เรียนรู... เขาใจ... กระบวนการทางนโยบายของญี่ปุน
จุฑามาศ กิจจานุลักษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
นับเปนโอกาสที่ดีและเปนประสบการณอันมีคุณคายิ่งที่ผูเขียนไดรับทุนรัฐบาล จากสํานักงาน ก.พ.
(ทุน Talent Network) เพื่อไปฝ7กอบรมการพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารและเปนผูนํา สําหรับผูเขารวม
โครงการระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ประจําปD 2559 หลักสูตร “Public Management and
Leadership Training Program for High Potential Officials for the Thai Civil Service” ณ National
Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ`น ระหวางวันที่ 23 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน
2559 ซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบสองสัปดาหนี้ ผูเขียนไดเก็บเกี่ยวความรูเนื้อหาสาระที่ไดรับจากการฟjงบรรยาย
ในหองเรียน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุมยอย การเขาเยี่ยมคาราวะผูบริหารระดับสูง การศึกษาดูงานใน
หนวยงานราชการและบริษัทเอกชน รวมถึงการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดที่นาสนใจกับบุคลากร
ทั้งในภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ`น พรอมๆ กับการไดมีโอกาสเรียนรูดานสังคม วัฒนธรรม และความกาวหนา
ตางๆ ของญี่ปุ`นดวยตนเอง ซึ่งนับวาเปน “First Hand Experience” ที่เปqดโลกทัศนของผูเขียนใหกวางขึ้น
และสามารถนํามาปรับใชกับการปฏิบัติงานในระบบราชการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้นตอไป
ดวยเนื้อหาของหลักสูตรมีความแตกตางหลากหลายและครอบคลุมกวางขวางในเกือบทุกมิติ ผูเขียน
ในฐานะที่เปนผูปฏิบัติงานดานการวิเคราะหและจัดทํานโยบายของประเทศ จึงขอใชพื้นที่นี้เพื่อหยิบยกและ
นําเสนอเฉพาะเนื้อหาแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทางนโยบายของประเทศญี่ปุ`นดวยภาษางายๆ ซึ่งสวนใหญ
ไดรับการถายทอดจาก Prof. Masahiro Horie, Director of the Executive Development Center for
Global Leadership, GRIPS อดีตขาราชการที่ปฏิบัติงานอยูในรัฐบาลญี่ปุ`นมากวา 35 ปD และเคยดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสาร (Vice Minister of the Ministry
of Internal Affairs and Communications) ทานไดนําเสนอมุมมองหลักการของกระบวนการทางนโยบายที่
ครอบคลุมไปถึงการนํานโยบายสูการปฏิบัติและการประเมินผล ซึ่งจะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใช
โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานภาคนโยบายที่เปรียบเสมือนมันสมองหรือ “ฝ`ายเสนาธิการ” ที่จะตองวางแผน
กํ า กั บ ดู แ ล และใหขอเสนอแนะ เพื่ อ ใหภารกิ จ ของกระทรวงสํ า เร็ จ ลุ ล วงไปดวยดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
“Making Japanese policies takes much time, but they take a look from the beginning
till the end of the implementation” นี่เปนขอความเริ่มตนการบรรยายของ Prof. Horie ที่ทําใหผูเขียน

คอนขางประหลาดใจ ดวยตระหนักถึงความแตกตางจากการจัดทํานโยบายหลายๆ เรื่องของประเทศไทย
ในปjจจุบันที่เนนมุงเนนความรวดเร็วเปนหลัก จนทําใหบางครั้งอาจมองขามสาระสําคัญอื่นๆ ไป
กระบวนการทางนโยบาย หรือ “Policy Process” ที่สมบูรณแบบในความหมายของ Prof. Horie
จะตองครอบคลุมขั้นตอนหลักทั้ง 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) Policy Making
2) Policy Implementation
3) Policy Evaluation
ขั้นตอนที่ 1 Policy Making
การจั ด ทํ า นโยบายที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะตองมี ก ารระบุ ห รื อ กํ า หนดประเด็ น สํ า คั ญ ที่ ชั ด เจน และ
ไมควรกําหนดประเด็นที่มาจากภาคการเมือง แตควรมาจากปjญหาที่แทจริงที่เกิดขึ้นในประเทศ เชน ปjญหา
สังคม เปนตน เพื่อใหการออกแบบนโยบายเปนการแกปjญหาที่ตรงจุด ทั้งนี้ ปjญหาซึ่งเปนที่มาของนโยบาย
นั้น จะตองเปนปjญหาที่ตองการการแกไขอยางเรงดวน มีความวิกฤติ มีผลกระทบในวงกวาง หรือเปนปjญหา
ที่คนทั่วไปในสังคมรับรูอยางเห็นไดชัด นอกจากนี้ การกําหนดโครงสรางและองคประกอบของนโยบายภาครัฐ
ก็นับเปนสิ่งสําคัญ กลาวคือ นโยบายที่ดีจะตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีเปxาหมาย สามารถระบุไดวาภาครัฐ
จะทําอะไร และคาดหวังใหประชาชนทําอะไร มีกําหนดระยะเวลาของการดําเนินตามนโยบาย มีตัวบุคคล
หนวยงาน/องคกรที่จะรับผิดชอบตอการดําเนินนโยบายนั้นๆ รวมทั้งมีทรัพยากรที่จําเปนตองใชเพื่อรองรับ
นโยบาย เชน ขอมูลเชิงวิชาการ หลักปฏิบัติตามกฎหมาย โครงสรางเชิงสถาบัน บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ
การกําหนดนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ`นที่ผานมา ไมไดเปนการดําเนินการโดยลําพังได แตจะตองอาศัย
ความรวมมือจากพันธมิตร ไมวาจะเปนหนวยงานในเครือของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือแมแตภาคเอกชน โดยทั้งสอง
ฝ`ายมีการดําเนินงานรวมกันอยางใกลชิด กลาวคือ ภาคเอกชนจะติดตามความเคลื่อนไหวของนโยบายที่ภาครัฐ
กําหนด ภายใตความเปนไปไดที่ภาครัฐไดประเมินจากศักยภาพของภาคเอกชนนั้นแลว ซึ่งทั้งหมดตั้งอยูบน
พื้นฐานของความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ในแงของการลงทุน ภาครัฐจะใหการสนับสนุนดานการเงิน
แกภาคเอกชนในประเทศ เพื่ อ ใหเกิ ด การแขงขั น และกระตุ นการพั ฒ นาธุ ร กิ จ ของเอกชนในมิ ติ ต างๆ
โดยไมกอใหเกิดการรั่วไหลของเงินลงทุน ซึ่งแตกตางจากอีกหลายๆ ประเทศที่ภาครัฐนิยมเชิญชวนตางชาติให
เขามาลงทุน สิ่งนี้จึงเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่แสดงใหเห็นวา เหตุใดประเทศญี่ปุ`นจึงมีความตื่นตัวและกระตือรือรน
เสมอที่จะกาวไปขางหนาเพื่อพัฒนาประเทศ
นอกจากการใหภาคเอกชนเปนกลไกหนึ่งในการรวมกําหนดนโยบายของประเทศแลว เครื่องมือทาง
การเงินยังเปนอีกหนึ่งปjจจัยที่มีความสําคัญไมแพกัน ไมวาจะเปนงบประมาณสนับสนุนทั้งในรูปของ Subsidy
และ Grant เงินกู-รับประกันเงินกู เงินประกันภัยของภาครัฐที่จะนํามาสํารองในกรณีเกิดเหตุวิบัติภัยใน
ประเทศ เชน แผนดินไหว โรงไฟฟxา นิวเคลีย รระเบิด ฯลฯ ภาษีรายจายที่นับ วาเปนเครื่องมือควบคุ มการ
ประกอบธุ ร กิ จ ของเอกชนรายใหญ รวมถึ ง งบประมาณที่ จ ะนํ า มาจั ด จางผู เชี่ ย วชาญหรื อ ที่ ป รึ ก ษาที่ มี
ประสบการณสูง เพื่อรวมกําหนดนโยบายที่สอดรับกับปjญหาของประเทศดวย

เมื่อการกําหนดนโยบายของภาครัฐสําเร็จลุลวงแลว การตัดสินใจวานโยบายนั้นๆ จะนําลงสูการปฏิบัติ
หรือไม สามารถดําเนินการโดยผานกระบวนการที่เปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได ขึ้นอยูกับเนื้อหาสาระ
ของนโยบายนั้ น ๆ ซึ่ ง สวนใหญจะไดรั บ การตั ด สิ น อํ า นาจการบั ง คั บ ใชดวยกระบวนการทางกฎหมาย
ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายในสวนที่มีความสําคัญนอยกวา อาจมีการนําไปบังคับใชโดยขอกําหนดหรือ
กฎหมายในระดับที่ต่ํากวา เชน คําสั่งคณะรัฐมนตรี หรือกฎกระทรวง เปนตน
ขั้นตอนที่ 2 Policy Implementation
เมื่อภาครัฐไดมีการกําหนดนโยบายที่ไดรับความเห็นชอบทางกฎหมายแลว สิ่งสําคัญคือตองมีการนํา
นโยบายนั้ น ลงสู การปฏิ บั ติ อยางเปนรู ป ธรรม ในกรณี ข องประเทศญี่ ปุ` น ผู ออกนโยบายคื อ รั ฐ บาลกลาง
(Central Government) ซึ่งมักจะไมใชผูนํานโยบายนั้นๆ ไปปฏิบัติโดยตรง แตจะดําเนินการโดยองคกร
ที่อยูในเครือของรัฐ รัฐวิสาหกิจ รัฐบาลสวนทองถิ่น (Local Government) องคกรเอกชน หรือแมแตเฉพาะ
บุคคล เปนตน อยางไรก็ตาม ในบางครั้งรายละเอียดบางอยางของนโยบายใหมอาจไมไดรับการถายทอดไปสู
ผูปฏิบัติเหลานั้นอยางครบถวนสมบูรณ ขณะเดียวกันการดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามเปxาหมายของนโยบาย
ใหมไมวาจะเปนเปxาหมายดานกฎระเบียบหรือเปxาหมายดานประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ ก็อาจไมไดรับการ
ตระหนักวาจะเกิดขึ้นไดจากการดําเนินงานตามนโยบายใหมนั้นๆ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ กฎระเบียบที่ไดกําหนด
ขึ้นใหมตามนโยบาย อาจไมไดถูกนํามาใชเทาที่ควร หรือสาธารณประโยชนที่ภาครัฐจัดบริการใหตามนโยบาย
ก็ ไ มไดถู ก นํ า มาใชประโยชนไดอยางเต็ ม ที่ เ ชนกั น โดยเฉพาะอยางยิ่ ง หากบริ ก ารประโยชนเหลานั้ น
เปนการตอบสนองตอความจํานงของผูรับเพียงบางกลุมเทานั้น
ความยากของการนํานโยบายไปสูการปฏิ บัติที่นอกเหนือจากตัวอยางขางตนแลว ยั งอาจเกิ ดจาก
สาเหตุอื่นๆ ไดอีก อาทิ ความไมชัดเจนของวัตถุประสงคที่ระบุในนโยบาย หรือการกําหนดวัตถุประสงคหลัก
ของนโยบายที่มีมากกวาหนึ่งประการ ทําใหวิธีการปฏิบัติที่ตามมาไมโฟกัสหรือไมไดมุงเนนไปที่วัตถุประสงค
ที่แทจริงของนโยบาย การเปลี่ยนแปลงผูบริหารที่มีวิสัยทัศนแตกตางกัน ทําใหการดําเนินงานตามนโยบายขาด
ความตอเนื่อง ความไมประสานสอดคลองกันระหวางหนวยงานในภาครัฐ ทําใหนโยบายบางอยางที่ตองการ
ความรวมมื อในการขั บ เคลื่ อนระหวางหนวยงานตองหยุ ด ชะงั กลง เนื่ องจากในความเปนจริ งการดํ า เนิ น
นโยบายเพื่อใหบรรลุตามเปxาหมาย ไมสามารถปฏิบัติไดโดยลําพังเพียงหนวยงานเดียว
ความไมเพียงพอหรือสมรรถนะของทรัพยากรที่ตองการใชในการปฏิบัติตามนโยบาย เชน บุคลากร
งบประมาณ เทคโนโลยี ฯลฯ ก็นับเปนอีกหนึ่งอุปสรรคสําคัญตอการนําแผนสูการปฏิบัติ ในกรณีของการขาด
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดําเนินตามนโยบายที่ภาครัฐกําหนด ปjจจุบันหลายๆ ประเทศ รวมทั้งญี่ปุ`น
ไดหาทางออกเพื่อแกปjญหานี้โดยใชวิธีการ “Contracting” หรือการจัดทําสัญญาวาจางผูเชี่ยวชาญหรือ
ที่ป รึ กษาเพื่ อชวยขับ เคลื่อนหรือผลั กดัน การปฏิ บั ติต ามนโยบาย ซึ่ งวิ ธี การดั งกลาวนี้ อาจมี ทั้งขอดีขอเสี ย
กลาวคือ ภาครัฐจะมีองคความรูซึ่งมีความเชี่ยวชาญมาปฏิบัติงานตามนโยบายนั้นโดยตรง มีความยืดหยุน
คลองตัวสูง เนื่องจากสามารถลด/หลีกเลี่ยงกฎระเบียบที่ยุงยากซึ่งทําใหการปฏิบัติงานลาชา (Red tape) และ
จะนําไปสูการลดระยะเวลาและคาใชจายที่จะตองสูญเสียจากการปฏิบัติงานที่ลาชานั้นดวย อยางไรก็ตาม

ปjญหาที่อาจเกิดขึ้นจากวิธีการ Contracting ไดแก ตัวเลือกของผูเชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาอาจมีมากเกินไป
ซึ่งบางครั้งก็อาจมีคุณสมบัติสูงเกินกวาที่ภาครัฐตองการ หรือในทางตรงกันขามเมื่อไดมีการปฏิบัติงานจริงอาจ
มีผลงานต่ํากวาความคาดหวังของภาครัฐ หรือในกรณีเลวรายที่สุดก็คือ การนํามาสูชองทางการทุจริตคอรัปชั่น
ซึ่งบางครั้งอาจแทรกซึมขึ้นมาโดยไมทันไดระวังตัวก็ได ในกรณีดังกลาวนี้ขาราชการญี่ปุ`นมีความตระหนักเสมอ
และยึดถือในความซื่อสัตยสุจริต แมในเรื่องละเอียดออนเล็กๆ นอยๆ เชน การปฏิเสธคําเชิญจาก Contractor
(หรือเอกชนที่อาจหวังผลประโยชนจากภาครัฐ) เพื่อเขารวมการออกรอบกอลฟ หรือแมแตคําเชิญเขารวม
การจัดเลี้ยงในโอกาสตางๆ โดยถือวาขัดกับหลักจริยธรรมของขาราชการ สอถึงเจตนารมณอันนาสงสัยอยางใด
อยางหนึ่ง และเปนหนทางเล็กๆ ที่นํามาสูการคอรัปชั่น
จากความยากหรื อ ความทาทายทั้ ง หมดของการนํ า นโยบายลงสู การปฏิ บั ติ ดั ง ที่ ไ ดกลาวมานั้ น
Prof. Horie ไดสรุปออกมาเปน 5 ขอเสนอแนะสําหรับกระทรวง/ภาคสวนที่รับผิดชอบตอนโยบายใดๆ
โดยมีแนวทางการปฏิบัติ มาตรการ และการบริการตางๆ ดังตอไปนี้
1. หนวยงานผูจัดทํานโยบายจะตองมีทิศทางและมีความพรอมในการใหคําแนะนําแนวทางการปฏิบัติ
ตามนโยบายที่ชัดเจนสําหรับหนวยงานผูปฏิบัติ
2. การเตรียมความพรอมในการปรับตัว และการใหการศึกษา & ฝ7กอบรมแกบุคลากรภาครัฐ
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับนโยบายหรือโปรแกรมใหมนั้นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรภาครัฐในระดับกลาง
ของกระทรวง ซึ่งเปนกลุมบุคลากรหลักที่สามารถผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการนํานโยบายใหมลงสู
การปฏิบัติ
3. หนวยงานที่จัดทํานโยบายจะตองเผยแพรและจัดหาขอมูลที่ปราศจากการปกปqด เพื่อถายทอด
ใหแกผูปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงเผยแพรขอมูลที่เปนเปxาหมายของนโยบายทั้งในสวนของเปxาหมายดาน
กฎระเบียบและ/หรือเปxาหมายดานประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ เพื่อสรางความเขาใจและการยอมรับวา
การบรรลุตามเปxาหมายที่ไดทั้งหมดเปนผลมาจากการปฏิบัติตามนโยบายที่ภาครัฐกําหนด
4. กระทรวงควรใหการสนับสนุนชวยเหลือทางดานเทคนิคที่เพียงพอแกบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย เชนเดียวกับความชวยเหลือดานเทคนิคแกผูที่ไดรับประโยชนจากนโยบายนั้นๆ
5. กระทรวงหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดทํานโยบายควรสรางความสัมพันธ ความมีสวนรวม
และความรวมมือใหเกิดขึ้นระหวางหนวยงาน/องคกรที่เปนกุญแจสําคัญของการขับเคลื่อนผลักดันนโยบาย
ขั้นตอนที่ 3 Policy Evaluation
กระบวนการทางนโยบายของภาครั ฐ จะถื อ วาไมเสร็ จ สมบู ร ณ หากปราศจากการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดกําหนดไว ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการจะมีการประเมินผลอยาง
ตอเนื่ อ งเพื่ อ ติ ด ตามวาเปนไปตามเปx า หมายที่ กํ า หนดหรื อ ไม ถาไมก็ จ ะวิ เ คราะหถึ ง สาเหตุ เรี ย นรู และ
แกไขปรับปรุงจากขอผิดพลาดนั้น
ในสภาวะปกติหนวยงานราชการของญี่ปุ`นจะทบทวนและประเมินผลจากการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ดวยวิธีการตางๆ ดังนี้

1. การลงพื้นที่โครงการ และรับฟjงความคิดเห็นจากประชาชนและผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรง
2. การติดตามจากรายงาน ขอรองเรียนที่ไดรับจากประชาชน รวมถึงการสํารวจจากความพึงพอใจ
ของประชาชน หรือผูรับบริการ
3. การประเมินโดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานในระดับสูงกวา
สิ่งที่หน#วยงานภาคนโยบายจะต&องประเมิน ประกอบด&วย
1. ผลกระทบในมิติต'างๆ ตนทุนที่ภาครัฐตองจาย ตรรกะของกระบวนการและนโยบาย รวมถึง 3E
ซึ่งไดแก “Economy”, “Efficiency” และ “Effectiveness” กลาวคือ การดําเนินงานตามนโยบายจะตอง
เกิ ด ผลกระทบเชิ ง บวกในตอเศรษฐกิ จ ของประเทศ (Economy) ใชงบประมาณลงทุ น นอยแตไดผลมาก
(Efficiency) และเปนการดํ า เนิ น งานที่ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงคของนโยบาย (Effectiveness) นอกจากนี้
การประเมินโดยใชวิธี Cost-Effectiveness ก็เปนอีกวิธีการหนึ่งที่ไดรับความนิยม ถึงแมจะใชงบประมาณ
คอนขางสูง แตหากวิธีการนี้สามารถวิเคราะหหาปjจจัยชวยอื่นๆ ที่จับตองไมได (Intangible factor) ที่สามารถ
ชวยลดคาใชจายของภาครั ฐ ได ก็ เ ปนการประเมิ น นโยบายที่ มี ความคุ มคาและเปนประโยชนตอภาครั ฐ
ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตอไป
2. ความแตกต' า งระหว' า งกลุ' ม เป2 า หมาย และกลุ' มที่ ไม' ใช' เ ป2 า หมายของนโยบาย ซึ่ งการประเมิ น
ความแตกตางของผลที่ ไ ดรั บ ระหวางสองกลุ มนี้ จะทํ า ใหภาครั ฐ สามารถพิ จ ารณาเห็ น ถึ ง ขอดี -ขอดอย
ผลประโยชน-ผลเสีย จากนโยบายที่กําหนดไดอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการตัดสินใจขยายผลหรือยุตินโยบาย
นั้นๆ ตอไป
3. ผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว ไมวานโยบายจะมีชวงเวลาการนําไปใชในทางปฏิบัติยาวนาน
เพียงใด ก็จะตองมีการประเมินผลกระทบในทุกระยะเพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับแผน (Rolling Plan)
ไดอยางทันทวงทีตามสถานการณหรือเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นได
4. ต>น ทุนและผลประโยชน? ทั้งทางตรง ทางอ>อม และเชิงสัญลักษณ? โดยทั้งหมดนี้จะตองไดรั บ
การประเมินอยางครบถวน เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงตอทั้งความสําเร็จและความลมเหลวของนโยบาย
เมื่ อทราบถึงองคประกอบตางๆ ของนโยบายที่ จ ะตองทํา การประเมิ น แลว หนวยงานที่ เ กี่ ยวของ
จะตองพิ จ ารณาถึ ง แนวทางในการประเมิ น และเปรี ย บเที ย บในมิ ติ ต างๆ ไมวาจะเปนการวิ เ คราะหและ
เปรี ย บเที ย บเชิ งปริ มาณและคุ ณภาพ การเปรี ย บเที ยบตามชวงเวลา ซึ่ งหมายถึ งกอนและหลั งจากที่ ไดมี
การนํานโยบายลงสูการปฏิบัติ หรือการเปรียบเทียบจากภาพฉายแนวโนมในกรณีที่ไมมีการดําเนินนโยบาย
(Business as Usual; BAU) กับกรณีที่มีการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ในกรณีของประเทศญี่ปุ`น ระบบและโครงสรางองคกรที่ทําหนาที่ในการทบทวนและประเมินนโยบาย
มีการจําแนกออกตามบทบาทและหนาที่ดังนี้
1. องค5 ก ร/หน8 วยงานที่ ทํา หนาที่ ใ นการประเมิ น นโยบาย ซึ่ งแต8 งตั้ งขึ้ น ตาม พรบ. ว8 า ดวย
การประเมินนโยบาย (The Policy Evaluation Act) โดยมีรูปแบบที่แตกตางกันตามสาระของนโยบาย
ไดแก

- แตละกระทรวงจะมีหนวยงานที่ทําหนาที่ประเมินนโยบายของตัวเอง
- การประเมินโดยองคกรกลางที่ทําหนาที่บริหารการประเมินนโยบายโดยเฉพาะ
- การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินนโยบาย
2. การตรวจสอบและประเมินนโยบาย (Inspection and Evaluation)
- หากดํ า เนิ น การโดยองคกรกลางที่ ทํ า หนาที่ บ ริ ห ารการประเมิ น นโยบายโดยเฉพาะก็ จ ะมี
การตรวจสอบและประเมินผลเพื่อเผยแพรและแถลงผลสูสาธารณชน ซึ่งหากไดรับขอรองเรียนใดๆ ก็จะแจงตอ
กระทรวงผูออกนโยบายใหมีการปรับปรุงแกไข และหากกระทรวงเพิกเฉยไมมีการปรับปรุงใดๆ ก็จะไดรับ
การรองเรี ย นซ้ํ า แลวซ้ํ า อี ก ซึ่ ง การตรวจสอบและประเมิ น โดยองคกรกลางนี้ จ ะเปนการแสดงใหเห็ น ถึ ง
ความมีอํานาจที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหมๆ ของภาครัฐ
- หากดําเนินการโดยหนวยงานตรวจสอบของแตละกระทรวง จะเปนไปในลักษณะที่เปนการรายงาน
ผลการประเมินใหหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการไดรับทราบ ทบทวน และปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่ไดจาก
การประเมินนั้น
3. การตรวจติ ดตาม (Auditing) จะดํา เนิน การไดทั้งที่ เปนการตรวจติ ดตามภายในของแตละ
กระทรวงเอง (Internal auditing) และการตรวจติดตามโดย “Board of Audit” ซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
คณะรัฐมนตรี หรือมีองคประกอบจากองคกรหรือบุคคลภายนอกที่ไมมีสวนไดสวนเสียกับนโยบายนั้น ๆ
(Third Party) เชน ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือบุคลากรดานวิชาการจากสถาบันการศึกษา เปนตน
4. การตรวจสอบดานการเงิ น (Financial Inspection) เปนการประเมิ น นโยบายในสวนที่
เกี่ยวของกับการใชจายเงินงบประมาณ ซึ่งจะตองไดรับการประเมินโดยสํานักงบประมาณของภาครัฐเทานั้น
5. กระบวนการรองเรียนและรับเรื่องราวรองทุกข5 (Processing Complaints and Grievances)
จะมีการประเมินโดยองคกรกลางที่ทําหนาที่บริหารการประเมินนโยบาย ที่ปรึกษาดานการบริหารเหตุรองเรียน
หรือที่ปรึกษาของแตละกระทรวง แลวแตกรณี
ระบบและโครงสรางองคกรที่ ทํ า หนาที่ ใ นการทบทวนและประเมิ น นโยบายทั้ งหมดที่ กลาวมานี้
จะมีการควบคุมดูแลโดยรัฐสภา ภายใตคําปรึกษาจากผูตรวจการที่ไมใชภาครัฐ
บทสรุป กระบวนการทางนโยบายของแตละประเทศยอมมีบริบท ขั้ นตอน และโครงสรางที่แตกตางกันไป
หากแตประเทศไทยจะสามารถเรียนรูและศึกษาจากประสบการณที่ดีของประเทศอื่นๆ รวมทั้งประเทศญี่ปุ`น
มาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศ อยางไรก็ตาม ผูเขียนมีความเห็นวาสิ่งสําคัญที่สุด คือ การที่ทุก
ภาคสวนที่เกี่ยวของมีความตระหนักวาการจัดทํานโยบายที่ดีเปนภารกิจที่ตองรวมกันปฏิบัติ เพื่อใหนโยบาย
ที่ไดกําหนดขึ้นสามารถแปลงลงสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และกอใหเกิดการพัฒนาประเทศในทุกมิติ

ประเทศญี่ปุน...จิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม

เชิดชัย วรแก#นทราย
นักวิชาการสิ่งแวดล&อมชํานาญการ
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ผูจัดการฝ7กอบรมยังเปqดโอกาสใหไปศึกษาดูงานนอกสถานที่และไดรับฟjงการบรรยายจากเจาหนาที่ภาครัฐ
สวนกลาง เชน Ministry of Economy Trade and Industry และ Ministry of the Environment รวมทั้ง
ไดมีโอกาสเขาพบผูบริหารของหนวยงานในระดับภูมิภาคและระดับทองถิ่น ไดแก (1)Nara Prefectural
Office (2)Kyoto Prefectural Office และ (3)Kyoto Municipality และรับฟjงการบรรยายดานการบริการ
สาธารณะตาง ๆ การพัฒนาเมืองใหนาอยู และมีความสมดุลระหวางมาตรฐานชีวิตของคนญี่ปุ`นที่อาศัยอยูใน
เมืองที่ตองรักษาไว กับจํานวนนักทองเที่ยว ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปD
การฝ7กอบรมในระยะเวลา 2 สัปดาห กับตารางวิชาเรียนที่ตองยอมรับวาเขมขนมากจนในระยะแรก
ผูเขียนอดคิดไมไดวามันเกินไปหรือเปลา รับแลวจะยอยไดหรือไม แตผลจากการรวมแรงรวมใจของผูเขารับ
การฝ7 ก อบรมทุ ก ทานก็ ทํ า ใหลุ ล วงมาไดดวยดี ทุ ก คนตางมี ค วามภู มิ ใ จและตางปวารณาตั ว เปนศิ ษยเกา
ของ GRIPS กันเลยทีเดียว จึงอยากจะขอเชิญชวนผูสนใจสมัครขอรับทุน Talent Network ในปDตอ ๆ ไปวาให
เลือกไปอบรมที่ GRIPS เปนอันดับแรก
จากประสบการณที่ ไ ดรั บ ดั ง กลาวขางตน มี ห ลายสิ่ ง ที่ ผู เขี ย นไดเรี ย นรู และประทั บ ใจแตอยาก
จะขอถายทอดประสบการณเหลานั้น ณ ที่นี้ 2 ประเด็น
ประเด็นแรก คือ การเปSนผูนํา (Leadership)
อยางที่ทราบกันวาคุณสมบัติหนึ่งที่จะสามารถสงเสริมการทํางานใหเจริญกาวหนา คือการเปนผูนํา
หลายคนอาจจะสงสัยวาหากเราไมไดมีตําแหนงหนาที่บริห าร ออนอาวุโส หรือมี นิสัยชอบทํา งานคนเดีย ว
ไมอยากจะสุงสิงกับใคร ความรูความสามารถระดับปานกลาง ในที่ประชุมไมเคยออกความเห็น หรือเสนอ
ไปแลวไมมีใครสนใจ อาการแบบนี้จะไปเปนผูนําไดอยางไร แลวมันจะเจริญไปไดอยางไร แตจากการรับฟjง
การบรรยายของ Prof. Masahiro Horie ในหัวขอ Leadership for 21st Century ทําใหผูเขียนโลงใจ
เปนอยางมาก เพราะบทเรียนตอนหนึ่งใหขอมูลวา การเปนผูนํามีความหลากหลายมาก ๆ โดยจากหนังสือเรื่อง
The End of Leadership ที่แตงโดย Barbara และ Kellerman ในปD 2555 พบวาเฉพาะคํานิยามของ
Leadership เพียงอยางเดียวก็มีมากกวา 1,500 นิยาม และมีมากกวา 50 ทฤษฎี ที่พยายามอธิบายเรื่องนี้
สรุปคือ ผูนํามีหลายแบบ คนเรามีไดหลายสถานะทั้งเปนผูนําและผูตาม เชน อยูที่ทํางานมีบทบาทเปนผูนํา

องคกรแตเมื่ออยูกับครอบครัวกลับเปนผูตามเสียสวนใหญ ผูนําที่เกงกลาสามารถในสถานการณแบบหนึ่ ง
อาจไมไดเรื่องในสถานการณอีกแบบ ผูนําที่ดีที่เหมาะสมกับคนกลุมหนึ่งก็อาจจะไมไดเรื่องเลยหากเปลี่ยนกลุม
คนที่เปนผูตาม เหลานี้เปนตน เพราะฉะนั้นแตละคนจึงมีศักยภาพที่จะเปนผูนําที่ดีในแบบฉบับที่เหมาะสมของ
แตละคนได แคขอใหมีความมั่นใจ รูจุดออนและจุดแข็งของตนเอง หมั่นพัฒนาเพื่อลดจุดออนและขยายจุดแข็ง
เรียนรูการทํางานอยางถองแทจนเกิดทักษะและมีความเชี่ยวชาญมีความซื่อสัตย ทํางานในความรับผิดชอบของ
ตนอยางเต็ ม ความสามารถ คื อ ถาเราพยายามเชนนี้ แ ลว มั น ตองใกลเคี ย งกั บ นิ ย ามซั ก ขอจากทั้ ง หมด
1,500 นิยาม แนนอน และถาหากยังคิดไมออกวาจะเริ่มตนอยางไร แบบเรียนที่ดีอยางหนึ่งคือขอใหทานมอง
หาวีรบุรุษ (Hero) หรือบุคคลตนแบบ (Idol) ในดวงใจ เพื่อปรับใชเปนแบบอยางในการฝ7กปฏิบัติ
ประเด็นที่สอง คือ จิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม
อยางที่เราเห็นในรายการโทรทัศน บานเมืองประเทศญี่ปุ`นสะอาดสวยงาม มีการรักษาสิ่งแวดลอม
แมน้ําลําคลอง และสภาพอากาศเปนอยางดี และการประหยัดพลังงานเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันของคน
ที่นี่ คนญี่ปุ`นในเมืองใหญ เชน โตเกียว สวนใหญใชระบบขนสงมวลชนทั้งรถไฟฟxาใตดิน รถไฟฟxาบนดิน รถไฟ
หรือรถประจําทาง บางรายเลือกการขี่จักรยานหรือการเดินไปทํางาน สวนหนึ่งเปนเพราะญี่ปุ`นมีระบบขนสง
มวลชนที่ดีมาก มีโครงขายที่สามารถเชื่อมตอไดงาย สะดวก สามารถใชบัตรโดยสารรวมกันได เปนมิตรกับ
นักทองเที่ยวตางชาติอีกตางหาก ผูเขียนกับเพื่อนขาราชการจากกรมชลประทานยืนยันในเรื่องนี้ได เพราะ
พลัดหลงกับกลุมเพื่อนขาราชการตั้งแตวันแรกที่ไปถึง แตสามารถหาทางกลับที่พักดวยการใชบริการรถไฟฟxา
ใตดินไดไมยาก แคจํารหัสสถานี เชน A1 B2 C9 แลวดูวาจะไปสถานีปลายทางรหัสอะไร ตองเปลี่ยนสายรถไฟ
ที่รหัสใดบาง ตามที่ระบุในแผนที่ทางเดินรถไฟฟxาใตดิน
เงื่อนไขสําคัญหนึ่งที่ทําใหชาวญี่ปุ`นจํานวนมากไมนิยมซื้อรถสวนตัว คือ เจาของรถตองแสดงหลักฐาน
วามีพื้นที่จอดรถ คื อบังคับกลาย ๆ วาถาไมมี บานพักนี่ แทบหมดสิทธิ์ เพราะตามอพารทเมนทและแมนชั่ น
สวนใหญจะไมมีที่จอดรถ หากจะเชาที่จอดรถจะตองเสียคาเชา เปนหมื่นบาทตอเดือน จะหาที่จอดตามถนน
ขางทางแบบบานเรานี่ก็ไมได ผิดกฎหมาย คาจอดรถชั่วคราวก็แสนแพงเชนกัน บางแหงเขียนไว 300 เยน
ตอ 15 นาที นอกจากนี้ รถทุกคันตองเขาตรวจสอบความปลอดภัยทุก ๆ 2 – 3 ปD โดยมีคาใชจายอยางนอย
30,000 บาท รวมทั้งคาประกันภัยที่สูงขึ้นตามอายุของรถดวย อาจารยผูสอนทานหนึ่งกลาววา วิธีการนี้
สามารถควบคุมจํานวนรถยนตสวนบุคคลไดดีกวาการกําหนดวา จะอนุญาตใหประชาชนขับรถยนตสวนบุคคล
เขาไปในตัวเมืองดวยการดูจากเลขรหัสทะเบียนรถที่แตกตางกัน เชน สลับเลขคูและเลขคี่ หรือเลขทายตัวใด
สามารถวิ่งเขาในตั ว เมื องไดวัน ใดบางในหนึ่ งสั ปดาห เพราะการกํา หนดเลขรหั สยิ่ งจะสงเสริมทางออมให
ประชาชนซื้อรถไวหลาย ๆ คัน เพื่อมีตัวเลขทายทะเบียนใหครบทุกวัน บาน 1 หลังอาจมีรถยนต 7 คัน
รักสิ่งแวดลอมในประเทศตนเองยังไมพอ ประเทศญี่ปุ`นยังแสดงใหเห็นในเวทีระดับโลกในการตอสูกับ
สภาวะโลกรอน (Global Warming) โดยมีสวนสําคัญในการผลักดันสนธิสัญญาเกี่ยวกับภูมิอากาศของโลก
หรือพิธีสารเกียวโต ซึ่งเปนบันทึกขอตกลงระหวางประเทศฉบับเดียวของโลกที่มีเปxาหมายผูกพัน คือ การลด
การปลอยก†าซเรือนกระจกที่ เปนสาเหตุสํา คัญที่ทําใหโลกเรามี อุณหภูมิสูงขึ้น น้ําแข็งขั้วโลกละลาย ไดแก
คารบอนไดออกไซด (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคารบอน (HFCS) เปอรฟลูออโร

คารบอน (PCFs) ซัลเฟอรเฮกซาฟลูโอไรด (SF6) พิธีสารฉบับนี้บังคับใหประเทศที่พัฒนาแลวทั่วโลก อาทิ
ออสเตรเลีย ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป นิวซีแลนด สวิสเซอรแลนด และญี่ปุ`น ตองลดการปลอยก†าซเรือน
กระจกลงประมาณ คือ 5 % โดยเทียบกับระดับใน พ.ศ. 2533 ภายใน พ.ศ. 2551 – 2555 ทั้งนี้ ปjจจุบัน
รัฐบาลญี่ปุ`นไดสงเสริมผลักดันใหทุกภาคสวนกาวผานสังคมพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลไปสูสังคมคารบอนต่ํา
(Low Carbon Society) เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนในอนาคต มีการสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตเพื่อลดการใชเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมหลักสาขาตาง ๆ เชน ปqโตรเลียม ซีเมนต เหล็กและเหล็กกลา
อลู มิ เ นี ย ม และภาคการขนสง รวมทั้ ง สงเสริ ม การใชพลั ง งานทางเลื อ ก เชน พลั ง งานจากแสงอาทิ ต ย
ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน มีการติดตั้งแผงโซลาเซลลใหเห็นไดทั่วไปตามหลังคาอาคารและ
บานเรือนประชาชน
รัฐบาลญี่ปุ`นไดใชระบบการศึกษาเพื่อปลูกฝjงจิตสํานึกดานการรักษาสิ่งแวดลอมใหกับประชาชนทุกคน
โดยการบรรจุเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดลอมไวในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพื่อใหเด็กซึมซับแนวคิดดานการรักษาสิ่งแวดลอมทีละนอย เมื่อเติบโตเปนผูใหญสามารถ
นําความรูที่ไดไปปรับใช ทําใหมาตรการตาง ๆ ที่รัฐบาลประกาศใชบรรลุผลสําเร็จและยั่งยืน ผูเขียนเห็นวา
สวนหนึ่งที่ทําใหคนญี่ปุ`นมีจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมอาจเปนเพราะสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร ทรัพยากรมีจํากัด
อีกทั้งการที่ตองเผชิญกับอุบัติภั ยทางธรรมชาติขนาดใหญบอยครั้ง ทั้งแผนดิ นไหว สึนามิ ไมนับรวมความ
เสี ย หายจากภาวะสงคราม ทํ า ใหเกิ ด ความสู ญ เสี ย กั บ สภาพความเปนอยู ของประชาชนและสิ่ งแวดลอม
กวาจะฟŠ‹นฟูใหมีสภาพดีเชนเดิมตองใชเวลาและความอุตสาหะเปนอยางมาก ทุกฝ`ายตางมีบทเรียนและเรียนรู
ที่จะนํามาใชปลูกจิตสํานึกของคนในชาติ ใหรักและชวยกันรักษาดูแลสิ่งแวดลอม เพราะตางรูวาสิ่งเหลานี้มีคา
เพียงใดถาสูญเสี ยไป เมื่อเปรีย บกับ เมืองไทยของเราซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูร ณมาแตไหนแตไร
เหมือนไดมางาย ๆ จึงไมเห็นคุณคา ไมชวยกันดูแลรักษา เปรียบเทียบใหงายขึ้นคือ เหมือนคนญี่ปุ`นเปนเด็ก
ที่ทํางานเก็บเงินซื้อมือถือราคาแพงดวยตัวเอง รูวาลําบากเพียงใดกวาจะเก็บเงินซื้อไดจึงใชอยางทะนุถนอม
แตบานเราคลายกับเด็กที่พอแมจายเงินซื้อมือถือให (ไมบอกราคาอีกตางหาก) ลูกก็ใชไปเรื่อย ทิ้งขวางไมดูแล
กะวาถาเครื่องพัง รองไหซักพักเดี๋ยวพอแมก็คงซื้อเครื่องใหมให ซึ่งเปนเรื่องที่หนวยงานที่เกี่ยวของของไทย
ตองชวยกันปรับแกทัศนะคติเชนนี้
ขอเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลง
1. การปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ธรรมดานสิ่ ง แวดลอม ควรดํ า เนิ น การอยางจริ ง จั ง ตอเนื่ อ งตั้ ง แตระดั บ
ประถมศึกษา ดวยความรวมมือของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน เนนสงเสริมใหรูจักประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากรในชีวิตประจําวัน และฝ7กปฏิบัติจนเปนนิสัย เชน การใชน้ําและไฟฟxาอยางประหยัด อาบน้ําปริมาณ
พอเหมาะ ไมสาดน้ําเลน ไมเปqดก†อกน้ําทิ้งไว ปqดไฟเมื่อเลิกใช ไมเปqดโทรทัศนหรือตูเย็นทิ้งไว สงเสริมใหเด็กไป
โรงเรียนใกลบาน ลดภาระการไปรับ-สงของผูปกครองลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน ทั้งนี้ พอแม ผูปกครอง
และครูอาจารยตองเปนตั วอยางที่ ดีใหแกเด็ ก และผูบริห ารตองทํา เปนตั วอยางที่ดีใหกับ ผู ใตบังคับ บัญ ชา
สําหรับการจัดทําหลักสูตรเสริมสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมควรมีการพิจารณารวมกันในการกําหนดหลักสูตร
ระหวางหนวยงานที่ เ กี่ ย วของตาง ๆ เชน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ

