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ค�าน�า

จากชือ่หนงัสอื	“The New Move”	และภาพปก	“หอยทำกขีส่เกต็บอรด์”	หลายทา่นคงเกดิค�าถาม

ว่า	“The New Move”	คืออะไร	และท�าไมต้องเป็นรูป	“หอยทำกขี่สเก็ตบอร์ด” 

The New Move	คือ	 ก้าวใหม่ของการพัฒนาข้าราชการพลเรือน	 โดยยึดกรอบความคิด

การเรียนรู้ทักษะในโลกศตวรรษท่ี	21	(Framework	for	21st	Century	Learning)	ตามหลักแนวคิด

ของ	PS21-Partnership	 for	 21st	 Century	 Learning	สหรัฐอเมริกา	 ซ่ึงให้ความส�าคัญกับ

“กำรเรียนรู้” มากกว่า	“ควำมรู้”	เพราะการเรียนรู้จะท�าให้คนสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนตัวเอง

ให้อยู่รอดอยู่เสมอ	ขณะท่ี	“ควำมรู้”	 น้ันเกิดข้ึนใหม่อยู่เสมอ	ความรู้หรือส่ิงที่	“เคยรู้อยู่เดิม”	จึงอาจ

ล้าสมัยได้ทุกขณะ	นี่คือที่มาของชื่อหนังสือ

ส่วนภาพปกซึ่งเป็นรูป	“หอยทำกขี่สเก็ตบอร์ด”	 น้ัน	มาจากภาพลักษณ์ของการพัฒนาทรัพยากร

บคุคลซึง่เปน็เร่ืองทีเ่หน็ผลชา้	และวดัผลยาก	เชน่เดยีวหอยทากคอ่ย	ๆ 	คลาน	แตน่บัแตน่ีต้อ่ไป	การพฒันา

ข้าราชการพลเรือนในยุคศตวรรษที่	21	จะพลิกโฉมไปเปรียบเหมือน	“หอยทำกขี่สเก็ตบอร์ด” 

ศตวรรษที่	21	เป็นยุคท่ีกระแสโลกเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่หยุดนิ่ง	จากความก้าวหน้าในเชิงวิชาการ	

รวมถึงวิวัฒนาการของเครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ท�าให้ภูมิทัศน์แห่งการเรียนรู้ของคน

ในยุคนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก	ความรู้ไม่ได้จ�ากัดในชั้นเรียน	แต่กระจายออกไปอย่างไร้ขอบเขต	

ดังนั้นผู้ที่ท�าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงต้องปรับกระบวนคิดให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน	

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนตระหนักถึงความส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	จึงได้

ปรบัเปลีย่นกรอบแนวคดิในการพฒันาขา้ราชการใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ	ดงัปรากฏในเนือ้หาหนงัสอืวชิาการ

ประจ�าปี	2558	ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนเล่มนี้	ซึ่งประกอบด้วย	2	ส่วนคือ	

ส่วนที่ 1 งำนและควำมส�ำเร็จของเรำ	ซึ่งเล่าถึงการด�าเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนในภารกิจ

ต่างๆ	ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนรับผิดชอบในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	โดยเฉพาะการน�า

กรอบความคิดในการเรียนรู้ทักษะในโลกศตวรรษที่	21	คือ	การรู้จักคิด	เรียนรู้	ท�างาน	แก้ปัญหา	สื่อสาร	

และร่วมมือท�างานได้อย่างมีประสิทธิผล	และจิตลักษณะ	5	ด้าน	ได้แก่	จิตเชี่ยวชาญ	(Discipline	Mind)	

จิตรู้สังเคราะห์	(Synthesizing	Mind)	จิตสร้างสรรค์	(Creating	Mind)	จิตรู้เคารพ	(Respectful	Mind)	
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และจติรูจ้ริยธรรม	(Ethical	Mind)	มาใชเ้ปน็พืน้ฐานในการพฒันาขดีความสามารถของขา้ราชการพลเรอืน

ที่ยั่งยืน	และปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาให้เน้นที่รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติงาน

การเรียนรู้จากผู้ร่วมงาน	และการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ	ผสมผสานกันในสัดส่วน	70:20:10	เพื่อให้

การเรียนรู้ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์	

ส่วนที่ 2 บทควำมวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลและองค์กร	เป็นการรวบรวมบทความ

ทีข่า้ราชการในสถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรอืนไดไ้ปศกึษา	คน้ควา้แนวคดิและนวตักรรมตา่งๆ	ทีส่ามารถ

น�ามาปรบัใชใ้นการพฒันาทรพัยากรบคุคลข้าราชการพลเรอืนและการพฒันาองคก์รได	้โดยถา่ยทอดเปน็

บทความวิชาการรวม	11	เรื่อง

“ท่ำนจะได้อะไรจำกหนังสือเล่มนี้”	 เป็นอีกหน่ึงค�าถามที่ควรถาม	แต่คณะผู้จัดท�าจะไม่ขอตอบ

ณ	ที่นี้	 เนื่องจากตามนิยามของ	“กำรเรียนรู้”	 ท่ีดัดแปลงมาจาก	Mayer,	2002	(อ้างในแอมโบรส

ซูซาน	เอ,	25561)	กล่าวว่า	“กำรเรียนรู้เป็นวิธีกำรที่ผู้เรียนรู้จะตีควำมและตอบสนองต่อประสบกำรณ์

ของตน”	ดงันัน้ค�าตอบของค�าถามทีว่า่	“ทำ่นจะไดอ้ะไรจำกหนังสอืเลม่น้ี”	นัน้ยอ่มแตกตา่งหลากหลาย

ไปตามประสบการณ์ของแต่ละท่าน	 เม่ืออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว	ตัวท่านเองเท่านั้นที่จะตอบได้ว่า

“ท่ำนได้เรียนรู้อะไรบ้ำงจำกหนังสือเล่มนี้”

	 	 	 	 	 	 	 	 	 											สุทธิลักษณ์	เอื้อจิตถาวร

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								ส�านักงาน	ก.พ.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								ธันวาคม	2558

1 แอมโบรส	ซูซาน	เอ.	การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่	21	 :	7	หลักการสร้างนักเรียนรู้แห่งอนาคตใหม่.	กรุงเทพฯ	:
โอเพ่นเวิลด์ส	พับลิชชิ่ง	เฮาส์,	2556
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งานและความส�าเรจ็ของเราในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

The CSTI’s Works and Successes in 2015

	 หากกล่าวถงึชือ่	“สถำบนัพฒันำข้ำรำชกำรพลเรอืน (สพข.) หรอื Civil Service Training Institute 

(CSTI)”	เชื่อแน่ว่าข้าราชการพลเรือนไทยและข้าราชการต่างชาติหลายท่านคงรู้จัก	และมีประสบการณ์

เข้ารับการฝึกอบรมเพือ่พฒันาความรู	้	ทกัษะ	และสมรรถนะในหลักสูตรต่าง	ๆ 	ทีจ่ดัโดย	สพข.	ส�านกังาน	ก.พ.	บ้าง

ไม่มากก็น้อย	เนื่องจาก	สพข.	มีอ�านาจหน้าท่ีตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงาน	ก.พ.	ในการ	

(1)	ศึกษา	วิเคราะห์	 วิจัย	และพัฒนาเก่ียวกับการพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	รวมทั้ง

การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม	การผลิต	และให้บริการส่ือหรือเทคโนโลยีการฝึกอบรม	(2)	 ศึกษา	

วิเคราะห์	และวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย	ระบบ	หรือแนวทางการพัฒนาข้าราชการพลเรือน	รวมทั้งการ

ติดตามและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการฝ่ายพลเรือน	 (3)	ด�าเนินการจัดและ

สนบัสนนุการจดัการฝึกอบรมและการพฒันาข้าราชการ	(4)	ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิาน

ของหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้อง	หรือท่ีได้รับมอบหมาย	โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาก�าลังคนภาครัฐ

และสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์	เพื่อให้	(1)	ก�าลังคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง	(2)	ส่วนราชการมีก�าลังคนคุณภาพเพียงพอส�าหรับการเป็นผู้ขับเคลื่อน

การเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ	และ	 (3)	ผู้บริหารและนักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมีสมรรถนะ

ในการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์

	 ในการนี้	 เพ่ือให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามท่ีคาดหวัง	 เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์อย่างเป็น

รูปธรรมในการที่จะท�าให้ก�าลังคนมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการในการปฏิบัติภารกิจ

ของภาคราชการพลเรือนในอนาคต	และสอดคล้องกับความต้องการในศตวรรษที่	21	สพข.	ได้วาง

กรอบความคิดและแนวทางการสร้างและพัฒนาคุณภาพก�าลังคนภาครัฐ	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	

2558-2560	ดังนี้

กรอบความคิดในการสร้างและพัฒนาคุณภาพก�าลังคนภาครัฐ

	 1.	ใช้ทักษะแห่งศตวรรษที่	21	คือ	การรู้จักคิด	เรียนรู้	ท�างาน	แก้ปัญหา	สื่อสาร	และร่วมมือท�างาน

ได้อย่างมีประสิทธิผล	และจิตลักษณะ	5	ด้าน	ได้แก่	จิตเช่ียวชาญ	(Discipline	Mind)	จิตรู้สังเคราะห์	

6 หนังสือวิชาการประจ�าปี 2558 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส�านักงาน ก.พ.
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(Synthesizing	Mind)	จิตสร้างสรรค์	 (Creating	Mind)	จิตรู ้เคารพ	 (Respectful	Mind)	และ

จติรูจ้ริยธรรม	(Ethical	Mind)	เป็นพืน้ฐานในการพฒันาขดีความสามารถของก�าลังคนในราชการพลเรอืน

ที่ยั่งยืน	จึงจ�าเป็นต้องวางระบบการสร้างและพัฒนาที่มุ่งเน้นให้ก�าลังคนของภาครัฐมีคุณลักษณะเหล่านี้	

 

	 2.	ใช้รูปแบบการพัฒนาที่จะเกิดผลต่อวิธีคิดและวิธีปฏิบัติงานของก�าลังคนภาครัฐ	จ�าเป็นต้องใช้

รูปแบบการเรียนรูด้้วยตนเองจากการปฏบิตังิาน	การเรยีนรูจ้ากผู้ร่วมงาน	และการเรยีนรูอ้ย่างเป็นทางการ	

ผสมผสานกนัในสดัส่วน	70:20:10	ตามทีส่ถาบนัการพฒันาบคุลากร	Center	for	Creative	Leadership	

(CCL)	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ท�าการวิจัยพบว่า	“สูตร 70:20:10”	 เป็นรูปแบบผสมผสานที่ช่วยให้

การพัฒนาคนได้ผลมากที่สุด	โดย	70	หมายถึง	ร้อยละของเวลา	ทรัพยากรและงบประมาณที่ควรถูกใช้ไป

ส�าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือท�า	(On-the-job	Learning)	20	หมายถึง	ร้อยละของเวลา	

ทรัพยากรและงบประมาณที่ควรถูกใช้ไปกับการเรียนรู้จากผู้อื่น	ซึ่งอาจเป็นพี่เลี้ยง	(Mentor)	ผู้สอนงาน	

(Coach)	หรอืผูบ้รหิาร	(Job	Shadowing)	และบคุคลอืน่	ๆ 	และ	10	หมายถงึ	ร้อยละของเวลา	ทรพัยากร

และงบประมาณทีใ่ช้ไปกบัการเรยีนรูอ้ย่างเป็นทางการ	เช่น	การอบรมสมัมนา	การฟังเสวนา	การบรรยาย	

การเรียนผ่านสื่อออนไลน์ต่าง	ๆ	 เป็นต้น	ซ่ึงระบบการพัฒนาในราชการพลเรือนในปัจจุบันยังอาศัย

รปูแบบการเรยีนรูอ้ย่างเป็นทางการ	เนือ่งจากส่วนราชการขาดการจดัการทีเ่ป็นระบบในการสนบัสนนุให้

เกดิบรรยากาศการเรยีนรูจ้ากการท�างาน	การเรยีนรูจ้ากแนวปฏบิตัทิีด่มีกัอยูใ่นระดบัการลอกเลยีนวธิกีาร

มากกว่าการเรยีนรูแ้ล้วเกดิการสร้างสรรค์	การน�าเทคโนโลยมีาพฒันาทกัษะการปฏบิตัริาชการจงึไม่ยัง่ยนื

 

	 3.	ระบบการพัฒนาข้าราชการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	จ�าเป็นต้องมีความสอดคล้อง

เชือ่มโยงกนัระหว่างกลไกการบรหิารทรพัยากรบคุคลและกลไกการพฒันาทรพัยากรบคุคล	เพือ่การบรรลุ

ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	สืบเน่ืองจากราชการพลเรือนประสบปัญหาเกี่ยวกับก�าลังคน	

ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ	ปัญหาความต้องการทักษะการท�างานในบริบทประชาคมอาเซียน	ปัญหา

ก�าลังคนขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี	ปัญหาการพัฒนาก�าลังคนที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อน

ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ	ปัญหาเรือ่งรปูแบบการพฒันาทีไ่ม่สอดคล้องกบัธรรมชาตกิารเรยีนรู	้และ

ปัญหาการขาดการประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ	
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แนวทางด�าเนินการปรับปรุงระบบการสร้างและพัฒนาก�าลังคนภาครัฐ

	 1.	การศึกษาวิเคราะห์บริบทภายนอก	(HRD	Context)	

	 2.	การวิเคราะห์ทบทวนบริบทภายใน	(Internal	Audit)	

	 3.	การวเิคราะห์และเสนอทางเลอืกในการวางระบบการพฒันาข้าราชการพลเรอืน	(Policy	Choices)	

	 4.	การวิเคราะห์ความเป็นไปได้	ความเสี่ยงในการขับเคลื่อน	และการก�าหนดเป้าหมาย	ผลลัพธ์

ของระบบการพัฒนา

	 5.	การก�าหนดมาตรการ	แนวทาง	เครือ่งมอืในการพฒันาข้าราชการ	รวมทัง้การประเมนิประสทิธผิล

และความคุ้มค่าในการพัฒนา

	 ภายใต้กรอบความคิดและแนวทางด�าเนินการปรับปรุงระบบการสร้างและการพัฒนาข้าราชการพลเรือน	

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	ส�านักงาน	ก.พ.	ได้ด�าเนินการกิจกรรมต่าง	ๆ 	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	

โดยสามารถแบ่งตามแผนยุทธศาสตร์ของส�านักงาน	ก.พ.	ได้ดังนี้

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 1.1 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

	 	 	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนได้ด�าเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	 เพื่อ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจ�านวน	7	หลักสูตร	มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ�านวนทั้งส้ิน	

350	คน	ดังนี้	

	 	 	 1)	 หลักสูตรการสื่อสารและน�าเสนอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC	Communication)	

	 	 	 2)	 หลักสูตรการสื่อสารและน�าเสนออย่างมีชั้นเชิงทางการทูต	 เพื่อสร้างความร่วมมือและ

เอกภาพในภูมิภาคอาเซียน	(APSC	Communication)	

	 	 	 3)	 หลักสูตรความรู้และกรณีศึกษาว่าด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	(ASCC	Legal)	

	 	 	 4)	 หลักสูตรเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศและภูมิภาคอาเซียน	(AEC	Network)	

	 	 	 5)	 หลกัสตูรการวางแผนอย่างมกีลยทุธ์เพือ่สนบัสนนุการเตบิโตของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

บนพื้นฐานการคิดแบบองค์รวม	(AEC	Planning	Strategically)	
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	 	 	 6)	 หลักสูตรการโน้มน้าวเพื่อสร้างความเชื่อมโยงในเชิงเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน	

(AEC	Influencing)	

	 	 	 7)	 หลักสูตรการยกระดับการวิเคราะห์และตัดสินใจแบบองค์รวมในบริบทประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	(AEC	Holistic)	

 1.2 กำรพัฒนำผู้น�ำคลื่นลูกใหม่เพื่ออนำคต 

   (ASEAN New-Wave Leadership Development Program) 

	 	 	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	 ได้ด�าเนินการจัดหลักสูตรการพัฒนาผู้น�าคล่ืนลูกใหม่

“ASEAN New-Wave Leadership Development Program”	ระหว่างวันที่	 23	มีนาคม-

2	เมษายน	2558	ณ	โรงแรมเซ็นทารา	วอเตอร์เกท	พาวิลเลียน	กรุงเทพฯ	โดยมีผู้เข้ารับการอบรม

ประกอบด้วย	1)	ข้าราชการพลเรือนระดับกลางที่มีผลสัมฤทธ์ิสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียน	11	คน	

2)	ข้าราชการพลเรือนระดับกลางจากสถานทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนประจ�าประเทศไทย	1	คน	

และ	3)	ข้าราชการพลเรือนระดับกลางท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงจากส่วนราชการในประเทศไทย	8	คน	

จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงพลังงาน	กระทรวงวัฒนธรรมส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	
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กระทรวงพาณิชย์	และส�านักงาน	ก.พ.	โดยมีอายุไม่เกิน	45	ปี	และมีประสบการณ์ในการรับราชการ 

อย่างน้อย	10	ปี	ทั้งนี้	มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากประเทศสมาชิกทั้ง	10	ประเทศ	รวมจ�านวน	27	คน	

	 	 	 โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาผู้น�าคลื่นลูกใหม่	“ASEAN New-Wave Leadership 

Development Program”	แบ่งเป็น	3	ส่วน	คือ	 ส่วนที่	1	 เป็นการเรียนรู้ในห้องเรียน	ส่วนที่	2 

เปน็การแบง่กลุม่ท�ากจิกรรม	และสว่นที	่3	เปน็การศกึษาดงูานเศรษฐกจิพอเพยีงในภมูภิาค	ซึง่ใชร้ปูแบบ

การจัดฝึกอบรมที่หลากหลาย	ทั้งการบรรยาย	แลกเปลี่ยนการเรียนรู้โดยเชิญวิทยากรจากอาจารย์

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย	และผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชน	แบ่งกลุ่มท�ากิจกรรม	และกิจกรรม

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	ณ	จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 1.3 ควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำผู้น�ำภำครัฐไทย-สิงคโปร์ โดยด�าเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร	

Singapore-Thailand	Leadership	Development	Program	ครั้งที่	4	ให้แก่ข้าราชการพลเรือน 

จากฝ่ายไทย	และฝ่ายสิงคโปร์	ในระหว่างวันที่	7-18	กันยายน	2558	มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือระหว่างราชการไทยและราชการสิงคโปร์	 โดยในปีน้ีเน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจ 

เรื่อง	Managing	Complexities,	Building	an	 Inclusive	Society,	Economic	Development	

Strategies	และ	Good	Governance	 เป็นต้น	ทั้งนี้	มีข้าราชการจากประเทศไทยจ�านวน	14	คน 

และข้าราชการจากสาธารณรัฐสิงคโปร์	จ�านวน	13	คน	เข้ารับการฝึกอบรม	โดยมีการอภิปราย	แบ่งกลุ่ม

ท�ากิจกรรม	และกิจกรรมศึกษาดูงาน	ทั้งในประเทศไทย	และสาธารณรัฐสิงคโปร์
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 1.4 กำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงอำเซียน 

   (ASEAN Executive Management Program)

	 	 	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนได้ด�าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหาร

ระดับสูงอาเซียน	(ASEAN	Executive	Management	Program)	โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหาร

ระดับสูงให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่	21	ภายใต้บริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรม	สร้างเสริม

ความสัมพันธ์ในการท�างานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	และเพื่อน�าเสนอแนวทางในการพัฒนา

ความร่วมมือในภาครัฐและภาคเอกชน	ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ภายใต้บริบทของประชาคมสังคม

และวฒันธรรมอาเซยีน	ให้กบัข้าราชการผูด้�ารงต�าแหน่งประเภทบรหิารระดบัต้น/สูงของส่วนราชการ	หรอื

เทียบเท่า	และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาคเอกชน	และรัฐวิสาหกิจ	จ�านวน	50	คน	โดยกิจกรรม

ประกอบด้วย	ส่วนที่	1	การปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมหลักสูตร	ส่วนที่	2	การอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะ

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์	(Intensive	Workshop	&	Sharing	Experiences)	จ�านวน	3	ครั้ง	ส่วนที่	3	

การประชมุเชงิปฏบิตักิาร	และศกึษาดงูาน	จ�านวน	3	ครัง้	ณ	จงัหวดัอดุรธานแีละสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว	จังหวัดเชียงใหม่	และจังหวัดกระบี่	และส่วนที่	4	การอภิปรายสรุปผลการประชุม
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2. แผนงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรในจังหวัด 

ชำยแดนใต้ (สปชต.) 

	 	 	 ส�านักงาน	ก.พ.	ร่วมกับศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (ศอ.บต.)	ด�าเนิน 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต	้ 

(สปชต.)	มาตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2550	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบ�ารุงขวัญและก�าลังใจแก่ข้าราชการ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้พักและผ่อนคลายช่ัวคราวจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	 รวมทั้งได้พัฒนาความรู ้และทักษะที่จ�าเป็นเหมาะสมกับสภาพการท�างาน	ตลอดจนเป็น 

การส่งเสรมิความสมานฉนัท์และความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างข้าราชการด้วยกนั	

	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนได้ปรับปรุงเนื้อหาสาระของ

โครงการในบางประเดน็	เพือ่ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ	โดยได้ปรบัปรงุเพิม่เตมิ

12 หนังสือวิชาการประจ�าปี 2558 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส�านักงาน ก.พ.



เนื้อหาสาระต่าง	ๆ	ได้แก่	กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน	เรื่อง	เทคนิคการสังเกต	

การใช้วิทยุสื่อสาร	การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น	และศิลปะการป้องกันตัวให้พ้นจากภาวะวิกฤต	กิจกรรม

แสดงความคิดเห็น	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้	

และการบูรณาการแผนงาน	โครงการของส่วนราชการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป	

โดยได้ด�าเนินการจ�านวน	22	รุ่น	มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ�านวน	2,300	คน	

3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

 3.1 กำรสร้ำงและพัฒนำผู้น�ำ 

   3.1.1 กำรพัฒนำนักบริหำรระดับสูง ผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) 

	 	 	 	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	 ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง:

ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม	 เพื่อเตรียมผู้ ท่ีจะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งนักบริหาร

ระดับสูง	 ให้เป็นผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์	 เป็นนักบริหารท่ีมีภาวะผู้น�า	และมีสมรรถนะด้านการจัดการที่ดี

สามารถน�าการเปลี่ยนแปลง	และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อันจะน�าไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน	โดยใน

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	ได้จัดอบรมรุ่นที่	81	จ�านวน	120	คน	และรุ่นที่	82	จ�านวน	113	คน	โดยมี

ผู้ส�าเร็จการฝึกอบรม	และอนุมัติประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะนักบริหารระดับสูง	จ�านวนท้ังส้ิน	233	คน	

	 	 	 	 นอกจากนี้	สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนได้ด�าเนินการปรับปรุงสาระส�าคัญของ

กรอบมาตรฐานหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อใช้ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง:	

ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	ใน	4	ประเด็น	สรุปได้ดังนี้

	 	 	 	 1)		น�ารายวิชาที่ก�าหนดใน	7	หมวดวิชา	ของกรอบมาตรฐานหลักสูตร	นบส.	 เดิม

มาจัดหมวดหมู่ใหม่เป็น	4	หมวดวิชา	โดยอิงตามมาตรฐานวิชาชีพแห่งชาติ	(National	Occupational	

Standards)	ด้านการพัฒนาทักษะภาวะผู้น�าและการบริหารจัดการ	(Management	and	Leadership)	

MOVE
THE NEW

13

CSTI’s Annual Academic Journal



ที่ก�าหนดโดยองค์กรมูลนิธิ	CFA	(Charity	for	Administration)	Skills	สหราชอาณาจักร	และกรอบ 

ความคิดในการเรียนรู้ทักษะในโลกศตวรรษที่	21	(Framework	for	21st Century	Learning)	ตามหลัก

แนวคิดของ	PS21-Partnership	for	21st Century	Learning	สหรัฐอเมริกา	และเพิ่มเติมด้วยเนื้อหา 

ที่ได้จากการศึกษาของส�านักงาน	ก.พ.	ประกอบกับเนื้อหาที่	อ.ก.พ.	วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา

คุณภาพก�าลังคนภาครัฐ	ได้ให้ความเห็นและข้อแนะน�าไว้	โดย	4	หมวดวิชาใหม่	ประกอบด้วย

      1.1) หมวดวชิำที ่1	ภาวะผูน้�าและการบรหิารราชการกบับรบิทการเปล่ียนแปลง

ในศตวรรษที่	 21	 (Key	Subjects	on	Management	and	Leadership	and	21st	Century	

Interdisciplinary	Themes)

      1.2) หมวดวชิำที ่2	บทบาทหน้าทีข่องนกับรหิารระดบัสงูด้านการบรหิารทิศทาง	

นโยบาย	และการบริหารการเปลี่ยนแปลง	(Visioning,	Managing	Direction	and	Change)

      1.3) หมวดวชิำที ่3	บทบาทหน้าทีข่องนกับรหิารระดบัสูงด้านการบรหิารผลงาน	

กบัการบรหิารจดัการด้านทรพัยากร	และเทคโนโลย	ี(Managing	Results,	Resources		and	Technology)

      1.4) หมวดวิชำที่ 4	บทบาทหน้าที่ของนักบริหารระดับสูงด้านการบริหารตน	 

และการบริหารคน	(Managing	Self	and	Others)

	 	 	 	 	 2)		ปรับปรุงกลไกและเครื่องมือสนับสนุน	ประกอบด้วยกลไกการประเมินสมรรถนะ	

กลไกการประเมินความก้าวหน้า	ผลการเรียนรู้และพัฒนา	ในช่วงระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ในแต่ละหมวดวิชา	ทั้งในรูปแบบของการประเมินด้วยตัวเอง	(Self-	Assessment)	การประเมินโดยกลุ่ม	

(Peer	Group	Assessment)	และการประเมนิโดยทีป่รกึษา	การพฒันารปูแบบแผนการเรยีนรูแ้ละพฒันา	

(Learning	and	Development	Plan)	ของผู้เรียนรู้	และการจัดท�าแฟ้มบันทึกการเรียนรู้และพัฒนา	

(Learning	and	Development	Portfolio)	สมุดรายงานการศึกษา	(Study	Report)	หรือสมุดสะท้อน

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้	(Reflective	Report)	ฯลฯ

	 	 	 	 	 3)	 ปรับกลยุทธ์หรือกระบวนทัศน์ของการพัฒนา	จากเดิมที่ให้ความส�าคัญกับการใช้

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และพัฒนา	มาเป็นการให้ผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลางของ 

การเรียนรู	้และเพิม่น�า้หนกัความส�าคญักบัการศกึษาด้วยตนเอง	การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิ	การน�า

บทเรียนประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้ร่วมหลักสูตร	 โดยกระบวนการกลุ่ม	

(Group	Process)	ให้ผู้เรียนรู้จัดท�าแผนการเรียนรู้และพัฒนารายบุคคล	(Individual	Development	

Plan-IDP)	และจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น	โดยให้ผู้เรียนรู้มีส่วนร่วมในการออกแบบแผนการเรียนรู้

14 หนังสือวิชาการประจ�าปี 2558 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส�านักงาน ก.พ.



และพัฒนาของกลุ่ม	(Group	Development	Plan)	รวมทั้งปรับเพิ่มบทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาประจ�า

หลกัสตูร	ให้ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้นบัสนนุการเรยีนรู	้(Learning	Facilitators)	ร่วมวางแผน	และบรหิารแผนการ

เรียนรู้ของกลุ่ม	ให้ค�าปรึกษาแนะน�า	เป็นพี่เลี้ยง	สอนแนะการเรียนรู้และพัฒนา	ประเมินความก้าวหน้า

และผลการเรียนรู้และพัฒนา

	 	 	 	 	 4)	 ปรับปรุงรูปแบบวิธีการฝึกอบรม	โดยลดชั่วโมงการบรรยายจากวิทยากรภายนอก	

และใช้วิธีการเรียนรู ้รูปแบบอื่นทดแทน	 ซ่ึงวิธีการที่เป็นหัวใจส�าคัญในการฝึกอบรม	คือการใช้

กระบวนการกลุม่	(Classroom/Group	Session)	ในการแลกเปลีย่นความรู	้ประสบการณ์	(On	the	Job/

Work	Experiences)	ความคิดเห็นจากกรณีศึกษา	(Case	Study)	หรือการแบ่งปันประสบการณ์ตรง	

(Experiences	Sharing)	

   3.1.2 กำรพัฒนำนักบริหำรระดับสูง ผู้บริหำรส่วนรำชกำร (นบส.2)

	 	 	 	 เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างอายุของผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภทบริหาร

ระดับต้นที่มีแนวโน้มลดลง	และการเลื่อนขึ้นสู ่ต�าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีแนวโน้มเร็วขึ้น	

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนจึงได้ด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง	ผู้บริหาร

ส่วนราชการ	 (นบส.2)	 โดยได้ปรับวัตถุประสงค์และคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการให้สอดคล้อง

กับการพัฒนานักบริหารของส�านักงาน	ก.พ.	ทั้งระบบ	ดังนี้	
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     1)	 ปรบัวตัถุประสงค์ของโครงการจากการสร้างความพร้อมในระยะเปลีย่นผ่าน	 เข้าสู่

ต�าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น	เป็นการสร้างความพร้อมส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

	 	 	 	 	 2)	 ปรับคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการมาแล้ว 

อย่างน้อย	1	ปี	และไม่เป็นผู้เกษียณอายุราชการก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560

	 	 	 	 	 3)	 ปรับเป้าหมายเป็นการมุ่งเน้นการสร้างผู้น�าระดับสากล	 (Global	Leader)	 

และก�าหนดแนวทางการศึกษาดูงาน	 (Theme)	เป็นประเด็นระดับสากล(Global	 Issue)	และการใช้ 

ผลการวิจัย/นวัตกรรมในการพัฒนาด้านต่าง	ๆ	โดยใช้วิธีการก�าหนดประเด็นการศึกษาที่เป็นปัญหาร่วม

หรือความสนใจร่วมกันของผู้ร่วมโครงการ	

	 	 	 	 	 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม	นบส.	2	รุ่นที่	7	จ�านวน	36	คน

16 หนังสือวิชาการประจ�าปี 2558 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส�านักงาน ก.พ.



