความแตกต่างทางวฒันธรรม

การบรหิารของผูบ้รหิารในแตล่ะสว่นราชการ นอกจากนัน้ยงัเปน็การนำาเอา 

Model ของการเป็นผู้นำาท่ีทันสมัยมาฝึกอบรมด้วย หลักสูตร Strategic 

Management เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงความแตกต่าง 

ของกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ โดยเป้าหมายของการฝึกอบรมก็เพ่ือให้ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์กลยุทธ์ การจัดทำา

กลยุทธ์ การนำากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การประเมินผลกลยุทธ์

ผลผลิตที่  4 คือ การบริหารโครงการ มีหลักสูตร Project  

Planning and Management Course เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้เข้ารับ 

การฝกึอบรมในการวางแผน การนำาแผนไปสูภ่าคปฏบิติั และการประเมนิผล

โครงการ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายและประสบการณ์ในการบริหาร

โครงการ ผลผลิตที่ 5 คือ การบริหารด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน  

มีหลักสูตร Managing Economy เป็นหลักสูตรที่ออกแบบสำาหรับ 

ข้าราชการระดับกลางท่ีมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน โดยมี 
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การอบรมเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลในด้านเศรษฐศาสตร์ และรูปแบบ 

ของเศรษฐศาสตร์ภาครัฐ หลักสูตร Financial Procedure มีเนื้อหา 

เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการการเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริหาร 

การเงิน ผลผลิตที่ 6 คือทักษะการติดต่อสื่อสารในภาครัฐ มีหลักสูตร  

Letter and Report Writing เกี่ยวกับการเขียนบันทึกและหนังสือ 

ราชการ หลักสูตร English for Meetings เป็นการจัดการประชุม 

โดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ หลักสูตร Better Spoken/ 

Written/Oral English เกี่ยวกับการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียน 

โดยใช้ภาษาอังกฤษ

ผลผลิตที่ 7 คือการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีหลักสูตร Public Sector 

E-Learning Programmer เพื่อตอบสนองความต้องการของข้าราชการ 

บนพื้นฐานของการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด (Lifelong Learning) ผลผลิตที่ 8 

คือการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี มีหลักสูตร ICT Skills Development 

ออกแบบมาใหก้บัผูป้ฏบิตัหินา้ทีห่รอืดำารงตำาแหนง่เกีย่วขอ้งกบัคอมพวิเตอร ์

แบ่งเป็น 4 วิชาย่อย ได้แก่ System Development, Database &  

System Integration, Data Centre Management และ ICT Network 

& Security และผลผลิตสุดท้าย ผลผลิตที่ 9 การพัฒนาการจัดการชุมชน  

มีหลักสูตร Urban Service ซึ่งออกแบบเพื่อเน้นการสร้างการเติบโต 

ของชุมชนไปพร้อมสังคมเมือง หลักสูตร Promotion of Healthy 

Environment and Urban Planning for Local Authority ออกแบบมา

เพื่อเน้นการสร้างสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและการวางแผนชุมชนเมือง
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จะเห็นว่าหลักสูตรต่าง ๆ ตามผลผลิตท้ัง 9 ผลผลิต ตอบสนอง 

ความตอ้งการของขา้ราชการในทกุมติทิีม่คีวามจำาเปน็ตอ่การปฏบิตัริาชการ 

การออกแบบหลักสูตรไม่เป็นเพียงแต่การสร้างความต่อเนื่อง แต่ยังมี 

การสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมแบบขั้นบันได ที่สามารถช่วยให้ข้าราชการ

มาเลเซียปฏิบัติงานได้ในทุกมิติอีกด้วย นับเป็นการเรียนรู้ที่คุ้มค่าและไม่มี 

ที่สิ้นสุดจริง ๆ นะครับ
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กระแสการปฏิรูปจากต่างประเทศ

ดร.มาฆะ ภู่จินดา
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม 2556

ในปัจจุบัน กระแสและความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปได้มีการหยิบยก

มาพูดคุยกันอย่างหลากหลาย โดยมีการพูดถึงการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้ 

มีความเป็นสากล เน้นระบอบประชาธิปไตยให้เกิดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนอย่างแท้จริง สำาหรับการปฏิรูปตามหลักสากลแล้ว คือ 

การเปลี่ยนแปลงโดยเป็นการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

ในหลักการแล้วนั้น การปฏิรูปอาจจำาแนกออกเป็น 3 รูปแบบ  

ได้แก่ การปฏิรูปการบริหารจัดการ การปฏิรูปการให้บริการประชาชน  

และการปฏิรูปโครงสร้าง ซึ่งในภาคราชการก็มีการปฏิรูประบบราชการ 

มาแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยมีการปรับเปลี่ยนในแง่ของโครงสร้าง 

ส่วนราชการทั้งในระดับกระทรวงและกรม หรือส่วนราชการที่มีฐานะ 

เทียบเทา่กรมและกระทรวง การบรหิารและการใหบ้รกิารประชาชนทีร่วดเรว็

และมีประสิทธิภาพ ในความเป็นจริงแล้ว ระบบราชการก็มีการปฏิรูป  

กันมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบต่าง ๆ ท่ีทันสมัย 

อย่างสม่ำาเสมอ ดังนี้ การปฏิรูปในความหมายนี้ คือการเสริมสร้างให้ดีขึ้น ม่ำาเสมอ ดังนี้ การปฏิรูปในความหมายนี้ คือการเสริมสร้างให้ดีขึ้น เสมอ ดังนี้ การปฏิรูปในความหมายนี้ คือการเสริมสร้างให้ดีขึ้น 

วันนี้ผมจะพาท่านผู้อ่านท่ีเคารพมาเรียนรู้การปฏิรูปในแง่ต่าง ๆ ของ  

ภาคราชการในประเทศที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียง
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เรามาเริ่มจากประทศอินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีประชากรสูง

ที่สุดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จำานวน 238 ล้านคน มีมากกว่า

ประเทศไทย ซึ่งมีประชากรเพียง 66 ล้านคน ถึง 3 เท่า ประเทศอินโดนีเซีย

เน้นการปฏิรูประบบราชการในส่วนของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

เน้นการแก้กฎหมายพรรคการเมือง การเลือกตั้ง เสรีภาพในการรวมกลุ่ม 

การปฏิรูปดังกล่าวมี 3 แนวทาง ได้แก่ 1. Bureaucracy Reform  

(2010-2014) 2. Roadmap of Bureaucracy Reform (2010-2014)  

และ 3. National Development Plan Medium Term (2010-2014)

ในทางกลับกันกับประเทศอินโดนีเซีย ประเทศบรูไนซึ่งถือว่ามี

ประชากรน้อยที่สุดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จำานวนเพียง 4 แสนคน 

ถอืวา่เปน็ประเทศท่ีมเีศรษฐกจิด ีจงึเนน้ท่ีการปฏริปูการใหบ้รกิารประชาชน 

ที่เน้นความเท่าเทียมกันในการให้ประชาชนได้รับบริการภาครัฐ จึงได้มี 

การจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน เช่น การยกระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ที่พักอาศัย สาธารณสุข เพื่อให้เกิดความความเหมาะสมต่อ 

การดำารงชีวิตและความต้องการ

ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีจำานวนประชากรน้อยเป็นอันดับ 2 ของ 

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนเป็นหลัก  

เน้นการปฏิรูปการให้บริการประชาชนโดยการสร้างความน่าเชื่อถือ  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำาหนดนโยบายภาครัฐให้เป็นไป 

ตามความต้องการของประชาชน โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้

ประชาชนแสดงความเห็นต่อการบริการสาธารณะจากบ้าน โดยรัฐบาล
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สิงคโปร์จะได้นำาข้อเสนอของประชาชนมาปรับปรุงระบบการบริการภาครัฐ

ต่อไป

เช่นเดียวกับประเทศบรูไนและประเทศสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ซ่ึงแม้ว่า 

จะมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมี

ประชากรมากถึง 95.7 ล้านคน ถือเป็นประเทศที่มีการปฏิรูปการให้ 

บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้บริการในรูปแบบโครงการ  

“No Lunch Break” คือการให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวัน 

ส่วนราชการ เช่น สรรพากรพื้นที่ และสำานักเขต ให้บริการจัดทำา Passport 

ก็ได้มีบริการที่ เรียกว่า “No Lunch Break” มาแล้ว นอกจาก 

การปฏิรูปการให้บริการประชาชนแล้ว ประเทศฟิลิปปินส์ยังเน้นการปฏิรูป

ระบบการบริหารจัดการ ที่เรียกว่า “Results-Based Performance 

Management System” ซึ่งเกี่ยวกับความท้าทายในการนำาระบบบริหาร

ผลการปฏิบัติงาน ท่ีเน้นการติดตามควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมให้เกิดการควบคุม การดำาเนินการ 

ของหน่วยงานราชการ การให้ข้อมูลและการรายงานผลการดำาเนินการ

กัมพูชาและลาว อยู่ในกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนา เล็งเห็นถึงความ

ท้าทายของการปฏิรูปราชการ โดยประเทศกัมพูชาเน้นการปฏิรูปโครงสร้าง

พื้นฐานราชการที่มีประสิทธิภาพในนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลให้ 

เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “Serving People Better” ใน 5 ยุทธศาสตร์  

ได้แก่ 1. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานภายในส่วนราชการ 2. สร้าง 

กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 3. นำาระบบบริหาร 

ผลการปฏิบัติงานมาใช้ 4. ดึงขีดความสามารถของข้าราชการมาใช้ 
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และ 5. พัฒนาและฝึกอบรมข้าราชการ สำาหรับประเทศลาว อยู่ใน 

กลุ่มประเทศกำาลังพัฒนา มุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างและการแบ่งอำานาจ

หน้าที่ของส่วนราชการ โดยเป็นการแบ่งอำานาจและการกระจายอำานาจ 

จากส่วนกลางลงไปสู่ท้องถ่ิน ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ “Country’s 

strategic Plan on Government (2011-2020)” โดยการเร่งออก 

กฎระเบียบในการบริหารและการบริหารบุคลากรในส่วนราชการ

เวียดนามเป็นประเทศที่กำาลังพัฒนา มีความท้าทายในการปฏิรูป 

ระบบการสอบและการบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสร้างฐาน 

กำาลังคนภาครัฐเพื่อให้ได้ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพือ่ใหร้ะบบราชการสามารถขบัเคลือ่นและสรา้งระบบการบรหิารทรพัยากร

บุคคลรองรับการปฏิรูปการให้บริการประชาชนต่อไปได้

พม่าเป็นประเทศสุดท้ายที่น่าศึกษาต่อ เนื่องจากเป็นประเทศท่ีมี 

ความตื่นตัวเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ ภายหลังจากการ 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย จึงเน้น 

การสร้างผู้บริหารระดับสูงเพื่อมาพัฒนาประเทศ โดยได้กำาหนดหลักสูตร 

นักบริหารระดับสูงเพื่อสร้างผู้บริหารให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รองรับการปฏิรูปประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

ทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ เปน็การปฏริปูระบบราชการของประเทศเพ่ือนบา้น 

โดยจะเห็นว่าการปฏิรูปของแต่ละประเทศก็เพื่อส่ิงท่ีดีข้ึนท้ังต่อประชาชน 

ประเทศ และระบบการบริหาร  ดังนั้น การปฏิรูปจึงถือเป็นเรื่องที่สามารถ

เกิดขึ้นได้โดยตลอดนั่นเอง
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สังคมคนสูงวัย กับปัญหากำาลังคนภาครัฐ
ของสหรัฐอเมริกา

ม.ล.พัชรภากร เทวกุล
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 3 มกราคม 2557

วารสารข่าวสารของสมาคมการบริหารจัดการภาครัฐนานาชาติ 

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์* เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้นำา

เสนอบทความแสดงทัศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ของ 

ภาครัฐว่า ผู้รับผิดชอบด้านนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งใน 

รฐับาลกลางและรฐับาลท้องถ่ินของสหรฐัอเมรกิาในขณะนี ้ตา่งกำาลงัปวดหวั

อยู่กับประเด็นปัญหาของการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่พรั่งพร้อมด้วยความรู้ 

ความสามารถและประสบการณ์การทำางานในทุกระดับกำาลังพ้นจาก 

การทำางานภาครัฐลงไปด้วยเหตุเกษียณอายุ

และสิง่ทีเ่กดิขึน้ กอ่ใหเ้กดิปญัหาและสิง่ทา้ทายทางนโยบายการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐในสหรัฐอเมริกาว่า ทำาอย่างไร 

หน่วยงานจึงจะไม่สูญเสียขีดความสามารถในการทำางาน เมื่อต้องสูญเสีย 

คนทำางานที่มีอาวุโสสูงลงไป

สถิติจากหน่วยงานของรัฐบาลกลางด้านแรงงานที่ได้มาจากผล 

การสำารวจประชากรในปีท่ีผ่านมา บ่งบอกให้เห็นว่าคนทำางานภาครัฐ 

ของสหรัฐอเมริกา กว่าร้อยละ 70 มีอายุเกินกว่า 45 ปี โดยมีอายุมัธยฐาน 

อยู่ที่ 50 ปี
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การปรับลดงบประมาณด้านการจ้างงานภาครัฐ ในช่วงที่เศรษฐกิจ 

ของสหรัฐอเมริกาตกต่ำา ถือเป็นสาเหตุสำาคัญในการท่ีกำาลังคนภาครัฐต่ำา ถือเป็นสาเหตุสำาคัญในการท่ีกำาลังคนภาครัฐ ถือเป็นสาเหตุสำาคัญในการท่ีกำาลังคนภาครัฐ 

ในสหรัฐอเมริกามีช่องว่างของอายุท่ีกว้าง ด้วยนโยบายที่จำากัดการรับ 

คนเข้ามาทำางานใหม่ ตลอดจนนโยบายการเลิกจ้างคนทำางานท่ีมีอายุงาน

น้อยกว่า ก่อนคนที่มีอาวุโสในการทำางาน ภายใต้หลักการให้สิทธิแก่ 

ผู้ที่มีอาวุโสงานสูง เหนือกว่าสิทธิผู้มีอาวุโสน้อย และแนวคิดที่ว่าหน้าที่ 

ความรับผิดชอบของตำาแหน่งต่าง ๆ ในงานภาครัฐจำาเป็นต้องใช้คนที่มี 

ความสามารถทางปัญญาท่ีได้มาจากการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ 

มากกว่าความต้องการด้านความสามารถทางแรงกายของผู้ที่สดใส 

อ่อนวัยกว่า จึงทำาให้เมื่อกำาลังคนภาครัฐของสหรัฐอเมริกาพ้นผ่าน 

ช่วงเวลายากลำาบากทางเศรษฐกจิมาได ้กเ็หลอืไวเ้พยีงคนทำางานทีม่อีายมุาก 

หรือมีอาวุโสการทำางานสูงเสียเป็นส่วนใหญ่

ค่านิยมของคนทำางานภาครัฐในสหรัฐอเมริกาก็ดูจะไม่ต่างไปกับ 

ค่านิยมข้าราชการไทยสักเท่าไหร่ ด้วยคนทำางานภาครัฐส่วนใหญ่มักจะ 

เห็นว่าการทำางานภาครัฐเป็นอาชีพที่มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความมั่นคง จึงมี

แนวโน้มที่จะผูกพันและทำางานอยู่ในระบบไปจนถึงวันเกษียณอายุ

ด้วยการที่องค์ความรู้และทักษะทางวิชาชีพฝังอยู่กับตัวบุคคล  

และดูเหมือนจะตามติดตัวพวกเขาไป เมื่อต้องถึงวัยที่จะพ้นจากที่ทำางาน 

ไปด้วยเหตุเกษียณอายุ หน่วยงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงต้อง 

ทำาใหแ้นใ่จวา่องคค์วามรูใ้นการทำางานจะไมส่ญูหายตามตวัผูเ้กษยีณอายไุป 
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ประเด็น “กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์การ” จึงเป็น

กลไกที่จำาเป็นและสำาคัญในการเผชิญหน้ากับความเสี่ยงในเรื่องของ  

“สมองไหล” อันเนื่องมาจากการเกษียณอายุคนทำางาน กลยุทธ์หลาย 

อย่างที่ใช้กันอย่างผสมผสาน เพื่อให้องค์ความรู้ของผู้ที่จะเกษียณไป 

ยังคงดำารงอยู่ได้ภายในองค์การ ประกอบด้วย การจ้างที่ปรึกษามา 

สัมภาษณ์ ถอดรหัส และจัดระบบความรู้ ความคิด รูปแบบแนวทาง 

และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ท่ีกำาลังจะเกษียณอายุที่หน่วยงานเห็นว่าเป็น  

“ตัวหลัก” ในการทำางาน และหน่วยงานต้องการให้ “ตัวแบบ” การทำางาน

ของบุคคลผู้นี้คงดำารงอยู่ ได้รับการบันทึกไว้และสืบทอดไปให้คนทำางาน 

รุ่นหลังได้สืบทอด เรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ 

องค์ความรู้ของหน่วยงาน เช่นเดียวกับการใช้ระบบพ่ีเล้ียงสอนงาน  

ระบบสืบทอดตำาแหน่ง สร้างทายาทหรือตัวตายตัวแทนต่อผู้ที่กำาลัง 

จะเกษียณอายุไปสู่รุ่นต่อรุ่น เพื่อทำาให้เกิดการส่งต่อ ถ่ายทอดความรู้ 

ระหว่างบุคคล โดยมอบหมายเป็นภารกิจของผู้ที่กำาลังจะเกษียณอายุ 

อย่างเป็นทางการในช่วงเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี ก่อนที่จะถึงเวลาเกษียณ  

ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้กันอย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์คู่ขนานกันไปกับการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่องค์การและ 

คนทำางานรุน่หลงั ทีบ่ทความไดน้ำาเสนอกค็อื การ “จา้งงาน” หรอืขอ “อาสา

สมัคร”  การทำางานจากผู้ ท่ี เกษียณอายุ ไปแล้ว ให้ เป็นที่ปรึกษา  

หรือผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในแบบที่จ่ายค่าตอบแทนและไม่จ่ายค่าตอบแทน  

เพื่อให้แน่ใจว่า การทำางานและการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำางาน  
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ยังคงอยู่ต่อเนื่องต่อไปในระยะหนึ่ง จนกว่าองค์ความรู้ที่สำาคัญได้รับการ

ถ่ายทอด และขีดความสามารถขององค์การยังเป็นไปในระดับที่จะสามารถ

บรรลุเป้าหมายภารกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

* (เรียบเรียงจาก บทความ  Retirement  Risk: Avoid Brain Drain ของ Scott J.
Cameron, IPMA-CP scameron@3consulting.com ใน HR News Magazine of 
International Public Management Association for Human Resources)
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มิติหญิงชายในฟิลิปปินส์ (1)

ศิริวรรณ เมนะโพธิ
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 10 มกราคม 2557

“กระแสคน กระแสโลก” ในวันนี้  ขอพาท่านเลี้ยวออกจาก 

แวดวงราชการ เพื่อมานั่งคุยกับ CEO แฟรนไชส์ร้านอาหารใหญ่ที่สุด 

ของประเทศฟิลิปปินส์ ว่าด้วยเรื่องมิติหญิงชาย

อันที่จริง เราตั้งใจไปทานอาหารกับเพื่อน ให้บังเอิญว่าเพ่ือน 

ของเราเป็น HR Manager ของบริษัทดังกล่าว เราจึงชวนกันทานอาหาร

แกล้มการสนทนา และให้บังเอิญอีกว่า ในวันนั้น CEO ของบริษัทเดินทาง

มาทีร่า้นเพือ่ตดิตามงาน เราจงึขอโอกาสทีจ่ะพบและสนทนากบัเขาดว้ยเลย

หากไม่ได้รับการแนะนำาจากเพื่อนว่าชายหนุ่มหน้าตาดีที่นั่งอยู่ 

ตรงหน้าเราคนนี้เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เราคงนึกว่า ถ้าไม่เป็น 

นายแบบก็คงเป็นดาราหนังแน่นอน

ทักทายกันด้วย “มากันดัง ฮาโปน” ซึ่งแปลว่า “สวัสดีตอนบ่าย” 

แล้ว เพื่อนสาวชาวฟิลิปปินส์ก็ช่วยแนะนำาให้ว่า เราเป็นข้าราชการไทย 

ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องมิติหญิงชาย กับสำานักงาน ก.พ. ของฟิลิปปินส์ 

แมใ้นชว่งเวลาพกั กย็งัหาโอกาสชวนคยุในเรือ่งเดยีวกนันี ้เพือ่ทำาความเขา้ใจ

กับการให้ความสำาคัญและกระบวนการถ่ายทอดนโยบายด้านมิติหญิงชาย

จากภาครัฐสู่ภาคเอกชน
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ข้อมูลที่ได้รับจาก CEO หนุ่มคือ ฟิลิปปินส์เป็นสังคมที่ครอบครัว 

ให้ความสำาคัญกับผู้หญิงมาแต่ไหนแต่ไร ภาพถ่ายที่เห็นคุ้นตากันอยู่ในบ้าน

มกัจะเปน็ภาพแมก่บัลกูมากกวา่ ทีจ่ะเปน็ภาพพอ่กบัลูก ประชาชนส่วนใหญ่

นับถือคริสต์ศาสนา นับถือพระแม่มารี และให้การยอมรับกับการท่ีมี 

ผู้หญิงเป็นผู้นำา ฟิลิปปินส์เป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีสตรีดำารงตำาแหน่ง

ประธานาธิบดี และมีมาแล้วถึงสองคน ดังนั้น การที่ผู้หญิงขึ้นมาเป็นผู้นำา 

ในบริบทต่าง ๆ จึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดหรือเป็นเรื่องพิเศษ 

ที่ต้องทำาให้เป็นประเด็นขึ้นมาในสังคม

ในสถานที่ทำางาน ชาวฟิลิปปินส์ยกย่องความเท่าเทียมกันทางเพศ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล ทกุคนจะไดร้บัการปฏบิตัิ

ทีเ่สมอเหมอืนกนั อาท ิการกำาหนดเสน้ทางความกา้วหนา้ การเลือ่นเงนิเดอืน 

โอกาสที่จะได้รับการพัฒนา สวัสดิการ โอกาสในการได้รับหุ้นส่วนของ 

บริษัท หรือแม้แต่ประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศที่คนกระทำาผิดไม่ว่า  

ชายหรือหญิงก็จะได้การปฏิบัติที่เหมือนกัน

จุดเชื่อมต่อของภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับนโยบายมิติหญิงชายนั้น 

สะท้อนออกมาในรูปของกฎหมายแรงงาน ซึ่งภาคเอกชนต้องถือปฏิบัติ 

อยา่งเคร่งครัด หากองคก์ร ภาคเอกชนรายใดไมป่ฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน

ดังกล่าว พนักงานก็สามารถใช้สิทธิ์ร้องเรียนกับกระทรวงแรงงานได้

เราตัง้คำาถามตอ่ “ในธรุกจิรา้นอาหารขนาดใหญแ่ละมกีารบรหิารงาน

อย่างมืออาชีพแบบนี้ การพิจารณาบุคคลให้ทำางานชิ้นใดชิ้นหนึ่งนั้น ไม่ได้

มองในเรื่องมิติหญิงชายเลยหรือ?” ชายหนุ่มหัวเราะอารมณ์ดี อธิบายต่อไป
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ว่า การมอบหมายงานของบริษัทจะดูที่ความสามารถและความเหมาะสม 

กับภารกิจนั้น อาทิเช่น มอบหมายให้ผู้หญิงทำาหน้าท่ีเป็นพนักงานเสิร์ฟ  

ด้วยเหตผุลทีว่า่ ผูห้ญงิเปน็เพศทีช่า่งสงัเกตและใหค้วามสนใจกบัรายละเอยีด

รอบข้างได้ดีกว่า ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของการให้บริการ 

สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ และสง่ผลใหก้ำาไรของบรษิทัสงูขึน้ สว่นผูช้าย

มักจะมีความสามารถในการปรุงอาหาร ก็จะได้รับหน้าที่เป็นพ่อครัว  

แต่อย่างไรก็ตาม หากพบว่าพนักงานชายรายใดมีความสามารถในการให้

บริการ หรือพนักงานหญิงมีความสามารถในการปรุงอาหาร เขาก็จะได้รับ

การพิจารณาให้ทำางานที่เหมาะสมกับความสามารถ

ดังนั้น การพิจารณามอบหมายงานจึงมุ่งเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

และมองข้ามความเป็นหญิงเป็นชายไปเลย

สำาหรับประเด็นฮิตติดชาร์ต ว่าด้วยเรื่องการเปิดประชาคมอาเซียน 

ที่กำาลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้ ชายหนุ่มกล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดี และไม่เคย

คิดว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานจะส่งผลทางลบกับประเทศฟิลิปปินส์ ในทาง

ตรงข้าม จะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้แรงงานฟิลิปปินส์เร่งพัฒนาตนเองให้มากข้ึน  

เพือ่สู้ให้ไดกั้บแรงงานทีจ่ะเขา้มาในตลาดแรงงานของประเทศ ทำาใหแ้รงงาน

ฟิลิปปินส์ยกระดับเป็นแรงงานคุณภาพ หรือแม้แต่หากจะมีแรงงาน 

คุณภาพจากที่อื่น เคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศฟิลิปปินส์ ก็จะเป็นโอกาส 

อันดี ที่บริษัทจะมีตัวเลือกในการคัดสรรคนเข้ามาทำางานในองค์กร 

มากยิ่งขึ้นด้วย...เรียกว่าดีทั้งขึ้นทั้งล่อง

เราแอบมองหน้าเขาอย่างเต็มตา ชายหนุ่มคนนี้มีลักษณะของ 

ผู้บริหารที่มีความคิดบวกอย่างเต็มที่ เพื่อนแอบกระซิบให้เราฟังว่า  
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นายของเขามีเรื่องดี ๆ อีกหลายอย่างท่ีทำาให้พนักงานพร้อมที่จะ getting 

old with คือประสงค์ที่จะทำางานแบบร่วมหัวจมท้ายโดยไม่หนีไปไหน  

ซึ่งเธอแอบแทงกั๊กไว้ว่า “วันหลังจะเล่าให้ฟัง”
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มิติหญิงชายในฟิลิปปินส์ (2)

ศิริวรรณ เมนะโพธิ
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 17 มกราคม 2557

 

สัปดาห์ที่แล้ว ชวนคุยถึงเรื่องมิติหญิงชายในภาคเอกชนของประเทศ

ฟิลิปปินส์ สำาหรับกระแสคนกระแสโลกในวันนี้ เรายังคงอยู่ที่ประเทศ

ฟลิปิปนิสแ์ละยงัคงคยุถึงเรือ่งเดยีวกนั แตจ่ะนำาท่านกลบัเขา้มาสูก่ารบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลในภาคราชการพลเรือน

การไปศึกษาดูงานที่ประเทศฟิลิปปินส์ มีธงนำาไว้แล้วว่า เราจะให้ 

ความสนใจเป็นพิเศษที่จะศึกษาการดำาเนินการและความก้าวหน้าเรื่อง 

ความเสมอภาคหญงิชาย เนือ่งจากอนสุญัญาหลวงพระบาง (Laung Prabang 

Joint Declaration) ท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงร่วมกันเมื่อปี  

พ.ศ. 2553 ได้มอบหมายให้ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพในเรื่อง 

การนำามิติหญิงชายเข้าสู่กระแสหลักของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

หรือ Gender Mainstreaming

เป้าหมายของเราจึงอยู่ที่สำานักงาน ก.พ. ของประเทศฟิลิปปินส์  

หรือ The Philippine Civil Service Commission (CSC) หลังจาก 

ที่เข้าคารวะประธาน ก.พ. และกรรมการ ก.พ. ของฟิลิปปินส์แล้ว  

เราก็ล้อมวงคุยกับเจ้าหน้าท่ีระดับผู้อำานวยการสำานัก ที่รับผิดชอบเรื่อง 

การกำากับการบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชาย 

ของประเทศนี้ทันที
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ฟิลิปปินส์มีกฎหมายเกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชาย ที่เรียกว่า 

Women in Nation Building Act 1992 ซึ่งกำาหนดให้มีการดำาเนินการ

อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำาหรือความไม่เสมอภาคระหว่างล้ำาหรือความไม่เสมอภาคระหว่างหรือความไม่เสมอภาคระหว่าง 

หญิงและชาย รวมท้ังการสนับสนุนการสร้างความเสมอภาคหญิงและ 

ชายด้วย อาทิ เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าเรียนในโรงเรียนทหาร การให้ 

ส่วนราชการทบทวนกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความเสมอภาค

หญิงชาย ทบทวนการใช้งบประมาณและต้องจัดสรรงบสำาหรับการพัฒนา 

ผู้หญิง ทบทวนผลกระทบด้านนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

สนับสนุนการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) ที่ชัดเจนสำาหรับ 

ผูห้ญงิ รวมทัง้การออกกฎหมายเรือ่งการลว่งละเมดิทางเพศในสถานทีท่ำางาน 

เป็นต้น

สัดส่วนข้าราชการหญิงและชายของประเทศนี้คล้ายกับประเทศไทย 

กลา่วคอื ในกลุม่แรกบรรจ ุสดัสว่นของข้าราชการหญงิจะมากกวา่ขา้ราชการ

ชายประมาณ 70 ตอ่ 30 แตเ่มือ่กา้วเขา้สูร่ะดบับรหิาร สัดส่วนของขา้ราชการ

หญิงจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด ยิ่งขึ้นสู่ระดับสูงมากเท่าไร สัดส่วนของ

ข้าราชการหญิงก็จะลดลงมากตามไปด้วย

สำานักงาน ก.พ. ฟลิปิปินสไ์ดด้ำาเนนิการอยา่งจรงิจงัทัง้ในดา้นนโยบาย 

กฎหมาย และการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ความเสมอภาคหญิงชายเกิดผล 

อย่างเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น การจัดทำาฐานข้อมูล

ข้าราชการพลเรือนแบบแยกเพศ การสำารวจและทบทวนกฎหมายหรือ

กระบวนการทำางานต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความเสมอภาค 

หญิงชาย การสอดแทรกแนวคิดมุมมองความเสมอภาคหญิงชายในข้อสอบ
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เข้ารับราชการ บูรณาการเรื่องความเสมอภาคหญิงชายเข้าไปไว้ในเรื่องการ

พิทักษ์ระบบคุณธรรม จัดให้มีศูนย์เด็กเล็กในที่ทำางาน จัดให้มีการประชุม

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างข้าราชการหญิง ให้ทุนการศึกษา 

เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ให้รางวัลองค์กรท่ี 

ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายที่มีประสิทธิภาพ การตั้งผู้ตรวจการ 

ด้านความเสมอภาคหญิงชาย เพื่อทำาหน้าที่ในการตรวจสอบความก้าวหน้า 

ในการดำาเนนิการและสง่เสรมิความเสมอภาคของหญงิชายในภาพรวม ฯลฯ

ที่น่าสนใจที่สุดอยู่ที่การตรวจสอบการใช้งบประมาณที่คำานึงถึง 

ความเสมอภาคหญิงชาย โดยการสำารวจว่าผู้หญิงได้รับประโยชน์จากการ 

ใช้งบประมาณของส่วนราชการหรือไม่ อย่างไร

ประเทศฟิลิปปินส์ถือว่าการลาคลอดเป็นเรื่องที่ต้องให้การสนับสนุน 

เพราะผู้หญิงกำาลังทำาหน้าท่ีในการขยายเผ่าพันธุ์ให้กับพลเมืองโลก  

ถือเป็นการทำาหน้าท่ีท่ีประเสริฐยิ่ง ดังน้ัน จึงไม่น่าแปลกใจที่ภาคราชการ 

จะให้สิทธิในการลาที่มีความหลากหลาย เช่น การลาคลอดของมารดา  

การลาเพื่อช่วยเลี้ยงบุตรของบิดา การลาในกรณีที่ได้รับการเจ็บป่วยหรือ

คลอดบุตร รวมถึงการลาเนื่องจากการถูกทำาร้ายในครอบครัว

เรานั่งฟังการบรรยายสรุปถึงการส่งเสริมบทบาทของสตรีในประเทศ

ฟิลิปปินส์เกือบสามชั่วโมง ก็เข้าใจโดยไม่สงสัยเลยว่า ทำาไมประเทศนี้ 

จึงได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในเรื่องกระแสหลักของมิติหญิงชาย  

น่ังลังเลอยู่หน่ึงอึดใจก่อนที่จะยิงคำาถาม “ผู้หญิงได้รับการปฏิบัติดูแล 

เอาใจใส่อย่างดีแบบนี้  ข้าราชการชายเคยตัดพ้อให้ได้ยินหรือไม่ว่า  

ข้าราชการหญิงได้รับการดูแลดีเกินไป”
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เจ้าบ้านหัวเราะร่วน “อย่าว่าแต่ข้าราชการชายเลย ข้าราชการหญิง

อย่างพวกเราบางทีก็แอบคิดเหมือนกันว่า เราได้รับการดูแลดีเกินไป... 

หรือเปล่า?”
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มิติหญิงชายในฟิลิปปินส์...อีกสักครั้ง (จบ)

ศิริวรรณ เมนะโพธิ
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 24 มกราคม 2557

สองสัปดาห์ติดกันแล้ว ที่ได้ชวนคุยถึงเร่ืองของความเสมอภาค 

ระหว่างหญิงชายในประเทศฟิลิปปินส์ โดยชวนไปลัดเลาะดูการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและการให้ความสำาคัญในเรื่องของมิติหญิงชายทั้งจาก 

ภาคราชการและเอกชน สำาหรับ “กระแสคน กระแสโลก” ในวันนี้ จะขอ

พดูถงึเรือ่งดงักลา่วอกีครัง้ โดยจะพาเขา้ไปสมัผสักบับทบาทและการทำางาน

ของหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมและพัฒนาผู้หญิง 

เพื่อให้ก้าวทันผู้ชายในบริบทของการทำางานและการอยู่ร่วมกันในสังคม

Philippine Commission on Women (PCW) หรือคณะกรรมการ

สตรีฟิลิปปินส์  เป็นองค์กรที่ขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี มีหน้า ท่ีใน 

การกำาหนดนโยบายและสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดความเสมอภาค 

ระหว่างหญิงชายอย่างแท้จริง นอกจากนั้น ยังทำาหน้าที่ในการเป็นผู้ติดตาม

และตรวจสอบการดำาเนนิการตามกฎหมายในเรือ่งดงักลา่วดว้ย ความสำาเรจ็

ของ PCW มีสถิติแสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกิจกรรมต่าง ๆ  

และการเข้าสู่ตำาแหน่งระดับบริหารของสตรีมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ในหลายภาคส่วน
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เราน่ังคุยกับคณะกรรมการบริหารขององค์กรน้ีเก่ียวกับบทบาท ในการ 

ช่วยเหลือหรือส่งเสริมสตรีเพื่อให้เกิดความเสมอภาคกับชายอกสามศอก  

ถามกันตรง ๆ เลยว่า มีแนวทางในการทำางานอย่างไรกันบ้าง?