สิ่งแวดลอม เปนตน นอกจากนี้ การสงเสริมกิจกรรมลูกเสือจะชวยสงเสริมจริยธรรมและวินัยของเด็กไดดี
อีกทางหนึ่ง
2. หนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมการใชระบบขนสงมวลชนทางรางแทนการใชรถยนต เพราะขนสง
ผู โดยสารไดคราวละมาก ๆ แลวยั ง ลดการใชพลั ง งานจากน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง โดยนอกจากจะเนนเฉพาะ
ในกรุงเทพมหานครแลว ควรวางแผนกอสรางภายในจังหวัดที่มีประชากรหนาแนน เชน จากตัวเมืองระยองถึง
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือการสรางทางรถไฟเชื่อมระหวางจังหวัดที่มีจุดทองเที่ยวที่ไมหางกันมาก
ก็จะเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวได เชน รถไฟจากตราด ผานจันทบุรี ระยองถึงชลบุรี เปนตน
3, ควรมีมาตรการที่ชัดเจนในการแกไขปjญหาการลุกล้ําคลองสาธารณะ พื้นผิวถนน รวมถึงการติด
ปxายโฆษณาที่ไรระเบียบ เพราะเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ทําใหสภาพบานเมืองไมสะอาดเรียบรอย เปน
ภาพลักษณที่ไมดีตอการทองเที่ยวของประเทศ
4. ควรสงเสริ ม ใหภาคอุ ต สาหกรรมทํ า การวิ จั ย และพั ฒ นาดานนวั ต กรรม เพิ่ ม ศั ก ยภาพและ
ความสามารถในการแขงขันระบบเศรษฐกิ จโลก ลดภาระการนําเขาสินคาจากตางประเทศ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตใหสอดคลองกับสภาพการณของโลก โดยเฉพาะหากมีการอางเกี่ยวกับภาวะโลกรอน
เปนกําแพงการคา เชน ถาโรงงานไมสามารถลดการปลอยก†าซเรือนกระจกไดจะไมทําการซื้อขายดวย เปนตน
หากภาคอุตสาหกรรมของเราไมมีการวิจัยดานนี้ ตองรอบริษัทแม หรือรอซื้อเทคโนโลยีจากตางประเทศที่อยู
ตางประเทศดําเนินการเพียงอยางเดียว อาจไมทันตอเหตุการณ อยางไรก็ตาม บางกรณีภูมิปjญญาดั้งเดิมก็
สามารถนํามาประยุกตใชได เชน การสรางอาคารสํานักงานสีเขียวที่ลดการใชพลังงาน ดังจะเห็นไดวาอาคาร
โรงเรียนหรืออาคารสํานักงานราชการของบานเราที่มีความเกาแก จะมีลักษณะเปนอาคารเพดานสูง ประตูบาน
ใหญ อากาศถายเทสะดวก ทําใหเย็นสบาย ไมตองใชเครื่องปรับอากาศ การสรางบานใตถุนสูงทําใหอากาศ
ถายเทสะดวก ลดความรอนในบาน และลดปjญหาเครื่องใชในบานเสียหายหากเกิดน้ําทวม เปนตน
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เทคโนโลยีกับการพัฒนาการเกษตรในยุคดิจิตอล
นันทประภา นันทิยะกุล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานมาตรฐานสินค&าเกษตรและอาหารแห#งชาติ
ขาพเจามีค วามใฝ`ฝjน ที่จ ะไดเดิน ทางไปยัง ดิน แดนอาทิต ยอุทัย สัก ครั้ง ในชีวิต เมื่อ ไดทราบวา
สํา นัก งานคณะกรรมการขาราชการพลเรือ น (ก.พ.) จัด ใหมีทุนรัฐ บาลสํ า หรับ ผู มี ศักยภาพสู ง (Talent
Network) ประจําปD 2559 เพื่อไปฝ7กอบรม ณ ประเทศญี่ปุ`น ขาพเจาจึงไมรีรอที่จะควาโอกาสนั้นไวทัน ที
การเดิน ทางไปฝ7กอบรมที่ป ระเทศญี่ปุ`น ในครั้งนี้จึงนับเปนโอกาสที่ดีอยางยิ่งที่ไดทําใหฝjนของขาพเจาเปน
ความจริง ขอกราบขอบพระคุณสํานักงาน ก.พ. และ National Graduate Institute of Policy Studies
(GRIPS) ที่ไดจัดใหมีโ ครงการฝ7กอบรมดีๆเชนนี้เ พื่อพัฒนาขาราชการไทย การไดไปใชชีวิต นักเรีย นสไตล
ญี่ปุ`นเปนเวลาถึงสองสัปดาหไดใหอะไรกับขาพเจามากมาย ไดเปqดโลกทัศนใหมจากการเรียนรูแนวคิดและ
หลัก การในการบริห ารภาครัฐ และการเสริม สรางภาวะผู นํา จากเซนเซย (ซึ่ง หมายความถึง “อาจารย”
ในภาษาญี่ปุ`น ) ผู มากดวยประสบการณ ไดสัม ผัส วัฒ นธรรมแบบดอกเบญจมาศของคนญี่ปุ`น กลาวคือ
ความมีสุน ทรียภาพ รักธรรมชาติ เรีย บรอย ขี้เ กรงใจ แตในขณะเดีย วกัน คนญี่ปุ`น ก็ยังคงแสดงใหเห็น ถึง
ความเปนสายเลือดซามูไรที่มีความเด็ด ขาดและเอาจริงเอาจังมากในทุกๆเรื่อง นอกจากนี้ คนญี่ปุ`น ยัง มี
แนวคิดที่สรางสรรค ชอบที่จ ะคิดคนนวัตกรรมใหมๆเพื่อตอบสนองการดําเนิน ชีวิตใหสะดวกสบายยิ่งขึ้น
มีก ารประยุก ตใชเทคโนโลยีกับ สิ่ง ตางๆรอบตัว ตั้ง แตขาวของเครื่อ งใชภายในบาน ระบบสุข ภัณ ฑแบบ
อัตโนมัติ อุปกรณเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสในชีวิตประจําวัน ระบบสาธารณูปโภค ระบบการสื่อสาร ไปจนถึง
ระบบการผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีที่ล้ําสมัย จากการรับฟjงการบรรยายของเซนเซยหลายๆ ทาน
ในการอบรมครั้งนี้ รวมถึง การเดิน ทางไปศึก ษาดูง านในสถานที่ที่สํา คัญ ตางๆ อาทิ กระทรวงเศรษฐกิจ
การคาและอุตสาหกรรม ศาลาวาการจังหวัดเกียวโต และ OMRON Corporation ซึ่งเปนบริษัทเอกชน
ที่ดํา เนิน การเกี่ย วกับ การคิด คนและพัฒ นาเทคโนโลยีในจัง หวัด เกีย วโต ผู บรรยายมักจะกลาวถึงคํา วา
“Internet of Things” หรือ IoT อยูบอยครั้ง ผูคนโดยทั่วไปมักจะคุนเคยกับคําวา “Internet” ซึ่งในภาพรวม
คือการเชื่อมตอระหวางคนกับ อินเทอรเน็ตผานระบบเครือขายดวยอุป กรณคอมพิว เตอร โทรศัพทมือถือ
หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสรูปแบบอื่นๆ แตคําวา “Internet of Things” นั้น เปนคําศัพทใหมที่ไมคุนหู
เมื่อขาพเจาและเหลาคณะนักเรียนไทยไดยินเปนครั้งแรกจึงมีขอสงสัยอยางยิ่งวามันคืออะไร และมีแนวคิด
ในการนําไปประยุกตใชประโยชนในดานตางๆ ไดอยางไร
“Internet of Things” หรือ IoT คือ เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณและเครื่องมือตางๆ เชน
โทรศัพทมือถือ รถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอื่นๆ เขาไวดวยกัน เพื่อใหเชื่อมโยงและสื่อสารกันไดผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตที่โยงใยกันทั่วโลก เปนการขยายแนวคิดจากการเชื่อมตอระหวาง “คนกับอินเทอรเน็ต” ไปสู

การเชื่อมตอระหวาง “สิ่งของกับอินเทอรเน็ต” ซึ่งมีเปxาหมาย คือ ชวยกันทํางานเพื่อใหความเปนอยูของมนุษย
สะดวกสบาย และใชชีวิตอยางฉลาด หรือ smart มากขึ้น องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนํา IoT
มาชวยในการบริ ห ารจัด การ คํา นวณ หรือประมาณการไดโดยใชขอมูล ตางๆ ที่ ถูกรวบรวมผาน Sensors
Technology แลวสงผานเครือขายอินเทอรเน็ต มาเก็บไวในฐานขอมูลกลาง ในปjจจุบัน IoT เปนสิ่งที่ผูคนทั่วโลก
กําลังใหความสนใจ หลายประเทศไดเริ่มนํามาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ซึ่ง สงผลใหเกิด การเปลี่ย นรูป แบบและกระบวนการผลิต ในภาคอุต สาหกรรมไปสู อุต สาหกรรมยุค ใหม
หรือที่เรียกวา Industry 4.0 โดยอาศัยการเชื่อมตอสื่อสารและทํางานรวมกันระหวางเครื่องจักร มนุษย และ
ขอมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีความถูกตองแมนยํายิ่งขึ้น จากผลการสํารวจและจัดอันดับ
โดยเว็บไซต IoT Analytics ความนิยมในการประยุกตใช Internet of Things 10 อันดับแรกแสดงใหเห็นถึง
การเขามาเปนสวนหนึ่งในการดําเนินชีวิตของคนเราตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว สังคมเมือง สังคมเกษตร
และอุตสาหกรรม แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 การประยุกต5ใช Internet of Things
ในประเทศญี่ ปุ` น มีการนํ า IoT มาประยุกตใชอยางกวางขวางในรู ป แบบของ Cyber Physical
System (CPS) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ผสมผสานโลกดิจิตอลเขากับโลกแหงความเปนจริงและกระบวนการทาง
กายภาพตางๆ ซึ่งทําใหเกิดนวัตกรรมและการบริการรูปแบบใหมๆ มากมาย ตัวอยางเชน Smart Home ซึ่งมี
การติดตั้งเซ็นเซอรภายในบานเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของผูอยูอาศัย และสงสัญญาณไปสั่งการเปqดหรือปqด
สวิตซไฟตามหองตาง ๆ ที่มีคนหรือไมมีคนอยู เพื่อการใชไฟฟxาอยางคุมคาและตอบสนองตอมาตรการประหยัด
พลังงานของรัฐบาลญี่ปุ`น (เนื่องจากเหตุระเบิดโรงงานไฟฟxานิวเคลียรฟูกูชิมาหลังจากเหตุการณแผนดินไหว
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554), Intelligent Transportation System และ Smart Car ที่ใช IoT ชวยใหระบบ

การขนสงเปนไปตามเวลาและแผนการที่กําหนดไว หรือยานพาหนะสามารถขับเคลื่อนไปยังจุดหมายหรือหยุด
ไดเอง, Integrated Community Care System และ Smart Medical จะใชอุปกรณเพื่อวัดสัญญาณชีพของ
ผูป`วยหรือผูสูงอายุที่อยูอาศัยเองตามลําพังและสงขอมูลไปยังบุคลากรทางการแพทย หรือสงขอความเรียก
หนวยกูชีพหรือรถฉุกเฉินไดเมื่อจําเปน เพื่อชวยลดภาระในการบริหารจัดการและการดูแลผูป`วยในโรงพยาบาล
หรือบานพักคนชราซึ่งเปนปjญหาที่สืบเนื่องมาจากการขยายตัวของสังคมประชากรสูงอายุ (aging population
society) ในญี่ปุ`น, Smart Retail ชวยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการซื้อสินคาไดแบบเรียลไทมและการ
ขายปลีกในหาง, Smart Supply Chain ใชในการติดตามสินคาที่กําลังขนสงไปตามทองถนน หรือการควบคุมการ
เคลื่อนไหวของสิน คา หรื อการปx องกัน การลักขโมยสิ นคา เปนตน โดยในแผนพื้น ฐานของการพั ฒนาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของญี่ปุ`นลําดับที่ 5 (ปD 2016-2020) มีการกําหนดนโยบายให IoT เปนหนึ่ง ใน 14
เทคโนโลยีหลัก ในการแกไขปjญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ และความพยายามเปลี่ยนแปลงสังคมญี่ปุ`นใหเปน
Smart City ซึ่งเปนลักษณะของสังคมเมืองยุคใหมที่มีการเชื่อมโยงระหวางคนกับอินเทอรเน็ต สิ่งของกับ
อินเทอรเน็ต การบริการกับอินเทอรเน็ต และขอมูลอินเทอรเน็ต เพื่อควบคุมระบบการจัดการและควบคุม
การจราจรไปจนถึงระบบการจัดการพลังงาน จัดการน้ํา จัดการขยะ ระบบตรวจจับและเฝxาระวังความปลอดภัย
และการรักษาสิ่งแวดลอม รวมถึงการสงเสริมใหสังคมญี่ปุ`นกาวขึ้นเปน Super Smart Society (รูปที่ 2)
ซึ่งเปนสัง คมที่ส ามารถตอบสนองความตองการตางๆ ของประชากรไดโดยการจัด เตรีย มผลิต ภัณ ฑและ
การบริก ารตามที่จํา เปนในปริม าณและเวลาที่เ หมาะสม ประชากรทุก คนสามารถไดรับ การบริก ารที่ดี
มีคุณภาพชีวิต และสะดวกสบายสําหรับแตละปjจเจกชนซึ่งมีความตองการแตกตางกัน อยางไรก็ตาม การที่
ประเทศญี่ปุ`นจะพัฒนาดวยเทคโนโลยีใหกาวถึงจุดสูงสุดนั้น ก็ไมลืมที่จะคํานึงถึงจริยธรรมในการใชเทคโนโลยี
โดยรัฐบาลของประเทศญี่ปุ`นไดใหความสํา คัญกับสิทธิขอมูล สวนบุคคลหรือองคกร การปกปxองทรัพยสิน
ทางปjญ ญาในรูป ของดิจิต อล และความรับ ผิด ชอบตอความเสีย หายหรือการสูญ เสีย ตอคนหรือทรัพยสิน
จากการเก็บหรือการใชสารสนเทศอีกดวย

รูปที่ 2 Super Smart Society Platform
จากที่กลาวมานั้น จะเห็นไดวาญี่ปุ`นเปนผูนําในดานการพัฒนาเทคโนโลยีอยางยิ่งยวด สําหรับประเทศไทย
สามารถนําแนวคิด IoT มาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศไดในหลายดานดวยกัน แตในบทความ
ฉบับนี้ ขาพเจาจะขอนําเสนอมุมมองเฉพาะที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดานการเกษตร เนื่องจากประเทศไทย
เปนประเทศเกษตรกรรม มีอุตสาหกรรมการเกษตรเปนอุตสาหกรรมหลักประเภทหนึ่งที่ทํารายไดเขาประเทศ
และวิสัยทัศนของรัฐบาลไทยก็มีจุดมุงหมายจะเปนแหลงผลิตอาหารที่มั่นคงเพื่อใหสามารถผลิตอาหารปxอน
ประชากรโลกที่จะมีมากขึ้นในอนาคตได อยางไรก็ตาม ในปjจจุบันหรือในอนาคตอันใกลนี้ ประเทศไทยอาจตอง
เผชิญกับปรากฏการณธรรมชาติที่รุนแรงที่สงผลตอปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได ราคาพืชผลทางการเกษตรจะ
ผันแปรตามปริมาณผลผลิตซึ่งไมสามารถคาดการณไดลวงหนา การขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรหรือ
แรงงานขาดคุณภาพ รวมถึงสภาวะโลกรอนที่ทําใหสภาพภูมิอากาศเปลี่ย นแปลงไป จนภูมิปjญ ญาชาวบาน
ที ่ส ืบ ทอดกัน มาหลายชั ่ว คนเริ ่ม ใชไมไดผลหรื อ กอใหเกิ ด ความเสี่ ย งมากขึ้ น ปj จ จั ย เหลานี้ ทํา ใหการทํ า
การเกษตรในอนาคตขางหนาจะตองวางอยูบนพื้นฐานของขอมูลและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
เรียลไทม ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรนําเทคโนโลยี IoT มาประยุกตใชและผสมผสานเขากับ เกษตรอัจฉริยะ
หรือ สมาร5ทฟาร5ม (Smart Farm หรือ Intelligent Farm) เพื่อตอบโจทยปjญหาเหลานี้ โดยการนํา
เทคโนโลยีทันสมัยทั้งระบบคอมพิวเตอร การสื่อสาร ระบบเซ็นเซอร และเทคโนโลยีชีวภาพมาผสมผสานกับ
งานดานการเกษตรผานมือถือหรือ smart phone (รูปที่ 3) เพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารและสงเสริม
วิถีชีวิตเกษตรกรรมใหเกิดความยั่งยืนอีกดวย ซึ่งขาพเจามั่นใจวามือถือหรือ smart phone จะเปนกุญแจ
สําคัญตอการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในอนาคต ผาน application ที่ชวยตอบสนองความตองการ

ของเกษตรกรอยางตรงจุดและจะสงผลใหเกิดการพลิกรูปแบบการทําการเกษตรของเกษตรกรจากหนามือเปน
หลังมือ รวมถึงการทํางานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร จะไมใชเปนผูสนับสนุนปjจจัยการผลิตหรือจัดอบรม
ใหความรูกับเกษตรกรอีกตอไป แตจะผันตนเองมาทําหนาที่ coaching ใหเกษตรกรสามารถใชเทคโนโลยีได
อยางเหมาะสม สามารถคนหาสิ่งที่อยากรู และตัด สินใจบนพื้นฐานขอมูลที่ ถูกตองทั้งในดานการผลิตและ
การตลาด และสามารถพัฒนาตนเองเปน smart farmer ไดอยางสมบูรณ

รูปที่ 3 สมาร5ทฟาร5ม
เกษตรกรไทยและผูที่เกี่ยวของกับการทําการเกษตรจึงควรเริ่มศึกษาและใหความสําคัญกับการนํา IoT
มาสนับสนุนแนวทาง เกษตรกรรมความแม8นยําสูง (Precision Agriculture) ซึ่งเปนกลยุทธการทํา
การเกษตรที่ยึ ดหลั ก “ควบคุ มการใชปjจจั ยการผลิ ตใหถู กที่ถูกเวลา” โดยเนนการทําเกษตรที่เ ปนมิ ตรกั บ
สิ่งแวดลอม และมีการใชทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคาที่สุดดวยการดูแลทุกกระบวนการอยางมีประสิทธิภาพและ
แมนยําผานระบบเซ็นเซอรที่จะทําการเก็บขอมูลและวิเคราะหดวยเครื่องมือสมัยใหมเพื่อใหกระบวนการผลิต
ถูกตอง ตั้งแตเริ่มหวานเมล็ด รดน้ํา ใหปุ’ย ใหยาปราบศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและคัดเลือกผลผลิต เพื่อใหได
ผลผลิตสูงสุด เกษตรกรรมความแมนยําสูงจะใชวิธีการสังเกต ตรวจวัด และควบคุมจัดการการใชปjจจัยการผลิต
ใหเหมาะสมกับความตองการของพืชหรือสัตวในแตละพื้นที่หรือแตละชวงเวลา จึงชวยลดเวลาและแรงงาน
ในการดําเนินกิจกรรม ควบคุมการใชปjจจัยการผลิตที่มากเกินไป ลดการสูญเสียทรัพยากร และชวยยับยั้ง
ปjญหาการปนเปŠ‹อนของแรธาตุและสารอาหารลงดินและแหลงน้ํา ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตอคุณภาพดินและสราง
มลพิษทางน้ํา ตามมาเปนลํา ดับ โดยตัว อยางของเทคโนโลยีที่น าสนใจซึ่งนํา มาใชในการทํา เกษตรกรรม
ความแมนยําสูง เชน เทคโนโลยีในการระบุพิกัด (Global Positioning System: GPS) เพื่อการระบุตําแหนง
บนผิวโลกโดยอาศัยดาวเทียม ซึ่งนําไปใชในการควบคุมรถไถเพื่อพรวนดิน หยอดปุ’ย และเก็บเกี่ยว, ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information Systems: GIS) ซึ่งรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่
แลวนํา มาแสดงผลเปนแผนที่แสดงพิกัดภูมิศาสตร เพื่อการวางแผนควบคุมการใชปjจจัยการผลิตใหเหมาะกับ
ความตองการของพืช, เทคโนโลยีการรับรูระยะใกล (Proximal sensing) หรือเซ็นเซอรเพื่อตรวจวัดคาตางๆ
ในจุ ด ที่ สนใจ เชน สภาพดิ น อากาศ โรคพืช และระดั บ ผลผลิ ต , การสํา รวจจากระยะทางไกล (Remote
Sensing : RS) เปนการถายภาพจากทางไกลดวยดาวเทียม เพื่อสํารวจศักยภาพการผลิต ความตองการหรือ
ขาดแคลนธาตุอาหารในดินของแตละพื้นที่ ซึ่งเหมาะกับการเก็บขอมูลในพื้นที่ขนาดใหญ หรือการใชอากาศ
ยานไรคนขับหรือเครื่องบินวิทยุบังคับที่ติดตั้งระบบบินเองไดอัตโนมัติ หรือโดรน (Drones) ในการสํารวจความ
หลากหลายของพื้นที่การเกษตร และการระบาดของศัตรูพืช เปนตน

จะเห็นไดวาเกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรกรรมความแมนยําสูงหากไดพัฒนามาใชรวมกับ IoT แลว
จะเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาระบบการเกษตรของไทยใหมีศักยภาพมากขึ้น ชวยลดขั้นตอนและเวลา
ในการทํางาน ลดตนทุนการผลิตในดานแรงงานลงไดเนื่องจากใชระบบคอมพิวเตอรในการจัดการและสามารถ
ควบคุมระบบการทํางานในฟารมผานเครือขายอินเทอรเน็ตโดยที่เกษตรกรไมจําเปนตองอยูในฟารม มีการ
ควบคุมปjจจัยการผลิต และใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนและคุมคามากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย งอีกดวย อยางไรก็ต าม การนํา เทคโนโลยีต างๆมาใชตองตระหนักวาเทคโนโลยีเ หลานี้
มีต นกํา เนิด มาจากตางประเทศ ซึ่งมีการเตรีย มคนและพัฒ นาระบบพื้น ฐานสนับ สนุน อยางสมบูร ณแลว
แตสําหรับประเทศไทย ระบบเทคโนโลยีพื้นฐานเหลานี้ยังมีบริการไดไมทั่วถึงหรือยังไมสามารถใชงานไดอยางเต็มที่
เชน ระบบสารสนเทศและอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการเชื่อมตอและประเมินผลการทํางานยังไมครอบคลุม
ทั่ว ประเทศและมีจํา กัด เฉพาะในเขตชุมชนเทานั้น อีกประการหนึ่งคือ เกษตรอัจ ฉริย ะหรือเกษตรกรรม
ความแมนยําสูงเปนระบบที่ตองใชเงินลงทุนสูง จึงเหมาะกับการเกษตรที่ตองการการดูแลรักษาและใหผลผลิต
ที่มีมูลคาสูง ดังนั้น การใชเทคโนโลยีดังกลาวเพื่อการพัฒนาการเกษตรในยุคดิจิตอลนี้ จึงไมอาจจะนําไปใชได
ทันที จะตองทําการศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจเสียกอนโดยเฉพาะการเตรียมความพรอมของบุคคล
ที่เกี่ยวของ จึงจะนําเทคโนโลยีเหลานี้มาใชไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ คุมคากับการลงทุน และตั้งอยูบน
พื้นฐานของความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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จริยธรรมและระเบียบวินัยกับการพัฒนาประเทศของญี่ปุน
ป+ญจศักดิ์ เทพอวยพร
วิศวกรไฟฟ/าชํานาญการ
กรมชลประทาน
จากการที่ผูเขียนไดรับทุนสําหรับผูมีศักยภาพสูง (Talent Network) จากสํานักงาน ก.พ. เพื่อไป
ฝ7กอบรมหลักสูตร Public Management and Leadership Training Program for High Potential
Officials for the Thai Civil Service ณ สถาบัน National Graduate Institute for Policy Studies
(GRIPS) ประเทศญี่ปุ`น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559 รวมกับเพื่อนรวมอาชีพ
ขาราชการจากหนวยงานตางๆ ที่ ผานการคัด เลื อกกัน มาอยางเขมขน ทั้ งการสอบวั ดระดั บภาษาอั งกฤษ
CU-TEP และกรมชลประทานซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของผูเขียนยังไดมีการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ
ผูสมัครที่ผานการทดสอบ CU-TEP เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวย ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจตั้งแตคําถาม
ในการสอบสัมภาษณจากกรรมการสอบสัมภาษณ โดยคําถามจะเนนถามถึงภาวะผูนําและการนําความรูจาก
การอบรมกลับมาใชประโยชน

การสัมภาษณเพื่อคัดเลือกผูสมัครของกรมชลประทาน
หนึ่ ง ในคํ า ถามที่ ผู เขี ย นเห็ น วาคํ า ตอบที่ ต อบคณะกรรมการสอบสั ม ภาษณนาจะเปนประโยชน
ในการนําไปใชเปนแนวทางการบริหารหนวยงานราชการ
กรรมการ : คุณคิดวาผูนําที่ดีควรเปนอยางไร?
ผู เขี ย น : ผู นํ า ที่ ดี ค วรเปนผู นํ า ที่ นํ า องคกรแลวทํ า ใหคนดี แ ละคนเกงอยากเขามารวมงานกั บ องคกร
จากที่ทุกทานทราบกันดีวาทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององคกรคือทรัพยากรมนุษย เมื่อคนดีและคนเกงเขามา
รวมงานในองคกรแลว คนเหลานี้จะชวยกันพัฒนาองคกรใหกาวหนาและเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับ
องคกร ในทางตรงกั น ขามหากผู นํ า นํ า องคกรแลวคนดี แ ละคนเกงในองคกรทยอยกั น ลาออกหรื อ

ขอยาย องคกรนั้นก็จะกลายเปนองคกรที่รอวันลมสลาย ในการเลือกผูนําองคกรนั้น หากองคกรไมมีคนที่
เปนทั้งคนเกงและคนดีในคนคนเดียวกันมาเปนตัวเลือก ควรเลือกคนดีเปนผูนําและใหคนเกงเปนผูชวย จะ
เปนแนวทางในการเลือกผูนําเพื่อบริหารองคกรที่ดีที่สุด ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ที่ ว า “ในบานเมื องนั้ น มี ทั้งคนดี และคนไมดี ไมมี ใครที่ จ ะทํ าใหทุ กคนเปนคนดี ไดทั้ งหมด การทํ าให
บานเมืองมีความปกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดี
ปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดี ไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได”
จากการที่ไดไปฝ7กอบรมและสัมผัสการใชชีวิตของชาวญี่ปุ`นทําใหผูเขียนพบวาสิ่งที่ทําใหประเทศญี่ปุ`น
พัฒนาไดอยางรวดเร็ว คือ จริยธรรมและระเบียบวินัยของชาวญี่ปุ`น โดยจะขอแยกเปนประเด็นดังตอไปนี้
ดานจริยธรรม
ในสวนของจริ ย ธรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ความเปนผู นํ า นั้ น ผู เขี ย นไดแลกเปลี่ ย นแนวคิ ด กั บ
Prof. Masahiro Horie อดีตผูชวยรัฐมนตรี Ministry of Internal Affairs and Communications และ
Director of the Executive Development Center for Global Leadership, GRIPS ไดขอคิดที่นาสนใจ
สรุปไดดังนี้
• ในการเลือกคนเปนผูนําควรดูที่คุณสมบัติ 3 อยาง คือ
1. ความซื่อสัตย
2. ความสามารถ
3. ความขยัน
หากคนที่เลือกนั้นขาดคุณสมบัติขอที่ 1 แลว คุณสมบัติขอที่ 2 และ 3 ของเขาจะยอนกลับมาทําลาย
องคกรแทน ดังนั้น ความซื่อสัตยจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการเปนผูนํา
• การใหคนทุจริตคดโกงเปนผูนําเปนวิธีทําลายองคกรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะจะทําใหคนดีใน
องคกรแปดเปŠ‹อนและคนเกงในองคกรก็ทํางานลําบาก และในที่สุดองคกรก็จะสูญเสียคนเหลานี้พรอม
กับสูญเสียความสามารถในการแขงขันไป
ในดานการบริ ห ารงานระบบราชการนั้ น ญี่ ปุ` น มี ก ารใชระบบคุ ณ ธรรมที่ ดี โดยเปq ด โอกาสให
ขาราชการที่เปนผูใตบังคับบัญชาสามารถประเมินผูบังคับบัญชาของตน โดยผลการประเมินดังกลาวจะสงไป
ยังผูบังคับบัญชาลําดับถัดไป ซึ่งระบบนี้มีขอดีดังนี้
• ไดผูนําองคกรที่เปนคนดีคนเกงและไดรับการยอมรับอยางแทจริงจากบุคลากรในองคกรนั้นๆ
• ชวยใหการประเมินและแตงตั้งมีความเปนธรรมมากขึ้น เพราะการบริหารองคกรของผูนําสงผลตอ
บุคลากรทุกคนในองคกร หากผูนําบริหารองคกรไมดีก็จะสงผลกระทบตอบุคลากรในองคกรดวย
ดังนั้น ในการบริหารงานของหนวยงานราชการไทย ไมควรใหผูบังคับบัญชาเปนผูประเมินแตเพียง
ฝ`ายเดียว ควรใหผูใตบังคับบัญชารวมถึงผูรับบริการประเมินผูบังคับบัญชาของหนวยงานดวย

• ลดโอกาสในการวิ่งเตนซื้อขายตําแหนง จากการที่การประเมินและแตงตั้งขึ้นอยูกับผูบังคับบัญชา
ลําดับถัดไปเพียงไมกี่คน กลายเปนขึ้นอยูกับผูใตบังคับบัญชาและผูรับบริการดวย ซึ่งจะชวยลดการ
ทุจริตคอรัปชั่นเพื่อถอนทุนจากการวิ่งเตนซื้อตําแหนงไดอีกอยางหนึ่ง
ดานระเบียบวินัย
มีอยูครั้งหนึ่งซึ่งผูเขียนและกลุมขาราชการไทยที่ไปฝ7กอบรมประทับใจเกี่ยวกับการตรงตอเวลาของ
ชาวญี่ปุ`นเปนอยางมาก เนื่องจากเกือบวันสุดทายของการฝ7กอบรมนั้น Prof. Masahiro Horie เปนอาจารย
ผูบรรยาย ซึ่งทานเดินทางมาถึงหองฝ7กอบรมชากวากําหนด 3 นาที โดยเวลาเพียง 3 นาทีนี้สําหรับคนไทย
อาจไมทันไดสังเกตวาอาจารยมาชากวากําหนด แตเมื่ออาจารยมาถึงหองฝ7กอบรมก็ไดทําการกลาวขอโทษ
ผูเขารั บการอบรมทุกคนที่ ทานอาจารยมาสาย เนื่องจากเชาวันนั้น ฝนตกและทํ าใหระบบรถไฟใตดินของ
โตเกียวมีปjญหา ทําใหผูเขียนและกลุมขาราชการไทยที่ไปฝ7กอบรมรูสึกวาเวลา 3 นาทีที่หายไปนี้ทําใหพวกเรา
ไดพบกับสิ่งที่มีคายิ่งกวา นั่นคือการใหความสําคัญตอการตรงตอเวลาของชาวญี่ปุ`น แตกตางจากคนไทยที่
การประชุมและพิธีการตางๆ นั้น ผูที่มักจะมาสายและใหผูอื่นรอมากที่สุดคือ ประธาน และมักจะไมมี
การขอโทษใดๆ ซึ่งแนวคิดของชาวญี่ปุ`นนั้น การตรงตอเวลาคือการใหเกียรติแกผูที่ไดทําการนัดหมายและ
แสดงถึงการใหความสําคัญแกเรื่องที่ไดทําการนัดหมายดวย ทั้งนี้ นิสัยความเปนระเบียบวินัยจะสังเกต
เบื้องตนไดจากการตรงตอเวลา ผูนําที่ไมตรงตอเวลามักจะทําใหระเบียบวินัยของผูใตบังคับบัญชาหยอนยาน
ตามไปดวย
ลักษณะนิสัยอีกอยางหนึ่งของชาวญี่ปุ`นที่ผูเขียนประทับใจ คือ พวกเขามักจะคํานึงถึงผูอื่นกอนตัวเอง
เสมอ เห็นไดจากการขึ้นบันไดที่ทุกคนจะเดินชิดซาย เพื่อเปqดทางดานขวาใหกับผูที่มีธุระเรงดวนสามารถไป
ไดอยางสะดวก การเขาคิวเพื่อซื้อของและขึ้นรถโดยสารประจําทางอยางเปนระเบียบ และการเคารพกฎ
จราจรอยางเครงครัด ซึ่งเรื่องนี้ผูเขียนเคยสอบถาม Assoc. Prof. Yasuyuki Watanabe วาอะไรที่ทําให
ชาวญี่ปุ`นยึดมั่นในระเบียบวินัย ทานไดใหคําตอบที่นาสนใจวาสิ่งที่ทําใหชาวญี่ปุ`นยึดมั่นในระเบียบวินัยนั้น
เนื่องจากญี่ปุ`นมีสภาพภูมิประเทศเปนเกาะที่ไมคอยอุดมสมบูรณและเต็มไปดวยภัยธรรมชาติทั้งแผนดินไหว
และคลื่นยักษสึนามิ ดังนั้นการรวมตัวกันเพื่อชวยเหลือกันจึงเปนเรื่องจําเปนอยางมากมาตั้งแตสมัยโบราณ
เรื่องสังคมจึงเปนเรื่องที่สําคัญมากที่ทุกคนตองทําตามกฎระเบียบ สิ่งนี้ทําใหชาวญี่ปุ`นมีวินัย มีความพรอม
เพรียงและรักษากฎกติกาอยางเครงครัด ซึ่งหลอหลอมกันมารุนตอรุน หากผูใดไมปฏิบัติตามกฎระเบียบแลว
สั ง คมจะมี ม าตรการลงโทษที่ ค อนขางรุ น แรง ตางจากคนไทยที่ มั ก จะอะลุ มอลวยใหกั บ ผู ที่ ไ มปฏิ บั ติ
ตามกฎระเบียบ จนทําใหกลายเปนนิสัยติดตัวที่แกไดยาก

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง

จากการที่ผูเขียนเคยศึกษาและใชชีวิตอยูที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนเวลาหลายปD พบวา
สิ่ ง ที่ ป ระเทศจี น และญี่ ปุ` น คลายกั น ในดานการพั ฒ นาเทคโนโลยี ข องประเทศ คื อ การเนนใชสิ น คา
ภายในประเทศเปนหลั ก เนื่ อ งจากการใชสิ น คาของประเทศตนเองจะทํ าใหเม็ ด เงิ น หมุ น กลั บ มาพั ฒ นา
เทคโนโลยีของสินคา ดังนั้น วิธีสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของไทยที่ดีที่สุด คือ การที่คนไทยอุดหนุน
สินคาไทย เพื่อใหผูประกอบการไทยมีเงินไปพัฒนาเทคโนโลยี หากคนไทยไมอุดหนุนสินคาไทยแลว ถึงแม
ภาครัฐจะเพิ่มงบประมาณดานวิจัยและพัฒนา (R&D) ภาคเอกชนไทยก็ไมสามารถขายสินคาที่วิจัยและพัฒนา
มาแลวไดและจะไมมีเงินเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดวยตัวเองตอไป ทําใหประเทศไทยไมพนจากปjญหากับดัก
รายไดปานกลางซึ่งตองใชการพัฒนาสินคาบนพื้นฐานของความรูหรือสรางนวัตกรรม ถึงแมเทคโนโลยีและ
ประสิทธิภาพของสินคาไทยจะสูของตางประเทศไมไดในระยะเริ่มตน แตหากคนไทยทุกคนชวยกันสนับสนุน
สินคาไทยแลว วันหนึ่งเขาก็จะมีเงินไปพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาทัดเทียมกับของตางประเทศได
เอกสารอางอิง
Yasuyuki Watanabe. Civil Service System and Personnel Management. Public Management
and Leadership Training Program. National Graduate Institute for Policy Studies
(GRIPS), 2016

เล8าเรื่องเมืองมหานคร
พีรพงศ จันทรา
สถาปนิกชํานาญการพิเศษ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ผูเขียนรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งเมื่อไดรับคัดเลือกเปนหนึ่งในผูรับทุน Talent Network ประจําปD
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อมาศึกษาอบรมหลักสูตร Public Management and Leadership Training
Program for high Potential Officials for the Thai Civil Service เปนระยะเวลา 15 วัน ณ National
Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ`น ดวยเปนการมาเยือนประเทศ
ญี่ปุ`นครั้งแรกของผูเขียน และไดเปลี่ยนสถานะชั่วคราวกลับมาเปนนักศึกษาในตางประเทศอีกครั้งหลังวางเวน
มาเปนระยะเวลานาน
จากพื้ น ฐานการศึ ก ษาดานสถาปj ต ยกรรมศาสตร และการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ในฐานะสถาปนิ ก
ทําใหผูเขียนมีความสนใจการพัฒนา ‘เมือง’ ในแงมุมตางตางเปนพิเศษ การเขารวมการศึกษาอบรมที่ GRIPS
และมาพํานักอยูในยาน Roppongi กลางกรุงโตเกียว หนึ่งในมหานครที่ใหญที่สุด และมีประชากรมากที่สุด
แหงหนึ่งของโลก จึงถือเปนโอกาสดีของผูเขียนที่จะไดประสบการณตรงกับสภาพแวดลอมเมืองใหญในทวีป
เอเชีย ที่มีการพัฒนามาอยางตอเนื่องยาวนาน จากการศึกษาอบรมและประสบการณสวนตัวที่ใชเวลาสวน
ใหญอยูในกรุงโตเกียว ผูเขียนเห็นวาประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาและฟŠ‹นฟูเมือง (Urban Redevelopment)
มีความนาสนใจจึงไดยกมาเปนหัวขอสําหรับการเขียนบทความในครั้งนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง โครงการพัฒนา
และฟŠ‹นฟูเมืองขนาดใหญในยานกลางเมืองโตเกียว (Large-scale Urban Redevelopment Project in
Central Tokyo)
Urban Renaissance Policy
โครงการพัฒนาฟŠ‹นฟูเมืองขนาดใหญที่ประสบความสําเร็จ ในเมืองโตเกียวสวนใหญมีจุดเริ่มตนของ
โครงการในยุคทศวรรษ 1980 ภายใตนโยบายการฟŠ‹นฟูเมือง (Urban Renaissance Policy) ของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี Yasuhiro Nagasone ซึ่งนโยบายนี้ถูกนํามารื้อฟŠ‹นอีกครั้งในยุคของนายกรัฐมนตรี Junichiro
Koizumi
ประเทศญี่ปุ`นประสบปjญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยเปนระยะเวลายาวนานอันเนื่องจากวิกฤตการณ
น้ํามันในชวงทศวรรษ 1980 ในปD ค.ศ.1986 รัฐบาลภายใตการนําของนายกรัฐมนตรี Yasuhiro Nagasone