   3.1.3 กำรฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหำรระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8

	 	 	 	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	 ได ้จัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริม

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	 (ส.นบส.)	รุ ่นท่ี	8	 โดยเน้นการเสริมเติมเต็มทั้งองค์ความรู ้ที่ทันสมัย

ทบทวนองค์ความรูเ้ดมิ	และขยายผลมุง่สูก่ารน�าไปปฏบิตัด้ิวยการบรูณาการจากหลากหลายส่วนราชการ	

ที่สามารถน�าไปต่อยอดได้จริง	 ซ่ึงด�าเนินการระหว่างวันที่	18	กันยายน-22	ตุลาคม	2558	โดยแบ่ง

การฝึกอบรมออกเป็น	2	ช่วง	ประกอบด้วย	ช่วงที่	1	หมวดวิชาที่	1	การพัฒนากระบวนการทาง

ความคิดส�าหรับนักบริหาร	เป็นการจัดฝึกอบรมแบบอยู่ประจ�าเต็มเวลา	ณ	จังหวัดกาญจนบุรี	ช่วงที่	2	

ได้แก่	หมวดวิชาท่ี	2	การพัฒนานักบริหารมืออาชีพ	และหมวดวิชาที่	 3	การขับเคล่ือนนโยบาย

สู่ภาคปฏิบัติ	ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้จัดท�ารายงานการศึกษากลุ่มรวมทั้งหมด	16	กลุ่ม	โดยมีหัวข้อ

การศึกษา	16	เรื่อง	ด�าเนินการฝึกอบรมในห้องเรียนแบบไป-กลับ	ณ	ส�านักงาน	ก.พ.	จังหวัดนนทบุรี	

และศึกษาดูงานในประเทศ	จ�านวน	1	ครั้ง	 โดยแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	กลุ่มที่	1	ณ	จังหวัดเชียงราย	และ

กลุ่มที่	2	ณ	จังหวัดสงขลา	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	มีผู้ส�าเร็จการฝึกอบรมทั้งสิ้นจ�านวน	228	คน	
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   3.1.4 กำรพฒันำผูค้ลืน่ลกูใหม่ในรำชกำรไทย (New-Wave Leadership Development) 

	 	 	 	 โครงการพัฒนาผู้คลื่นลูกใหม่ในราชการไทย	มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผู้น�ารุ่นใหม่ของภาคราชการไทยในระดับช�านาญการพิเศษที่มีศักยภาพสูงให้มีความพร้อมเพื่อก้าวขึ้น

สูต่�าแหน่งประเภทอ�านวยการ	และเพือ่ส่งเสรมิการมเีครอืข่ายในการท�างานระหว่างผู้เข้ารบัการฝึกอบรม

ที่มาจากหน่วยงานต่าง	ๆ	 ท้ังในภาคราชการ	ภาคเอกชน	และรัฐวิสาหกิจ	ก่อให้เกิดการท�างานแบบ

บูรณาการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	

	 	 	 	 สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรอืนได้พฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูรการพฒันาผูน้�าคลืน่ลกูใหม่

ในราชการไทย	โดยค�านึงถึงการเชื่อมโยงกันของระบบการพัฒนากลุ่มข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง	(Talent	

Management)	เพื่อลดความซ�้าซ้อนกับผู้ท่ีอยู่ในกระบวนการพัฒนาของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	

(HiPPS)	และสร้างความต่อเนื่องกับระบบการพัฒนาผู้น�าในหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง:	

ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม	(นบส.	1)	ของส�านักงาน	ก.พ.	ซึ่งมีรายละเอียดของการปรับเปลี่ยน	ดังนี้

     1)	 ปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากข้าราชการประเภทวิชาการ	ระดับช�านาญการ

เป็นระดับช�านาญการพิเศษ	

	 	 	 	 	 2)	 ปรบัเปลีย่นรายการทกัษะและสมรรถนะทีจ่ะพฒันาข้าราชการกลุม่ดงักล่าว	ดงันี้
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สมรรถนะพื้นฐำน 6 สมรรถนะ สมรรถนะส�ำหรับผู้น�ำคลื่นลูกใหม่ 7 สมรรถนะ

•	มีความมั่นคงเชื่อถือได้	
		และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
		(Demonstrates	Integrity-
		Social	Responsibility)
•	มีทักษะระหว่างบุคคล	
		(Good	Interpersonal	Skills)
•	ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม	
		(Team	Builder)
•	มีความสามารถในงาน
		(Competent)	และความสามารถใน
		การเรียนรู้	(Competent	Learners)
•	มุ่งผลงาน	ไม่ย่อท้อ
		(Result	Oriented)
•	จิตใจใฝ่บริการ	(Service	Minded)	

•	มีวิสัยทัศน์	(Visionary)	และมีการมองแบบองค์รวม	
		(Holistic	View)
•	มีทักษะในการคิด	(Thinking	Skills)	
•	เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	(Change	Agents/Leaders)	
		และมีความสามารถในการปรับเปลี่ยน	(Change	Capable)
•	เป็นตัวอย่างที่ดี/ผู้อื่นให้ความยอมรับ	(Well	Respected/	
		Good	Role	Model)
•	ตระหนักในประเทศชาติและวัฒนธรรมไทย	
		(Concern	for	Thai	Culture	and	Country)
•	กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น	
		(Courage	to	Express	Their	Views)
•	สามารถพัฒนาผู้อื่นได้	(People	Improvement)

	 	 	 	 	 3)	 ปรับเพิ่มกิจกรรมในการประเมินผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมด้วยศูนย์การประเมิน	

(Assessment	Method)	เพื่อใช้ในกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการอบรม	

	 	 	 	 	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น�า

คลื่นลูกใหม่ในราชการไทย	รุ่นที่	20	จ�านวน	33	คน	

 3.2 กำรปรับปรุงระบบกำรพัฒนำข้ำรำชกำรเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 

	 	 	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนได้ด�าเนินการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์	การพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐ	โดยการส่งเสริมประสิทธิภาพการด�าเนินการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในเรื่องการสร้างเครือข่าย

การพฒันาทรพัยากรบคุคลทีส่อดคล้องกบัมาตรการบรหิารและพฒันาก�าลังคนภาครฐั	(พ.ศ.	2557-2561)	

ได้แก่	โครงการปรบัปรงุระบบการพฒันาข้าราชการเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง	โดยจดัท�าหลกัสตูรกลาง	

(Core	Course)	ของการพฒันาข้าราชการพลเรอืน	และจดัท�าคู่มอืแนวทางการพฒันาข้าราชการพลเรอืน	

รวมถงึจดัประชมุชีแ้จงและรบัฟังความคดิเหน็ต่อข้อเสนอการปรบัปรงุระบบการพฒันาและหลักสูตรการ

พฒันาข้าราชการพลเรอืน	นอกจากนีย้งัได้จดัการสมัมนาเพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพการพฒันาบคุลากรโดย

การเรียนรู้จากหน่วยงานตัวอย่างที่มีประสบการณ์
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 3.3 กำรจัดตั้งศูนย์กำรประเมิน (Assessment Center) เพื่อกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร

บุคคลภำครัฐ

	 	 	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนเห็นความจ�าเป็นในการจัดตั้งศูนย์การประเมิน	เพื่อใช้เป็น

กลไกสนับสนุนการพัฒนาข้าราชการให้มีความสามารถ	ทักษะ	สมรรถนะ	พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่

ในต�าแหน่งต่าง	ๆ	รวมท้ัง	 เป็นกลไกสนับสนุนการสรรหา	คัดเลือกข้าราชการให้ได้ผู้ที่มีคุณภาพสูง

มาปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งต่าง	ๆ	ซึ่งจะช่วยลดการใช้ดุลพินิจ	เพิ่มความเป็นธรรมในการพิจารณา	จึงได้

ริเริ่มศึกษาและด�าเนินการจัดตั้งศูนย์การประเมิน	(Assessment	Center)	เพื่อการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์การประเมินส�าหรับประเมินสมรรถนะ

ของข้าราชการ	โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย	เชื่อถือได้	เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการได้พัฒนาตนเองให้มีขีด

ความสามารถตามที่ส่วนราชการคาดหวัง	และสร้างทางก้าวหน้าในอาชีพตามขีดความสามารถของตน

ได้อย่างเหมาะสม	และเพื่อสนับสนุนส่วนราชการในการสรรหา	พัฒนา	และคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่
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ต�าแหน่งต่าง	ๆ	ให้มีวิธีการท่ีเช่ือถือได้ในการกลั่นกรอง	และเตรียมบุคคลให้ได้ผู้ที่มีความสามารถพร้อม

ในการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ	มีประสิทธิผลสูง	และมีคุณธรรม	ทั้งในปัจจุบันและ

ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต	โดยแผนการด�าเนินการของการจัดตั้งศูนย์การประเมิน	

ประกอบด้วยการก�าหนดคุณลักษณะที่ต้องประเมิน	การจัดหาและสร้างเครื่องมือประเมิน	การจัดเตรียม

ผู้ประเมิน	และการบริหารจัดการการประเมิน

 3.4 กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐด้วยสื่อทำงไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

	 	 	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนได้ด�าเนินการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์

แบบออนไลน์	 (e-Learning)	 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรภาครัฐให้ทั่วถึง	

และต่อเนื่องมากยิ่งข้ึน	 เน่ืองจากสื่อทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการเรียนรู ้ที่ไม่มี

ข้อจ�ากัดเรื่องเวลาและสถานที่	ผู้เรียนสามารถเลือกสถานที่และเวลาเรียนได้อย่างอิสระ	อีกทั้งยังเป็น

กลไกส�าคญัทีจ่ะช่วยรองรบัการพฒันาระบบราชการตามนโยบายรฐับาลอเิล็กทรอนกิส์	(e-Government)	

เพื่อให้ระบบราชการมีความทันสมัย	และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนได้จัดการอบรมด้วยบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส์	 ท่ีเป็นความต้องการร่วมของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ	 (HRD	e-Learning)	

จ�านวน	9	หมวดวชิา	รวมทัง้สิน้	117	วชิา	และจดัท�าเป็นหลกัสตูรจ�านวน		2	หลกัสตูร	โดยมรีายละเอยีดดงันี้

ที่ หมวดวิชำ/หลักสูตร จ�ำนวนวิชำ

1 การบริหาร 30
2 การเขียนหนังสือราชการ 5
3 วิชาการพัฒนากระบวนทัศน์	และคุณลักษณะข้าราชการ 13
4 การเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย 2
5 การบริหารทรัพยากรบุคคล 24
6 เสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 13
7 เสริมทักษะด้านภาษา 11
8 กฎหมายและกฎระเบียบราชการ 5
9 เสริมทักษะด้านอาเซียน 14

รวม 9 หมวดวิชำ 117

1 หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ 13
2 หลักสูตรผู้น�าทีมที่มีประสิทธิภาพ 25

รวม 2 หลักสูตร 38
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 3.5 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งนักทรัพยำกรบุคคลมืออำชีพ (HR Professional) 

	 	 	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ	

(HR	Professional)	 เพื่อพัฒนาความรู้	ทักษะ	และสมรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับนักทรัพยากรบุคคล

ในส่วนราชการ	โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดฝึกอบรมให้แก่นักทรัพยากรบุคคลระดับต่าง	ๆ	จ�านวน	12	หมวด

วชิา	มผีูเ้ข้ารับการอบรมรวม	558	คน	นอกจากนีย้งัได้พฒันาหมวดวชิาใหม่เพิม่เตมิ	จ�านวน	4	หมวดวชิา	คอื	

1)	การบรหิารระบบพนกังานราชการ	2)	การบนัทกึด้วยภาพ	3)	การคดิวเิคราะห์	และ	4)	การท�างานเป็นทมี

 3.6 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร

	 	 	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนได้ด�าเนินการจัดอบรม	“หลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี” 

จ�านวน	2	รุ่น	คือ	รุ่นที่	8	ระหว่างวันที่	9-19	ธันวาคม	2557	และรุ่นที่	9	ระหว่างวันที่	9-19	มิถุนายน	

2558	มีผู้ผ่านการอบรมสัมมนาร่วมกันในรุ่นที่	8	และรุ่นที่	9	จ�านวน	87	คน	โดยใช้วิธีการฝึกอบรม

แบบผสมผสาน	 เน้นการเรียนรู ้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง	และได้เพิ่มเติมเน้ือหา

ในหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและการน�าไปประยุกต์ใช้ส�าหรับการปฏิบัติ

ราชการของข้าราชการบรรจุใหม่	3	วิชา	ได้แก่	กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	ความรู้

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	และการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม
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 3.7 กำรปัจฉิมนิเทศข้ำรำชกำรเกษียณอำยุรำชกำร 

	 	 	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนได้ด�าเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ	

ซึง่ประกอบด้วย	2	หลกัสตูร	คอื	หลกัสตูรที	่1	การประชมุสมัมนาเรือ่ง	“แนวทำงกำรเสรมิสร้ำงคณุภำพ

และคุณค่ำของชีวิต”	ระยะเวลา	1	วัน	มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ�านวน	940	คน	และหลักสูตรที่	2	ระยะเวลา

ฝึกอบรม	5	วัน	มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ�านวน	1,528	คน	โดยหลักสูตรที่	2	มุ่งเน้นเรื่องการรักษาและ

เสริมสร้างสุขภาพเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ	และการเตรียมตัวเมื่อเกษียณอายุ
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	 	 ในบริบทโลกปัจจุบันที่มีพลวัตรสูง	กอปรกับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี	

พ.ศ.	2558	ส่งผลให้ภาคราชการต้องปรับเปลี่ยนภารกิจ	บทบาท	และพัฒนาระบบวิธีการด�าเนินงาน	

พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สอดรับกับบริบทต่าง	ๆ	 เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความ

เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถปรับปรุง

และพัฒนาศักยภาพให้ตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชน	โดยส่วนราชการต้องปรับบทบาท

จากการเป็นผู้ควบคุมและออกกฎระเบียบ	มาเป็นผู้อ�านวยความสะดวกให้แก่ภาคส่วนต่าง	ๆ	ดังนั้น

ภารกิจการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เป็นธรรม	และ

สร้างสรรค์	จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งยวด	เพื่อรองรับบริบทดังกล่าว	สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	

ส�านักงาน	ก.พ.	จึงได้วางกรอบความคิดในการสร้างและพัฒนาคุณภาพก�าลังคนภาครัฐ	รวมทั้งได้น�า

กรอบความคิดและแนวทางการพัฒนาดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการฝึก

อบรมดังกล่าวข้างต้น	โดยได้น�าหลักการพัฒนาและเรียนรู้ของบุคลากรในศตวรรษที่	21	นอกเหนือจาก

องค์ความรู้เรื่องบริบท	และสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับงานแล้ว	ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทักษะ

การเรียนรูแ้ละการสร้างนวตักรรมด้วย	แนวโน้มวธิกีารพฒันาบคุลากรภาครฐักเ็ปลีย่นไปจากการฝึกอบรม

ให้ความรูใ้นห้องเรยีน	เป็นการองิหลกัการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่	โดยมจีดุเน้นทีก่ารเชือ่มโยงประสบการณ์เดมิ

และความรู้ใหม่	เน้นการพัฒนาท่ีเช่ือมโยงกับภารกิจงาน	และอาศัยวิธีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และ

การลงมือปฏิบัติ	 เพื่อพัฒนาก�าลังคนภาครัฐให้สามารถปฏิบัติงานในบริบทสังคมและบริบทโลก

ที่เปลี่ยนแปลงไปไม่หยุดนิ่ง	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

........................................................................
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ของฝากจากการสัมมนา ATD 2015

โดย วรรัตน์ ด้วงชะเอม

ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมสัมมนา	ATD	2015	ระหว่างวันที่	17-20	พฤษภาคม	2558	

ณ	Orlando,	Florida,	USA	จัดขึ้นโดย	American	Society	for	Training	&	Development	(ASTD)	

และได้เปลีย่นชือ่เป็น	The	Association	for	Talent	Development	(ATD)	เมือ่วนัที	่6	พฤษภาคม	2557

ภายใต้วสิยัทศัน์	“Create a World that Works Better”	และมพีนัธกจิคอื	“Empower Professionals 

to Develop Knowledge and Skills Successfully”

วตัถปุระสงค์ของการจดัสมัมนา	ATD	2015	เป็นการแลกเปลีย่นความรูด้้านการพฒันาทรพัยากรมนษุย์	

โดยเชิญผู้ร่วมงานจากภาครัฐ	ภาคเอกชน	สมาคม	องค์กร	และหน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งในสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศต่าง	ๆ 	ทัว่โลกไม่น้อยกว่า	120	ประเทศ	ประกอบด้วย	สมาชกิผูป้ฏบิตังิานด้านการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์	เช่น	Talent	Development	Managers,	Trainers,	Instructional	Designers,	Performance	

Consultants,	Frontline	Managers,	Workplace	Learning	Professionals	มีผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า	

10,500	คน	โดยจัด	Session	การเรียนรู้ประมาณ	300	Sessions	ครอบคลุมเน้ือหาที่ส�าคัญ	แบ่งเป็น	

10	Content	Tracks	ประกอบด้วย	

Picture: http://davidkelly.me/wp-content/uploads/2015/05/atd-2015-convention.png
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	 •	 Career	Development	

	 •	 Global	Human	Resource	Development	

	 •	 Human	Capital	

	 •	 Instructional	Design	

	 •	 Leadership	Development	

	 •	 Learning	Measurement	&	Analytics	

	 •	 Learning	Technologies	

	 •	 Management	

	 •	 Science	of	Learning	

	 •	 Training	Delivery	

นอกจากนี้	ในงานสัมมนาได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการในระดับ	World	Class	ประกอบด้วยบูธ

ที่น่าสนใจส�าหรับหน่วยงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ประมาณ	400	บูธ	น�าเสนอเครื่องมือต่าง	ๆ	

เกี่ยวกับการฝึกอบรมที่น่าสนใจ	อาทิ	 เครื่องมือด้านการพัฒนาภาวะผู้น�า	การวัดและประเมินผล

การปฏิบัติงานการออกแบบหลักสูตร	การใช้เทคโนโลยีในการฝึกอบรม	เป็นต้น	

ส่วนประกอบท่ีเป็น	Highlight	ของงานสัมมนา	ซึ่งผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจมากที่สุดในปีนี้

คือ	การบรรยายในช่วง	General	Session	เป็นการน�าเสนอหัวข้อที่เป็น	Highlight	ของการประชุม

ในแต่ละวัน	รวม	3	หัวข้อ	โดยมีวิทยากรรับเชิญ	ได้แก่

๏ Andrea Jung ในฐานะ President and CEO of 

Grameen America and Former CEO and Chairwoman 

of Avon น�าเสนอในหัวข้อ “Leading a Global Business”

Andrea	ได้กล่าวถึงประสบการณ์การท�างานในช่วง	20	ปีที่ผ่านมา	

และได้เข้าสู่ต�าแหน่ง	CEO	ในปี	1999	ที่บริษัท	 เอวอน	และก้าวขึ้น

ด�ารงต�าแหน่งประธานบริษัท	เอวอน	ซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกของต�าแหน่งนี้

ในป	ี2011-2012	และเปน็ผูบ้กุเบกิการขายโดยมสีตรเีปน็ผูแ้ทนขายสนิคา้
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ไปกว่า	100	ประเทศท่ัวโลก	และเธอได้รับการจัดอันดับมากมาย	ได้แก่	Most	Powerful	Women	in	

Business	จาก	Fortune	Magazine	และ	Most	Powerful	Women	in	the	World	จาก	Forbes	

magazine	และ	Top	Women	in	World	Business	จาก	Financial	Times	และล่าสุดได้รับรางวัล	

E x c e p t i o n a l 	 L e a d e r s h i p 	 a n d	 

Commitment	to	Community	Service	จาก	The	United	Way	of	New	York	City	นอกจากนี้ 

เธอได้ร่วมเป็น	Board	of	Director	ของหลายหน่วยงาน	เช่น	The	General	Electric	Company,	 

Apple,	and	Daimler	AG	เป็นต้น

จากประสบการณ์มากมาย	Andrea	Jung	 ได้ให้ค�าแนะน�าในการท�าธุรกิจเพื่อให้องค์กรเป็น	 

“Leading Global Company”	ประเด็นแรกที่ต้องค�านึงถึงคือ	“Vision และ Value”	ขององค์กร	 

องค์กรจะต้องก�าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กรให้เป็นภาษาของโลก	“Vision and values  

be a global language”	จะต้องเป็นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน	เข้าใจง่าย	พนักงานทุกคนทั่วโลกสามารถ 

เข้าถึง	และน�าไปปฏิบัติให้เป็นจริงได้	โดยมีค่านิยมคือ	ความเป็นเอกภาพและความภาคภูมิใจในองค์กร	 

พนักงานทุกคนยึดถือค่านิยมเป็นหลักในการท�างาน	และมีความซื่อตรงเป็นพื้นฐาน	

ประเด็นต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจ	 Influence	ผู้น�าจะต้องสามารถจูงใจ	โน้มน้าว	 

สร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันวิสัยทัศน์ให้กับพนักงานในองค์กรได้	Andrea	Jung	อธิบายให้เห็นชัดเจน

ระหว่างการโน้มน้าวกบัการใช้อ�านาจ	เธอยกตวัอย่างการก�าน�า้กบัการประคองน�า้	ถ้าก�าน�า้	น�า้จะไหลออก

จากมือจนหมด	แต่ถ้าเอาสองมือประคองน�้า	น�้าจะอยู่ในมือ	เช่นเดียวกับการใช้อ�านาจเสมือนการก�าน�้า	 

พนักงานจะหนีจากไปหมด	ดังนั้นผู้น�าจะต้องใช้	 Influence	มากกว่าการใช้	Power	โดยผู้น�าจะต้อง 

โน้มน้าวให้คนในองค์กรทุ่มเทให้กับองค์กร	อย่างไรก็ดี	Andrea	Jung	มองว่า	การทุ่มเทของพนักงานเป็น 

ผลพลอยได้จากการสือ่สาร	“Engagement  is  a byproduct of communication”	Andrea	Jung	 

ไม่คิดว่าจะมีการสื่อสารที่มากเกินไปส�าหรับการท�าธุรกิจข้ามชาติ	จะไม่มีค�าว่า	Over	Communication	 

หรือ	Hyper	Communication	ในการท�าธุรกิจระดับโลก	Andrea	Jung	มองว่ายิ่งสื่อสารกันมาก 

ยิ่งเป็นข้อดี	ดังนั้นองค์กรจะต้องรักษาช่องทางการสื่อสารไว้ให้มากที่สุด	ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารในเรื่อง 

ที่ดีและไม่ดี	ผู้น�าที่แท้จริงจะต้องไม่เลือกรับฟังแต่เรื่องที่ดี	เรื่องที่ไม่ยุ่งยากและไม่มีปัญหาเท่านั้น	

อกีประเดน็ทีส่�าคญัทีอ่งค์กรจะต้องท�าอย่างต่อเนือ่งคือ	การปรบัตวัอยูต่ลอดเวลา	“Reinvention” 

Andrea	Jung	กล่าวว่า	ไม่ว่าอะไรจะท�าให้คุณประสบความส�าเร็จในวันนี้	ไม่ได้หมายความว่าจะท�าให้
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คุณประสบความส�าเร็จในวันข้างหน้าต่อไป	“Whatever has made you successful to date 

will not make you successful in the future”	องค์กรจะต้องเกบ็กลยทุธ์ทีท่�าให้ประสบความส�าเรจ็

เอาไว้	แต่จะต้องมองหากลยุทธ์ใหม่	ๆ	มาใช้ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง	Andrea	 Jung	แนะน�าว่า

คุณไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรได้เลย	ถ้าคุณไม่เริ่มต้นจากการเปล่ียนแปลงตนเอง	โดย	Andrea	

Jung	แนะน�าให้ผูน้�าเริม่ต้นปรบัปรงุเปลีย่นแปลงด้วยความคดิใหม่	ๆ 	ทกุต้นสัปดาห์	ผู้น�าจะต้องคดิทบทวน

และตัดสินใจด้วยมุมมองใหม่	ๆ	ด้วยความกล้าหาญ

Andrea	Jung	มองว่าวัตถุประสงค์ขององค์กรควรยกระดับให้สตรีมีบทบาทมากขึ้น	โดยเฉพาะ

ในต�าแหน่งผูน้�า	เนือ่งจากสตรเีตบิโตในวงการธรุกจิมากขึน้อย่างรวดเรว็	และมแีนวโน้มทีจ่ะสร้างผลกระทบ

เชิงบวกให้กับองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ

ประการสดุท้ายทีบ่รษิทัระดบัโลกควรค�านงึถึงคอื	การท�าในส่ิงทีถ่กูต้อง	“Do good is as important 

as do well”	หมายถึงไม่ใช่รับผิดชอบแต่สิ่งท่ีองค์กรผลิตให้ดีที่สุดเท่านั้น	แต่องค์กรควรรับผิดชอบ

ต่อสังคมด้วย	ความรับผิดชอบต่อสังคมจะช่วยเป็นพลังดึงดูดให้พนักงานขององค์กรที่กระจายอยู่ทั่วโลก

มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันในการสร้างสังคม	การพัฒนาผู้น�าอย่างต่อเนื่องเป็นความหวัง	เพราะมนุษย์

เท่านัน้ทีจ่ะสร้างการเปลีย่นแปลงโลก	โลกต้องการผูน้�าทีใ่ห้ความส�าคญัต่อ	“คน”	มากกว่าให้ความส�าคญั

กับ	“วัตถุ”	เธอยกตัวอย่างในเรื่องของบริษัทเอวอนที่จัดเดินการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งทรวงอก	
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ซึ่งเป็นการท�ากิจกรรมตอบแทนสังคม

๏ Sugata Mitra, ได ้รับรางวัล the TED Prize  

ด้าน Innovative Work in Education Research ในหัวข้อ 

“School in the Cloud” ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง Professor  

of Educational Technology at New Castle University  

in England น�าเสนอในหัวข้อ “School in the Cloud:  

Online Education”

Sugata	Mitra	ได้รับรางวัล	TED	Prize	for	His	Innovative	Work	 

i n 	 Educat ion 	 Resea rch 	 เขา เป ็นผู ้ แนะน� าการ ศึกษาด ้ วย เทคนิคส มัย ใหม ่ ส� าหรับ

เด็ก	 ๆ	 เ พ่ือผลักดันให ้ เด็ก	 ๆ	 เรียนรู ้ด ้วยตนเอง	 Sugata	 Mitra	 มีความเห็นว ่า	 เด็ก	 ๆ	 

ที่อยู ่ห่างไกลและยากจนทั่วโลกสามารถเข้าถึง	 Internet	 ได้และสามารถเรียนรู ้ด้วยตนเองจาก	

Internet	 เขาจึงเดินทางไปโรงเรียนต่าง	ๆ	ทั่วโลก	 เพื่อช่วยก่อตั้งสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู ้	 

“Self-Organized Learning Environments (SOLEs)”	โดยมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่เข้าถึง	 

Internet	 ให้แก่เด็ก	ๆ	 เพื่อให้เด็ก	ๆ	มารวมกลุ่มกันค้นหาค�าตอบที่เขาตั้งค�าถามในคอมพิวเตอร์

ให้เด็ก	 ๆ	ค้นหาค�าตอบ	ภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู ้นี้	 ครูจะท�าหน้าที่เป็นผู ้อ�านวย 

ความสะดวกด้านการเรียนรู้และส่งเสริมผลักดันให้เด็ก	ๆ	ค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง	ซึ่งครูไม่ได้เป็น	 

ผู้ตอบค�าถามเด็ก	ๆ	Sugata	Mitra	เชื่อว่าเด็ก	ๆ	จะมีค�าถามแบบกว้าง	ๆ	เป็นค�าถามเชิงบวก	ซ่ึงหาก 

พัฒนาหลักสูตรการเรียนให้เด็ก	ๆ	ค้นหาค�าตอบด้วยตนเองโดยใช้	 Internet	เด็ก	ๆ	จะตื่นเต้น	ทั้งน้ี 

ครูหรือผู้ใหญ่จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนอยู่ห่าง	ๆ

Sugata	Mitra	สงสัยว่าโรงเรียนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่ล้าสมัยหรือไม่	เนื่องจากโลก 

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา	ดังนั้นจะมีบางสิ่งที่ล้าสมัยหรือตกยุค	เช่น	ม้าและรถลาก 

ถูกแทนที่ด้วยรถยนต์	ซึ่งในไม่ช้ารถยนต์อาจขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง	แผนที่กระดาษถูกแทนที่ด้วย	GPS	 

เครื่องเล่นแผ่นเสียงถูกแทนที่ด้วยระบบ	iTunes	กล้องถ่ายรูปถูกแทนที่ด้วย	Smartphone	เป็นต้น

Sugata	Mitra	เริ่มการศึกษาวิจัยในปี	1999	โดยเขาและคณะท�างานได้น�าคอมพิวเตอร์ไปติดตั้ง 

ในอาคารร้างในชุมชนแออัดในนิวเดลลี	และเฝ้าสังเกตว่ามีอะไรเกิดขึ้น	ภายในไม่กี่ชั่วโมงของการเฝ้าด ู

และใช้คอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกของเด็ก	ๆ 	ท�าให้เด็ก	ๆ 	สามารถเปิด	internet	และสอนคนอื่นให้ท�าตาม 
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Sugata	Mitra	ได้ท�าการทดลองนี้ห่างไปอีก	100	ไมล์	และได้ผลลัพธ์เหมือน	ๆ	กัน	Sugata	Mitra	

เริม่ทดลองโดยใช้วธิคีณุย่า	“Method of the grandmother”	คอืให้มคีนยนือยูด้่านหลงัเดก็	ๆ 	ทีจ่บักลุม่

ดูคอมพิวเตอร์ในขณะท่ีเด็ก	ๆ	ค้นหาค�าตอบจาก	 Internet	ผู ้ที่ยืนอยู ่จะคอยพูดให้ก�าลังใจ	 เช่น	

ว้าว!	มันยอดมาก	เป็นการพูดชื่นชมเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เด็ก	ๆ	ค้นหาค�าตอบใหม่	ๆ	ซึ่ง	Sugata	Mitra	

พบว่า	หากมีสื่อกลางที่เป็นมิตรก็จะพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก	ๆ	ได้มากยิ่งขึ้น	ดังน้ันเขาจึงรับสมัคร

อาสาสมัครทั่วประเทศอังกฤษ	 เพื่ออุทิศเวลาสัปดาห์ละ	1	ชั่วโมง	ท�าหน้าที่เป็น	 คุณย่าทางไกล	

(Remote	grandmothers)	ส่งเสริมให้ก�าลังใจเด็ก	ๆ	ในการเรียนรู้ทางไกล

รางวัลที่	Sugata	Mitra	ได้รับถูกน�าไปสร้างโรงเรียนในรูปแบบ	“School in the Cloud”	7	แห่ง	

แบ่งเป็นในประเทศอินเดีย	5	แห่ง	และในประเทศอังกฤษ	2	แห่ง	มีหลักการอยู่บน	“Self-Organized 

Learning Environments (SOLEs)”	ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน	Sugata	Mitra	 เชื่อว่า

การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน	เขาสรุปการศึกษาวิจัยว่าความรู้ไม่ใช่

สิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุด	หากแต่	ควำมสำมำรถในกำรค้นหำควำมรู้	คือ	สิ่งที่

ส�าคัญมากกว่า

๏ Erik Wahl ในฐานะ Graffiti artist, author, and 

consultant น�าเสนอในหัวข้อ “Creativity and Innovation” 

ซึ่งเป็น Session ปิดท้ายการสัมมนาอย่างน่าประทับใจ

Erik	Wahl	เป็นศิลปินวาดภาพบนก�าแพง	นักเขียน	และที่ปรึกษา

ให้กบับรษิทัต่าง	ๆ 	เช่น	AT&T,	Disney	Microsoft,	FedEx,	Exxon	Mobil	

และ	Ernst&Young	เป็นผูม้คีวามเข้าใจอย่างลกึซึง้ว่า	วสิยัทศัน์ของคนเกดิจากความผดิหวงัและความคบั

ข้องใจ	Erik	Wahl	มาจากครอบครวัทีม่วียัเดก็ผดิหวงัจากครบูอกเขาว่าไม่มทีกัษะด้านศิลปะ	ในมติขิองธรุกจิ	

Erik	Wahl	ผดิหวงัจากการขาดความคดิสร้างสรรค์และพรสวรรค์ในการท�าธรุกจิ	แต่ในปัจจบุนั	Erik	Wahl	

ท้าทายบริษัทให้เปลี่ยนแปลงความคิดที่มีต่อตัวเขา	เขาเขียนหนังสือ	เป็นไปไม่ได้: กำรค้นพบควำมเป็น

อจัฉรยิะด้ำนควำมคดิสร้ำงสรรค์ในตวัคณุ “Unthink: Rediscover Your Creative Genius”	ซึง่ท�าให้	