รองประธาน PCW ยกตัวอย่างให้ฟังถึงเรื่องการเพิ่มสัดส่วนของ

ข้าราชการหญิงเมื่อก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้น กล่าวคือ เมื่อเข้ารับราชการด้วย

วุฒิปริญญาตรี ทุกคนจะต้องเริ่มที่ตำาแหน่งระดับ 2 และเมื่อรับราชการ 

ไประยะหนึ่งก็จะมีโอกาสก้าวขึ้นเป็นระดับ 3 ซึ่งถือเป็นตำาแหน่งผู้บริหาร

ระดับกลาง หรือ Executive Administrative Level

แต่การก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งระดับ 3 นี้ต้องผ่านกระบวนการทดสอบ  

และจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏคือ มีข้าราชการหญิงสอบผ่านขึ้นไปได้น้อย  

ดังนั้น หน้าที่ของ PCW จึงต้องดำาเนินการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และ 

ให้การสนับสนุน พัฒนา เตรียมความพร้อม รวมทั้งให้คำาแนะนำาใน 

การวางแผนความกา้วหนา้ของขา้ราชการสตรเีหล่านัน้ ซ่ึงกป็ระสบผลสำาเร็จ

ในการเพิ่มจำานวนข้าราชการสตรีให้ดำารงตำาแหน่งในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น

เราถามต่อ...จากการวิเคราะห์ศักยภาพของข้าราชการสตรีในการ 

ก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งระดับสูง ได้คำาตอบที่น่าสนใจหรือไม่ว่า ทำาไมข้าราชการ

สตรีจึงสอบผ่านเข้าสู่ระดับ 3 ได้ไม่มากนัก?

คำาตอบที่ได้คือ เมื่อถึงวัยหนึ่ง ผู้หญิงท่ีมีครอบครัวและมีบุตรที่อยู่ 

ในวัยเจริญเติบโตหรือวัยเรียนที่ต้องการการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจาก 

ผู้ปกครอง มักจะตัดสินใจ (หรือเป็นสัญชาตญาณ) ที่จะทำาหน้าที่ผู้ดูแล 

บตุรหลานและสรา้งครอบครวัคณุภาพมากกวา่การนกึถงึความเจรญิกา้วหนา้ 



84
องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

กระแสคน กระแสโลก

ในหนา้ทีก่ารงาน ข้าราชการสตรจีงึใชเ้วลากบัครอบครวัมากกวา่ทีจ่ะใชเ้วลา

ในการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความพร้อมในการก้าวสู่ระดับสูง

บทบาทของ PCW จึงเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ หากข้าราชการหญิง 

ไม่สามารถสอบผ่านได้ PCW จะช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุและให้ความ 

ช่วยเหลือ เป็นต้นว่า เมื่อวิเคราะห์แล้วว่าข้าราชการรายนั้นยังไม่มีศักยภาพ

ที่เพียงพอในด้านการบริหารหรือการตัดสินใจ PCW ก็จะแนะนำาให้ไปรับ 

การพัฒนาเพื่ออุดช่องว่างดังกล่าว และกลับมาลงสนามสอบใหม่อีกคร้ัง 

เมื่อพร้อม ซึ่งการดำาเนินการดังกล่าวสามารถช่วยให้ข้าราชการหญิง  

สอบผ่านขึ้นไปในระดับสูงเพิ่มมากขึ้นทุกปี

อีกหนึ่งตัวอย่างของ PCW ที่มีต่อการส่งเสริมบทบาทสตรี คือเรื่อง 

ของการติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างน้อยร้อยละ 5 ใน 

การพัฒนาผู้หญิง หรือการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  

ซึ่งอาจมีได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อให้ข้าราชการมีความ

ตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาคหญิงชาย การจัดสวัสดิการ 

ที่ตอบสนองบทบาทของผู้หญิง (อาทิ การเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น) ท้ังน้ี  

การจัดสวัสดิการนั้น จำาเป็นต้องมีการสำารวจความต้องการก่อน เพื่อให้

สามารถจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการและความจำาเป็นได้อย่าง

เหมาะสม

PCW เน้นย้ำาว่า กระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดของ PCW ย้ำาว่า กระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดของ PCW ว่า กระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดของ PCW  

ที่มีต่อส่วนราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายนั้น  

จะกระตุ้นให้ทุกส่วนราชการดำาเนินการ และทำาให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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อย่างเป็นรูปธรรม PCW เคยทำารายงานเสนอต่อประธานาธิบดี กรณีที่ 

หน่วยงานไม่ได้ดำาเนินการตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งก็ได้รับความสนใจ 

จากประธานาธิบดีในการหยิบยกมาสั่งการ นับจากนั้นเป็นต้นมา ทุกหน่วย

งานก็ได้ให้ความสำาคัญกับประเด็นบทบาทหญิงชายในระบบราชการ 

อย่างจริงจัง
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“Best Practices” การบริหารงานบุคคล “ที่ควรรู้” 
ของประเทศ (อื่น ๆ นะ) (ตอนที่ 1)

ดร.มาฆะ ภู่จินดา
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 31 มกราคม 2557

 

มีเพื่อน ๆ ข้าราชการหลาย ๆ ท่าน ทั้งในที่ทำางานเดียวกันและ 

จากสว่นราชการอืน่ ๆ  มกัถามผมอยูเ่สมอวา่ ระบบราชการ/ระบบรหิารงาน

บุคคลของประเทศต่าง ๆ เป็นอย่างไร ตำาแหน่งนี้เรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า

อยา่งไร ความแตกตา่งระหวา่งระบบราชการไทยกบัต่างประเทศเปน็อยา่งไร 

เหตุผลอาจเป็นเพราะด้วยหน้างานของผมที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน 

ด้านการต่างประเทศ รวมถึงการเป็นตัวแทนในการประชุมนานาชาติ และ

การรบัรองขา้ราชการตา่งประเทศท่ีมาศกึษาดงูานทีส่ำานกังาน ก.พ. จงึทำาให้

ผมกลายเป็นผู้รู้ (โดยไม่ตั้งใจ) ดังนั้น คอลัมน์กระแสคน กระแสโลก 

ในคราวนี้ ผมจึงอยากจะนำาความรู้ของระบบราชการของประเทศท่ีเป็น 

แบบอย่างที่ดีบางประเทศทั่วทุกมุมโลกมาเล่าสู่กันฟัง

ขอออกตัวก่อนว่า เวลากล่าวคำาว่า “ประเทศที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

(Best Practices)” เราจะเข้าใจว่า “ประเทศที่มีแนวทางด้านการบริหาร

ราชการท่ีดี” ดังนั้น เวลาภาคราชการจะพัฒนาระบบกลไกการบริหาร 

ต่าง ๆ ก็มักจะศึกษาระบบจากประเทศที่เรียกว่ามี “Best Practices” 

ที่ดี เพื่อนำามาเปรียบเทียบกับระบบราชการท่ีมีอยู่ หรือไม่ก็นำาแบบอย่าง 

ที่ดีดังกล่าวมาเสนอแนะเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
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การศึกษา “Best Practice” จากต่างประเทศอาจไม่จำาเป็นต้อง 

เดินทางไปศึกษา “Best Practices” ดังกล่าว ที่ประเทศนั้น ๆ เพียง 

อย่างเดียว แต่อาจเป็นการศึกษาจากเอกสาร การค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม 

หรือการเชิญผู้ เชี่ยวชาญที่ เคยศึกษามาก่อนมาถ่ายทอดความรู้ก็ได้  

หรือหากตัดสินใจแล้วว่า “Best Practices” เป็นที่ยอมรับและสามารถ 

นำาไปสู่การปฏิบัติจริงได้ ก็อาจจะเดินทางไปศึกษาดูงานยังประเทศนั้น ๆ 

เพื่อให้เห็นกระบวนการทำางานอย่างแท้จริง

หลังจากที่ผมได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้และประสบการณ์ ในฐานะที่

ทำางานด้านการต่างประเทศมาระยะหนึ่งแล้ว ก็อยากจะหยิบเอาเรื่อง  

“Best Practices” ของบางประเทศท่ีเป็นต้นแบบในเรื่องต่าง ๆ มาเล่า 

ให้ฟัง ประเทศท่ีกล่าวถึงได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น  

ประเทศอังกฤษและประเทศแคนาดา ผมเชื่อว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ 

แม้ว่าจะเป็นส่วนน้อย แต่ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำาลังจะศึกษา  

“Best Practice” ของต่างประเทศ

ผมขอเริ่มต้นจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีรูปแบบ 

การบรหิารราชการประกอบดว้ย รฐับาลกลาง รฐับาลรฐั และหนว่ยงานอสิระ 

(ในรูปแบบต่าง ๆ) ซึ่งแต่ละรูปแบบการบริหาร มีความเป็นอิสระต่อกัน 

และกัน ไม่จำาเป็นต้องมีหลักการและแนวคิดเดียวกัน แต่สร้างระบบบริหาร

งานบุคคลที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกัน ระบบการจำาแนกตำาแหน่งใน 

รัฐบาลกลาง ใช้โครงสร้างการจำาแนกตำาแหน่งกลาง (Service-Wide 

Classification Structure) โดยไม่มีการกำาหนดขั้นต่ำา-สูง ของการจ่ายต่ำา-สูง ของการจ่าย-สูง ของการจ่าย 

ค่าตอบแทนไว้ในแต่ละประเภทตำาแหน่ง ดังนั้น แต่ละส่วนราชการ 
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ที่สังกัดรัฐบาลกลางก็สามารถกำาหนดค่าตอบแทนขั้นต่ำา-สูงของตนเองได้ต่ำา-สูงของตนเองได้-สูงของตนเองได้ 

ภายใต้เงื่อนไขที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคล (Australia Public Service) 

กำาหนด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของระบบ ดังนั้น นโยบายการ

บริหารงานบุคคลของประเทศออสเตรเลีย คือการให้อิสระ ส่วนราชการใน

การบรหิารดว้ยตนเอง ซึง่เป็นไปตามแนวคดิ “Let Managers  manage”

สำาหรับตำาแหน่งทางการบริหารในระดับ Executive Officer จะเป็น

แบบสัญญาจ้างและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และได้รับค่าตอบแทน

สูงเทียบได้กับภาคเอกชน ในขณะท่ีตำาแหน่งประเภท Non-Executive  

Officer จะเป็นข้าราชการประจำา

ถัดมาจากประเทศออสเตรเลีย ผมขอนำาท่านผู้อ่านมาสัมผัส 

ระบบราชการของประเทศญี่ปุ่น ข้าราชการประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นต้นแบบ

ของความมีระเบียบวินัยและความซื่อสัตย์ อาชีพรับราชการถือเป็น 

อาชีพหลักของข้าราชการประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนที่สูง

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ข้าราชการเมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว  

จะไม่สามารถไปเป็นท่ีปรึกษาหรือทำางานให้กับบริษัทเอกชนในงานที่ 

เกี่ยวกับภาระงานขององค์กรราชการเดิมท่ีตนสังกัดได้ในทันที เพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ของราชการ นอกจากนั้น การกำาหนดอายุข้าราชการก็เป็น 

เรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากเมื่อข้าราชการปฏิบัติราชการมาจนถึงอายุ 50 ปี

แล้ว ข้าราชการผู้นั้นอาจได้รับคำาแนะนำาให้ลาออกเพื่อไปปฏิบัติงานใหม ่

ที่ผู้บังคับบัญชาหาให้ ซึ่งอาจจะได้รับค่าตอบแทนมากกว่าเดิม ดังนั้น  

จึงไม่น่าแปลกใจว่า ข้าราชการประเทศญี่ปุ่นมีความขยันขันแข็ง เก่งใน 

การทำางานเป็นทีม และมีความจงรักภักดีต่อผู้บังคับบัญชาและองค์กร
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สำาหรับคอลัมน์ กระแสคน กระแสโลก สัปดาห์นี้ ผมขอทิ้งท้ายไว้ 

จากการศึกษา “Best Practice” ของประเทศออสเตรเลียและประเทศ

ญี่ปุ่นก่อน โดยองค์ความรู้ที่ ได้รับคือ การเน้นให้ผู้บริหารสามารถ 

บริหารได้อย่างคล่องตัวและมีความเป็นอิสระ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ

ประเทศออสเตรเลีย และสำาหรับประเทศญี่ปุ่น เน้นให้ข้าราชการมีระเบียบ

วินัยและความซื่อสัตย์ โดยยึดถืออาชีพรับราชการเป็นอาชีพหลัก  

ในสปัดาหห์น้าผมจะพาทา่นผูอ้า่นไปศกึษา Best Practices ของ 2 ประเทศ

สุดท้าย ได้แก่ ประเทศอังกฤษและประเทศแคนาดา รับรองมีลักษณะเด่น 

ที่ ไม่มี ใครเหมือนและไม่ เหมือนใครอย่างแน่นอน ติดตามคอลัมน์ 

กระแสคน กระแสโลก ฉบับหน้านะครับ
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“Best Practices” การบริหารงานบุคคล “ที่ควรรู้” 
ของประเทศ (อื่น ๆ นะ) (ตอนที่ 2)

ดร.มาฆะ ภู่จินดา
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

กระแสคน กระแสโลก คอลัมน์น้ีต่อจากคอลัมน์ที่แล้ว ซ่ึงผมได้ 

กล่าวถึง Best Practices ของประเทศออสเตรเลียและประเทศญี่ปุ่น 

ไปแล้ว สำาหรับกระแสคน กระแสโลก คอลัมน์นี้ ผมจะพาท่านผู้อ่าน 

มารู้จักกับ Best Practices ของอีก 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ 

และประเทศแคนาดา

ผมขอกล่าวถึงลักษณะเด่นของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของประเทศอังกฤษก่อน โดยประเทศอังกฤษถือเป็นต้นแบบของระบบการ

สรรหา การเลื่อนตำาแหน่ง และความก้าวหน้าในตำาแหน่ง โดยการสรรหา

เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมาดำารงตำาแหน่งในระดับสูงได้ หรือ 

ที่เรียกว่า “Lateral Entry” ดังนั้น ตำาแหน่งในระดับสูง จึงมาจากทั้ง 

“บุคคลภายนอกและบุคคลภายใน”

นอกจากการสรรหาแล้ว ประเทศอังกฤษยังมีจุดเด่นตรงที่ระบบ 

ความก้าวหน้าในสายงาน โดยระบบดังกล่าว เป็นระบบการแข่งขันที่ 

แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1. ระบบ Main Stream คือการเข้าสู่ตำาแหน่ง 

และเล่ือนสู่ตำาแหน่งท่ีสูงข้ึนตามสายงานปกติ ตามกระบวนการการเลื่อน

ตำาแหน่งและระยะเวลาการดำารงตำาแหน่งตามคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับ
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ตำาแหนง่ และ 2. ระบบ Fast Stream คอืระบบทางกา้วหนา้พเิศษ ทีส่ามารถ

เข้าสู่ตำาแหน่งระดับสูงได้เร็วกว่าระบบ “Main Stream” โดยข้าราการ 

ที่จะเข้าสู่ระบบนี้จะต้องมีศักยภาพและความสามารถด้าน “Innovation  

Creativity” รวมไปถึงความสามารถในการเขียนและเสนอ นอกจากนั้น 

การทดสอบจะเข้มงวด มีการวัดความสามารถและศักยภาพเป็นพิเศษ  

มีระบบ Career Development Path อย่างไรก็ตาม Civil Service 

Commission หรือสำานักงาน ก.พ. ประเทศอังกฤษ ยังคงเป็นผู้ให้ 

ความเห็นชอบในการแต่งตั้งข้าราชการในกลุ่มนี้ตามท่ีส่วนราชการเสนอ  

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป

สำาหรับประเทศสุดท้ายที่ผมจะกล่าวถึง “Best Practices”  

ได้แก่ ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นประเทศสุดท้ายของหัวข้อ “Best  

Practices” นี้ ประเทศแคนาดามีลักษณะเด่นตรงที่ว่า องค์กรกลาง 

ในการบรหิารงานบคุคล ไมใ่ชส่ำานกังาน ก.พ. เพยีงแหง่เดียว แต่ถกูแบง่เปน็ 

2 ส่วน ได้แก่ 1. ภาระงานด้านการบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์ แนวทาง

ปฏิบัติ การกำาหนดจำานวนตำาแหน่ง ประเภทและสายงานของข้าราชการ  

จะอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง (Treasury Board)  

2. สำาหรับ Public Service Commission หรือสำานักงาน ก.พ. จะดำาเนิน

การในเรื่องหลักเกณฑ์การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง และแนวทางการพัฒนา

ข้าราชการ

นอกจากนั้นแล้ว Public Service Commission ก็ได้มอบอำานาจ 

ให้ส่วนราชการเป็นผู้ดำาเนินการเรื่องการแต่งตั้ง แต่การบรรจุแต่งตั้ง

ข้าราชการระดับสูง ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของ Public Service 
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Commission การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการเป็นหลัก ดังนั้น ประเทศ

แคนาดาจึงมุ่งเน้นการแบ่งงานด้านการบริหารงานบุคคลและการกระจาย 

อำานาจให้ส่วนราชการถือปฏิบัตินั่นเอง

ที่ผมได้เล่าให้ฟังท้ังหมดในเรื่อง Best Practices ทั้งตอนที่ 1 และ 

ตอนที่ 2 นี้ เป็น Best Practices ของ 4 ประเทศ (ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น  

อังกฤษ และแคนาดา) ซึ่งมีความโดดเด่นในระบบราชการเทียบเคียงกัน  

แตม่หีลกัการ ในการบรหิารทีแ่ตกตา่งกนั เนน้ทีจ่ดุแขง็ในการสรา้งขา้ราชการ

ที่แตกต่างกัน จึงอาจสรุปความได้ว่า ไม่มีสูตรสำาเร็จอะไร ที่เหมาะสมกับ 

การบรหิารในแตล่ะแหง่ ขึน้อยูก่บัธรรมชาตแิละวฒันธรรมขององคก์รนัน้ ๆ

สุดท้ายแล้ว อยากจะขอทิ้งท้ายในคอลัมน์ กระแสคน กระแสโลก 

ไว้ว่า ระบบราชการไทยก็ได้ศึกษา Best Practices ของประเทศต่าง ๆ  

และนำามาปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมของระบบราชการไทย สำานักงาน ก.พ. 

ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้ 

สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาล ความต้องการของประชาชน ภายใต้หลักการ

ที่เน้นให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ศักยภาพ 

ที่มีอยู่มาจัดบริการสาธารณะและพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนต่อไป  

เช่น การขยายโครงสร้างตำาแหน่งแบบกว้าง การศึกษาเรื่องโครงสร้างอายุ

ข้าราชการให้เหมาะกับภาระงาน การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ  

และการกระจายอำานาจการบริหารสู่ส่วนราชการ ซึ่งผมก็เชื่อว่าในอนาคต 

ระบบราชการไทยจะเป็นระบบราชการที่มี “Best Practices” ที่ดีที่สุด 

ต่อไป
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การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจข้าราชการ
ผ่านการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

ดร.มาฆะ ภู่จินดา
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีหลักการ

สำาคัญอยู่ 4 หลักการ ได้แก่ สมรรถนะ ผลการปฏิบัติงาน คุณธรรม  

และคุณภาพชีวิต คอลัมน์ กระแสคน กระแสโลก ในสัปดาห์นี้ จึงอยากพา 

ท่านผู้อ่านมาเรียนรู้หลักของผลการปฏิบัติงาน ซึ่งกล่าวถึงในมาตรา 76  

ของ พ.ร.บ. ดังกล่าว

หลักผลการปฏิบัติงานได้มีการนำามาใช้ผ่านการบริหาร ผลการปฏิบัติ

ราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถกำากับ ติดตาม 

การปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  

พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

และยังสามารถนำาผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง 

เลื่อนเงินเดือน และการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

การบริหารผลการปฏิบัติราชการที่นำามาใช้ในส่วนราชการ ไม่ใช่เป็น

เรื่องใหม่ ในต่างประเทศได้มีการนำาระบบดังกล่าวมาใช้อย่างแพร่หลาย  

เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหน่วยงานภาครัฐประเทศสหรัฐอเมริกา  
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ไดใ้ชก้ารบรหิารผลการปฏบิตัริาชการตัง้แตป่ลายป ีค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) 

โดยที่การประเมินผลการปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาให้เป็นระบบตาม 

ขั้นตอนและระยะเวลามากขึ้น มุ่งเน้นที่การนำาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมา

เป็นเครื่องมือในหน่วยงานภาครัฐ (Robert et. All : 1996*)

Robert et. All (1996) ระบุว่า หน่วยงานภาครัฐของประเทศ

สหรัฐอเมริกาได้มีการนำาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้กัน 

อย่างแพร่หลาย โดยได้มีการกำาหนดกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผล 

การปฏิบัติงานเรียกว่า “The Government Performance and 

Results Act of 1993” หรือ “GPRA 1993” กฎหมายฉบับนี้บังคับ 

ให้ทุกส่วนราชการท่ีสังกัดรัฐบาลกลางจะต้องทำาแผนปฏิบัติราชการ (5 ปี) 

โดยแผนการปฏิบัติราชการดังกล่าว จะต้องมีความเชื่อมโยงกับการกำาหนด

ให้มีการประเมินผลลัพธ์ของการดำาเนินงานในแต่ละแผนที่จะดำาเนินการ  

และต้องมีการประเมินผลการดำาเนินงานในทุก ๆ ปี

เมื่อเป็นเช่นนั้น ทุกส่วนราชการจึงได้เริ่มจัดทำาแผนการปฏิบัติการ 

และแนวทางการประเมินผลลัพธ์ของการดำาเนินงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 

เป็นต้นมา สำาหรับการประเมินผลลัพธ์ของการดำาเนินงานนั้น จะต้อง

ครอบคลุมไปถึงแง่ของงบประมาณ การจัดทำาตัวชี้วัดที่มีความเฉพาะ 

เจาะจง และการตั้งค่าเป้าหมายในการดำาเนินงานที่ชัดเจนและสามารถ

ดำาเนินการได้

ส่วนราชการจะต้องส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลังสิ้น

ปีงบประมาณทุก ๆ ปี โดยในรายงานดังกล่าว จะต้องระบุตัวชี้วัดที่มี 
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ความชัดเจน การตั้งค่าเป้าหมายที่สะท้อนให้เห็นผลการปฏิบัติงานที่เป็น 

รปูธรรม อกีทัง้จะตอ้งมกีารอธบิายการดำาเนนิงานทีส่ามารถระบคุา่เปา้หมาย

ตามตัวชี้วัด ปัจจัยที่ทำาให้การดำาเนินงานนั้นสำาเร็จตามตัวชี้วัด และเหตุผล 

ทีไ่มส่ามารถดำาเนนิการใหบ้รรลคุา่เปา้หมายตามตวัชีว้ดันัน้ได ้รวมทัง้วธิกีาร/

กระบวนการในการปรบัปรงุการดำาเนนิงานใหส้ามารถทำาไดต้ามคา่เปา้หมาย 

ที่ตั้งไว้ และข้อเสนอแนะการปรับปรุงงานในปีงบประมาณถัดไป

จากกรณีศึกษาของการจัดทำาแผนการปฏิบัติการและแนวทางการ

ประเมินผลลัพธ์ ก็แสดงให้เห็นว่า ในระดับบุคคล ก็จำาเป็นจะต้องจัดทำา

แผนการปฏิบัติราชการ รวมไปถึงการกำาหนดตัวชี้วัดรายบุคคลด้วยเช่นกัน

เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำาเนินการของแผนปฏิบัติงานของส่วนราชการ

ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า การบริหารผลการปฏิบัติราชการจะเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ได้แก่

ประโยชน์ต่อส่วนราชการ

1. ทำาให้การปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับสอดคล้องกับ

ทิศทางและเป้าหมายของส่วนราชการ

2. เกิดกระบวนการต่อเนื่องที่จะช่วยผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

ทำางานเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของส่วนราชการ

3.  การนำาตัวช้ีวัดผลงานหลกัมาใช้ ทำาให้ผูบ้รหิารสามารถเกบ็รวบรวม

ข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพื่อนำามาสร้างเป็นข้อมูล (Baseline) สำาหรับ 

การเทียบเคียง (Benchmark) เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการของ 

ส่วนราชการในอนาคต
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ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน

1. การวางแผนปฏิบัติราชการรายบุคคล ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ

เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน และเห็นความ

เชื่อมโยงของงานที่รับผิดชอบกับผลสำาเร็จขององค์กร

2. ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและตรงตามความ

ตอ้งการของแตล่ะบุคคลมากข้ึน เนือ่งจากกระบวนการบรหิารผลการปฏบิติั

ราชการกำาหนดไว้ว่า ต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติราชการเป็นรายบุคคล

เพือ่แกป้ญัหาขอ้ขดัข้องในการทำางานอันจะนำาไปสูก่ารปรบัเปลีย่นแนวทาง/

วิธีการปฏิบัติงานและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้สามารถทำางานมุ่งเป้า 

สู่ความสำาเร็จขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความชัดเจนและเป็นธรรม 

มากยิง่ขึน้ เพราะสิง่ท่ีประเมนิมาจากเป้าหมายของงานทีม่กีารมอบหมายกนั

ไว้อย่างเป็นทางการ

จากที่ได้กล่าวมา จึงแสดงให้เห็นว่าการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 

ได้เข้ามามีส่วนช่วยให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ดำาเนินการได้ตามแผนท่ีการเดินทางท่ีวางไว้ตั้งแต่ต้น เป็นประโยชน์ทั้ง 

ต่อส่วนราชการและข้าราชการอย่างยิ่งครับ

*Robert S. Kravchuk, Ronald W. Schack; Public Administration Review, 
Vol. 56, 1996
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ก.พ. อาเซียน กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ดร.มาฆะ ภู่จินดา
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 7 มีนาคม 2557

เหลืออีกเพียงไม่ถึง 2 ปี กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้ง

ประเทศไทยกำาลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว ซึ่งคงปฏิเสธ 

ไม่ได้ว่าใน Sector ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม ต้องอนุวัตให้เข้ากับข้อตกลงตามแผนการดำาเนินการ 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน คอลัมน์ กระแสคน กระแสโลก ฉบับนี้ จะชี้ให้เห็น

ถึงการอนุวัตของภาคราชการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โปรดติดตามนะครับ

ภาคราชการไทยไดด้ำาเนนิการอนวุตัใหเ้ขา้สูก่ารเปน็ประชาคมอาเซยีน

มานานแล้ว การดำาเนินการดังกล่าวผ่านสำานักงาน ก.พ. ซึ่งถือเป็น 

องค์กรกลางในภาคราชการที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

ผ่านรูปแบบของ ก.พ. อาเซียน ซึ่งถือเป็นเวทีที่สำาคัญสำาหรับสำานักงาน ก.พ. 

ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องจากเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ 

เกิดการสร้างความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

ในขอบเขตของภาคราชการ เช่น ความร่วมมือในการพัฒนาระบบราชการ 

ความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

ก.พ. อาเซียนเกิดขึ้นมาแล้วร่วม 33 ปี โดยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี  

พ.ศ. 2524 จากการประชุมร่วมกันท่ีกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  

ซึง่ในคราวนัน้ สำานกังาน ก.พ. ทีเ่ขา้รว่มการประชมุ ประกอบด้วย 5 ประเทศ 
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ได้แก่ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย การประชุมครั้งนั้น

ใช้ชื่อว่า ASEAN Conference on Reforms in the Civil Service  

หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ACRCS และมีข้อตกลงร่วมกันในการสร้างความสัมพันธ์

และการให้ความร่วมมือกันในการสนับสนุนกิจการภาคราชการของแต่ละ

ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมไปถึงการปรับปรุงระบบราชการให้มีความ 

เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และได้มีข้อตกลงกันท่ีจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ก.พ. อาเซียน (ACRCS)

สำาหรับการจัดการประชุม ก.พ. อาเซียน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น 

ASEAN Conference on Civil Service Matters หรือ ACCSM  

โดยแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ใช้เวลา 2 ปี  

เรียงตามพยัญชนะ (Alphabet) ปัจจุบันการประชุม ก.พ. อาเซียนเป็น 

ครั้งที่ 17 ซึ่งประเทศพม่าเป็นเจ้าภาพ

สำาหรับ ก.พ. อาเซียน จะมีส่วนราชการที่ถือเป็นองค์กรกลางของ 

ระบบราชการ/การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นส่วนราชการหลักในการ  

เข้าร่วมเป็น ก.พ. อาเซียน และใช้ชื่อที่แตกต่างกัน ได้แก่ สำานักงาน ก.พ. 

บรูไน คือ Public Service Department (Prime Minister Office) 

สำานักงาน ก.พ. กัมพูชา คือ State Secretariat for Civil Service  

สำานักงาน ก.พ. อินโดนีเซีย คือ Civil Service Agency สำานักงาน ก.พ. ลาว 

คือ Ministry of Home Affairs สำานักงาน ก.พ. มาเลเซีย คือ Public  

Service Department สำานักงาน ก.พ. พม่า คือ Union Civil Service  

Board สำานักงาน ก.พ. ฟิลิปปินส์ คือ Civil Service Commission  

สำานักงาน ก.พ. สิงคโปร์ คือ Public Service Division (Prime Minister 
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Office) สำานกังาน ก.พ. ไทย คอื Office of the Civil Service Commission 

และสำานักงาน ก.พ. เวียดนาม คือ Ministry of Home Affairs

สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากการเป็น ก.พ. อาเซียน สามารถตอบโจทย์ 

ได้ใน 4 ประเด็น ได้แก่

(1) เป็นกลไกหนึ่งในการสานต่อความร่วมมือในการช่วยเหลือ 

และพัฒนาระบบราชการและการบริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

ข้อตกลงในประเด็นการบริหารภาคราชการที่สำาคัญเกิดขึ้นและมีผล 

ในทางปฏิบัติ เช่น การจัด “Workshop on Training for Trainers & 

Presentation Skills” และ “Office Management” ของสำานักงาน 

ก.พ. ประเทศไทยให้กับกลุ่มประเทศ CLMV

(2) การประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ. 2538 ซึ่งประเทศ

ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ เห็นชอบให้สำานักงาน ก.พ. แต่ละประเทศจัดต้ัง 

ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเฉพาะด้าน (ASEAN Resource Centre: ARC)  

สำาหรับสำานักงาน ก.พ. ประเทศไทย ได้รับมอบหมายให้เป็น ARC  

ด้าน Leadership Development และได้ดำาเนินการจัดหลักสูตรเกี่ยวกับ 

Leadership Development ได้แก่ Singapore-Thailand Leadership  

Development และ ASEAN New Wave Leadership Development 

ให้กับข้าราชการกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จึงอาจสรุปได้ว่า ในทุก ๆ ปี 

สำานักงาน ก.พ. ประเทศไทย ได้สร้างผู้นำาอาเซียนที่สามารถเผชิญกับ 

ความท้าทายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมาก

(3) เป็นการดำาเนินการตามพิมพ์เขียว (Blueprint) ในแผนการจัดตั้ง

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community) 
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ด้านการพัฒนามนุษย์ (Human Development) กิจกรรมการส่งเสริม

ประสิทธิภาพราชการพลเรือน (Building Civil Service Capability)  

ซ่ึงอาศยั ก.พ. อาเซยีนเปน็กลไกหนึง่ (Sectoral Body) เพ่ือใหเ้กดิการพัฒนา

ประสิทธิภาพกิจการภาครัฐ ตามพิมพ์เขียว (Blueprint) ที่ตั้งไว้

(4) ก.พ. อาเซียนมีความสัมพันธ์กับอาเซียน + 3 เรียกว่า ACCSM + 3  

ได้แก่ สำานักงาน ก.พ. กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ  

รวมกับสำานักงาน ก.พ. ประเทศ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี โดยแนวคิด 

ในการรวมกับสำานักงาน ก.พ. ประเทศ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เร่ิมต้น 

เมื่อการประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2552 ที่เมืองเวียงจันทน์์  

ประเทศลาว ซึ่ งมีข้อตกลงเรียกว่า “Luang Prabang Joint  

Declaration” โดยมีสาระสำาคัญเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนทางด้าน

เทคนิคหรืองบประมาณจากกลุม่ประเทศ + 3 ใหก้บัประเทศสมาชกิอาเซยีน

ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ E-Government, Public Service และ HRM/HRD 

ผ่านโครงการนำาร่อง (Pilot Project) ที่จะขอรับการสนับสนุน สำาหรับ

สำานักงาน ก.พ. ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนด้าน E-Government  

ในโครงการ “Forum on Effectiveness public service web” สำาหรบั

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ท่านเลขาธิการ ก.พ. ได้ให้

นโยบายและเน้นย้ำาให้ผู้แทนการประชุมเสนอประเด็นสำาคัญเพื่อขอรับย้ำาให้ผู้แทนการประชุมเสนอประเด็นสำาคัญเพื่อขอรับให้ผู้แทนการประชุมเสนอประเด็นสำาคัญเพื่อขอรับ 

ความเห็นชอบจาก ก.พ. อาเซียน เช่น การสร้างความร่วมมือของ 

นักวิเทศสัมพันธ์ท่ีปฏิบัติงานตามตะเข็บชายแดน การใช้ ก.พ. อาเซียน 

เป็นเวทีย่อยในการประชุมกลุ่มเล็ก (Technical Working Group) สำาหรับ

ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับไทย การเสนอให้ภาคราชการเป็น ASEAN/
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National Single Window เพือ่ใหก้ารบรกิารภาครฐัสามารถใหบ้รกิารแบบ

บูรณาการ และที่ได้กล่าวมา คือความพยายามในการอนุวัตของสำานักงาน 

ก.พ. ประเทศไทย ให้ราชการเป็นราชการอาเซียนอย่างแท้จริง
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อยากเป็นข้าราชการไทย ทำาไมต้องสอบภาษาอังกฤษ

ดร.รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 28 มีนาคม 2557

เรื่องของเรื่องก็มาจากการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  

หรือที่เคยเรียกว่าสอบภาค ก ของ ก.พ. ประจำาปี 2557 ที่มีการสอบ 

ภาษาอังกฤษด้วย ใคร ๆ ก็เลยถามกันใหญ่ว่าสอบภาษาอังกฤษด้วย 

หรือ ทำาไมต้องสอบล่ะ สอบน้อย ๆ ได้ไหม ผู้เขียนจึงได้นำาเอาที่ไปที่มาของ

การสอบภาษาอังกฤษมาเล่าสู่กันฟังค่ะ

การเพิม่หลกัสตูรภาษาองักฤษในการสอบ เพือ่วดัความรู้ความสามารถ

ทั่วไป เป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 รับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 26  

กรกฎาคม 2555 ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงแรงงาน  

กระทรวงศึกษาธิการ และสำานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักในเรื่อง 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยวางแผนกำาลังคนทั้งระบบ ครอบคลุม

ทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ และภาคการผลิต และบริการ ทั้งในส่วน 

ของจำานวน ความต้องการ และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และทักษะ

ด้านภาษา
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ดังนั้น สำานักงาน ก.พ. จึงได้มีข้อเสนอให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษ

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

พลเรือน โดยจะเริ่มดำาเนินการในปี 2557 และคาดว่าการทดสอบภาษา

อังกฤษดังกล่าว จะทำาให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

ในกลุม่บคุคลทีป่ระสงคจ์ะเข้ารบัราชการ ตลอดจนการทดสอบภาษาองักฤษ

จะกลายเป็นบรรทัดฐานในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ประเภทอื่น ๆ ด้วย

หลักสูตรการสอบภาษาอังกฤษยังกำาหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

ทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการพลเรือนสามัญที่กำาหนดไว้ในหนังสือ

สำานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่องมาตรฐาน

และแนวทางการกำาหนดความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ำาเปน็

สำาหรับตำาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่อธิบายว่า “สามารถพูด  

เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษและทำาความเข้าใจสาระสำาคัญของเนื้อหา 

ต่าง ๆ ได้” ดังนั้นข้อสอบภาษาอังกฤษจึงครอบคลุมเนื้อหาของ บทสนทนา 

คำาศัพท์ ไวยากรณ์ และการอ่านบทความ

บางคนกว็า่ การทดสอบภาษาองักฤษเปน็การปดิกัน้ ไมใ่หบ้คุคลท่ีไมม่ี

ความรู้ภาษาอังกฤษเขา้รบัราชการ ในความเปน็จรงิแลว้ การเขา้สูป่ระชาคม

อาเซียน ทำาให้ข้าราชการจำาเป็นต้องมีทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 

นอกจากนี้แล้ว ตามระบบการศึกษาไทย ภาษาอังกฤษถูกกำาหนดเป็นภาษา

ที่สอง ดังนั้น ผู้ที่ผ่านการศึกษาในประเทศไทยทุกคนจะได้รับการศึกษา 
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ภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ดี ข้อสอบภาษาอังกฤษของสำานักงาน ก.พ. ยังเป็น

ข้อสอบภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น สำานักงาน ก.พ. 