ใชนโยบายการฟŠ‹นฟูเมืองเปนเครื่องมือหนึ่งที่จะพลิกฟŠ‹นประเทศใหหลุดพนจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดย
ใหภาคเอกชนเขามาลงทุ น ในโครงการพั ฒ นาและฟŠ‹ น ฟู เ มื อ ง มี ก ารสนั บ สนุ น อยางเต็ ม ที่ จ ากภาครั ฐ ใน
การแกกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการลงทุนของนักพัฒนาโครงการ อาทิ มีการแกไขกฎหมายใหสามารถ
จําหนายที่ดินของรัฐใหกับเอกชนเพื่อนํามาใชพัฒนาเปนโครงการ เปนตน
นโยบายดั งกลาวมี ผ ลใหเกิ ดโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ มื องขนาดใหญเปนจํ า นวนมาก อยางไรก็ ต าม
เมื่อเขาสูยุคทศวรรษ 1990 เกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู สงผลใหหลายตอหลายโครงการ ลมเลิก หรือลาชากวา
กําหนด แตก็มีที่ประสบความสําเร็จอยูไมนอย ตอมาในยุคของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Junichiro Koizumi
ไดนําเอานโยบายการฟŠ‹นฟูเมืองกลับมาใชอีกครั้งหนึ่ง โดยในครั้งนี้ มีการเพิ่มสาระสําคัญเกี่ยวกับการสราง
สภาวะแวดลอมภายในเมืองใหมีคุณภาพ การปxองกันภัยพิบัติเมือง เพื่อใหเมืองมีความพรอมสําหรับอนาคต
นอกจากนี้ ยั งไดมี การกํ า หนดพื้ น ที่ พิเ ศษ 65 แหงทั่ ว ประเทศญี่ ปุ` น เพื่ อเปนพื้ น ที่ พิเ ศษสํ า หรั บ การพั ฒ นา
โครงการขนาดใหญ (Priority Urban Developments Areas) เฉพาะในกรุงโตเกียว มี 8 โครงการ คิดเปน
พื้นที่ดินรวมกันประมาณ 25.14 ตารางกิโลเมตร
นโยบาย Urban Renaissance Policy สามารถสรางผลกระทบในเชิงบวกตอทั้งในพื้นที่โครงการและ
พื้นที่ตอเนื่องโดยรอบไดเปนบริเวณกวาง สงผลใหมีการพัฒนาตอเนื่องกันไป ในบทความนี้จะกลาวถึงโครงการ
สําคัญที่ผูขียน ไดมีโอกาสไปสัมผัสดวยตนเอง ไดแก Ark Hill, Roppongi Hill, Otemachi Marunouchi
Yurakucho และ Daiba the Waterfront Subcenter
Ark Hill และ Roppongi Hill – ‘New Urban Center’
ทั้งสองโครงการมีความคลายคลึงกัน กลาวคือมีวัตถุประสงคในการพัฒนาโครงการที่ตั้งอยูในพื้นที่อยู
อาศัยหนาแนน เพื่อเปน ‘New Urban Center’ ดําเนินการโดย Mori Building กลุมทุนพัฒนา
อสั งหาริ ม ทรั พยรายใหญ จากเงื่ อนไขดานพื้ น ที่ ตั้ งโครงการที่ เ ปนพื้ น ที่ อยู อาศั ย หนาแนน ทํ าใหมี ผู ไดรั บ
ผลกระทบและมีสวนไดสวนเสีย จากการดําเนินโครงการเปนจํานวนมากทั้งนี่โดยสวนใหญจะเปนเจาของที่ดิน
รายยอย

Ark Hill

Ark Hill เปนโครงการพัฒนาฟŠ‹นฟูเมืองขนาดใหญโครงการแรกในประเทศญี่ปุ`น เปนโครงการนํารอง
ซึ่งแนนอนวายอมจะมีปjญหาและอุปสรรคเกิดขึ้ นเปนจํานวนมาก เริ่มจากการที่ บริษัท Mori Building
ซื้อที่ดิน ขนาดประมาณ 1 ha ในชวงปลายยุคทศวรรษ 1970 สําหรับเตรียมการพัฒนาสรางอาคารสูง
แตทางฝ`ายบริหารเมืองโตเกียว ตองการใหรูปแบบของโครงการเปนการพัฒนาทั้งพื้นที่มิใชเพียงการสราง
อาคารสูงเพียงหลังเดียว ทั้งนี้เพื่อใหเปนการสอดรับกับกฎหมายวาดวยการฟŠ‹นฟูเมืองที่เพิ่งจะมีผลบังคับใช
ในขณะนั้น (ปD ค.ศ.1968)
Mori Building ตองใชความพยายามอยางหนักเพื่อใหผูที่ไดรับผลกระทบจากโครงการและผูที่ไมเห็น
ดวยยอมรับโครงการนี้ ภายหลังการนําเสนอขอมูลและปรับเปลี่ยนรูปแบบหลายครั้ง ในที่สุดโครงการก็ไดรับ
ความเห็ น ชอบใหดํ า เนิ น การตอในขั้ น ออกแบบรายละเอี ย ดและกระบวนการตามกฏหมาย การกอสราง
จึงไดเริ่มขึ้นในปD ค.ศ.1983 จนแลวเสร็จในปŠ ค.ศ.1986 นับเปนระยะเวลาถึง 19 ปD นับจากการเริ่มซื้อที่ดิน
ในครั้งแรก โครงการArk Hill ถูกตั้งคําถามถึงระยะเวลาการดําเนินโครงการที่ยาวนาน จนทําใหผูที่เคยอาศัย
อยู เดิ มในพื้ นที่ ย ายออกไปอยู ในพื้ นที่ อื่น กอนที่ โครงการจะกอสรางแลวเสร็จ อยางไรก็ต ามประสบการณ
จาก โครงการ Ark Hill ไดถูกนํามาปรับใชในโครงการตอมาของ Mori Building ที่มีลักษณะคลายคลึงกันซึ่งก็
คือ โครงการ Roppongi Hills

Roppongi Hills

โครงการเริ่มขึ้นเมื่อ Tokyo Metropolitan Government กําหนดใหพื้นที่ในยาน Roppongi
6 Chome เปนพื้นที่สําหรับการพัฒนา(Redevelopment Inducement Area) ในปD ค.ศ.1986 และ
ผูบริหารทองถิ่น Minato City Government จัดทําแผนพื้นฐานเพื่อการพัฒนาพื้นที่แลวเสร็จในปD ค.ศ. 1987
จากนั้นภาคเอกชน นําโดย Mori Building และ TV Asahi ก็เขามารับชวงดําเนินการตอในขั้นตอน
การประชาสัมพันธและนําเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากผูทีพักอาศัยอยูในพื้นที่ ซึ่งมีอยูมากกวา
500 ครัวเรือน ในการนี้ไดมีการจัดตั้งหนวยงานกลางในรูปแบบสภาขึ้นเพื่อบริหารจัดการความตองการและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และขอมติความเห็นชอบจากผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการ
Mori Building ตองใชความพยายามอยางหนักเชนเคยในการดําเนินการเพื่อขอฉันทามติจากผูมีสวน
ไดสวนเสียทั้งหมด ในที่สุดในปD ค.ศ. 1998 เสียงสวนใหญกวารอยละ 94 ก็ไดใหความเห็นชอบ ซึ่งเปนไปตาม
ขอกําหนดที่ ฝ`ายบริหารทองถิ่น ไดกําหนดไว โครงการจึงไดเดินหนาตามขั้นตอนตอไป การกอสรางโครงการ
เริ่มขึ้นในปD ค.ศ.2000 แลวเสร็จ ในปD ค.ศ.2003 และเนื่องจากโครงการไดรับฉันทามติกอนการดําเนินการ
อยางเปนเอกฉันท เมื่อโครงการแลวเสร็จ ผูอยูอาศัยกวารอยละ 80 ยังคงเปนผูที่เคยอาศัยอยูเดิมในพื้นที่
โครงการกอนการพัฒนา ซึ่แตกตางจากโครงการ Ark Hill กอนหนานี้ ซึ่งถือเปนสัดสวนการคงอยูในพื้นที่ที่สูง
มากเมื่อเทียบกับโครงการอื่นอื่นในลักษณะเดียวกัน

Otemachi Marunouchi Yurakucho – ‘Redevelopment’

ความนาสนใจของโครงการในพื้นที่ Otemachi Marunouchi Yurakucho คือ เมื่อเริ่มโครงการ ในปD
ค.ศ.1980 รัฐบาลกลางญี่ปุ`นไดขายที่ดินในยาน Marunouchi ใหกับเอกชนเพื่อนํามาพัฒนาโครงการภายใต
แนวความคิดในขณะนั้นที่จะพัฒนาพื้นที่ใหเปนยานศูนยกลางธุรกิจการคาการลงทุนของเมืองโตเกียว ซึ่งตอมา
ภายหลัง มีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่ใหมีศักยภาพในการแขงขันเพื่อเปนเมืองศูนยกลาง
ธุรกิจในระดับโลก
ดวยเหตุ นี้ จึ ง มี ป ระเด็ น ที่ สํ า คั ญ ในแงของการปรั บ เปลี่ ย นทิ ศ ทางของการพั ฒ นาโครงการ และ
ความรวมมือระหวางเจาของที่ดินซึ่งลวนแลวแตเปนบริษัทเอกชนรายใหญ กับภาครัฐในรูปของความรวมมือใน
ลักษณะ PPP (Public Private Partnership) ในการพัฒนาโครงการพัฒนาเมืองขนาดใหญ กลาวคือ เอกชน
เจาของที่ ดิ น ในพื้ น ที่ เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของการประสานงานจึ ง ไดรวมกั น จั ด ตั้ ง หนวยงานกลางเพื่ อ
การประสานงานขึ้นในรูปแบบของ Otemachi Marunouchi Yurakucho District Redevelopment
Project

Council

และมี การพั ฒ นาขึ้ น ไปสู ระดั บ การทํา งานรวมกั บภาครั ฐ อั น ประกอบดวย Tokyo

Metropolitan Government, Chiyoda City Government, JR East ในการจัดตั้ง Advisory
Committee on Otemachi-Marunouchi-Yurakucho Area Development เพื่อทําหนาที่ประสาน
การทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนเจาของที่ดินในระหวางการกอสราง รวมไปถึงการบริหาร
จัดการพื้นที่รวมกัน(town management)ภายหลังการกอสรางโครงการแลวเสร็จ

Waterfront Sub Center - New Development of a landfill

ภายหลั งงาน EXPO’1985

และการริ่ มโครงการการกอสรางศู น ยประชุ มนานาชาติ

Tokyo

International Exhibition Center – ‘Tokyo Big Sight’ ซึ่งเปนศูนยประชุมขนาดใหญที่สุดในญี่ปุ`น
ที่จะกอสรางบนเกาะที่สรางขึ้นโดยการถมทะเลบริเวณอาวโตเกียว แนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่ริมน้ําและ
การเพิ่มพื้นที่ใหมโดยการถมทะเล ปรากฎอยูในวิสัยทัศนและแผนการพัฒนาระยะยาวของมหานครโตเกียว
(Tokyo Metropolitan Long-term Vision, 1986)
มีการกําหนดใหพื้นที่ประกอบดวย ยาน Daiba, Aomi, Ariake North และ Ariake South พื้นที่
รวมทั้งสิ้นประมาณ 4.4 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่เพื่อพัฒนาเปนเมืองแหงอนาคตในฐานะศูนยกลางธุรกิจ
ดานขอมูล ขาวสารในระดับ นานาชาติ โดยมี เอกชนเริ่มเขามาพัฒ นาโครงการและเริ่ มทํ าการกอสรางในปD
ค.ศ.1990 อยางไรก็ตามภาวะปjญหาเศรษฐกิจฟองสบูและภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ดําเนินมาตั้งแตชวงตน

ทศวรรษ 1990 สงผลใหตองมีการปรับลดขนาดของโครงการเมืองศูนยกลาง และจํานวนประชากรเปxาหมายลง
สงผลใหโครงการตกอยูในภาวะชะงักงันชวงระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งทางรัฐบาลญี่ปุ`นจึงไดตัดสินใจสราง
สะพานแขวน Rainbow Bridge เพื่อเชื่อมระหวางพื้นที่เกาะและแผนดินโตเกียวในปD ค.ศ. 1993 และรถไฟ
สาย Yurikamome เพื่อเชื่อมสถานีรถไฟ Shinbashi ในปD ค.ศ.1995 อีกทั้งยังไดทําการปรับเปลี่ยนผังเมือง
และขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใชพื้นที่ การยายสํานักงาน
ใหญของ FUJI TV ในปD ค.ศ.1997 มาพรอมกับอาคารรูปรางล้ําสมัยออกแบบโดย Kenzo Tange ถือเปน
สัญญานการเปลี่ยนแปลงที่จุดให Odaiba (Daiba) ฟŠ‹นตัวอีกครั้ง กอใหเกิดเปนยานการคาและ พื้นที่สําหรับ
พักผอนหยอนใจ ความบันเทิง แหงใหมของเมืองโตเกียว
ในปjจจุบัน Odaiba (Daiba) เปนอีกหนึ่งสิ่งที่มหัศจรรยของโตเกียว ดวยการที่เปนเเหลงทองเที่ยว
สมัย ใหม เกาะเล็กๆ ที่มีขนาดเทาเมื องเมืองหนึ่ งเเหงนี้ เกิ ดจากนวั ตกรรมในการถมทะเลของชาวญี่ปุ` น
โดยมีกรรมวิธีดวยการอัดขยะเปนลักษณะของลูกบาศกเเลวก็นํามาถมลงในทะเลจนกลายเปนเเผนดินขึ้นมา
เเละมี ก ารสรางสิ่ ง ปลู ก สรางมากมายเขาไปในเมื อ งที่ ห ลากหลายทั้ ง อาคารสํ า นั ก งาน

ที่ พั ก อาศั ย

หางสรรพสินคา เเละสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในปD ค.ศ.2020 ที่โตเกียวจะเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา
โอลิมปqก ฤดูรอน พื้นที่บนเกาะแหงนี้ บางสวนก็จะถูกพัฒนาเพื่อใชเปนพื้นที่สําหรับจัดการแขงขัน ซึ่งแนนอน
วาจะทําใหเกิดการพัฒนาในพื้นที่ตามมาอีกเปนอันมาก
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาโครงการพัฒนาฟŠ‹นฟูเมืองขนาดใหญของเมืองโตเกียวมีขอสรุปและขอเสนอแนะบาง
ประการดังนี้
1 โครงการพัฒนาฟŠ‹นฟูเมืองขนาดใหญสามารถนํามาใชเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการกระตุนเศรษฐกิจ
โดยอาศั ย การเม็ ด เงิ น ลงทุ น และการบริ ห ารจั ด การของภาคเอกชน ผสานกั บ การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ
ในการปรั บ ปรุ ง กฏระเบี ย บ ลดเงื่ อนไขที่ เ ปนอุ ป สรรคซึ่ งนอกจากจะสงผลดี ร ะบบเศรษฐกิ จ แลวยั งเปน
การพัฒนาสภาพแวดลอมของเมืองใหมีความเหมาะสมตอการอยูอาศัย สงเสริมการทําธุรกิจการคา การลงทุน
และเปนการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืนนอกเหนือจากการลงทุนในสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานหรือโครงการลงทุน
ประเภทอื่น
2 ผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการเปนสวนสําคัญตอความสําเร็จและความกาวหนาของโครงการซึ่งลวน
มีความแตกตางกันไปในแตละโครงการ ทั้งในแงจํานวนของผูเกี่ยวของ และความยุงยากในการบริหารจัดการ
เพื่อใหไดมาซึ่งขอตกลงรวมกันในการพัฒนาพื้นที่นั้น

3 การประสานความรวมมื อกั น ระหวางภาครั ฐ และเอกชน ในรู ป แบบ PPP

(Public-Private-

Partnership) เปนการอาศัยขอดีและความคลองตัวของแตละภาคสวนในการดําเนิการโครงการขนาดใหญสวน
ดีของภาคราชการคือ ความมั่นคง การประสานงาน และเงินทุนระยะยาว ในขณะที่ในภาคเอกชนมีการบริหาร
จัดการที่ดี มีการจัดการที่ไดกําไร สามารถพัฒนาโครงการใหเกิดความกาวหนาไดอยางยั่งยืน
4 โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ มื อ งขนาดใหญมั ก จะมี ร ะยะเวลาในการดํ า เนิ น โครงการยาวนาน
หลายโครงการจะตองมีการปรั บเปลี่ย นแนวความคิดในการดํา เนินโครงการหากแนวคิ ดเดิมที่ ตั้งไวไมอาจ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ และปjจจัยภายนอกที่มีผลตอการดําเนินโครงการ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสถานะทางการเงิน และสภาพเศรษฐกิจของประเทศถือเปนตัวแปรสําคัญ
โครงการการพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญในเมืองอยางเต็มรูปแบบภายใตความรวมมือระหวางภาครัฐและ
เอกชน มีความเหมาะสมและเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการพัฒนาเมืองในประเทศไทย ที่ปjจจุบันนี้มีจํานวน
ประชากรที่ อ าศั ย อยู ในเขตเมื อ งมากขึ้ น หั ว เมื อ งใหญ และเมื อ งชายแดนในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษกํ า ลั ง
มี การขยายตั ว และพั ฒ นาอยางรวดเร็ ว อี กทั้ งกรุ ง เทพฯ ในฐานะเมื องหลวงของประเทศก็ จ ะพั ฒ นาไปสู
ความเปนมหานครและเมืองศูนยกลางของภูมิภาคเอชียตะวันออกเฉียงใตในอนาคตอันใกลนี้ ที่สําคัญคือใน
ประเทศไทยยั ง มี พื้ น ที่ ใ นเมื อ งที่ มี ศั ก ยภาพในการนํ า มาพั ฒ นาอี ก มาก การนํ า ความรู และประสบการณ
ในการพัฒนาโครงการขนาดใหญในเมืองโตเกียวมาศึกษา จึงนาจะเปนประโยชนไมมากก็นอย อยางไรก็ตาม
ไมมีสูตรสําเร็จตายตัวสําหรับการพัฒนาโครงการ จึงตองนําเอาประสบการณและกรณีศึกษามาเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณา ประยุกตใชตามความเหมาะสมกับบริบทของแตละโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
\

รณรงค ศุภรัศมี
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักงาน ก.พ.
ในโลกยุคปjจจุบันเราทุกคนตางยอมรับวา “คน” เปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของประเทศและ
องคกรไมวาเปนภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชน หากประเทศใดหรื อ องคกรใดมี ท รั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ค วามรู
ความสามารถ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมดวยแลว ยิ่งสงผลใหประเทศหรือองคกรนั้นประสบความสําเร็จได
ดังนั้ น การพัฒ นาทรัพยากรบุ คคลใหมีคุณภาพ มี สวนสํา คัญ ตอความมีป ระสิทธิ ภาพและความสํา เร็จ ของ
อ ง ค ก ร
แ ล ะ เ ป น ส ว น ห นึ่ ง
ในการกํา หนดโอกาสการเจริญ เติบโตกาวหนาขององคกร ไมวาจะเปนองคกรเอกชนหรือองคกรภาครัฐ ที่
ปj
จ
จุ
บั
น
อยูในกระแสโลกาภิวัตนที่ตองพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
องคกรทุกองคกรมีความจําเปนจะตองพัฒนาทรัพยากรบุคคลของตัวเองใหมีทักษะ ความรู
ความสามรถ ใหเปนคนเกงและคนดี ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงเปนกระบวนการหนึ่งที่สําคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แตอยางไรก็ตามหนวยงานตาง ๆ ในภาครัฐยังไมเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ในเรื่ องนี้มากเทาที่ควร หรือในบางหนวยงานก็ยังไมมีแนวทางที่เปนแบบอยางในการพัฒ นาบุ คลากรของ
อ
ง
ค
ก
ร
ในเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร
จากการที่ ผู เขี ย นไดมี โ อกาสในการเขารั บ การอบรมหลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะ
ดานการบริหารงานภาครัฐและภาวะผูนํา (Public Management and Leadership) ณ National
Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ`น ระหวางวันที่ 23 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน
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ผูเขียนไดมีโอกาสเรียนรูและซักถามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศญี่ปุ`นทั้งจากองคกรภาครัฐ
และภาคเอกชน ผูเขี ยนจึ งไดนําความรูและประสบการณจากการเขาอบรมในครั้งนี้ มาเขียนเปนบทความ
เพื่ อ เสนอแนวทางในการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลภาครั ฐ เพื่ อ สรางความตระหนั ก รู ในความสํ า คั ญ
ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหกับสวนราชการตาง ๆ
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
1. บทบาทของคนในภาครัฐในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะไมประสบความสําเร็จถาไมเกิดจากความรวมมือรวมใจของคน
ใน
องคกร ที่มีสวนเกี่ยวของและผลักดันใหการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ดังนั้น บุคคลสําคัญที่มีหนาที่ในการรวมมือกันในการผลักดันการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีดังนี้
(1) ผูบริหารระดับสูง (Senior Executive) เปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการสื่อสารกับ
ขาราชการในองคกรใหเห็ น ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล รวมทั้ ง ใหการ
สนับสนุนขาราชการในการพัฒนาตนเอง
(2) ผูบังคับบัญชาระดับตน (Supervisor) มีบทบาทสําคัญในการสื่อสารกับขาราชการใตบังคับ
บัญชา ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
• การทําแผนการพัฒนาขาราชการ โดยทําการประเมินขาราชการเพื่อการวางแผน
พั ฒ นาขาราช กา รในส ว นของส ม รรถนะหลั ก ในก ารปฏิ บั ติ ง าน (Core
Competency) และ สมรรถนะในการตําแหนง (Functional Competency) ซึ่ง
ใ น ทุ ก
ๆ
ปD
ค ว ร จ ะ ต อ ง
มีการพัฒนาจุดแข็ง (Strength) และจุดดอย (Weakness) อยางละ 1 ขอ
• การสรางความตระหนักรู ความเขาใจ และความสําคัญของการพัฒนาสมรรถนะ
ที่องคกรกําหนด เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) โดยกําหนด
วัตถุประสงคของการพัฒนา ตัวชี้วัด และวิธีการพัฒนา โดยดําเนินการตามหลักการ
“STAR” (Situation, task, Action, Result) และตกลงรวมกับขาราชการ
ใตบังคับบัญชาวาจะดําเนินการอยางไรเพื่อใหไปถึงเปxาหมายที่กําหนดไว
• ใหการสนั บสนุ นการพั ฒนาทรั พยากรบุคคลการการอบรม และติ ด ตามแผนการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
• ใหขอมู ล ยอนกลั บ (Feedback) กั บ ผู ใตบั ง คั บ บั ญ ชาอยางสม่ํ า เสมอ รวมทั้ ง ให
แ
น
ว
ท
า
ง
ในการพัฒนาใหไปถึงเปxาหมายที่ไดวางไว
• ตองประเมิน IDP ทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดปDงบประมาณ โดยจะตองมีการรวบรวมขอมูล
เพื่อใชประกอบการประเมิ น โดยสรุป จุดแข็งและจุ ดดอย เพื่ อการพัฒ นาและ
ปรับปรุงตอไป
(3) ขาราชการ (Civil Servant Officer) เมื่อไดสื่อสารกับผูบังคับบัญชาในเรื่องการพัฒนา
ตนเองแลวจะตองปฏิบัติ ดังนี้
• ประเมินตนเองอยางซื่อสัตย เพื่อวางแผนและพัฒนาตนเอง ในสวนของสมรรถนะ
หลักในการปฏิบัติงาน (Core Competency) และ สมรรถนะในการตําแหนง

(Functional Competency) ตามที่สวนราชการคาดหวัง โดยการเรียนรู การฝ7กฝน
แ
ล
ะ
การประยุกตใชสมรรถนะตาง ๆ ในการทํางาน
• พู ด คุ ย ปรึ ก ษารวมกั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาในการกํ า หนดเปx า หมายของการพั ฒ นา
ตามหลักการ STAR รวมทั้งวิธีการดําเนินการอยางไรใหไปถึงเปxาหมายที่วางไว
• พัฒนาตัวเองอยางตอเนื่องตามที่ไดวางแผนรวมกับผูบังคับบัญชา
• ประเมินตนเองเมื่อสิ้นสุดปDงบประมาณ เพื่อดูวาเปนไปตามเปxาหมายที่กําหนดไว
หรือไมอยางไร
(4) กลุ8มการเจาหนาที่ (Personnel Division) จะตองวางแผนภาพรวมการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลขององคกรใหชัดเจน โดนจะตองเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปxาหมายของ
องคกร เพื่อใหการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งคุมคากับการลงทุน
เพราะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนการลงทุนคอนขางสูง
2. ขั้นตอนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การพั ฒนาทรัพยากรบุ คคลนั้ น ไมสามารถใหความสําคั ญเฉพาะคนใดคนหนึ่งได หากแต
จะตองวางแผนการพัฒนาทั้งองคกร โดยเปxาหมายของทุกสวนขององคกรจะตองมีความเชื่อมโยงกัน
ผู
เ
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ย
น
ขอเสนอขั้นตอนการพัฒนาทรัพยาบุคคลแบบกวาง ๆ ไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การเปsาหมาย (Setting a goal)
สิ่งสําคัญที่สุดของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคือ จะตองรูวาอะไรคือเปxาหมายของ
การพัฒนา (what) จากนั้นจะตองรูวาจะทําอยางไรใหบรรลุเปxาหมายนั้น (how to) ดังนั้น
การจะรูเปxาหมายของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคืออะไรก็ตองเขาใจวิสัยทัศน พันธกิจ และ
เปxาหมาย ขององคกรเปนอยางดี
(2) การติดตามผลและใหขอมูลยอนกลับ (Ongoing Tracking & Feedback)
เมื่อไดดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนที่ไดวางไว ซึ่งผูมีสวนเกี่ยวของก็
ตองมี ก ารติ ด ตามผลการพั ฒ นาดวย เพื่ อ ประเมิ น ความคุ มคาในการลงทุ น โดยเฉพาะ
ผูบังคับบัญชาจะตองใหขอมูลยอนกลับกับผูใตบังคับบัญชาอยางตอเนื่อง เพื่อจุดแข็งและ
จุดออน เพื่อวางแผนการพัฒนาและและปรับปรุงใหบรรลุเปxาหมายที่วางไว
(3) การประเมินผล (Evaluation)
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การพั ฒ นาตามแผนที่ ไ ดวางไว เมื่ อ สิ้ น ปD ง บประมาณจะตองมี ก าร
ประเมินผล

ครั้ ง สุ ด ทาย วาขาราชการผู ใตบั ง คั บ บั ญ ชาไดมี ก ารพั ฒ นาตนเองตามที่ คาดหวั งหรื อ ไม
กลาวอีกนัยหนึ่งคือการประเมินพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดแผนการพัฒนา ซึ่งพฤติกรรม
เหลานั้นจะตองสงเสริมการทํางานที่รับผิดชอบชอบอยูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. วิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ปjจจุบันองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพยายามคนหาเทคนิคและวิธีการตาง ๆ เพื่อใชใน
การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ยเพื่ อ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ผู เขี ย นขอเสนอหลั ก การในการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล โดยใชหลักการเรียนรู “70-20-10” ตามแนวทางของ Center for Creative
Leadership (CCL) ซึ่งเสนอโดย Morgan McCall ซึ่งหลักการเรียนรู “70 -20-10” มีความหมาย
ดังนี้
70 หมายถึง การเรียนรูและพัฒนาตนเองจากงานที่ไดรับมอบหมายที่ทาทาย (Challenging
Assignments) โดยใชเทคนิคตาง ๆ เชน การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การมอบหมายงานที่ทา
ทาย (Job Assignment)
20
หมายถึ ง การเรี ย นรู และพั ฒ นาตนเองจากเพื่ อ นรวมงาน (Developmental
Relationships) โดยใชเทคนิ ค ตาง ๆ เชน การสอนงาน (Coaching) การใชระบบพี่ เ ลี้ ย ง
(Mentoring) การทํางานเปนทีม (Team working)
10 หมายถึง การเรียนรูและพัฒนาตนเองจากการอบรม โดยใชเทคนิคตาง ๆ เชน การ
สัมมนา (Seminar) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การอบรมตามหลักสูตรที่องคกรกําหนด
4. กระบวนการอบรมและพัฒนา
กระบวนการอบรมพัฒนาโดยทั่วไปตองประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การวิเคราะห5ความจําเปSนในการอบรมและพัฒนา (Analyzing training needs)
การวิ เ คราะหความจํ า เปนในการอบรมและพั ฒ นาเปนขั้ น ตอนที่ สํ า คั ญ มากใน
การวางแผนการอบรมและพัฒนา ซึ่งการวิเคราะหความตองการนี้ก็คือ การหาความตางที่มี
อยูระหวางผลในการปฏิบัติงานที่องคกรคาดหวังและผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งการ
วิเคราะหความตองการในการอบรมและพัฒนาแบงไดเปน 3 ระดับ
• ระดั บ องค5 ก ร เปนการวิ เ คราะหหาความจํ า เปนวาสวนใดขององคกรยั ง มี ผ ล
การปฏิ บั ติ ง านที่ ไ มเปนไปตามเปx า หมายขององคกร ซึ่ ง จะตองวิ เ คราะหจาก
เปxาหมายขององคกรกับความรูความสามารถของขาราชการในสวนนั้น ๆ
• ระดับงาน เปนการวิเคราะหความจําเปนวาตองวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อยางไรใหขาราชการในหนวยงานมีความรู ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะหจาก Job Description และสมรรถนะที่จําเปน

ใ
น
การปฏิบัติงาน
• ระดับบุคคล เปนการวิเคราะหขาราชการใตบังคับบัญชา วาคนไหนตองไดรับการ
พัฒนาเรื่องใดเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถดูไดจาก
ผลการปฏิบัติงานวาตรงตามเปxาหมายหรือไม
(2) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร (Designing)
เมื่อไดผลการวิเคราะหความจําเปนในการอบรมและพัฒนาแลว ขั้นตอน
ต
อ
ไ
ป
ที่สําคัญเชนกัน คือ การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ใหตรงตามเปxาหมายและวัตถุประสงค
ที่กําหนด ตลอดจนการเลือกวิธีการและเทคนิคตาง ๆ ในการอบรมและพัฒนา ผูทรงคุณวุฒิ
ที่ เ หมาะสม เพื่ อ การอบรมและพั ฒ นาประสบความสํ า เร็ จ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด
ซึ่งการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
• การวางแผนหลักสูตร (Planning)
• การออกแบบหลักสูตร (Designing)
• การดําเนินการจัดหลักสูตร (Organizing)
• การประเมินหลักสูตร (Evaluating)
(3) การดําเนินการอบรม (Implementing)
การจัดอบรมสามารถแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
• ก8อนการจัดอบรม จะตองแจงยืนยันและแจงเตือนการอบรมใหแกผูเขาอบรมให
ชัดเจน เปนตน
• ระหว8างการจัดอบรม จะตองดูแลอํานวยความสะดวกใหผูเขาอมรมและวิทยากร
ตลอดจนสังเกตการณจัดอบรมวาเปนไปตามที่ไดออกแบบไวหรือไม
• หลังการจัดอบรม จะตองประเมินผลการจัดอบรมวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
หรือไม เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาในการจัดอบรมในครั้งตอไป
(4) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluating)
ขั้นตอนสุดทายเปนขั้นตอนที่สําคัญมากเนื่องจากจะเปนการตัวชี้วัดความสําเร็จของ
การจัดหลักสูตร ซึ่งผูที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งในขั้นตอนนี้คือผูบังคับบัญชาของขาราชการที่เขา
อบรม ซึ่ งการติ ด ตามและประเมิ น ผลมี รู ป แบบมากมาย ซึ่ งผู เขี ย นขอเสนอแนวทางการ
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ของ Kirkpatrick ซึ่งมี 4 ระดับ ดังนี้
• ระดับที่ 1: Reaction คือ การประเมินปฏิกิริยาของผูเขาอบรมที่มีตอการจัดอบรม
ของหลักสูตรนั้น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะใชแบบสอบถามหลังการอบรมสิ้นสุดลง

• ระดับที่ 2: Learning คือ การประเมินการเรียนรูวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไวหรือไม โดยสามารถใชแบบทดสอบ การมอบหมายงาน
• ระดับที่ 3: Behavior คือ การประเมินพฤติกรรม โดยจะตองเวนระยะเวลาไป
ชวงหนึ่งหลังจากสิ้นสุดการอบรม โดยผูบังคับบัญชาหรือเพื่อรวมงานจะตองเปนผู
สังเกตพฤติกรรมวามีการเปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไร
• ระดับที่ 4: Result คือ การประเมินผลงานที่เกิดขึ้น หลังจากผูเขาอบรมไดเสร็จสิ้น
การอบรมแลวสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานไดมากนอยเพียงใด เชน
การลดขั้นตอนการทํางาน ผลงานมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น เปนตน
การวิเคราะห5ความ
จําเปSน
ในการอบรม
(Analyzing training
needs)

- ประเมินความ
จําเปน
- จัดลําดับ

การออกแบบ
(Designing)

การจัดอบรม
(Implementing)

การติดตามและ
ประเมินผล(Monitoring
& Evaluating)

- กําหนด
วัตถุประสงค
- พัฒนาหลักสูตร

- ดําเนินการจัด

หลักสูตร
ฝ7กอบรมตามที่ได
ออกแบบไว

- พัฒนาเครื่องมือ
และอุปกรณสําหรับ
การจัดการอบรม
และพัฒนา
- คัดเลือก
ผูดําเนินการจัด
อบรม/ วิทยากร/
ผูทรงคุณวุฒิ

ภาพที่ 1: กระบวนการอบรมและพัฒนา

- กําหนดมาตรฐานการ

ติดตามและประเมินผล
- ออกแบบเครื่องมือ
การติดตามและ
ประเมินผล
- ประเมินผลการจัด
หลักสูตร
- วิเคราะห5และแปลผล

อยางที่ ก ลาวไปขางตนวา “คน” เปนทรั พ ยากรที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด สํ า หรั บ ทุ ก องคกรหรื อ ทุ ก
ประเทศ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ผูเขียนไดนําเสนออาจจะไมใชสิ่งแปลกใหม แตอยากให
ทุกหนวยงานในภาครัฐไดตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากยิ่งขึ้น และมี
แนวทางที่เปนมาตรฐานเดียวกันในการนําไปปฏิบัติตอไปในอนาคต

ผลิตภัณฑ5เกษตรมูลค8าเพิ่ม: ฟyนเฟzองขนาดเล็กเพื่อกาวขามกับดัก
ประเทศรายไดปานกลางของไทย

รัฐธิภา ธนารักษ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กรมการข&าว

บทความนี้ ผูเขียนไดรับแรงบันดาลใจจากการฟjงบรรยายในชั่วโมงแรกของการอบรมหลักสูตร Public
Management and Leadership Training Program for High Potential Officials for the Thai Civil
Service ณ National Graduate Institute of Policies Study (GRIPS) ประเทศญี่ปุ`น ภายใตหัวขอเรื่อง
“กับ ดั กของประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap)” โดย Prof.
ศาสตราจารยพิ เ ศษของ GRIPS

Dr.