Erik	Wahl	สามารถท�างานธุรกิจแบบมีศิลปะได้เป็นอย่างดี

Erik	Wahl	มีความเห็นว่า	งานทรัพยากรมนุษย์	และงานพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงเป็นงานอาชีพด้าน
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การใช้ความคิดสร้างสรรค์	งานฝึกอบรมไม่ใช่เพียงระบบการส่งมอบกระบวนการจัดอบรม	หรือส่งมอบ

หลกัสตูรต่าง	ๆ 	ให้แก่พนกังาน	หากแต่การพฒันาศกัยภาพพนกังานหมายถงึการสร้างแรงบนัดาลใจให้เขา 

น�าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติในการท�างาน	การจัดฝึกอบรมที่ดีไม่เป็นเพียงการให้ข้อมูล	ผู้ด�าเนินการ 

จะต้องกระตุ้น	ดึงดูดความสนใจ	ยั่วยุ	ให้ผู้อบรมมีส่วนร่วม	เปรียบเสมือนกับครูที่ดีที่สุด	ไม่ใช่เพียงแต ่

สอนความรู้	หากแต่จะเป็นผู้จุดประกายก่อให้เกิดความรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 นักฝึกอบรมที่ดี 

จะต้องท�าให้การพัฒนาศักยภาพเป็นสิ่งท่ีน่าหลงใหล	Erik	Wahl	มองว่าสิ่งที่ท�าให้การท�าธุรกิจเป็น 

เรือ่งยาก	ซบัซ้อน	หมดแรงในปัจจบุนั	เช่น	ความเปลีย่นแปลง	ความไม่สมดลุ	ความไม่แน่นอนนัน้	สามารถ

เปลี่ยนเป็นมุมของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมได้	 โดยเริ่มต้นที่การพัฒนาศักยภาพของคนให้ 

เป็นแหล่งทนุมนษุย์	และมพีืน้ทีเ่จรญิเตบิโตในองค์กร	ผูน้�าทีส่ามารถเข้าใจองค์กรจะไม่พฒันาแต่สิง่ทีเ่ป็น	

“What”	ทีอ่งค์กรผลติ	แต่จะเข้าใจสิง่ทีเ่ป็น	“Why”	ทีส่ะท้อนเหตผุล	อารมณ์	ความรูสึ้กของคนในองค์กร

ภาพวาดของ	Erik	Wahl	เป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถประเมินคุณค่าได้	งานศิลปะของเขาจะไม่มีวางขาย

ตามท้องตลาด	เขาจะเปิดให้ประมูลเพื่อน�าเงินไปช่วยเหลือสังคม

การสัมมนาในครั้งนี้	 เป็นการเติมเต็มประสบการณ์ที่อุดมไปด้วยความรู้	 เสริมสร้างพลัง	และ 

สร้างแรงบันดาลใจเป็นอย่างยิ่งในการน�าสิ่งท่ีได้เรียนรู้มาพัฒนาปรับปรุงงานด้านการฝึกอบรมของ 

หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	โดยเฉพาะรูปแบบของการจัดงานสัมมนาในระดับ	World	Class	

ที่คุณต้องไปสัมผัสด้วยตนเอง
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ทกัษะการคดิ

เพือ่พชิติทางออกของปัญหา

อย่างสร้างสรรค์

การคดิอย่างสร้างสรรค์และการคดิเชงินวตักรรม	เป็นสมรรถนะในการท�างานทีม่คีวามจ�าเป็นอย่างยิง่

ส�าหรับการอยู่รอดขององค์กรในยุคปัจจุบัน	ซึ่งอยู่ท่ามกลางการแข่งขันในระดับสูง	ดังจะเห็นได้จาก

ตัวอย่างองค์กรที่มีชื่อเสียงชั้นน�าระดับโลกหลายแห่งที่สามารถยืนหยัดได้มาจนถึงทุกวันน้ี	เช่น	Apple,	

Starbuck	และ	Delta	เป็นต้น	องค์กรเหล่าน้ีเคยผ่านประสบการณ์ชนิดที่เรียกว่าดิ่งลงเหวมาแล้วแต่

ก็สามารถทะยานขึ้นมาได้อีกครั้ง	ด้วยการคิดผ่านกลยุทธ์ต่าง	ๆ	ที่ไม่เหมือนใคร	และผลงานการวิจัย

หลายฉบับก็ได้มีการพิสูจน์ให้เห็นอย่างประจักษ์ชัดว่า	การคิดเชิงนวัตกรรมสามารถสร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันในเชิงธุรกิจขององค์กร

โดย ปจิตำ ดิศกุล ณ อยุธยำ
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จากสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงเกดิข้ึนอย่างต่อเนือ่ง	ภาครฐัเองจ�าเป็นต้องปรบัเปลีย่นบทบาท

การท�างานให้เป็นเชิงธุรกิจมากขึ้น	โดยยังคงค�านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก	และบุคลากร

ของรัฐควรจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถน�าองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และ

เป้าหมายขององค์กรในอนาคต	หนทางท่ีจะช่วยให้บุคลากรท�าส่ิงเหล่านี้ได้ส�าเร็จก็คือ	การครอบครอง

ทักษะที่ชื่อว่า	“กำรคิด”	 ทักษะท่ีว่าน้ีไม่ใช่เป็นเรื่องของพรสวรรค์	แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถพัฒนา

และสร้างขึ้นได้

Thinking is not a natural ability, 

but is a skill that can be learned.

Edward de Bono

Picture: https://d13pix9kaak6wt.cloudfront.net/background/edwarddebono_1326775401_15.jpg

การพัฒนาทักษะการคิดอาจต้องใช้เวลาและต้องอาศัยการมีวินัยในตนเอง	 (Self-discipline)	

เราอาจเร่ิมต้นท�าความเข้าใจจากการคดิแบบเป็นระบบ	(Systematic	Thinking)	ทีเ่ราคุน้เคย	ซึง่เป็นการคดิ

แบบพื้นฐานธรรมชาติทั่วไปและสอดคล้องกับหลักธรรมของพุทธศาสนา	(อิทธิบาท	4)	ได้แก่	ทุกข์	สมุทัย	

นโิรธ	มรรค	อปุมาได้กบัการพบปัญหา	การค้นหาสาเหต	ุการเปรยีบเทยีบทางเลอืกและการก�าหนดผลลพัธ์	

และการลงมือแก้ไข	เราสามารถน�าวิธีการคิดแบบน้ีไปใช้ได้ในเรื่องทั่วไป	แต่ในสภาวะปัจจุบันที่โลกมี

ลกัษณะเป็น	VUCA	World	คอื	มคีวามผนัผวน	(Volatility)	ไม่แน่นอน	(Uncertainty)	ซบัซ้อน	(Complexity)	

และคลุมเครือ	(Ambiguity)	การคิดแบบเป็นระบบทั่วไปคงจะไม่สามารถช่วยเราให้พาองค์กรยืนหยัด

ต่อไปได้	ดงันัน้	เราจงึต้องหนัมาหาวธิกีารคดิแบบทีไ่ม่ธรรมดา	ซึง่อาจจะเรยีกว่าเป็นการคดิแบบสร้างสรรค์

หรือการคิดเชิงนวัตกรรม
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• การคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม

มักเป็นที่สงสัยว่าการคิดสร้างสรรค์	(Creativity)	กับนวัตกรรม	(Innovation)	น้ัน	มีความเหมือน	

แตกต่าง	หรือเก่ียวข้องกันหรือไม่	อย่างไร	จากการประมวลความหมายที่นักคิดต่าง	ๆ	ได้ให้ค�านิยามไว้

สามารถสรปุได้ว่า	การคดิสร้างสรรค์	(Creativity)	เป็นกระบวนการทางความคดิหรอืจนิตนาการทีก่่อให้เกดิ

การสร้างสรรค์สิง่ใหม่	ๆ 	ทีม่คีวามเป็นไปได้ในโลกแห่งความเป็นจรงิ	เกดิขึน้จากความสามารถในการรบัรู้

สิ่งที่เป็นอยู่เดิมในมุมมองใหม่	ๆ	ส่วนนวัตกรรม	(Innovation)	เป็นการน�าผลผลิต	การบริการ	หรือ

กระบวนการใหม่	ๆ	มาใช้เพื่อให้เกิดคุณค่าหรือประโยชน์แก่ธุรกิจ	รัฐ	หรือสังคม	

นักคิดหลายท่านได้มองการคิดสร้างสรรค์ไปในเชิงของผลผลิต	(Product)	ในขณะที่นวัตกรรมเป็น

การน�าไปใช้หรอืปฏบิตั	ิ(Implementation)	และเหน็พ้องต้องกนัว่าการคิดสร้างสรรค์อาจจะไม่ใช่นวตักรรม	

แต่นวัตกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการคิดสร้างสรรค์	อย่างไรก็ดี	ทั้งการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

หากรวมกันแล้วจะช่วยเพิ่มคุณค่าและประสิทธิภาพให้แก่องค์กร	

ดังนั้น	ค�าถามที่เป็นที่สงสัยข้างต้น	อาจตอบได้ว่า...

“สิง่ทีเ่หมอืนกนักค็อื...ทัง้สองเรือ่งนัน้	เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบั	‘กระบวนกำร’	หรอื	Process	แต่ทีต่่างกนั

คือ...สิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดออกมาจากนวัตกรรมนั้น...ต้องเป็นสิ่งที่	 ‘เกิดประโยชน์’	 โดยเฉพาะ

การก่อประโยชน์ในภาพกว้าง	หรือยิ่งใหญ่มากกว่าแค่การเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์	ส่วนความคิดสร้างสรรค์	

เป็นกระบวนการที่สร้าง	‘ควำมคิด’	ใหม่	ๆ	ที่อาจจะน�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมก็เป็นได้”

																																																												http://coach-ampol.blogspot.com/

• แนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างสมรรถนะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม

George	Land	และ	Beth	Jarman	(1993)	ได้ศึกษาพบว่า	จริงๆ	แล้วเราทุกคนมีศักยภาพการคิด

สร้างสรรค์ทีต่ดิตวัมาโดยธรรมชาต	ิแต่นบัวนัการคดิสร้างสรรค์ของเรากลับลดน้อยลง	พวกเขาได้ท�าการวจิยั

กับเด็กอายุตั้งแต่	3-5	ขวบ	ท่ีเริ่มเข้าเรียน	โดยใช้แบบทดสอบการคิดสร้างสรรค์	 (Creativity	Test)	

เหมอืนกบัที	่NASA	ได้ใช้ทดสอบเพือ่รบัวศิวกรเข้าท�างาน	และพวกเขาได้ทดสอบกบัเดก็กลุม่เดมิอกีสองครัง้	

เมือ่เดก็เหล่านีม้อีาย	ุ10	ขวบ	และ	15	ขวบ	ผลการทดสอบพบว่า	เมือ่เดก็อาย	ุ5	ขวบ	คะแนนการคิดสร้างสรรค์
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สงูถงึ	98%	อาย	ุ10	ขวบ	ลดลงเหลอื	30%	และอาย	ุ15	ขวบ	ลดลงเหลอื	12%	และเมือ่ทดสอบอย่างเดยีวกนั 

กับกลุ่มผู้ใหญ่	พบว่าคะแนนสร้างสรรค์เหลือเพียง	2%	ทั้งนี้	อาจเนื่องมาจากการที่เราเติบโตมาใน 

สภาพแวดล้อมที่ถูกตีกรอบโดยสังคม	หากลองสังเกตให้ดีจะพบว่าเวลาที่เราถามค�าถามเด็ก	เรามักจะได้ 

ค�าตอบทีค่าดไม่ถงึอยูเ่สมอ	แต่แปลกทีว่่าค�าถามอย่างเดยีวกนั	ผูใ้หญ่อาจจะต้องใช้ความคดิในการตอบที่ 

นานกว่าเด็กและอาจไม่ใช่ค�าตอบที่สร้างสรรค์

อย่างไรก็ตาม	การคิดสร้างสรรค์ก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้และพัฒนากันได้	โดยเริ่มต้นจากการมีพื้นฐานของ 

ความรู	้วนิยัการเรยีนรู	้และการรูจ้กัคดิ	มผีูก้ล่าวไว้ว่า	การพฒันาการคดิสร้างสรรค์กเ็หมอืนกบัการเล่นกฬีา	 

ที่จะต้องมีการฝึกกล้ามเน้ือและอาศัยสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา	ผลการวิจัยของ	 

Ginamarie	Scott,	Lyle	Leritz	และ	Michael	D.	Mumford	ใน	Creativity	Research	Journal	ปี	2004	 

พบว่า	ผลการศึกษากว่า	70	เรื่อง	ชี้ให้เห็นว่าโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนา 

การคิดสร้างสรรค์สามารถเป็นสิ่งจูงใจให้พนักงานสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีได้

Clayton	M.	Christensen	และผู้ร่วมงานวิจัยของเขาได้แนะน�าในหนังสือ	The	Innovators’DNA:	

Mastering	the	Five	Skills	of	Disruptive	Innovators	(2011)	ว่าความสามารถในการคดิเชงินวตักรรม

ไม่ใช่แค่เพียงเป็นเรื่องของกระบวนการทางความคิดเท่าน้ัน	แต่เป็นเรื่องของพฤติกรรมซ่ึงจะช่วยพัฒนา

สมองให้มีประสิทธิภาพในการค้นหา	ทักษะ	5	ประการ	ที่ว่านี้	ได้แก่	

1.	 การตัง้ค�าถาม	(Questioning)	ต้องรูจ้กัฝึกตัง้ค�าถามทีค่นมกัไม่ค่อยถาม	หรอืท้าทายความคดิเดมิ	ๆ 	 

เช่น	โดยทั่วไปคนมักจะถามค�าถามว่า	“วันนี้ที่ท�ำงำนเป็นอย่ำงไรบ้ำง”	อาจลองเปลี่ยนค�าถามเป็นว่า	

“วันนี้ลืมท�ำอะไรที่อยำกจะท�ำบ้ำงหรือเปล่ำ”	เป็นต้น

2.	 การตั้งข้อสังเกต	(Observing)	พยายามฝึกเก็บรายละเอียดเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	เช่น	พฤติกรรมของ 

ผู้มาติดต่อหรือรับบริการ	หรือในการเข้าไปเก่ียวข้องกับหน่วยงานอื่น	ๆ	ซึ่งจะช่วยให้เราพบแนวทาง

ปฏิบัติใหม่	ๆ	ได้	

3.	 การสร้างเครือข่าย	 (Networking)	หาโอกาสพบปะผู้คนที่มีความคิด	มุมมอง	และภูมิหลัง 

แตกต่างกันไป	เช่น	คนในสาขาวิชาชีพอื่น	เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ในสิ่งที่แตกต่าง	

4.	 การทดลอง	(Experimenting)	เปิดหาประสบการณ์ใหม่	ๆ 	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อค้นหาและทดลอง 

สิ่งใหม่	ๆ	ในชีวิต	
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5.	 การคิดเชื่อมโยง	(Associational	Thinking)	รู้จักเช่ือมโยงค�าถาม	ปัญหา	หรือความคิดต่าง	ๆ	

จากแวดวงซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน	ซึ่งสามารถฝึกได้โดยการอาศัยทักษะต่าง	ๆ 	ข้างต้น	หรืออาจฝึกฝนจากการ

เล่นเกมสร้างค�า	โดยให้ผู้เล่น	2	คน	ก�าหนดค�าซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกันขึ้นมา	และเราเป็นผู้คิดความเชื่อมโยง

ค�าสองค�านี้ให้เกี่ยวข้องกันหรือเป็นเรื่องเดียวกัน	เป็นต้น	ทักษะนี้จะเป็นตัวเร่งให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

เป็นอย่างดี

• พลังแห่งการรับรู้ (The Power of Perception)

ในบางครั้ง	 เราอาจเกิดอาการที่คิดอะไรไม่ออก	เพราะเราน�าความคิดเราเข้าไปติดอยู่แต่ในกรอบ

เดิม	ๆ	ใช้วิธีคิดเป็นระบบแบบเดิม	ท�าให้ไม่สามารถหาทางออก	หรือแนวทางการท�างานใหม่	ๆ	ได้	

Edward	De	Bono	ซ่ึงถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งการคิดจากการที่ได้ศึกษาและมีผลงานหนังสือเกี่ยวกับ

การคดิเป็นจ�านวนมาก	เขาได้คดิค้นวธิกีาร	“คดินอกกรอบ	(Lateral	Thinking)”	ขึน้มา	ซึง่เป็นการคดิเพิม่	

คิดใหม่	หรือเปลี่ยนมุมมองใหม่ไปจากเดิม	 เป็นแนวทางเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานชิ้นใหม่	ๆ	

อยู่อย่างตลอดเวลา	และการคิดนอกกรอบนี้ถือเป็นทักษะส�าคัญส�าหรับการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	

De	Bono	ระบวุ่าสิง่ทีส่�าคญัยิง่ส�าหรบัการคดิ	(Thinking)	กค็อื	การรบัรู	้(Perception)	เพราะมนัคอื

การตีความหรือการให้ความหมายของข้อมูลท่ีเราได้รับจากการมองเห็นส่ิงใดส่ิงหนึ่ง	ซึ่งส่ิงเดียวกันนี้	

คนอื่นอาจจะแปลความหรือตีความหมายแตกต่างกันได้	และน�าไปสู่ข้อสรุปทางความคิดของแต่ละคน	

เช่น	เมือ่เราเหน็ผูห้ญงิก�าลงัวิง่และมผีูช้ายถอืไม้ตามหลงั	เราอาจคดิว่า	ผูช้ายต้องการท�าร้าย	แต่อกีคนหนึง่

มองเห็นสุนัขวิ่งไล่ด้านหลังผู้ชายด้วย	ก็อาจสรุปว่า	ทั้งผู้ชายและผู้หญิงก�าลังโดนสุนัขวิ่งไล่	ซึ่งจะมีผลให้

คนสองคนตัดสินใจที่จะท�าอะไรกันคนละอย่าง	อันมีผลมาจากการรับรู้ที่ไม่เหมือนกัน

อย่างไรกด็	ีข้อผดิพลาดทีม่กัเกดิขึน้กบัการรบัรูข้องทกุคนกค็อื	การมองข้ามบางสิง่บางอย่าง	การมอง

เห็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ได้เพียงบางส่วน	การละเลยบางสิ่ง	การไม่ได้พิจารณาถึงผลลัพธ์ที่อาจจะ

เกดิขึน้หรือไม่ได้พจิารณาถงึมมุมองของผูอ้ืน่	และการไม่พยายามหาทางเลือกทีห่ลากหลายในการตดัสินใจ	

ดังนั้น	การสร้างพลังแห่งการรับรู้โดยการพัฒนากรอบแนวทาง	(Framework)	และเครื่องมือส�าหรับ

การคิด	จะช่วยให้การวางแผนและการบริหารงานภายในองค์กรมีคุณค่าอย่างนับไม่ถ้วน	เครื่องมือที่	

De	Bono	น�าเสนอประกอบด้วย	10	เครื่องมือ	ดังนี้
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• Edward de Bono’s 10 Tools

เครื่องมือ แนวทำงกำรใช้
ค�ำถำมที่ช่วยในกำร 

กระตุ้นควำมคิด

Tool 1: C&S 
(Consequences and 
Sequels)

การมองเหตุการณ์/แผนงาน/การกระท�า/การตัดสินใจ	
ไปข้างหน้าและคาดการณ์ว่า	หากสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้น	 
จะเกิดผลอะไรตามมาบ้าง

ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น 
จะมีผลอะไรตามมา

Tool 2: P.M.I  
(Plus, Minus, 
Interesting)

การมองสิ่งต่าง	ๆ	ให้ครอบคลุมทุกมิติก่อนที่จะท�า 
การตัดสินใจใด	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นผลดี	ผลเสีย	 
ซึ่งอาจจะท�าให้พบมุมมองที่น่าสนใจจากสิ่งนั้น	

อะไรคือสิ่งที่เป็นผลดี	ผลเสีย	
และมีสิ่งใดที่น่าสนใจ

Tool 3: RAD 
(Recognize, Analyze, 
Divide)

การย่อยหรือแบ่งส่วนความคิด	ภาพเหตุการณ์	หรือ
ปัญหาใหญ่	เพ่ือให้สามารถจัดการได้ง่ายข้ึน	ก่อนที่จะ 
เริ่มการคิดใด	ๆ

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุ้นเคยหรือไม่	
และจะแยกส่วนให้เล็กลง 
ได้อย่างไร

Tool 4: CAF 
(Consider All Factors)

การค้นหาปัจจัยรอบด้านที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์	 
การกระท�า	การตัดสินใจ	หรือแผนงานที่ก�าลังพิจารณา	
และพยายามวิเคราะห์ให้ได้ว่าเรื่องใด	หรือปัจจัยใด 
ที่จะมามีผลกระทบสืบเนื่องจากสิ่งที่เราก�าลังพิจารณา	

ปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง 
ในเรื่องนี้	และปัจจัยใด 
ที่มีผลกระทบ

Tool 5: A.G.O.  
(Aims, Goals, 
Objectives)

การมุ่งเป้าไปยังสิ่งที่เราต้องการจะพิจารณา	 
โดยการตั้งค�าถามกับตัวเองว่าท�าไปเพื่ออะไร	 
ต้องการความส�าเร็จระดับไหน	

เราก�าลังท�าสิ่งนี้เพื่ออะไร

Tool 6: A.P.C. 
(Alternatives, 
Possibilities, Choices)

การระดมค้นหาทางเลือก	แล้วพิจารณาทางเลือก 
ที่เป็นไปได้	ก่อนท�าการตัดสินใจเลือกทางออกที่ดีที่สุด	

มีทางเลือกอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
อีกหรือไม่

Tool 7: O.P.V.  
(Other People’s 
Views)

การพิจารณาสถานการณ์	ปัญหา	หรือสิ่งต่าง	ๆ	 
ในมุมมองของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น	ๆ	ว่า	 
หากเราเป็นเขา	เราจะคิดอย่างไร

คนอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องจะคิด
อย่างไรกันบ้าง

Tool 8: K.V.I.  
(Key Values Involved)

การพิจารณาว่าสิ่งที่เราคิดหรือตัดสินใจนั้น	เป็นคุณค่า 
ท่ีเราต้องการหรือไม่	โดยพิจารณาท้ังในแง่บวกและแง่ลบ	

อะไรคอืคณุค่าทีจ่ะไดจ้ากสิง่นี้

Tool 9: FIP  
(First Important 
Priorities)

การเรียงล�าดับความคิด	ปัจจัย	หรือผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด	แล้วเลือกในสิ่งที่มีความส�าคัญที่สุด 
ต่อสถานการณ์	ปัญหาที่พิจารณา		

อันไหนท่ีจะมีความส�าคัญท่ีสุด

Tool 10: DOCA 
(Design/Decision, 
Outcome, Channels, 
Action)

การตัดสินใจในขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดจาก 
การคิดทั้งหมดว่าจะเลือกทางเลือกใด	และจะเกิด 
ผลลัพธ์อย่างไรตามมา

เราต้องท�าอะไรต่อไป	 
และจะท�าอย่างไร
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เครือ่งมอืช่วยคดิเหล่านี	้สามารถน�ามาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ	เช่น	ในการวางแผนคาดการณ์อนาคต	

การออกแบบระบบ	การประเมินผล	การพิจารณาทางเลือก	และการตัดสินใจ	เป็นต้น	โดยในสถานการณ์

หนึ่งอาจจะต้องใช้เครื่องมือหลายๆ	ตัวในการช่วยคิด	เช่น	ในการตัดสินใจว่าหน่วยงานของเราควรจะ

ใช้นโยบาย	“Flexy	Time”	ในการท�างานหรือไม่	 เราอาจจะเริ่มต้นด้วยการใช้	P.M.I	ช่วยประเมินว่า

นโยบายนี้มีข้อดีและข้อเสียประการใด	และเมื่อพบประเด็นที่น่าสนใจ	ก็อาจจะน�า	C&S	เข้ามาพิจารณา

ถงึผลลพัธ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ส�าหรบัทางเลอืกทีต่ดัสนิใจ	การผสมผสานการใช้เครือ่งมอืในสถานการณ์ต่าง	ๆ 	

แสดงตัวอย่างได้ดังตาราง

ลักษณะกำรใช้ เครื่องมือที่ใช้ หมำยเหตุ

การประเมิน P.M.I,	C&S
อาจน�าเครื่องมืออื่นมาใช้ด้วย	เพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตาม
ความต้องการหรือไม่	เช่น	CAF,	O.P.V.,	K.V.I.,	และ	FIP

การส�ารวจค้นหา RAD,	CAF,	O.P.V.,	A.P.C.
อาจน�า	C&S	และ	P.M.I	มาใช้ในการพิจารณาผลดี	ผลเสีย	
และผลลัพธ์	หากเรื่องเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการส�ารวจค้นหา	

การสร้างคุณค่า K.V.I.,	FIP อาจน�า	O.P.V.	มาใช้กับ	K.V.I.	ด้วย

การด�าเนินการ A.G.O.,	A.P.C.,	DOCA
เครื่องมือเหล่านี้จะน�ามาใช้ส�าหรับการด�าเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
มากกว่าการสังเกตหรือการตอบโต้

โดยทีก่ารคดิเกดิจากการรบัรู	้ดงันัน้	หากเราต้องการพฒันาทกัษะการคดิให้แก่ตนเอง	จงึอาจเริม่จาก

การน�าเครือ่งมอืของ	De	Bono	ไปใช้เพือ่ไม่ให้เกดิข้อผิดพลาดในการรบัรูด้งัทีก่ล่าวข้างต้น	ซึง่นอกจากจะ

ได้รับข้อมูลที่หลากหลายและครอบคลุมแล้ว	ยังเป็นการฝึกให้เราคิดอย่างนอกกรอบและสร้างสรรค์ด้วย	

และท้ายที่สุดก็จะสามารถน�าข้อมูลทางความคิดเหล่านี้ไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อสร้างนวัตกรรมในงาน	

ส่งผลต่อการเพิ่มคุณค่าในองค์กร

Perception     Think     Creativity     Innovation Value
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• ปัจจัยสนับสนุน

อย่างไรกด็	ีการสร้างพลงัความคดิและนวตักรรมให้เกดิขึน้ในองค์กรได้นัน้	หน่วยงานจะต้องสนบัสนนุ

ส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ	ด้วยวิธีการ	เช่น	ยอมรับในความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น	

เพราะเป็นเรื่องที่สามารถบริหารจัดการได้	เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าถึงแหล่งความรู้อย่างกว้างขวาง	 

มีระบบการให้รางวัลแก่นักคิดท้ังหลาย	รับเอาแนวความคิดและวิธีการใหม่ๆ	มาใช้ในการปฏิบัติงาน	 

การมอบต�าแหน่งผู้น�าให้ส�าหรับผู้ที่มีความคิดดี	เป็นต้น

............................................................................

แหล่งอ้ำงอิง
	 •	 De	Bono,	E.	(1997).	The Power of Perception: Ten Tools for Making Better Business Decision.  

	 	 Iowa:	De	Bono	Thinking	Systems.
	 •	 Dyer,	J.,	Gregersen,	H.	&	Christensen,	C.M.	(2011).	The Innovator’s DNA: Mastering the Five 

  Skills for Disruptive Innovators.	MA:	Harvard	Business	Review	Press.
	 •	 Fallon,	N. Creativity Is Not Innovation (But You Need Both).	(July	24,	2014)	
	 	 http://www.businessnewsdaily.com	/
	 •	 Scott,	G.,	Leritz,	L.	E.,	&	Mumford,	M.	D.	(2004).	The effectiveness of creativity training:  

  A quantitative review.	Creativity	Research	Journal.	Vol.	16,	No.	4,	pp.	361-388.

ข้อมูลจำกเว็บไซต์
	 •	 “Can	Creativity	be	Taught?	Results	from	Research	Studies.”	http://www.creativityatwork.com/ 

	 	 (June	6,	2014)
	 •	 “Innovation	Solutions.”	http://www.innovationmanagement.se/
	 •	 “Strategic	Management.”	http://coach-ampol.blogspot.com/	(April	1,	2012)
	 •	 “Creativity	at	work.”	http://www.creativityatwork.com/
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การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม...