ยังเปิดโอกาสให้ผู้สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง 

สำาหรับผู้ที่จะเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษยังสามารถทดลองทำาตัวอย่าง

ข้อสอบภาษาอังกฤษได้ที่ http://job3.ocsc.go.th ได้อีกด้วย
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในวิกฤตสังคมปัจจุบัน

ดร.มาฆะ ภู่จินดา
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 4 เมษายน 2557

ปัจจุบันปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ด้อยประสิทธิภาพ  

ขาดผลลัพธ์ที่ เป็นรูปธรรม และการขาดแรงจูงใจ มีหลายสาเหตุ  

สาเหตุหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการคือปัญหาสังคม โดยเฉพาะ 

ทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มตา่ง ๆ  ภายในประเทศ จงึทำาใหส่้วนราชการจำาเปน็

ต้องคำานึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในสภาวการณ์สังคม 

เช่นนี้ กระแสคน กระแสโลก สัปดาห์นี้ จะพาท่านผู้อ่านมาทราบถึงการ 

เอาจรงิเอาจังในการพฒันาคณุภาพชวีติขา้ราชการใหส้ว่นราชการถอืปฏบิตัิ

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำางานเป็นมิติหนึ่งที่มีความสำาคัญ 

ต่อการเพิ่มผลผลิตของการปฏิบัติงาน อีกท้ังยังเป็นส่วนหนึ่งของการจัด

ระเบียบข้าราชการตามบทบัญญัติของมาตรา 34 ของพระราชบัญญัติ

ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 วา่ “วตัถปุระสงคข์องการจัดระเบยีบ

ข้าราชการต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 

และความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

ในบทบัญญัติของมาตรา 72 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว กล่าว 

เพิ่มเติมว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่เพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้าง 

แรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
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มคีณุภาพ คุณธรรม จรยิธรรม คณุภาพชวีติ มขีวญัและกำาลงัใจในการปฏบิตัิ

ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ”

สำานักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐได้จัดทำายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ 

พลเรือนสามัญ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ โดยในยุทธศาสตร์การพัฒนา 

คณุภาพชวีติ กำาหนดมติเิกีย่วกบัคณุภาพชีวิต 3 มติ ิไดแ้ก ่มติดิา้นการทำางาน 

มิติด้านส่วนตัว มิติด้านเศรษฐกิจ

ผมจงึขอเสนอการพฒันาคณุภาพชวีติในมติดิา้นสว่นตวัและการทำางาน 

ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานมากท่ีสุด ซ่ึงในปัจจุบันปัญหาจาก

สขุภาพจติมผีลตอ่การป่วยและการขาดงาน ผลการสำารวจพบวา่รอ้ยละ 40* 

ของการขาดงานเกดิจากปัญหาสขุภาพจติ เชน่ ความเครยีด ความกงัวลและ

ความหวาดกลัว ความรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในการทำางาน เป็นต้น การจะส่ง

เสริมให้เกิดสุขภาพจิตท่ีดีในท่ีทำางานไม่ใช่เป็นเรื่องยากและสามารถดำาเนิน

การให้เกิดขึ้นได้ง่าย ดังนี้**

1. ส่งเสริม/สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานกำาหนดผลสำาเร็จของงาน 

ด้วยตนเอง

ความเครียดมีผลต่อสุขภาพจิต แต่หากสามารถผ่านอุปสรรคให้ 

การปฏิบัติงานและบรรลุผลสำาเร็จได้ ความเครียดก็จะปรับเปลี่ยนเป็น 

การสร้างพลังใจให้เกิดความรู้สึกในความสำาเร็จนั้นได้ เราจะสังเกตได้ว่า

ความเครยีดเกดิจากความรูส้กึไมม่ัน่ใจหรอืไมเ่ชือ่มัน่ในตนเอง ทีจ่ะสามารถ

ดำาเนินงานหรือปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุผลสำาเร็จตามที่ได้รับการคาดหวัง 
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หรือความท้าทายที่ถูกกำาหนดขึ้นได้ ดังนั้น การลดปัญหาความเครียด คือ

การสร้างความยืดหยุ่นต่อความคาดหวังของผลการปฏิบัติงาน โดยอาจ 

สง่เสรมิหรอืใหอ้สิระแกผู่ป้ฏบิตังิานใหส้ามารถกำาหนดผลลพัธห์รอืผลสมัฤทธิ์

รวมถึงกำาหนดเวลาเสร็จของงานได้ด้วยตนเอง

2. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งและพลังในการทำางาน

การปฏิบัติงานทุก ๆ งานให้บรรลุผลสำาเร็จได้ ย่อมมาจากพลังใจ 

และพลงักาย การใชช้วีติประจำาวนัทีข่าดการพกัผอ่นหรอืขาดโภชนาการทีด่ ี

มีผลต่อพลังงานในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ควรคำานึงถึงการส่งเสริมให้ 

เกิดการสร้างพลังงานในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยวิธีการ เช่น  

การส่งเสริมให้มีการให้คำาปรึกษาแนะนำาด้านโภชนาการ การตรวจร่างกาย

ผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำา

 

3. การสร้างสังคมองค์กร

นกัปรชัญาทีม่ชีือ่เสยีงเคยกลา่วไวว้า่ “มนษุยค์อืสตัวส์งัคม” (Human 

is a social animal) นอกจากนั้นทฤษฎีเกี่ยวกับลำาดับความต้องการ 

ของ Maslow ก็ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  

ผู้ปฏิบัติงานคนไหนที่รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมองค์กรก็จะ 

รู้สึกถึงแรงสนับสนุนขององค์กรและเพื่อนร่วมงานให้ปฏิบัติงานได้บรรลุผล

สำาเร็จ ดังนั้น ควรหากลไกหรือวิธีการที่ทำาให้งาน ๆ หนึ่งสามารถเชื่อมโยง

ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ่งผลท่ีได้มาไม่เพียงแต่ทำาให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกเป็น 

ส่วนหน่ึงของงาน แต่ยังช่วยลดภาวะความเครียดท่ีเกิดจากความรู้สึกโดดเด่ียว
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4. การเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในเชิงบวก

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนย่อมมีทัศนคติ (Attitude) ต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกัน 

แม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งเดียวกันก็ตาม หากสามารถส่งเสริมให้ 

ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติต่อความคาดหวังของงานและต่อผู้บังคับบัญชา 

ในเชิงบวก จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีแรงกายและแรงใจที่มุ่งมั่นจะทำาให้ 

บรรลผุลตามความคาดหวงัในงานตา่ง ๆ  นัน้ได ้การสนบัสนนุใหผู้ป้ฏบิตังิาน

มีทัศนคติว่าสามารถทำางานตามความคาดหวังนั้นได้ จำาเป็นอย่างยิ่ง 

จะต้องวางกลไกหรือระบบการสื่อสารที่ทั่วถึงเป้าประสงค์ท่ีแท้จริงของ 

การทำางานนั้น ๆ เพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงประโยชน์ 

ของความสำาเร็จและความคาดหวังในงาน และเพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้

ใหม่ ๆ ในงาน

ที่ได้กล่าวไปแล้วเป็นเพียงแนวทางบางส่วนที่สามารถนำาไปปฏิบัติ 

ได้ ซึ่งจะทำาให้เกิดผลในทางบวกต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังทำาให้เกิด 

การพัฒนาทั้งด้านบุคลากรและในหน้าท่ีการทำางาน โดยหวังว่าหาก

ข้าราชการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม ตรงตามความ

ต้องการแล้ว ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในภาพรวมจะเกิดขึ้น 

อย่างแน่นอนครับ

*Bread & Butter (2009).,How to have a nice day, People Management ,5 
November 2009. p.63

**ibid
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คนในศตวรรษที่ 21 
“Ready for Change and Ready to Change”

ดร.มาฆะ ภู่จินดา
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 11 เมษายน 2557

 

เมื่อกล่าวถึงศตวรรษที่ 21 แล้ว ก็ทำาให้ผมนึกถึงภาพการเปลี่ยนผ่าน

เข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ไร้ขีดจำากัดและมีความรวดเร็ว  

ผมยังคงจำาได้ว่า เมื่อสมัยที่ เราก้าวเข้าสู่ ปี 2000 ที่ เราเรียกว่าเป็น 

Millennium Year ซึ่งก็ย้อนกลับไปเกินกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ภาคเอกชน 

และภาคราชการมีการตื่นตัวกันเป็นอย่างมากในการปรับตัวเข้า สู่ 

ศตวรรษที่ 21 ทั้งในเรื่องของการพยายามวางแนวทาง และการสร้าง 

ระบบการทำางานรองรับยุคของเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสารที่มี 

ความรวดเร็ว แม้ว่าในปัจจุบันนี้จะก้าวเข้ามาในศตวรรษที่ 21 แล้วก็ตาม  

แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว ก็ยังไม่หยุดนิ่ง และมีแนวโน้ม 

ที่จะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องต่อไป คำาถามที่น่าถามต่อมาคือ 

เรือ่งของคน ทีพ่รอ้มรองรบักบัการเปลีย่นแปลงใหเ้ปน็ไปตามศตวรรษที ่21 

หรือไม่ วันนี้ กระแสคน กระแสโลก จะพามาศึกษาแนวคิดในการเตรียม 

การของประเทศสิงคโปร์ สำาหรับคนในศตวรรษที่ 21*

ประเทศสิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก ซึ่งมีจำานวนประชากร

ประมาณ 5 ลา้นกวา่คน แตม่กีารเปลีย่นแปลงรวดเร็วและสูงท่ีสุดในประเทศ
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กลุ่มภูมิภาคอาเซียน จึงถือว่าเป็นประเทศผู้นำาแห่งการเปล่ียนแปลง 

ในการรักษาระดับของความเป็นผู้นำาดังกล่าว ประเทศสิงคโปร์ได้เน้น 

การเตรียมการสำาหรับ “คน” โดยเฉพาะในภาคราชการ เพื่อการให้บริการ

สาธารณะและผลักดันประสิทธิภาพภาคราชการให้เดินไปควบคู่กับการ

เปลี่ยนแปลง โดยประเทศสิงคโปร์ใช้ Concept สำาหรับการเปลี่ยนแปลง 

ของ “คน” ในภาคราชการคือ “Ready for  change and Ready  

to change” ซึ่งก็หมายถึง ความพร้อมสำาหรับการเปลี่ยนแปลง และ 

ความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ก่อนหน้าที่จะถึงศตวรรษที่ 21 ประเทศสิงคโปร์ก็ได้มีการเตรียม 

การสำาหรับ “คน” เพื่อรองรับความท้าทายท่ีจะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21  

โดยได้เริ่มต้นโครงการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 ภายใต้ Concept ว่า “Being   

in time for the future” โดยมีแนวคิดคือการส่งเสริมให้ “คน”  

มีค่านิยมใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. คาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายถึง  

การยอมรับในสถานการณ์ท่ีคาดไม่ถึง ในขณะเดียวกันก็แสวงหาหนทาง 

แก้ปัญหาไปพร้อม ๆ กัน 2. ยินดีต้อนรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายถึง 

การปรับทัศนคติหรือความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะนำามาซ่ึงโอกาสดี ๆ  

และ 3. การบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายถึงการสร้างการเป็นผู้นำา

และการพัฒนาระบบการทำางานให้มีความเป็นเลิศ

ต่อมาเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มตัว ภายใต้ Concept  

“Ready for change and Ready to change” สิงคโปร์ก็ได้สื่อสาร 

ไปยังข้าราชการให้มีค่านิยมร่วมกันและมีพฤติกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิด 
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ความสำาเร็จที่มาจากการเปลี่ยนแปลง โดยส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นผู้นำา 

การเปลี่ยนแปลง (Every Officer is an Agent of Change) และได้ส่งเสริม

ให้ข้าราชการมีความสามารถในการพัฒนางานและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ 

ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความเป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลง 

โดยมีการดำาเนินการให้เป็นไปตาม Concept “Ready for change  

and Ready to change” ได้แก่ Work Improvement Teams ได้แก่  

การจัดการให้กลุ่มข้าราชการจะต้องพบกันเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับ 

งานที่มีความจำาเป็นจะต้องพัฒนาปรับปรุงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ผ่านเทคนิคกระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำา Gantt chart และ  

Pareto charts หรือ Fishbone (ทฤษฎีก้างปลา) มาช่วย เพื่อเป็น 

การเน้นไปที่ปัญหาหรือการคาดการณ์ถึงสิ่งท่ีอาจจะสร้างปัญหาให้  

เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ลักษณะแนวคิด Work Improvement Teams 

ก็มีลักษณะคล้าย ๆ กับแนวคิด Quality Circle (QC) ที่นิยมใช้ 

ในญี่ปุ่น ในช่วงหลังจากที่ได้มีการพัฒนางานเกิดขึ้นแล้ว ประเทศสิงคโปร์ 

กพ็ยายามนำาขา้ราชการมามสีว่นรว่มในกระบวนการ Work Improvement 

Teams ให้ได้เกือบทุกคน เพื่อนำาไปสู่การเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนอย่าง 

เป็นรูปธรรม

Staff Suggestion Scheme เป็นวิธีการในการให้โอกาสข้าราชการ

ในทุกระดับ ในการเสนอแนะแนวคิดหรือความคิดใหม่ ๆ เพื่อให้เกิด 

การพัฒนาในงาน โดยมีแนวคิดว่าข้าราชการทุกคน ในทุกระดับตำาแหน่ง  

มีสทิธหิรอืสามารถจะสรา้งความแตกตา่ง ใหเ้กดิขึน้ในงานตนเองได้ ทีส่ำาคญั 
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สงิคโปรไ์ดต้ดัทอนความกงัวลในเรือ่งระดบัตำาแหนง่ออก เพือ่ไมใ่หข้า้ราชการ

เกดิความกังวลและมอีสิระในการเสนอความเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรบัปรงุ

กระบวนการทำางาน โดยให้ข้าราชการเสนอแนะข้อแนะนำาท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนางานอย่างน้อย 4 เรื่องต่อปี

ในการดำาเนินการเตรยีมคนในศตวรรษท่ี 21 ของสงิคโปรน์ัน้ มพีืน้ฐาน

ที่สำาคัญที่สุดคือ การทำาให้ข้าราชการมีความพร้อมสำาหรับการเปลี่ยนแปลง

และพร้อมที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นต่อการบริการสาธารณะ 

และประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

เมื่อกลับมาทบทวนถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงของข้าราชการไทย

แลว้ กถ็อืไดว้า่ในศตวรรษน้ีข้าราชการมเีสรภีาพทางความคดิ มขีอ้เสนอแนะ

และมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบวธิกีารจดัการเกีย่วกบังานของตนอยา่งมากมาย 

เช่น การส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ก็เป็น 

ส่วนหนึ่งที่ข้าราชการจะสามารถเสนอแนะวิธีการทำางาน และการวัดผล 

การทำางานของตนเองไดอ้ยา่งมเีหตผุลและมหีลกัการ การสรา้งทางกา้วหนา้

ในสายอาชพีทีม่คีวามยดืหยุน่กเ็พือ่ให้ข้าราชการสามารถวางแผนการพฒันา

ตนเองและแผนเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพการงานของตนเองต่อไปได้ 

ดังนั้น การสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับข้าราชการไทยจึงถือว่าก้าวหน้า 

กว่ายุคสมัยก่อนเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์ก็ถือเป็นต้นแบบของการเป็น Change Agent 

ที่มีการพัฒนาแนวความคิดของข้าราชการและพยายามให้เกิดผลใน 
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ทางปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ นับเป็นต้นแบบ ที่อาจนำามาศึกษาเพ่ือวางม่ำาเสมอ นับเป็นต้นแบบ ที่อาจนำามาศึกษาเพ่ือวางเสมอ นับเป็นต้นแบบ ที่อาจนำามาศึกษาเพ่ือวาง 