Yonosuke

Hara

ซึ่งมีป ระสบการณการทํ า งานกั บ คณะกรรมาธิ การเศรษฐกิจ และสังคม

แหงสหประชาชาติสําหรับเอเชียและแปซิฟqก (UNESCAP) ซึ่งชวยเปqดโลกทัศนทางความคิดของผูเขียนเปนอยาง
มาก เนื้อหาการบรรยายสวนใหญใชศัพททางดานเศรษฐกิจ ซึ่งแนนอนวาสําหรับคนสายวิทยาศาสตรอยาง
ผูเขียนแลว ถือเปนเรื่องคอนขางใหม ผูบรรยายไดนําเสนอยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจของหลายประเทศในเอเชีย
โดยเฉพาะญี่ปุ`น ซึ่งเปนหนึ่งในประเทศที่หลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง มาเปนแนวทางการเรียนรู
บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อทบทวนความเขาใจกับสถานการณเศรษฐกิจที่ไทยกําลังเผชิญ และหวังวาจะชวยจุด
ประกายความคิดในการหาทางออกใหกับประเทศไทยสําหรับการเผชิญหนากับวังวนกับดักรายไดปานกลาง
ประเทศไทยกับกับดักของประเทศรายไดปานกลาง
“กั บ ดั กของประเทศรายไดปานกลาง” เปนคํ า ศั พ ททางสายเศรษฐศาสตรและพั ฒ นาประเทศ
ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงบอยครั้งในชวงหลายปDที่ผานมา เปนผลงานวิจัยของธนาคารโลกที่ศึกษาและวิเคราะห
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออก โดยมีนักเศรษฐศาสตร 2 คน คือ Dr. Indermit Gill
และ Dr. Hami Kharas เปนหัวหนาทีม ทั้งสองตีพิมพผลงานวิจัยชื่อ An East Asian Renaissance: Ideas
for Economic Growth ในปD 2007 ซึ่งถือเปนการกลาวถึง “กับดักของประเทศรายไดปานกลาง” เปนครั้ง
แรก มี ความหมายโดยสรุ ป คื อ ปรากฏการณทางเศรษฐกิ จ ที่ ป ระเทศที่ เ คยยกระดั บ รายไดจากการเปน

“ประเทศรายไดต่ํา” มาเปน “ประเทศรายไดปานกลาง” อยางรวดเร็ว แลวหยุดชะงักไมสามารถยกระดับ
รายไดกาวไปสู “ประเทศรายไดสูง” ได จากกรณีศึกษาของประเทศแถบละตินอเมริกาและเอเชียตะวันออก
พบวา การยกระดั บ รายไดของประเทศจาก “ต่ํ า ” เปน “ปานกลาง” ที่ เกิ ด ขึ้ น ไดในระยะเวลาอั น สั้ น นั้ น
เปนผลมาจากการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมโดยไดรั บ ความชวยเหลื อ ดานการลงทุ น จากตางประเทศโดยตรง
ประกอบกั บ แรงงานราคาถู ก ในประเทศ แตหลั ง จากนั้ น เมื่ อ คาแรงในประเทศดั ง กลาวยกระดั บ สู ง ขึ้ น
อุตสาหกรรมก็จะเคลื่อนยายฐานการผลิตไปที่อื่นที่คาแรงต่ํากวา อุตสาหกรรมที่ยังเหลืออยูในประเทศก็เปน
เพียงอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ตองอยูภายใตการชี้นําของตางประเทศ ขาดความรูและนวัตกรรมของตัวเอง
สงผลใหความสามารถในการแขงขัน ลดลง อั ตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศชะลอตั วเปน
เวลานาน โดยไมมีแนวโนมที่จะกาวไปสูประเทศพัฒนาแลว ที่มีรายไดสูงไดสักที เปรียบเสมือนการติดอยูในกับ
ดักรายไดปานกลางซึ่งไมมีทางออก (Gill and Kharas, 2015)
รายงานของธนาคารโลกในปD ค.ศ.1960 ประเทศที่มีรายไดปานกลางมีจํานวนทั้งหมด 101 ประเทศ
หลังจากนั้นจนถึงปD ค.ศ. 2008 มีเพียง 13 ประเทศ และในปD ค.ศ. 2016 มีทั้งหมด 32 ประเทศ ที่ประสบ
ความสําเร็จสามารถกาวขามมาอยูในกลุมประเทศที่มีรายไดสูงตามการจัดกลุมของธนาคารโลกที่ใหประเทศที่มี
คา GNI per capita (Gross National Income per capita) สูงกวา 12,736 ดอลลาร ถือเปนประเทศ
ในกลุม “ประเทศรายไดสูง” แสดงใหเห็นวา แมวาระยะเวลาจะผานมาเกือบ 60 ปD แตมีเพียงไมกี่ประเทศ
เทานั้นที่สามารถหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง สําหรับประเทศไทยมีคา GNI per capita เทากับ 5,977
ดอลลาร ถือเปน “ประเทศรายไดปานกลาง-สูง” (Upper-Middle Income) (World bank, 2016)
ไทยถูกจัดกลุมเปนประเทศรายไดปานกลางตั้งแต ปD พ.ศ. 2519 จุดเปลี่ยนที่ทําใหไทยซึ่งจัดอยูในกลุม
ประเทศที่มีรายไดต่ําเนนภาคการเกษตร สนใจผลิตสินคาอุตสาหกรรมก็เฉพาะเพื่อตลาดในประเทศ เปลี่ยนไป
เปนประเทศที่เนนการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกอยางเต็มตัว เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกาหลีใต
และไตหวันเจอนโยบายกีดกันทางการคา ทําใหเจาของเทคโนโลยีอยางอเมริกาและยุโรปยายฐานการผลิตมาที่ไทย
สงผลใหเศรษฐกิจไทยชวงนั้ น ขยายตั วถึงประมาณรอยละ 8 กาวออกจากกลุ ม “รายไดต่ํา ” ขึ้ นเปนกลุ ม
“รายไดปานกลาง” ไดอยางรวดเร็ว เริ่มมีการพูดกันถึงเสือเศรษฐกิจตัวที่ 5 แหงเอเชีย (นักสิทธ คูวัฒนาชัย,
2557) ซึ่งมีความหมายในเชิงคาดการณวาไทยจะสามารถกาวเขาสูกลุม “ประเทศรายไดสูง” อยางไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นวา เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตตอเนื่องอยูที่ รอยละ 7-8 ตอปD เฉพาะในชวง
ระยะแรก (พ.ศ.2500-2536) แตหลังจากนั้น (พ.ศ.2537-ปjจจุบัน) เศรษฐกิจไทยเริ่มมีการเติบโตลดต่ําลงเหลือ
เพียงรอยละ 3-4 และยังคงอยูในกลุมประเทศรายไดปานกลางเชนเดิม สามารถเลื่อนระดับไดก็เพียงแตในกลุมยอย
คือ จาก “รายไดปานกลาง-ต่ํา” (Lower-Middle Income) ไปเปน “รายไดปานกลาง-สูง”

นวัตกรรม หัวใจหลักของการกาวขามกับดักรายไดปานกลาง
จากกรณีศึกษาของประเทศในเอเชียที่สามารถกาวขามมาเปนประเทศรายไดสูงไดสําเร็จ เชน ญี่ปุ`น
สิงคโปร ไตหวัน เกาหลีใต และฮองกง พบลักษณะรวมบางประการของการดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจ คือ
มีการสรางนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมโดยมีเทคโนโลยีชั้นสูงมาเกี่ยวของ โดยเฉพาะญี่ปุ`นซึ่งใหความสําคัญ
กับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (S&T) ซึ่งเปนจุดเริ่มของนวัตกรรมตาง ๆ มีการจัดตั้ง Council
for Science, Technology and Innovation (CSTI) ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพื่อกําหนดยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนา S&T รวมถึง จัดทําแผนการพัฒนา S&T ซึ่งเปนแผนระยะยาวเพื่อเปนตัวชวยกําหนดหัวขอวิจัย
ที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21
การกาวออกจากวังวนกับดักรายไดปานกลางไปสูการเปนประเทศที่มีรายไดสูง เปนเปxาหมายหนึ่งของ
ไทยที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายของรัฐบาล
ปj จ จุ บั น ไดใหความสํ า คั ญ กั บ นวั ต กรรมเชนกั น โดยนํ า เสนอโมเดลเศรษฐกิ จ “ประเทศไทย 4.0”

ซึ่ ง

ปรั บ เปลี่ ย นโครงสรางเศรษฐกิ จ ของไทยใหเปน “เศรษฐกิ จ ที่ ขับ เคลื่ อนดวยนวั ต กรรม” (Value–Based
Economy) โดยจะปรับเปลี่ยนแนวเศรษฐกิ จรูปแบบเดิม “ทํามาก ไดนอย” ใหเปน “ทํานอย ไดมาก”
นั่นหมายถึง ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติสําคัญของเศรษฐกิจไทย คือ (1) เปลี่ยนจากการผลิต
สินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม
ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิต
สินคาไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น (สุวิทย เมษินทรีย, 2559)
นวัตกรรม ถือเปนหัวใจหลักทั้งตอการยกระดับเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและการกาวขามกับดักรายได
ปานกลาง การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ เปนการปรับเปลี่ยนตําแหนงในสายการผลิตไปทํากิจกรรมอื่น ๆ ที่ให
มูลคาเพิ่มสูงกวาเดิม สามารถเพิ่มคุณคาไดทั้งที่ตัวผลิตภัณฑและในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ หากตองการเพิ่ม
มูลคาผลผลิตใหไดมาก ควรเริ่มตั้งแตกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ ผานการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา
สรางนวัตกรรม รวมไปถึงพัฒนาสินคาผานการตลาด โลจิสติกส และการสรางแบรนด (เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
และ ศิริกัญญา ตันสกุล, 2555)
แนวทางและขอเสนอแนะ
สํ า หรั บ ประเทศไทย ซึ่ ง มี สั ด สวนแรงงานภาคเกษตรคอนขางมากประมาณเกื อ บรอยละ 40
ของแรงงานทั้งหมดและมีขนาดภาคการเกษตรอยูที่ประมาณรอยละ 12 ของ GDP (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์,
2558) การจะกาวออกจากกับดักรายไดปานกลาง โดยอาศัยการสรางนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง

เพื่ออุตสาหกรรม เพื่อกาวไปเปนผูสงออกสินคาอุตสาหกรรมที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติเหมือนประเทศ
ตัวอยางที่เปนกลุมรายไดสูงอาจไมใชงานถนัด แตเปนการปรับปรุงลักษณะเศรษฐกิจภาคเกษตรบางประการ
รวมกับการคิดคนนวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่ทันสมัย ที่นาจะเปนคําตอบ
“การสงออกสินคาเกษตร” ถือเปนตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาตั้งแตอดีต โดยเฉพาะขาว
ซึ่งเปนสินคาสรางรายไดสําคัญ ไทยถือเปนประเทศผูสงออกขาวที่มีสวนแบงตลาดมากที่สุดในอาเซียน แต
ตั้งแตปD พ.ศ. 2548 เปนตนมา กลุมประเทศสมาชิก AEC โดยเฉพาะเวียดนาม เริ่มพัฒนากระบวนการผลิตขาว
อยางจริงจัง จนสามารถครองสวนแบงในตลาดไดเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนการรักษาสวนแบงตลาด ประเทศไทย
จําเปนตองเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ซึ่งหนึ่งในวิธีการที่พอจะนํามาปรับใช และถือเปนหนึ่งในมิติสําคัญ
ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นภาคเศรษฐกิ จ ไทยใหเปลี่ ย นจากการสงออกสิ น คาเกษตร ไปเปนสิ น คาเชิ ง นวั ต กรรมได
ก็คือ ยกระดับคุณภาพและการเพิ่มมูลคาขาว (value added)
การเพิ่มคุณคาใหกับสินคา ตองพิจารณาถึงความตองการและรสนิยมของผูบริโภคกลุมเปxาหมายเปน
อันดับแรก กระแสการบริโภคสมัยใหมที่ตื่นตัวในเรื่องการดูแลสุขภาพ นําไปสูการเกิดตลาดของกลุมผูบริโภค
รูปแบบใหม ที่ตองการขาวคุณลักษณะพิเศษ มีคุณคาทางโภชนาการสูง และพรอมที่จะจายสวนเพิ่มใหกับ
คุณสมบัติเฉพาะที่มีอยูในสินคาเหลานี้ ในเวทีโลก การขยายตัวของกลุมผูบริโภคกลุมนี้เปนชองทางใหมที่ไทย
จะสามารถเขาไปทําตลาดได นอกเหนือไปจากการขายเฉพาะขาวขาวหรือขาวคุณภาพสูง โดยอาจมุงเนนไปที่
(1)

ตลาดขาวอิ น ทรี ย ซึ่ งเปนการผลิ ต ขาวที่ห ลี กเลี่ ย งการใชสารเคมี สั งเคราะหทุ กชนิ ด ตลอด

กระบวนการผลิต ซึ่งตรงกับกระแสตองการผลิตภัณฑที่ปลอดสารพิษ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของผูบริโภค
ยุคใหม โดยมีมาตรฐานสินคาอินทรีย IFOAM ระบุถึงสิ่งที่ผูผลิตตองปฏิบัติอยางชัดเจน
(2) การพัฒนาระบบผลิตขาวแบบฮาลาลสําหรับผูนับถือศาสนาอิสลามทั่วโลก ซึ่งเปนกลุมผูบริโภค
รายไดสูงที่มีกฏเกณฑเฉพาะในการซื้อสินคา ซึ่งที่ผานมานิยมกินขาวเจาขาวธรรมดา แตถาสามารถนําขาวหอม
มาปลูกในระบบฮาลาลได ก็นาจะเปนชองทางเพิ่มมูลคาขึ้นอีกทาง
(3) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเชื่อมตอระหวางผูผลิตและผูบริโภคผลิตภัณฑ โดยการผาน
Application ตาง ๆ ใน Smartphone หรือ E-commerce เพื่อใหผูบริโภคติดตอแจงความตองการสินคา
ลักษณะเฉพาะกับผูผลิตไดโดยตรง และชวยใหผูบริโภคสามารถติดตามตรวจสอบยอนกลับไปถึงขั้นตอนของ
การผลิต เชน บอกพิกัดแหลงที่ตั้งของแปลงนาขาวทั่วประเทศ แสดงขั้นตอนผลิตขาวตามมาตรฐาน เปนตน

ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยเพิ่มมูลคาใหกับสินคาขาวของไทย ชวยใหผูบริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ ทั้งยังชวย
สรางความแตกตางและเพิ่มความโดดเดนดึงดูดผูบริโภคในเวทีโลก ในขณะเดียวกัน การเพิ่มมูลคาของขาวดวย
วิธีขางตนจะสงผลตอการสรางงาน ทําใหเกิดการจางงานและการสรางรายไดในชนบทซึ่งเปนพื้นที่ผลิตขาว
สวนใหญของประเทศไทย รวมไปถึงรายไดเหลานั้นจะดึงดูดใหมีการขยายพื้นที่ผลิตขาวแบบปลอดสารพิษ
เพื่อใหตรงตามมาตรฐานขาวอิน ทรีย ซึ่งจะยกระดับคุ ณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยใหอยูดีกิน ดี มีสุ ขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ สรางความยั่งยืนใหกับภาคการเกษตรและสิ่งแวดลอมของไทย
จากที่กลาวมา เปนเพียงตัวอยางการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาขาว เพื่อหวังกระตุนเศรษฐกิจภาพรวมของ
ประเทศไทยที่มีภาคเกษตรขนาดใหญ ซึ่งจําเปนตองทําควบคูไปกับการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุขาว
พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการผลิตขาว สรางโจทยงานวิจัยจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน
รวมทั้งการตอยอดงานวิจัยในเชิงพาณิชย ซึ่งจะเปนหนทางสําคัญที่ชวยยกระดับสินคาเกษตรใหกลายเปน
สินคานวัตกรรมที่มีความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกสูงขึ้น อยางไรก็ตาม ความผันผวนของเศรษฐกิจ
โลกและปjจจัยภายในหลายอยาง ยังคงสงผลใหประเทศไทยติดอยูในกับดักรายไดปานกลางไปอีกระยะหนึ่ง แต
ดวยความรวมมือจากทุกภาคสวนที่จะชวยกันแกปjญหาภายใตมิติที่หลากหลาย ประเทศไทยคงจะสามารถกาวสู
การเปนประเทศรายไดสูงไดในสักวัน
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Job Rotation: ความทาทายในระบบราชการไทย
วิมลภัทร บําบัดสรรพโรค คํากันยา
เศรษฐกรชํานาญการ
กรมชลประทาน
Job Rotation คืออะไร ... ? ดีจริงหรือไม8 ... ?
นโยบาย Job Rotation หรือการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน เปนการใหโอกาสบุคลากรที่ทํางานมาเปน
ระยะเวลาพอสมควร ไดเรียนรูงานในตําแหนงอื่นๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถและประสบการณ
อยางไรก็ตาม กลาวกันวา Job Rotation ไมเพียงแตจะเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรเทานั้น หากแต
เปนเครื่องมือในการพัฒนาองคกรผานกระบวนการสรรสรางนวัตกรรม (Innovation) และการสรางเครือขาย
ความรวมมือ (Collaboration) โดยในทางทฤษฎี Job Rotation มีขอดีหลายประการ ดังนี้
1. สนับสนุนใหมีการเรียนรูหนางานที่หลากหลายและความสามารถในการทํางานทดแทนกันได
2. การสรางเครือขายระหวางการหมุ นเวีย นงาน สงผลตอความคลองตั วของการประสานงานใน
อนาคต
3. สงเสริมใหเกิดการสรางความเขาใจในวัฒนธรรมองคกรที่มีความแตกตางระหวางหนวยงานตางๆ
4. ลดอัตราการลาออกจากงาน โดยเฉพาะกรณีที่บุคลากรซึ่งไมพึงพอใจกับลักษณะงานที่ทําอยู หาก
รับทราบวาสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนงานไดโดยไมจําเปนตองทํางานอยูกับที่ อาจทําใหตัดสินใจที่จะอยูตอ
อยางไรก็ตาม การนํา Job Rotation มาใชอาจกอใหเกิดผลเสียบางประการ ไดแก
1. บุคลากรที่ ไดรั บการหมุน เวีย นตองมีการเรี ยนรู ในหนาที่ ใหม ตองมีระบบการเรี ยนงานจากผู มี
ประสบการณ ในหนวยงานนั้นๆ เปนผูทําหนาที่สอน ซึ่งเปนการเพิ่มภาระงาน และหากมีการเวียนงานมาที่
หนวยงานนั้นบอยครั้ง อาจสงผลกระทบตองานประจํา
2. หาก Job Rotation เปนการตัดสินใจของผูบริหารและฝ`ายบุคคลที่ตองการใหมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งบางครั้งบุคลากรนั้นๆ ไมไดมีความตองการโยกยาย อาจกอใหเกิดความขัดแยงในองคกรได
3. โดยปกติ ผูบริหารมักเก็บลูกนองที่ดีไวกับตนเอง ในเชิงจิตวิทยา ผูที่ถูกโยกยายจึงถูกมองวาเปนผู
ไมมีความสามารถในการทํางานในตําแหนงนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรบางรายจึงไมอยากเขาสู
ระบบ Job Rotation เนื่องจากกลัวคําครหาดังกลาว

Job Rotation ของระบบราชการญี่ปุน
Job Rotation ของระบบราชการญี่ปุ`นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางแพรหลายและถือเปนเรื่องปกติ สังเกตได
จากประวัติการทํางานของขาราชการระดับสูงที่มีการผานงานหลากหลายประเภท โดยที่ Job Rotation
สามารถเกิดขึ้นไดหลายรูปแบบ ดังนี้
1. Job Rotation ระหว'างหน'วยงาน โดยเปนการเวียนงานไปยังกระทรวงอื่นที่ไมใชตนสังกัด
2. Job Rotation ภายในกรม โดยเวียนงานไปยังสํานัก/ กองอื่นๆ ที่สังกัดภายในกรมเดียวกัน
3. Job Rotation ภายในสํานัก โดยเปนการเวียนงานไปยังฝ`าย/ กลุมอื่นๆ ที่อยูภายใตสํานักเดียวกัน
Job Rotation ในระบบราชการญี่ปุ`น เกิดขึ้นเมื่อฝ`ายบุคคลมีคําสั่งใหขาราชการยายไปปฏิบัติหนาที่
ตามวาระตางๆ เชน การปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวอีกหนาที่หนึ่งเพื่อทดแทนตําแหนงที่เกิดวางอยางกะทันหัน การ
ยายเพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะกิจที่ตองการความสามารถเฉพาะตัวในการดําเนินงาน เปนตน ทั้งนี้ ขอมูลที่ไดรับ
ระหวางการรวมกิจกรรม Workshop แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณรวมกับผูนํารุนใหมภาคเอกชนและ
ภาครัฐของประเทศญี่ปุ`น โดยมี Prof. Hirofumi Takada เปนผูดําเนินรายการ พบวา ระบบราชการญี่ปุ`นถือ
วา Job Rotation เปนเรื่องที่จําเปนสําหรับการพัฒนาสายอาชีพและเชื่อมโยงกับการเติบโตเพื่อดํารงตําแหนง
ที่ สู ง ขึ้ น กลาวคื อ ระบบราชการญี่ ปุ` น มี ค วามเชื่ อวา ขาราชการจะทํ า งานไดดี เ มื่ อเคยผานงานนั้ น และมี
ประสบการณในการทํางานนั้นๆ มากอน โดยวัตถุประสงคหลักของ Job Rotation ในระบบราชการญี่ปุ`น คือ
การสรางความหลากหลายทางสมรรถนะใหกับขาราชการ รวมถึงการฝ7กขาราชการใหสามารถทํางานไดในทุก
หนาที่และมีความเขาใจในเนื้องานที่แตกตางกันออกไป
Job Rotation กับระบบราชการไทย
ตั้งแตปD พ.ศ. 2546 เปนตนมา สํานักงาน ก.พ. ไดริเริ่มและพัฒนาระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
(High Performance and Potential System: HiPPS) เพื่อเปนเครื่องมือในการจัดการกําลังคนที่มีคุณภาพ
ในสวนราชการอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง โดยขาราชการภายใตระบบ HiPPS จะไดรับโอกาสที่ทา
ทาย และมีโอกาสไดเวียนงานไปยังหนวยงานตางๆ ภายในตนสังกัดเพื่อใหไดรับมุมมองที่หลากหลาย มีระบบ
ผูสอนงานและพี่เลี้ยงทําหนาที่แนะนําและใหคําปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับงานและวัฒนธรรมองคกร อยางไรก็
ตาม มีขาราชการบางกลุมที่มีศักยภาพแตไมไดอยูในระบบ HiPPS ซึ่งควรไดรับโอกาสในการเรียนรูและ
แลกเปลี่ยนประสบการณในรูปแบบของ Job Rotation โดยฝ`ายบุคคลขององคกรสามารถทําหนาที่คัดเลือก
และยื่นขอเสนอเพื่อใหเกิดการพัฒนาดานสมรรถนะรายบุคคลและเพื่อสงเสริมการเพิ่มศักยภาพการดําเนินงาน
ขององคกรโดยรวมได
ในกรณีดังกลาว ควรตองมีการสรางแนวคิดในเชิงบวกเกี่ยวกับ Job Rotation เพื่อชักจูงใหผูมี
ศักยภาพเขารวม โดยมีแนวคิดดังนี้

1. กําหนดวัตถุประสงคของการเวียนงานใหชัดเจน เพื่อใหเกิดความชัดเจนวาการเวียนงานเปนโอกาส
แหงการเติบโต ไมใชการกลั่นแกลง นอกจากนี้ ควรสรางความเขาใจเบื้องตนวาการเวียนงาน (Job Rotation)
ไมใชการโอนยายงาน (Job Transfer) โดยการเวียนงานเนนการพัฒนาและเตรียมความพรอมกอนการเลื่อน
ตําแหนงงาน ซึ่งตําแหนงงาน เงินเดือนและสวัสดิการไมเปลี่ยนแปลง ตางจากการโอนยายงานที่ตําแหนงงาน
เงินเดือนและสวัสดิการเปลี่ยนไปตามโครงสรางหนวยงานที่ถูกโอนยายไปใหม
2. กําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการเติบโตในสายอาชีพ เชน การใสเปนมาตรฐานการเติบโตในสายงาน
เพื่ อใหเกิ ดการเรีย นรูในรายละเอี ยดงานที่จํ าเปนกอนกาวขึ้น สู ตํา แหนงผู บริ ห าร/ ผู เชี่ ย วชาญ ทั้ งนี้
ตองดําเนินการควบคูกับการกําหนดเสนทางอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน
3. การบริหารจัดการการฝ7กอบรมในระหวางปฏิบัติงาน (On the Job Training) ใหเปนระบบและมี
ความชัดเจน เนื่องจากการสอนงานตองใชความสามารถสวนบุคคล ระยะเวลาและการทุมเทซึ่งอาจสงผลตอ
งานประจํา ทําใหบุคลากรสวนใหญไมอยากรับหนาที่ผูสอนงาน แตบทบาทของผูสอนงานมีความสําคัญตอ
ประสิทธิภาพการพัฒนาสมรรถนะของขาราชการที่เวียนงาน ดังนั้น จึงควรพิจารณาการตอบแทนใหกับผูสอน
งานอยางเหมาะสมและเปนธรรม
4. จัดทําระบบรองรับตางๆ เชน ระบบบริหารผลงาน ระบบ Competency และระบบการพัฒนา
บุคลากรอื่ นๆ เพื่อนํามาเชื่ อมโยงเขากั บระบบการเวียนงานและการจัดทํ า Career Path เพื่อใหเกิ ด
ความสมบูรณในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเขารับ Job Rotation
5. มีการจัดทําแผนการเวียนงานในระยะยาวหรือ Job Rotation Roadmap เหมือนกับระบบของ
HiPPS เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้แผนการเวียนงานสามารถใชเปนกรอบหรือแนวทาง
ในการตรวจสอบยอนกลับไดดวยวาบุคลากรนั้ นๆ มีความสามารถในการเรี ยนรูงานที่หมุน เวียนไปหรือไม
อยางไร
โดยรวม การสงเสริมใหมีการเวียนงาน มีขอดี คือ เปqดโอกาสใหคนในองคกรไดเรียนรูหาประสบการณ
จากงานใหมๆ เปลี่ยนสภาพแวดลอมการทํางานทําใหไดรับการกระตุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อีกทั้งยังเปนการเตรียมผูนําในอนาคตที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับงานดานตางๆ ในองคกร ซึ่งจะสงผล
ใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู แตการเวียนงานอาจมี
ขอควรระวั ง ในประเด็ น ของความตอเนื่ อ ง อั น เนื่ อ งมาจากงานบางลั ก ษณะตองใชเวลาในการสั่ ง สม
ความชํานาญและโอกาสในการเรียนรูงานใหมของบุคลากรแตละทานแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม
และวัฒนธรรมการทํางานของแตละหนวยงาน
ทั้งนี้ องคกรราชการที่ตองการนําระบบการเวียนงานมาใช ควรพิจารณาใหครอบคลุมถึงบุคลากรทุก
ประเภท ไมจํากัดเฉพาะ HiPPS และควรคํานึงถึงการจัดทํากลยุทธดานทรัพยากรบุคคลใหมีความสอดคลอง
กั บ กลยุ ท ธองคกร พรอมพิ จ ารณานโยบายในการประเมิ น ผลปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ใหมี ค วามสอดคลอง อาทิ
ระบบคาตอบแทน การเลื่อนตําแหนง และการใหรางวัลตามความสามารถ และเพื่อใหเกิดความยั่งยืนอันจะ
เปนประโยชนสูงสุดตอองคกร จําเปนตองปลูกฝjงใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร โดยมีผูบริหารระดับสูง
เปนผูขับเคลื่อน

ธรรมาธิบาลเพื่อการสรางภาวะผูนําในระบบราชการไทย
วีร เมฆวิลัย
นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ
กรมสุขภาพจิต
จากการเขารวมฝ7กอบรมหลักสูตรเพื่ อพัฒนาสมรรถนะดานการบริ หารงานภาครั ฐและภาวะผูนํ า
(Public Management and Leadership) ณ National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS)
ประเทศญี่ปุ`น ระหวางวันที่ 23 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ ระบบราชการ
ระบบงานเงินการคลัง การเมืองการปกครอง นโยบายเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ของประเทศญี่ปุ`น
ผานการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณจากคณาจารย ผูเชี่ยวชาญ จากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ในบทความนี้ขอนําเสนอมุมมองในการพัฒนาประเทศไทยตามแนวคิดธรรมาภิบาลซึ่งเปนปjจจัยสําคัญในตัว
ผูนําในทุกระดับ เพื่อขับเคลื่อนและนําพาประเทศไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในปjจจุบันหนวยงานราชการกําลังเผชิญหนากับความทาทายจากเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม
สิ่งแวดลอม ที่มีความซับซอนและพลวัตสูง สิ่งแวดลอมสําคัญที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของกําลังคนภาค
ราชการ คือ ประชากร กฎหมาย และ รัฐบาล กลาวคือ ประชาชนในยุคโลกาภิวัฒน มีการรับรูขอมูลขาวสาร
และมีความตื่นตัวทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สูงกวาในอดีต สงผลใหมีความคาดหวังและความตองการ
ตอบุคลากรภาครัฐตั้งแตระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับผูบริหารมากขึ้น ยิ่งไปกวานั้น ลักษณะความคาดหวัง
ตามทัศนคติ คานิยม และความเชื่อของแตละกลุม ยิ่งมีความเปนสังคมเมืองมากเทาไร ความคาดหวังและ
ความตองการยิ่งมีหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งกลายเปนแรงกดดันในการปฏิบัติงานขององคกรภายใตกํากับของ
รั ฐ จากสภาพปj ญ หาในการจั ด การที่ มี อ ยู หลากหลาย การบริ ก ารงานเพื่ อ ตอสนองความคาดหวั ง และ
ความตองการของประชาชนแตละกลุมจึงเปนงานที่ทาทายอยางยิ่งสําหรับขาราชการ โดยเฉพาะกลุมกําลังคน
คุณภาพซึ่งจะตองกาวไปสูการเปนผูนําในอนาคต เพื่อสรางผูนํารุนใหมใหสามารถกลายมาเปนผูบริหารมือ
อาชี พ มี ภาพลักษณที่ดีไดรั บ ความเชื่ อถือไววางใจจากสาธารณชน สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน สรางความพึงพอใจแกผูมีส วนไดสวนเสียที่ สําคัญ ทุกกลุ ม และมีความสามารถในการรับ มือกั บ
การเปลี่ย นแปลงของสังคม สิ่ งแวดลอม และมีการจัด การภาครัฐ แนวใหมตามแนวคิ ดการพัฒ นาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามเกณฑของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งกําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ ตองอาศัยหลักการที่สําคัญ 2 ประการ คือ “ธรรมาภิบาล”
และ “การเสริมสรางคุณลักษณะความเปนผูนํา”
แนวคิ ด ธรรมาภิ บ าลไดรั บ ความสนใจและนํ า มาใชในการบริ ห ารภาครั ฐ อยางกวางขวางซึ่ ง มี
ความสําคัญตอการบริหารภาครัฐในหลายมิติ ดังนี้

มิติภาครัฐ
1) ชวยสงเสริมใหบุคลากรภาครัฐมีเปxาหมายในการยึดประโยชนสุขของประชาชนและประเทศชาติ
ใหความสําคัญกับประสิทธิภาพในการบริหารภาครัฐอยางจริงจังมากขึ้นโดยมีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ใหมีความรวดเร็ว และประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณมีความคุมคามากขึ้นซึ่งวัดไดจากความพึงพอใจของ
ประชาชนผูรับบริการ
2) ชวยสงเสริมใหบุคลากรภาครัฐใหความสําคัญกับผลสําเร็จหรือผลงานมากกวาการทําเสร็จ โดยมี
การประเมินผลการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมมากขึ้น มีตัวชี้วัด (key performance indicator: KPI) ที่ถูกกําหนด
ไวกอนการปฏิบัติงานซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศน และพันธกิจ ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
3) ชวยใหระบบการบริหารภาครัฐมีความโปรงใสตรวจสอบไดมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบของภาครัฐใหรัดกุมและเปqดเผยตอสาธารณะใหรับรูกันทั่วไป รวมถึงมีองคกรอิสระในการกํากับ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาครัฐ
4) ชวยสงเสริ มใหบุ คลากรภาครั ฐ มี ความตระหนั กถึ งความสํ า นึ กรั บ ผิ ด (accountability)
ตอประชาชนและองคกรมากขึ้ น ซึ่ ง ความสํ า นึ ก รั บ ผิ ด ชอบมี ส วนทํ า ใหการกระทํ า ของเจาหนาที่ รั ฐ
มีการระมัดระวังการกระทําที่มีผลตอสาธารณะหรือประชาชนมากขึ้น และหากเกิดขอผิดพลาดขึ้นก็ตองพรอม
ที่จะรับผลของการกระทํานั้นโดยไมหลบเลี่ยงหรือโยนความผิดใหบุคคลอื่นหรือนิ่งเฉย
5) ชวยทํ าใหระบบราชการเปนระบบเปq ด และเปq ดโอกาสใหประชาชนมี ช องทางมี สวนรวมใน
การบริหารภาครัฐอยางหลากหลายและเปนรูปธรรมมากขึ้น มีกฎหมายเกี่ยวกับการเปqดเผยขอมูลขาวสารของ
ภาครัฐ และใหสิทธิแกประชาชนในการยื่นขอขอมูลขาวสารจากหนวยภาครัฐได นอกจากนี้ยังมีการกําหนดให
หนวยงานของรัฐตองเปqดเผยขอมูลขาวสารที่จําเปนตอสาธารณะผานชองทางตางๆ และประชาชนยังมีชองทาง
ในการรองเรียนการเสนอความคิดเห็นผานทางชองทางตางๆ ของรัฐอีกดวย
6) ชวยสงเสริมใหบุคลากรภาครัฐยึดกฎหมายเปนหลักในการปฏิบัติหนาที่มากกวาการใชดุลพินิจหรือ
ตามอําเภอใจ โดยมีการวางมาตรฐานการปฏิบัติงานในแตละภารกิจหรือแตละงานไวชัดทําใหการใชกฎหมาย
เพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตนอาจลดลงไป
7) ทําใหระบบบริหารภาครัฐเปนตัวขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศได
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นสงผลใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขันมากขึ้นโดยมีภาคสวน
ที่เกี่ยวของมีสวนรวมอยางจริงจัง
8) ทําใหบุคลากรภาครัฐตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ของตนใน
ฐานะเปนผูใหบริการประชาชนมิใชเจานายของประชาชนหรือผูมีสถานภาพที่เหนือกวาประชาชน
มิติภาคประชาชน
1) ทําใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของภาครัฐไดมากขึ้นเนื่องจากระบบราชการไดเปqด
กวางมากขึ้นอันเปนผลมาจากการปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของทางราชการ
2) ทําใหประชาชนมีความตระหนักถึงสิทธิ หนาที่ของพลเมืองมากขึ้นหลังจากไดรับขอมูลขาวสารจาก
ภาครัฐและแหลงอื่นๆ มากขึ้น และเขามามีสวนรวมในการบริหารภาครัฐอยางเปนรูปธรรม

3) ทําใหประชาชนไดรับบริการที่รวดเร็วมากขึ้นอันเปนผลมาจากการปรับรื้อกฎหมาย กฎระเบียบ
ตาง (deregulation) ทําใหมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการลงไปมาก และภาครัฐไดตอบสนอง
ความตองการของประชาชนอยางเปนรูปธรรมโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
4) ทํ าใหประชาชนมี ส วนรวมในการแกไขปj ญ หาของระบบบริ ห ารภาครั ฐ โดยเฉพาะประเด็ น
การคอรัปชั่น การใชอํานาจไมเปนธรรมเนื่องจากประชาชนมีความรู ความเขาใจและความตระหนักมากขึ้น
รวมถึงมีการใชสิทธิพลเมืองในการเรียกรอง รองเรียน และฟxองรองตอศาลในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ
มิติภาคธุรกิจ
1) ทําใหการบริหารกิจการธุรกิจไดรับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นสงผลใหการแขงชันเชิงธุรกิจดําเนิน
ไปไดดวยดี
2) ทําใหตนทุนทางธุรกิจเปนไปตามตนทุนที่แทจริงเนื่องจากภาครัฐมีความโปรงใสในการดําเนินงาน
มากขึ้น มีการเรียกรับผลประโยชนนอยลง
3) ทําใหประเทศชาติสามารถแขงขันทางธุรกิจในเวทีการคาโลกไดอยางไมเสียเปรียบโดยมีการบริหาร
ภาครัฐเปนตัวสนับสนุนเอื้ออํานวยเคียงคูกับภาคธุรกิจเอกชน
ธรรมาภิบาล มาจากคําวา ธรรมะ บวกกับ อภิบาล แปลวา การดูแลปกครองโดยใชธรรมะเปน
เครื่ องชวยในดานการบริ ห ารจั ด การ ธรรมาภิ บ าล หมายถึ ง การบริ ห ารกิ จ การบานเมื อ งที่ ดี (Good
Governance) หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบาน เมืองที่ดีนั้น สํานักงานโครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ หรือ UNDP (The United Nations Development Programme) ไดทบทวนและใหคํา
นิยามใหม โดยรวมความ ถึงการใชอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และการบริหารราชการแผนดิน เพื่อจัดการ
กิจการของประเทศชาติ รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย เรียกวา หลักธรรมาภิบาล
สากล ประกอบดวยหลัก 9 ประการ คือ
1. การมีสวนรวม (Participation) คือ ทุกคนควรมีสิทธิ์ในการตัดสินใจทั้งทางตรงและทางออม
ในการมีสวนรวม โดยตั้งอยูบน พื้นฐานของการมีเสรีภาพในการรวมกลุมเพื่อแสดงความคิดเห็น รวมถึง
การสามารถมีสวนรวมอยาง มีเหตุผลในเชิงสรางสรรค
2. นิติธรรม (Rule of Law) คือ กรอบตัวบทกฎหมายตองมีความเปนธรรม และไมมีการเลือกปฏิบัติ
โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับ เรื่องของสิทธิมนุษยชน
3. ความโปรงใส (Transparency) คือ การบริหารและดําเนินงานตองอยูบนพื้นฐานของเสรีภาพ
ดานขอมูลขาวสาร บุคคลที่มีความสนใจหรือมีความเกี่ยวของ จะตองสามารถเขาถึงสถาบัน กระบวนการ และ
ขอมูลขาวสารไดโดยตรง ทั้งนี้ การไดรับขอมูลขาวสารตองเพียงพอตอการทําความ เขาใจและการติดตาม
ประเมินสถานการณ
4. การตอบสนอง (Responsiveness) คือ องคการและกระบวนการดําเนินงานตองพยายามดูแล
เอาใจใสผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝ`าย

5. การมุงเนนฉันทามติ (Consensus-Oriented) คือ มีการประสานความแตกตางในผลประโยชน
ของฝ`ายตางๆ เพื่อหาขอยุติ รวมกัน อันจะเปนประโยชนตอทุกฝ`าย ไมวาจะเปนนโยบายและกระบวนการ
ขั้นตอนใดๆ ใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได
6. ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity) คือ ทุกคนมีโอกาสในการปรับปรุงสถานะหรือรักษา
ระดับชีวิตความเปนอยูของตน
7. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and Efficiency) คือ องคการและกระบวนการตอง
สรางผลสัมฤทธิ์ที่ตรงตอความตองการ และ ขณะเดียวกันก็ตองใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
8. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ ผูมีอํานาจตัดสินใจตองมีภาระรับผิดชอบตอสาธารณชน
ทั่วไป และผูมีสวนได สวนเสียในสถาบันของตน
9. วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Vision) คือ ผูนําและสาธารณชนตองมีมุมมองที่เปqดกวางและ
เล็งการณไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองและการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย รวมถึงมีจิตสํานึกวา
อะไรคือความตองการจําเปนตอการพัฒนา
ถอดบทเรียนธรรมาธิบาลเพื่อการสรางภาวะผูนํา: กรณีศึกษาประเทศญี่ปุน
คุณลักษณะของผูนําที่ดี
1. รูจักไววางใจผูอื่น ไมหวงแหนอํานาจ ผูนําตองไววางใจเพื่อนรวมงานหรือสมาชิกในทีม ไมหวง
อํานาจ ตองเขาใจวา ยิ่งมอบอํานาจออกไปมาก ยิ่ งเปนผลดีตอการบริหาร เนื่องจากจะชวยแบงเบาใน
รายละเอียด ทําใหผูนํามีเวลาที่จะสรางสรรค ควบคุม และติดตามงาน ความสําคัญของการมอบอํานาจจึงอยูที่
วิธีการ และ การเลือกบุคคลที่จะรับมอบอํานาจไดอยางถูกตองและเหมาะสม (Put the right man to the
right job)
2. หยั่งรูสถานการณความเปนไปและเตรียมพรอมอยูเสมอ ผูนําตองสามารถคาดการณวาจะเกิด
สถานการณหรือเหตุการณอะไรขึ้นขางหนา เพื่อจะไดเตรียมรับสถานการณไดอยางทันทวงที ซึ่งการหยั่งรูใน
ที่นี้หมายถึงการหยั่งรูตามความเปนจริงในเชิงวิทยาศาสตร จากการติดตามขาวสาร หรือการเก็บเชิงสถิติ เชน
ที่ที่เคยประสบภัยธรรมชาติยอมตองมีขอมูลเกาที่สามารถนํามาใชเตรียมการเพื่อรับสถานการณที่อาจเกิดซ้ํา
อีกได ผูนําที่ดีจึงตองพยายามหาวิธีที่จะปxองกันไมใหเกิดความผิดพลาดที่ซ้ําแลวซ้ําเลา
3. สามารถวิเคราะหและรูจักตัวเอง ผูนําตองรูจักตัวเอง ในดานตางๆ เชน จุดเดน จุดดอย เพื่อใชเปน
ตนทุนในการนําผูคนใหไดดียิ่งขึ้น โดยปกติ เรามักมีอคติทางการรับรูทําใหมองตัวเองไมชัดหรือบิดเบือน ทําให
เขาขางตัวเอง ไมรูจัก ตัวตนที่แทจริงของตนเอง การประเมินตนเองเบื้องตนโดยใชการวิเคราะห SWOT
Analysis เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสในการพัฒนา และขอจํากัด ซึ่งสามารถนํามาปรับใชไดทั้งในระดับ
บุคคลและองคกร ซึ่งจะชวยใหผูนําเขาใจตนเองและหนวยงานไดดียิ่งขึ้น
4. มีจินตนาการและรูจักใชศิลปะการจูงใจ ผูนําตองเปนผูที่มีจินตนาการในการสรางวิสัยทัศน
จินตนาการหรือความคิดสรางสรรคถือเปนความสามารถในการจําลองผลสําเร็จ ขั้นตอนการดําเนินงานที่
เปนไปไดไวในสมอง นั่นคือ ผูนําตองคิดภาพในรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานใหสําเร็จ สวนของ