อีกทางเลือกหนึ่งของการฝึกอบรมในชั้นเรียน

โดย เสน่ห์สุดำ แสนประสำน

หากพูดถึงการฝึกอบรมโดยท่ัวไปแล้ว	คนส่วนใหญ่มักนึกภาพห้องเรียนที่มีโต๊ะวิทยากรอยู ่

ด้านหน้า	มโีต๊ะเก้าอีจ้ดัวางไว้เตม็ห้องเสมอืนห้องเรยีนห้องหนึง่	เมือ่ลงทะเบยีนท่านกจ็ะได้รบัเอกสารแจก

ของวิทยากร	พอถึงเวลาวิทยากรก็เริ่มบรรยาย	หากเป็นเรื่องที่ท่านสนใจลงทะเบียนมาเรียนเอง	ท่านก็

อาจจะให้ความสนใจมากหน่อย	แต่พอนั่งฟังไปสักพัก	ท่านอาจเริ่มรู้สึกว่า	เนื้อหาก็อ่านจากในเอกสาร	

Power	Point	เองก็ได้	ท่านเริ่มหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นเฟซบุ๊ก	หรือติดต่องานที่ค้างไว้	พอเวลา

ใกล้	10.30	น.	(เวลาเบรก)	ก็เริ่มคิดแล้วว่าวันนี้จะมีอาหารว่างอะไรนะ...ท่านเคยเป็นแบบนั้นหรือไม่คะ	

ผู้เขียนเองเป็นนักฝึกอบรมคนหนึ่งที่มีภารกิจงานทั้งในฐานะผู้ออกแบบหลักสูตร	 วิทยากร	และ

ผู้จัดการฝึกอบรม	จึงเรียกได้ว่ามีประสบการณ์ในห้องฝึกอบรมมาพอสมควร	 ส่ิงที่พบได้ชัดเจน	คือ	

หากเป็นการฝึกอบรมโดยการบรรยายเพยีงรปูแบบเดยีวแล้ว	อาจจะง่ายส�าหรบัวทิยากรในการเตรยีมตวั	

แต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องยากท่ีจะท�าให้ผู้เรียนให้ความสนใจไปตลอดทาง	ดังนั้น	ในหัวข้อวิชาที่ได้

ออกแบบเอง	หรือเป็นวิทยากรเอง	จึงพยายามศึกษาและหาแนวทางในการปรับเนื้อหาการฝึกอบรม

ให้อยู่ในรูปแบบของกิจกรรมมากขึ้น
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เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม	2558	 ท่ีผ่านมา	ผู ้เขียนได้มีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 

ATD	2015	International	Conference&Exposition	ณ	เมอืงออแลนโด	ฟลอรดิา	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	

จัดโดย	The	Association	for	Talent	Development	(ATD)	ในการประชุมดังกล่าว	ได้พูดถึงประเด็น

ทางด้านการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบต่าง	ๆ	อาทิ	Mobile	Learning	

Gamification	แต่อย่างไรก็ตาม	การฝึกอบรมในช้ันเรียนหรือการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ	ยังคงเป็น 

วธิกีารพฒันาทีม่บีทบาทส�าคญัและใช้อย่างแพร่หลายอยูเ่สมอ	ส่ิงทีท้่าทายนกัฝึกอบรมคือ	ความพยายาม

ในการท�าให้หาวิธีการหรือกิจกรรมในชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น	 ในหัวข้อหน่ึง

ของการประชุมซึ่งผู้เขียนได้เข้าร่วมคือ	หัวข้อ	Write	Activities	to	Make	Boring	Lectures	Disappear	

โดย	Jean	Barbazette	มีการน�าเสนอทางเลือกกิจกรรม	ซึ่งจะช่วยสร้างให้ผู้เรียนเกิดความมีส่วนร่วม

และสามารถเกิดการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการบรรยาย	ซึ่งผู้เขียนขอน�ามาเล่าสู่กันฟัง	ดังนี้	

1.	Learning	Tournaments	

2.	Course	Pre-Work		

3.	Information	Search	Activities	

4.	Observation	Activities

5.	Demonstration

1. กิจกรรมกำรแข่งขัน Learning Tournaments	เป็นเทคนิคที่ใช้ในการให้ข้อมูลใหม่	ๆ	แก่ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านกิจกรรมที่มีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม	 เทคนิคนี้เหมาะส�าหรับการให้ข้อมูล 

ที่เป็นข้อเท็จจริงหรือแนวคิด	หลักการต่าง	ๆ	โดยข้อค�าถามอาจเป็นเนื้อหาที่อยู่ในการบรรยาย	หรือให ้

ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองมาก่อน	ลักษณะของข้อค�าถามสามารถออกแบบได้หลากหลาย	อาทิ	แบบหลาย

ตัวเลือก	แบบตัวเลือกถูกผิด	หรือเติมค�าในช่องว่างก็ได้

ในการใช้กิจกรรม	Learning	Tournaments	วิทยากรต้องท�าการเตรียมส่วนประกอบหลักของ

กจิกรรม	ได้แก่	ตารางเกม	(Game	Board)	ลกูเต๋า	และข้อค�าถาม	หากท่านยงันกึภาพไม่ออกว่ากจิกรรมนี้ 

ใช้อย่างไร	ขอให้ลองนึกถึงเกมบันไดงู	ซึ่งท่านเคยเล่นในสมัยเด็กนั่นล่ะค่ะ	วิธีการด�าเนินกิจกรรมมีดังนี้

	 1.	 วิทยากรท�าหน้าท่ีเป็นกรรมการ	โดยแบ่งผู้เข้าอบรมออกเป็นทีม	 ให้สมาชิกของแต่ละทีม 

มีจ�านวนเท่า	ๆ	กัน	(จ�านวนสมาชิกของทีมควรมีประมาณ	2-8	คน)

	 2.	 แต่ละทมีส่งตวัแทนมาทอยลกูเต๋า	ทมีทีไ่ด้คะแนนสูงทีสุ่ดเป็นผู้เริม่	และได้คะแนนรองจากนัน้ 

ก็เริ่มถัดจากนั้นไป	
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	 3.	 เกม	หรือ	ทัวร์นาเมนต์นี้	 เป็นการแข่งขันกันเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปสู่เส้นชัยบนตารางเกม

(Game	Board)	ซึ่งมีลักษณะเป็นช่องต่อเนื่องกัน	การเดินแต่ละรอบ	ทีมจะต้องทอยลูกเต๋าแล้ว

ใช้ตวัเดนิของทมี	เดนิไปตามช่องเท่ากบัจ�านวนแต้ม	ซึง่กรรมการจะมข้ีอค�าถามถาม	หากทมีตอบได้ถกูต้อง	

ก็จะได้อยู่ในช่องใหม่นั้น	หากตอบไม่ได้หรือตอบผิด	จะต้องถอยกลับไปอยู่ในช่องเดิม	ในกรณีที่เป็น

ข้อค�าถามที่มีความยากหรือซับซ้อนมาก	กรรมการสามารถสนับสนุนด้านแหล่งข้อมูลได้

	 4.	 ในกรณีตอบค�าถามผิดหรือตอบไม่ได้	กรรมการอาจเป็นผู้เฉลย	หรือให้ทีมถัดไปได้สิทธิ์

ในการตอบ	และหากทีมถัดไปตอบถูก	อาจให้สิทธิพิเศษในการเดินแต้มได้	

	 5.	 ทีมที่เดินทางมาถึงเส้นชัยของตารางฯ	ก่อน	เป็นทีมชนะ	

การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมนี้	จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกสนุก	ท้าทาย	และมีส่วนร่วมอย่างมาก	

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องหลักการเรียนรู ้ของผู ้ใหญ่	 (Andragogy)	ของ	Malcolm	Knowles	

ซึ่งเสนอไว้ว่า	ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อได้มีส่วนร่วมและอยู่ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

Picture: http://images.bit-tech.net/content_images/2012/01/what-video-games-can-learn-from-board-games/2.jpg
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ถงึตรงนีห้ลายท่านอาจจะยงัสงสยัว่า	แล้วกจิกรรมนีจ้ะน�าไปใช้ในหลกัสูตรไหนได้บ้าง	กข็อแนะน�าว่า	 

หากเนือ้หาในหลกัสตูรของท่านมลีกัษณะเป็นข้อเทจ็จรงิ	ความรูท้ีเ่ป็นหลกัการพืน้ฐานไม่จ�าเป็นต้องพลกิแพลง 

อะไรมาก	อาท	ิหลกัสตูรฝึกอบรมปฐมนเิทศพนกังานใหม่	กจิกรรมนีก้อ็าจจะเป็นอกีหนึง่ทางเลอืกให้ท่าน

2. กจิกรรมก่อนกำรฝึกอบรม (Course Pre-Work) กจิกรรม	Pre-Work	สามารถท�าได้หลากหลาย

รูปแบบวิธีการ	ในที่นี้จะพูดถึง	4	วิธี	ได้แก่	1)	การมอบหมายให้อ่าน	(Reading)	2)	การมอบหมายให้หา

ค�าตอบจากโจทย์	(Completing	an	Assignment)	3)	การค้นหาหรือรวบรวมและน�าข้อมูลหรือตัวอย่าง

มาใช้ในการฝึกอบรม	(Gather	and	Bring)	และ	4)	การตอบแบบส�ารวจ	(Complete-Return	Survey)

โดยส่วนใหญ่แล้วการมอบหมาย	Pre-Work	จะท�าเพื่อการประหยัดเวลาในการเรียนแบบบรรยาย 

ทีเ่ป็นเนือ้หาเบือ้งต้น	และใช้เวลาในชัน้เรยีนเพือ่เรยีนรูใ้นประเดน็ทีม่คีวามซบัซ้อนมากยิง่ขึน้	หรอืใช้เวลา

ในชั้นเรียนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่ได้ศึกษามา	เป็นต้น

สิ่งที่วิทยากรควรค�านึงถึงในการมอบหมาย	Pre-Work	คือ	แนวทางในการสื่อสารที่เหมาะสมและ

ชัดเจน	โดยอาจเขียนในรูปแบบของจดหมาย	บันทึก	หรือส่งอีเมล	เพื่อแจ้งถึงข้อมูลการฝึกอบรมและ

สิ่งที่มอบหมายให้ผู้เรียนด�าเนินการก่อนการมาฝึกอบรม	รวมถึงวัตถุประสงค์ของการที่ให้ด�าเนินการท�า	 

Pre-Work	นั้นด้วย	นอกจากน้ี	ควรค�านึงถึงแนวทางในการจัดการในกรณีที่ผู ้เรียนบางคนไม่ได้ท�า	 

Pre-Work	มา	หรือท�าไม่เรียบร้อยด้วยเช่นกัน	

ส�าหรับในหลักสูตรฝึกอบรมที่ผู้เขียนรับผิดชอบอยู่น้ัน	 (หลักสูตร	HR	Professional)	ได้มีการน�า	

Course	Pre-Work	มาใช้แล้วในช่วง	2	ปีที่ผ่านมา	ทั้งในรูปแบบของการให้อ่านเอกสารมาก่อนล่วงหน้า	 

การเตรียมข้อมูลมาใช้ประกอบกิจกรรมในช้ันเรียน	 และการมอบหมายให้หาค�าตอบจากโจทย์	 

สิ่งที่พบคือ	กิจกรรมน้ีนอกจากจะเป็นการช่วยประหยัดเวลาในการเรียนแบบบรรยายแล้ว	ยังช่วยสร้าง

ความเชื่อมโยงระหว่างการท�างานจริงกับการฝึกอบรม	เช่น	ในหมวดวิชาการสอนงานเพื่อการปรับปรุง	

ได้มอบหมายให้ผู้เรียน	 (ซ่ึงเป็นหัวหน้างาน)	 เลือกผู้ใต้บังคับบัญชามา	1	คน	แล้ววิเคราะห์จุดเด่น	 

ข้อควรปรับปรุง	และบันทึกพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาคนนั้น	ซึ่งการเตรียมข้อมูลเช่นนี้มา	ช่วยให้ 

ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงเน้ือหาจากการฝึกอบรมกับการปฏิบัติจริงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	นอกจากนี	้ 

ในบางหลกัสตูรทีม่อบหมายให้ผูเ้รยีนสอบถามข้อมลูบางอย่างจากหวัหน้างาน	ยงัช่วยสร้างการมส่ีวนร่วม

ของหัวหน้างานกับการฝึกอบรมได้อีกด้วย
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3. กิจกรรมกำรค้นหำข้อมูล (Information Search Activities) เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมแข่งขันกันค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง	ๆ	ที่มีอยู ่ทั่วไป	อาทิ	อุปกรณ์	 เครื่องใช้	หรือ

สื่อสิ่งที่พิมพ์ต่าง	ๆ	และน�าข้อมูลมาตอบโจทย์ท่ีวิทยากรตั้งขึ้น	พูดไปก็คล้าย	ๆ	กับการท�าข้อสอบแบบ

เปิดหนังสือได้	 (Open-Book	Test)	การใช้กิจกรรมนี้	อาจด�าเนินการแบบรายคนหรือเป็นกลุ่มก็ได้		

ปัจจยัความส�าเรจ็ของการใช้แหล่งข้อมลูต่าง	ๆ 	คอืวทิยากรต้องมกีารระบขุ้อค�าถามให้ชัดเจน	การก�าหนด

เวลาที่เหมาะสม	และเมื่อด�าเนินการกิจกรรมเสร็จสิ้น	ต้องมีการอภิปรายและสรุปผลในตอนท้าย

4. กจิกรรมกำรสงัเกต (Observation Activities)	เป็นวธิกีารเรยีนรูจ้ากการสังเกต	การมส่ีวนร่วม

ในพื้นที่จริง	สถานการณ์จ�าลอง	หรือการชมวีดิทัศน์	ส่วนส�าคัญที่ช่วยในการเรียนรู้จากการสังเกตคือ	

การจดบันทึกขณะสังเกตนั่นเอง

หากกล่าวถึงการใช้กิจกรรมการสังเกตน้ี	หลายท่านคงนึกในใจว่า	ก็เคยใช้กิจกรรมนี้มาแล้วนับครั้ง

ไม่ถ้วน	อย่างไรก็ตาม	หลายครั้งท่ีเราเตรียมสื่อหรือสถานการณ์จ�าลองต่าง	ๆ	มาอย่างดี	รวมถึงการน�า

ผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงานในพื้นท่ีจริง	กลับลืมท่ีจะชี้แจงให้ผู้เรียนได้ทราบว่า	วัตถุประสงค์หรือประเด็น

ที่ให้สังเกตนั้นคืออะไร	ผู้เรียนก็มักจะเพลิดเพลินกับการชมสื่อนั้น	แต่เมื่อสิ้นสุดกลับไม่สามารถระบุ

ประเด็นที่วิทยากรต้องการสื่อได้	ดังนั้นในการใช้กิจกรรมการสังเกตน้ี	วิทยากรหรือผู้ออกแบบหลักสูตร	

ต้องมีความชัดเจนในเป้าหมายพอสมควร	ว่าให้ผู้เรียนได้สังเกตอะไร	เพื่ออะไร	และท�าการชี้แจงให้

ผูเ้รียนทราบ	นอกจากนีเ้มือ่สิน้สดุกจิกรรม	ต้องมกีารสรปุประเดน็ส�าคญัของกจิกรรมนัน้ด้วย	ทางออกหนึง่

ที่จะช่วยให้การท�ากิจกรรมน้ีไม่หลุดประเด็นส�าคัญคือ	วิทยากรหรือผู้ออกแบบหลักสูตรสามารถเตรียม

แบบฟอร์มการจดบันทึก	การสังเกต	โดยระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน	เช่น	สถานที่หรือ

ชื่อวีดิทัศน์	วัตถุประสงค์ของการสังเกต	และประเด็นหลักที่ได้จากการสังเกต	เป็นต้น

5. กจิกรรมกำรสำธติ (Demonstration)	เป็นการแสดงกระบวนการหรอืขัน้ตอนของสิง่ทีต้่องการ

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	 ซ่ึงจะว่าไปแล้วก็มีความใกล้เคียงกับการสังเกตมากเลยทีเดียว	แต่โดยทั่วไป

หากเป็นการสาธิตเพื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับทักษะ	 เรามักใช้วิธีการสาธิตควบคู่ไปกับฝึกปฏิบัติ	

นั่นคือ	หากเราต้องการให้ผู้เรียนเพียง	“ทรำบ”	กระบวนการหรือขั้นตอนของสิ่งใด	ก็อาจใช้การสาธิต

เพียงอย่างเดียวได้		แต่หากต้องการให้ผู้เรียนสามารถ	“ปฏิบัติ”	ได้จริงแล้วนั้น	ก็จ�าเป็นต้องออกแบบ

กิจกรรมให้มีการฝึกปฏิบัติในขณะที่ชมหรือภายหลังการสาธิตน้ันแล้วด้วย	ขอยกตัวอย่างที่แสดงให้เห็น

ถึงการออกแบบกิจกรรมที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบในหมวดวิชาเรื่องการสอนงาน
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กิจกรรมรูปแบบต่าง	ๆ	ที่น�าเสนอไปข้างต้นนี้เป็นเพียงทางเลือกหน่ึงของการออกแบบการเรียนรู้

เท่านั้น	สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ	เมื่อออกแบบกิจกรรมต่าง	ๆ	แล้ว	จะน�าไปใช้อย่างไรให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

ได้ดีที่สุด	ผู้เขียนจึงขอน�าข้ันตอนส�าหรับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่	5	ขั้นตอน	(Steps	of	Adult	Learning)	

ซึ่ง	Jean	Barbazette	ได้กล่าวถึงไว้	ดังนี้

1. ผู้สอนต้องมีกำรจัดเตรียมกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ โดยมีกำรสื่อสำรให้ทรำบว่ำ 

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติ คืออะไร เพ่ืออะไร และ อย่ำงไร	การจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ต้องมีการส่ือสาร 

ให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจว่าเขาก�าลังจะท�าอะไร	ให้เขาท�าเพื่ออะไร	(เช่น	ให้อ่านกรณีศึกษาเป็นรายบุคคล	 

แล้วจะให้อภปิรายประเดน็ต่าง	ๆ 	จากกรณศีกึษากับกลุ่ม)	ซึง่การจงูใจให้ผู้เรยีนทีเ่ป็นผู้ใหญ่เกดิความสนใจนัน้	 

เขาต้องรู้สึกว่าสิ่งที่ก�าลังเรียนรู้เป็นสิ่งใหม่	ๆ	และมีความส�าคัญส�าหรับตัวเขาอย่างไรด้วย	และสุดท้าย	 

ให้เขาทราบว่าจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของการเรยีนรูไ้ด้อย่างไร	ดงันัน้	ในการจดักจิกรรมต่าง	ๆ 	ควรมี 

ประเดน็ต่าง	ๆ 	อาท	ิการแจ้งให้ผูร่้วมกจิกรรมทราบถงึวตัถปุระสงค์ของการเรยีนรูผ่้านกจิกรรมนี	้อธบิายส่ิงที ่

ต้องท�า	แนะน�าแนวทางในการถาม	ตอบในกิจกรรม	แจ้งวธิกีารและเวลาทีช่ดัเจนส�าหรบัการท�ากจิกรรมเดีย่ว 

หรือกลุ่ม	แบ่งบทบาทของสมาชิกกลุ่ม	เช่น	ผู้จดบันทึก	ผู้น�าการอภิปราย	แจ้งกฎ	กติกาพื้นฐานต่าง	ๆ

2. กำรสร้ำงควำมมีส่วนร่วมของผู้เรียน	 ในการเรียนรู้ในรูปแบบใด	ๆ	ก็ตาม	ควรให้ผู้เรียนได้ม ี

ส่วนร่วมด้วยมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้	สิ่งท่ีผู้สอนควรค�านึงถึงคือ	จะออกแบบกิจกรรมอย่างไรให้ผู้เรียน 

ซึง่มสีไตล์หรอืความถนดัในการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนั	สามารถมส่ีวนร่วมและเกดิการเรยีนรูไ้ด้อย่างถ้วนทัว่

เป้าหมาย

หลักสูตร 1 หลักสูตร 2

กิจกรรม
สาธิต

1. ชมวีดิทัศน์สถานการณ์การสอนงาน
2. กรอกแบบฟอร์มตรวจสอบพฤติกรรม  
 การสอนงานระหว่างการชมการสาธิต

สามารถระบุพฤติกรรม
การสอนงานในแต่ละขั้นตอนได้

สามารถสอนงานลูกน้อง 
โดยใช้หลักการสอนงาน 5 ขั้นตอนได้

1. ชมวีดิทัศน์สถานการณ์การสอนงาน
2. กรอกแบบฟอร์มตรวจสอบพฤติกรรม 
 การสอนงานระหว่างการชมการสาธิต
3. ฝึกปฏิบัติการสอนงานตามข้ันตอน
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3. ผู้เรียนได้มีโอกำสในกำรแสดงควำมคิดเห็นของตน	ในการท�ากิจกรรมกลุ่ม	โดยเฉพาะกลุ่มที่มี

คนจ�านวนมาก	มคีวามเป็นไปได้ว่า	อาจมผีูท้ีไ่ม่มโีอกาสแสดงความคดิเหน็ของตน	หรอืโดนอทิธพิลของกลุม่

จนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง	โดยเฉพาะหากเป็นความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกับคนที่มีอ�านาจ

ในกลุม่	ดงันัน้	ผูส้อนจงึควรหาวธิกีารให้ผูเ้รยีนทกุคนได้แสดงความคิดเหน็ของตนเอง	เช่น	การตัง้ค�าถามใน

ประเดน็ต่าง	ๆ 	เพือ่ให้ทกุคนได้มโีอกาสคดิและจดบนัทกึความคดิเหน็ของตน	ก่อนการเข้าอภปิรายในกลุม่	

หากผู้สอนละเลยในขั้นตอนนี้	มีความเป็นไปได้ว่าผู้เรียนบางคนที่มีความเห็นแย้งกับกลุ่ม	และไม่ได้มี

โอกาสแสดงความคิดเห็นจะไม่เห็นด้วยกับข้อสรุป	และไม่เกิดการเรียนรู้เลยทีเดียว

4. กำรให้ผู้เรียนได้สรุปประเด็นกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง	การสรุปประเด็นการเรียนรู้ถือเป็นขั้นตอน

ส�าคัญของการท�ากิจกรรมในการฝึกอบรมเลยทีเดียว	ซึ่งหากละเลยในส่วนนี้ไปแล้ว	นับว่าการเรียนรู้นั้น

ยังไม่สมบูรณ์	เพราะผู้เรียนอาจเกิดการเรียนรู้เฉพาะในสถานการณ์ของกิจกรรมแต่ไม่สามารถบรรลุถึง

แนวคดิหลกัทีเ่ชือ่มโยงกบับรบิทอืน่	ๆ 	ได้	หลายครัง้วทิยากรจงึมกัเป็นฝ่ายสรปุประเดน็การเรยีนรูภ้ายหลัง

การท�ากจิกรรมต่าง	ๆ 	ด้วยตนเอง	อย่างไรกต็าม	การให้ผูเ้รยีนเป็นผูส้รปุประเดน็การเรยีนรูก้ส็ามารถท�าได้	

โดยวทิยากรเป็นผูต้ัง้ค�าถามช่วยให้ผูเ้รยีนท�าความเข้าใจ	และอภปิรายในกลุม่ใหญ่จนสามารถพฒันาเป็น

ข้อสรุปของแนวคิดที่ต้องการ	ซึ่งแนวทางหลังนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดหลักอย่างมากขึ้น
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5. กำรให้ผู้เรียนระบุแนวทำงกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ในบริบทกำรท�ำงำน	เม่ือการฝึกอบรมจบลง	

มักมีค�าถามตามหลังมาว่า	ฝึกอบรมแล้วได้อะไร	จะใช้ในการท�างานอย่างไร	ขั้นตอนสุดท้ายน้ีจะช่วยให ้

ผู้เรียนสามารถน�าองค์ความรู้จากกิจกรรมไปใช้ในบริบทการท�างานจริงได้	โดยวิทยากรอาจใช้ค�าถาม	 

อาทิ	“สถำนกำรณ์ไหนบ้ำงที่คุณคิดว่ำจะได้ผลลัพธ์ดีขึ้น หำกน�ำเทคนิคนี้ไปใช้ได้” “หำกลูกน้องคุณ

ท�ำงำนได้ผลงำนดี คุณจะท�ำอย่ำงไรในครั้งหน้ำ”	หากข้ามขั้นตอนนี้ไปแล้ว	มีความเป็นไปได้ว่าผู้เรียน

บางคนอาจไม่สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมท้ังหลายกับบริบทการท�างานจริงได้เลย	นั่นหมายความว่า	 ส่ิงที่

เรียนรู้จบลงอยู่ที่ห้องเรียนนั้นนั่นเอง	

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้	เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้เขียนได้จากการไปเข้าร่วมประชุม	ATD	2015	ซึ่งจะเห็นได้ว่า	

รูปแบบการฝึกอบรมมีหลากหลายรูปแบบ	มิใช่เฉพาะการบรรยายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	แต่มีกิจกรรม

ต่าง	ๆ 	ที่วิทยากรสามารถน�าเทคนิค	รูปแบบกิจกรรม	หรือแนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรม

ดังกล่าวข้างต้น	ไปปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ	มีความใหม่	ทันสมัย	ส่งผล 

ให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	นอกจากนี้	ยังช่วยให้ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับองค์ความรู้ได้อย่างครบถ้วน	ผ่านกระบวนการฟัง	การคิด	การลงมือปฏิบัติ	 

การสรุปบทเรียน	ฯลฯ	ที่สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่ท่านได้ทราบแล้ว	ทั้งนี้	นอกจากทั้งวิทยากร	

และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประโยชน์แล้ว	ยังส่งผลให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้	และบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

มาถึงช่วงท้ายนี้	ท่านคิดว่าใช้การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเป็นส่ิงที่ยากไหมคะ...แน่นอนค่ะ	แรก	ๆ	 

อาจจะต้องใช้ความคดิและความพยายามมากหน่อย	แต่เช่ือเถอะค่ะว่า	เมือ่ท่านได้เริม่และลองใช้กจิกรรม

แทนการบรรยายไปเรื่อย	ๆ	แล้ว	ท่านจะเห็นผลท่ีคุ้มค่าและเกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบกิจกรรม 

ได้เรื่อย	ๆ	ต่อไป	ผู้เขียนขอคอนเฟิร์ม

............................................................................

อ้ำงอิง
	 •	 เอกสารประกอบการประชุม	ATD	2015:	session	TU121	Write	activities	to	make	boring	lectures 

	 	 disappear,	Jean	Barbazette,	The	Training	clinic
	 •	 หนงัสอื	Active	training:	a	hand	book	of	techniques,	designs,	case	example,	and	tips,	Mel	Silberman	 

	 	 with	Carol	Auerbach			
	 •	 วิจิตร	อาวกุล,	การฝึกอบรมและการพัฒนา.โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:	กรุงเทพ,	2540
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“อันดนตรีมีคุณทุกอย่ำงไป ย่อมใช้ได้ดังจินดำค่ำบุรินทร์”	ส�าหรับบทกลอนท่อนนี้ผมเชื่อว่า

หลายท่านทีเ่ป็นคอกวต้ีองเคยผ่านตาให้รูส้กึคุน้เคยอยูบ้่าง	ซึง่ท่อนนีเ้ป็นส่วนหนึง่ในบทกลอนประโยคทอง

ของสุดยอดกวีในต�านาน	พระสุนทรโวหาร	(ภู่)	 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าคนไทยเรารู้จักคุณค่าของดนตรีมา

ยาวนานแล้ว	บทกลอนท่อนนี้คัดมาจากนิทานค�ากลอนชิ้นเอกของท่าน	นั่นก็คือนิทานเรื่อง	พระอภัยมณี	

ซึ่งตามท้องเรื่อง	พระอภัยมณีในฐานะเจ้าชายแห่งกรุงรัตนาต้องไปเรียนสรรพวิชา	เพื่อน�ากลับมาใช้ใน

การบริหารบ้านเมือง	แต่วิชาต่าง	ๆ 	มากมายที่มีอยู่	มีเพียงวิชาเดียวที่พระอภัยมณีพระเอกของเรื่องเลือก	

คือ	วิชาการเป่าปี่	และบทกลอนข้างต้นเป็นการบอกเล่าถึงการตัดสินใจของพระอภัยมณี

ส่วนใหญ่เรามักคิดว่า	ดนตรีเป็นแค่สุนทรียศิลป์แขนงหนึ่ง	ที่เสพได้ด้วยโสตประสาท	เสพเพื่อสร้าง

ความสวยงาม	ผ่อนคลายอารมณ์	คลายความเครียด	ฟังเพลิน	ๆ	แต่ในความเป็นจริง	การฟังดนตรีมีผล

ต่อร่างกายและจิตใจมากกว่าท่ีคิด	หากยังนึกไม่ออกว่าฟังแล้วมีผลอย่างไร	ขอให้ท่านปิดบทความนี้ลง	

แล้วลองเปิดดนตรทีีม่เีสยีงกลอง	เสยีงเบส	ดงั	ๆ 	แน่น	ๆ 	และมจีงัหวะเรว็	ๆ 	จากนัน้	หลับตาเอามอืทาบอก	

แล้วตั้งใจฟังสักครู่	ท่านจะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของท่าน	จังหวะการเต้นของหัวใจท่าน

จะเปลี่ยนไป	จากนั้น	ท่านลองสังเกตตัวเองดูว่า	อารมณ์และความรู้สึกของท่านเป็นเช่นไร	ยังไม่ต้อง

บอกใคร	แต่ขอให้ท่านลองเปลี่ยนเพลงจากเมื่อสักครู่	เป็นดนตรีบรรเลงด้วยเปียโนเบา	ๆ	ยิ่งถ้าเพลงนั้น

เคล้าด้วยเสียงธรรมชาติ	นกร้อง	หรือสายน�้าไหล	ท่านจะยิ่งเห็นความแตกต่างทั้งทางกายและทางจิตใจ

ได้อย่างชัดเจน	บางครั้งเพลงบางเพลง	ดนตรีบางประเภทอาจท�าให้ท่านรู้สึกสนุกสนาน	อยากร่ายร�า	

กระโดดโลดเต้น	บางทีท�าให้ท่านเศร้าหดหู่อยากร้องไห้	และก็มีดนตรีบางประเภทที่ท�าให้ท่านรู้สึก

ล่องลอย	มีจินตนาการ	เกิดการรับรู้	เข้าใจ	และจดจ�าได้ดียิ่งขึ้น1

1	“ดนตรีบ�าบัด	Music	Therapy”	นพ.ทวีศักดิ์	ศิริรัตน์เรขา	(www.happyhomeclinic.com)

ดนตรี
มิใช่แค่อาวุธในการฆ่าเวลา

ระหว่างฝึกอบรม

โดย กุลวัฒน อิมะไชย์

MOVE
THE NEW
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ท่านอาจจะตั้งค�าถามว่า	แล้วดนตรีไปมีผลต่อร่างกาย	อารมณ์	และความรู้สึกได้อย่างไร2,	3,	4,	5	ที่เป็น 

เช่นนี้เพราะว่า	คลื่นเสียงของเครื่องดนตรีท่ีบรรเลงเป็นท่วงท�านองและจังหวะของดนตรีไปก่อให้เกิด 

ความเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	 ในสมองของเรา	ท�าให้การท�างานของเซลล์สมองและสารส่ือประสาทม ี

การเปลีย่นแปลงไป	เป็นผลให้ความคดิ	อารมณ์	ความรูสึ้กเปล่ียนไปด้วย	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัลักษณะของดนตร	ี

จังหวะ	ท่วงท�านอง	ตลอดจนประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงนั้นเป็นอย่างไร	

เราจะพบว่า	หากฟังดนตรีที่มีจังหวะช้า	ๆ	จะท�าให้รู้สึกผ่อนคลาย	สงบ	อยากหลับ	ในทางกลับกัน 

ดนตรีที่มีจังหวะเร็ว	 เร่งเร้า	จะท�าให้เรารู้สึกตื่นตัว	สนุกสนาน	ส�าหรับความช้าหรือเร็วของดนตรีนั้น	 

เราจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับจังหวะการเต้นของหัวใจ	ถ้ำเพลงมีจังหวะเร็วกว่ำจังหวะกำรเต้น 

ของหัวใจ เรำเรียกว่ำเพลงเร็ว ถ้ำช้ำกว่ำ เรำเรียกว่ำเพลงช้ำ	มีการศึกษาพบว่า	ดนตรีที่มีจังหวะพอดี

กบัจงัหวะกำรเต้นของหวัใจหรอืเรว็กว่ำนดิหน่อยจะมผีลท�ำให้เรำรูส้กึสบำย ๆ  ผ่อนคลำย	แต่กไ็ม่ถงึกบั 

ท�าให้ง่วง	ในขณะเดียวกันก็ท�าให้รู้สึกตื่นตัวอยู่ในที	แต่ก็ไม่มากจนท�าให้วอกแวกขาดสมาธิ	กำรศึกษำ 

พบว่ำ สภำวะแบบนี้เป็นสภำวะที่คนเรำเรียนรู้ได้ดีที่สุด	ดังนั้น	นักการศึกษาจึงมักน�าดนตรีแบบนี้มาใช้ 

เพื่อกระตุ้นหรือเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของคนเรามากขึ้น	ซึ่งนักการศึกษาในต่างประเทศมักน�า 

แนวดนตรีแบบนี้มาเปิดคลอไปในขณะท่ีเรียนหนังสือ	อ่านหนังสือ	หรือท�าการบ้านส�าหรับเด็กวัยเรียน	

เราเรียกว่าเป็น	Background Music for Learning6

นอกจากจังหวะของดนตรีจะมีผลต่อร่างกาย	อารมณ์	และความรู้สึกแล้ว	ประเภทของเครื่องดนตรี 

ทีเ่ป็นทีม่าของคลืน่ความสัน่สะเทอืนทีไ่ปกระทบกบัโสตประสาทการได้ยนิแต่ละชนดิ	กม็ผีลต่อสมองมนษุย์

แตกต่างกันออกไป	ตัวอย่างที่นักดนตรีบ�าบัดมักใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และจดจ�า	เพื่อน�าดนตรีไปใช้

ในการบ�าบัดนั้น	มีแบ่งประเภทของเครื่องดนตรีได้คร่าว	ๆ	ดังนี้

เครื่องดนตรีประเภท ไวโอลิน ซอ ขิม จะเข้ เปียโน ฮำร์ป เป็นเครื่องดนตรีที่ให้คลื่นควำมถี่ของ

เสยีงท่ีสงู จะมผีลต่อสมองส่วนทีใ่ช้ควำมคดิของมนุษย์ได้มากกว่าเครือ่งดนตรทีีใ่ห้เสยีงความถีต่�า่	ดงันัน้ 

ถ้าหากเราต้องการจะเลอืกเพลงเพือ่กระตุน้สมองส่วนกำรเรยีนรู ้กำรใช้ควำมคดิ ใช้เหตผุล	กค็วรเลอืก

2	“ดนตรีเพื่อสุขภาพ	(ตอนที่	1)”	อ.เสาวณีย์	สงฆ์โสภณ	(วารสารคณะแพทยศาสตร์	ศิริราชพยาบาล)
3	“ผลของเพลงโมสาร์ทต่ออัตราการเต้นของหัวใจ	อัตราการหายใจ	ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด	และระยะเวลาการนอนหลับ 