หลักการให้เกิดแนวคิดของ “Ready for change and Ready to 

change” ต่อไปในอนาคต

 

* นำาบางส่วนมาจากการเสนอบทความเร่ือง Overview of PS21 Movement: 
The change movement of the Singapore Public Service การประชุม ก.พ. อาเซียน 
ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2554 ที่ Malacca Malaysia
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ปฏิรูประบบค่าตอบแทนแบบระบบค่าตอบแทนภาครัฐ 
ประเทศออสเตรเลีย

ดร.มาฆะ ภู่จินดา
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 18 เมษายน 2557

คอลัมน์ กระแสคน กระแสโลก นำาท่านผู้อ่านไปศึกษาเนื้อหาสาระ 

ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practices) เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารราชการ

อย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในคราวนี้อยากจะถือโอกาส

เสนอประเด็นที่อยู่ในความสนใจของข้าราชการ เพราะมีความเกี่ยวพัน 

กับค่าครองชีพ นั่นคือ ระบบค่าตอบแทน โดยจะนำาท่านผู้อ่านไปศึกษา 

ระบบค่าตอบแทนภาครัฐของประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากเป็นระบบ 

ค่าตอบแทนทีถ่อืได้ว่าดทีีส่ดุระบบหนึง่ จะดอีย่างทีผ่มพูดหรือไม่ ลองติดตาม

กันครับ*

ค่าตอบแทนในราชการ (Total Pay package) ของประเทศ

ออสเตรเลีย หมายถึง เงินเดือน เงินเพิ่ม ประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ เช่น  

รถประจำาตำาแหน่ง เบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าล่วงเวลา บำาเหน็จบำานาญ วันลา 

และอื่น ๆ โดยไม่รวมค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากข้าราชการจะต้องเป็น 

ผู้จ่ายภาษีเพื่อเข้ากองทุนรักษาพยาบาล (Medicare) ในอัตราร้อยละ  

1.5-2.5 ของเงินเดือน ดังนั้น การรักษาพยาบาลจึงมีความหลากหลาย  

และเป็นไปตามความพึงพอใจของตัวข้าราชการเอง
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Australia Public Service (APS) เป็นผู้กำาหนดค่าตอบแทนของ

บุคลากรภาครัฐ โดยกำาหนดเป็น 2 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับผู้นำาประเทศ 

ข้าราชการการเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ และ (2) ระดับต่ำากว่าหัวหน้าต่ำากว่าหัวหน้ากว่าหัวหน้า

ส่วนราชการ ดังนี้

1. ระดบัผูน้ำาประเทศ ขา้ราชการการเมอืง และหวัหน้าส่วนราชการ

รัฐบาลออสเตรเลียใช้หลักการ 2 หลักการ ในการกำาหนดค่าตอบแทน

ของผู้นำาประเทศ ข้าราชการการเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่  

(1) หลักความเสมอภาคภายใน การกำาหนดค่าตอบแทนของผู้นำาประเทศ 

ข้าราชการการเมือง และหัวหน้าส่วนราชการ จะเน้นไปที่การเทียบเคียงกับ

อีกตำาแหน่งหนึ่งด้วยกันเอง โดยจะไม่นำาไปเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของ

บริษัทเอกชน และ (2) หลักความเหมาะสมและความสามารถในการจ่าย  

ซ่ึงรัฐบาลออสเตรเลียให้ความสำาคัญ เนื่องจากค่าตอบแทนของผู้นำา 

ข้าราชการการเมืองหรือหัวหน้าส่วนราชการ มาจากภาษีของประชาชน  

ดังนั้น การปรับค่าตอบแทนในแต่ละครั้ง จึงขึ้นอยู่กับรายรับที่แท้จริง 

ที่มาจากภาษีประชาชน

สำาหรับการกำาหนดค่าตอบแทนระดับผู้นำา ข้าราชการการเมืองและ

หัวหน้าส่วนราชการ มีหน่วยงานหน่ึงท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ Remuneration 

Tribunal ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย Remuneration 

Tribunal Act. 1973 (พ.ศ. 2516) เนื่องจากเพื่อให้เกิดการแบ่งแยกอำานาจ

บริหาร ตุลาการและนิติบัญญัติ ให้ชัดเจน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับค่าตอบแทน 

ซึ่งกันและกัน
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Remuneration Tribunal เป็นองค์กรอิสระที่มีฝ่ายเลขานุการเป็น 

หน่วยงานสังกัด Department of Finance and Deregulation รัฐมนตรี

เจ้าสังกัดมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลคำาขอหรือคำาร้องเกี่ยวกับค่าตอบแทน 

ที่เกี่ยวข้องส่งให้กับ Remuneration Tribunal ซ่ึงประกอบด้วยประธาน

กรรมการและกรรมการอีก 2 คน ทำางานแบบไม่เต็มเวลา หลังจากนั้น 

จึงนำาคำาตัดสินการกำาหนดค่าตอบแทนของ Remuneration Tribunal  

เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ

 

2. ระดับต่ำากว่าหัวหน้าส่วนราชการต่ำากว่าหัวหน้าส่วนราชการกว่าหัวหน้าส่วนราชการ

การกำาหนดคา่ตอบแทนของตำาแหน่งระดบัต่ำากวา่หวัหนา้สว่นราชการ ต่ำากวา่หวัหนา้สว่นราชการ กวา่หวัหนา้สว่นราชการ 

เป็นส่วนที่สหภาพแรงงานเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก และเนื่องจาก 

รัฐบาลกลางมีนโยบายกระจายอำานาจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงาน  

จึงได้มีการประกาศใช้กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลใช้บังคับต้ังแต่ 

เดือนมิถุนายน 2539 สาระสำาคัญของกฎหมายนี้คือ กำาหนดให้นายจ้าง 

และลูกจ้างในระดับหน่วยงาน (Workplace Level) เจรจาทำาความตกลง

ร่วมกันเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้างงานต่าง ๆ รวมถึงค่าตอบแทน และให้ 

หน่วยงานเน้นผลงาน โดยนำาระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการ 

ปฏิบัติงานมาใช้ ที่สำาคัญ กฎหมายแรงงานฉบับนี้ครอบคลุมทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน
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ดงัน้ัน ผูบ้รหิารหนว่ยงานของรฐัในระดบัรฐับาลกลางจงึตอ้งทำาหนา้ที่

นายจ้างแทนรัฐ ในการเจรจากับกับสหภาพข้าราชการ ซึ่งข้าราชการ 

อาจเลือกจัดทำาข้อตกลงเป็นกลุ่มหรือข้อตกลงเฉพาะเป็นรายบุคคลก็ได้

ในการบริหารการจ้างงานภายใต้กฎหมายนี้ หน่วยงานของรัฐ ใน 

ระดับรัฐบาลกลางต้องจัดทำาระบบโครงสร้างตำาแหน่ง ซ่ึงเทียบเคียงได้กับ

มาตรฐานโครงสรา้งตำาแหนง่กลาง หรอืใชม้าตรฐานโครงสรา้งตำาแหนง่กลาง

ก็ได้ กำาหนดกฎเกณฑ์การเลื่อนตำาแหน่ง การประเมินผล การปฏิบัติงาน  

และระบบค่าตอบแทนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพหน่วยงาน การจัดทำา 

ข้อตกลงร่วมนี้ต้องอยู่ภายใต้หลักการสำาคัญ 2 ประการ คือ

1.  หลักการบริหารภายในวงเงินจำากัด หน่วยงานของรัฐได้รับ 

การจัดสรรวงเงินงบประมาณเป็นรายปี พร้อมกับการคาดการณ์วงเงิน 

งบประมาณในอีก 4 ปีถัดไป และการบริหารงบประมาณเป็นอำานาจของ

หน่วยงาน การจัดทำาข้อตกลงการจ้างงาน รวมถึงการกำาหนดค่าตอบแทน 

หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ต้องอยู่ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรเท่านั้น

2. หลักต้นทุนเพิ่ม ประสิทธิภาพเพิ่ม หน่วยงานของรัฐจะถูกตัด 

งบประมาณหมวดค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน (Running Cost) ลงปีละ 1%  

เรยีกวา่ Efficiency Dividend เพือ่ผลกัดนัใหห้นว่ยงานเร่งเพ่ิมประสิทธภิาพ 

อย่างไรก็ตาม ราชการออสเตรเลยีจดัสรรงบประมาณสำาหรบัคา่ตอบแทนให้

หน่วยงานเพิ่มปีละ 3% เพื่อรักษาระดับมูลค่าที่แท้จริงของค่าตอบแทน

ข้าราชการไว้ด้วย
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ระบบค่าตอบแทนภาครัฐของออสเตรเลียชี้ให้เห็นถึงความถ่วงดุล  

การให้อำานาจแก่องค์กรอิสระ (Remuneration Tribunal) ในการพิจารณา

ค่าตอบแทน ความเหมาะสมและการบริหารจัดการที่เป็นอิสระของ 

ส่วนราชการอย่างแท้จริง นับเป็นแบบอย่างที่ดีแบบอย่างหนึ่งของระบบ 

ค่าตอบแทนที่น่าศึกษาสำาหรับราชการไทยต่อไปครับ

 

* นำาข้อมลูทีไ่ดม้าจากการไปศกึษาดงูานระบบ Remuneration Tribunal ที ่Australia 
Public Service ปี 2008
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ลดความขัดแย้ง ระงับข้อพิพาท 
สร้างความอันดีให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสหภาพ

ดร.มาฆะ ภู่จินดา
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

ร่างพระราชกฤษฎีกาการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ..... 

ซ่ึงออกตามมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  

พ.ศ. 2551 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสหภาพข้าราชการว่า  

“เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกกับผู้บังคับบัญชา” วันนี้

กระแสคน กระแสโลก จะขอกล่าวถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างสมาชิกสหภาพข้าราชการกับผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ 

ที่สำาคัญในการดำาเนินการของสหภาพแรงงานที่เป็นสากล ในเกือบจะทุก

ประเทศ

แมว้า่ในทางสากลแลว้ วตัถปุระสงคห์ลกัของการจัดต้ังสหภาพแรงงาน

จะมีเพียง 2 วัตถุประสงค์ ได้แก่ การปกป้องและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

ของสมาชิกสหภาพ และการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก 

กับผู้บริหารหน่วยงาน แต่คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า แนวทางของการรวมกลุ่ม 

จัดตั้งเป็นสหภาพนั้น จะเป็นไปในทิศทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

อันดีเสียมากกว่า ซึ่งความสัมพันธ์อันดีที่ว่านั้น ก็หมายถึงความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา ศาสตราจารย์ เกษมสันต์ วิลาวรรณ 
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(2553: 11)* ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “เมื่อใดที่นายจ้างกับลูกจ้าง 

ต่างปฏิบัติต่อกันด้วยดี ด้วยการร่วมสร้างประโยชน์และนำามาแบ่งปันกัน  

อย่างเหมาะสม ต่างเข้าใจและยอมรับในบริบทของแต่ละฝ่าย ปรองดอง 

และสามารถระงับข้อขัดแย้งให้ยุติลงได้ด้วยความพอใจร่วมกัน ก็เกิด 

ความร่วมมือร่วมใจ (cooperation) ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข 

ในการทำางาน มีความตั้งใจในการสร้างผลผลิตให้เพิ่มขึ้น” ดังนั้น ความ

สัมพันธ์ในองค์กร จึงมีความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับ

บัญชา หากผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ  

และความพึงพอใจของตนเองสูงที่สุดได้ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับ

บัญชาแล้ว ความสัมพันธ์ในองค์กรจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสมบูรณ์ 

สูงที่สุด อย่างไรก็ตาม โดยธรรมชาติขององค์กรแล้ว ความสัมพันธ์ดังกล่าว 

เป็นความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ยาก โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่าง 

ผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาซึ่งมีความละเอียดอ่อนและมีความซับซ้อน  

หากความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ดี ก็จะพัฒนาไปเป็นความขัดแย้งและเกิด 

ข้อพิพาท นำามาซึ่งการเจรจาต่อรองระหว่างบุคคลต่อไป

ในทางปฏิบัติ จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการของ 

ภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาคราชการ ย่อมจะมีการปฏิบัติต่อกันที่ 

สร้างความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน (Conflict at work) และหากความ 

ขัดแย้งนั้น ไม่สามารถยุติลงด้วยการเจรจาร่วมกันได้ ก็จะพัฒนาไป 

เป็นข้อพิพาท ซึ่งข้อพิพาทในการทำางานสามารถจำาแนกได้เป็น 3 ประเด็น 

ได้แก่ (1) การไม่สามารถแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างฝ่ายผู้บังคับ

บัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ (2) การไม่สามารถยอมรับบริบทที่แสดงออก
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ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และ (3) การไม่สามารถหาข้อยุติหรือ 

ความพึงพอใจที่เกิดจากการเจรจาร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งเมื่อมีข้อพิพาท

เกิดขึ้นก็มีช่องทางการดำาเนินการตามกฎหมาย และการลงโทษทางวินัย 

เพื่อให้เกิดการยอมรับในองค์กร

แม้ว่าทฤษฎีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์จะชี้ให้เห็นว่า การ

ดำาเนินการในองค์กรจะเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์และข้อตกลงกันของคน  

2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนายจ้างกับกลุ่มลูกจ้าง เช่น ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้าง

มาตรฐานและเง่ือนไขในการทำางาน เพื่อลดความขัดแย้งและเพิ่มผลผลิต 

(Frederick W. Taylor) หรือทฤษฎีีเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบ

มนษุยสมัพันธแ์ละการยอมรบัในสงัคม (George E. Mayo) แตส่ว่นใหญแ่ลว้ 

การกำาหนดบทบาทและเงื่อนไขในการทำางานจะเป็นของกลุ่มนายจ้าง 

หรือนายทุนเสมอ เมื่อเป็นเช่นน้ีแล้ว การสร้างการยอมรับในทางกฎหมาย 

โดยการรวมกลุ่มของลูกจ้างจึงเกิดขึ้น และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การแรงงานสัมพันธ์ในหลาย ๆ ประเทศก็ได้เน้นการเจรจาต่อรองในเรื่อง  

ที่สามารถต่อรองได้หรือเรื่องที่ไม่สามารถต่อรองได้ และมุ่งเน้นให้ 

ความสำาคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างนายจ้าง 

กับลูกจ้าง โดยถือว่าเป็นปัจจัยที่สำาคัญเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาทขึ้น

สำาหรบัการดำาเนนิการของภาคราชการนัน้ ตัง้อยูบ่นสมมตฐิานเพือ่ให้

เกิดการลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน โดยการมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์

อันดีระหว่างสมาชิกสหภาพกับผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นข้อกำาหนดหลักที่ 

ระบุไว้ โดยเช่ือว่าการสร้างความสัมพันธ์อันดี จะช่วยลดความขัดแย้งและ 

ข้อพิพาทลงไปได้
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ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า ในการดำาเนินการให้เป็นไปตาม 

พระราชกฤษฎีกาการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ... ซ่ึงเป็น

กฎหมายระดับรองที่ออกตามมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นั้น การดำาเนินการของสหภาพ มิใช่ 

เพื่อเป็นการแนะนำาเกี่ยวกับสภาพหรือเงื่อนไขการทำางานในภาคราชการ 

ตามหลักทฤษฎีแรงงานสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการมุ่งเน้นที่ 

การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา  

ซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์สำาคัญของการดำาเนินการให้เกิดสภาพทางกฎหมาย 

ของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดความเป็นสากลในการสร้าง 

ระบบแรงงานสัมพันธ์ในภาคราชการต่อไป

 

*เกษมสันต์ วิลาวรรณ (2553), หลักการ กฎหมาย และการบริหารแรงงานสัมพันธ์, 
สำานักพิมพ์วิญญูชน:กรุงเทพ
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ราชการพลเรือนอินโดนีเซีย

ศิริวรรณ เมนะโพธิ
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

 

วันนี้ขอเล่าเรื่องระบบราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ ประเทศ

อินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีขนาดกว้างใหญ่ เต็มไปด้วยเกาะสารพัดนับร้อย

นับพันเกาะ มีประชากรมากมาย และเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

หากจะเจาะเฉพาะประเด็นการบริหารข้าราชการพลเรือน เราได้ข้อมูล  

ณ เดือนกรกฎาคม 2556 ว่าข้าราชการพลเรือนของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

มีประมาณ 4.5 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วน 1:45 ของจำานวนประชากร

หน่วยงานที่ทำาหน้าที่บริหารจัดการระบบข้าราชการพลเรือนของ

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีชื่อเรียกว่า National Civil Service Agency  

หรือ NCSA หรือเรียกตามชื่อภาษาท้องถิ่นว่า Badan Kepegawaian 

Negara ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี ทำาหน้าท่ีกำาหนด 

กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำากับดูแลการดำาเนินการของ 

ส่วนราชการให้เป็นไปตามที่ NCSA กำาหนด นอกจากสำานักงานใหญ่ที่ 

กรุงจาการ์ตาแล้ว NCSA ยังมีสำานักงานย่อยกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ 

อีก 12 แห่ง มีจำานวนข้าราชการในสังกัดเกือบ 3,000 คน

หากจะพูดให้ง่ายขึ้น NCSA ก็คือหน่วยงานท่ีทำาหน้าท่ีคล้ายกับ

สำานักงาน ก.พ. ในประเทศไทยนั่นเอง
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ในช่วงน้ี สาธารณรัฐอินโดนีเซียอยู่ระหว่างการปฏิรูประบบราชการ  

โดยกำาหนดวิสัยทัศน์เพ่ือท่ีจะมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลท่ีมีมาตรฐานระดับโลกภายใน

ปี ค.ศ. 2025 ซ่ึงจากนโยบายน้ีเองท่ีทำาให้หน่วยงานราชการท้ังหลายต้องเร่ง

ปรับยุทธศาสตร์ในการทำางาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของระบบราชการและ

ข้าราชการ เพ่ือให้นโยบายของรัฐบาลบังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

แต่จากการที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ 

กระจายเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยมากมาย และมีจำานวนพลเมืองมากถึง 240 

ล้านคน จึงทำาให้การบริหารจัดการประสบกับความท้าทายมากมายหลาย

ประการ เป็นต้นว่า...