ความสามารถในการจูงใจนั้นเปนทักษะที่เรียนรูได อนึ่ง การที่ผูนําคิดสรางสรรคสิ่งตางๆไดแตไมสามารถจูงใจ
ใหผูอื่นปฏิบัติตามจนบรรลุผลสําเร็จได จินตนาการหรือความคิดสรางสรรคนั้นก็ไรความหมาย
5. ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่นานับถือ ผูนําจะตองทําตัวเปนแบบอยาง เพราะการประพฤติตนของ
ผูนํ านอกจากจะสงผลตอผูตามและองคกรแลว ยังอยู ในสายตาของคนอื่ น ๆ หากประพฤติ ดี ผูคนก็ ชื่น ชม
สรรเสริญ ในทางกลับกัน หากประพฤติไมดี ผูคนก็จะลบหลูไมนับถือ ซึ่งจะทําใหบารมีของผูนํา ตลอดจน
แรงจูงใจที่จะปฏิบัติตามลดนอยลงหรือหมดไป เปนอุปสรรคตอการบริหารงานและบริหารคนเปนอยางยิ่ง
6. มีความเชื่อมั่นในตนเองแตรูจักรับฟjงผูอื่น ผูนําจะตองมีความเชื่อมั่นในตนเอง ในขณะเดียวกันก็
พรอมที่จะรับฟjงความคิดเห็นของผูอื่น โดยเฉพาะกับผูตามหรือลูกทีม ในสังคมประชาธิปไตย คนรุนใหมถูกฝ7ก
ใหมีความคิดเปนของตนเองและรับฟjงเสียงของคนสวนใหญ ดังนั้นผูนําที่ดีตองมีทันโลก ทันเหตุการณ จึงจะ
สามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. รูจักปรับตัวและยืดหยุน ผูนําตองรูจักปรับตัวตามสถานการณ เขาใจการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
โลกาภิวัตน และพรอมที่จะนําผูอื่นใหปรับตัวตามไดอยางเหมาะสมและคอยเปนคอยไป อีกทั้งตองมีความ
ยืดหยุน รูจักผอนปรน รับฟjงความคิดเห็นเพื่อนรวมงานบาง นั่นคือ ทํางานโดยยึดหลักนิติศาสตร ใน
ขณะเดียวกันก็ตองใหความ สําคัญแกหลักรัฐศาสตรดวย
8. รูจักยอมรับทั้งความผิดพลาดและรูจักใหอภัย เมื่อผูนําทําผิดพลาดตองยอมรับผิด ผูนําตองรูจักการ
กลาวคําขอโทษ พึงระลึกไวเสมอวาคนเราไมมีใครทําอะไรไดถูกตองเสมอไป อยางไรก็ตาม ความผิดพลาดใน
เรื่องเดียวกันนั้นก็ไมควรจะกระทําผิดซ้ํา และไมควรละเลยหรือปลอยผาน ไมเพิกเฉยตอการกระทําผิดแมใน
ความผิดที่เล็กนอย เปqดเผยและพรอมใหอภัย โดยมุงเพื่อการแกไขและพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น มากกวาการ
กลาวโทษคนผิด
การสรางภาวะผูนําตามแนวคิดธรรมาธิบาลนี้ถือเปนความทาทายรูปแบบหนึ่งของการบริหารงาน
ภาครัฐ ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลาวคือ ผูนําที่มีความสามารถหรือความเกงเพียงอยางเดียวอาจไม
เพียงพอที่จะนําพาหนวยงาน องคกร หรือประเทศชาติ ผูนํารุนใหม (Young Leader) ควรตระหนักและเรียนรู
ที่จะทํางานรวมกับผูอื่น เขาใจความแตกตางของ Generation ซึ่งคุณสมบัติของผูนําทุกประการขางตน
สามารถนํามาปรับใชและปลูกฝjงใหกับขาราชการไทยไดอยางแนนอน

นวัตกรรมสะอาดสรางชาติญี่ปุน
ศรายุธ ระดาพงษ
นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศญี่ปุ`นเปนประเทศในกลุมประเทศที่พัฒนาแลวและมีการพัฒนานวัตกรรมตางๆ ขึ้นมาเพื่อ
พัฒนาประเทศและตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต
พรอมทั้งยังเปนฟjนเฟŠองที่สําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเปนหัวใจ
สําคัญในการบงชี้ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี เชนเดียวกับบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา หรือประเทศ
เยอรมัน เมื่อกลาวถึ งนวัตกรรมของประเทศญี่ปุ`นหลายคนอาจมองเห็นภาพหุนยนต Asimo หรือหุนยนต
เสมือนจริงสามารถแสดงอารมณคลายกับมนุษย รถไฟชินกันเซน (Shinkansen) หรือรถไฟหัวกระสุน เปนตน
ซึ่ ง เปนเพี ย งสวนหนึ่ ง เทานั้ น และในที่ นี้ จ ะขอกลาวถึ ง การนํ า นวั ต กรรมเทคโนโลยี ส ะอาดเปนมิ ต รตอ
สิ่งแวดลอม สนองตอบความตองการของประชาชน กอใหเกิดความยั่งยืนในระยะยาวและเกิดการคิดคนพัฒนา
ตอไปอยางไมหยุด ยั้ง รั ฐ บาลสนับ สนุ น เชิ งนโยบายควบคุ มดู แล ยิ่งสรางมูล คา คุณคาและเอกลั กษณของ
ประเทศญี่ปุ`นไดอยางชัดเจน
กอนอื่นจะขอกลาวถึง นวัตกรรม (Innovation) ตามคํานิยามของราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ
สิ่งที่ ทําขึ้ น ใหมหรื อแปลกจากเดิ มซึ่ งอาจจะเปนความคิ ด วิธี การ หรื ออุป กรณ เปนตน จากนิ ย ามขางตน
ชี้ใหเห็นวา นวัตกรรมเปนสิ่งที่มนุษยคิด ประดิษฐขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยที่ไรขีดจํากัด ดวย
ความตองการของมนุ ษ ยที่ ไ มหยุ ด ยั้ ง จึ ง เกิ ด การคิ ด คนสิ่ ง ตางๆ ขึ้ น มามากมาย สตี ฟ จอบส CEO
บริษัท Apple Inc เปนผูหนึ่งที่ใหความสําคัญกับการสรางนวัตกรรมอยางมาก ดังวาทะที่เขาจารึกไววา
“นวัตกรรมทําใหเห็นความแตกตางระหวางผูนําและผูตาม” เขาเปนผูหนึ่งที่เปลี่ยนโลกของอุปกรณสื่อสารของ
ยุคปjจจุบันในแนวทางบริสุทธิ์ สมบูรณและงายตอการใชงาน ทําใหเกิดความนิยมใชงานเปนอยางมาก หากมี
การคิดคนแหลงพลังงานที่ใชแทนแบตเตอรี่ในทุกวันนี้ใหเปนพลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพตอการใชงาน
จะทําใหอุปกรณดังกลาวสมบูรณมากยิ่งขึ้น
สิ่งแรกที่ จ ะขอกลาวถึ งคือนวั ตกรรมเครื่ องใชในครั ว เรื อน นั่ น ก็ คือสวมไฮเทค หรือ “วอชเล็ ทส”
(Washlets) แมวาวอชเล็ทสในระยะแรกไมไดถูกคิดคนในญี่ปุ`น แตเกิดการพัฒนาอยางมากที่ประเทศนี้ ที่บอก
วาเปนนวัตกรรมสะอาดนี้ไมเพียงแตทําใหผูใชบริการสะอาด ถูกหลักอนามัยเทานั้น ยังทําใหเกิดความเบิกบาน
ใจเหมือนอยูแดนสุขาวดี ประการที่สําคัญคือลดการใชกระดาษชําระจํานวนมากและลดการทําลายตนไม แต

ประเทศนี้เขาพัฒนาเลยจุดนั้นมาแลว ระบบมาตรฐานพื้นฐานคือใชแผงควบคุมอัตโนมัติไมตองใชมือในการ
ชําระลางหลังเสร็จกิจทั้งหนักและเบา และปุ`มลางเฉพาะสําหรับสุภาพสตรี ความแรงของน้ําสามารถปรับระดับ
ตามความตองการของผูใชและอุณหภูมิของน้ําก็อุนๆ กําลังดี และอุณหภูมิยังถูกปรับบนฐานรองนั่งทําใหเวลา
นั่งหรือลางไมรูสึกเสียวจากความเย็น และเมื่อลางเสร็จแลวยังมีระบบเป`าแหงลมอุนใหอีกดวย นอกจากนี้เขา
ยังใสใจรายละเอียดเล็กๆนอยๆ โดยมีปุ`มกดใหมีเสียงน้ําลางชักโครกหรือเสียงเอฟเฟคเพื่อปqดบังความอายเวลา
ทํากิจธุระ แทนการกดชักโครกลางน้ําบอยๆ ใหสิ้นเปลือง ปjจจุบันหองน้ําคนพิการไมมีแลวจะกลายเปนหองน้ํา
อเนกประสงคแทน โดยเพิ่มแทนสําหรับเปลี่ยนผาออม เกาอี้ล็อคสําหรับเด็ก โถสําหรับเด็กเล็ก ราวจับสําหรับ
คนชรา เรียกไดวาใสใจทุกรายละเอียดสําหรับทุกคน ปjจจุบันบริษัทผูผลิตและพัฒนาสุขภัณฑยังไดเพิ่มระบบ
ตรวจวัดน้ําหนักตัว อุณหภูมิรางกาย ความดันเลือดและที่รองปjสสาวะเพื่อตรวจวัดระดับน้ําตาลโดยเชื่อมตอ
กับระบบคอมพิวเตอรแสดงผล จะสามารถตรวจสอบและติดตามสุขอนามัยพื้นฐานได สามารถสงผลการตรวจ
ไปใหแพทยไดโดยตรงผานระบบอิ นเทอเน็ท (ญี่ปุ` นกํ าลั งพั ฒนาระบบอิน เตอเน็ทเชื่อมตอขอมู ลพื้ นฐานที่
เรียกวา “Internet of Things”) ระบบนี้จําเปนสําหรับผูรักสุขภาพโดยเฉพาะผูป`วยหรือคนชรา (ปjจจุบันญี่ปุ`น
กําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ) ระบบวอชเล็ทสนี้เปนที่นิยมและใชทั่วไปในญี่ปุ`นและรัฐบาลทองถิ่นหลายที่ตระหนัก
ถึงความจําเปนในการใหความชวยเหลือคนชราหรือผูป`วยและจัดใหมีเงินชวยเหลือแกครอบครัวที่ตองการ
เปลี่ยนหองน้ําเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
อีกสิ่งหนี่งที่เปนตัวอยางนวัตกรรมสะอาดคือกระบวนการจัดการขยะ อาจถือเปนตนแบบที่ดีที่สุด
ของสังคมมนุษยในปjจจุบันนี้ ถาใครเคยไปดินแดนแหงนี้จะเห็นวาบานเมืองสะอาดตาเปนระเบียบเรียบรอย
นอกจากกระบวนการที่ดีแลว ยังมีการดูแลควบคุมโดยเจาหนาที่รัฐ และที่สําคัญที่สุดคือความตระหนักและ
ใหความรวมมือของประชาชน เครื่องมือสําคัญของการบริหารจัดการขยะนั่นคือ “กฎหมาย” ซึ่งควบคุมและ
สนั บ สนุน สั งคมใหเปนสั งคมรี ไซเคิ ล ไดถู กนํ ามาบั งคั บใชเพื่ อสงเสริ มการพัฒ นาสูสั งคมรีไซเคิล ลดการใช
ทรัพยากร และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กฎหมายดานการรักษาความสะอาดและการจัดการขยะเพื่อใหมี
การจัดการขยะที่เหมาะสม กําหนดระเบียบขอบังคับในการจัดตั้งโรงงานกําจัดขยะและธุรกิจดานการกําจัด
ขยะ กํา หนดมาตรฐานการจัด การขยะ มาตรการควบคุมการกําจัด ขยะที่ไมเหมาะสม และการพั ฒนาการ
จัดการขยะโดยผานการมีสวนรวมของประชาชนอยางมีความรับผิดชอบ เมื่อดูเผินๆ กฎระเบียบก็ไมไดพิเศษ
มากกวาประเทศอื่นๆ แตกระบวนบริหารการแยกขยะการจัดเก็บ การทําลายและกระบวนการใชประโยชน
หลังการทําลาย ขยะจะถูกคัดแยกเปน 4 ประเภท คือขยะเผาได ขยะที่เผาไมได ขยะขนาดใหญและขยะที่
สามารถนํากลับมาใชได ขยะประเภทที่ 4 จะถูกบริหารจัดการเพื่อนํามาใชประโยชน ขยะที่เผาไดจะถูกนําเขา
เตาเผาลําพลังงานที่ไดจากการเผาสามารถนําไปผลิตเปนพลังไฟฟxา ขี้เถาที่เกิดจากการเผาจะถูกนําไปกําจัด

โดยการฝjงกลบและนําไปแปรรูปเปนตะกรัน (Slag) เพื่อนําไปผสมกับซีเมนตซึ่งสามารถผลิตเปนอิฐบล็อกหรือ
วัสดุสําหรับปูพื้นถนน ขยะที่เผาไหมไมไดจะถูกเก็บรวบรวมและขนสงไปยังโรงคัดเผาเฉพาะเพื่อคัดแยก ซึ่ง
อาจจะมีสวนที่เผาไดหรือสวนที่เปนโลหะจะถูกแยก สวนที่ของแข็งที่เหลือจะถูกนําไปถมทะเล สวนขยะที่มี
ขนาดใหญจะถูกขนสงไปยังโรงงานบําบัดขยะขนาดใหญจะถูกคัดแยก (บางสวนเผาได) และบดอัดเพื่อทําให
ขยะมีขนาดเล็กลงและอาจนําไปถมทะเล โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อาวโตเกียว เตาเผาเปนระบบเผาไหมใชแผง
ตะกรัน (Stoker Furnace Waste Incinerator) ซึ่งมีระบบปxองกันมลพิษ เชน กลิ่น และสารไดออกซิน
รวมทั้งมีการรักษาสิ่งแวดลอมในโรงงานเตาเผา สวนสารพิษที่ถูกปลอยออกมาและน้ําเสียจะถูกควบคุมเพื่อ
ปxองกันไมใหแพรกระจายสูสิ่งแวดลอม1 กระบวนการจัดการขยะดังกลาวเปนนวัตกรรมสะอาด เพื่อประโยชน
ของ สังคมในวงกวางและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยแท
และตัวอยางสุดทายเปนตัวอยางของพลังงานสะอาด ประเทศญี่ปุ`นเปนประเทศหนึ่งที่มีการบริหารจัด
การพลังงานไดเปนอยางดี กอนเหตุการณภัยพิบัตินิวเคลียรฟุกุชิมะไดอิชิ พ.ศ. 2554 แหลงพลังงานหลัก คือ
พลังงานนิวเคลียร 30-35 % พลังงานจากถานหิน 20-25 % ก†าซปqโตรเลียมเหลว 20-25% ที่เหลือเปน
พลังงานจากน้ํามันและพลังงานทดแทน หลังจากเหตุการณดังกลาวพลังงานนิวเคลียรก็ถูกลดการใชลงอยาง
รวดเร็วและระงับการใชทั้งประเทศในปD 2557 โดยเพิ่มสัดสวนการใชถานหินและก†าซปqโตรเลียมเหลวทดแทน
ทําใหปjจจุบันประสบปjญหาตองพึ่งพาแหลงพลังงานนํามัน เสียคาไฟฟxาสูงขึ้นและเพิ่มการปลดปลอยก†าซเรือน
กระจก (CO2) มากขึ้น ทําใหรัฐบาลตองออกกฏหมายมาควบคุมการใชพลังงานและกระตุนใหภาคเอกชน
คิดคนนวัตกรรมใหมๆเพื่อใหประหยัดพลังงาน เชน รถประหยัดน้ํามัน ซึ่งสามารถประหยัดน้ํามันไดถึง 19.9
km/L2 จากปjญหาดานพลังงานที่เกิดขึ้นญี่ปุ`นมีความพยายามอยางมากที่จะฟŠ‹นฟูโรงงานไฟฟxานิวเคลียรและ
สรางความเชื่อมั่นในความปลอดภัยใหกับประชาชน ซึ่งภายหลังระงับการใชพลังงานงานนิวเคลียร รัฐบาลใหมี
การทบทวนและตรวจสอบความปลอดภัยอยางเขมงวด และโรงงานที่ผานการประเมินไดมีการทยอยเปqดแลว
ตั้งแตปลายปD พ.ศ. 2558 พลังงานนิวเคลียรเปนแหลงพลังงานที่จะมาชวยแกไขปjญหาดานพลังงานของญี่ปุ`น
ในปjจจุบัน เพราะมีจุดเดนคือ มีเชื้อเพลิงเพียงพอและใหกําลังผลิตสูงตั้งแต 300 ถึง 1,500 เมกะวัตตตอโรง
เปนแหลงผลิตไฟฟxาที่มีเสถียรภาพและมั่นคง ตนทุนการผลิตต่ําและคงที่ ราคาคากระแสไฟฟxาต่ําสงผลให
ตนทุนราคาสินคาสูกับตลาดโลกได และที่สําคัญคือเปนแหลงผลิตไฟฟxาที่สะอาด ไมปลอยก†าซเรือนกระจก
ควัน ก†าซพิษ และไมปลอยของเสียสูสิ่งแวดลอมหากโรงงานไฟฟxานิวเคลียรสามารถฟŠ‹นกลับมาเปนปกติแลว
จะทําประเทศญี่ปุ`นเปนประเทศที่มีเสถียรภาพดานพลังงาน เศรษฐกิจเติบโต และเกิดความปลอดภัยตอมนุษย
และสิ่งแวดลอม

การพัฒนาดานนวัตกรรมตาง ๆ ที่ใชในการตอบสนองความตองการเพิ่มความสะดวกสบาย บริหาร
จัด การและแกไขปj ญ หาตางๆที่ เกิ ด ขึ้ น นอกจากภาคผูสรางและขั บ เคลื่ อนนวั ต กรรมแลว การบริ ห ารเชิ ง
นโยบายของรั ฐ บาลก็ มี ส วนสํ า คั ญ อยางยิ่ ง ในการสนั บ สนุ น ใหเกิ ด นวั ต กรรมตาง ๆ รั ฐ บาลไดจั ด ใหมี
คณะกรรมาธิการสําหรับวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Council for Science, Technology and
Innovation) โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีหนาที่หลักในการตรวจสอบ ดูแลนโยบายพื้นฐาน จัดสรรดาน
การเงินและบุคลากร ประเมินขอมูลดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ญี่ปุ`นใหความสําคัญกับการวิจัยและ
พัฒนาเปนอยางมาก ใหการสนับสนุนงบประมาณปDละมากกวา 3 % ของ GDP สําหรับการวิจัยและพัฒนา
เพื่อผลักดันใหเกิดนวัตกรรมโดยมีกระทรวงและหนวยงานตางๆ นําไปปฏิบัติทั้งในภาคราชการและเอกชน โดย
งบประมาณที่ไดในสวนนี้มากกวา 80 % มาจากการสนับสนุนของภาคเอกชน3 โดยการควบคุมดูแลจากรัฐบาล
เพื่อประโยชนสูงสุดตอประชาชน
บทเรียนสําหรับประเทศไทย
ประเทศไทยมีหลายอยางที่คลายคลึงกับญี่ปุ`น กอนที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดการพัฒนา เราตอง
ทราบและยอมรับกอนวาเรามีจุดใดที่ยังบกพรองและตองเปลี่ยนแปลง มีจุดเดนจุดดอยในเรื่องใดบาง และคง
ไมใชจะนําระบบของประเทศอื่นมาใชทั้งหมดเพราะบริบทของประเทศตางกัน ในที่นี้จะขอกลาวเพียงตัวอยาง
ประเด็นในเชิงที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมสะอาดพอสังเขป
1. ประเทศไทยในเชิงนโยบายเรามีหลายหนวยงานที่ผลักดันดานนวัตกรรมหลายหนวยงานยอย แต
ขาดการดูแลระบบใหญของประเทศ แมวาจะเปนองคการที่ลงทาย “แหงชาติ” แตพอสังกัดในระดับยอยหรือ
ในระดับกระทรวงแลวตองดําเนินการผานหลายขั้นตอนเกินไป ทําใหการขับเคลื่อนในระดับประเทศขาดความ
ตอเนื่องไมเปนแนวเดีย วกั น ประเทศไทยเปนประเทศที่ติ ดกั บดั กของประเทศที่ร ายไดปานกลางมาหลาย
ทศวรรษ เพราะประเทศยังตองพึ่งพาตางชาติ ตองซื้อวัตถุดิบ เทคโนโลยีจากตางชาติ ในขณะที่ประเทศที่
พัฒนาแลวจะมีกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมตอบสนองหรือใชในประเทศหรือสามารถพึ่งพา
ตนเองได และสงออกผลผลิตคุณภาพไปยังประเทศอื่นๆ ได ประเทศไทยอาจตองทบทวนเรื่องการบริหาร
จัดการนวัตกรรมในระดับประเทศ ตลอดจนการลงทุนเพื่อใหเกิดนวัตกรรมที่คุมคาและสามารถพัฒนาประเทศ
ไดจริง
2. ดานนวัตกรรมดานพลังงานปjจจุบันประเทศไทย ประเทศไทยแมวาเราจะมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ
แตเนื่องจากประชากรที่เพิ่มขึ้น ทั้งปjจจัยภายในและภายนอกที่เปลี่ยนไป ทําใหมีแนวโนมที่จะไมเพียงพอ
ปjจจุบันประเทศไทยใชแหลงพลังงานหลักในการผลิตไฟฟxาคือก†าซธรรมชาติ ประมาณ 70% รองลงมาคือถาน
หิน ประมาณ 20% ก†าซธรรมชาติเราตองนําเขาจากประเทศเพื่อนบานประมาณ 1 ใน 3 สวน สวนถานหินแม
จะมีตนทุนการผลิตถูกกวาแตก็ทําใหเกิดปjญหาก†าซเรือนกระจก ก†าซพิษและฝุ`นละออง ดังนั้นประเทศไทยอาจ
ตองเรงสรางแหลงพลังงานอื่ น เชน พลังงานจากนิวเคลีย ร เพื่อใหเกิดการพึ่ งพาตนเอง มีความยั่งยืนและ
เพี ย งพอดานพลั ง งาน มี ค วามปลอดภั ย ตอสุ ข ภาพและสิ่ ง แวดลอม แหลงพลั ง งานจากนิ ว เคลี ย รในเชิ ง
วิทยาศาสตรมีขอมูลเพียงพอในเรื่องความปลอดภัยและขอดีหลายอยางในการนํามาใช อยางไรก็ตามเนื่องจาก

ประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นในการนํามาใช อาจเกิดจากสาเหตุหลายอยาง ซึ่งหากภาครัฐพิจารณาแลวเห็นวา
เปนประโยชนตอประชาชนและประเทศในระยะยาวจะตองเรงสรางความเชื่อมั่น (Trust) ภาครัฐใหเกิดขึ้น
เพื่อการกาวผานสูประเทศที่สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
3. การจัดการขยะ สังคมที่มีการบริโภคยอมมีขยะหรือสิ่งที่ไมตองการเกิดขึ้น การบริหารจัดการขยะ
จะตองมองใหทะลุและมองใหเปนวาระแหงชาติไมแตกตางจากโครงการกอสรางขนาดใหญ เพราะปjจจุบัน
ประเทศไทยมี ขยะมู ลฝอยตกคางกวา 20 ลานตั น และมี แนวโนมเพิ่มขึ้ นอยางตอเนื่ อง สาเหตุ ที่บานเรามี
ปริมาณขยะปริมาณมากคือเราจัดถังขยะอยางพอเพียงมากเกินไปใหคนทั่วไปมีความสะดวกสบายในการทิ้ง
ขยะ แตไมมีการคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภาพ วิธีการกําจัดไมชัดเจนหรือไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้นขยะ
จึงมีปริมาณมากหรือขยะลนเมือง ขยะที่จะสามารถนํามารีไซเคิลหรือรียูสไดก็กลายเปนขยะใชไมได หรือถา
ปะปนกับขยะมีพิษหรือขยะติดเชื้อแลวยิ่งเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดลอม สิ่งที่
ตองดําเนินการอยางแรกคือมาตรการเชิงนโยบายและออกกฏหมายควบคุมการจัดการขยะใหครอบคลุม ตั้งแต
การใหความรูประชาชนใหทิ้งขยะนอยลง สามารถกําจัดขยะบางสวนไดเอง สวนที่ไมสามารถกําจัดไดจริงๆ
และมีการแยกขยะเพื่อการทําลายอยางมีประสิทธิภาพ ภาครัฐมีเจาหนาที่มาดําเนินการจัดการอยางเครงครัด
ตามวันและเวลาที่กําหนด วิธีการทําลายอาจตองมีการศึกษาหรือดูจากตัวอยางประเทศที่ดําเนินการมาแลว
ไดผลดีและนํามาประยุกตใชในประเทศใหมีความครอบคลุม คุมคา มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีขอไดเปรียบกวาประเทศอื่นๆหลายดาน ภูมิประเทศตั้งอยูในบริเวณที่ไม
เกิด ภัยธรรมชาติ รายแรง เชน แผนดิน ไหว ภูเ ขาไฟระเบิ ด น้ํ าทวมหรือพายุ เปนประเทศในเขตรอนชื้น มี
ทรัพยากรอุดมสมบูรณทั้ง แมน้ํา ทะเล ภูเขาหรือป`าไม ประชากรของประเทศมีไมมากจนหนาแนนเกินไปและ
ประชาชนมีคุณภาพ หากประเทศไทยมีการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ สรางคานิยมที่ดีรวมกัน นํา
นวัตกรรมมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ทําใหวิถีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น เศรษฐกิจเติบโตและยั่งยืน มีสิ่งแวดลอมที่
สะอาดและปลอดภัย ประเทศไทยจะเปนประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและมีความสุขอยางแนนอน
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Making Change Happen: กรณีศึกษาจากการปฏิรูปภาคการเกษตรของญี่ปุน
อริสราวัลย ธนาสินสิริ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
หลายคนบอกวา ‘ศตวรรษที่ 20 เปนศตวรรษแหงการเปลี่ยนแปลง’ ถอยความนี้ คงเปนสิ่งที่
ไมมีใครปฏิเสธได เมื่อเฝxาสังเกตและพิจารณาจากหลายเหตุการณที่เกิดขึ้นรอบตัวเราทั้งภายในและนอกประเทศ เชน การ
เปลี่ยนแปลงดานโครงสรางประชากร การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาและรวมตัวกันทาง
เศรษฐกิจของหลายกลุมประเทศในระดับภูมิภาค ความกาวหนาทางนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถานการณการกอการราย ปjญหาผูลี้ภัยขามประเทศ การเคลื่อนยายสินคาและแรงงานเสรี และความเปลี่ยนแปลง
ดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
เปนตน เราจะเห็นไดวา การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ เปนการเปลี่ยนแปลงเชิง
ลึกและทางโครงสราง ที่ยอมสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค ตั้งแตการดํารง
ชีวิตประจําวันของบุคคลทั่วไป ตลอดจนถึงระบบเศรษฐกิจ โครงสรางการผลิตภายในประเทศ แรงงาน สังคม
ความมั่นคง สาธารณสุข วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหลานี้ เปนประเด็นปjญหา
และความทาทายที่ทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาครัฐในฐานะผูนําในการขับเคลื่อนประเทศ ที่ตองตอบโจทยและ
กําหนดแนวทางทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อปxองกันและแกไขปjญหา รวมถึงรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตใหไดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ในชวงหลายปDที่ผานมานี้ หลายประเทศไดประสบความสําเร็จในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถผลักดันแและสรางความเปลี่ยนแปลงภายในประเทศหรือระหวางประเทศอยาง
มีนั ยสํ าคั ญ กํ าหนดทิ ศทางโลกและนโยบายใหมๆ ตลอดจนถึ งปฏิ รู ประบบ องคกร กฎระเบี ยบ และโครงสราง
ความสัมพันธระหวาง ภาคสวนตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับภาวะปjญหาในปjจจุบัน และเตรียมรับกับความทาทาย
ใหมๆ ที่คาดการณวาจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยหนึ่งในหลายๆ ประเทศที่ผูเขียนเห็นวา สามารถผลักดันและดําเนิน
นโยบายเพื่อจัดการกับความเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ ประเทศญี่ปุ`น ซึ่งผูเขียนเห็นวา เปนกรณีศึกษา
ตัวอยางที่ แสดงใหเห็นถึ งปj จจั ยความสําเร็จที่นํ าไปสูการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งสะทอนความจริงวา เราไมสามารถ
หลีกเลี่ยงและตอตานกระแสแหงความเปลี่ยนแปลงใหมๆ ของโลกได หากแตตองปรับตัวเพื่ออยูรอดใหไดในบริบทใหม
ของโลก

ทําไม ‘ญี่ปุ9น’ ?
เมื่อเร็วๆนี้ ผูเขียนไดอานบทความหนึ่งใน Nikkei Asian Review1 กรณีบริษัทโตโยตา มอเตอร คอรเปอ
เรชั่น มีแผนจะนําโครงการระบบการทํางานทางไกล (telecommuting program) มาปรับใชตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2559 โดยภายใตโครงการดังกลาว พนักงานประจําสํานักงานใหญ จํานวนประมาณ 25,000 คน
สามารถเลือกทํางานจากบานไดอยางอิสระและยืดหยุน อีกทั้ง ยังสามารถเขามาทํางานในสํานักงานเพียงแค 2
ชั่วโมงตอสัปดาหไดอีกดวย นอกจากนี้ โตโยตายังไดจัดเตรียมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี เพื่อรองรับการ
ทํางานทางไกลและปxองกันปjญหาขอมูลความลับรั่วไหลนอกสํานักงาน ทั้งนี้ ผูเขียนเห็นวา บทความนี้ แมจะ
นําเสนอนโยบายภายในของบริษัทเอกชนเพียง 1 ราย ซึ่งไมไดสรางผลกระทบในวงกวางมากนักตอโครงสราง
ประชากร หรือแรงงานญี่ปุ`นทั่วประเทศ แแตสามารถใชเปนตัวอยางที่สะทอนใหเห็นถึงแนวทางการบริหาร
และจัดการความเปลี่ยนแปลง เริ่มตั้งแตการตระหนักถึงปjญหาและ การยอมรับความเปลี่ยนแปลง ความตั้งใจ
ของผูนําองคกรในการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและกําหนดนโยบายใหม เพื่อตอบสนอง
ตอปjญหากรณีพนักงานตองลาออกไปเพื่อชวยครอบครัวเลี้ยงดูบุตร หรือดูแลพอแมที่อยูในวัยชราภาพ ความสามารถ
ในการวิเคราะหและการนําขอมูลมาใชใหเปนประโยชนในการกําหนดนโยบาย การคาดการณลวงหนาอยางแมนยํา
บนพื้นฐานขอมูลที่เชื่อถือได ทําใหเล็งเห็นปjญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะกรณีตองสูญเสียพนักงานที่มี
ประสบการณและทักษะสูง ซึ่งตองลาออกจากบริษัทเพื่อมาดูแลพอแม ที่คาดวาจะมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น อันเปนผล
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรในญี่ปุ`นที่เริ่มเขาสูวัยชรา โดยจากขอมูลสถิติการสํารวจสถานะ
แรงงาน ซึ่งจัดทําโดยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารญี่ปุ`น ประจําปD 2555พบวา ในแตละปD มีประชากร
ประมาณ 100,000 คน ที่ตองลาออกจากงาน เพื่อกลับไปดูแลสมาชิกภายในครอบครัว2
นอกจากนี้ จากประสบการณที่ผูเขียนไดเขารวมโครงการฝ7กอบรม Public Administration
and Leadership Training Program for High Potential Officials for the Thai Civil Service (PMLTP)
ภายใตทุนสําหรับผูมีศักยภาพสูง (Talent Network) ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2559 ณ National Graduate Institute for Policy Studies
(GRIPS) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ`น ทําใหผูเขียนไดมีโอกาสรับฟjงการบรรยาย และศึกษาดูงานดานการกําหนด
และดําเนินนโยบายของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่สําคัญของญี่ปุ`น ทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น ไมวาจะ
เปนดานเศรษฐกิจ การเกษตร การคา สิ่งแวดลอม ประชากร การทองเที่ยว วิทยาศาตรและเทคโนโลยี เปนตน ซึ่ง
เปนประเด็นทาทายและจุดเปลี่ยนที่สําคัญของญี่ปุ`น โดยในบทความนี้ ผูเขียนขอหยิบยกตัวอยางการปฏิรูปที่สําคัญ
และแนวทางการบริหารความเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ`น ดังนี้
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การปฏิรูปโครงสรางดานการเกษตร เปนหนึ่งในนโยบายธนูดอกที่สาม หรือ “Third Arrow” ในการ
กระตุนเศรษฐกิจ ภายใตนโยบาย ‘Abenomics’ ของนายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีคนปjจจุบันของญี่ปุ`น ซึ่งเปนการ
ปฏิรูปทางโครงสรางครั้งใหญดานการเกษตรของญี่ปุ`นในรอบ 60 ปD โดยไดทบทวนและปรับแก¢กฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อ
ผลักดันการปฏิรูปในดานตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาญี่ปุ`นแลวในเดือนสิงหาคม 25583 เชน
- การปฏิรูปสหกรณการเกษตร โดยลดบทบาทอํานาจที่ยิ่งใหญและมีมาอยางชานานของสหภาพ
กลางการเกษตรและสหกรณญี่ปุ`น (Central Union of Agricultural Co-operatives: JA Zenchu) ซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นตั้งแตปD 2497 เชน ลดทอนอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล ใหคําแนะนํา และตรวจบัญชีสหกรณทองถิ่นทั่ว
ประเทศญี่ปุ`นกวา 700 กวาองคกร เพื่อใหสหกรณในระดับทองถิ่นดําเนินงานไดอยางอิสระมากขึ้น กระตุนให
เกิดนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และขีดความสามารถในการแขงขันกับตลาดโลก นอกจากนี้ JA
Zenchu จะถูกปรับเปลี่ยนสถานะใหกลายเปนสมาคมจัดตั้งทั่วไป (General Incorporated Associations)
ภายในปD 25624
- การปฏิรูปนโยบายขาวของญี่ปุ`น5 เพื่อกระตุนการผลิตและขีดความสามารถในการแขงขัน
ของสินคาขาวใหเปนไปตามกลไกตลาดมากขึ้น โดยยกเลิกระบบโควตาในการควบคุมปริมาณการผลิตขาวของ
ชาวนา ซึ่งเปนนโยบายที่รัฐบาลไดกําหนดมาอยางชานานกวา 40 ปD ตั้งแตปD 2514 เพื่อจํากัดปริมาณการผลิต
ภายในประเทศและพยุงราคาขาวใหสูง รวมถึงยกเลิกโครงการใหเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยเกษตรกรที่ลดปริมาณ
การปลูกขาวลง6 โดยจะตองยกเลิกใหหมดไปภายในปD 2561 นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ`นยังสนับสนุนการผลิตขาว
เพื่อใชเลี้ยงอาหารสัตว เนื่องจากที่ผานมาพบวาความตองการบริโภคขาวของประชากรภายในญี่ปุ`นลดลงอยาง
ตอเนื่อง อีกทั้ง ยังกําหนดนโยบายกระตุนและสงเสริมการสงออกขาวไปยังตลาดโลก และสงเสริมใหประชากร
วัยหนุมสาวหัน มาทํา การเกษตรเพิ่ มมากขึ้น สืบ เนื่ องจากปjญ หาการขาดแคลนแรงงาน อัน เปนผลมาจาก
โครงสรางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในปD 2553 มีเกษตรกรญี่ปุ`นทั่วประเทศประมาณ 2.61 ลานคน ซึ่ง
ลดลงประมาณรอยละ 22 จากเมื่ อ 5 ปD ที่ แ ลว โดยอายุ เ ฉลี่ ย ของ
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เกษตรกรเพิ่มจาก 63.2 ในปD 2548 เปน 65.8 ในปD 25537
- การปฏิรูปอื่นๆ8 เชน การจัดตั้งหนวยงานสงเสริมการสงออกสินคาเกษตร เพื่อเพิ่มรายได
ใหแกเกษตรกร การผอนคลายกฎระเบียบในการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินของ Agricultural production
corporations เพื่อปรับปรุงการจัดการตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดรูปที่ดินทางการเกษตร โดยจะ
ใหธนาคาร (Farmland Banks) เขาไปดําเนินการยืมที่ดินจากเกษตรกรรายยอย เพื่อรวบรวมที่ดินผืนเล็กและ
กระจัดกระจายใหมีขนาดใหญขึ้น กอนจะใหบริษัทและเกษตรกรรายใหญประเภท business farmers เขามา
เชาหรือเชาชวงเพื่อทําการเกษตรตอไป นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดปฏิรูปคณะกรรมาธิการดานการเกษตร เพื่อ
ผลักดันใหใชประโยชนจากพื้นที่ทางการเกษตรมากขึ้น สืบเนื่องจากปjญหาที่พื้นที่ทางเกษตรหลายแหง ถูก
ปลอยทิ้งไวใหรกราง
ทําไมต&องเปลี่ยน? ทําไมต&องปฏิรูป?
สาเหตุและที่มาของการปรับเปลี่ยนโยบายเกิดขึ้นไดทั้งจากปjจจัยภายนอก เชน แรงกดดันจาก
ตางประเทศ สถานการณเศรษฐกิจโลก และปjจจัยภายใน9 เชน ความไมพึงพอใจและความไมเชื่อมั่นของประชากร
ภายในประเทศตอรัฐบาล สําหรับการปฏิรูปดานการเกษตรของญี่ปุ`นในครั้งนี้ ผูเขียนมองวาหลักใหญเปนผลจากการ
ที่ญี่ปุ`นเขารวมเปนประเทศสมาชิกความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟqก (Trans-Pacific
Strategic Economic Partnership Agreement: TPP) ซึ่งลงนามรวมกันไปแลวเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2559 แนนอนวา
การเปqดเสรีการคา/การยกเลิก/ลดภาษีนําเขาสินคาเกษตรยอมสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอภาคเกษตรกรญี่ปุ`น
และขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาภายในประเทศกับสินคานําเขา โดยในสวนของสินคาขาวซึ่งเปนหนึ่งใน
ประเด็นที่ออนไหวมากที่สุดของญี่ปุ`น แมวาจะสามารถคงอัตราภาษีนําเขาไวที่อัตราเดิมที่รอยละ 778 ไวได แตญี่ปุ`น
ไดตกลงจะขยายโควตาปลอดภาษีขาวใหแกสหรัฐอเมริกา 70,000 ตัน ตอปD ภายในระยะเวลา 13 ปD10 และ
ออสเตรเลีย 8,400 ตัน ภายใน 12 ปD11 ซึ่งแนนอนวายอมสงผลกระทบตอราคาขาวในตลาดญี่ปุ`นอยางหลีกเลี่ยงไมได
เชนกัน เราจะเห็นไดวา แรงกดดันจากประเทศสมาชิก TPP ที่ผลักดันใหญี่ปุ`นเพิ่มระดับการเปqดเสรีสินคาเกษตร
ภายใต TPP และแรงกดดันภายในประเทศที่เกิดจากขอกังวลและความไมพอใจของภาคเกษตรที่มีตอทาทีรัฐบาล
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ญี่ปุ`นในการเจรจา TPP ผลิตภาพของสินคาเกษตรภายในประเทศที่ต่ําและไมมีประสิทธิภาพ ความตองการของ
ผูบริโภคภายในประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงโครงสรางประชากรเกษตรกรญี่ปุ`นที่เริ่มเขาสูวัยชราภาพมากขึ้น ทํา
ใหรัฐบาลตองทบทวน ปรับเปลี่ยนและกําหนดนโยบายใหมทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อใหภาคการเกษตรอยูรอดไดใน
บริ บทการคาระหวางประเทศใหมที่ เปลี่ ยนแปลงไป รวมถึ งขยายขี ดความสามารถในการแขงขั นของสิ นคา
ภายในประเทศและสงออก ขจั ดขอกั งวลและเตรี ยมรองรั บผลกระทบที่จะเกิดขึ้ นในอนาคตตอเกษตรกรและ
โครงสรางอุตสาหกรรมเกษตร และในขณะเดียวกัน ก็ตองปฏิรูปโครงสรางองคกรที่เกี่ยวของและปรับแกกฎระเบียบ
ใหเปนปjจจุบันและสอดคลองกับบริบทและกฎเกณฑการคาระหวางประเทศมากขึ้น เพื่อลดอุปสรรคทางการคาและ
คลี่คลายขอติดขัดในการเจรจาแลกเปลี่ยนตอรองกับประเทศสมาชิก เพื่อใหบรรลุเปxาหมายและประโยชนในภาพรวม
สูงสุดตามที่ตั้งไว ซึ่งญี่ปุ`นเล็งเห็นวา TPP จะเปนเครื่องมือในการกระตุนและฟŠ‹นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ`นใหเติบโตขึ้น
อะไรคือปyจจัยแห8งความสําเร็จ?
ผูเขียนเห็นวา การปฏิรูปโครงสรางดานการเกษตรของญี่ปุ`นที่เกิดขึ้นโดยสําเร็จนั้น เปนผล
จากปjจจัยหลักที่สําคัญ เชน
- ผูนําและภาวะผูนํา รัฐบาลญี่ปุ`นภายใตการนําของนายชินโซะ อาเบะ มีเปxาหมายการปฏิรูป
ที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม วิสัยทัศนที่มองไกลไปขางหนาทําใหตระหนักถึงปjญหาและความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นจากการเขารวม TPP มีความกลาและจริงใจที่จะเดินหนาปฏิรูปภาคการเกษตรครั้งใหญ ซึ่งจัดวาเปน
ภาคการผลิตที่ออนไหวมากของญี่ปุ`น รวมถึงปรับโครงสรางองคกรสหกรณของญี่ปุ`นหรือนโยบายขาวที่มีมา
อยางชานานกวา 40 ปD แมวาอาจจะเสี่ยงกับการเสียฐานเสียงสนับสนุนหลักของพรรค LDP ไป เชน JA Zenchu12
และกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวที่จะไดรับผลกระทบจากการปฏิรูปครั้งนี้13 นอกจากนี้ ความสามารถในการเจรจา
ตอรองกับผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อเรียกรองใหสนับสนุนแผนปฏิรูปของรัฐบาล เชน สหกรณทองถิ่น หรือสมาชิก
รัฐสภา และการกําหนดมาตรการเยียวยา/ทางเลือก เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ก็เปนอีกหนึ่งปjจจัยที่
สงผลใหสามารถผลักดันการแกไขกฏหมายเพื่อปฏิรูปภาคการเกษตรไดเปนผลสําเร็จ
- ทรัพยากร ซึ่งประกอบดวยทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและศักยภาพ ความรู และฐานขอมูลที่
เชื่อถือได เปนปjจจัยสําคัญที่ทําใหรัฐบาลญี่ปุ`นสามารถประเมินและคาดการณสถานการณความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นไดอยางแมนยํา และกําหนดนโยบายที่สอดคลองและตอบสนองตอปjญหาไดอยางครอบคลุม นอกจากนี้ ใน
ระหวางที่ผูเขียนเขารับฟjง
การบรรยาย และเยี่ยมชมหนวยงานราชการตางๆ ของญี่ปุ`นทั้งในระดับประเทศ
และทองถิ่น ผูเขียนมีขอสังเกตวา ขาราชการประจํากระทรวง/หนวยงานตางๆ ของญี่ปุ`น มีความรู ความเขาใจ และ
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ความเชี่ยวชาญอยางลึกซึ้งในงานที่รับผิดชอบสามารถตอบคําถามไดอยางชัดเจนและตรงประเด็น อีกทั้ง ยังมีมุมมองที่
หลากหลาย เนื่องจากผานการเวียนงานในหลายหนวยงานภายในองคกร นอกจากนี้ วิธีการในการระบุปjญหาและที่มา
ของนโยบายญี่ปุ`นนั้น ตั้งอยูบนขอมูลเชิงลึ กและฐานขอมูลสถิติที่ครอบคลุม เปนปjจจุบัน และครบถวนสมบูรณ
นอกจากนี้ จากการที่ผูเขียนไดเขาคนหาขอมูลสถิติในเวบไซตของกระทรวงตางๆ ในญี่ปุ`น ทําใหผูเขียนเห็นระบบการ
สํ ารวจและจั ดเก็ บขอมู ลที่ ดี มี รายละเอี ยดเชิ งลึ กและหลากหลายมิ ติ ทํ าใหสามารถนํ าไปสู การวิ เคราะหที่ มี
ประสิทธิภาพทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการปฏิรูป ?
รัฐบาลญี่ ปุ` นสามารถผลั กดั นใหเกิ ดการปฏิ รูปขึ้ นจริงตามที่ประกาศไวและสามารถผลั กดั นการ
ปรับแกกฎหมายไดสําเร็จ อยางไรก็ตาม เนื่องจากการปฏิรูปเพิ่งเกิดขึ้นในชวง ๑ - ๒ ที่ผานมา เราจึงตองจับตาดูกัน
ตอไป โดยเฉพาะชวงของการ Implementation และ Evaluation ของการปฏิรูปวาจะบรรลุผลตามเปxาหมาย และ
กระตุนเศรษฐกิจญี่ปุ`นไดจริงหรือไม อยางไรก็ดี ในเบื้องตน มูลคาการสงออกสินคาเกษตรของญี่ปุ`นในปD ๒๕๕๗ ที่
เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๑ เมื่อเปรียบเทียบกับปD ๒๕๕๖ และมีแนวโนมจะเพิ่มสูงขึ้นตอไป14 นั้น ก็ไดแสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จ
ขั้นตนของนโยบายสนับสนุนและผลักดันการสงออกสินคาเกษตร นอกจากนี้ ในปD 2557 ยังพบวาพื้นที่ที่ใชในการปลูก
ขาวเพื่ออาหารสัตวเพิ่มขึ้นเปน 34,000 เฮกตาร จากเดิม 12,000 เฮกตาร ในปD 255615