	 	 ในทารก	เกิดก่อนก�าหนด”	สิริลักษณ์	ศรีเศวต	ทิพวัลย์	ดารามาส	เรณูพุกบุญมี	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
4	“ฟังดนตรีแล้วได้อะไร”	นพ.อุดมเดช	เพชรสังหาร	นิตยสารรักลูก
5	“ฟังดนตรีเพิ่มเครือข่ายใยสมอง”	สุชาดา	นิตยสารดวงใจพ่อแม่	ฉบับเดือนสิงหาคม	2006
6	“The	effects	of	background	music	on	learning,	performance	and	behaviour”	Sue	Hallam	and	Anastasia	Kotsopoulou,	 

	 	 Institute	of	Education,	University	of	London
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เพลงทีบ่รรเลงด้วยเครือ่งดนตรใีนกลุม่นี	้และจงัหวะของเพลงกต้็องพอดกีบัจงัหวะการเต้นของหวัใจ	หรอื

เร็วกว่านิดหน่อย	เรามักจะเรียกดนตรีประเภทนี้ว่าดนตรีประเภทช้ำ ฟังสบำย

เครือ่งดนตรปีระเภท ดบัเบิล้เบส เบส กลองใหญ่ เป็นเครื่องดนตรีที่ให้ควำมถี่ของเสียงต�่ำมำก ๆ  

จะมีผลต่อควำมตื่นตัวของสมองและร่ำงกำย	ถ้าจังหวะช้ามาก	ๆ	มันจะให้ความรู้สึกที่เชื่องช้า	อุ้ยอ้าย	

แต่ถ้าจังหวะเร็ว จะท�ำให้รู้สึกตื่นตัว คึกคัก บำงครั้งถึงขั้นดุดันได้	 เช่น	ในสมัยก่อนจะมีการตีกลอง

ใหญ่เพื่อเร่งเร้านักรบให้มีความฮึกเหิมในสนามรบ	ซ่ึงในกาลต่อมาเม่ือการรบแบบประชิดตัวเช่นสมัย

ก่อนหมดไป	ได้มีการวิวัฒนาการการตีกลองใหญ่มาเป็นการตีกลองโชว์	แต่ก็ยังคงเค้ามูลแห่งการสร้าง

อารมณ์ฮึกเหิมในสนามรบอยู่	 เช่น	การตีกลองสะบัดชัย	เป็นต้น	เรามักเรียกดนตรีประเภทนี้ว่า	ดนตรี

ประเภทจังหวะเร็วเร่งเร้ำ

เครื่องดนตรีประเภท เครื่องเปำ ขลุ่ย ฟลูต ปี่ แซกโซโฟน เป็นเครื่องดนตรีที่ให้ควำมถี่ต�่ำ มักจะ

มีผลต่ออำรมณ์ของคนมำกกว่ำ	เคยสังเกตไหมว่า	เวลาฟังเพลงที่บรรเลงด้วยขลุ่ย	อารมณ์ของเราจะ

หวัน่ไหวมาก	เช่น	หากมกีารกล่าวถงึคณุความดขีองผูล่้วงลับประกอบสียงขลุ่ย	อาจท�าให้ท่านถงึกบัน�า้ตาซมึ

ได้เลยทีเดียว	ดังนั้นเพลงที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีในกลุ่มน้ี	จึงไม่เหมาะกับการกระตุ้นการเรียนรู้	

แต่จะเหมาะกับการประเทืองอารมณ์และเร้าความรู ้สึกมากกว่า	 เปิดฟังให้มันซึ้ง	ๆ	 เพื่อร�าลึกถึง

เร่ืองราวบางเร่ือง	แต่ถ้าจงัหวะมนัช้ามาก	ๆ 	บางครัง้อาจท�าให้เข้าสูภ่วงัค์แล้วหลบัไปเลยกไ็ด้	เรามกัจะเรยีก

ดนตรีประเภทนี้ว่า	ดนตรีประเภทสร้ำงอำรมณ์

ในอีกมุมหน่ึง	ท่านจะสังเกตได้ว่าในปัจจุบันดนตรีที่ท�าให้เกิดการฮึกเหิม	มักเป็นดนตรีที่เน้น	

จังหวะเบสและกลองมาก	ๆ	 เช่น	ดนตรีจังหวะ Rock	ดนตรีประเภทนี้	 มักยั่วยุให้เกิดกำรต่ืนตัว 

ปลกุเร้ำพลงั สร้ำงควำมฮกึเหมิเข้มแขง็ในยามทีเ่ราต้องการได้	แต่ในทางกลับกนั	ท่านอาจจะสังเกตได้ว่า	

ตามงานแสดงดนตรีประเภทนี้	 เมื่อมีการแสดงไปสักพัก	มักมีการกระทบกระทั่งกันของผู้ฟังอยู่บ่อย	ๆ	

ซึ่งในแง่มุมหนึ่ง	อารมณ์ร่วมที่เกิดจากดนตรีประเภทนี้	ก็เป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดการกระทบกระทั่งกันได้

ส�าหรับในแง่มุมของนักฝึกอบรมท่ัวไปแล้ว	มักมองว่ำ ดนตรีเป็นแค่หนึ่งในเครื่องมือในกำรจัด

ฝึกอบรมทีม่รีะดบัควำมส�ำคญัในระดบัต�ำ่	เช่น	เป็นตวับอกระยะเวลาในการท�ากจิกรรม	เป็นตวัช่วยในการ

ฆ่าเวลาในบางช่วง	ซึง่ในการใช้ดนตรมีกัเปิดโดยอาศยัแนวคิดแค่ว่า	“เปิดกนัเงยีบและเปิดแก้ง่วง”	เท่านัน้

แต่ในความเป็นจริง	หากเราน�าแนวคิดของนักการศึกษา	นักดนตรีบ�าบัด	และนักฝึกอบรมมาบูรณาการ

เข้าด้วยกัน	ดนตรีท่ีเปิดน้ันจะกลำยเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมกำรเรียนรู้ได้อย่ำงดีเยี่ยม ขอเพียงแค่เลือก

เปิดให้ถูกจังหวะ ถูกที่ ถูกเวลำ	เท่านั้น	
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หากจะอธิบายให้เห็นภาพ	ขอให้ท่านลองนึกถึงการจัดฝึกอบรมใด	ๆ	ก็ได้	สัก	1	โครงการ	เราจะ

สามารถแบ่งช่วงฝึกอบรมได้แบบหยาบ	ๆ	ง่าย	ๆ	เป็น	3	ช่วง	คือ	ก่อนเริ่มการฝึกอบรม	ขณะฝึกอบรม	

และหลังบรรยายจบลง	ผมจะยกตัวอย่างการใช้ดนตรีในแต่ละช่วงให้ท่านเห็นภาพได้ดังนี้

ช่วงก่อนกำรฝึกอบรม	ไม่ว่าจะเป็นวันแรกหรือวันที่เท่าไร	ช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายหลังทานอาหาร 

กลางวันก็ตาม	ช่วงเวลานี้มักเป็นช่วงแห่งความเครียดของนักฝึกอบรม	กล่าวคือ	 มักจะมีความรู้สึก 

กงัวลว่า	คนจะมาตามความคาดหมายหรอืไม่	ลงชือ่แล้วแต่คนยงัไม่ยอมเข้าห้อง	จะถงึเวลาวทิยากรมาแล้ว 

ผู้เข้ารับการอบรมยังไม่น่ังประจ�าท่ี	คนจะหายไปมากน้อยขนาดไหน	 ผู้เข้ารับการอบรมจะง่วงเหงา 

หาวนอน	ท�าให้บรรยากาศการฝึกอบรมน่าเบื่อหรือไม่	นักฝึกอบรมสามารถใช้ดนตรีช่วยในช่วงเวลานี้

ได้	โดยใช้ดนตรีจังหวะเร็วเร่งเร้า	ที่มีเสียงเบสและกลองที่หนักหน่วง	โดยเพลงประเภทน้ี	ควรเปิดเม่ือ 

ใกล้ถึงเวลาที่จะเข้าสู่การฝึกอบรม	เพลงประเภทนี้	จะท�ำให้ผู้ฟังเกิดควำมคึกคัก สดชื่น สนุกสนำน  

และรู้สึกว่ำอีกสักครู่จะถึงเวลำเริ่มกำรอบรมแล้ว	ดังน้ัน	จึงเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

รีบเข้ำมำยงัท่ีนัง่ของตนเอง และจะมคีวำมรูส้กึคกึคกั ไม่ง่วงเหงำหำวนอน และเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศ 

ก่อนกำรฝึกอบรมได้อย่างดีอีกด้วย

ช่วงเวลำขณะฝึกอบรม	ในช่วงเวลานี้	นักฝึกอบรมสามารถใช้ดนตรีทั้งประเภทจังหวะเร็ว	 เร่งเร้า	 

และดนตรีจังหวะช้าฟังสบายได้ตามแต่เป้าหมายที่ต้องการ	 เช่น	ช่วงใดมีกิจกรรมที่ต้องสร้ำงอำรมณ์

สนุกสนำน มีกำรขยับตัว มีกำรโยกย้ำยเปลี่ยนแปลงที่นั่ง หรือต้องใช้ควำมรวดเร็วในกำรท�ำกิจกรรม 

(Speed	Activity)	หรือต้องกำรเร่งเร้ำบำงอย่ำง	(เช่น	เร่งให้ท�ากิจกรรมเร็วขึ้น	เร่งให้รู้ว่าจะหมดเวลา 

ที่ก�าหนด)	ในช่วงเวลาเหล่าน้ี	สามารถใช้ดนตรีจังหวะเร็วเร่งเร้ำ	 เป็นเครื่องมือในการท�าให้ได้ตาม 

เป้าหมายได้	หรอืช่วงใดทีต้่องกำรให้ผูเ้ข้ำรบักำรอบรมท�ำกจิกรรมทีต้่องใช้ควำมรู ้ประสบกำรณ์ ซึง่ต้อง 

มสีมำธ ิมคีวำมคดิสร้ำงสรรค์ เกดิจนิตนำกำร สำมำรถท�ำควำมเข้ำใจและร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ด้อย่ำง 

มีคุณภำพ	ในช่วงเวลาเหล่าน้ี	สามารถเปิดดนตรีจังหวะช้ำฟังสบำยโดยเฉพำะดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรี

ประเภท ไวโอลิน ซอ ขิม จะเข้ เปียโน หรือ ฮำร์ป เพื่อสนับสนุนกลไกทำงควำมคิดของสมองได้ 

แต่หากกำรฝึกอบรมบำงประเภทจ�ำเป็นที่จะต้องอำศัยกำรสร้ำงอำรมณ์เศร้ำในสภำวะกดดัน 

เช่น	เรื่องการปลูกจิตส�านึกในเรื่องยาเสพติด	เรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	เรื่องคุณธรรม	จริยธรรม		

เป็นต้น	เรื่องเหล่าน้ีจ�าเป็นต้องท�าให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ถึงผลได้	ผลเสีย	บาปบุญคุณโทษ	ซึ่งการสร้าง

อารมณ์เศร้าในสภาวะกดดันนั้น	จะท�าให้ผู้เข้าเข้ารับการอบรม	เข้าใจ	และจดจ�าได้ดีกว่าการฟังบรรยาย

เฉย	ๆ	 เพื่อให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น	ผมขอยกตัวอย่างโครงการอบรมเยาวชนไทยห่างไกล 

ยาเสพติด	ในการบรรยายของวิทยากรในบางช่วงจะเล่าถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูก	เพื่อให้ผู้เข้ารับ 
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การอบรมคิดพิจารณาถึงสิ่งท่ีจะท�าว่าจะท�าให้แม่เสียใจขนาดไหน	ซึ่งในช่วงนี้	วิทยากรจะบรรยายถึง

ความเจ็บปวดในการคลอดบุตร	พร้อมทั้งเปิดภาพขณะที่ท�าการคลอดบุตรประกอบการบรรยาย	และ

ที่ส�าคัญ	ในช่วงน้ีจะเปิดดนตรีประเภทที่สร้ำงอำรมณ์	ซึ่งเป็นเพลงบรรเลงที่เป็นเสียงขลุ่ยที่แผ่วเบา

และโหยหวน	ท�าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีอารมณ์ร่วมและเข้าใจในความเจ็บปวดในการคลอดตนออกมา	

ในบางครั้งอาจท�าให้ผู้เข้ารับการอบรมร้องไห้ออกมา	ซึ่งอารมณ์เศร้าในสภาวะกดดันเช่นนี้	จะมีผลให้

เกิดความประทับอยู่ในใจ	เม่ือไหร่ท่ีผู้เข้ารับการอบรมมีส่ิงยั่วยุก็จะท�าให้นึกถึงภาพ	เสียง	บรรยากาศ	

ค�าบรรยาย	ท�าให้ต้องยั้งคิดมากยิ่งขึ้น	

ช่วงหลังบรรยำยจบลง	ไม่ว่าจะเป็นช่วงระหว่างเปลี่ยนวิทยากรหรือช่วงจบการฝึกอบรม	ดนตรี

ก็ยังมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้เข้ารับการอบรมเช่นกัน	เช่น	หากต้องการให้ผู้เข้าร่วมการอบรมคิด

ไตร่ตรองถึงสิ่งท่ีได้ฟังบรรยายมา	หรือต้องการให้มีค�าถาม	ดนตรีจังหวะช้าฟังสบายที่ใช้เครื่องดนตรี

ประเภท ไวโอลิน ซอ ขิม จะเข้ เปียโน หรือ ฮำร์ป	จะเป็นดนตรีที่เหมาะสมกับช่วงเวลานี้	แต่หาก

ต้องการสร้างบรรยากาศไม่ให้ซมึเศร้าเหงาหงอยให้กระปรีก้ระเปร่า	หรอืต้องการจดัเตรยีมห้องใหม่ส�าหรบั

การบรรยายหรอืกจิกรรมในรปูแบบอืน่	หรอืแม้แต่เวลาทีผู่เ้ข้ารบัการอบรมสอบถามวทิยากรจนเกนิเวลา

ท�าให้กระทบต่อตารางการฝึกอบรม	นักฝึกอบรมสามารถใช้ดนตรีจังหวะเร็ว	เร่งเร้า	เป็นเครื่องมือใน

การจัดการกับกรณีดังกล่าวได้อย่างแนบเนียน

อย่างไรกต็าม	ในการใช้ดนตรปีระกอบการฝึกอบรมนัน้	ถงึแม้จะมปีระโยชน์ในแง่มมุต่าง	ๆ 	มากมาย	

แต่หากใช้ไม่ถูกอาจเกิดผลเสียอย่างที่คาดไม่ถึงขึ้นมาก็ได้	ดังนั้น	จะขอน�าข้อพึงระวังบางประการ7 

มาเสนอ	เช่น	

•	 ดนตรีจังหวะช้าฟังสบาย	ไม่ควรเปิดเบำหรือดังจนเกินไป	เพราะจะท�าให้แปรสภาพจาก	Voice

	 (เสียงชวนฟัง)	กลายเป็น	Noise	(เสียงน่าร�าคาญ)	ได้	

•	 ในทางกลับกัน	ดนตรีจังหวะเร็ว	 เร่งเร้า	 ก็ไม่ควรเปิดเบาจนไม่ได้อารมณ์	และไม่ควรเปิดดัง

	 จนแสบแก้วหู	ที่ส�าคัญ	ไม่ควรเปิดดนตรีประเภทนี้นานจนเกินไป

•	 กำรเปิดดนตรีควรใช้วิธีปิดเสียงก่อนเปิดดนตรี	 เมื่อระบบเริ่มเล่นเพลงแล้ว	ค่อยเปิดเสียง

	 ให้ค่อย	ๆ	ดังข้ึนจนพอดีกับสถานการณ์ในขณะนั้น	ในมุมกลับกัน	การปิดดนตรีก็เช่นเดียวกัน	

	 ควรใช้วิธีค่อย	ๆ	ลดเสียงลงจนสุดก่อน	แล้วค่อยปิดการเล่นดนตรี	กำรเปิดหรือปิดโดยไม่ใช้

 วิธีเพิ่มหรือลดเสียงดังที่ผมเล่ามานี้	จะมีผลท�ำให้เกิดควำมตกใจ เกิดควำมสงสัยว่าอุปกรณ์

	 มปัีญหาหรอืไม่	ซึง่จะท�าให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมเกดิควำมไม่มัน่ใจ ซึง่เป็นผลเสยีต่อการฟังบรรยาย

7	“ดนตรีบ�าบัด”	น�าเสนอในการประชุมวิชาการ	“การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความปวดเฉียบพลัน:	การประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
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•	 การเลือกดนตรีแต่ละเพลงมาใช้	ควรเลือกดนตรีบรรเลงที่แต่งขึ้นมำเพื่อเป็นเพลงบรรเลง 

 โดยเฉพำะ	ไม่ควรน�าเพลงที่เคยมีคนร้องมาท�าเป็นเพลงบรรเลง	ซึ่งเพลงประเภทนี้มักเป็นเพลง 

	 ที่เป็นที่นิยมและคุ้นหู	ท�าให้ผู้เข้ารับการอบรมเสียสมาธิ	 เพราะจะพยายามฟังและร้องตาม	 

	 ไม่สนใจวิทยากรและเนื้อหาต่าง	ๆ

ดังนั้น	“อันดนตรีมีคุณทุกอย่ำงไป ย่อมใช้ได้ดังจินดำค่ำบุรินทร์”	จะเป็นจริงได้	ดนตรีจะมีค่า 

ดั่งทองในการฝึกอบรมหรือไม่	ขึ้นอยู่กับนักฝึกอบรมว่าจะเลือกใช้ให้ถูกจังหวะ	ถูกที่	ถูกเวลา	ได้มาก 

ขนาดไหน	หากรู้จักเลือกแล้ว	ดนตรีจะมิใช่แค่อำวุธในกำรฆ่ำเวลำระหว่ำงฝึกอบรมอีกต่อไป

............................................................................
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Gamification 
เทรนด์ใหม่ในการท�างาน

ที่มากกว่าความสนุก

Picture: http://solutions.pageuppeople.com/rs/pageuppeople/images/Gamification_large.JPG

โดย พรศิริ  เจริญสืบสกุล

“ถ้ำเรำสำมำรถสร้ำงบริบทกำรท�ำงำนเหมือนก�ำลังเล่นเกมได้ก็คงดีสินะ”	ประโยคนี้ผุดขึ้นในหัว

ของผู้เขียนทันทีที่ได้เห็นตัวอย่างของการน�าเกม	(Game)	มาประยุกต์ใช้กับการท�างาน	หรือที่รู้จักกันดี

ในโลกของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลว่า	“Gamification”	(เกม-มิ-ฟิ-เค-ชั่น)	ซึ่งก�าลังเป็นที่สนใจและ

ถือเป็นเทรนด์	 (Trend)	 ท่ีก�าลังมาแรงระดับโลก	(ATD	เสนอเป็นหนึ่งในเทรนด์ที่ก�าลังมา	ณ	ขณะนี้)	

โดยเป็นการน�าหลักของเกมมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	และสร้างบริบทการท�างานให้

ไม่น่าเบือ่ดงัทีเ่คยเป็นมา	ซึง่ผูเ้ขยีนเหน็ว่าประเดน็นีน่้าจะสามารถน�ามาใช้กบัระบบราชการได้เช่นเดยีวกนั
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กับที่ปรากฏในภาคเอกชน	เพราะจะช่วยสร้างสีสันให้กับภาพลักษณ์ของระบบราชการที่มักจะดูไม่ค่อย

ทันสมัยได้มากทีเดียว	เนื่องจากเรื่องที่	“สนุกสนำน”	ดูจะเป็นรูปแบบที่รับได้ยากส�าหรับระบบราชการ

ที่คนจ�านวนไม่น้อยมองว่าต้องคงความดั้งเดิม	จริงจัง	 เคร่งขรึมเอาไว้จะได้ดูน่าเชื่อถือ	จึงส่งผลให ้

ผู้บริหารภาครัฐมักไม่กล้าเสี่ยงกับการน�าอะไรที่เป็นเรื่องการท�างานเชิงศิลป์	หรือแนวการตลาดเข้ามาใช้	 

ทั้ง	ๆ	ที่บางครั้งเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะช่วยสร้างความเชื่อมโยงภาครัฐให้ใกล้ชิดกับผู้รับบริการได้มากยิ่งขึ้น	

อย่างไรก็ตาม	ผู้เขียนพบว่าปัจจุบันนี้มีบางส่วนราชการได้ทดลองน�ามาใช้บ้างแล้ว	ซึ่งนั่นช่วยจุดประกาย

ความหวังว่า	“หำกจะท�ำจริง ๆ ก็ย่อมท�ำได้”	และจะขอยกตัวอย่างให้ได้รับทราบกันในช่วงท้ายของ

บทความชิ้นนี้

ก่อนอื่นเราคงต้องมาท�าความรู้จักนิยามของ	Gamification	กันเสียก่อน	แล้วค่อยไปดูกันว่า	

Gamification	มีลักษณะอย่างไรกันหลังจากนั้น

Gamification	คือ	การน�าองค์ประกอบของเกม	อาทิ	ความสนุกสนาน	การสะสมคะแนน	กฎ	 

กติกาของเกม	เป็นต้น	มาประยุกต์เข้ากับกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง	ๆ	อย่างมีเป้าหมาย	โดยที่ไม่ใช่

แค่การเล่นสนุกเพียงอย่างเดียวน่ันเอง	เกมสามารถท�าลายเส้นบาง	ๆ	ที่กั้นระหว่างการเรียนรู้อย่างเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการได้	การเรียนรู้ที่แฝงอยู่ในการเล่นจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนศึกษาอย่าง

ไม่มีที่สิ้นสุด	เพื่อให้รู้มากยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป	และเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา1

ปัจจบุนั	Gamification	ถกูดดัแปลงเข้ากบัทัง้เรือ่งของการศกึษา	การแพทย์	วทิยาศาสตร์	การตลาด	

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ซึ่งอันที่จริงมีแนวคิดที่ใกล้เคียงกับ	Gamifacation	อีกหลายอย่าง	อาทิ2

Advergames	ถกูใช้ในการส่งเสรมิการขายและบรกิารของแบรนด์สนิค้าต่าง	ๆ 	เช่น	Lay’s	Superfan	

ที่ให้ลูกค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกผลิตภัณฑ์มันฝรั่งทอดกรอบแบบใหม่ของบริษัท	โดยมีรางวัล 

ให้กับซูเปอร์แฟนของเลย์ด้วย	ซึ่งนั่นช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้า

The Serious games	 เป็นการใช้เกมโดยก�าหนดวัตถุประสงค์	มักใช้กับเรื่องของการศึกษาหรือ

พัฒนาฝึกอบรม	โดยบางครั้งถูกเรียกว่า	“Game with purpose”

Simulations	เป็นการจ�าลองสถานการณ์ซ่ึงเกิดขึน้ในชวีติจรงิในรปูแบบของเกม	โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อให้ผู้เล่นรู้สึกว่าอยู่ในภาวะท่ีมีความเสี่ยง	 ซ่ึงเรามักจะพบเห็นได้ในการพัฒนาบางสายอาชีพ	เช่น	 

นักบิน	และปัจจุบันใช้ในทางธุรกิจด้วย	เช่น	การจ�าลองการตัดสินใจ	การบริหารธุรกิจ	เป็นต้น

1	Aekkapol	Pollamart.	Gamification	 in	Education,	February	26th,2015.	<http://c4ed.lib.kmutt.ac.th/x-classroom/ 
	 ?tag=gamification>

2	Guido	Cramer.	2014.	Examples	of	Gamification,	February	12nd,	2015.	<http://examplesofgamification.com/>
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จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น	พบว่า	Gamification	 ไม่ใช่เรื่องใหม่เอี่ยมอ่องที่เพิ่งจะเกิดขึ้น

เมื่อไม่นานมานี้	แต่เป็นเรื่องที่มีฐานคิดจากการใช้วิธีการ/กิจกรรมที่สนุกสนานเข้ามาประยุกต์ใช้ในงาน

หรือการส่งเสริมการเรียนรู้	โดยมีความแตกต่างไปจากในอดีต	คือ	การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ	IT	หรือ	

Application	ต่าง	ๆ 	ทีม่คีวามทนัสมยัและรดุหน้าอย่างมากให้เข้ามาผสมผสานด้วย	จนเกดิเป็นนวตักรรม

ใหม่	ๆ 	ที่นักการศึกษาและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก�าลังให้ความสนใจในการน�ามาประยุกต์ใช้อย่างยิ่ง	

เพราะ	“ควำมสนุก ก็หมำยถึง กำรได้เรียนรู้ ควำมดึงดูดใจ ควำมกระหำยใคร่รู้ใคร่ลอง”3

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์อย่างใกล้ชิดและมีแนวโน้มที่จะ

เพิ่มมากขึ้นเรื่อย	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	แม้ว่าเทคโนโลยีจะมีทั้งด้านบวกมากมายแต่ก็มีด้านลบด้วยเช่นกัน	

ดงันัน้	การเลอืกใช้ให้เกดิประโยชน์และสร้างสรรค์เป็นเรือ่งส�าคญักว่า	Gamification	เข้ามามบีทบาทมาก

ในเรื่องของ	“ธุรกิจ”	และปัจจุบันขยายไปถึงเรื่องของการแก้ปัญหายาก	ๆ	ปัญหาที่มีความซับซ้อน	

หรือปัญหาที่ไม่เคยมีใครแก้ได้มาก่อนด้วย	โดยตัวอย่างที่จะหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังในที่นี้มีอยู่หลายกรณี

ที่น่าสนใจ	อาทิ4

Foldit	เป็นเกมทีถ่กูสร้างข้ึนเพือ่แก้ไขปัญหาทางวทิยาศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบั	“Supercomputer” 

โดยโปรแกรมเมอร์ผู ้ เช่ียวชาญและนักวิจัยของ	University	 of	Washington	ต้องการสร้าง	

Supercomputer	ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนมาก	ๆ	ได้	จึงพยายามจ�าลองความสามารถของ	

Supercomputer	ของมนุษย์	 (สมอง)	 โดยอ่านข้อมูลจากวิธีการแก้ปัญหาในเกม	 ซ่ึงนักวิจัยกลุ่มน้ี

เลอืกใช้ปัญหา	เรือ่ง	การปะตดิปะต่อ	Protein	Fold	ซึง่เป็นหนึง่ในปัญหาทีย่ากทีส่ดุทางชวีวทิยาของโลก

และไม่มีใครเคยแก้โจทย์น้ีได้มาก่อน	มาสร้างเป็นเกมที่เหมือนเกม	Puzzle	ให้ผู้คนได้เข้ามาทดลอง

ปะติดปะต่อโครงสร้างโปรตีนน้ีกันตามจุดประสงค์ของนักวิจัย	ทุกคนแปลกใจมากที่หลังจากเกมนี้

เปิดออนไลน์เพียง	10	วัน	โจทย์ปัญหาที่ไม่มีนักวิทยาศาสตร์แก้ได้มาก่อนนี้ก็ได้รับการแก้ไข	ท�าให้ได้

ค�าตอบว่าโครงสร้าง	M-PMV	ท่ีถูกต้องคืออะไร	จากผู้เล่นที่สมัครเข้ามากว่า	240,000	คน	จึงถือเป็น

รูปแบบแรก	ๆ	ของ	Gamification	ที่ท�าให้โลกตะลึง

อีกตัวอย่างที่น่าสนใจ	คือ	Pain Squad	ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่น	(application)	บนโทรศัพท์มือถือ

ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เด็ก	ๆ	ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งให้ต่อสู้กับโรคมะเร็งได้	โดยใช้เกมที่มีความน่าสนใจ

เข้ามาช่วยในตัง้เป้าหมายให้กบัผูป่้วย	โดยลดความรูส้กึโดดเดีย่วในการต่อสูก้บัโรคร้าย	และในขณะเดยีวกนั

ก็ช่วยให้นักวิจัยเก็บข้อมูลความเจ็บปวดของผู้ป่วยโรคมะเร็งได้จริงอีกด้วย

3	Michael	John.	2014.	“Gamification	Is	Dead”,	Long	live	Games	for	Learning”,	February	20,	2015.	<http://techcrunch.com/
	 2014/10/05/gamification-is-dead-long-live-games-for-learning/>

4	Guido	Cramer.	2014.	Examples	of	Gamification,	February	12nd,	2015	<http://examplesofgamification.com/>
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5	Ben	Rossi.	2014.	Gamification:	not	fun	and	games,	but	a	serious	HR	tool,	February	26th,	2015.	<http://www.information-age.com/ 
	 it-management/skills-training-and-leadership/123458498/gamification-not-fun-and-games-serious-hr-tool#sthash. 
	 d2oPbgPy.dpuf>

6	 เกม	“LDD’s	IM-Farm”	ฐานข้อมลูจ�าลองการเกษตรกรรม,	กรมการพฒันาทีด่นิ	(ออนไลน์).	(2558)	สบืค้นจาก	http://www.ldd.go.th/th-TH/ 
	 ฐานข้อมูลจ�าลองการเกษตรกรรม/[26	พฤษภาคม	2558]

ส�าหรับตัวอย่างในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	 (HR)	นั้น	Gamification	ถูกน�าไปใช้ใน 

หลายเรื่อง	ซึ่งในภาคเอกชนเริ่มนิยมน�ามาใช้กับการสรรหา	(Recruitment)	ซึ่งพบว่า	ช่วยในการหาคนที่

มีสัมผัส	(Sense)	ดีทางธุรกิจได้	บริษัท	HCL	Technology	ได้น�า	Gamification	มาใช้	สามารถลดภาระ 

ค่าใช้จ่ายในการละเมิดสัญญาได้หลายล้านดอลลาร์	 ในระยะเวลา	18	เดือนที่น�ามาใช้สามารถสรรหา 

คนทีใ่ช่ส�าหรบัองค์กรได้มากยิง่ขึน้	เพราะเหน็บคุลกิของผูส้มคัรได้ชดัเจนยิง่ขึน้จากการใช้	Gamification	

ส�าหรับการสรรหาพนักงานนั่นเอง5

คราวนีก้ม็าถงึ	Gamification	กบัการท�างานในระบบราชการไทยกนับ้าง	หลายท่านอาจยงัไม่ทราบว่า

มหีน่วยงานภาครฐัทีเ่ริม่น�าเอา	Gamification	มาใช้งานแล้วเช่นกนั	นัน่กค็อืผลงานของ	“กรมพฒันำทีด่นิ” 

โดยใช้ชื่อโปรแกรมว่า	“ฐำนข้อมูลจ�ำลองกำรเกษตรกรรม”6	ความน่าสนใจของโปรแกรมนี้	 คือ	 

สร้างขึ้นเพื่อให้เกษตรกรหรือผู้สนใจ	ได้รับทราบข้อมูลถึงความเหมาะสมของที่ดินในการท�าเกษตรกรรม

ของประเทศไทย	โดยแสดงให้เหน็ว่าในแต่ละพืน้ทีม่คีวามเหมาะสมในการท�าเกษตรส�าหรบัพชืชนดิใดบ้าง	 

นอกจากนี้	 เกมยังสามารถช่วยคิดค�านวณต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนแต่ละรอบการเพาะปลูก	ท�าให้ 

ผู้เล่นเห็นภาพเสมือนจริงของอาชีพเกษตรกรรมและสิ่งที่ต้องค�านึงถึงในการท�าเกษตรของตนเองด้วย

Picture: http://www.cundari.com/wp-content/themes/cundari/inc/attachment.php?id=2394&size=full
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การให้ข้อมลูผ่านเกมโดยทีเ่ป็นข้อมลูจรงิของสภาพดนิในแต่ละพืน้ทีป่ระกอบเข้ากบัเกม	(มลีกัษณะ

คล้าย	ๆ	เกม	Farmville	ใน	Facebook)	ซึ่งเพิ่มความน่าสนใจและเป็นการให้ข้อมูลที่ดูไม่จริงจังน่าเบื่อ