ร้อยละ 64 ของจำานวนข้าราชการพลเรือนท่ัวประเทศเป็นผู้ท่ีสำาเร็จ 

การศึกษาต่ำากว่าระดับปริญญา (หมายถึงเข้ารับราชการด้วยวุฒิการศึกษาต่ำากว่าระดับปริญญา (หมายถึงเข้ารับราชการด้วยวุฒิการศึกษากว่าระดับปริญญา (หมายถึงเข้ารับราชการด้วยวุฒิการศึกษา

ระดับมัธยมต้นและปลาย) ซ่ึงมีสมรรถนะและคุณสมบัติไม่เพียงพอต่อ 

ความต้องการของตำาแหน่ง ทำาให้เกิดสภาพปัญหา Non-Skilled Workforce 

นับเป็นความท้าทายใหญ่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของสาธารณรัฐ

อินโดนีเซียในปัจจุบัน รัฐบาลจึงแก้ปัญหาด้วยการกำาหนมาตรการไม่สรรหา 

ผู้ท่ีจบการศึกษาต่ำากว่าปริญญาตรีเข้ารับราชการ ซ่ึงก็สามารถเพ่ิมจำานวนต่ำากว่าปริญญาตรีเข้ารับราชการ ซ่ึงก็สามารถเพ่ิมจำานวนกว่าปริญญาตรีเข้ารับราชการ ซ่ึงก็สามารถเพ่ิมจำานวน

ข้าราชการท่ีสำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาได้มากข้ึน จากเดิมท่ีมีจำานวน

ร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 34 ในปัจจุบัน

การบริหารกำาลังคนภาครัฐในพื้นที่ห่างไกล ยังดำาเนินการไม่เป็น 

ระบบและมักถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรรหา

บุคคลเข้ารับราชการ เป็นผลให้ราชการได้กำาลังคนที่มีความสามารถไม่ตรง

กับตำาแหน่ง หรือได้กำาลังคนที่ไม่มีศักยภาพเข้ามาทำางาน
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การบริหารราชการในภูมิภาคมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร 

งบประมาณที่ไม่เหมาะสมเป็นเรื่องสำาคัญ กล่าวคือ งบประมาณร้อยละ 70 

ที่ส่วนราชการในภูมิภาคได้รับ จะถูกนำาไปใช้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน 

ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่คำานึงถึงการจัดสรร 

งบประมาณเพื่อการพัฒนาหรือการฝึกอบรม ทำาให้ส่วนราชการในภูมิภาค

ประสบกับปัญหาเรื่องคุณภาพกำาลังคนรุนแรงยิ่งขึ้น

ราชการพลเรอืนของสาธารณรฐัอนิโดนเีซยีกำาลังประสบความทา้ทาย

ในการเข้าสู่สังคมสูงอายุ กล่าวคือ อายุเฉลี่ยของข้าราชการสาธารณรัฐ

อินโดนีเซียอยู่ที่ 45 ปี ข้าราชการถูกกำาหนดให้เกษียณอายุท่ี 56 ปี  

แต่สามารถขยายอายุเกษียณราชการต่อได้จนถึงอายุ 62 ปี หากข้าราชการ 

ผูน้ัน้มีความสามารถโดดเดน่เป็นท่ีตอ้งการของสว่นราชการ ทัง้นี ้อายเุกษยีณ

ที่มีสิทธิได้รับบำานาญ (Pension age) ถูกกำาหนดไว้ที่ 65 ปี

เน่ืองจากมีความจำาเป็นท่ีจะคงจำานวนขา้ราชการพลเรอืนไวท้ีป่ระมาณ 

4.5 ล้านคน ทำาให้สาธารณรัฐอินโดนีเซียประสบปัญหา การขาดแคลนกำาลัง

คนคุณภาพในบางสายงานและบางช่วงเวลา ซึ่ง NCSA แก้ไขปัญหาด้วยการ

จา้งเหมาเอกชนใหม้ารบังาน (outsourcing) ตามความเหมาะสมและจำาเปน็

การบริหารข้าราชการผู้มีศักยภาพ (talented official) ยังไม่มีระบบ

การบรหิารจดัการท่ีเป็นรปูธรรม ซึง่จำาเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาใหเ้ปน็ระบบ

อย่างเร่งด่วน

การพัฒนาผู้นำาก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นท้าทายในการบริหารราชการ

พลเรือนของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพราะปัจจุบันมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง 

ทีจ่ะตอ้งสรา้งผูน้ำาทีม่วีสิยัทศันแ์ละมคีวามสามารถในการนำาองคก์รไดอ้ยา่ง 
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มีประสิทธิภาพ (เรื่องนี้มีประเด็นให้คุยอีกยาว หลังจากที่เราไปพบกับ

ประธานของสถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรอืนของสาธารณรฐัอนิโดนเีซยีคะ่)

แอบถามเรือ่งโครงสรา้งประชากรของขา้ราชการพลเรอืน ไดร้บัคำาตอบ

ว่า เมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา จำานวนข้าราชการชายมีมากกว่าข้าราชการ

หญิงอย่างมีนัยสำาคัญ ปัจจุบัน NCSA พยายามลดช่องว่างดังกล่าว  

ซึ่งทำาให้จำานวนข้าราชการเพศชายและเพศหญิงมีความสมดุลกันมากขึ้น

เม่ือหันมาเปรยีบเทยีบกบัการปฏริปูระบบราชการในบา้นเราทีเ่กดิขึน้

เมื่อปี พ.ศ. 2545 ทั้งที่จำานวนข้าราชการไม่มากนัก จำานวนประชากร 

ก็ไม่เยอะเท่าเขา พื้นท่ีของประเทศก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเดินทาง  

การสือ่สารในบา้นเรากเ็ขา้ขัน้ super fast แลว้ แตก่ระนัน้ กท็ำาเอาขา้ราชการ

ที่มีหน้าที่หลักในการปฏิรูปต้องทำางานแบบข้ามวันข้ามคืนจนแทบคลาน 

กลับบ้าน สำานักงาน ก.พ. ถึงกับเปิดโรงแรมใกล้ที่ทำางานให้ข้าราชการได้พัก

อาศัยเป็นการชั่วคราวนานเป็นเดือน...

การปฏิรูประบบราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซียก็คงจะมีสภาพ 

ที่ไม่แตกต่างกันนัก และด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าบ้านเราในทุกด้าน เดาว่า  

เขาก็คงจะต้องเจอกับความท้าทายที่มากกว่าเราแน่นอน
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ชะโงกหน้าไปเยี่ยมดู...สื่อบรูไน [1]

ศิริวรรณ เมนะโพธิ
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 6 มิถุนายน 2557

 

เมื่อเอ่ยถึงประเทศบรูไนดารุสซาลาม...หลายคนอาจจะนึกถึง 

องค์สลุตา่นทีง่ามสงา่ นา่เกรงขาม และร่ำารวย บา้งกน็กึถงึประเทศขนาดเลก็ร่ำารวย บา้งกน็กึถงึประเทศขนาดเลก็รวย บา้งกน็กึถงึประเทศขนาดเลก็

แตเ่ตม็ไปดว้ยน้ำามนั บ้างกค็ดิถึงความสงบเงยีบของบา้นเมอืง และประชาชนน้ำามัน บ้างกค็ดิถึงความสงบเงยีบของบา้นเมอืง และประชาชนมัน บ้างกค็ดิถึงความสงบเงยีบของบา้นเมอืง และประชาชน

ประพฤติปฏิบัติตามวิถีคำาสอนของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด และ 

ภายใต้การเป็นสังคมมุสลิมที่เคร่งครัดนี้ เคยสงสัยบ้างไหมว่า สื่อที่นำาเสนอ

ข่าวสารและความบันเทิงของประเทศบรูไนดารุสซาลามนั้น จะมีหน้าตา 

เป็นอย่างไร มีกฎ กติกา กำาหนดไว้ว่าอย่างไรบ้าง...หากอยากทราบคำาตอบ 

ล้อมวงมาเลยค่ะ!

ผูเ้ขยีนไดม้โีอกาสไปเยอืนสถานวีทิยโุทรทศันบ์รูไน เมือ่ปลายป ี2556 

โดยมี Mr. Muhammad Suffian Bungsu ผู้อำานวยการสถานี เป็นผู้ให้ 

การต้อนรับ พร้อมกับให้เวลาเพื่ออธิบายถึงการบริหารองค์กร การจัดการ

บริหารเนื้อหาสาระของข่าวกับคณะของเราอย่างไม่หวงเวลา ผู้เขียนจึง 

ได้พบประเด็นที่น่าสนใจติดปลายนวมมาเล่าสู่กันฟังหลายประการ

เริ่มต้นจากวันที่ 9 กรกฎาคม 1975 ซึ่งถือเป็นวันประวัติศาสตร์ 

ของการถือกำาเนิดของสถานีวิทยุโทรทัศน์บรูไน หรือ Radio Television 

Brunei (RTB) โดยมีสุลต่านองค์ปัจจุบันสมัยที่ยังหนุ่มมากเป็นองค์ประธาน

ในพิธี นับจากนั้นเป็นต้นมา ประเทศบรูไนจึงเปิดให้บริการสถานีโทรทัศน์สี

เป็นแห่งแรก โดยกำาหนดวิสัยทัศน์ในการ “สนับสนุนการสร้างสรรค์สังคม 
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โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสังคมท่ีดี ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

และอยู่บนพื้นฐานปรัชญาแห่งชาติ”

ภายในองค์กรของ RTB แบ่งโครงสร้างการทำางานออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ฝ่ายข่าว (RTB News Centre) ฝ่ายวิทยุกระจายเสียง (RTB Radio)  

และสถานีโทรทัศน์ (RTB TV) ชื่อของแต่ละฝ่ายก็บอกชัดแล้วว่า ส่ือสาร 

กับประชาชนผ่านช่องทางใด และสำาหรับศูนย์ข่าวนั้นก็ทำาหน้าที่เหมือน 

สำานักข่าวทั่วไป กล่าวคือ เป็นผู้ให้บริการข่าวรายใหญ่ของประเทศ  

ส่งข่าวโดยวิธีการส่งผ่านเครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์ ทั้งในประเทศและ 

ผ่านดาวเทียม จากการสำารวจผู้ชมรายการพบว่า รายการข่าวเป็นรายการ 

ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ผู้ชมโทรทัศน์ ดังนั้น รายการข่าวจึงถือเป็น

ช่องทางการสื่อสารที่มีบทบาทสำาคัญมากในการให้ข้อมูลกับประชาชน  

โดยเฉพาะข่าวกิจกรรมและการดำาเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของ

รัฐบาลเพื่อพัฒนาประเทศ

RTB ได้ลงนามในความร่วมมือ (MOU) กับประเทศสมาชิกอาเซียน 

เพื่อเป็นพันธมิตรในการเสนอข่าวสารระหว่างกัน ตั้งแต่ก่อนที่จะมีประเด็น

ของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 และสำาหรับประเทศไทย 

RTB มี MOU กับกรมประชาสัมพันธ์และสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 (NBT)  

เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2001 โดยเน้นที่การแลกเปลี่ยนศิลปะ 

และวัฒนธรรม ต่อมา เมื่อมีความเคลื่อนไหวที่จะรวมกลุ่มกันเป็นประชาคม

อาเซียนในปี 2015 RTB จึงให้ความสำาคัญกับประเด็นเนื้อหาและ 

ความเคล่ือนไหวของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากขึ้น โดยทำา 

MOU เพิ่มขึ้นกับทุกประเทศสมาชิก มีช่องทางการส่งข่าวสารระหว่างกัน
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อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ข่าวสารจากประเทศสมาชิกนำาเสนอด้วยรูปแบบที่

เหมาะสม สร้างความตระหนักรู้และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ

ประชาชน

RTB ยังคงทำางานด้วยระบบ Censorship Board คล้ายกับ กบว.  

ของประเทศไทย โดยทำาหน้าที่กลั่นกรองเนื้อหารายการก่อนออกอากาศ 

ประเทศบรไูนดารสุซาลามเปน็ประเทศทีป่กครองดว้ยระบบพระมหากษตัรยิ์

และศาสนาอิสลาม (Malay Islamic Monarchy) คณะกรรมการกลั่นกรอง

เนื้อหาของรายการจึงให้ความสำาคัญกับเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อสถาบัน

กษัตริย์และศาสนาเป็นหลัก

RTB มีรายได้สองทาง ทั้งจากการสนับสนุนของรัฐบาลและการขาย

โฆษณา และหากเป็นการขายโฆษณาโดยปกติ จะมีเวลาช่วงละประมาณ  

2 นาที เสนอสปอตโฆษณา 4 ชิ้น ชิ้นละ 30 วินาที

ประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ การที่ RTB TV เปิดรายการ “ASEAN 

Window” เพื่อรองรับงานสื่อสารในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซยีน โดยกรมประชาสมัพนัธแ์ละองคก์ารสือ่สารมวลชนแหง่ประเทศไทย 

(MCOT)  เปน็ผูแ้ทนของประเทศไทย ในการสง่ขอ้มลูขา่วสารเพือ่ออกอากาศ

ผ่านรายการดังกล่าว เมื่อผู้เขียนขอชมตัวอย่างของเนื้อหาที่ออกอากาศ 

ผ่านรายการนี้ พบว่ามีความหลากหลาย ทั้งที่เป็นกิจกรรมภายในของ

ประเทศสมาชิกเองและกิจกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้อธิบายให้ทราบว่า เนื้อหาของรายการ 

จะเป็นกิจกรรมใดก็ได้ที่ประเทศสมาชิกต้องการส่ือสารกับประเทศอื่น ๆ  

ผ่านรายการดังกล่าว
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การส่งผ่านข้อมูลและเนื้อหาข่าวไปยังรายการ “ASEAN Window” 

นั้น มีข้อตกลงร่วมกันที่จะต้องส่งมาให้ RTB อย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่องม่ำาเสมอและต่อเนื่องเสมอและต่อเนื่อง 

เจ้าหน้าที่ได้นำาไปชมคลังข้อมูลข่าวซึ่งพบข้อเท็จจริงว่า ประเทศท่ีมี 

ความกระตือรือร้นและส่งข่าวหรือข้อมูลมาที่ประเทศบรูไนอย่างสม่ำาเสมอม่ำาเสมอเสมอ

คือ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์

พื้นที่หมดลงตรงที่การนำาเสนอข่าวและรายการภาคสาระ...ฉบับหน้า

จะขอเล่าเรื่องภาคบันเทิงต่อค่ะ
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ชะโงกหน้าไปเยี่ยมดู...สื่อบรูไน [2]

ศิริวรรณ เมนะโพธิ

มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 13 มิถุนายน 2557

 

สัปดาห์ที่แล้ว ได้เล่าถึงการเยี่ยมเยือนประเทศบรูไรดารุสซาลาม  

และการไปศึกษาดูงานด้านการเสนอข้อมูลข่าวสารของสถานีวิทยุโทรทัศน์

บรูไน หรือ Radio Television Brunei (RTB) ซึ่งเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์

แห่งชาติ หลังจากที่ใช้เวลารับฟังการอธิบายจาก Mr. Muhammad  

Suffian Bungsu ผู้อำานวยการสถานี ซึ่งได้พาพวกเราเดินขึ้นชั้นบน-ลง 

ชั้นล่างจนทั่วสถานี เพื่อเยี่ยมชมฝ่ายข่าว (RTB News Centre) ฝ่ายวิทยุ 

กระจายเสียง (RTB Radio) สถานีโทรทัศน์ (RTB TV) และช่วยชี้แจงให้ 

ความกระจ่างต่อการนำาเสนอข่าวสารบ้านเมืองผ่านช่องทางทั้งสาม 

อย่างละเอียดยิบแล้วนั้น คณะของเราเกิดความสงสัยเกี่ยวกับการนำาเสนอ

สาระภาคบันเทิงของ RTB และรสนิยมของผู้บริโภคเกี่ยวกับการรับข้อมูล 

ดังกล่าวตามมาอีก?