แผนภาพที่ 3 สถิติการส8งออกสินคาเกษตรญี่ปุน
ที่มา: http://www.maff.go.jp/e/pdf/fy2014_2.pdf.
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MAFF (2014). Annual Report on Food, Agriculture and Rural Areas in Japan. Retrieved from
http://www.maff.go.jp/e/pdf/fy2014_2.pdf.
15
Ibid.

บทเรียนจากญี่ปุน?
เมื่อมองจากกรณีศึกษาตัวอยางของญี่ปุ`นแลวยอนกลับมาดูประเทศไทยแลว เราทุกคนใน
ฐานะบุ คคลากรภาครั ฐ ตองตั้ งคํ า ถามและและทบทวนบทบาทตั ว เองใหไดวา เราไดศึกษาและวิ เ คราะห
สถานการณภายในและภายนอกประเทศอยางจริงจังหรือไม เรามีขอมูลที่แนนหนา ความรู และทักษะเพียง
พอที่จะนําไปใชใน
การคาดการณและประเมินความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไดอยาง
แมนยําหรือไม และเมื่อไดตระหนักถึงความสําคัญของความเปลี่ยนแปลงและปjญหานั้นแลว เราไดทําอะไร
และกลาที่จะเขาไปจัดการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางจริงจังหรือไม หนวยงานภาครัฐมีความรู จุดแข็ง
ศักยภาพ และฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไมที่จะนํามาใชเพื่อกําหนดนโยบายภายในและภายนอก
ประเทศหรือไม นโยบายภาครัฐ และการปฏิรูปของไทยที่นักการเมือง องคกรภาครัฐ และสื่อสิ่งพิมพตางๆ กลาวถึง
อยูเสมอ เปนเพียงแคนโยบายที่แตะแคเพียงผิวน้ําของปjญหา หรือเปนการปฏิรูปที่มุงเปxาไปที่ผลประโยชน
โดยรวมของประเทศ และสรางความเปลี่ยนแปลงเชิงลึกและทางโครงสรางในระยะยาว
และทายสุด ถึงเวลาแลวหรือยัง ที่เราจะตองทบทวนจุดยืนและทิศทางของประเทศวาเราจะ
กาวไปทางไหน และจะกาวตอไปอยางไร ?

กระบวนการนโยบายสาธารณะของญี่ปุน (Japan's Public Policy Process)
อินทิรา มินช#าง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. บทนํา
ประเทศญี่ปุ`นมี 47 จังหวัด แบงออกเปน 9 เขต ตามลักษณะทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตร ดังนี้
ฮอกไกโด โทโฮขุ คั น โต ชู บุ คิ งกิ ชิ โ กกุ กิ ว ชิ ว และโอกิ น าวา แตละเขตมี ภ าษาทองถิ่ น ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี และวัฒนธรรมเกาแกของตนเอง ญี่ปุ`นมีประชากรทั้งหมด 128 ลานคน ซึ่งมากเปนอันดับ 10 ของโลก
เมื่อเทียบจํานวนประชากรกับพื้นที่ประเทศ ญี่ปุ`นมีความหนาแนนของประชากรสูงถึง 343 คน ตอตาราง
กิโลเมตร ซึ่งสูงกวาสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสมาก โดยสหรัฐอเมริกามีความหนาแนนของประชากร 31 คน
ตอตารางกิโลเมตร และฝรั่งเศสมีความหนาแนนของประชากร 31 คน ตอตารางกิโลเมตร เนื่องจากพื้นที่สวนใหญ
ของญี่ปุ`นมากกวา 70% เปนภูเขา เมืองใหญๆ จึงตั้งอยูบนพื้นที่ราบซึ่งมีนอยกวา 30% ของพื้นที่ประเทศ
รัฐ ธรรมนู ญ ญี่ ปุ` น ซึ่งมี ผ ลบังคั บใชในปD ค.ศ. 1947 ตั้ งอยูบนพื้ น ฐานของหลั กการ 3 ประการ คื อ
อํานาจอธิปไตยของปวงชน การเคารพในสิทธิมนุษยชน และการประกาศเลิกทําสงคราม ภายใตรัฐธรรมนูญ
ญี่ปุ`น สมเด็จพระจักรพรรดิทรงเปนสัญลักษณของประเทศ และความสามัคคีของปวงชน โดยไมมีพระราชอํานาจใน
รัฐบาล สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต เสด็จขึ้นครองราชยเปนสมเด็จพระจักรพรรดิพระองคที่ 125 ของประเทศ
ญี่ปุ`น ในปD ค.ศ. 1989 นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังไดกําหนดความเปนอิสระของอํานาจการปกครอง 3 ฝ`าย คือ
อํานาจนิติบัญญัติ (รัฐสภา) อํานาจบริหาร (คณะรัฐมนตรี) และอํานาจตุลาการ (ศาล)
รัฐสภาเปนสถาบันที่มีอํานาจสูงสุดและเปนสถาบันเดียวที่ทําหนาที่ออกกฎหมาย ซึ่งประกอบดวย
สภาผูแทนราษฎร (สภาลาง) 480 ที่นั่ง และวุฒิสภา (สภาสูง) 242 ที่นั่ง โดยชาวญี่ปุ`นทุกคนสามารถลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งไดเมื่อมีอายุครบ 20 ปDบริบูรณ รัฐบาลญี่ปุ`นมีระบบรัฐสภาเหมือนกับประเทศอังกฤษและไทย โดย
สมาชิกสภาเลือกนายกรัฐมนตรีจากบรรดาเหลาสมาชิกดวยกัน นายกรัฐมนตรีเปนผูตั้งคณะรัฐมนตรีและ
เปนผูนําคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการบริหารและมีหนาที่รายงานตอรัฐสภา16
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จากขอมู ล ญี่ ปุ` น โดยสั ง เขปในเบื้ อ งตนจะเห็ น วา ญี่ ปุ` น มี ความนาสนใจที่ จ ะศึ ก ษาเปนอยางมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับไทยซึ่งมีระบอบการปกครองที่คอนขางใกลเคียงกัน อีกทั้งไทยกับญี่ปุ`นยังมีความสัมพันธ
ทางดานการเมืองและเศรษฐกิจมาอยางยาวนาน ญี่ปุ`นจึงเปนตัวแบบที่ดีของไทยในการศึกษาถึงความสําเร็จ
ในดานการบริหารงานภาครัฐ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนําความรู และประสบการณที่ไดรับจากการเขา
รับการฝ7 กอบรมในหลักสู ตรฝ7 กอบรมเปนกลุ มเพื่อการพัฒนาองคความรู โดยเนนการศึ กษานโยบาย/ทิศทาง/
แนวทางการดําเนินการของภาครัฐในเชิงศึกษาเปรียบเทียบของไทยกับตางประเทศภายใตแนวนโยบายภาครัฐ
11 ดาน และการพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารและความเปนผูนํา ณ National Graduate Institute of
Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ`น โดยผูเขียนเลือกศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะของญี่ปุ`น
เพื่อนําตัวอยางที่ดีและเหมาะสมมาปรับใชในกระบวนการนโยบายสาธารณะของไทยตอไป
2. กระบวนการนโยบายสาธารณะ (Public Policy Process)
นโยบาย มีลักษณะเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคคล กลุมบุคคล เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
หรือเปxาหมายที่ไดวางไว นโยบายสาธารณะในความหมายแคบ มักเปนการอธิบายถึงการกระทําที่เกี่ยวของกับ
รัฐบาล หรือการตัดสินใจของรัฐบาล ยกตัวอยางเชน แผนงานของรัฐบาล กิจกรรมของรัฐบาล การดําเนินการ
ของรัฐบาล ฯลฯ ในขณะที่นโยบายสาธารณะในความหมายกวาง หมายถึง การเลือกตัดสินใจที่จะกระทํา
หรือไมกระทําโดยตัวแสดงหรือกลุมของตัวแสดงที่เกี่ยวของกับปjญหาหรือความกังวลใจ โดยเปนการกระทํา
ที่มาจากอํานาจสาธารณะ (Public Authority) 17
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กระบวนการนโยบายสาธารณะ (Public Policy Process)18 ประกอบดวย

1.การกําหนด

2.การนํานโยบาย

นโยบาย

ไปปฏิบัติ

3.การประเมินผล
นโยบาย
1. การกําหนดนโยบาย (Policy Making)
1.1 การกําหนดประเด็นปjญหา (Agenda Setting) โดยมาจากการตระหนักถึงปjญหา
(Problem Recognition) ซึ่งเปนปjญหาสังคมที่รัฐจําเปนตองแทรกแซงเพื่อแกไขปjญหา โดยประเด็นปjญหา
ที่ถูกนํา มาพิจ ารณา อาจพิ จารณาจากความเรงดวน ความรุน แรง ขนาดของผลกระทบ ผู มีส วนเกี่ ยวของ
และความเปนไปไดในการแกไขปjญหา เปนตน
1.2 การวางแผนและการกอตัวนโยบาย (Policy Planning and Formulation)
1.2.1 องคประกอบของนโยบายสาธารณะ
(1) วัตถุประสงค
(2) เปxาหมาย
(3) เนื้อหาสาระ
(4) ผูรับผิดชอบ/หนวยงานรับผิดชอบ
(5) ระยะเวลาดําเนินงาน
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(6) ทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินงาน เชน ขอมูล กฎหมาย องคกร
ทรัพยากรมนุษย และงบประมาณ เปนตน
1.2.2 ปjจจัยที่มีผลตอการกอตัวนโยบายและการตัดสินใจ
(1) ผลจากการวิเคราะหนโยบาย (ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การวิเคราะห
ตนทุน-ผลประโยชน)
(2) ความเปนไปได (Feasibility) ทั้งทางเทคนิค กฎหมาย การเมือง และ
การเงิน เปนตน
1.3 การตัดสินนโยบาย (Policy decision) ตัวแสดงหรือผูเขารวมในกระบวนการตัดสินนโยบาย
จะแตกตางกันไปในแตละประเทศ รวมทั้งแตกตางกันไปในแตละนโยบายแมจะในประเทศเดียวกันก็ตาม
2. การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
2.1 นโยบายของรัฐบาลกลางอาจถูกนําไปปฏิบัติโดยรัฐบาลทองถิ่น หรือองคกรอื่นๆ เชน
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เปนตน
2.2 กลุมเปxาหมายของนโยบาย (องคกรหรือบุคคล) อาจจะไมไดรับรูถึงประโยชนที่ไดรับจาก
นโยบายที่ อ อกมา ดั ง นั้ น จึ ง จํ า เปนตองมี คู มื อ และคํ า แนะนํ า การใหความรู และการอบรม รวมทั้ ง การ
ประชาสัมพันธ
2.3 ปjญหาของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก วัตถุประสงคที่ไมชัดเจนหรือขัดแยงกันเอง
ทรัพยากรไมเพียงพอ การตองพึ่งพาผูอื่น เปนตน
3. การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) โดยการติดตามความกาวหนา การวัดผลการ
ปฏิบัติงาน และการประเมินผลและผลกระทบของนโยบาย เพื่อสะทอนกลับใหผูกําหนดนโยบายวาควรดําเนิน
นโยบายตอ และหรือปรับนโยบาย หรือเลิกนโยบาย
3. กระบวนการนโยบายสาธารณะของญี่ปุน19
จากที่ไดกลาวไวในบทนํา ญี่ปุ`นมีอํานาจการปกครอง 3 ฝ`าย คือ ฝ`ายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) ฝ`ายบริหาร
(คณะรัฐมนตรี) และฝ`ายตุลาการ (ศาล) ซึ่งเปนอิสระตอกัน โดยสมาชิกรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีจากบรรดา
เหลาสมาชิกดวยกัน นายกรัฐมนตรีเปนผูนําคณะรัฐมนตรี โดยรัฐสภาเปนผูพิจารณาและอนุมัติงบประมาณ
ที่คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ
นโยบายสาธารณะสวนใหญจําเปนตองมีกฎหมายรองรับ คณะรัฐมนตรีจะเปนผูเสนอรางกฎหมาย
รั ฐ สภาเปนผู พิ จ ารณาและอนุ มั ติ โดยรั ฐ สภาสามารถแกไขรางกฎหมายที่ ค ณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ แ ลวได
หลังจากออกเปนกฎหมายแลว นโยบายสาธารณะนั้นจะถูกนําไปดําเนินการโดยคณะรัฐมนตรี หรือกระทรวง
ที่รับผิดชอบ ดังนั้น คณะรัฐมนตรี หนวยงานของคณะรัฐมนตรี และกระทรวงตางๆ จึงมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะของญี่ปุ`น
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3.1 การกําหนดนโยบายสาธารณะของญี่ปุน
กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะขึ้นอยูกับลักษณะโดยธรรมชาติของประเด็นนโยบายนั้น
ดังนี้
3.1.1 ถานโยบายนั้นอยูภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงเดียว กระทรวงดังกลาวจะเปน
หนวยงานที่กําหนดประเด็น และเตรียมการนโยบาย
3.1.2 ถานโยบายนั้นเกี่ยวของกับหลายกระทรวง กระทรวงเหลานั้นจะตองพิจารณา ปรึกษา
และเจรจาตอรองในการกําหนดประเด็น และเตรียมการนโยบาย หากไมสามารถตกลงกันไดกระทรวงเหลานั้น
อาจจะนํานโยบายดังกลาวเสนอตอสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (Cabinet Secretariat Office) เพื่อให
คําแนะนําและแนวทางในการดําเนินการ
3.1.3 ถานโยบายดังกลาวเกี่ยวของกับกระทรวงจํานวนมาก หรือกระทบกับผลประโยชนของ
รัฐบาลอยางกวางขวาง สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดประชุมเพื่อรับฟjงความคิดเห็นจากกระทรวง
ที่เกี่ยวของและใหแนวทางในการดําเนินการ หรือริเริ่มกําหนดประเด็นและเตรียมการนโยบายเอง ซึ่งสํานักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีเจาหนาที่มากเปนอันดับสองรองจากกระทรวง โดยสามารถเพิ่มจํานวนหนาที่และ
ตั้งคณะทํางานเฉพาะ
3.1.4 นายกรั ฐ มนตรี แ ละเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี อ าจจะสั่ ง การใหรั ฐ มนตรี ก ระทรวง
เตรียมการนโยบายที่สําคัญตอคณะรัฐมนตรีได
3.2 บทบาทและความรับผิดชอบของขาราชการญี่ปุน
3.2.1 สํานัก (Bureau) ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวย เปนหนวย
ที่มีความสําคัญมากที่สุดภายในกระทรวงของญี่ปุ`น
3.2.2 สํานักแบงภายในออกเปนกอง (Division) เปนหนวยหลักในการดําเนินงานประจําและ
วางแผนนโยบาย
3.2.3 เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการวางแผนและกอตัวนโยบายจะรวบรวมและทบทวนขอมูล
และขาวสารที่มีอยูทั้งหมดที่เกี่ยวของกับนโยบาย
3.2.4 ในกรณีจําเปน ขาราชการสามารถขอขอมูล ขาวสาร และความคิดเห็นที่เกี่ยวของจาก
สภาที่ปรึกษา (advisory council) และกลุมผูเชี่ยวชาญจากภายนอก (out-side expert group) ได
3.3 การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของญี่ปุน
3.3.1 นโยบายสาธารณะถูกนําไปปฏิบัติโดยรัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถิ่น หรือองคกรอื่นๆ
เชน รัฐวิสาหกิจ หรือแมแตเอกชน หรือภาคประชาชน
3.3.2 กลุมเปxาหมายของนโยบาย (องคกรหรือบุคคล) อาจจะไมไดรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ
จากนโยบายที่ออกมา ดังนั้น จึงจําเปนตองมีคูมือและคําแนะนํา การใหความรูและการอบรม รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ
3.4 การประเมินผลนโยบายสาธารณะของญี่ปุน
3.4.1 การประเมินผลนโยบายตาม Policy Evaluation Act

(1) การประเมินตนเองโดยแตละกระทรวง
(2) การประเมินโดยสํานักประเมินผลภาครัฐ (Administrative Evaluation Bureau)
(3) คณะกรรมการประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation Committee)
3.4.2 การตรวจสอบและการประเมินผล (Inspection and Evaluation)
(1) สํานักประเมินผลภาครัฐ
(2) หนวยงานตรวจสอบภายในของแตละกระทรวง
4. บทสรุปและขอเสนอ
จากขอมู ล ขางตนจะเห็ น ไดวากระบวนการนโยบายสาธารณะของญี่ ปุ` น เปนตั ว อยางที่ ดี ข อง
กระบวนการนโยบายที่ เ ปนระบบและสงเสริ ม ซึ่ ง กั น และกั น ของฝ` า ยบริ ห ารและขาราชการ โดยเริ่ ม ตน
กระบวนการจากการกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย รวมทั้งทุกภาคสวน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตางมีสวนรวมในกระบวนการนโยบาย
สํา หรั บ กระบวนการนโยบายสาธารณะของไทยนั้ น ผูเขี ย นมี ความเห็ นวาอาจนํา ตั ว อยางที่ ดี ของ
กระบวนการนโยบายสาธารณะญี่ปุ`นมาปรับใช ดังนี้
4.1 การกําหนดนโยบายสาธารณะ ในกรณีที่นโยบายดังกลาวเกี่ยวของกับกระทรวงจํานวนมาก หรือ
กระทบกั บ ผลประโยชนของรั ฐ บาลอยางกวางขวาง ประเทศไทยควรมี ห นวยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเปน
หนวยอํานวยการใหนโยบายนั้นสามารถดําเนินการไดอยางราบรื่น ดังเชน สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ญี่ปุ`นสามารถจัดประชุมเพื่อรับฟjงความคิดเห็นจากกระทรวงที่เกี่ยวของและใหแนวทางในการดําเนินการ หรือ
ริ เริ่ มกํ าหนดประเด็ น และเตรี ยมการนโยบายเอง ซึ่ งสํ านั กงานเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ส ามารถเพิ่ มจํ า นวน
เจาหนาที่และตั้งคณะทํางานเฉพาะได
4.2 บทบาทและความรั บผิ ดชอบของขาราชการ ขาราชการญี่ ปุ` นมี บทบาทสํ าคั ญอยางมากใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะของญี่ปุ`น โดยมีหนาที่สําคัญในการรวบรวมและทบทวนขอมูลและขาวสาร
ที่มีอยูทั้ งหมดที่เ กี่ย วของกับ นโยบาย เพื่อใชในการวางแผนและกอตัว นโยบาย ตามความเห็ นของผูเขีย น
กระบวนการนโยบายสาธารณะของไทย โดยเฉพาะขาราชการไทยควรใหความสําคัญในการรวบรวมและ
ทบทวนขอมูลและขาวสารที่เกี่ยวของ เพื่อใหการวางแผนและกอตัวนโยบายเปนไปไดและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
4.3 การนํ า นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เพื่อใหนโยบายประสบความสํ า เร็ จ รั ฐบาลไทยควรให
ความสําคัญกับการจัดทําคูมือและคําแนะนํา การใหความรูและการอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ เพื่อให
กลุมเปxาหมายของนโยบาย (องคกรหรือบุคคล) ไดรับรูถึงประโยชนที่ไดรับจากนโยบายดังกลาว

การบริหารความเปลี่ยนแปลงของหน8วยงานราชการ
กรณี กรมสรรพากรกับโครงการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส5 (e-Tax System)
จิตรา ณีศะนันท
นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ
กรมสรรพากร
หลักการและเหตุผล
บทบาทหนาที่สําคัญประการหนึ่งของรัฐบาลคือการกําหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาประเทศ
ในมิติตางๆ เชน การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ เปนตน และหนวยงานราชการถื อเปนเครื่องมือหนึ่งของ
รั ฐ บาลที่ จ ะนํ า นโยบายรั ฐ บาลมาทํ า ใหเกิ ด ผลสํ า เร็ จ ดั ง นั้ น ปj จ จั ย หนึ่ ง ที่ จ ะทํ า ใหนโยบายรั ฐ ประสบ
ความสําเร็จหรือลมเหลวจึงขึ้นอยูกับความสามารถ ศักยภาพ ความมีประสิทธิภาพของหนวยงานราชการอยาง
หลีกเลี่ยงไมได การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงองคกร วิธีการทํางาน เทคโนโลยี รวมถึงบุคลากร เพื่อให
องคกรสามารถบรรลุ เปx า หมายหรื อผลสํ า เร็ จตามนโยบายรัฐ บาลจึงเปนเรื่องที่ ทาทายความสามารถของ
ผูบริหารองคกรเปนอยางยิ่ง
การฝ7กอบรมหลักสูตร Leadership and Change Management มุงเนนในเรื่องการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงในบริบทของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง เริ่มตั้งแตการ
คิ ด วิ เ คราะหปj ญ หาหรื อปj จ จั ย ที่ กอใหเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ กํ า หนดเปx า หมายและวางแผนวาควรจะ
เปลี่ ย นแปลงอะไรในองคกร และควรจะเปลี่ ย นแปลงอยางไร กอนเริ่ ม ดํ า เนิ น การเปลี่ ย นแปลง
ควรทําการศึกษาวิเคราะหปjจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง เชน โครงสรางองคกรปjจจุบันเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงหรือไม จําเปนตองมีการแกไขเพิ่มเติมขอบเขตหนาที่งานความรับผิดชอบหรือไม รูปแบบ
หรือวิธีการทํางานปjจจุบันนั้นเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงหรือไม เทคโนโลยีที่ใชงานในปjจจุบันเพียงพอตอ
การเปลี่ยนแปลงหรือไม และควรวิเคราะหความพรอมของเจาหนาที่ทั้งในเรื่องของความรูความสามารถและ
ทั ศนคติ ต อการเปลี่ ย นแปลง ในระยะเริ่ มตนของการเปลี่ ย นแปลงควรมี ที มงานที่ รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การ
เปลี่ยนแปลง(Change Leading Team) เพื่อชวยใหการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว
และในบางกรณี อ าจจํ า เปนตองปรั บ เปลี่ ย นแผนงานใหเหมาะสมกั บ สถานการณที่ เ กิ ด ขึ้ น และเมื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแลว ทีมงานนี้มีหนาที่รักษาความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อคงสภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไมกลับคืนสูสภาพเดิม และขั้นตอนสุดทายของบริหารการเปลี่ยนแปลง คือ ผูบริหาร
ควรแจงใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบวาการเปลี่ยนแปลงนั้นไดสําเร็จเสร็จสิ้นแลว ซึ่งในทางจิตวิทยาแลวจะชวยให
ผูที่มีสวนเกี่ยวของไดปรับความเปลี่ยนแปลงนั้นเปนสภาพการทํางานปกติ

ปjจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะทําใหการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
คือ ผู บริ ห ารองคกรในฐานะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลง ในระยะเริ่ มตนของการเปลี่ ย นแปลง การสรางความ
ตระหนักรูในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้นเปนเรื่องที่สําคัญยิ่ง ผูนําการเปลี่ยนแปลงควรตอง
สื่อสารถึงความจําเปนและเปxาหมายหรือความคาดหวัง/ผลสําเร็จของการเปลี่ยนแปลง เพื่อสรางความเขาใจ
และทัศนคติที่ดีใหแกผูที่เกี่ยวของ การชี้แจงทิศทาง/แผนงานเกี่ยวกับการดําเนินการเปลี่ยนแปลงจะทําใหเกิด
ความชัดเจนและเปนการสรางบรรยากาศที่ดีสําหรับการเปลี่ยนแปลงนั้น อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงอาจ
สงผลกระทบและกอใหเกิดปjญหาตางๆได จึงควรจัดเตรียมทีมนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อบริหารจัดการผลกระทบ
และปjญหาดังกลาวใหเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ความเปSนมา
เมื่ อวั น ที่ 22 ธั น วาคม 2558 คณะรั ฐ มนตรี มีมติ เ ห็ น ชอบในหลั กการแผนยุ ทธศาสตรการพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment Master Plan)
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงคหลายดาน ไดแก การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพโครงสรางพื้ น ฐานการชํ า ระเงิ น (Payment
Infrastructure Development) การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส (e-Tax System)
การลงทะเบียนผูมีรายไดนอย รวมทั้งบูรณาการระบบสวัสดิการสังคม (Social Welfare) การสงเสริมการ
เขาถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) และการสงเสริม e-Payment ในทุกภาคสวน (Cashless
Society) อันจะทําใหธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ดําเนินไปไดอยางสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น เปนกลไกสําคัญในการยกระดับศักยภาพในการแขงขันของภาคธุรกิจและของประเทศไทย และ
ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางความมั่นคงใหกับระบบบริหารจัดการการเงินการคลัง
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เปนหนึ่งในหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส การนําระบบภาษีอิเล็กทรอนิกสมาใชในการบริหารจัดเก็บภาษีจะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในองคกรในหลายดาน เชน วิธีการบริหารจัดเก็บภาษีอากร ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
ในการบริหารจัดเก็บภาษี อาจรวมถึงโครงสรางองคกรของกรมสรรพากร และวิธีการทํางานของเจาหนาที่
บุ ค ลากรของกรมสรรพากร นอกจากนี้ ผู ประกอบการหรื อ ผู เสี ย ภาษี ยั ง จะไดรั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อยางหลีกเลี่ยงไมได

แผนภาพสรุปภาพรวมโครงการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส5

แหลงที่มา: http://rdsrv.rd.go.th/fileadmin/user_upload/e_payment/semina.pptx
ขอเสนอแนะ
ในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลง กรมสรรพากรไดเริ่มดําเนินการประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน วิทยุ
และหนั งสื อพิ ม พ เพื่ อใหเจาหนาที่ แ ละผู ประกอบการทราบถึ ง ความจํ า เปนและภาพรวมของระบบภาษี
อิเล็กทรอนิกส แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากระบบภาษีอิเล็กทรอนิกสเปนการบริหารจัดเก็บภาษีแบบใหมที่ยัง
ไมเคยมีการดําเนินการมากอน อาจใชเวลาในการเรียนรูและทําความเขาใจ กรมสรรพากรควรเพิ่มชองทางการ
ประชาสัมพันธที่ผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา เชน เว็บไซตกรมสรรพากร หรือ You-Tube
เปนตน นอกจากนี้ ควรมี ช องทางใหเจาหนาที่ และผู ประกอบการสามารถสอบถามปj ญ หาตางๆได เพื่ อ
กรมสรรพากรจะไดนําขอมูลดังกลาวมาปรับปรุงเนื้อหาประชาสัมพันธในโอกาสตอไป
ทั้งนี้ เนื้อหาประชาสัมพันธที่กรมสรรพากรนําเสนอไปแลวนั้นครอบคลุมขอมูลภาพรวมของโครงการ
ยอย 3 โครงการภายใตการนําระบบภาษีอิเล็กทรอนิกสมาใชในการบริหารจัดเก็บภาษีอากร ระยะเวลาการ
ดํ า เนิ น งาน ประโยชนที่ เ กิ ด จากระบบภาษี อิเ ล็ กทรอนิ กสทั้ งในระดั บ ของผู เสี ย ภาษี และเจาหนาที่ ไดแก
การยกเลิกระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จาย ไมตองออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จาย ซึ่งเปน
การลดงานดานเอกสารและตนทุนในการประกอบกิจการสําหรับผูเสียภาษี นอกจากนี้ เจาหนาที่ยังสามารถ

ตรวจสอบขอมูลภาษีของผูเสียภาษีจากระบบอิเล็กทรอนิกสแทนกระดาษ ซึ่งเปนการลดกระบวนงานของเจาหนาที่
เปนตน และเพื่อความชั ดเจนมากยิ่ งขึ้น กรมสรรพากรควรจั ดทํ าสื่อที่เขาใจไดงายมากขึ้ นในหลากหลาย
รูปแบบ เชน แผนพับโฆษณา หรือ การตูน/ภาพยนตรแอนิเมชั่น เปนตน
สําหรับการสื่อสารภายในองคกร กรมสรรพากรใหความสําคัญกับการใหขอมูลรายละเอียดแผนงาน
การดําเนินงานตางๆวามีหนวยงานใดที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงหรือระบบภาษีอิเล็กทรอนิกสอยางไร และ
หนวยงานดังกลาวจะตองมีการดําเนินการอยางไร เชน การนําระบบภาษีอิเล็กทรอนิกสมาใชในการบริหาร
จั ด เก็ บ ภาษี ในสวนที่ เ กี่ ย วของกั บ สวนงานกํ า กั บ ดู แ ลผู เสี ย ภาษี นั้ น กรมสรรพากรจะพิ จ ารณาทบทวน
กระบวนงานกํากับดูแลภายใตกฎระเบียบตางๆ (เชน ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการตรวจสอบภาษีอากร
ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการตรวจปฏิบัติการ ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม) วา
ตองมีการแกไขปรับปรุงหรือไม อยางไร ซึ่งการใหขอมูลที่ชัดเจนจะเปนประโยชนในการเตรียมความพรอม
ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และการขาดการสื่อสารอาจทําใหเกิดความสับสนและอาจเปนสาเหตุใหการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นไมเปนไปในทิศทางที่กรมสรรพากรกําหนดไว
ขอมูลที่จะไดรับจากระบบภาษีอิเล็กทรอนิกสนั้นเปนขอมูลที่ไดมาจากการลงทุนทั้งในรูปของเงิ น
ลงทุน/บุคลากรและเวลา กรมสรรพากรควรนําขอมูลดังกลาวมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงควรพิจารณาวา
ขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอหนวยงานใดบาง (เชน หนวยงานที่รับผิดชอบการประมาณการจัดเก็บภาษี
อากร หนวยงานตรวจสอบภาษีอากร หนวยงานกรรมวิธีและคืนภาษี หนวยงานเรงรัดภาษีอากรคาง) และ
หากหนวยงานดังกลาวตองการใชขอมูลเพื่อวัตถุประสงคที่แตกตางกัน กรมสรรพากรควรพิจารณาถึงรูปแบบ
การจั ดเก็บ หรื อการนํา เสนอขอมูล ที่จ ะทํ าใหเหมาะสมกับ การใชงานหลากหลายและขอมู ลดั งกลาวควรมี
ลักษณะพรอมและงายตอการใชงาน
กรมสรรพากรควรจัดเตรียมทีมงานสําหรับการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อชวยใหการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว และในบางกรณีอาจจําเปนตองปรับเปลี่ยนแผนงานใหเหมาะสมกับ
สถานการณที่เกิดขึ้น และเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแลว ทีมงานนี้มีควรปฏิบัติหนาที่ตอไปอีกระยะหนึ่งเพื่อ
ควบคุ ม ใหการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ยั ง คงสภาพอยางตอเนื่ อ งจนกวาผู ที่ เ กี่ ย วของไดปรั บ ตั ว เขากั บ การ
เปลี่ยนแปลงนั้น และการเปลี่ยนแปลงนั้นไดกลายเปนสวนหนึ่งของงานปกติ
สุดทายนี้ กรมสรรพากรควรพิจารณากําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแตละโครงการยอยในมิติตางๆ
เพื่อใหหนวยงาน/เจาหนาที่ที่เกี่ยวของตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินการตามแผนงานที่กรมสรรพากร
กําหนด อีกทั้งยังชวยใหกรมสรรพากรสามารถประเมินและติดตามผลการดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรม

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ผ8านมุมมองบริหารจัดการภาครัฐสาธารณรัฐเยอรมนี
จิรัฏฐ ลักษณะละม&าย
วิศวกรโยธาชํานาญการ
กรมเจ&าท#า
คํากลาวที่ วา "สถานการณสรางวีร บุรุษ หรื อผูนําในยามวิกฤติ" ทําใหนึกถึงคนที่มีความรู
ความสามารถ คนฉลาดมีไหวพริบ คนที่แกปjญหาในยามวิกฤติ คนที่สามารถเปลี่ยนเรื่องรายใหกลายเปนดี
บุคคลที่จะทําเชนนั้นไดยอมตองเปนคนที่มีศักยภาพและความพรอม รอเพียงโอกาสที่ตัวเขาจะไดใชความรู
ความสามารถในการนําพาองคกรใหกาวพนจากปjญหาและวิกฤติตางๆ ได อยางไรก็ดี คงไมใชทุกคนจะเกิดมา
พรอมกับพรสวรรคของความเปนผูนํา (Born to be) ยังไมรวมถึงคุณสมบัติที่จําเปนทั้งในดานความรู
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) ที่ "วีรบุรุษ หรือ ผูนํา" ในชีวิตครอบครัว การ
ทํ า งาน รวมถึ ง การบริ ห ารจั ด การองคกรในระดั บ ประเทศ คุ ณ สมบั ติ ดั ง กลาว เรี ย กวา ภาวะผู นํ า
(Leadership)
ความสํ าเร็จ ของผู นําสวนใหญเปนผลจากการบากบั่น เรียนรูผานประสบการณจริงในการ
บริหารจัดการกลุมคนหรือองคกร ความมุงมั่นตั้งใจเปนคุณลักษณะสําคัญอยางหนึ่งที่จะชวยใหผูนํากาวผาน
ปjญหาอุปสรรคตางๆ ได อยางไรก็ดี หากขาดความรู ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเปนตอการบริหาร
จัดการองคกร ยอมเสี่ยงตอความผิดพลาด และไมใชทุกขอผิดพลาดที่จะมีโอกาสใหแกตัวใหมเสมอไป ดังนั้น
การเรียนรูทักษะการเปนผูนํา (Leadership) จึงเปนรากฐานที่สําคัญตอการบริหารจัดการองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบริบทของยุคสมัยปjจจุบัน ที่มีความเปลี่ยนแปลง (Change) เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา โลกที่ไมเคยหยุดนิ่งโดยเฉพาะในดานเทคโนโลยีการสื่อสาร และการคมนาคม จึงเปนทั้งโอกาส
แรงผลักดัน และลูทางนําไปสูการปรับปรุงประสิทธิภาพงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตและการทํางานใหดีขึ้น
“ผูนําที่ดี” จําเปนตองมีความรู วิสัยทัศน และทัศนคติเชิงบวกที่เปqดรับการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการผลักดัน
และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Leading Change) ใหเกิดขึ้นในองคกรเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ไดตามเปxาหมาย
หลักสูตร Leadership and change จึงไดถูกจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความ
พรอมตอการเปนผูนําในอนาคต และเพื่อพัฒนาสมรรถนะดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะตัว เพื่อ
สามารถเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในงานที่ไดรับมอบหมายได หลักสูตร Leadership and Change เปนความ
รวมมือของ กพ. และสถาบันฝ7กอบรม The Potsdam Center for Policy and Management (PCPM)
เมือง Potsdam สาธารณรั ฐเยอรมนี ในระหวางวั นที่ 23 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559
หลักสูตรมุงเนนการเรียนรูเชิงเปรียบเทียบ สอนวิธีคิดวิเคราะห เพื่อหาแนวทางนําความรูที่ไดไปปรับใชเปน
ของตนเอง เพื่อเตรียมความพรอมในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในองคกร (Leading agent) โดยเรียนรูผาน

มุมมองและแนวคิดในการบริหารจัดการภาครัฐของสาธารณรัฐเยอรมนี ผานประวัติศาสตรการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ผลกระทบจากสงคราม และกรอบความรวมมื อ สหภาพยุ โ รป อี ก ทั้ ง พั ฒ นาทั ก ษะและ
คุณลักษณะที่จําเปน การบริหารองคกรกับการเปลี่ยนแปลงในยุค ICT การคิด วิเคราะห การวางระบบ รวมไป
ถึงการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change management) เปนตน
อยางไรก็ดี วิถีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมของบริบทสังคมหนึ่งอาจเหมือนหรือแตกตางกับสังคม
อื่ น บริ บ ททางสั ง คม วั ฒ นธรรม กรอบความคิ ด และคานิ ย มของสาธารณรั ฐ เยอรมนี แ ละสั ง คมไทยก็
เชนเดียวกัน การประยุกตใชองคความรูในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงจําเปนตองตระหนักถึงความตาง
ดังกลาวกอนจึงจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ กลาวโดยสรุปคือ องคความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่ไดรับ
จากการเขารวมหลักสูตร Leadership and Change นี้ ไดชวยเปqดมุมองผานตัวอยางการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ภายใตการเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ ที่เกิดขึ้นในเยอรมนี ชวยใหเมื่อมองยอนกลับจึงมองเห็นโอกาสที่จะ
ประยุกตใชองคความรูดังกลาวในการบริหารจัดการภาครัฐของไทย ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู
ความเปนองคกรภาครัฐยุคใหม ที่สามารถยกระดับการใหบริการใหมีคุณภาพ สรางความพึงพอใจใหกับผูมารับ
บริการ ในที่นี้ จะขอยกตัวอยางโดยสรุปประเด็นสําคัญๆ เปนประโยชนตอการเรียนรู ดังนี้
1. ความรู (Knowledge)
1.1 Introduction to Germany’s Politico-Administrative System
เดิมการปกครองเยอรมนีในยุคสมัย Prussia แบงแยกออกเปนเมืองหลายเมืองที่
เปนอิสระไมขึ้นตอกัน ตอมาภายหลัง จึงไดยุบรวมกันเปนสาธารณรัฐเยอรมนี แตยังคงยึดวิถีบริหารจัดการที่มี
อํา นาจการปกครองตนเองเปนอิ สระแยกจากกัน กลาวโดยสรุป คื อ การปกครองของสาธารณรั ฐเยอรมนี
แบงแยกออกเปนมลรัฐ (Lander) ภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาลกลาง (Federal) มลรัฐแบงออกเปนจํานวน
ทั้งสิ้น 16 รัฐ ในแตละรัฐแยกยอยลงไปมีรัฐบาลทองถิ่น (Local Government) มีระบบการบริหารรัฐสภา
(Continental-European type) แบบพรรครวมรัฐบาล มีนายกรัฐมนตรี (Chancellor) เปนผูนําประเทศ
รัฐบาลประกอบดวยคณะรัฐมนตรีที่แตงตั้งมาจากหลายกรม/กระทรวงตางๆ สิ่งหนึ่งที่นาสนใจในรูปแบบการ
ปกครองรัฐของเยอรมนีคือ กฎหมายพื้นฐานของประเทศที่ธํารงไวซึ่งสิทธิ์ในการปกครองที่เปนอิสระ และไมมี
อํา นาจลวงล้ํ า และกาวกายการบริห ารจั ดการระหวางกัน ในทุ กระดับ การปกครองมี การแบงแยกบทบาท
อํานาจ และหนาที่อยางชัดเจนภายใตกฎหมาย ซึ่งหากมีการฝ`าฝŠนสามารถยื่นฟxองตอศาลซึ่งมีอํานาจสูงสุด
เหนือฝ`ายนิติบัญญัติและฝ`ายบริหาร โดยรัฐบาลกลางมีบทบาทหลักในการกําหนดนโยบายและทิศทางของ
ประเทศ รวมทั้งออกกฎหมายผานกลไกบริหารจัดการของคณะรัฐมนตรีในระดับรัฐบาลกลาง มีนายกรัฐมนตรี
เปนผูนํารัฐบาล กลไกในระดับรัฐบาลกลางเรียกวา Busdestag ในสวนการปกครองในระดับมลรัฐนั้น มีรัฐบาล
ที่ประกอบดวยรัฐมนตรีและกระทรวงกรมที่แตงตั้งขึ้นภายในรัฐของตนเอง โดยผูแทนของแตละมลรัฐที่เขารวม
ใหความเห็นตอรัฐบาลกลางในการกําหนดนโยบายหรืออกกฎหมาย เรียกวา Bundestrat เมื่อนโยบายหรือ
กฎหมายไดรับความเห็นชอบแลว รัฐบาลในระดับมลรัฐ (Lander) มีหนาที่กํากับการบริหารนโยบายและบังคับ
ใชกฎหมายใหเปนไปตามวัตถุประสงค ทั้งนี้ ขอบเขตอํานาจการปกครองของมลรัฐเองมีความเปนเสรีสูง ไม

ขึ้น กั บอํ า นาจของรัฐ บาลกลาง และนอกจากนั้ น ยั งมีอํา นาจออกนโยบายและกฎหมายบางประเด็ น เชน
การศึกษา และองคกรตํ ารวจ ทั้งนี้ สวนหนึ่งเปนไปตามขอตกลงภายหลังสิ้น สุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่ อ
ปxองกันการรวมศูนยของอํานาจไวที่ศูนยกลางเพื่อปxองกันไมใหเกิดสงครามขึ้นอีก
จากรูปแบบการปกครองที่มีรัฐบาลกลาง (Federal) กํากับดูแลในภาพรวม ในแต
ละมลรัฐจะมีรัฐบาลปกครองตนเอง (Lander) ลงไปจนถึงรัฐบาลทองถิ่น (Local government) มีบทบาท
หนาที่ในการบริหารจัดการที่แยกสวนกันอยางชัดเจน ภายใตสิทธิ์การปกครองตนเองที่ไดรับการคุมครองโดย
กฎหมายพื้นฐาน มีการประสานงานขามลําดับชั้นภายใตระบบการบริหารจัดการแบบกํากับดูแล แตในการ
ประสานงานไมมีลําดับชั้นของอํานาจที่เหนือกวาหรือต่ํากวาระหวางกัน แตอาศัยการเจรจาตอรองและการ
ประนีประนอมในการประสานงานรวมกัน เห็นไดวา การปกครองในลักษณะดังกลาวชวยใหบริหารจัดการได
อยางทั่วถึง เอื้อตอการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ลดการกระจุกรวมตัวรวมของอํานาจและความเจริญทาง
เศรษฐกิจ แตละมลรัฐมีอํานาจบริหารจัดการที่สอดคลองกับจุดแข็ง/จุดออนของตน เชน เบอรลิน – เมือง
รัฐบาล, มิวนิค – เมืองธุรกิจ และ เดรสเดน – เมืองศิลปะและการทองเที่ยว เปนตน นอกจากนั้น ในแตละมล
รัฐที่ แยกยอยการปกครองลงไปจนถึ งระดับ รัฐบาลทองถิ่น ที่มีอํานาจปกครองตนเองสูง ทําใหประชาชนมี
บทบาทสําคัญในการมีสวนรวม สรางจิตสํานึกของการเปนเจาของและความรับผิดชอบในถิ่นฐานอยูอาศัย เปน
การเพิ่ มศักยภาพในการแขงขั น การใหบริ การดานการศึกษามี คุณภาพอยางทั่ วถึ ง อี กทั้ง ไมมี ปjญ หาการ
แทรกแซงองคกรตํารวจจากฝ`ายการเมือง อยางไรก็ดี ในทางตรงกันขามกับรูปแบบการปกครองที่ไมมีอํานาจ
ขามลําดับระหวางระดับชั้นนั้น การบริหารจัดการภายในแตละองคกรเอง (Department) เชน กระทรวง/กรม
ที่มีรัฐมนตรีเปนผูบริหารสูงสุด ประกอบดวยเจาหนาที่ในระดับชั้นตางๆ ภายในองคกร กลับเนนความสําคัญใน
การปกครองแบบมีลําดับชั้นของอํานาจที่ชัดเจน (Hierarchies) ทําใหการขับเคลื่อนองคกรมีทิศทางที่ชัดเจน
เบ็ดเสร็จ กอใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
ประเด็นปลีกยอยที่นาสนใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐของเยอรมนี เชน
การจัดสรรงบประมาณที่มีหลักเกณฑสอดคลองกับผลการดําเนินการของแตละมลรัฐ โดยพิจารณาปjจจัยหลัก
จากรายได และจํานวนประชากรของรัฐนั้นๆ กอใหเกิดจิตสํานึกของการมีสวนรวม ความเปนเจาของ ความ
รับผิดชอบตอสังคม และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดดังที่
เปนงบประมาณจากการเก็บเงินภาษีของตนเอง
1.2 From Government to Governance
การปรับเปลี่ยนรูปแบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงบทบาท
จากการเปนผูปฏิบัติมาเปนผูกํากับดูแล บนพื้นฐานของการประสานบูรณาการรวมกันอยางทั่วถึงทุกภาคสวน
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนตั้งแตระดับชาติ ภูมิภาค ไปจนถึงระดับทองถิ่น การกํากับดูแลมีรูปแบบความ
รวมมือที่แตกตางกันทั้งที่ขับเคลื่อนดวยภาครัฐ รวมกับภาครัฐ หรือภาครัฐไมมีสวนเกี่ยวของ เชน องคกรทาง
กีฬาโอลิมปqก หรือฟDฟ`า เปนตน ทั้งนี้ เพื่อบรรลุผลเปxาหมายที่เปนผลประโยชนรวมกัน หรือเปนการแกปjญหา
ที่เ กิ ดขึ้ น รวมกั น การบริห ารจัด การเนนการบู ร ณาการงาน การประสานงานรวมกัน ใชการเจรจาตอรอง

มากกวาการสั่งการโดยตรง ปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐโดยอาศัยการขับเคลื่อนผานการประสานงานรวมกับทุก
ภาคสวนทั้งภาครัฐดวยกันเองและรวมกับภาคเอกชน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ลดภาระงบประมาณ
และเปนการยกระดับคุณภาพการใหบริการแกประชาชน (Maximum governance with minimum
government)
2. ทักษะ (Skill)
2.1 ICT-enabled public Management
ปjญหาสําคัญประการหนึ่งที่สงผลตอคุณภาพการปฏิบัติงาน รวมถึงการใหบริการ
สาธารณะของหนวยงานในภาคราชการในปj จ จุ บั น คื อ การขาดแคลนอั ต รากํ า ลั ง ในบริ บ ทของความ
เปลี่ยนแปลงที่มีการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร ภารกิจในการใหบริการสาธารณะรวมถึงการกํากับดูแลที่เพิ่ม
มากขึ้น ไมสอดคลองกับอัตรากําลังขาราชการในปjจจุบัน ประกอบกับนโยบายจํากัดการเพิ่มอัตรากําลังของ
ขาราชการ แตใชการวาจางบุคลากรในสถานะพนักงานราชการทดแทน อยางไรก็ดี ดวยเงื่อนไขของสัญญาจาง
ที่มีระยะเวลาสั้นไมถาวร ประกอบกับสวัสดิการที่เทียบไมไดกับขาราชการ หรือผลตอบแทนที่จูงใจนอยกวา
เมื่อเทียบกับภาคเอกชน ทําใหอัตราการลาออกจากงานของพนักงานราชการมีคอนขางสูง เจาหนาที่เขามา
ปฏิบัติงานในชวงแรกหลังจบการศึกษา เมื่อมีโอกาสสอบเขาบรรจุขาราชการหนวยงานอื่น จึงโอนยายไป หรือ
ลาออกเพื่อไปทํางานบริษัทเอกชนที่มีผลตอบแทนสูงกวา เปนตน การดําเนินงานขององคกรจึงขาดความ
ตอเนื่อง ตองสูญเสียงบประมาณและเวลาในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลกรโดยเสียเปลา ปjญหาดังกลาวไมได
มีเฉพาะในหนวยงานภาคราชการของประเทศไทย ตัวอยางการศึกษาดูงานที่เทศบาลเมือง Potsdam (Local
Municipality) หนวยงานทองถิ่นซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานจดทะเบียน/ตอ
ทะเบียนใบขับขี่ และงานเก็บคาธรรมเนียมที่จอดยานพาหนะรถยนตในที่สาธารณะ ซึ่งจากการสอบถามพบวา
บุคลากรในสวนงานดังกลาวจํานวนประมาณ 35 คน เปนพนักงานราชการทั้งหมด ยกเวนหัวหนางานคนเดียว
การเปลี่ยนยายงานของพนักงานราชการมีอัตราที่คอนขางสูง โดยเฉพาะเจาหนาที่ที่มีอายุงานนอย เพิ่งเริ่มงาน
โดยมีสาเหตุคลายกันกับของไทย พนักงานราชการแจงยายเพื่อความเจริญกาวหนา หรือกรณีตั้งครรภทําให
จําเปนตองลาออกจากงาน เปนตน สวนใหญจะยายออกในชวง 5 ปDแรก ที่เหลืออยูสวนใหญเปนเจาหนาที่
อาวุโสที่อยูกับหนวยงานมานานแลว
ปjญหาการยายงานของพนักงานราชการซึ่งสงผลทําใหขาดแคลนอัตรากําลังที่มี
ทักษะดังกลาว นาจะเปนปjญหาใหญของหนวยงานภาคราชการของเยอรมนี โดยเฉพาะเมื่อพิจารณา อัตรา
วาจางบุคลากรภาครัฐของสาธารณรัฐเยอรมนี มีสัดสวนของการจางงานพนักงานราชการรอยละ 63 เทียบกับ
จํานวนขาราชการ อยางไรก็ดี ในการบริหารจัดการภาครัฐ ของสาธารณรัฐเยอรมนีไดนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Communication Technology, ICT) ที่ทันสมัย สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีมาเปนตัวกําหนดระบบของการปฏิบัติงาน (System) วิธีการ ขั้นตอน และการปฏิบัติงาน
สําคัญๆ ในแตละขั้นตอนที่เกี่ยวของในการใหบริการสาธารณะ ซึ่งจากเดิมตองอาศัยทักษะสวนบุคคลของ
เจาหนาที่ในแตละขั้นตอน ระบบ ICT เปนเครื่องมือสําคัญที่เปลี่ยนโฉมหนวยงานภาคราชการในดานการ

ใหบริการสาธารณะ ยกตัวอยางเชน กระบวนงานที่ตองทําซ้ํา ก็ใหเปลี่ยนมาเปนระบบการทํางานอัตโนมัติ
ระบบสามารถจัดการขอมูลใหเชื่อมตอกันระหวางทุกสวนงานที่เกี่ยวของในการใหบริการ ตั้งแตขั้นการจองคิว
เคาเตอรฝ`ายตอนรับ ฝ`ายตรวจสอบ ฝ`ายทําธุรกรรม แผนกบัญชี ไปจนถึงขั้นการออกใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเจา
พนักงานสามารถเรียนรูทักษะการใชงานระบบ ICT ผานคูมือไดอยางรวดเร็ว การลาออกของพนักงานจึงไม
สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานโดยรวมของระบบ ทําใหองคกรภาครัฐสามารถยกระดับการใหบริการสาธารณะ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูรับบริการ
แนวคิดประการหนึ่งที่จําเปนและมีความสําคัญ และมักเกิดความเขาใจผิดตอการ
นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ ICT ≠ e-government
การประยุกตใช ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการนั่น ไมใชแตเพียงการเปลี่ยนระบบการปฏิบัติงานจาก
กระดาษมาเปนคอมพิวเตอร แตเปนการคิดวิเคราะห จําแนกกระบวนงาน วิธีการ ขั้นตอนตางๆ เพื่อมองหา
จุดออน ปjญหาอุปสรรค และขอบกพรอง เพื่อทบทวนปรับเปลี่ยนระบบงานนั้นใหมโดยแทนที่ดวยระบบ ICT
ทั้งนี้ เพื่อชวยลดขั้นตอน ยกระดับคุณภาพ และอํานวยความสะดวกสูงสุดในการใหบริการ
สรุปไดวา ปjญหาสําคัญในเรื่องการขาดแคลนอัตรากําลัง และการขาดทักษะของ
พนักงานราชการ เนื่องจากอัตราการเปลี่ยนยายงานสูงตามขางตนนั้น ICT เปนทางเลือกหนึ่งที่หากพิจารณา
วิเคราะหทบทวนกระบวนงานที่เกี่ยวของ ICT สามารถชวยลดขั้นตอนงานทับซอนที่เดิมอาจตองใชบุคลากร
หลายคน อํานวยความสะดวกในการเชื่อมโยงขอมูล ชวยรนระยะเวลาในการสงตอขอมูลระหวางบุคคล อีกทั้ง
สามารถวางระบบใหทํางานตามมาตรฐานที่กําหนด ชวยลดปjญหาขอจํากัดดานทักษะสวนบุคคลได
3. คุณลักษณะ (Attribute)
3.1 Workshop Change Management
เปนเทคนิค แนวคิด และวิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ชวยใหผูเขาอบรมไดมี
โอกาสนําความรู และทักษะตางๆ ที่ไดเรียนรูตลอดหลักสูตรมาประยุกตใชในบริบทของการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค นอกจากนั้น ยังตระหนักรูถึงคุณลักษณะ (Attributes) สวนบุคคลของตนเองที่
เปนจุดแข็งหรือจุดออน เชน การมองโลกแงบวก การเปqดรับการผจญภัย หรือการขับเคลื่อน แนวคิดสําคัญที่
นาสนใจคือ การเปลี่ยนแปลงภายในองคกรมีองคประกอบหลักที่ตองพิจารณา 2 สวนคือ การเปลี่ยนแปลง
ระบบ และการเปลี่ยนแปลงคน การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมควรพิจารณาใหครอบคลุมทั้ง 2
ปjจจัยควบคูกันไป ใหระบบเปนตัวนํา ขณะเดียวกัน ตองมีการสื่อสารที่ดี ใหเวลากับคนเตรียมพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อปxองกันการตอตานจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงหลายรูปแบบทั้งแบบ
กะทันหัน การเปลี่ยนแปลงแบบไมมีแบบแผน คือเปลี่ยนเพราะสภาพแวดลอมเปนตัวกําหนดใหเปลี่ยน และ
การเปลี่ยนที่มียุทธศาสตรแผนงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว มีแผนสํารวจ ฯลฯ ทั้งนี้ การเลือกใชรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมขึ้นกับงาน ผูนํา และกลุมเปxาหมายที่เกี่ยวของ และการนําการเปลี่ยนแปลงที่ดี ตอง
สรางการกระตุนเชิงบวก กอใหเกิดการตอบสนอง และใหเวลาปรับเปลี่ยน จากนั้นสรางการกระตุนอีก ซ้ําไป

มา จนกวาจะเกิ ด แบบแผนปฏิ บั ติ ที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงกลายเปนวิ ถี ป ฏิ บั ติ ชั ด เจน จึ ง หยุ ด การขั บ เคลื่ อ น
เปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได
ขอเสนอแนะ
จากองคความรูตางๆ ที่ไดเรียนรู ประกอบกับทักษะและคุณลักษณะที่จําเปน ตอการเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลง คือกลาคิดตาง อยางมีระบบ และมีแผนงานที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนั้นใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ไดนั้น เมื่อมองยอนกลับสูบริบทการบริหารจัดการภาครัฐของประเทศไทย ผานระบบโครงสรางปjจจุบัน
ขอจํากัด ปjญหาอุปสรรคตางๆ ทั้งหลายที่มี เชน อัตรากําลังนอย ทํางานขาดประสิทธิภาพ ขาดแรงจูงใจ ฯลฯ
แนวคิดที่ควรนํามาพิจารณาแกไขปjญหาการบริหารจัดการภาครัฐ เชน การถายโอนอํานาจ การบูรณาการ
รวมกันของทุกภาคสวน ทั้งระหวางภาครัฐเอง และรวมกับภาคเอกชน (PPP) บนเงื่อนไขที่มีอํานาจในการ
บริหารจัดการเบ็ดเสร็จ มีระเบียบที่สอดคลองกับการดําเนินงาน ยืดหยุนกวากฎระเบียบของสวนราชการกลาง
ที่มักยุงยากซับซอน การเปลี่ยนถายการบริหารจัดการ แตกยอยลําดับชั้นออกเปนองคกรยอย มีอํานาจในการ
บริหารตัวเอง ตองมีมาตรการจัดการกับเจาหนาที่ที่ขาดแรงจูงใจ สัดสวนอัตราพนักงานราชการสามรรถปรับ
เพิ่มมากขึ้น โดยไมเกิดผลกระทบภายหลังนําระบบ ICT เขามาปรับเปลี่ยนกระบวนงานขององคกร เปqดโอกาส
ใหมีการเกษียณเพื่อเปqดโอกาสรับเจาหนาที่รุนใหมดวยระบบการคัดเลือกที่เพิ่มหลักเกณฑการคัดบุคคลที่มี
คุณสมบัติเฉพาะเจาะจงกับภารกิจหนวยงานมากขึ้น และสรางแรงจูงใจที่ดี นอกจากเรื่องผลตอบแทน แตเปน
การสรางความรูสึกการเปนเจาขององคกร และความทาทายที่เสริมสรางคุณภาพตัวบุคคลอยางจริงจัง สอดรับ
กับการเติบโตในสายอาชีพ โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับภาคเอกชน ฯลฯ
ประเทศไทยไมไดแตกตางหรือดอยกวากลุมประเทศที่พัฒนาแลวในหลายๆ ดานเลย อันที่
จริง ประเทศไทยมีความพรอมในความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ความสวยงามของแหลงทองเที่ยว
และกรอบประเพณีและคานิยมตางๆ ที่งดงามของความเปนไทย นั่นยอมหมายถึงโอกาสที่ดี ในการที่ทุกฝ`ายจะ
รวมกันพัฒนา เพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนเฉพาะในบางสิ่งที่ยังขาดอยูเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เชน
คานิยมเรื่องความซื่อสัตยสุจริต คานิยมเรื่องความรับผิดชอบ คานิยมของการเสียสละเพื่อสวนรวม รวมถึงการ
คิดเชิงวิเคราะห การบริหารจัดการงานและคุณภาพชีวิต และการใหความสําคัญกับสถาบันครอบครัว อันเปน
รากฐานที่สําคัญของการเปนมนุษย การเปลี่ยนแปลงดังกลาวหลายสิ่งแมเปนเรื่องยาก แตทุกอยางเปนไปได
เสมอ ดวยการวางแผนพัฒนาที่เหมาะสม การคอยๆ ปรับเปลี่ยนคนและโครงสรางอยางมียุทธศาสตร โดย
ยังคงสงวนรั กษากรอบประเพณี ที่ดี งามไวเปนเรื่ องสํา คั ญ สู งสุ ด ในขณะเดี ย วกั น คานิ ย มใหมๆ ที่ ดี ที่ไดมี
การศึกษาเรียนรู จากที่ประเทศที่พัฒนาแลวอื่นๆ ก็ควรถายทอดปลูกฝj งใหคนรุนใหมไดซึมซับ นําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาประเทศไปสูความเปลี่ยนแปลงที่ดีกวาไดอยางยั่งยืน
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หลั ง จากการลงประชามติ ใ หสหราชอาณาจั ก รเปนสมาชิ กสหภาพยุ โ รปมากวา 40 ปD เมื่ อ วั น ที่
23 มิถุนายน 2559 สหราชอาณาจักรก็ลงประชามติออกจากการเปนสมาชิกสหภาพยุโรปดวยคะแนนเสียงรอย
ละ 52 ตอรอยละ 48 ผลจากการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปนี้เกิดผลกระทบกับคาเงินปอนดและยูโรที่ออน
คาลงทันที ราคาทองสูงขึ้น ตลาดหุนทั่วโลกผันผวน แตผลอื่นที่กําลังจะตามมาและตองเฝxาดูกันตอไปคือความ
มีเสถียรภาพของสหภาพยุโรปที่อาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพเศรษฐกิจโลก ผลกระทบตอประเทศสมาชิกอื่น
ที่อยากออกจากสหภาพยุโรปบาง แมแตสกอตแลนดที่ไดลงเสียงประชามติวาอยากอยูกับสหภาพยุโรปตอไปก็
เริ่มมีแนวโนมที่อยากแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักร การลงประชามติออกจากสภาพสมาชิกของสหราช
อาณาจักรครั้งนี้ จึงสงผลไมเพียงแตประเทศอื่นทั่วโลกแตยังสงผลสั่นคลอนความมั่นคงของสหราชอาณาจักร
เองอีกดวย
สหภาพยุโรป หรืออียู (EU) กอตั้งจากสมาชิกเพียง 6 ประเทศเมื่อปD พ.ศ. 2494 เดิมเปนเพียง
ประชาคมถานหินและเหล็ก อีกเจ็ดปDตอมาพัฒนามาเปนการรวมตัวกันเพื่อการคาสรางตลาดรวม (Common
Market) หรือ EEC (European Economic Community) จากนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญคือ การทํา
สนธิสัญญา Maastricht 1992 พรอมกับจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นจนในปjจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 28 ประเทศ
อยางไรก็ดีเมื่อปjญหาการตองเขาชวยเหลือประเทศสมาชิกที่เศรษฐกิจตกต่ํา การใชจายงบประมาณ การ
หลั่งไหลเขามาของผูอพยพ ปjญหาการกอการราย กอใหเกิดปjญหาและความสั่นคลอนในบทบาทของอียู จน
กลายเปนการทบทวนสถานะสมาชิกและเปนประเด็นการหาเสียงในประเทศของนายเดวิด คาเมรอน ที่ใหไวใน
การหาเสียงวาหากเขาไดรับการเลือกตั้งจะจัดใหมีการลงประชามติวาจะอยูหรือไปจากอียูจนมีสวนทําใหเขา
ไดรับการเลือกตั้งในครั้งนั้น จากการเขาอบรมหลักสูตร Leadership and Change ประจําปD 2559 ณ
สหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี นั้น นอกจากจะไดเรียนรูภาวะผูนํา การสรางภาวะผูนํา รูปแบบการเมืองการ
ปกครองของสหพันธรัฐ การบริหารสวนราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคลเยอรมัน เปนตนแลวยังไดเรียนรู
ถึงมุมมองความคิดเห็นของคนเยอรมันในฐานะที่เปนหนึ่งในประเทศสมาชิกอียูตอปjญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุม
ประเทศสมาชิก ความแตกตาง รูปแบบวิธีการรวมกลุมของอียู ประเด็นปjญหาที่เกิดขึ้นกับอียู รวมทั้งไดเรียนรู
แนวคิดสําคัญตอการรวมกลุมระดับภูมิภาคอื่น (Regional Integration) อีกดวย โดยเฉพาะกับสมาคม
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรืออาเซียน (ASEAN) ที่ประเทศไทยเปนทั้งหนึ่งในผูกอตั้งและสมาชิก

สมาคม ทั้งนี้ อาเซียนถือกําเนิดขึ้นเมื่อปD พ.ศ. 2500 มีโครงสรางประกอบดวยสามเสาหลัก คือ ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มุงเนนการ
เปนตลาดและฐานการผลิตเดียว การเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุนและแรงงานอยางเสรี กําหนดเวลา
การลดภาษีสินคาเปนรอยละศูนย
ทั้งอาเซียนและอียูมีความคลายคลึงดวยแนวคิดการกอตั้งที่ตองการสรางสันติสุขใหเกิดขึ้นในภูมิภาค
ของตนเอง จํานวนประชากรของทั้งสององคการมีขนาดใกลเคียงกัน (อาเซียนมีประชากรประมาณ 600 ลาน
คน อียูมีประชากรประมาณ 500 ลานคน) การกอเปนรูปเปนรางของอาเซียนก็อยูในระยะเวลาที่ใกลเคียงกับ
การกอตั้งอียู แตพัฒนาการของอียูกลับถือวาประสบความสําเร็จ มีความกาวหนาในการบูรณาการเปนอยาง
มาก ในบริบทแรกนี้จึงเปนการเรียนรูปjจจัยที่ผลักดันใหอียูประสบความสําเร็จที่อาจนํามาเปนตนแบบกั บ
อาเซียนได โดยสาเหตุประการแรกคือการกอตั้งสหภาพยุโรปนั้น มีรูปแบบขององคการเปนองคการเหนือรัฐ
หรือ Supra-national Authority แตละประเทศสมาชิกมอบอํานาจอธิปไตย (Sovereignty Transferred) ไป
ใหองคการ ซึ่งประเทศสมาชิกอียูจะมีอํานาจในกิจการภายในเพียงบางเรื่องเทานั้น โดยมีผูแทนในองคการทํา
หนาที่บริหารงานและมีอํานาจในการตัดสินใจแทนซึ่งมีผลผูกพันประเทศสมาชิกและที่สําคัญจึงไมตองอาศัย
การยิ นยอมจากทุ กประเทศสมาชิก ทําใหการรวมกลุมเกิดความเปนเอกภาพและคลองตั วรวดเร็ว ขณะที่
อาเซียนใชรูปแบบที่เรียกวาองคการระหวางประเทศ หรือ Intergovernmental Method ซึ่งประเทศสมาชิก
ยั ง คงไวซึ่ ง อํ า นาจอธิ ป ไตยอยู การตั ด สิ น ใจ ตองไดรั บ ความยิ น ยอมจากทุ ก ประเทศ ถื อ หลั ก ฉั น ทามติ
(Consensus) และไมกาวกายในเรื่องภายในประเทศสมาชิกตามกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) อันสงผล
ใหการตัดสินใจในเรื่องนโยบายเปนไปอยางลาชา
ประการที่สอง การบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย สหภาพยุโรปมีกฎหมายที่มีสภาพบังคับใหประเทศ
สมาชิกปฏิบัติตามรวมทั้งไมตองมีการอนุวัติการเนื่องจากรัฐของประเทศสมาชิกไดมอบอํานาจอธิปไตยไปให
องคการแลวทําใหมีแนวทางปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกันและขับเคลื่อนไดดวยความรวดเร็วขณะที่อาเซียน
ยังไมมีสภาพบังคับที่ชัดเจน แมจะมีความพยายามหลายครั้งในการจัดตั้งองคกรในการตัดสินขอพิพาท แตก็ยัง
ไมมีการวางกรอบรูปแบบที่จะสามารถนํามาปฏิบัติได ทําใหการควบคุมระหวางประเทศสมาชิกขาดสภาพ
บังคับใหถือปฏิบัติตาม ดังนั้น หากมีขอพิพาทระหวางกัน ยังคงตัดสินตามระบบกฎหมายระหวางประเทศ
ประเทศสมาชิกอาเซียนก็ตองพึ่งพาที่ศาลระหวางประเทศ หรือการใชการเจรจาทางการทูต ประการที่สาม
สหภาพยุโรปมีระบบกลไกที่กําหนดความสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกชัดเจน กําหนดบทบาทหนาที่วา
สหภาพมีหนาที่อะไรบาง แลวกําหนดหลักเกณฑขึ้น ทําใหกลไกการควบคุมมีประสิทธิภาพมาก

ความสําเร็จในการรวมตัวของอียูยังมาจากปjจจัยอื่น เชน มีการวางพื้นฐานที่ดี การวางมาตรการที่จะ
ดําเนินการที่จะทําใหบรรลุตามเปxาหมายอยางชัดเจน การเปqดใหโอกาสประเทศสมาชิกมีสิทธิเลือกที่จะไม
ปฏิบัติตามไดในบางเรื่อง (Opt-out) เชน การเลือกไมใชสกุลเงินยูโรของสหราชอาณาจักร หรือการยกเวนให
บางประเทศไมอยูในกลุ มวี ซาเชงเกน (Schengen) ไดแก สหราชอาณาจักร ไอรแลนด เปนตน การให
ความสําคัญของประชาชนในการมีสวนรวมผานการเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรป (European Parliament) ซึ่ง
แตกตางจากอาเซียนหรือองคการระหวางประเทศอื่น สิ่งตางๆ เหลานี้เปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนพัฒนาการ
ของสหภาพยุโ รปที่ทําใหเปนการรวมกลุมระหวางประเทศที่ ประสบความสํ าเร็ จและเปนการรวมกลุมที่ มี
พัฒนาการคอนขางเร็วและสมบูรณแบบ
อยางไรก็ดี หลังการแยกตัวของสหราชอาณาจักรจากอียูทําใหไดขอคิดวาความสําเร็จของการรวมตัว
ของสหภาพยุโรปยังใหบริบทดานอื่นที่มิใชความสําเร็จแตเพียงดานเดียว เปนขอที่ควรตระหนักในการรวมกลุม
ของอาเซียนวาในบริบทเดียวกันหรือที่แตกตางกันจะตองเผชิญกับสถานการณเดียวกันหรืออาจจะมีความ
รุนแรงกวาหรือไม ปjญหาที่เกิดขึ้นกับการรวมตัวของอียูทําใหทราบประการแรกวา แมประเทศสมาชิกในอียู
สวนใหญเปนประเทศพัฒนาแลว มีพื้นฐานภาษา สังคมและวัฒนธรรมใกลเคียงกันยังเกิดปjญหาภายในกันเอง
ขณะที่อาเซียนสิบประเทศนี้ยิ่งมีความแตกตางทางการเมือง ภาษาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับการ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจ ที่มีความแตกตางกั นอยางมากก็อาจจะมีปj ญหาความขัด แยงเกิดขึ้น ภายหลังและ
รุนแรงกวาการรวมตัวของอียูก็เปนได ประการตอมา แมขณะนี้อาเซียนยังไมกาวไปถึงระดับการรวมตัวแบบอียู
ที่มีความเปนหนึ่งเดียวกันทางการเงิน หรือสหภาพการเงิน (Monetary Union) ที่ใชสกุลเงินเดียวกันคือ ยูโร
แตสิ่งที่เห็นจากอียูคือ หากประเทศสมาชิกประเทศใดมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจไมแข็งแกรง ประเทศสมาชิกอื่น
ตองเขาชวยเหลือ และอาจสรางความสั่นคลอนตอสถานภาพการรวมกลุมได ดังนั้น สิ่งตองคํานึงถึงในการ
รวมตัวกันระหวางประเทศคือแนวทางแกไขปjญหาที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศสมาชิกที่มีปjญหาทางเศรษฐกิจ ควร
กําหนดโครงสรางวาประเทศไหนจะออกจากการเปนสมาชิกได ภายใตเงื่อนไขอะไร เพราะปjจจุบันเมื่อประเทศ
สมาชิกสามารถเขามาใชสกุลเงินยูโรได แตอียูยังไมมีแนวทางในการใหออกจาก Monetary Union ดังเชน
กรณีประเทศกรีซที่ประสบปjญหาหนี้และวิกฤติเศรษฐกิจที่ยังคงเปนสมาชิกอียูอยู ก็ควรมีกลไกใหออกจากกลุม
สมาชิกได มิเชนนั้นจะทําใหปjญหาหยั่งรากลึกมากขึ้น ในเรื่องนี้ทําใหประเทศสมาชิกอื่นกลับรูสึกวาแทนที่จะ
เปนการรวมตัวกันเพื่อความแข็งแกรงและปกปxองประเทศที่ปฏิบัติตามกฎของอียู แตกลายเปนประเทศที่มี
สภาพทางเศรษฐกิ จ ดี ต องไปคุ มครองชวยเหลื อประเทศที่ ออนแอ ทํ าใหประเทศนั้ น เกิ ดทั ศนคติที่ไมดี กับ
องคการและอาจเกิดความรูสึกตอตานขึ้น ตัวอยางเชนประเทศเยอรมนีที่ตองเขาไปชวยประเทศที่มีปjญหาใน
กลุม โดยเยอรมันมีบทบาทชวยเหลือทางเศรษฐกิจใหกับอียูสูงมากเพราะคนโดยทั่วไปมีมุมมองวาประเทศ