ในรูปแบบที่แปลกใหม่	 ซ่ึงมีความแตกต่างจากภาพลักษณ์เดิมที่ส่วนราชการมักจะน�าเสนอข้อมูลใน

รูปแบบที่เป็นทางการจ�านวนมาก	ๆ	ยากต่อการเห็นภาพร่วมกันและมักไม่ได้สอดแทรกกลยุทธ์ทาง

การตลาดไว้เท่าใดนัก	ถือเป็นการสร้างนวัตกรรมของทางราชการที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง	เพราะเป็นงานที่

พบได้ยากในหน่วยงานภาครัฐ	แม้ตัวเกมจะมีข้อจ�ากัดบ้างในตัวโปรแกรม	เช่น	ชนิดของพืชที่มีเพียง

ไม่กี่ชนิด	และไม่ใช่พืชที่ปลูกเป็นรายได้หลักในทุกพื้นที่ของประเทศไทย	หรือการที่โปรแกรมน้ีอาจ

เข้าไม่ถึงเกษตรกรรุ่นเก่า	ๆ	(Gen	Baby	Boomers)	 เป็นต้น	แต่ข้อจ�ากัดดังกล่าวก็ไม่ส�าคัญเท่ากับ

การริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีผู้เขียนมองว่าสามารถน�ามาต่อยอดได้อีกในอนาคต	เพราะหากเกษตรกรสามารถ

เข้าถึงข้อมูลในลักษณะน้ีได้	และโปรแกรมถูกพัฒนาให้ทั้งสามารถเก็บข้อมูลและช่วยเกษตรกรในการ

วางแผนปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้	และอาจเหมาะกับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ใช้	 internet	คล่องแคล่ว	

รวมถึงเรื่องอื่น	ๆ	ที่อาจจะเป็นประโยชน์ได้อีกหลายแง่มุมด้วย
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Gamification	จากตัวอย่างข้างต้นนี้จึงเป็นหนึ่งของการริเริ่มซ่ึงช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการคิด

สร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานในระบบราชการให้มีรูปแบบที่ทันสมัยและแตกต่างจากภาพลักษณ์เก่า	ๆ	ของ

ระบบราชการ	ท่านคงจะได้เห็นแล้วว่า	Gamification	เป็นมากกว่าแค่ความสนุกสนาน	แต่คือ	อีกหนึ่ง

เคร่ืองมอืทีเ่ราสามารถน�ามาสร้างสรรค์กบัการท�างานได้	และน่าจะเป็นเรือ่งยอดเยีย่มหากภาครฐัสามารถ

สร้างนวัตกรรมที่จะช่วยให้บริบทการท�างานที่ถูกมองว่าซ�้าซากจ�าเจกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายและสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการภาครัฐได้ในรูปแบบที่ทันสมัย	และไม่เป็นทางการได้อีกด้วย	รวมถึงยังจะ

สามารถต่อยอดเก็บข้อมูลมาเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานได้ต่อไปด้วย

สิ่งที่ผู้เขียนสนใจและอยากจะท�าต่อไป	คือการน�าเอาหลักการของ	Gamification	มาประยุกต์ใช้กับ

งานพัฒนาของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	โดยที่คิดไว้มี	3	รูปแบบ	คือ	

(1)	ท�า	OCSC	HR	Game	บนคอมพิวเตอร์หรือลงระบบ	Internet	เนื่องจากส�านักงาน	ก.พ.	เป็น 

ผูท้ีท่�าหน้าที	่HR	ของระบบราชการพลเรอืน	เรือ่งทีค่วรจะต้องส่งเสรมิให้เกดิความรูค้วามเข้าใจกค็วรเป็น

เรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเรามีเนื้อหาอยู่ในมือ	เหลือเพียงการน�าเนื้อหานั้นมาคิดวิเคราะห์	

และสร้างเป็นเรื่องราว	(Story	Board)	โดยก�าหนดตัวละคร	สถานการณ์	และเงื่อนไขในรูปแบบของ	

Gamification	แล้วหาบรษิทัทีส่ามารถออกแบบเกมและแอนเิมชนัมาสนบัสนนุแปลงความคดิเป็นรปูธรรม	

เพื่อให้เนื้อหาของ	HR	ที่ส�านักงาน	ก.พ.	รับผิดชอบอยู่สามารถเข้าถึงผู้ที่สนใจด้านการบริหารทรัพยากร

บคุคลในราชการพลเรอืนได้ง่ายยิง่ขึน้	โดยเฉพาะอย่างยิง่นกัทรพัยากรบคุคล	ซ่ึงผู้เขยีนมองว่าอาจสามารถ

เรียนรู้ผ่าน	Gamification	ได้ดีกว่าเนื้อหาที่มาจากการบรรยายในห้องฝึกอบรม

(2)	ท�าเกมบอร์ด	 (ลักษณะเหมือนเกมเศรษฐี)	ที่ใช้เงื่อนไขในรูปแบบของเกมแต่เนื้อหาเป็นเชิง 

การบรหิาร	หรือกลยทุธ์	ซึง่ใช้งบประมาณน้อยมากหากเทยีบกบัการท�าเกมในคอมพวิเตอร์	และยงัสามารถ

ออกแบบโจทย์หรือสถานการณ์ได้หลากหลายอีกด้วย
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(3)	ท�า	Simulation	ที่สามารถใช้ในหลักสูตรของการพัฒนาในระดับต่าง	ๆ	ได้	โดยอาศัยเน้ือหา

จากกรณีศึกษาต่าง	ๆ	มาท�าเป็นบทและโจทย์ให้ผู้เรียนท�าและแก้ปัญหาเสมือนจริง	 ซ่ึงสามารถน�ามาใช้

ในการบริหารความเสี่ยงต่าง	ๆ	ได้	อาทิ	ภัยพิบัติต่าง	ๆ	ที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทย	แล้วน�าเอาตัวละคร

อย่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นบทให้แต่ละหน่วยงานต้องจัดการ	 ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ที่เรียน

โดยใช้	Simulation	เหน็ภาพและความเชือ่มโยงของสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้	รวมถงึทางเลือกในการตดัสนิใจ

ที่ดีกว่าการเรียนจากหนังสือหรือการบรรยายมาก

Picture: https://clubjuegosdemesa.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/Settlers-of-Catan11.jpg
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ท่านสามารถหาข้อมลูเพิม่เตมิในเรือ่ง	Gamification	ได้จากเวบ็ไซต์	http://top5onlinecolleges.org/gamification	
เนื่องจากรวบรวม	Gamification	ไว้กว่า	100	เว็บไซต์

Picture: http://1.bp.blogspot.com/-oWXkmWU4SSI/VFslghrx65I/AAAAAAAAKwo/pcQfYr7yuMI/s1600/DSCN8569.JPG

สิ่งทั้งหลายท่ีผู้เขียนได้เล่ามาท้ังหมดน้ีจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้น	คงอยู่ที่ว่าผู้เขียนจะสามารถไปขาย

แนวคิดนี้ให้ผู้บริหารซื้อได้สักอันหรือไม่	และคงต้องใช้ระยะเวลาและความตั้งใจอยู่พอสมควร	อย่างไรก็ดี	 

ผู้เขียนก็จะพยายามมุ่งม่ันให้เกิด	Gamification	 เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถาบันพัฒนา

ข้าราชการพลเรือนให้จงได้

สุดท้ายนี้	หากท่านผู้อ่านสนใจในเรื่องของ	Gamification	เพิ่มเติมหรืออยากเป็นส่วนหน่ึงที่จะ 

ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการขยายความคิดในเรื่องนี้	ผู ้เขียนขอแนะน�าให้ลอง	Search	 

หาตัวอย่างใน	Google	หรือ	YouTube	แล้วมาพยายามคิด	ริเริ่ม	และสร้างสรรค์สิ่งใหม่	ๆ	ให้หน่วยงาน 

ของท่านและระบบราชการไทยกันให้ได้	แม้เพียงเล็กน้อย	แต่หากมาจ�านวนมาก	ๆ	ก็เป็นไปได้ว่า 

ในอนาคตเรื่องของ	Gamification	จะแพร่หลายในภาครัฐได้	และอาจกลายเป็นส่ิงที่ให้ประโยชน์ต่อ

ประเทศชาติและประชาชนที่มีมากกว่าแค่ความสนุกก็เป็นได้

............................................................................
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“ก้าวใหม่...ของ e-Learning ส�านักงาน ก.พ.

ก้าวใหม่... ที่ (ยังไงก็ต้อง) ถามคุณ”

Picture: http://elearningindustry.com/wp-content/uploads/2015/04/eLearning-Interactivity-Guide-eLearning-Professionals.jpg

ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่า	 เทคโนโลยีของโลกยุคน้ี	ก้าวล�้าไปมากจริงๆ	และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เหล่านี้	นอกจากจะมีส่วนช่วยให้การใช้ชีวิตของเราง่ายขึ้นแล้ว	ยังมีส่วนท�าให้	“พฤติกรรมกำรใช้ชีวิต” 

ของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทีเดียวเช่นกัน	ไม่ว่าจะเป็น	“พฤติกรรมกำรซื้อของ”	ที่ก่อนจะซื้อ

อะไรสักชิ้น	ก็ต้องขอดูรีวิวในอินเทอร์เน็ตก่อนสักหน่อย	และเริ่มหันมาซื้อผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น	

หรือ	“พฤติกรรมกำรติดตำมข่ำวสำร”	 ท่ีอาจเปลี่ยนจากการนั่งดูรายการข่าวเป็นชั่วโมง	ๆ	มาเป็น

การเลือกติดตามข่าวเฉพาะเรื่องที่สนใจผ่านโซเชียลมีเดีย	เป็นต้น	

และก็อาจเป็นไปได้ว่า	“พฤติกรรมกำรเรียนรู ้”	ของพวกเราในยุคเทคโนโลยีเฟ ่องฟูนี้	 ก็คง

เปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนกันนะคะ	 ซ่ึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐนี่ล่ะ	

มีความสัมพันธ์และส�าคัญอย่างยิ่งต่อการส่งมอบบริการของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	

ส�านักงาน	ก.พ.	หากเรารู้ว่าขณะนี้คุณ	ๆ	ทั้งหลาย	 ซ่ึงเป็นผู้รับบริการโดยตรงของเรามีความสนใจ

และต้องการรูปแบบการเรียนรู้แบบใด	หรือประสบปัญหาหรืออุปสรรคใด	ๆ	อยู่หรือไม่	ก็น่าจะเป็น

ข้อมูลชิ้นส�าคัญส�าหรับเราในการเลือกมอบบริการที่	“ตรงใจ”	คุณที่สุดนั่นเองค่ะ..

โดย วัชรวีร์ นิ่มเปำ MOVE
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ว่าแล้ว	สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน	(สพข.)	จึงได้ด�าเนินโครงการพัฒนาเชิงรุกด้วยการเรียนรู้ 

ทางสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	ร่วมกบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	เพือ่ท�าการศกึษา 

ต้นแบบแห่งความส�าเรจ็ในการจดัรปูแบบการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสมกบัผู้เรยีนในศตวรรษที	่21	ทัง้หน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชน	และทั้งในและต่างประเทศ	การทอดแบบสอบถามข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	เก่ียวกับสภาพปัญหาและอุปสรรค	ความต้องการ	และความพร้อมของ

ส่วนราชการกับการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	รวมทั้งการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกัน 

วิเคราะห์ความเป็นไปได้และรูปแบบที่เหมาะสมในการมอบบริการการเรียนรู้ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ที่เหมาะสมของส�านักงาน	ก.พ.	ต่อไป	ซึ่งในบทความนี้	ผู้เขียนจะน�าผลการศึกษาและข้อมูลที่รวบรวม 

ได้จากแบบสอบถามมาเล่าให้อ่านกันค่ะ	

เพศ

สถานที่ปฏิบัติงาน
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สพข.	ได้ท�าการส�ารวจความคิดเห็นข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในส่วนราชการต่าง	ๆ	รวม	

45	แห่ง	จ�านวนทั้งสิ้น	1,322	คน	โดยจ�าแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น	5	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มที่ด�ารงต�าแหน่ง

ระดับบริหาร	จ�านวน	41	คน	กลุ่มที่ปฏิบัติงานในกองการเจ้าหน้าที่หรือกลุ่มงานสารสนเทศ	จ�านวน	

176	คน	กลุ่มที่ด�ารงต�าแหน่งระดับช�านาญการพิเศษขึ้นไปหรือเทียบเท่า	จ�านวน	158	คน	กลุ่มที่ด�ารง

ต�าแหน่งระดับช�านาญการหรือเทียบเท่า	จ�านวน	487	คน	และกลุ่มที่ด�ารงต�าแหน่งระดับปฏิบัติการ

หรือเทียบเท่า	จ�านวน	460	คน	พบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ	

รูปแบบการเรียนรู้ที่ “คิดว่าสนับสนุนการเรียนรู้” และ “สนใจจะเรียนรู้” มากที่สุด 

ภาพรวมของทุกกลุ่มเป้าหมายเห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน	(ทั้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

และเรยีนในชัน้เรยีน)	เป็นรปูแบบทีส่นบัสนนุการเรยีนรูไ้ด้มากทีส่ดุ	สงูถงึร้อยละ	70.2	ตามด้วยการเรยีนรู้

ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์หลากหลายรปูแบบ	ร้อยละ	19.6	เรยีนด้วย	e-Learning	เพยีงอย่างเดยีว	ร้อยละ	5.8	

และเรียนในชัน้เรยีนเพยีงอย่างเดยีว	ร้อยละ	4.4	ซึง่กเ็ป็นค�าตอบทีส่อดคล้องกบัอกีหนึง่ค�าถาม	ทีเ่ราถามว่า	
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“สนใจที่จะเรียนรู้”	ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบใดมากที่สุด	โดยภาพรวมของทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจ 

ที่จะเรียนรู้แบบผสมผสาน	(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และชั้นเรียน)	มากที่สุด	สูงถึงร้อยละ	66.2	ตามด้วย

การเรยีนรูผ่้านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์หลากหลายรปูแบบร้อยละ	20.9	เรยีนด้วย	e-Learning	เพยีงอย่างเดยีว	

ร้อยละ	7.7	และเรียนในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว	ร้อยละ	5.2	

ข้อมลูทีไ่ด้จากแบบสอบถามนี	้ท�าให้เหน็ว่ากลุม่ผูร้บับรกิารของ	สพข.	สนใจและคดิว่าการผสมผสาน 

ระหว่างการอบรมในชั้นเรียนและการอบรมแบบออนไลน์ผ่านส่ือประกอบการเรียนรู้ที่หลากหลาย	 

อย่างเหมาะสม	จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีขึ้น	ซึ่งความจริงแล้ว	ถือว่าเป็นข้อค้นพบที่ตรงกับ 

แนวโน้มการเรียนรู้ของโลกพอดิบพอดีเลยล่ะค่ะ	ยกตัวอย่าง	รายงานประจ�าปีของ	New	Media	 

Consortium	Horizon	เกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยีทางการศึกษา	ที่ระบุชัดเจนเลยว่า	การเรียนรู้ 

แบบผสมผสาน	หรือ	Blended	Learning	 น่ีล่ะ	คือหนึ่งในเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ควรน�ามาใช ้

เพือ่สนบัสนนุและเพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	(New	Media	Consortium	Horizon,	2015)

ข่าวเกี่ยวกับรายงานของ	New	Media	Consortium	Horizon	โดย	Dobo,	N.	(June,	2015)	
เข้าถึงจาก	http://hechingerreport.org	(Dobo,	2015)
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รูปแบบการเรียนรู้ที่ “คิดว่าสนับสนุนการเรียนรู้”

รูปแบบที่ “สนใจจะเรียนรู้”
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ความจริงแล้ว	ในข้อมูลชุดเดียวกันน้ี	ยังมีข้อสังเกตอีกหลายประการเลยนะคะ	หากมีโอกาสจะ 

กลับมาเขียนให้อ่านถึงประเด็นอื่น	ๆ	กันบ้าง	แต่ยังมีข้อมูลอีกหน่ึงชุดที่ขอเล่าให้คุณ	ๆ	ได้อ่านกัน 

ในโอกาสนีเ้ลย	คอืข้อมลูทีไ่ด้จากแบบส�ารวจเก่ียวกบัสภาพปัจจบุนัและสภาพทีค่าดหวงัของประสทิธภิาพ

ของเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายค่ะ

สภาพปัจจุบันและสภาพที่คาดหวังต่อประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช่ในการเรียนรู้

ของกลุ่มเป้าหมาย

จากกราฟจะเหน็ว่า	ปัจจบุนักลุม่เป้าหมายเลอืกเรยีนรูผ่้าน “คอมพวิเตอร์ตัง้โต๊ะ”	และคดิว่าเข้าถงึ 

ความรู้ได้สะดวกที่สุด	โดยที่ในอนาคตก็ยังคาดหวังว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	จะยังคงเป็นเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพในการเรียนรู้สูงที่สุดเช่นกัน	แต่เครื่องมือที่น่าสนใจไม่แพ้กัน	 คือ “สมำร์ทโฟน”	และ	

“โน้ตบุ๊ก”	ที่ตามขึ้นมาเป็นล�าดับท่ี	2	และ	3	ส่วนแท็บเล็ตนั้น	จะเห็นว่าแม้ปัจจุบันจะไม่ได้มีการใช ้

อย่างแพร่หลายมากนัก	แต่ในอนาคตก็มีความคาดหวังที่จะเรียนรู้ผ่านเครื่องมือชนิดนี้เป็นล�าดับที่	4	 

สมาร์ทโฟน
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ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ
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Digital Classroom
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ค่าเฉลี่ย (Mean) ของประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ ในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
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เลยทีเดียวค่ะ	ซึ่งจะว่าไป	ก็สอดคล้องกับรายงานของ	Skillsoft	ที่ท�าการส�ารวจผู้คนในแวดวงการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล	ทั้งฝ่ายก�าหนดนโยบายและฝ่ายผู้เรียนใน	12	ประเทศ	ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก	ได้แก่	

ออสเตรเลีย	จีน	ฮ่องกง	อินเดีย	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	นิวซีแลนด์	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	 เกาหลีใต้	ไทย	

และเวียดนาม	เก่ียวกับแนวโน้มของการเรียนรู้และการพัฒนาในอนาคต	และพบว่าผู้เรียนในภาคพื้น

เอเชียแปซิฟิก	สนใจท่ีจะเรียนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบเคลื่อนที่ได้	 (Mobile	Devices)	ซึ่งก็

ได้แก่	สมาร์ทโฟน	แท็บเล็ต	หรือโน้ตบุ๊ก	มากถึงร้อยละ	82	ในขณะที่ปัจจุบันมีองค์กรที่มอบบริการ

การเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ได้เพียงร้อยละ	44	เท่านั้นเอง	(Skillsoft,	2013)

นอกจากนี้	ผลการส�ารวจประจ�าปีของ	Chartered	Institute	of	Personnel	and	Development	

(CIPD)	ในปีนี้	 (พ.ศ.	2558)	ก็มีการถามความคิดเห็นว่าเทคโนโลยีทางการศึกษาใดที่คิดว่าจะมีอิทธิพล

มากที่สุดในอีก	5	ปีข้างหน้า	 ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามก็พร้อมใจกันเลือก	“Mobile Learning”	มาเป็น

ล�าดับที่	1	(CIPD,	2015)

ที่มา:	Learning	and	Development	Trends	in	Asia	Pacific	White	Paper,	Skillsoft	(2013)
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เห็นข้อมูลทั้งจากการสอบถามกลุ่มผู้รับบริการโดยตรงของ	สพข.	เอง	และจากแนวโน้มเทคโนโลยี

ทางการศึกษาของโลกแล้ว	ก็ท�าให้เรามองเห็นทิศทางการส่งมอบบริการให้	“ตรงใจ”	คุณๆ	อย่างชัดเจน

มากขึ้นทีเดียวค่ะ	ต่อจากนี้ไป	คงจะถึงเวลาที่	สพข.	ต้องเตรียมลูกเล่นและรูปแบบการเรียนรู้ใหม่	ๆ	 

เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงของโลกและสนบัสนนุการเรยีนรูข้องคุณ	ๆ 	ให้ดยีิง่ขึน้	ซึง่คงจะเป็น	“ก้าวใหม่”	

ทีท้่าทายและส�าคญัอย่างยิง่ยวด	และเพราะเป็นก้าวทีเ่รา	“ถามคณุ”	ดงันัน้	จงึเป็นการก้าวทีเ่รามัน่ใจค่ะ..

แล้วคุณ...“พร้อมที่จะก้ำวไปด้วยกัน...หรือยังคะ”

............................................................................

ป.ล.	ปัจจุบัน	สพข.	อยู่ระหว่างการพัฒนารายวิชาใหม่	ๆ	ที่สามารถจะเข้าถึงผ่านทั้งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและ	
	 	 โทรศัพท์เคลื่อนที่	(Mobile	Devices)	หากพร้อมเปิดให้บริการเมื่อไร	จะรีบมาแจ้งทันทีค่ะ!

อ้ำงอิง
	 •	 CIPD.	(2015).	Learning	and	Development	Annual	Survey	Report.	London.
	 •	 Dobo,	N.	 (2015,	 June	29).	hechingererport.	Retrieved	 from	http://hechingererport.org:	 

	 	 http://hechingerreport.org/blended-learning-emerges-as-a-leading-trend-in-education- 
	 	 technology-report-says/

	 •	 New	Media	Consortium	Horizon.	(2015).	The	NMC	Horizon	Report:	2015	K-12	Edition.
	 •	 Skillsoft.	(2013).	Learning	and	Development	Trends	in	Asia	Pacific.	
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สตรแีละความท้าทายต่อความก้าวหน้าในอาชพี

“On the Way to the Top: Challenges for Women”

โดย ดลยำ เปี่ยมสุวรรณ์

บทน�า

นับตั้งแต่ทศวรรษที่	60	เป็นต้นมา	สตรีมีบทบาทมากกว่าการเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยในครัวเรือน	

ซึ่งเป็นเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน	ไม่ว่าจะเป็นการที่สตรีได้รับการศึกษามากขึ้น	ท�าให้มีความรู้

ความสามารถ	และตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง	ในขณะเดียวกันสมาชิกในสังคมที่เป็นบุรุษ

ก็ตระหนักในคุณค่าและศักยภาพของสตรีในการพัฒนาและขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม	รวมไปถึง

สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป	วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเป็นระลอก	ๆ	และอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้น	ก็มีส่วน

ผลักดันให้สังคมต้องปรับมุมมองเรื่องบทบาทสตรี	ส่วนสตรีเองก็ต้องปรับบทบาทของตนเองเช่นกัน
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ในปัจจุบันมีจ�านวนสตรีที่ท�างานนอกบ้านมากขึ้น	และในหลายองค์กรมีสตรีด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ	ๆ	 

หลายคน	ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าปรากฏการณ์นี้เป็นเครื่องยืนยันความส�าเร็จของสตรี	 ในการปรับ

บทบาทและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทัดเทียมกับมาตรฐานที่สังคมวางไว้	และเป็นสัญลักษณ์ที่ชี้

ให้เห็นว่า	สังคมประสบความส�าเร็จในการสร้างความเท่าเทียมทางเพศ	นอกจากนี้	ในหลาย	ๆ	องค์กร

ยังให้ความส�าคัญกับการให้ความรู้	และการสร้างความตระหนักร่วมในบทบาทหญิงและชาย	รวมทั้ง 

ออกมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการคุกคามทางเพศในที่ท�างาน	อย่างไรก็ตาม	นักวิชาการหลายคน

กลบัชีใ้ห้เหน็ว่า	ยังมคีวามท้าทายอกีหลายประการ	ทีส่ตรต้ีองเผชญิ	ไม่เฉพาะเพยีงแต่ภยัจากการคกุคาม

ทางเพศ	และปัญหาที่เกิดจากอคติเรื่องเพศเท่านั้น	แต่รวมไปถึงปัญหาเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพด้วย	

ความท้าทายที่คุกคามความก้าวหน้าของสตรี

ความท้าทายเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ	ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่องค์กรไม่มีการก�าหนดแผน 

ความก้าวหน้าในอาชพีให้กบับคุลากรของตน	แต่ส�าหรบัสตรแีล้ว	การขาดแผนความก้าวหน้าในอาชพีเป็น

เพียงส่วนหนึ่งของสาเหตุเท่าน้ัน	Hewlett	และ	Luce	(2005)	พูดถึงปัญหาที่สตรีเผชิญในการประสบ

ความส�าเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพไว้ในบทความที่ชื่อว่า	Off-Ramps	and	On-Ramps:	Keeping	

Talented	Women	on	the	Road	ว่า	 มีสตรีท่ีมีศักยภาพสูงจ�านวนไม่น้อยเลือกออกจากเส้นทาง 

การท�างาน	โดยสาเหตดุงักล่าวสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท	ประกอบไปด้วย	สาเหตทุีด่งึสตร	ี(Pull)	

และสาเหตุที่ผลักสตรีออกจากภาคการท�างาน	(Push)

 ๏	 สำเหตุที่ดึงสตรีออกจำกภำคกำรท�ำงำน (Pull Factors)	ประกอบไปด้วย	ความรับผิดชอบ 

	 	 เรื่องลูก	ภาระการดูแลผู้ใหญ่และสมาชิกในครอบครัว	รวมไปถึงปัญหาเรื่องสุขภาพด้วย	 

	 	 โดยเฉพาะอย่างยิง่	สตรใีนภาคการท�างานทีอ่ายรุะหว่าง	41-55	ปี	ต้องรบัภาระเรือ่งครอบครวั 

	 	 เป็นอย่างมาก	เพราะเป็นช่วงอายุที่เรียกว่า	“SANDWICH”	 ซ่ึงต้องรับผิดชอบดูแลทั้งลูก 

	 	 ที่ก�าลังโตและผู้สูงอายุของครอบครัว	

	 ๏	 สำเหตุท่ีผลักสตรีออกจำกภำคกำรท�ำงำน (Push Factors) ประกอบไปด้วย	การไม่มี 

	 	 แรงบนัดาลใจในการท�างาน	และการขาดโอกาสในการก้าวหน้าซึง่เป็นสาเหตหุลกั	อกีสาเหตหุนึง่	 

	 	 คือ	ภาระงานที่มากเกินไป
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อย่างไรก็ตาม	สาเหตุที่ท�าให้สตรีตัดสินใจพักงานช่ัวคราวหรือออกจากงาน	คงไม่ได้เป็นเพราะ

สาเหตใุดสาเหตหุนึง่	แต่เป็นเพราะหลาย	ๆ 	สาเหตรุวมกนั	เช่น	การทีส่ตรเีผชญิกบัภาระงานทีม่ากเกนิไป	

ท�าให้ไม่สามารถจดัสรรเวลาให้กบัภาระครอบครวั	จงึตดัสนิใจเลอืกจะทุม่เทให้กบัการดแูลครอบครวั	เป็นต้น	

นอกจากนี้	จากรายงานผลการศึกษาของ	McKinsey	&	Company	(2014)	พบว่า	ผู้ชายและผู้หญิง

มีทัศนคติต่อศักยภาพของสตรีในการเป็นผู้น�าหรือการด�ารงต�าแหน่งส�าคัญขององค์การอย่างต�าแหน่ง

บริหารหรือผู้จัดการอาวุโสแตกต่างกัน	ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้หญิงส่วนใหญเ่ห็นด้วยอย่างยิ่งว่าสตรี

มีศักยภาพในการเป็นผู้น�าทัดเทียมผู้ชาย	ในขณะที่มีเพียงครึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น

ชายเท่านั้น	ที่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับความคิดนี้	นอกจากนี้ผู้ชายส่วนใหญ่เองยังไม่เห็นด้วยกับค�าพูดที่ว่า	

“แม้จะมศีกัยภำพและทกัษะเท่ำเทยีมกนั สตรเีผชญิกบัควำมท้ำทำยมำกกว่ำผูช้ำยในกำรทีจ่ะก้ำวไป

สู่ต�ำแหน่งผู้บริหำรขององค์กำร”

จากผลส�ารวจของ	McKinsey	Quarterly	 ในปี	 2011	ซึ่งท�าการศึกษาบริษัทที่มีชื่ออยู ่ใน

ตลาดหลักทรัพย์หลักของ	10	ประเทศตัวอย่าง	พบว่า	ประเทศในแถบตะวันตก	จ�านวนสตรีมีบทบาท

อยู่ในต�าแหน่งบริหารขององค์การมากกว่าประเทศในแถบเอเชีย	ถึงแม้กระน้ัน	ประเทศที่มีจ�านวน

สตรีสูงที่สุดอยู ่ในต�าแหน่งบริหาร	 เม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนผู ้ชายแล้ว	มีไม่ถึง	 40	 เปอร์เซ็นต์	

(Barsh,	Devillvard,	&	Wang,	2012)	โดยที่สาเหตุของปรากฏการณ์นี้	 เกิดจากการที่สตรีไม่สามารถ

เข้าถึงเครือข่าย	Professionals	 ได้ทัดเทียมกับผู้ชาย	ท�าให้สตรีขาดโอกาสในการเข้าถึง	Mentor	

หรือ	Sponsor	ทีจ่ะสามารถให้ค�าปรกึษาและสร้างแรงบนัดาลใจให้สตรทีีม่ศีกัยภาพคงอยูใ่นสายงานหลัก

ขององค์กร	ซึ่งเป็นงานที่มีภาระหนักและแรงกดดันสูง	

ส�าหรับประเทศในแถบเอเชีย	แม้จะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่	อย่างประเทศจีน	

หรือประเทศที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	อย่างญี่ปุ่นเอง	ก็มีจ�านวนสตรีในระดับบริหารขององค์กร

ไม่ถงึ	10	เปอร์เซน็ต์	ซึง่ปรากฏการณ์นี	้ส่วนหนึง่เกดิจากค่านยิมทางวฒันธรรมทีส่ตรมีบีทบาทและหน้าที่

ในการดูแลกิจการในครัวเรือนและสมาชิกในครอบครัวมากกว่าการท�างานนอกบ้าน	อีกทั้งยังเกิดจาก

การที่รัฐบาลเองไม่มีกลไกในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสตรีในภาคการท�างาน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สวัสดิการและความช่วยเหลือเรื่องบุตร	ท�าให้สตรีส่วนใหญ่ออกจากงานตั้งแต่ยังอายุยังน้อยและไม่กลับ

เข้ามาในภาคการท�างานอีกเลย	(Barsh,	Devillvard,	&	Wang,	2012)
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แม้กระนั้น	ผู้เขียนเชื่อว่า	มีสตรีจ�านวนไม่น้อยที่ออกจากงานแล้วต้องการที่จะกลับเข้ามาเป็น 

ส่วนหนึง่ของภาคแรงงาน	ยกตวัอย่าง	ผลการศกึษาของ	Hewlett	&	Luce	(2005)	พบว่า	มสีตรผีูท้ีศ่กัยภาพ	 

กว่า	93	เปอร์เซ็นต์	ที่ออกจากงานด้วยภาระเรื่องบุตรและครอบครัว	แต่มีเพียง	74	เปอร์เซ็นต์	เท่านั้น

ที่สามารถหาทางกลับเข้ามาสู่ภาคการท�างานได้		โดยจาก	74	เปอร์เซ็นต์ดังกล่าว	มีเพียง	40	เปอร์เซ็นต์

เท่านั้นที่กลับมาท�างานเต็มเวลา	24	เปอร์เซ็นต์	กลับมาท�างานแบบไม่เต็มเวลา	และอีก	9	เปอร์เซ็นต์

ท�างานอิสระ	ซึ่งแน่นอนว่า	ช่วงที่สตรีกลุ่มนี้ออกจากงานไป	ไม่เพียงแต่จะท�าให้องค์กรขาดก�าลังคน 