ภายใต้บริบทของการเป็นสังคมมุสลิมที่เคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น 

ภาคสาระหรือบันเทิง เนื้อหาที่ออกสู่สาธารณชนจำาเป็นต้องได้รับ 

การพิจารณาอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้ขัดกับหลักคำาสอนของศาสนาและ 

วิถีปฏิบัติของการเป็นชาวมุสลิมท่ีดี รวมท้ังยังต้องสอดคล้องและสนับสนุน

ต่อวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็นผู้ “สนับสนุนการสร้างสรรค์สังคม  
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โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสังคมที่ดี ผ่านการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 

และอยู่บนพื้นฐานปรัชญาแห่งชาติ”

ต้องไม่ลืมว่า RTB ยังคงทำางานด้วยระบบ Censorship Board  

หรือเรียกว่าเป็น กบว. ของประเทศไทย โดยทำาหน้าที่กลั่นกรองเนื้อหา

รายการก่อนออกอากาศ สำาหรับภาคบันเทิงนั้น RTB TV รับภาพยนตร์ 

จากต่างประเทศมาออกอากาศบ้าง อาทิ จากประเทศเกาหลีใต้ ไทย 

ฟิลิปปินส์ และจากประเทศตะวันตก เป็นต้น โดยจะปล่อยเสียงจาก 

ต้นฉบับและใช้การขึ้นตัวอักษรหรือ Sub-title บรรยายใต้ภาพแทน 

การใช้เสียงพากย์ ทั้งนี้เนื่องจากผลของการสำารวจพบว่า ผู้ชมชอบฟัง 

ภาษาดั้งเดิม (เสียงในฟิล์ม) มากกว่าการพากย์ เนื่องจากมักประสบปัญหา

เรื่องการพากย์ไม่ตรงกับการขยับปาก (Lip Sync) นอกจากนั้น การเลือกใช้

เสยีงของนกัพากยท์ีไ่มเ่หมาะสมกบัตวัละครจะทำาใหอ้ารมณข์องภาพยนตร์

เปลี่ยนไป

ผู้อำานวยการสถานีบอกเราว่า ภาพยนตร์ไทยที่โด่งดังมากที่สุด 

และได้รับการกล่าวถึงมาจนทุกวันนี้คือ “แม่นาคพระโขนง” ซึ่งเป็น

ภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่สร้างได้อย่างสมจริง และสะท้อนให้เห็นถึง 

ความรักอันมั่นคงของคู่สามีภรรยา (แอบปลื้มค่ะ)...แต่เอ๊ะ! แล้วในส่วน 

ภาคบนัเทงิของวยัรุน่ ประเภทนักรอ้งเกาหล ีK-pop ทีโ่ดง่ดงัไปทัว่อาณาเขต

พื้นที่ของอาเซียนนั้นเล่า RTB TV มีนโยบายในการออกอากาศหรือ 

การนำาเสนอการแสดงของนักร้องเหล่านี้อย่างไรไหม?

ผู้อำานวยการสถานีและเจ้าหน้าที่ช่วยกันชี้แจงว่า กลุ่มนักร้องชาย 

มักไม่ค่อยมีประเด็น แต่หากเป็นกลุ่มนักร้องหญิงจะพิจารณาทั้งเรื่อง 
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การแต่งกายและท่าเต้นที่ต้องไม่ขัดกับการวิสัยทัศน์ที่จะ “สร้างสรรค์ 

สังคมที่ดี” ตามแนวปฏิบัติของประเทศมุสลิมเคร่งครัด แต่ทั้งนี้ก็มิได้

หมายความว่า นักร้อง Girl Gang จะต้องคลุมหน้าคลุมตัวมิดชิด เพียงแต่

ขอให้พิจารณาเรื่องการแต่งกายให้สุภาพ ให้ความเคารพต่อสังคมและ

วัฒนธรรมของประเทศเจ้าบ้าน โดยไม่ต้องโชว์เนื้อหนังมังสามากนัก... 

ส่วนการร้องและการเต้นก็ให้พอเหมาะพองาม เท่านี้ผู้บริโภคก็มีความสุข

และสนุกสนานได้แล้ว

RTB TV ตระหนักในความเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารยุคใหม่  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวของ new media และ interacting media 

ซึ่งในขณะนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่า กระแสของ social media กำาลัง 

เป็นที่นิยมอย่างมาก RTB TV จึงปรับตัวที่จะเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน 

new media ให้เป็นช่องทางใหม่ในการสื่อสารและผลิตออกมาในรูป 

ของ Application ในโทรศัพท์มือถือ smartphone โดยได้ออกแบบ 

และดำาเนินการสำารวจเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อพัฒนา

เนื้อหาและรูปแบบในการสื่อสารที่เหมาะสมต่อไป

อีกหนึ่งช่องทางสื่อสารของ RTB ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้  ก็คือ RTB  

Radio หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศบรูไน ทั้งนี้ จากนโยบาย 

ที่จะเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงได้กำาหนดไว้ 

ตั้งแต่ปี 2554 หรือ Policy on ASEAN 2011 ส่งผลให้ RTB Radio  

เปิดรายการ “ASEAN in Action” เพื่อสื่อสารเนื้อหาและความรู้เกี่ยวกับ

อาเซียนโดยเฉพาะ ครอบคลุมเนื้อหา 5 ประเด็นดังนี้ (1) การเมือง  

(2) วัฒนธรรม (3) การศึกษา (4) วิถีการดำารงชีวิต และ (5) กีฬา โดยออก
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อากาศดว้ย 3 ภาษา เพือ่ใหค้รอบคลมุประชากรของประเทศทีม่หีลากหลาย

เชื้อชาติ กล่าวคือ ภาษามาเลย์ (ภาษาประจำาชาติ) ภาษาอังกฤษ และ 

ภาษาแมนดาริน

RTB Radio ให้ความสำาคัญกับกระแส ASEAN Community  

ในระดบัสงู มกีารนำาเสนอเนือ้หาทีค่รอบคลมุภารกิจของอาเซียนในทุกแง่มมุ 

ภายใตร้ายการชือ่ “ASEAN Aspect” เมือ่ผูเ้ขียนถามถงึการประเมนิตนเอง

ต่อความสำาเร็จในการดำาเนินรายการนี้ RTB Radio ตอบอย่างมั่นใจว่า  

ได้ดำาเนินการเผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ดี

เกีย่วกับอาเซยีนตอ่กลุม่ผูฟ้งัอยา่งมปีระสทิธภิาพ หรือหากจะนบัเปน็คะแนน 

RTB Radio ให้คะแนนตนเองในการดำาเนินการสูงถึง 8 จาก 10 คะแนน

และเชื่อหรือไม่? ประเทศเล็ก ๆ อย่างบรูไนดารุสซาลาม มีหน่วยงาน 

การสือ่สารภายใต้การบรหิารจดัการของ RTB ซึง่มหีนา้ทีดู่แลรบัผดิชอบงาน

อาเซียนโดยเฉพาะ ซึ่งก็เป็นคำาตอบท่ีชัดเจนว่า ประเทศนี้ให้ความสำาคัญ 

กบัการเตรยีมตวัเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนไมน่อ้ยไปกวา่ (หรืออาจจะมากกวา่) 

ประเทศที่ใหญ่กว่าอื่น ๆ เลย
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ม.ล.พัชรภากร เทวกุล 
ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.
สำานักงาน ก.พ.

ม.ล.พัชรภากร เทวกุล จบการศึกษา ระดับ 

มัธยม ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ระดับปริญญาตรี  

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา จาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขา

การบรหิารจดัการและความสมัพนัธข์องมนษุย์

จาก Abilene Christian University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

ม.ล.พชัรภากร เริม่เข้ารบัราชการท่ีสำานักงาน 

ก.พ. ในป ีพ.ศ. 2527 ทำาหนา้ท่ีใหค้ำาปรกึษาแนะนำา

ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ ในตำาแหน่ง 

เจ้าหน้าที่การศึกษา ส่วนการศึกษาต่างประเทศ  

ต่อมาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ทำาการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระบบ

การบริหารงานบุคคลภาครัฐของประเทศต่าง ๆ ในตำาแหน่งเจ้าหน้าที่

วิเคราะห์งานบุคคล สำานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล ต่อมาช่วงปี  

พ.ศ. 2537-2540 ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ 

นักบริหาร และทำาหน้าที่เป็นเลขานุการของเลขาธิการ ก.พ. 2 ท่าน คือ  

นายวิลาศ สิงหวิสัย และนายอุดล บุญประกอบ ก่อนที่ย้ายไปดำารงตำาแหน่ง

เป็นนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน และ 

ได้กลับมาทำาหน้าที่ด้านการอำานวยการและสนับสนุนด้านวิชาการแก่ 
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ฝ่ายบริหารในตำาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล กลุ่มช่วยอำานวยการ  

ในปี พ.ศ. 2543

ในระหว่างที่รับราชการในสำานักงาน ก.พ. ได้รับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ 

ศึกษาระดับปริญญาโทใบที่ 2 ในสาขาการบริหารจัดการภาครัฐ (Master  

of Public Management - M.P.M.) สาขาวิชาเอก Public Management 

สถาบันการศึกษา NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE ประเทศ

สิงคโปร์ ตามโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์  

และ JFK School of Government มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และสำาเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2545

ในปี 2551 ได้รับตำาแหน่งเป็นอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) สำานักงาน

ผู้ดูแลนักเรียนไทย ณ ประเทศอังกฤษ และในปี พ.ศ. 2554 กลับมารับ

ตำาแหน่งผู้อำานวยการศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ 

และดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. จนปัจจุบัน

ชว่งเวลาทีร่บัราชการในสำานกังาน ก.พ. ม.ล.พชัรภากร มปีระสบการณ์

การทำางานทีส่ำาคญั อาทิ การจดัทำาแนวทางปรบัปรงุประสทิธภิาพหนว่ยงาน

บริหารกลางภายใต้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ สำานักงาน ก.พ.  

การออกแบบหลักสูตรพัฒนาทักษะการคิด ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตร

ผู้นำาคลื่นลูกใหม่ในราชการ การให้คำาปรึกษาในการจัดทำาแผนแม่บท 

ศูนย์บริการประชาชน สำานักนายกรัฐมนตรี การบริหารงานประชาสัมพันธ์

และการสร้างภาพลักษณ์ของสำานักงาน ก.พ. เป็นเครือข่ายความรู้ด้าน 

การบริหารจัดการทุนมนุษย์
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นางศิริวรรณ เมนะโพธิ ปัจจุบันรับราชการที่

สำานักงาน ก.พ. ในตำาแหน่งผู้อำานวยการกลุ่ม 

ช่วยอำานวยการ รับผิดชอบภารกิจการสื่อสาร

องค์กร วิเทศสัมพันธ์ และ ASEAN Unit  

มีหน้าที่หลักคือ การกำาหนด

กลยุทธ์และบริหารภารกิจ 

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนินงานของสำานักงาน ก.พ. ต่อ 

กลุม่เปา้หมายทัง้ภายในองคก์ร ระหวา่งองคก์ร และบคุคลทัว่ไป การกำาหนด

กลยุทธ์และดำาเนินภารกิจ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาความ 

ร่วมมือในการยกระดับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระหว่าง

สำานักงาน ก.พ. ของประเทศไทยกับหน่วยงานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐและเอกชนในระดับนานาประเทศ รวมทั้ง การกระชับความสัมพันธ์

และการเตรียมความพร้อมของข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นางศิริวรรณ สำาเร็จการศึกษาด้านการส่ือสารมวลชน จากคณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม

อันดับสอง และศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน สถาบันเดียวกัน

นอกจากประวัติการศึกษาดังกล่าวแล้ว นางศิริวรรณยังผ่านการฝึกอบรมท่ี

สำาคัญอีกหลายหลักสูตรท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นท่ีการพัฒนา

ผู้นำา การบริหารองค์กร การบริหารการเปล่ียนแปลง การสอนงานและ 

นางศิริวรรณ เมนะโพธิ
ผู้อำานวยการกลุ่มช่วยอำานวยการ

สำานักงาน ก.พ.  
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มอบหมายงาน รวมท้ัง การบริหารการประชาสัมพันธ์และการส่ือสารการตลาด

อย่างบูรณาการ (Integrated Marketing Communications) และ 

หลักสูตรอ่ืนอีกหลายหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องท้ังโดยตรงและโดยอ้อมในการ 

ปฏิบัติราชการ

ประสบการณภ์ายนอกสำานกังาน ก.พ. ทีม่ผีลต่อการเรียนรู้ทัง้ในแง่สังคม 

วัฒนธรรม วิถีชีวิต และระบบความคิดของผู้คนของนานาประเทศ นางศิริวรรณ 

ไดร้บัโดยตรงจากการตดิตามคูส่มรส ซึง่เป็นนกัการทตูในการไปปฏบิตัหินา้ที่

ราชการ ณ ต่างประเทศ หลายครั้ง หลายประเทศ ครั้งละหลายปี จึงเป็น

โอกาสที่ทำาให้ได้เรียนรู้ถึงระบบความคิด มุมมอง ที่มีต่อการบริหารงานและ

การบริหารคนในมุมท่ีกว้างออกไป และสามารถนำามาใช้ประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เป็นอย่างดี

นอกจากความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และภารกิจ 

การต่างประเทศแล้ว นางศิริวรรณยังมีประสบการณ์การทำางานที่เชี่ยวชาญ

ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง โดยใช้เวลากว่าสิบปีใน 

การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำานักงาน ก.พ. เร่ิมต้ังแต่ 

เมื่อครั้งดำารงตำาแหน่งข้าราชการระดับต้นที่ต้องเรียนรู้กระบวนการจัดการ

ฝกึอบรม การหาความตอ้งการในการฝกึอบรม การเขยีนและพฒันาหลกัสตูร 

รวมทั้งการเป็นวิทยากรให้กับส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนหลายแห่ง

ตำาแหน่งหน้าท่ีสุดท้าย ในการทำางานด้านการพัฒนาข้าราชการ  

ก่อนท่ีจะถูกมอบหมายให้รับตำาแหน่งผู้อำานวยการกลุ่มช่วยอำานวยการ คือ 

การปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำานวยการโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง หรือ  

นบส.2 และผู้อำานวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล หรือ E-Learning 

ของสำานักงาน ก.พ.
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ดร.รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม
นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ

(หัวหน้ากลุ่มงานเครื่องมือประเมินบุคคล)
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร 

สำานักงาน ก.พ.

ประวัติการศึกษา ดร.รัชนีวรรณ  

วนิชย์ถนอม จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ 

(จติวทิยาคลนิกิ) มหาวทิยาลยัมหดิล และ

ได้รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสำานักงาน ก.พ. ศึกษาต่อระดับ

ปรญิญาโทและเอก สาขาจติวทิยาอตุสาหกรรมและองคก์าร (Old Dominion 

University USA)

ประวัติการทำางาน เริ่มต้นเข้ารับราชการตำาแหน่งนักจิตวิทยา สำานัก

อนามัย กรุงเทพมหานคร จากน้ันเป็นนักจิตวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี  

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และเข้ารับราชการที่ สำานักงาน ก.พ. 

ตำาแหน่งนักวิชาการสอบ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

ประสบการณ์ในงาน ร่วมเป็นคณะทำางานโครงการนำาร่องระบบ

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง คณะทำางานการทดสอบระบบจำาแนกตำาแหน่ง
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และค่าตอบแทน ดำาเนนิการในกระทรวงอตุสาหกรรม และคณะทำางานศนูย์

บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริการงานทรัพยากรบุคคลตาม พ.ร.บ. ใหม่

สำาหรบัผลงานดา้นเอกสาร เป็นผูจ้ดัทำาคูม่อืระบบสมรรถนะในราชการ

พลเรือนไทย การทดสอบและการประเมิน: ข้อแนะนำาสำาหรับนายจ้าง  

และผู้เขียนบทความในคอลัมน์ “กระแสคน กระแสโลก” หนังสือมติชน 

สุดสัปดาห์

ความสามารถด้านการเป็นวิทยากร เรื่องสมรรถนะในราชการ 

พลเรือนไทย การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบทดสอบและกระบวนการ

เพื่อการจ้างงาน
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ดร.มาฆะ ภู่จินดา
นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ
ASEAN UNIT งานวิเทศสัมพันธ์ 
กลุ่มช่วยอำานวยการ และ
ศูนย์บริหารการรวมกลุ่ม
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
สำานักงาน ก.พ.

ประวัติการศึกษา ดร.มาฆะ ภู่จินดา  

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

กรุงเทพฯ (2537-2541) ระดับปริญญาโท 

Master of Arts in Business and Management 

at East London Business School, University of East London, 

England (2541-2542) และปรญิญาโท Master of Public Administration 

(Public Management) Southeastern University (London Campus), 

England (2542-2543) และระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy in 

Sociology ณ University of York, Department of Sociology, England 

(2544-2547) โดยมผีลงานวจิยัเรือ่ง Cultural difference in international 

management teams: An Ethnographic reportfrom two Thai-British 

companies 



องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

กระแสคน กระแสโลก 143

ประสบการณ์การทำางาน เข้ารับราชการในสำานักพัฒนาระบบจำาแนก

ตำาแหน่งและค่าตอบแทน สำานักงาน ก.พ. เมื่อปี พ.ศ. 2547-2552  

สำานักวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำานักงาน ก.พ. (2552-2554) 

ศูนย์บริหารการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ สำานักงาน ก.พ. 

(2554-2555) และงานวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มช่วยอำานวยการ (2555–ปัจจุบัน)

ผลงานด้านเอกสาร เป็นผู้เขียนบทความตีพิมพ์ในหนังสือผู้จัดการ 

รายสปัดาห ์เชน่ เรือ่งคณุคา่ของวฒันธรรม-ประเด็นทา้ทายในการพฒันาทนุ

มนุษย์ (2549) และเรื่อง HR Change Champion-วัฒนธรรมใหม่ 

ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ (2549) ฯลฯ และบทความในวารสาร

ข้าราชการ เช่น เรื่องสหภาพข้าราชการ: ต้นแบบสหภาพแรงงานใน 

ประเทศอังกฤษ และการถ่วงดุลของข้าราชการไทย (2554) เร่ือง  

HR-Organizational Performance Contribution: ผลสำาเรจ็ในการดำาเนนิ

การขององค์กรกับการมีส่วนร่วมของฝ่ายบุคคล (2553) ฯลฯ และผู้เขียน

บทความในคอลัมน์ “กระแสคน กระแสโลก” หนังสือมติชนสุดสัปดาห์