ที่มีศักยภาพ	แต่ยังท�าให้สตรีกลุ่มนี้เอง	ขาดโอกาสในการพัฒนาและเก็บเกี่ยวช่ัวโมงบินในอาชีพ	อีกทั้ง

ยงัมผีลกระทบกบัเงนิรายรบัทีล่ดลง	ซึง่เป็นผลมาจากค่าประสบการณ์ทีห่ายไประหว่างออกจากงานหรอื

เกิดจากการเปลี่ยนงาน	

ลดความท้าทายเพื่อสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

องค์การมส่ีวนส�าคญัมากในการทีจ่ะให้ความช่วยเหลอืและสนบัสนนุสตรทีีม่ศีกัยภาพให้สามารถสร้าง 

ความสมดลุระหว่างกจิการงานในครวัเรอืนและความรบัผิดชอบในองค์การ	ช่วงปี	1990	บรษิทั	Ernst	&	Yong	 

ซึ่งเป็นบริษัทให้ค�าปรึกษาระดับโลก	เคยประสบปัญหาจ�านวนพนักงานหญิงลาออกเป็นจ�านวนมาก	 

ท�าให้มีสัดส่วนพนักงานหญิงท่ีเป็น	Partnership	น้อย	ซึ่งนอกจากจะท�าให้	Ernst	&	Yong	สูญเสีย 

บคุลากรศกัยภาพสงูแล้ว	ยงัท�าให้บรษิทัเองต้องลงทนุกับการคัดเลือกและสรรหาคนเข้ามาทดแทนบคุลากร 

ที่ออกจากงานไปมากข้ึน	ผู้บริหารของบริษัทตระหนักในปัญหานี้และได้ด�าเนินการปรับเปล่ียนตนเอง 

เพื่อให้สามารถรักษาพนักงานหญิงไว้ในบริษัทได้	ซึ่งมีใจความส�าคัญหลักดังนี้

	 ๏	 ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร	Philip	Laskawy	ประธานบอร์ดของ	Ernst	&	Young	ที่ด�ารง 

ต�าแหน่งระหว่างปี	1994-2001	ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการรักษาไว้และสนับสนุนพนักงานหญิง 

ให้มีความก้าวหน้า	รวมทั้ง	ยังมีการให้	Partners	ทั้งหญิงและชายของบริษัทรวมตัวกันเพื่อร่วมกัน 

หาทางออกให้กับปัญหาดังกล่าว	นอกจากน้ี	Jim	Turley	 ผู้ที่มารับช่วงต่อจาก	Phillip	Laskawy	 

ยงัให้ความส�าคญักบั	Diversity	ในองค์กร	โดยการออกนโยบาย	People	First

	 ๏	 การมุ่งความสนใจ	Ernst	&	Young	มีโครงการน�าร่องในระดับภูมิภาค	ซึ่งมุ่งพัฒนาปรับปรุง

บริษัทใน	5	ด้านด้วยกัน	ประกอบไปด้วย	สมดุลการท�างานและชีวิตส่วนตัว	ระบบพี่เลี้ยง	การจัดระบบ 
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และวิธีการท�างานที่ยืดหยุ่น	 เครือข่ายสตรีในแวดวงธุรกิจ	และเครือข่ายสตรีของ	Ernst	&	Young	

ซึ่งโครงการที่ประสบความส�าเร็จจะถูกน�ามาใช้กับทั้งองค์กร	

	 ๏	 การสร้างบทบาทใหม่	บริษัท	Ernst	&	Young	มีหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่ให้การสนับสนุนสตรี

ในองค์กรและปรับเป้าหมายขององค์กรให้มีความยืดหยุ่นต่อทั้งสมาชิกองค์กรชายและหญิง	อีกทั้งยัง

แต่งตัง้สมาชกิในองค์กรให้เป็น	“Career Watchers”	ทีค่อยดแูลตดิตามความก้าวหน้าของสตรใีนองค์กร

	 ๏	 การออกนโยบาย	บรษิทั	Ernst	&	Young	มกีารให้ความยดืหยุน่ในการท�างานแก่สมาชกิในองค์กร	

และมีนโยบายก�ากับว่าวิธีการท�างานที่ยืดหยุ่นไม่มีผลต่อโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพ	

	 ๏	 เครอืข่ายผูร่้วมงาน	บรษิทั	Ernst	&	Young	กว่า	41	สาขา	มเีครอืข่ายสตรมีอือาชพี	ซึง่เครอืข่าย

เหล่านีมุ้ง่สร้างทกัษะ	เพิม่พนูความมัน่ใจ	สร้างโอกาสในการก้าวหน้า	และให้การสนบัสนนุอืน่	ๆ 	ทีจ่�าเป็น

ต่อสตรีในการประสบความส�าเร็จในอาชีพ	

	 ๏	 การสร้างแหล่งความรู้	บริษัท	Ernst	&	Young	มีเว็บไซต์	E	&	Y	Achieving	Flexibility	

ทีส่มาชกิองค์การสามารถเข้าไปเรยีนรูเ้กีย่วกบัการจดัระบบและวธิกีารท�างานทีย่ดืหยุน่	(Flexible	Work	

Arrangements:	FWAs)	

	 ๏	 การตรวจสอบ	ทุกปี	บริษัท	Ernst	&	Young	จะออกแบบส�ารวจ	People	Point	Survey	

ซึง่เป็นแบบส�ารวจทีใ่ห้พนกังานประเมนิหวัหน้าฝ่ายเรือ่งการส่งเสรมิสภาพแวดล้อมการท�างานทีย่ดืหยุน่	

ไม่ปิดกัน้	และประสทิธภิาพมากน้อยเพยีงใด	นอกจากนี	้ยงัมกีารประเมนิหวัหน้าฝ่ายของบรษิทั	โดยดจูาก

จ�านวนสตรีที่ท�างานในต�าแหน่งส�าคัญ	ๆ	ของแต่ละฝ่ายด้วย

สตรีไทย...ในบริบทไทย...ในราชการไทย

ในบริบทสังคมไทยเอง	อาจจะไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้กันมากนัก	ซึ่งอาจไม่ได้เป็นเพราะสังคมพึงใจกับ

จ�านวนสตรไีทยต�าแหน่งบรหิาร	และต�าแหน่งส�าคญัๆ	ขององค์การทัง้องค์การภาครฐัและองค์การเอกชน

ของประเทศ	แต่อาจเป็นเพราะวฒันธรรมและค่านยิมทีย่งัคงให้ความส�าคัญกบับทบาทสตรใีนฐานะ	“แม่” 

และ	“ภรรยำ”	และสตรเีองกใ็ห้ความส�าคญักบับทบาทนีไ้ม่ใช่น้อย	จนไม่ได้ตระหนกัถงึความจ�าเป็นในการ

ให้ความช่วยเหลือสตรีให้สามารถแสดงศักยภาพท่ีมีอยู่อย่างเต็มที่	และด้วยสภาพเศรษฐกิจที่บีบสตรีที่

ถึงแม้จะมีครอบครัวและบุตรแล้ว	ก็ยังต้องท�างานนอกบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงิน	เราจึงพบกรณี

ที่สตรีออกจากงานถาวรไม่มากนัก	แต่เราจะพบสตรีไทยในองค์การหลายรายเลือกที่จะเปลี่ยนงานที่มี
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ความยดืหยุน่มากขึน้	หรอืท�างาน	Part-Time	เพือ่ให้มเีวลาจดัการภาระเรือ่งบตุรและภาระอืน่	ๆ 	ทางบ้าน 

ได้ดีขึ้น	หรือสตรีบางคนก็เลือกที่จะไม่โตขึ้นไปตามต�าแหน่งงานอย่างที่ควรจะเป็น	ด้วยตระหนักว่า	 

ภาระครอบครวัอาจท�าให้ตนเองไม่สามารถแบกรบัภาระความรบัผดิชอบทีม่ากขึน้ไปตามต�าแหน่งทีส่งูขึน้	 

(ผู้เขียนมีประสบการณ์พบเจอสตรีที่เลือกจะท�างานในหน้าที่ต�าแหน่งเดิม	และเลือกปฏิเสธภาระงาน 

ที่มากขึ้น	ด้วยเหตุผลในการเลี้ยงดูบุตร)	ซึ่งปรากฏการณ์นี้ส่งผลให้องค์การสูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพ

ที่องค์การลงทุนพัฒนามา

เมื่อมองย้อนมาดูบริบทราชการไทย	คงไม่ใช่เพียงข้าราชการสตรีเท่านั้นที่เผชิญกับความท้าทาย 

ในอาชีพ	แต่เป็นตัวองค์กรภาคราชการเองด้วยเช่นกัน	เพราะด้วยกฎระเบียบต่าง	ๆ	องค์กรภาคราชการ 

คงไม่สามารถทีจ่ะด�าเนนิกจิกรรม	เพือ่ส่งเสรมิและให้การสนบัสนนุสตรไีด้เหมอืนกบัภาคเอกชน	โดยเฉพาะ

ในเรื่องของการจัดสรรเวลาการท�างานที่ยืดหยุ่น	เพราะเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายหลายฉบับและเกี่ยวข้อง 

กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในระดบักว้าง	อย่างไรกต็าม	องค์กรภาคราชการสามารถให้ความสนบัสนนุข้าราชการ

สตรีผ่านกลไกความช่วยเหลืออื่น	ๆ	เช่น	การจัดศูนย์รับเล้ียงเด็กอ่อนในองค์กรส�าหรับสตรีที่มีบุตรอ่อน	

การจัดกลุ่มเครือข่ายสตรี	ที่นอกจากจะให้ค�าแนะน�าด้านอาชีพแก่ข้าราชการสตรีด้วยกันแล้ว	ยังให ้

ความช่วยเหลือโดยการให้ค�าปรึกษาในการจัดการภาระอื่นนอกเหนือจากภาระงาน	เป็นต้น
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บทสรุป

การที่สตรีที่มีศักยภาพสูงจะประสบความส�าเร็จในอาชีพได้นั้น	ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ด้วยตัวสตรีเอง	

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า	สตรีส่วนใหญ่เผชิญกับความท้าทายดังที่ได้กล่าวไปแล้ว	และเป็นความท้าทายที่

สตรีไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวของตัวเอง	แต่ต้องอาศัยการสนับสนุนจากองค์การและบุคคลรอบข้าง	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานชาย	ซึ่งอาจจะขาดความเข้าใจถึงสภาพปัญหาและ

ความท้าทายดังกล่าว	ด้วยความที่ตนเองไม่มีโอกาสได้ประสบพบเจอด้วยตนเอง	ดังนั้นนอกจากกลไก

และเครื่องมือต่าง	ๆ	ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนสตรีในองค์การแล้ว	การสร้างความเข้าใจและปรับเปลี่ยน

กรอบความคดิของผูช้ายกเ็ป็นสิง่ทีส่�าคญัเช่นเดยีวกนั	เพราะหากปราศจากความเข้าใจไม่ว่าเรือ่งใด	ๆ 	แล้ว	

เราคงไม่สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคเหล่าน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สุดท้ายนี้ผู้เขียนเชื่อว่า	ผู้หญิง

มีศักยภาพสูง	สามารถประสบความส�าเร็จได้ทั้งการงานและการเรือน	ไม่จ�าเป็นต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง

เหมือนที่เคยเป็นมาในอดีต

............................................................................
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การสร้างความผูกพันของคนต่อองค์กร

โดย เมทินี สุกใส

ปัจจุบันคนในวัยท�างาน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใน	Generation	Y	ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่	มีแนวโน้มที่จะ 

ไม่ค่อยมคีวามผกูพนัต่อองค์กร	และมแีนวโน้มในการย้ายงานบ่อยกว่าคนรุน่ก่อน	ๆ 	การพฒันาระบบงาน

ให้สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	คนในกลุ่ม	Talent	จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร 

ทีจ่ะท�าให้การบรหิารงานเป็นไปโดยราบรืน่	มเิช่นนัน้	บคุลากรทีอ่งค์กรทุม่เทอบรม	ให้การเรยีนรูใ้นเนือ้งาน	 

อาจจะออกจากองค์กรไปอย่างรวดเร็ว	และถือเป็นความสูญเสียขององค์กรอย่างแท้จริง	

ส�าหรับคนรุ่นใหม่นั้น	นอกเหนือจากค่าตอบแทนแล้ว	การได้ท�างานที่ท�าให้ตนเองรู้สึกถึงคุณค่า

และความสุข	ก็เป็นเรื่องส�าคัญไม่น้อยเช่นกัน	วิธีการที่องค์กรสามารถจัดสรรสภาพแวดล้อมให้เหมาะ 

ในการรักษาคนรุ่นใหม่ไว้ในองค์กรมีหลายวิธี	เช่น
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	1.	 การให้โอกาสได้ท�างานกบัผูน้�าทีม่คีวามน่าเคารพศรทัธาในองค์กร	ในลกัษณะของ	Role	Model	

แน่นอนว่าการได้เรียนรู้จากผู้น�าที่ดี	ย่อมเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมในเชิงบวกต่อองค์กร	เป็นการ

กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การท�างาน	ทักษะการคิด	การแก้ปัญหา	และเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร

2.	 สัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้าง		คนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้สึกถึงความจ�าเป็นของค�าว่า	อดทน	นั้น	มีแนวโน้ม

ทีจ่ะเปลีย่นงานได้ง่าย	ๆ 	หากเผชญิกบัสภาพแวดล้อมในการท�างานทีพ่วกเขาไม่ชอบ	การสร้างบรรยากาศ

ที่ดีในการท�างานท�าได้ท้ังแบบเป็นทางการ	เช่น	การสัมมนาประจ�าปี	การจัดกีฬาสี	หรืออย่างไม่เป็น

ทางการ	เช่น	ปาร์ตี้วันเกิดในฝ่าย	สิ่งเหล่านี้ย่อมท�าให้บุคลากรท�างานอย่างเป็นทีม	และสร้างความผูกพัน

ต่อเพื่อนร่วมงานได้ไม่ยาก

3.	 การให้โอกาสท�างานส�าคัญและมีความหมาย	การได้รับการยอมรับจากผู้อื่น	มีความหมาย

ต่อคนรุ่นใหม่มาก	ยิ่งเป็น	Talent	ด้วยแล้ว	ย่อมไม่อยากอยู่ในองค์กรและท�างานเดิม	ๆ	ไปวัน	ๆ	

การได้โอกาสท�างานที่ได้เรียนรู้	สร้างคุณค่า	ย่อมท�าให้คนเหล่าน้ีมีความสุขมากขึ้น	และเห็นช่องทาง

ที่จะเจริญเติบโตในองค์กรต่อไป

4.	 ได้รับการยอมรับช่ืนชมจากองค์กร	แน่นอนว่าการทุ่มเทท�างานนั้น	คนรุ่นใหม่ก็ต้องการ

ค�าชมเชยหรือการได้รับรางวัลในรูปแบบต่าง	ๆ	เงินโบนัสอาจไม่ใช่วิธีการตอบแทนเดียวที่องค์กรท�าได้	

การให้ค�าชื่นชมในที่สาธารณะ	นอกจากจะท�าให้คนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจแล้ว	ยังเป็นแรงกระตุ้น

ที่ดีส�าหรับคนอื่น	ๆ	อีกด้วย

5.	 การสร้างสมดุลชีวิตท่ีดี	อย่าลืมว่าการท่ีคนเราท�างานนั้น	หลาย	ๆ	คนท�างานเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	และท�าให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้น	บางคนอาจจะเห็นว่าเป็นการไร้ประโยชน์

ที่จะท�างานเอาดื้อ	ๆ	หากว่าปริมาณงานนั้นมากจนไม่มีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวในด้านอื่น	ๆ	 เช่น	

ครอบครัว	งานอดิเรก	ดังนั้น	ปริมาณงานที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยอย่างเด็ดขาด

6.	 การได้รับการสอนงานและสนับสนุน	การได้เรียนรู้งานใหม่	ๆ	หรือได้รับการสนับสนุนในการ

เสนอโครงการใหม่	ย่อมเป็นแรงกระตุ้นที่ดีให้คนรุ่นใหม่เช่นกัน

7.	 ระบบประเมินผลท่ีดีและเป็นธรรม	การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในงานเป็นเรื่องจ�าเป็น

ส�าหรับองค์กร	แต่สิ่งท่ียากคือการท�าให้ทุกคนรู้สึกถึงความเป็นธรรมและโปร่งใส	การประเมินที่ดีนั้น

จะสร้างความยอมรับในคุณค่าของตนเองและของผู้อื่น	และท�าให้การบริหารองค์กรง่ายขึ้นอีกด้วย

8.	 ได้รับโอกาสในการก้าวหน้าในองค์กร	การประเมินที่ดี	 เป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างเส้นทาง

ความก้าวหน้าในองค์กร	คนที่ตั้งใจท�างานย่อมสามารถคาดหวังถึงความก้าวหน้าของตน	และองค์กรเอง
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ควรให้โอกาสคนกลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูงได้อยู่ในกลุ่ม	ว่าที่ผู้น�ารุ่นใหม่	ซึ่งจะท�าให้องค์กรสามารถท�านาย

ทศิทางการพฒันาบคุลากรได้ง่ายขึน้	สามารถชีต้วักลุม่คนทีต้่องการพฒันาให้เป็นผู้น�าทดแทนขององค์กร

ได้ชัดเจนขึ้นด้วย

9.	 การแจ้งขอบเขตหน้าทีง่านอย่างชดัเจน	เมือ่คนเข้าท�างานในองค์กร	ย่อมต้องการทราบความคาด

หวงัทีอ่งค์กรมต่ีอตน	คนรุน่ใหม่คงไม่ชอบนกัหากต้องท�างานแบบจบัฉ่าย	หรอืไม่ตรงกบัความสามารถของ

ตนเอง	การก�าหนดขอบเขตงานทีช่ดัเจน	ย่อมท�าให้เกดิความสมดลุระหว่างองค์กรและผู้ปฏบิตังิาน	และง่าย

ต่อการก�ากบัตดิตามความก้าวหน้าของงานต่าง	ๆ	อกีด้วย

10.	เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเพียงพอต่องาน	และช่องทางการส่ือสารที่ดี	ปัจจุบันความเจริญทาง

เทคโนโลยีมีบทบาทต่อการท�างานมากขึ้นเรื่อย	ๆ	การท�างานระบบคอมพิวเตอร์	1	ตัวต่อคน	5-6	คน	

เป็นสิ่งที่พบได้ยากในองค์กร	การสร้างคนรุ่นใหม่ท่ีมีผลผลิตที่ดีนั้น	ก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอ

ให้พวกเขาด้วย	นอกจากนั้น	ระบบการแจ้งข่าวสาร	หรือสื่อต่าง	ๆ	ขององค์กร		กช่็วยให้คนในองค์กรรบัรู้ 

ข้อมูลข่าวสารของคนอื่น	ๆ	และความก้าวหน้าขององค์กรด้วย

จากบทความข้างต้นในมุมมองของผู้เขียนเห็นว่า	องค์กรทุกองค์กรสามารถสร้างแรงดึงดูดคนเก่ง 

ให้เข้ามาอยู่ในองค์กร	แต่สิ่งที่ส�าคัญกว่านั้นคือ	การสร้างความผูกพันให้คนรักองค์กร	ซึ่งเป็นการรักษา 
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คนเก่งเหล่านั้นให้อยู ่กับองค์กร	 ซ่ึงเงินจึงไม่ใช่	ค�าตอบสุดท้ายเสมอไป	 ส่ิงที่พวกเขาต้องการคือ	

ความท้าทาย	เพือ่ท�าให้ชวีติมคีณุค่า	การสร้างวฒันธรรมองค์กรทีเ่ปิดโอกาสให้ทกุคนได้สร้างสรรค์ผลงาน	

เห็นถึงความส�าคัญของทุกคน	ทุกฝ่าย	เพราะคนเก่งไม่สามารถท�างานได้อย่างดีเลิศได้เพียงล�าพัง	และ

เชือ่ว่าทกุคนมศีกัยภาพในตวัเองทัง้สิน้	และการทีค่นในองค์การจะปฏบิตังิานอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ	

สิ่งส�าคัญนอกจากค่าตอบแทนที่ดี	และงานที่มีคุณค่าแล้ว	คุณภาพชีวิตในการท�างานที่ดีจึงมีความส�าคัญ

และจ�าเป็นที่จะท�าให้คนอยากอยู่กับองค์กรนั้น	ๆ	เพราะบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญยิ่งต่อองค์กร	

กล่าวคือ	หากองค์กรที่สามารถท�าให้บุคลากรเกิดความรักความผูกพันหรือรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง	ย่อมท�าให้

บุคลากรปรารถนาจะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป	โดยจะทุ่มเทความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง

เต็มศักยภาพ	Key	Person	ที่จะสร้างให้คนรู้สึกผูกพันกับองค์กรคือผู้บริหาร	ดังน้ันผู้บริหารจึงควรให้

ความสนใจในเรื่องความผูกพันต่อองค์กร	เพื่อเสริมสร้างให้สมาชิกมีความผูกพันในองค์กรมากยิ่งขึ้น

จากที่กล่าวมา	หากองค์กรสามารถสร้างแรงดึงดูดและความผูกพันให้คนรักองค์กรได้เช่นนี้แล้ว	

องค์กรย่อมจะได้	คนดี	คนเก่ง	ที่มีความรักต่อองค์กรเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	อย่างแน่นอน

............................................................................
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บริหารการเปลี่ยนแปลงแบบไร้แรงต้าน 

(Change Management without Resistance)

Picture: http://www.changefactory.com.au/wp-content/uploads/2014/03/bigstock-D-Ready-For-Change-Arrow-42063796.jpg

โดย เพ็ญศิริ รัตนไกรศรี

การเปลี่ยนแปลง

ในฐานะผู้น�าบางครั้งเราเองก็ไม่สามารถควบคุมเรื่องราวต่าง	ๆ	ให้เป็นไปอย่างที่คาดหวังได้เสมอไป

เพราะเมื่อการเปลี่ยนแปลงใด	ๆ 	เกิดขึ้นในองค์กร	สิ่งที่อาจตามมาคือปัญหาที่คนในองค์กรเกิดความรู้สึก

ต่อต้านและแสดงออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน	 เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องน่ากลัวส�าหรับ 

คนส่วนใหญ่	เพราะเราไม่รู้ว่าผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นจะดีหรือร้าย	ซึ่งหมายถึง	มีความเส่ียงนั่นเอง	 

ทัศนคติของคนส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงความเสี่ยงก็จะมองไปในแง่ลบมากกว่าแง่บวก	ทั้ง	ๆ	ที่ความเส่ียงหรือ

ความเปลี่ยนแปลงนั้นอาจน�ามาซึ่งสิ่งดี	ๆ	และความก้าวหน้าก็เป็นได้	นี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้เกิด 

การต่อต้านความเปลีย่นแปลงขึน้ในองค์กร	ในความเป็นจรงิแล้ว	ก่อนทีจ่ะคิดถงึวธิกีารบรหิารจดัการปัญหา	 

เราจ�าเป็นต้องรู้ถึงสาเหตุของปัญหาเสียก่อน	
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การน�าเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

โครงการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ส่วนมาก	ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กร	

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร	หรือการเพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย

มักเกิดผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจ	และบางโครงการถึงขั้นล้มเหลว	 เน่ืองจากผู้บริหารระดับสูงไม่เข้าใจ

ว่า	การแปรรูปองค์กรเป็น	“กระบวนกำร”	ไม่ใช่เพียงแค่	“เหตุกำรณ์”	การแปรสภาพองค์กรต้อง

ก้าวไปตามขั้นตอนต่าง	ๆ	 ซ่ึงแต่ละขั้นตอนต้องอาศัยเวลาและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน	ความ

กดดันที่จะเร่งรัดกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยใช้ทางลัดนั้น	ท�าให้ผู ้บริหาร

ละเลยขั้นตอนบางอย่างท่ีส�าคัญ	อันเป็นเหตุให้เกิดแรงต้านจากคนในองค์กร	และผลที่ตามมาคือ	

การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ประสบความส�าเร็จ	การท�าความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลง	

รวมถึงข้อควรระวังต่าง	ๆ	อย่างถ่องแท้	จะท�าให้องค์กรของเราสามารถปรับตัวและพร้อมรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุก	ๆ	ด้าน

การลดแรงต้าน

เมื่อเรารู้สาเหตุท่ีชัดเจนแล้ว	ก็ถึงเวลาหาทางลดแรงต่อต้านของคนในองค์กร	คนที่มีบทบาทส�าคัญ

อย่างยิ่งคือผู ้บริหารระดับสูงท่ีริเริ่มหรืออนุมัติการเปลี่ยนแปลง	ซึ่งจะต้องเป็นคนที่สร้างและเพิ่ม

ความมั่นใจให้กับคนท่ีได้รับผลกระทบ	ถ้าเป็นการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่	 ผู้บริหารระดับสูงจ�าเป็นต้อง

ประสานและบูรณาการให้ทุกภาคส่วนในองค์กรสามารถท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มุมมอง
การเปลี่ยนแปลง 

3 ด้าน 
ที่อาจก่อให้เกิดแรงต้าน

ในองค์กร

Technological 
Change

คือ การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดกับเทคโนโลยีที่ใช้ทั้ง

ภายในและภายนอก

Structural Change

คือการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดกับโครงสร้าง

ขององค์กร 

Behavioral Change

คือการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดกับพฤติกรรมหรือ

ธรรมเนียมปฏิบัติ
ขององค์กรและ
คนในองค์กร

MOVE
THE NEW

83

CSTI’s Annual Academic Journal



1	การน�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	(Leading	Change).	คอตเตอร์,	จอนห์	พี.	อ้างใน	ดับเบิลยู,	ชาน	คิม.	(๒๕๕๖).

 1. สร้างจิตส�านึกของความเร่งด่วนที่จะต้องเปลี่ยนแปลง

			ส�ารวจตลาดและสภาพการแข่งขันจริง	ๆ

			ค้นหาและน�ามาหารือกันในเรื่องวิกฤตการณ์	หรือสิ่งที่อาจเป็นวิกฤตการณ์

	 	 	 หรือโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต

 2. การก่อตั้งกลุ่มผู้น�าในการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังอ�านาจสูง

			รวบรวมคนขึ้นมาหนึ่งกลุ่มโดยให้อ�านาจกับกลุ่มนั้นมากเพียงพอ

	 	 	 ที่จะเป็นผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลงได้

			ส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้ท�างานร่วมกันเป็นทีม

 3. สร้างวิสัยทัศน์

			ก�าหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับความพยายามในการเปลี่ยนแปลง

			พัฒนากลยุทธ์ส�าหรับการบรรลุวิสัยทัศน์นั้น

 4. สื่อสารให้ทุกคนได้รับรู้วิสัยทัศน์

			ใช้ทุกช่องทางที่เป็นไปได้เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ใหม่ไปสู่ทุกคนในองค์กร

			ท�าให้เกิดพฤติกรรมใหม่โดยใช้กลุ่มที่เป็นผู้น�าในการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวอย่าง

 5. ให้อ�านาจคนอื่น ๆ ในการท�าตามวิสัยทัศน์นั้น

			ก�าจัดอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลง

			ปรับเปลี่ยนระบบหรือโครงสร้างซึ่งเป็นตัวขัดขวางวิสัยทัศน์

			ส่งเสริมให้คนกล้ารับความเสี่ยงและให้มีความคิด	กิจกรรม	และการปฏิบัติที่ไม่เหมือนเดิม

 6. วางแผนและพยายามสร้างความส�าเร็จในระยะสั้นให้เกิดขึ้น

			วางแผนเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลประกอบการที่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจน

			ท�าให้เกิดการปรับปรุงผลประกอบการนั้น	ๆ

			ยกย่องและให้รางวัลแก่พนักงานซึ่งมีส่วนในการปรับปรุงผลประกอบการ

 7. น�าการปรับปรุงนั้นมาบูรณาการแล้วสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีก

			ใช้ความน่าเชื่อถือที่มีมากขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบ	โครงสร้าง	

	 	 	 และนโยบายซึ่งไม่เหมาะสมกับวิสัยทัศน์

			ว่าจ้าง	เลื่อนต�าแหน่ง	และพัฒนาพนักงาน	ซึ่งสามารถท�าตามวิสัยทัศน์ใหม่ได้

			สร้างความมีชีวิตชีวาให้กลับคืนสู่กระบวนการอีกคร้ัง	ด้วยโครงการใหม่	ๆ	 เร่ืองราวใหม่	ๆ	 

	 	 	 และผู้จุดประกายการเปลี่ยนแปลงคนใหม่	ๆ

 8. ท�าให้วิธีการใหม่ ๆ ได้กลายไปเป็นระบบใหม่ขององค์กร

			สร้างความเชื่อมโยงให้ชัดเจนระหว่างพฤติกรรมใหม่และความส�าเร็จขององค์กร

			พัฒนาวิธีการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าจะมีการพัฒนาผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลง	

	 	 	 และมีการสืบทอดต�าแหน่งผู้น�านั้นอย่างต่อเนื่อง

ตาราง 8 ขั้นตอน เพื่อปฏิรูปองค์กรของคุณ1 
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วิสัยทัศน์

ผู ้น�าที่ดีต ้องมีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน	 ท่ีส�าคัญต้องชี้ไปในอนาคตว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรกับ

การเปลีย่นแปลง	สาเหตหุนึง่ทีค่นในองค์กรต่อต้านการเปล่ียนแปลงเพราะพวกเขาไม่รูว่้าจะท�าไปเพือ่อะไร	

ท�าแล้วตวัเขา	องค์กรและกลุม่เป้าหมายจะได้อะไร	ซึง่ผูน้�าหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่ป็นคนรเิริม่หรอือนมุตัิ

โครงการต้องตอบค�าถามได้อย่างชัดเจน	ข้อมูลเรื่องนี้จ�าเป็นจะต้องถูกส่งต่อลงมาจากผู้บริหารระดับสูง

ให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบด้วย

การจูงใจ

“พดูกนัมำกขึน้ เข้ำใจกนัมำกขึน้”	คอืหลกัการการส่ือสารง่าย	ๆ 	ทีไ่ด้ผลด	ีและถอืเป็นขัน้ตอนส�าคัญ

ที่ผู้บริหารจะต้องมีการสื่อสารถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นให้กับคนในองค์กรที่จะได้รับผลกระทบ

รับทราบตั้งแต่เนิ่นๆ	ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการจูงใจคนในองค์กรเพื่อให้เกิด

การเปลีย่นแปลง	ซึง่นอกจากจะให้ประโยชน์ในการสร้างความตืน่ตวัและความเข้าใจถงึแนวนโยบายใหม่แล้ว	

ยังเป็นการสร้างความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนส�าคัญขององค์กรด้วย	 ซ่ึงเรื่องน้ีส�าคัญมาก	เพราะทุกคน

ต้องการสทิธใินการรบัรูข้้อมลูและมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็กบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้	และมผีลกระทบ

ต่อพวกเขาด้วย

แผนภาพการจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	4	ขั้นตอน
(Change	Through	Persuasion	:	David	A.	Garvin	and	Michael	A.	Roberto)

พัฒนาแผน น�าแผนไปปฏิบัติ ช่วงพลิกฟน

ช่วงจงูใจ

ประกาศใช้แผน

ขั้นตอนที่ 1
จูงใจให้พนักงานเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จ�าเป็นต้องเกิดขึ้น
แสดงให้เห็นว่าเหตุใดแนวทางใหม่จึงถูกต้องเหมาะสม

วางต�าแหน่งและก�าหนดกรอบเบื้องต้นของแผนรวบรวมข้อมูล
ป้อนกลับ ประกาศใช้แผนสุดท้าย

จัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของคนในองค์กร 
ผ่านการสื่อสารสม�่าเสมอ

ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อหลีกเลี่ยง
การถอยหลังกลับไปเป็นแบบเดิม

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4
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ความส�าเร็จ

ถึงแม้ว่าคนในองค์กรจะถูกจูงใจผ่านการสื่อสารสม�่าเสมอ	รวมถึงเข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กรแล้ว	 

แต่ส่วนลกึกอ็าจยงัไม่มัน่ใจในการเปลีย่นแปลง	ผูบ้รหิารระดบัสงูสามารถจดัการปัญหานีไ้ด้ด้วยการสร้าง 

ความส�าเร็จให้เป็นรูปธรรม	เช่น	ก่อนประกาศใช้ระบบใหม่	 เราอาจจะเลือกบางหน่วยงานเข้ามาเป็น 

หน่วยน�าร่อง	หรือหน่วยทดลอง	 (Pilot	Program)	โดยผู้บริหารระดับสูงควรเน้นย�้าถึงความส�าเร็จ 

ทีเ่กดิขึน้กบัหน่วยงานนี	้รวมถงึการส่งเสรมิพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์	เพือ่หลกีเลีย่งการกลบัไปเป็นแบบเดมิ	 

ซึ่งจะช่วยให้ความคลางแคลงใจของคนในองค์กรค่อย	ๆ	ลดน้อยลง	จนแปรเปล่ียนไปเป็นความมั่นใจ 

ในการเปลี่ยนแปลงในที่สุด

รางวัลพิเศษ

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้

คนในองค์กรหันมายอมรับ

การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น	

ผู ้บริหารระดับสูงอาจจะ

เตรียมรางวัลส�าหรับคนใน 

องค์กรที่สามารถน�าระบบ

ใหม่มาใช้กับงานของตัวเอง 

ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ

ด้วย	แต่ข้อควรระวังก็คือ

ถ้าทุกคนได้รางวัล	ก็ไม่มี

ประโยชน์อะไรเลยในการสร้างแรงจูงใจ	ฉะน้ัน	การให้รางวัลที่ว่าส�าคัญแล้ว	แต่การได้มาซึ่งรางวัลนั้น

ส�าคัญยิ่งกว่า	 เพื่อให้มีระบบระเบียบในการให้รางวัลมากขึ้น	ผู้บริหารที่มีหน้าที่ประเมินผลงานของ

คนในองค์กรก็ควรจะน�าเรื่องการใช้ระบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ	 เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์

ในการท�างาน	(Performance	Objective)	ตามความเหมาะสม	การท�าแบบนี้เป็นการสร้างมาตรฐาน	

(Standard)	แนวทางปฏิบัติ	 (Action	Plan)	และตัวชี้วัดความส�าเร็จ	(Success	Criteria)	ที่ชัดเจน 

ในการให้รางวัลกับคนในองค์กร

Picture:	http://pha-media.com/wp-content/uploads/2013/11/awards-image.jpg
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กรณีศึกษา

การที่ผู้น�าหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะสามารถปฏิรูปองค์กรให้ประสบความส�าเร็จได้นั้น	

การเรียนรู้เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลงจากกรณีศึกษาต่างๆ	ที่ผ่านมาแล้วน้ัน	ถือเป็นประเด็น

ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร	จากค�ากล่าวที่ว่า	“ผู้ที่ฉลำด

ย่อมเรียนรู้จำกควำมส�ำเร็จและควำมผิดพลำดอยู่ตลอดเวลำแต่ผู้ที่ฉลำดกว่ำย่อมจะเรียนรู้จำก

ควำมส�ำเร็จและควำมผิดพลำดของผู้อ่ืนอยู่เสมอๆ”	 เนื่องจากกรณีศึกษาเป็นหนทางไปสู่การฝึกฝน

ความสามารถด้านการจัดการซึ่งอาจน�าไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายๆ	สถานการณ์ในองค์กรของเราเอง	

การศึกษาแบบมืออาชีพคือการเรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหาซึ่งต้องการการวิเคราะห์และการแก้ไข	

การศึกษาดังกล่าว	รวมถึงการเรียนรู้กฎเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ	รวมถึงการสร้างค�าตัดสินที่ดีด้วย	

ถึงแม้กรณีศึกษาจะเป็นเพียงผลสะท้อนบางส่วนในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง	และประสบการณ์ที่เกิดขึ้น

โดยตรงจะเป็นครูที่ดีที่สุดก็ตาม	แต่ส�าหรับผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ถือได้ว่า	กรณีศึกษาคือเครื่องมือหน่ึง

ในการฝึกฝนความช�านาญ	ความเฉียบขาดหลักแหลมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร	

ด้วยเหตุผลที่ว่า	“เรำสำมำรถเรียนรู้จำกกำรคิดทบทวนกับกรณีศึกษำได้มำกกว่ำกำรได้ประสบกำรณ์

จำกกำรเปลี่ยนแปลงจริงๆ แต่ปรำศจำกกำรคิดทบทวนถึงบทเรียนที่ได้รับ”	นั่นเอง

	อย่างไรก็ตาม	หากผู้บริหารระดับสูงต้องการประสบความส�าเร็จในฐานะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงแล้ว

ก็จ�าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงด้วย	ซึ่งหน้าที่ส�าคัญส�าหรับผู้บริหาร

ระดับสูงที่เล็งเห็นถึงความจ�าเป็นในการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กร	คือการเตรียมความพร้อม

เพื่อที่จะรับมือกับแรงต้านที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยวิธีการต่าง	ๆ 	อย่างไรก็ดี	ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร

กต็าม	ขอให้คนในองค์กรรบัรูกั้บสิง่ทีจ่ะเกิดข้ึน	มส่ีวนร่วมในการให้ความคดิเหน็	และการตดัสนิใจในระดบั

ทีเ่หมาะสมด้วย	ซึง่ถ้าท�าได้ตามขัน้ตอนทัง้หมดดงัทีก่ล่าวมาข้างต้นแล้ว	เชือ่ได้ว่าแรงต้านของคนในองค์กร

ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในด้านใดก็ตาม	ย่อมจะลดน้อยจนกลายเป็นไร้แรงต้านในที่สุด

............................................................................

บรรณำนุกรม
	 •	 ดับเบิลยู,	ชาน	คิม.	(๒๕๕๖).	กลยุทธ์และการจัดการการเปลี่ยนแปลง	(แปลจาก	HBR’s	10	Must	Reads:

	 	 On	Change	โดย	คมสัน	ขจรชีพพันธุ์งาม).	กรุงเทพฯ	:	เอ็กซเปอร์เน็ท.
	 •	 เคอร์,	สตีฟ.	 (๒๕๕๓)	กรณีศึกษาการบริหารการเปลี่ยนแปลง	 (แปลจาก	Making	Change	Stick	 โดย	

	 	 สุนีย์รัตน์	ลิมปนวิวิธ).	กรุงเทพฯ:	เอ็กซเปอร์เน็ท.
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กระแสโลกาภิวัตน์ได ้ส ่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงในการบริหาร	ทั้งทางการเมือง	

เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และเทคโนโลยี	

ส่งผลกระทบต่อการบริหารทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม	และส่งผลกระทบต่อการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของไทยด้วย	ทั้งนี้	การบริหารทรัพยากรบุคคลได้ถูกหยิบยกมาเป็นกลยุทธ์ในการน�าพา 

องค์การให้ประสบความส�าเรจ็ในยคุทีม่กีารแข่งขันสงู	และแต่ละองค์การต้องพยายามสร้างความได้เปรยีบ 

ในการแข่งขนั	องค์การต่าง	ๆ 	พยายามค้นหาแนวทางในการสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัอย่างยัง่ยนื	

และหลายองค์การพยายามมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม

นวัตกรรมมีความส�าคัญต่อองค์การในการสร้างความยืดหยุ่นและความได้เปรียบในการแข่งขัน	

(Borins,	2000;	Hage,	1999	อ้างถึงใน	พยัต	วุฒิรงค์,	2554)	ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการแก้ปัญหา

ขององค์การ	ทั้งนี้การแก้ปัญหาและนวัตกรรมเป็นกระบวนการที่เกิดควบคู่กันและช่วยให้องค์การ 

บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	ความส�าเร็จขององค์การต่าง	ๆ 	ตั้งแต่องค์การขนาดเล็กและกลาง	(SME)	ไปจนถึง 

องค์การขนาดใหญ่ระดับโลกหลายแห่งท่ีก้าวข้ึนมาอย่างโดดเด่นในปัจจุบันต้องผ่านประสบการณ์การ

แข่งขัน	เพื่อให้สามารถก้าวน�าคู่แข่งท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น	โลกที่ไร้พรมแดนได้กดดัน 

การพัฒนาองค์การ

ยุคศตวรรษที่ 21 
พร้อมก้าวสู่การเป็น 

องค์การแห่งนวตักรรม

โดย พงศ์ธร ชินรัตน์
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ให้ผูแ้ข่งขนัทกุรายหาแนวทางคดิค้นวธิกีารทีจ่ะเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั	ซึง่กค็อื	ความสามารถ

ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่	“องค์กำรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization)”

ในทางตรงกันข้าม	หากองค์การใดไม่ได้ปรับปรุงหรือพัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับกระแสของ

ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง	ๆ	ที่กล่าวมาข้างต้น	อาจจะท�าให้องค์การน้ัน	ๆ	ไม่สามารถแข่งขันและ

อยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมและการแข่งขันในปัจจุบัน	 ซ่ึงนับวันจะทวีความเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้น	

และก�าลงัวิง่เข้ามาในวถิชีวีติของเราด้วยความเรว็มากขึน้อย่างทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อน	ซึง่โลกยคุโลกาภวิตัน์

ที่ไร้พรมแดนนี้ได้ผลักดันให้ทุก	ๆ	คนจ�าเป็นต้องแสวงหาทางคิดค้นวิธีการที่จะเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน	และอยู่รอดได้ในระยะยาว	(เดชา	เดชะวัฒนไพศาล,	2554)		

โดยองค์การแห่งนวัตกรรมมีลักษณะที่ส�าคัญ	คือ	(Higgins,	1995;	Denton,	1999	Tidd	et	al.;	

2001;	King	and	Anderson,	2002;	Greenberg	and	Baron,	2002;	Dundon,	2002	อ้างถึงใน	

พยัต	วุฒิรงค์,	2554)	

1. มคีวำมมุง่มัน่ต่อกำรบรรลจุดุประสงค์ขององค์กำร	ผูบ้รหิารทีม่คีวามมุง่มัน่ต่อการสร้างนวตักรรม

มีส่วนส�าคัญต่อการผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์การ	ซึ่งความล้มเหลวในการสร้าง

นวัตกรรมมักเกิดจากนโยบายและการปฏิบัติงานที่ขาดความชัดเจน

2. บรรยำกำศในกำรท�ำงำนทีส่นบัสนนุกำรท�ำงำนเป็นทมี	และการสร้างสรรค์นวตักรรมเชิงพฤตกิรรม

ทีพ่นกังานทกุคนในองค์การมส่ีวนร่วมในการสร้างบรรยากาศทีเ่ปิดโอกาสให้ทกุคนมส่ีวนร่วมในการแสดง

ความคิดเหน็	มกีารวางแผนระยะยาวเพือ่เปลี่ยนแปลงองค์การก่อนทีส่ภาพแวดล้อมจะกดดนัให้องค์การ

ต้องเปลีย่นแปลง	หรอืกล่าวได้ว่า	พนกังานและผูบ้รหิารต้องมพีฤตกิรรมเชงิรกุและการยอมรบัความเสีย่ง

และความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์นวัตกรรม

3. มีกำรติดต่อสื่อสำรท่ีมีประสิทธิภำพ	การเปิดกว้างในการติดต่อส่ือสารทั้งภายในและภายนอก

องค์การ	ทั้งนี้องค์การจ�าเป็นต้องท�าให้เกิดการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	และมีการแลกเปลี่ยน

ข่าวสารระหว่างกัน	รวมทั้งต้องน�าข่าวสารจากลูกค้าหรือคู่แข่งขันเพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์

นวัตกรรม	ดังน้ัน	ความเป็นอิสระของการได้ข ้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้พนักงานเกิด

ความคิดใหม่และน�าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์การ	ความส�าเร็จของการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ไม่ได้เกดิจากการน�าเทคโนโลยมีาใช้ในองค์การ	แต่เกดิจากความมุง่มัน่ในการเรยีนรูข้องคนในองค์การทีม่ี

เป้าหมายเดยีวกนั	และพนกังานเปิดใจรบัฟังและมกีารแลกเปลีย่นความรูภ้ายในองค์การ	เพือ่ให้พนกังาน

ทุกคนได้รับประสบการณ์จากความส�าเร็จและความล้มเหลวจากการสร้างสรรค์นวัตกรรม
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4. มีลักษณะสภำพแวดล้อมขององค์กำรที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้และสร้ำงสรรค์นวัตกรรม	ได้แก่	 

การจดัการหรือปรบัโครงสร้างการด�าเนนิงาน	การออกแบบงาน	สายการบงัคบับญัชา	หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	 

และการจดัโครงสร้างองค์การให้มคีวามยดืหยุน่	ท�าให้เกดิประสิทธภิาพและประสิทธผิลในการสร้างสรรค์

นวตักรรม	องค์การทีม่กีารสร้างสรรค์นวตักรรมมกีารเปล่ียนแปลงเกดิขึน้ในองค์การอย่างต่อเนือ่ง	โครงสร้าง 

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การท�าให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพิ่มขึ้น

5. องค์กำรต้องสนบัสนนุให้พนกังำนมกีำรเรยีนรู	้และสร้างสรรค์นวตักรรมโดยการให้ความส�าคญั

กับคนในองค์การ	การคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่	ๆ	เข้ามาในองค์การ	 

มีการฝึกอบรมทักษะและความรู้ใหม่ๆ	มีการสร้างแรงจูงใจที่เน้นการยอมรับทางสังคม	รวมทั้งมีระบบ 

การประเมินผลที่ไม่ได้ให้ความส�าคัญกับผลลัพธ์ของนวัตกรรม	แต่ต้องให้ความส�าคัญกับกระบวนการ 

ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม	 เพื่อไม่ท�าให้พนักงานเกิดความกดดันในความล้มเหลวในการน�าเสนอ 

ความคิดใหม่

การมุ่งสู่องค์การแห่งนวัตกรรม	องค์การต้องออกแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อน�าไปสู่

นวัตกรรมที่มีความแตกต่างจากองค์การแบบดั้งเดิม	องค์การจ�าเป็นต้องพัฒนาพนักงานให้สามารถ 

แก้ไขปัญหาอย่างนอกกรอบ	พัฒนาการเรียนรู้ท่ีเป็นวงจรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมพนักงานจะท�าให้

เกิดความสามารถในการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง	 (พยัต	วุฒิรงค์,	2554)	นอกจากนั้นแล้วในหนังสือเรื่อง	

Innovator’s	DNA:	Mastering	the	Five	Skills	of	Disruptive	Innovators	ของ	Jeff	Dyer	และคณะ	

ยังได้กล่าวถึงทักษะของนักคิดเชิงนวัตกรรม	ประกอบด้วย	การคิดเชื่อมโยง	การตั้งค�าถาม	การช่างสังเกต	

การสร้างเครอืข่าย	และทกัษะการทดลอง	ซึง่ทกัษะเหล่านีเ้ป็นส่ิงส�าคัญส�าหรบันกัคิดเชิงนวตักรรม	ดงันัน้	

ในการบริหารทรพัยากรบคุคลจ�าเป็นต้องปรบัเปลีย่นกระบวนการต่าง	ๆ 	เพือ่ตอบสนองต่อพฤตกิรรมของ

พนักงาน	ต้องสร้างให้พนักงานมีความกล้าคิด	กล้าท�า	กล้าเส่ียง	ซึ่งไม่สามารถใช้การให้แรงจูงใจ	หรือ 

การก�าหนดตัวชี้วัดแบบปกติได้	แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม	 

จึงต้องมีวิธีการหรือกระบวนการท่ีสอดคล้องกับความเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม	บางองค์การอาจให ้

ความรู้	หรือให้พนักงานเข้าโปรแกรมการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับนวัตกรรม	 เพื่อกระตุ้นให้พนักงานใช้ 

ความคิดในเชิงนวัตกรรมมากขึ้น	หรือบางองค์การได้จัดตั้งโครงการหรือกิจกรรมต่าง	ๆ	 เพื่อพัฒนา 

ความเป็นนวัตกรรมให้กับพนักงาน	เช่น	จัดตั้งเป็นปีแห่งนวัตกรรม	หรือจัดกิจกรรมสร้างความภูมิใจ 

ให้พนักงานที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม	ซึ่งน�าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในองค์การ
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กรณีศึกษาบริษัทช้ันน�าในประเทศไทย	เครือซิเมนต์ไทย	หรือ	SCG	ในวันนี้	ถูกพลิกโฉมให้กลาย

เป็นองค์การแห่งนวัตกรรม	ท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก	ๆ 	ก้าว	

ซึ่งแน่นอนว่าพื้นฐานของการด�าเนินธุรกิจตั้งแต่เร่ิมต้นมีบทบาทส�าคัญที่ชี้ให้เห็นทิศทางการเติบโต

ขององค์การในอนาคตได้เป็นอย่างดี	ด้วยแนวทางการด�าเนินธุรกิจบนอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับหลัก

ธรรมาภิบาลส�าหรับองค์การยุคใหม่	ส่งผลให้	SCG	เป็นองค์การที่มีหลักธรรมาภิบาลโดดเด่น	โดยมี	

5	รางวัลจากเวที	Thailand	Corporate	Excellence	Awards	เป็นสิ่งที่การันตีถึงความเป็นเลิศได้เป็น

อย่างดี	ทั้งรางวัลความเป็นเลิศของการบริหารจัดการธุรกิจโดยรวม	การให้ความส�าคัญต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม	การให้ความส�าคัญต่อคุณภาพของสินค้าและบริการ	การให้ความส�าคัญต่อการจัดการ

ทรัพยากรบคุคล	และการให้ความส�าคญัต่อการสร้างนวตักรรมและการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่	ๆ 	ภายใต้แนวคดิ

ของการคิดนอกกรอบ	เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมนั้น	SCG	ได้สร้างวัฒนธรรมองค์การ

แห่งนวัตกรรมให้เกิดขึ้น	โดยยังคงรักษาความเป็นบรรษัทภิบาลไว้ได้เป็นอย่างดี	

โลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงและนับวันก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น	ด้วยข้อมูลข่าวสาร

ทีท่ัว่ถงึกนั	ท�าให้คนเราเรยีนรูไ้ด้เรว็ขึน้	การเข้าถงึแหล่งข้อมลูกจ็ะมากขึน้	ดงันัน้	ความต้องการของลกูค้า

ก็จะมีมากขึ้น	คุณภาพของสินค้าจะต้องสูงขึ้นด้วยเช่นกัน	เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการใหม่	ๆ	

ของลูกค้าได้	 ดังน้ัน	จึงท�าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์การให้สามารถเปล่ียนแปลงการสร้างสรรค์

สิ่งต่าง	ๆ	ให้มากข้ึน	เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่	ๆ	หรือ	 Innovation	เกิดเป็นแนวคิดในการสร้าง

วัฒนธรรมองค์การแห่งนวัตกรรม	จากแนวคิดดังกล่าว	SCG	จึงมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคน	โดยไม่ยึดติด

กับแนวคิดเดิม	ๆ	มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่	ๆ	กล้าคิด	กล้าลงมือท�า	และ

กล้าเสีย่งเพือ่ทีจ่ะพฒันาสิง่ใหม่	ๆ 	ขึน้มา	ใน	3	แนวทาง	คอื	Product	Innovation,	Process	Innovation	

และ	Service	Innovation	เพื่อให้ได้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่	ๆ	ประสิทธิภาพของกระบวนการท�างาน

ที่ดีกว่า	ภายใต้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่	ที่สามารถท�างานได้รวดเร็วขึ้น	 มีคุณภาพและ

ปริมาณมากขึ้น	แต่มีการใช้	Resource	ลดลง	และสามารถให้บริการลูกค้าได้สะดวก	รวดเร็วขึ้น	ปัจจุบัน

การด�าเนินงานของเครือซิเมนต์ไทยนั้น	ให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนามากขึ้น	เนื่องจากมุ่งพัฒนา

ให้เป็นองค์การแห่งนวัตกรรม	จึงได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานท�าการวิจัย

มากขึ้น	มีการสร้างเครือข่ายการท�าวิจัย	พร้อมท้ังร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ	และหน่วยงาน

ภาครฐั	อาท	ิส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิ(สวทช.)	เพือ่ท�าการวจิยัในหวัข้อต่าง	ๆ 	

โดยมีการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	

MOVE
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นอกจากนั้นยังจัดตั้ง	สถาบันนายช่างดี	รองรับการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม	โดยหันมามุ่งเน้น 

การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม	พัฒนา	Service	 Innovation	ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	ผ่านการ 

ด�าเนินงานภายใต้	“สถำบันนำยช่ำงดี”	สถาบันท่ีเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้รับเหมาและช่างที่ใช้ผลิตภัณฑ์

ของเครือซิเมนต์ไทยให้มีขีดความสามารถในการผลิตผลงาน	 เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจ 

มากที่สุด	สถาบันนายช่างดี	 เป็นสถาบันที่มุ ่งพัฒนาขีดความรู้ความสามารถของผู้รับเหมาและช่าง	 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	ภายในระยะเวลาประมาณ	6	เดือน	สถาบันนายช่างดี	 มีศูนย์ฝึกอบรม 

ของธุรกิจในเครือซิเมนต์ไทย	 (SCG)	 ท้ังหมด	6	ศูนย์	22	แห่ง	กระจายอยู่ทั่วประเทศ	ซึ่งรวมถึง	 

ศูนย์อบรมฝ้า	ผนัง	ตราช้าง	 (Ceiling	and	Wall	School)	 ศูนย์ฝึกอบรมหลังคา	 ศูนย์ฝึกยิปซัม	 

ศูนย์บริการห้องน�้าครบวงจร	 (COTTO	Bathroom	Service)	 ศูนย์ความรู้และนวัตกรรมการติดตั้ง	 

(COTTO	Tiles	Technical)	และศูนย์เทคโนโลยีการฉาบปูน	เพื่อยกระดับให้ผู้รับเหมาและช่างที่ผ่าน 

การฝึกอบรมจากหลักสูตรของสถาบันนายช่างดี	ประกอบกับวัสดุก่อสร้างในปัจจุบันมีความหลากหลาย

และมีความซับซ้อนในการใช้งานมากขึ้น	หากไม่มีการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวสินค้าและวิธีการ 

ติดตั้ง	อาจท�าให้เกิดความผิดพลาดจากขั้นตอนการติดตั้ง	ท�าให้คุณภาพของสินค้าไม่สามารถตอบสนอง

ความต้องการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กรณีศึกษาบริษัทชั้นน�าระดับโลกในการน�าแนวคิดองค์การแห่งนวัตกรรมไปใช้	เช่น	บริษัท	Google	

ที่ได้รับการจัดอันดับต้น	ๆ	ให้เป็น	The	World’s	Most	 Innovative	Companies	 โดยวารสาร	 

Business	Week	และเป็นองค์การที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งที่มีคนเป็นจ�านวนมากอยากร่วมงานด้วย	หรือ	 

The	Best	Companies	to	Work	For	โดยวารสาร	Fortune	ทั้งนี้บริษัท	Google	ได้ยึดหลักปรัชญา	 

10	ประการ	ซึง่ถอืว่าเป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมองค์การหรอื	DNA	ขององค์การไปแล้ว	และผูบ้รหิารเองก ็

สามารถปฏบิตัติวัให้เป็นแบบอย่างทีด่ด้ีวยเช่นกนั	จนกลายมาเป็นปรชัญาการท�างานขององค์การทีท่กุคน

ยึดเป็นหลักปฏิบัติในการท�างานจนกระทั่งทุกวันนี้	ซึ่งสามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้

 ๏	 เอาใจใส่กับความต้องการของลูกค้า

 ๏	 ท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รับผิดชอบหรือที่ช�านาญอยู่อย่างเต็มที่และดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้

 ๏	 ท�างานให้ส�าเร็จอย่างรวดเร็ว	ดีกว่าท�างานให้ส�าเร็จแต่ช้า

 ๏	 การแสวงหาความคิดดี	ๆ	ไม่จ�าเป็นต้องนั่งท�างานอยู่ที่โต๊ะของตัวเองเสมอไป

 ๏	 ทุกอย่างมีทางออกเสมอ

 ๏	 เราสามารถท�างานอย่างจริงจังได้	โดยไม่จ�าเป็นต้องมีความเป็นทางการ

 ๏	 จงอย่าพอใจกับ	“ควำมยอดเยี่ยม”	หรือ	“สิ่งที่ดีที่สุด”
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จะเห็นได้ว่า	นวัตกรรมที่ส�าคัญในปัจจุบัน	ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการประสานความคิด	ต่อยอด

ความคิด	และช่วยกันคิดของกลุ่มบุคคลที่มีทักษะ	และความรู้ที่ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน	ซึ่งอาจมาจาก

ต่างที่และต่างพ้ืนฐานกัน	มากกว่าท่ีจะเกิดขึ้นจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ	และ	“คน”	คือ	

พลงัแห่งความคดิสร้างสรรค์อย่างแท้จรงิ	ความเชือ่มัน่ในคณุค่าของคน	จะเป็นการจดุประกายให้เกดิโอกาส

ในการคิดนอกกรอบ	สร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่	ๆ	 ข้ึน	ซึ่งคุณสมบัติในการกล้าที่จะเส่ียง	จะเป็นอีกหนึ่ง

แรงบวกทีท่�าให้เกดินวตักรรมใหม	่ๆ 	ขึน้ในองค์การ	โดยต้องไม่มองข้ามการเปดิใจยอมรบัในสิ่งทีแ่ตกต่าง	

และยอมรบัในความผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ให้ได้	เพือ่เป็นบทเรยีนส�าหรบัการคดินอกกรอบ	เพือ่สร้างสรรค์

นวัตกรรมใหม่	ๆ	ต่อไป
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เมื่อไม่นานมานี้	มีการพูดถึงบทบาทใหม่ของนักทรัพยากรบุคคล	นั่นคือการเป็นนักคาดการณ์	

(Anticipator)1	ซึ่งภายใต้บทบาทใหม่ที่ว่านี้	นักทรัพยากรบุคคลจะต้องสามารถใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์

คาดการณ์ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	ความต้องการก�าลังคน	ความต้องการผู้มีศักยภาพ	ระบบค่าตอบแทน	ฯลฯ	

และแน่นอนว่า	การเป็น	Anticipator	 น้ัน	หมายถึงการจัดการกับข้อมูลมากมายมหาศาล	(Big	Data)	 

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ	หรือข้อมูลเชิงปริมาณ	(ข้อมูลตัวเลข)	และนอกจากจะต้องมีทักษะใน 

การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นแล้ว	ทักษะในการน�าเสนอก็เป็นส่วนส�าคัญอย่างยิ่ง	 เพราะหาก

ข้อมูลเป็นประโยชน์	แต่ไม่มีความน่าสนใจดึงดูดให้อ่านแล้ว	ก็คงไม่ได้รับความสนใจเท่าไหร่นักในยุค	 

Big	Data	เช่นนี้	 โดยนอกจากจะน�าเสนอเป็น	Power	Point	กราฟเส้น	กราฟแท่ง	สีสันสดใสในแบบ 

เดิม	ๆ	แล้ว	ในปัจจุบันนิยมใช้สิ่งที่เรียกว่า	Infographic	เป็นสื่อในการน�าเสนอข้อมูลต่าง	ๆ

1	อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็น	Anticipator	 ได้ใน	Ready-Now	Leaders:	Meeting	Tomorrow’s	Business	Challenges.	 
	 Global	Leadership	Forecast	2014/2015	โดย	DDIWorld

HR In trend
ตอน อินโฟกราฟิก โดย ดลยำ เปี่ยมสุวรรณ์

มุมสั้น ๆ คั่นเวลำ (Let’s Take a Break) 

94 หนังสือวิชาการประจ�าปี 2558 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส�านักงาน ก.พ.



Infographic	ย่อมาจาก	 Information	Graphic	ซึ่งหมายถึง	ภาพหรือแผนภาพที่บ่งชี้ข้อมูล	

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวเลข	ข้อมูลทางสถิติ	ความรู้ต่างๆ	ซึ่งมีประโยชน์มากในโลกยุคปัจจุบันที่รอบตัวเรา

เต็มไปด้วยข้อมูลที่เราต้องรู้	ด้วยข้อมูลมากมายมหาศาลนี้	ท�าให้ผู้รับสารแต่ละคน	ไม่สามารถใช้เวลา

กับข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งได้เป็นเวลานาน	ดังนั้น	การใช้	 Infographic	นอกจากจะช่วยดึงความสนใจของ

กลุ่มเป้าหมายของเราให้สนใจข้อมูลท่ีเราน�าเสนอแล้ว	ยังเป็นการช่วยย่นระยะเวลาในการอ่านข้อมูล

ของผู้รับสารอีกด้วย

การท�า	 Infographic	ในปัจจุบัน	ไม่ยากเลย	แค่เพียงมี	Computer	และ	 Internet	พร้อมทั้ง

ข้อมูลที่ต้องการน�าเสนอ	ก็สามารถท�า	Infographic	สวย	ๆ	ออกมาได้อย่างง่ายดาย	เพราะในปัจจุบัน	

มีเว็บไซต์ให้บริการท�า	 Infographic	ง่าย	ๆ	 ไม่ว่าจะเป็น	piktochart.com	ที่สมัครสมาชิกและ

สร้าง	 Infographic	ฟรี	แต่หากอยากใช้	Platform	ที่มีอยู่แล้ว	ก็จะต้องเสียค่าสมาชิก	หรือเว็บไซต์

อย่าง	canva.com	ท่ีสมัครและสร้าง	 Infographic	ฟรีเช่นกัน	แต่หากต้องการไอเทมตกแต่งบางชิ้น	

จะต้องเสียค่าใช้จ่าย	เป็นต้น
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กองบรรณาธิการ

	 1.	 นางสุทธิลักษณ์	 เอื้อจิตถาวร	 บรรณาธิการ

	 2.	 นางสาวรพีพร	 มณีพงษ์	 ผู้ช่วยบรรณาธิการ

	 3.	 นางสาวปรางค์มาศ	 บุญสิทธิ์	 ผู้ช่วยบรรณาธิการ

	 4.	 นางสาวณัฏฐิกา		 ณ	วรรณโณ	 ผู้ช่วยบรรณาธิการ	

	 5.	 นางปจิตา	 ดิศกุล	ณ	อยุธยา	 กองบรรณาธิการ

	 6.	 นางวรรัตน์	 ด้วงชะเอม	 กองบรรณาธิการ

	 7.	 นางสาวมุกดาวรรณ	 เอี๊ยววิจิตรจารุ	 กองบรรณาธิการ

	 8.	 นางสาววรรษวรรณ	 พานิชเจริญ	 กองบรรณาธิการ

	 9.	 นางสาวหทัยทิพย์	 วันดี	 กองบรรณาธิการ

	 10.	 นางสาวเสน่ห์สุดา	 แสนประสาน	 กองบรรณาธิการ

	 11.	 นางวัชรวีร์	 นิ่มเป๋า	 กองบรรณาธิการ

	 12.	 นางสาวพรศิริ	 เจริญสืบสกุล	 กองบรรณาธิการ

	 13.	 นายพงศ์ธร	 ชินรัตน์	 กองบรรณาธิการ

	 14.	 นางสาวดลยา	 เปี่ยมสุวรรณ์	 กองบรรณาธิการ

	 15.	 นายชัยพร	 แสงสุวรรณ์	 กองบรรณาธิการ
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