เยอรมั น มี ส ถานะทางเศรษฐกิ จ ดี ก วาหลายประเทศในอี ยู แตจริ ง ๆ แลวคนเยอรมั น มี ค วามมั่ ง คั่ ง ตอคน
(Wealth per head) นอยกวาประเทศอิตาลีหรือสวิตเซอรแลนด อันเปนการตอกย้ําใหประเทศที่ตองคอยอุมชู
ชวยเหลือเชนเยอรมันเกิดทัศนคติที่ไมดีและยังรูสึกวาเปนภาระที่ไมใชหนาที่ ปjญหา Monetary Union จึง
กลายเปนประเด็นรอนที่ยังถกเถียงกันอยางมากในอียู
การบริหารความแตกตางในกลุมจึงมีความสําคัญ (Managing diversity) และกลายเปนเปxาหมายหลัก
อีกประการหนึ่งในอียู เพราะความแตกตางทางสถานะทางเศรษฐกิจในกลุมสมาชิก การมีความเชื่อ การ
บริหารงาน การรับรู (Perception) ของประเทศสมาชิกที่แตกตางกันทําใหการเขาไปจัดการปjญหาภายในของ
แตละประเทศอยูบนพื้นฐานที่แตกตางกัน ทําใหปjญหานั้นอาจลุกลามและกลายเปนปjญหาในระดับองคการได
นอกจากนั้นการที่อียูบริหารงานแบบ Supra national ที่เขามามีบทบาทในประเทศสมาชิกและใหคําแนะนํา
โดยดึงประเทศที่แข็งแกรงเขาไปชวย กลับยิ่งทําใหปjญหาลุกลามและสั่นคลอนความเปนองคการของอียู
อยางไรก็ดี ในกรณีนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับอาเซียน สิ่งที่พึงสังเกตคือลักษณะการบริหารองคการของอาเซียน
การที่อาเซียนมีรูปแบบองคการแบบ Intergovernmental ไมไดมอบอํานาจการตัดสินใจใหสวนกลางแบบอียู
จึงทําใหองคกรมีลักษณะยืดหยุนมากกวา อีกทั้งการตัดสินใจใดๆ อาศัยหลักการฉันทามติ ทําใหความกดดัน
ความสั่นคลอนจากแตละประเทศจากความไมพอใจในนโยบายสวนกลางมีไมมาก ไมกอใหเกิดความกังวลใจ
ของประชาชนในประเทศเชนที่เกิดกับสหราชอาณาจักร นอกจากนั้นบทบาทหนาที่ของสํานักเลขาธิการ
อาเซียน (ASEAN Secretariat) ไมใชผูออกขอกําหนดกฎระเบียบ ไมกาวลวงแทรกแซงกิจการภายในประเทศ
สมาชิก แตมีหนาที่เปนผูใหการสนับสนุนขอตกลง ดูแลการปฏิบัติตามพันธกิจเทานั้น ประเทศสมาชิกจึงไมมี
ความรูสึกวากําลังถูกบีบบังคับจากสวนกลางเหมือนกับที่สหราชอาณาจักรหรือประเทศสมาชิกอื่นรูสึกกับอียู
ประกอบกับการที่อาเซียนมีขอบทที่เปqดโอกาสใหประเทศสมาชิกเลือกที่จะยังไมเขารวมหากตนเองไมมีความ
พรอม เปนการสรางความยืดหยุนจากการผูกมัดที่เรียกวา ASEAN minus X คือไมมีความจําเปนที่ตอง
ดําเนินการในคราวเดียวพรอมกันทั้งสิบประเทศก็เปนการลดแรงกดดันจากประเทศสมาชิกอีกทางหนึ่ง จะเห็น
ไดวาหลักการของอาเซียนบนหลักฉันทามติอาจเปนไดทั้งดานดีและดานไมดี คือดานหนึ่งทําใหกระบวนการ
ตัดสินใจลาชา แตอีกดานหนึ่งหลักฉันทามติกลับชวยใหบรรเทาความขัดแยงหรือความไมพึงพอใจของประเทศ
สมาชิกได ดังนั้น สิ่งที่อาเซียนพึงตระหนักคือ อาเซียนตองสรางความสมดุลของโครงสรางและการดําเนินงาน
ใหสําเร็จลุลวงไปพรอมๆ กัน นอกจากนั้น เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนมีความแตกตางในหลายบริบท
อยางชัดเจน อาเซียนควรพิจารณากลไกการออกจากกลุมของประเทศสมาชิกเปนอีกแนวทางหนึ่งในกฎบัตร
อาเซียน เงื่อนไขใดหรือประเทศใดจะสามารถเดินออกจากกลุมไดบาง และสิ่งที่ควรคํานึงอีกประการหนึ่งคือ

ความเรียบงาย ไมตองซับซอนในการทําขอตกลงทางการคาระหวางกันเปนสิ่งที่ไมควรมองขามเพื่อไมทําใหเกิด
ปjญหาอื่นตามมา
แมอาเซียนยังไมมีพัฒนาการการรวมตัวไปถึงขั้นอียู แตรูปแบบและปjญหาที่เกิดขึ้นกับอียูก็เปนสิ่งที่
อาเซียนควรเรียนรูมาเปนประสบการณและนํามาประยุกตออกแบบใชใหเหมาะสมกับโครงสรางตนเอง สิ่ง
สําคัญคือการสรางความเขาใจใหกับประชาชนในประเทศเปนสิ่งสําคัญ การที่บางประเทศในสหภาพยุโรปเริ่มมี
ความรูสึกวาการมอบอํานาจอธิปไตยในการตัดสินใจเชิงนโยบายใหกับสหภาพยุโรปทําใหเสียความเปนประเทศ
ของตนเอง ประชาชนไมรูสึกผูกพันกับองคการ ยิ่งเมื่อการจัดการปjญหาผูอพยพ การกอการรายและเศรษฐกิจ
ของประเทศสมาชิ กที่ยั งไมสามารถจั ด การไดอยางบรรลุ ผ ล ก็ยิ่ งสรางความรู สึ กไมดี ใหกั บประชาชนของ
ประเทศสมาชิกมากยิ่งขึ้น อาเซียนจึงตองเนนประชาชนเปนศูนยกลาง สรางความตระหนักรูและการมีสวนรวม
จากสังคมใหมากที่สุด สรางความเขาใจความสําคัญของการเปนรูปแบบองคการและหนาที่ของอาเซียนตามกฎ
บัตรอาเซียนเพื่อใหการรวมกลุมกันประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น

การส8งเสริมใหภาคประชาสังคมมีส8วนร8วมในการบริหารงานภาครัฐ
ของสหพันธ5สาธารณรัฐเยอรมนี

ดลจิต ประดิษฐวงษ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
กรมสวัสดิการและคุ&มครองแรงงาน

การฝ7ก อบรมระยะสั้น หลัก สูต ร Leadership

and

Change

(ความเปนผู นํา และการ

เปลี่ ย นแปลง)
ณ Potsdam Center for Policy and Management สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีประกอบดวยเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับการพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน และการเสริมสรางเครือขายความรวมมือของบุคลากร
ภาครั ฐ โดยมี ป ระเด็ น สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาขอมู ล พื้ น ฐานของระบบบริ ห ารงานภาครั ฐ ของสหพั น ธ
สาธารณรัฐเยอรมนี การพัฒนาสภาวะผูนําและการบริหารทรัพยากรมนุษยในหนวยงานภาครัฐ และการพัฒนา
ปรับปรุงบริการภาครัฐ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีรูปแบบการฝ7กอบรมเปนการบรรยายใหความรู
ของผู เชี่ ย วชาญดานเศรษฐกิ จ และสั งคมของสหพั น ธสาธารณรั ฐ เยอรมนี การอภิ ป รายแลกเปลี่ ย นขอมู ล
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานภายในหนวยงานภาครัฐ
ในการนี้ หนึ่ ง ในประเด็ น ที่ สํ า คั ญ ของการบริ ห ารงานภาครั ฐ ซึ่ ง สหพั น ธสาธารณรั ฐ เยอรมนี
ใหความสําคัญและเปนสวนหนึ่งที่สงผลตอการพัฒนาปรับปรุงบริการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชนคือ การสงเสริมใหภาคประชาสังคมมีสวนรวมในการบริหารงานภาครัฐ ตั้งแต
กระบวนการกําหนดนโยบายจนถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งในระดับชาติ ระดับมลรัฐ
และระดับทองถิ่น โดยใหครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุม

สิ ท ธิ ใ นการมี ส วนรวมในการดํ า เนิ น งานภาครั ฐ ของประชาชนเปนสิ ทธิ ที่ ไ ดรั บ การคุ มครองตาม
กฎหมาย

โดย Basic Law for the Federal Republic of Germany (รัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนี) คุมครองสิทธิในการเสนอความเห็ นของประชาชนตอการดําเนิ นงานภาครั ฐในรู ปแบบตาง ๆ เชน การ
นําเสนอ

ขอเรียกรองหรือการยื่นคํารองตอหนวยงานภาครัฐ การรวมตัวดําเนินกิจกรรมหรือรวมตัวกัน

เพื่อเจรจาตอรองกับภาครัฐ เปนตน20และตามกฎหมายฉบับอื่น ๆ เชน Rules of Procedure of the German
Bundestag (ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร) กําหนดเกี่ยวกับการรับฟjงความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในกระบวนการ

นิติบัญญัติ โดยมีการเชิญผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม

มานําเสนอความเห็นตอคณะกรรมการดานกฎหมายภายใตกลไกของสภาผูแทนราษฎร โดยมีเปxาหมายเพื่อ
รวบรวมขอมูลประกอบการพิจารณา และการสงเสริมใหสาธารณชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของรั ฐ21
นอกจากนั้น Joint Rules of Procedure (ขอบังคับรวม) กําหนดวากระทรวงตาง ๆ ตองปรึกษาหารือกับผูมีสวนได
สวนเสียในการบัญญัติหรือการแกไขปรับปรุงกฎหมาย22
รัฐบาลมีการสํารวจและประเมินผลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมตอการดําเนินงาน
ภาครัฐเพื่อศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในเรื่องดังกลาวมากยิ่งขึ้น เชน ในปD 2554
มีการจัดตั้ง the Expert Commission (คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ) เพื่อดําเนินโครงการสํารวจขอมูลในเรื่อง
การมีสวนรวมของประชาชนตอการดําเนินงานภาครัฐ และไดจัดทํารายงาน First Civic Engagement
Report 2012 (รายงานเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน ฉบับแรก) เพื่อเสนอตอ Federal Ministry for
Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth (กระทรวงกิจการครอบครัว ผูสูงวัย สตรีและเด็ก) สําหรับใช

20

อางอิงขอมูลจากรัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (Basic Law for the Federal Republic of Germany) ตามทีป่ รากฏใน

เว็บไซตของสภาผูแทนราษฎร ( http://www.bundestag.de/htdocs_e/documents/legal )
21

อางอิงขอมูลจากคําอธิบายเกี่ยวกับการรับฟjงความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย ตามที่ปรากฏในเว็บไซตของสภาผูแทนราษฎร หัวขอ Hearings

และ Rule of Procedure of the German Bundestag (https://www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/function/legislation/10hearings/245870)
22

อางอิงขอมูลจากรายงาน Better Regulation in Europe : Germany จัดทําโดย OECD ตามที่ปรากฏในเว็บไซตของ OECD
(http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/45049494.pdf)

เปนขอมูลในการแสวงหาแนวทางสงเสริมการมี สวนรวมของประชาชนตอการดําเนิน งานภาครั ฐ23 ซึ่งเปน
การประเมินผลการดําเนินงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตอการดําเนินงานของรัฐ
เพื่อใหทราบถึงแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบที่เกี่ยวของตอไป
รัฐบาลของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีการใชเทคโนโลยีเปนองคประกอบในกระบวนการสงเสริม
การมีสวนรวมของภาคประชาสังคมตอการบริหารงานภาครัฐ เชน ระบบ E-Consultation (การปรึกษาหารือ
อิเล็กทรอนิกส) โดยในปD 2551 มี การใหประชาชนแสดงความคิดเห็น ผานระบบเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส
เพื่อรวบรวมความเห็นตอการบัญญัติกฎหมายเปนครั้งแรก ซึ่งประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นไดโดยตรง
ตอรางกฎหมาย โดยเปนการอํานวยความสะดวกและลดคาใชจายในการดําเนินการและสงผลใหประชาชน
สามารถมี ส วนรวมแสดงความคิ ด เห็ น ตอการดํ า เนิ น งานของรั ฐ ไดมากยิ่ ง ขึ้ น 24และในปD 2548 ยั ง มี ก าร
ดําเนินงานตามระบบ E-Petition (การยื่นคํารองเรียนอิเล็กทรอนิกส) โดยมีชองทางการรองเรียนภายใตการกํากับ
ดูแลของรัฐสภาของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเปนการรับประกันวาคํารองที่เกี่ยวของจะสงตอไปถึง
หนวยงานที่มีอํานาจรับผิดชอบ การยื่นคํารองเรียนดังกลาวเปนสวนหนึ่งที่สงเสริมใหภาคประชาสังคมมีสวนรวม
ในการดําเนินงานภาครัฐ เชน ในกรณีที่มีผูลงนามในคํารองเรียนที่เกี่ยวของจํานวน 50,000 คนขึ้นไป รัฐบาล
จะดําเนินการพิจารณาเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ โดยเชิญผูที่เปนตัวแทนในการยื่นคํารอง ผูมีสวนไดสวนเสีย
และภาคประชาสังคมมารวมกันพิจารณา เพื่อระดมความคิดเห็นสําหรับประเด็นที่เกี่ยวของตอไป25
ในการสงเสริมใหภาคประชาสังคมมีสวนรวมในการบริหารงานภาครัฐ รัฐบาลของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนีมีการใหขอมูลความรูดวยสื่อประเภทตาง ๆ เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจตอประเด็นการดําเนินงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการดําเนินงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนไป
อยางถูกตอง เชน การประชาสัมพันธขอมูล การเปqดโอกาสใหประชาชนทั่วไปสามารถเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน
23

อางอิงขอมูลจากรายงาน First Civic Engagement Report 2012 ของ Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women
and Youth ตามที่ปรากฏในเว็บไซตของหนวยงาน (http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/PdfAnlagen/Engagementmonitor-2012-englisch)

24

อางอิงขอมูลจากรายงาน Better Regulation in Europe : Germany จัดทําโดย OECD ตามที่ปรากฏในเว็บไซตของ OECD
(http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/45049494.pdf)
25

อางอิงขอมูลจากคําอธิบายเกี่ยวกับการยื่นคํารอง ตามที่ปรากฏในเว็บไซตของสภาผูแทนราษฎร (https://epetitionen.bundestag.de/)

ภายในหนวยงานภาครัฐ โดยมีการจัดทําสื่อทางการศึกษา และจัดสรรบุคลากรในการเปนวิทยากรใหความรู
เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ ในระหวางการเยี่ยมชมหรือการศึกษาดูงานภายในหนวยงานภาครัฐ26
ในรายงานฉบั บตาง ๆ ที่ เกี่ ยวกั บการประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานเรื่ องการสงเสริ มใหภาคประชาสั งคม
มี ส วนรวมในการดํ า เนิ น งานภาครั ฐ ผลการประเมิ น พบวาประชาชนมี ส วนรวมและใหความสนใจตอ
การดําเนินงานของรัฐและการมีสวนรวมกับกิจกรรมทางสังคมในรูปแบบตาง ๆ27 และนอกจากรัฐบาลแลว องคกร
ปกครองระดับมลรัฐและระดับทองถิ่นก็มีสวนรวมในการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตอการดําเนินงานของ
หนวยงาน โดยรวมมื อกั บ ภาคเอกชนในการขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานที่ เ กี่ ย วของ เชน ในปD 2550 มลรั ฐ
Rheinland-Pfalz ของสหพั นธสาธารณรั ฐเยอรมนี ไดมี แผนการปฏิ รู ปภาครั ฐ (public sector reform) โดยมี
เปxาหมายเพื่อปฏิรูปโครงสรางขององคกรปกครองของมลรั ฐใหตอบสนองตอความตองการของประชาชน
จึงไดมีการจัดตั้งสภาประชาชนและหนวยงานดานการวางแผนที่เกี่ยวของ และมีการปรึกษาหารือในเวทีตาง ๆ
ซึ่งขอเสนอของภาคประชาสังคมก็ไดบรรจุอยูในเนื้อหาของแผนการปฏิรูปภาครัฐดังกลาวดวย28
การสงเสริ มใหประชาชนมีส วนรวมในการดํ าเนิน งานภาครัฐ ของสหพัน ธสาธารณรั ฐเยอรมนีมิได
มีความหมายเฉพาะการดําเนินของรัฐเทานั้น แตยังรวมถึงการมีสวนรวมทางสังคมในรูปแบบของกิจกรรม
ที่หลากหลาย เชน การระดมเงิ นบริ จาค เพื่อนํ าไปใชในการปx องกั นและแกไขปjญหาทางสังคมในโอกาสตาง ๆ
การจัดตั้งมูลนิธิของภาคเอกชนที่ดําเนินงานเพื่อสาธารณประโยชนและรวมมือกับภาครัฐ การรวมกลุมกัน
ทํากิจกรรมของเยาวชนเพื่อสาธารณประโยชน โดยรัฐบาลใหการสงเสริม เปนตน29

26

อางอิงขอมูลตามทีป่ รากฏในเว็บไซตของสภาผูแทนราษฎร หัวขอ Visit the Bundestag (http://www.bundestag.de/htdocs_e/visits)
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อางอิงขอมูลจากรายงาน Public Participation in Europe จัดทําโดย European Institute for Public Participation ตามที่เผยแพรใน
เว็บไซตของหนวยงาน (http://www.partizipation.at/fileadmin/media_data/Downloads/ZukunftsdiskurseStudien/pp_in_e_report_03_06.pdf)

9-11

อางอิงขอมูลจากรายงาน Public Participation in Europe จัดทําโดย European Institute for Public Participation ตามที่เผยแพร

ในเว็บไซตของหนวยงาน (http://www.partizipation.at/fileadmin/media_data/Downloads/Zukunftsdiskurse-Studien/pp_in_e_report_03_06.pdf)

นอกจากนั้ น องคกรภาคประชาสั งคมไดมี ส วนรวมกั บภาครั ฐในการจั ดการใหประชาชนทั่ ว ไปมี ส วน
รวมกับการดําเนินงานภาครัฐ โดยองคกรดังกลาวอยูในรูปแบบตาง ๆ เชน บริษัทที่ปรึกษาภาคเอกชน ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญ ในประเด็นเฉพาะดานที่เกี่ยวของ สถาบันวิจัย เปนตน โดยมีกรณีตัวอยางของการที่องคกรดังกลาว
รวมพัฒนากลไกการเจรจาทางสังคม การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
การจัดเวทีปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาประเด็นตาง ๆ เปนตน30
สืบเนื่องจากกรณีตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมกับการดําเนินงาน
ภาครั ฐ ของสหพั น ธสาธารณรั ฐ เยอรมนี นั้ น เปนนโยบายที่ สํ า คั ญ ของรั ฐ บาลและเปนสิ ท ธิ ที่ ก ฎหมาย
ใหความคุมครอง โดยมีการดําเนินการทั้งในระดับรัฐบาล องคกรปกครองระดับมลรัฐและระดับทองถิ่น
การดํ า เนิ น งานในเรื่ อ งนี้ ยั ง รวมถึ ง การสงเสริ ม ใหประชาชนมี ส วนรวมกั บ กิ จ กรรมทางสั ง คมที่ เ ปนไป
เพื่อสาธารณประโยชน ภายใตการสนับสนุนของภาครัฐ และเปนไปภายใตความรวมมือกับองคกรภาคประชา
สังคมตาง ๆ โดยรัฐบาลมิไดดําเนินการเพียงฝ`ายเดียวและรูปแบบของกิจกรรมก็ยังมีความหลากหลายดวย
ในการนี้ หากเปรี ย บเที ยบการดํ าเนิ นงานของสหพั น ธสาธารณรั ฐ เยอรมนี กับ การดํ าเนิ นงานของ
ประเทศไทยก็ อาจนํ า แนวปฏิบั ติ ที่ดีของสหพั น ธสาธารณรัฐ เยอรมนี มาพิ จ ารณาเปนขอเสนอแนะสํา หรั บ
การบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ซึ่งอาจยกตัวอยางไดดังนี้
1) การสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมตอการดําเนินงานภาครัฐ โดยใหครอบคลุมถึง
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม เชน กรณีการดําเนินงานดานแรงงานควรสงเสริมใหแรงงานกลุมตางๆ โดยเฉพาะ
กลุ มเสี่ ย ง เชน แรงงานในกลุ มเยาวชนที่ มีอายุ 15-18 ปD แรงงานตางดาว แรงงานนอกระบบ เปนตน
ในการมี ส วนรวมกั บ การดํ า เนิ น งานของรั ฐ มากยิ่ ง ขึ้ น เชน การเขามามี ส วนรวมกั บ การดํ า เนิ น งานของ
คณะกรรมการไตรภาคีระดับชาติ การดําเนินงานของสหพันธหรือสหภาพแรงงานภายใตการสงเสริมของ
ภาครัฐ เปนตน
2) การสงเสริมใหภาคประชาสังคมมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในประเด็นการดําเนินงานตาง ๆ
ของรัฐที่ เกี่ยวของ เพื่อเสริมสรางศักยภาพของผู มีสวนไดสวนเสี ยสําหรับ การมีส วนรวมตอการดํา เนินงาน

ภาครัฐ เชน การเผยแพรขอมูลความรูทางกฎหมายโดยการใชภาษาที่เขาใจงาย การจัดทําขอมูลในรูปแบบ
ของขอมูลภาพ (Infographic)
3) การประสานงานกับองคกรภาคเอกชน เชน การรวมกับภาคเอกชนในการจัดเวทีปรึกษาหารือ
และความรวมมือทางเทคนิคตาง ๆ ในเรื่องการสงเสริมใหภาคประชาสังคมมีสวนรวมตอการดําเนินงานภาครัฐ
มากยิ่งขึ้นตอไป

The 3 Cs: Context, Critical and Core

ทรรศวลัย พุทธทิพย
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักงาน ก.พ.

ตลอดระยะเวลาการฝ7กอบรมที่ Potsdam Center for Policy and Management (PCPM)
ณ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี นั้น เปนประสบการณการเรียนรูที่มีคุณคา กระตุนความคิด และที่สําคัญที่สุดสราง
แรงบันดาลใจใหผูเขียนในการทํางานที่รับผิดชอบอยูใหดียิ่งขึ้นไป โดยมีเปxาหมายสูงสุดคือการเปนสวนหนึ่ง
ของฟjนเฟŠองในการขับเคลื่อนและสรางการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการโดยเฉพาะดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล (Human Resource Management) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource
Development)
ที่ผูเขียนรับผิดชอบ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เปนหนึ่งในประเทศที่เปนผูเลนสําคัญในเวทีโลก ไมวาจะเปน
ทางดานเศรษฐกิ จ การเมื อง สั งคม และเทคโนโลยี และเปนหนึ่ ง ในประเทศสมาชิ ก ของสหภาพยุ โ รปที่
ทรงอิทธิพลโดยมีบทบาทสําคัญในการกําหนดและขับเคลื่อนนโยบายตางๆ เชน นโยบายดานการชวยเหลือ
ผูอพยพ เปนตน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีปกครองดวยระบอบสหพันธสาธารณรัฐ ประกอบดวยรัฐตาง ๆ
16 รัฐที่มีอํานาจในการตรากฎหมายและปกครองตนเอง ทั้งนี้กฏหมายตาง ๆ ดังกลาวตองอยูภายใตหลักการ
ของรัฐธรรมนูญ หรือที่เรียกวา กฎหมายพื้นฐาน (Basic Law) ที่ไดประกาศใชเมื่อ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2492
(ค.ศ. 1949) ซึ่งประกอบไปดวยหลักการสามขอที่เปนตวกําหนดโครงสรางของรัฐบาลและระบบราชการหรือ
การบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี้
1) การแยกกันของอํานาจ (Separation of Power)
2) ระบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ (Federal System of Government)
3) การปกครองดวยตัวเองของหนวยงานทองถิ่น (Self-Government for Local Authorities)
จากขอเท็จจริงดังกลาว ซึ่งรวมไปถึงรากเหงาทางประวัติศาสตรของประเทศเยอรมันที่ตองเผชิญวิกฤติ
เศรษฐกิ จ พั นธุ ฆาตชาวยิ ว และการพายแพสงครามโลกครั้ งที่ 2

เปนตน เหตุ การณเหลานี้ ล วนมี ผลตอ

การวางรากฐานและสรางประเทศของเยอรมันที่เนนการกระจายอํานาจ (Decentralization) เพื่อไมตองการให
เกิดศูนยรวมของอํานาจเหมือนสมัยการปกครองของฮิตเลอร31
ดังนั้น สิ่งที่ผูเขียนไดจากการไปอบรมครั้งนี้ ไมใช Best Practices ของประเทศเยอรมัน ดวยเหตุผล
ขางตน กลาวคือ ความแตกตางของระบอบการเมือง การปกครอง ประวัติศาสตร โครงสรางทางสังคม และระบบ
ราชการของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันกับประเทศไทย หรือจะกลาววาเปนแนวทางปฏิบัติของเยอรมันดีที่สุด
แตสิ่งที่ผูเขียนไดก็คือ วิธีการคิด วิธีการเขาถึงปjญหา วิธีการแกปjญหา และวิธีการทํางานของเยอรมันที่สามารถ
นํามาปรับใชและเปนแนวทางในการทํางานได โดยผูเขียนขอสรุปเปนสามขอหลัก คือ “หลัก 3Cs” ดังนี้
1. “Context” - ตระหนักรูและเขาใจบริบทอยูเสมอ
2. “Critical” - ตั้งคําถามอยูเสมอ
3. “Core” - ยึดมั่นในหลักการ/หัวใจ
Always being aware of “Context” : ตระหนักรู&และเข&าใจบริบทอยู#เสมอ
“Any system has a shelf-life of 5 years” ระบบอะไรก็ตามมีอายุอยูบนหิ้งแค 5 ปD32 มีความ
จําเปนอยางยิ่งที่ตองตระหนัก รับรู และทําความเขาใจกับบริบทรอบดานอยูเสมอเพื่อพัฒนางานใหสอดคลอง
กับบริบทที่เปลี่ยนไป และเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งที่เปนผลมาจากปjจจัยภายใน
และภายนอก เพื่อใหตอบสนองนโยบาย และทิศทางการขับเคลื่อนประเทศ เศรษฐกิจและสังคมใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ตอเนื่องและไมสะดุด จากการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาชั้นนํา McKinsey Company &
เรื่องกระแสโลก 4 กระแสที่กําลังเปลี่ยนแปลงโลก คือ 1) การขยายตัวของความเปนเมือง: พลวัตและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่จะไมกระจุกตัวอยูในเมืองใหญ ๆ หรือในประเทศมหาอํานาจอีกตอไป 2) การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอยางรวดเร็วและอยางกาวกระโดด ซึ่งสงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ กลาวคือการเกิดใหมของธุรกิจ
แบบใหมและเชิงสังคม 3) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเชิงประชากร: ภาวะพึ่งพิงและจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น
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เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “Introduction to Germany’s Politico-Administrative System”,

โดย Prof. Dr. Thurid Hustedt, 24 พฤษภาคม 2559.
32

Prof. Dr. Joachim Vollmuth, 23 พฤษภาคม 2559.
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ล

ะ

4) การเชื่อมตอกันที่มากขึ้นซึ่งกระตุนใหเกิดโลกาภิวัตน สรางโอกาส และการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณไมได33
กรณี ของเยอรมั น ไดประสบกั บการเปลี่ ยนแปลงเรื่ องเงื่ อนไข/สภาพการจางงาน (Employment
Condition) เมื่อไมกี่ปDที่ผานมานี้ 34 เชน การลดอัตราจางงาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อายุเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น
ของขาราชการ และความคาดหวังของประชาชน ตางก็ทาทายการทํางานของราชการ ทําใหราชการตองปรับตัว
ครั้งใหญ โดยเริ่มที่ระดับ “บุคคล” ราชการไดกําหนดสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงคของคนที่จะเขามา
รับราชการ โดยใหความสําคัญกับการสรรหาและคัดเลือกคนที่เปน “ผูใฝ`รู/เรียนรูตลอดชีวิต” เพื่อใหพรอมรับ
การเปลี่ ย นเเปลงและปรั บ ตั ว ใหไดในทุ กสถานการณ นอกจากนั้ น คนที่ เ ปนระดั บ “หั ว หนางาน” หรื อ
“ผูบังคับบัญชา” ก็ตองมีความรับผิดชอบพิเศษที่เพิ่มขึ้น คือ ตองสามารถกระตุน (motivate) ใหผูใตบังคับบัญชา
เกิดการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นในเรื่องของระบบการบริหารงานบุคคลนั้น เยอรมันไดมีการปรับและพัฒนา
รูปแบบการทํางานแบบใหมเพื่อตอบสนองความตองการของขาราชการที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสราง
อายุ ซึ่งมีผลกับรูปแบบการทํางานและแรงจูงใจในการทํางาน เชน การสงเสริมการทํางานแบบเคลื่อนที่ (mobile
working) การสรางสมดุลดานชีวิตการทํางานและชีวิตครอบครัว การกําหนดคาตอบแทนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ เพื่อใหการรับราชการเปนอาชีพที่นาดึงดูดมากขึ้นอีกดวย นอกจากนี้ การที่สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมันไดเปนสมาชิกของสหภาพยุโรปเมื่อปD ค.ศ. 1958 เปนตนมา ระบบราชการของเยอรมันไดเพิ่ม
ชองทางที่เรียกวา “International Assignment” เพื่อเพิ่มบทบาทและตัวตนของเยอรมันในเวทีระดับนานาชาติ
มากยิ่งขึ้น โดยปรับและแกไขกฎและระเบียบเพื่อเอื้อใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐเกิดความคลองตัวและ
ไ

ด

รั

บ

โ

อ
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า

ส

การทํางานระหวางประเทศมากขึ้น
Always being “Critical” : ตั้งคําถามอยู#เสมอ
ตองตั้งคําถามกับระบบ วิธีการทํางาน รวมถึงกระบวนการทํางานที่มีอยูวายังใชไดหรือไม มีขอดีขอเสีย
อะไร สามารถตอบสนองนโยบาย และนํามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานราชการหรือไม โดยเริ่มจาก
33

http://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-ﬁnance/our-insights/the-four-

global-forces-breaking-all-the-trends
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หนา 29, “The Federal Public Service-An attractive and modern employer”. โดย Federal Ministry of the

Interior, เดือนธันวาคม 2557.

ตัวเองตองมีความเปqดกวางทางความคิด และ “เปqดใจ” ทั้งนี้ ควรมีการตั้งคําถามอยูเสมอเนื่องระบบราชการเอง
ตองอยูกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง หรือบางทีโดยไมคาดคิด และถูกทาทายดวยความตองการ
แ

ล

ะ

ความคาดหวังของประชาชนที่เพิ่มขึ้น
เมื่อผูเขียนไดเรียนหัวขอ “ICT-Enabled Public Management: Going Beyond Pure ICT” โดย
Prof. Dr. Tino Schuppan ผูเขียนกลับพบวาสิ่งที่ไดกลับไมใชประโยชนของ ICT หรือ เทคโนโลยี แตเปนวิธีคิด
วิ ธี ก ารแกปj ญ หาหรื อ ยกระดั บ การทํ า งาน แทนที่ จ ะกระโดดไปหา “กลไก” หรื อ “เครื่ อ งมื อ ” ตาง ๆ
เพื่อ “แกปjญหา” หรือ “ยกระดับการทํางาน” นั้น ควรตองหันกลับมาคิด ทบทวน วิเคราะหและตั้งคําถามอยาง
จริงจังวา ปjญหาที่แทจริงคืออะไร สิ่งที่ทําอยูใชไดหรือไม และจะทําอยางไรเพื่อแกไข
กระบวนการดังกลาวควรเริ่มที่ตนเองหรือผูปฏิบัติหนางาน กอนที่จะไปขอยืม “มือ” ของคนนอก หรือที่
เรียกวา “ที่ปรึกษา” ซึ่งเปนวิธีที่เปนที่นิยมในวงกวาง ทั้งนี้ตองมีการ “ไวใจ” ใหเจาหนาที่ ตั้งคําถามและลอง
แกปjญหาหรือคิดวิธีการแกปjญหาดวยตัวเองกอน เปนตน อาจารยไดใหผูเขียนทํางานกลุม case study เรื่อง
ระบบการยื่นขอทะเบียนรถของไทยที่เกิดขึ้นจริง โดยมีโจทยให “ลดขั้นตอน” การยื่นขอทะเบียนรถ เพื่อใหทําให
เกิดความรวดเร็วในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเจาหนาที่ จากการทํา
case study ดังกลาว ผูเขียนไดตระหนักวาการทํางานที่มีลักษณะ “ทําเปนประจํา ซ้ําๆ เดิมๆ” (routine) ซึ่งรวม
ไปถึ งลั กษณะการทํ างานหรื อระบบงานที่ ทํ ากั นมาอยาง “ยาวนาน” ถาไมมี สิ่ งกระตุ น หรื อมี หลั กความคิ ด
“critical” แลว ผูปฏิบัติงานจะไมมีทางรูเลยวางานที่ทําอยูนั้นไดตอบสนองความตองการของประชาชนหรือไม
แ

ล

ะ

มีขอบกพรองอะไร
หัวใจสําคัญ คือ ตองกลายอมรับขอบกพรองและเปqดใจมองปjญหา ในกรณีของเยอรมันนั้น การทํางาน
ของรัฐมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและมีระบบการตรวจสอบความถูกตองและความมีประสิทธิภาพ
ของกฏหมาย หรือกฏระเบียบตางๆ รัฐบาลจะมีการทบทวนกฏหมายที่ไดประกาศใช ผานการรับฟjงความคิดเห็น
ของประชาชนและมอบหมายเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตรวจสอบ วิเคราะห ทบทวน กฏหมายดังกลาว และรัฐบาลก็
พรอมที่จะปรับปรุงหรือแกกฏหมาย กฎระเบียบดังกลาว เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
Always get to the “Core” and adhere to it: ยึดในหลักการ
ระบบหรือนโยบายอะไรก็ตามตองสรางขึ้นมาโดยมี “หลักการ” หรือมี “หัวใจ” ซึ่งรวมไปถึงการสราง
การเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม ตองเปลี่ยนไปถึง “หลักการ” หรือ “หัวใจ” ไมใชเปลี่ยนเเคผิว กลาวคือ ตองมีเหตุ

และผล ซึ่ งรวมไปถึ งการตอบคํ า ถามวา “มี ห รื อไมมี เ พราะอะไร” “ทํ า เพื่ ออะไร” “เปx า หมายคื ออะไร”
เมื่อการทํางานเริ่มตนจาก “หลักการ” เเลว จะมีการรอยเรียงระบบ กลไกลตาง ๆ ที่มีในองคกรเพื่อตอบโจทย
หรือมุ งตรงไปยั ง “หลักการ” ที่ตั้งไว ดังจะเห็นไดจากกรณีการเปลี่ ยนวัฒนธรรมการทํางานของราชการของ
เ

ย

อ

ร

มั

น

เมื่อระบบราชการถูกทาทายดวยการเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่เปนการทํางานที่มุงเนนกฏและระเบียบ (rules-andregulation oreinted) ซึ่งเปนวิธีและวัฒนธรรมการทํางานที่ดําเนินมาเปนระยะเวลาหลายทศวรรษ ไดคอย ๆ
เปลี่ยนรูปแบบการทํางานเปน “มุงเนนผลสัมฤทธิ์ (result-oreinted)” ซึ่งถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงในระบบดับ
รากฐานสํ าคัญ (fundamental change) รัฐบาลเยอรมั นมองวาการเปลี่ ยนเเปลงแคระดับ “โครงสรางการ
ทํ างาน” หรื อ “โครงสรางองคกร” นั้ นไมเพี ยงพอ แตตองเปลี่ ยนแปลงสวนที่ เปน “core” นั่ นก็ คื อ “การ
เปลี่ยนแปลงวั ฒนธรรมการทํ างาน” ของคนในระบบราชการ เพื่ อใหสามารถขับเคลื่ อนระบบและโครงสราง
รูปแบบใหมได
ในเชิงการบริหารงานบุคคลนั้น การปรับและเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคลมีความจําเปนอยางยิ่ง
เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยเริ่มตั้งแต การวางแผนกําลังคน การสรรหาเเละเลือกสรร การพัฒนา
การรักษาไว และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เนื่องจาก “หลัก” เปลี่ยน “เปxาหมาย” เปลี่ยน “คน” ที่ระบบ
ราชการตองการคัดเลือกเขามาเพื่อมาขับเคลื่อนและทํางานก็ตองเปนคนที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่เฉพาะ
และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
อี กตั วอยาง คื อ กรณี ของความพยายามที่ จ ะทํ าใหระบบราชการ หรื อการใหบริ การประชาชนมี
ความทันสมัย (Modernization) โดยการเปลี่ยนใหเปน E-Government ซึ่งไมใชแคการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การทํางานหรือเติมตัว E เขาไปหนาคําวา Government แลวจะทําใหพลิกโฉมการทํางานของราชการหรือรัฐบาล
แทที่จริงแลว E-Government เปนเรื่องของ Information Communication Techonology (ICT) เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ชวยใหเกิดการออกแบบการปรับโครงสรางหรือกระบวนการ ขั้นตอนการทํางานของ
รัฐ ในการใหบริการสาธารณาหรือชวยในการตัดสินใจ35 กลาวคือ การที่จะเปลี่ยนรัฐบาลใหเปน E-Government
นั้ น ไมใชเพี ยงแคนํ า “คอมพิ วเตอร” มาใช โดยที่ ยั งคงรู ปแบบการทํ างาน หรื อวิ ธี การทํ างานแบบเดิ มไว
E-Government เปนมากกวาการใหบริการสาธารณทางอินเตอรเนต อันที่จริงแลว E-Government คื อ
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เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “ICT-Enabled Public Management: Going Beyond Pure ICT,”

โดย Prof. Dr. Tino Schuppan, 30 พฤษภาคม 2559.

“ความทาทาย”ขององคกรในการปรับรูปแบบการทํางาน วิธีคิดของคนในองคกรตองาน และผลของงานที่ทํา
ซึ่งเปนถือวาเปน “หลัก” หาใชเปน “ยาวิเศษ” แตอยางใด
การบริหารงานบุคคลมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งในการทําหนาที่เปน “คูคิดเชิงกลยุทธ” และ “ตัวแทน/
ผูนําการเปลี่ยนแปลง” กลาวคือ เปนคูคิดหรือ “หมาก” ตัวสําคัญในการชวยฝ`ายบริหารวางแผนกําลังคน สรรหา
และคัดเลือก “คนที่ใช” มาขับเคลื่อนองคกร พรอมทั้งออกแบบระบบการบริหารงานบุคคลอยางมีเชิงกลยุทธ
มี เปx าหมายที่ ชั ดเจน และสอดคลองกั บทิ ศทางการขั บเคลื่ อนประเทศ ทั้ งในเชิ งเศรษฐกิ จและสั งคม รวมถึ ง
สอดคลอง กับบริบทตางที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุ การรวมตัวของกลุมประเทศตางๆ
เปนตน ดังนั้น การบริหารงานบุคคลควรมีความ “ยืดหยุน”กับปjจจัยและความทาทายตางๆ แตมี “หลักการ”
และ “เปxาหมาย” ที่ชัดเจนเสมอ
Be aware of the Context…Be Critical…Get to the Core
“Be the change you wish to see in the world”- Gandhi

บทเรียนที่ไดรับจากเยอรมนี
นิสา มีแสง
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
กรมพัฒนาที่ดิน
สิ่งที่ไดตระหนักจากการเรียนรูในการเขารับการฝ7กอบรม ณ ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ระหวางวันที่ 23 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2559 คือ ไมแปลกใจเลยวา ทําไมประเทศไทยยังคงวนเวียนไม
กาวหนาไปถึงไหน เพราะการไดมาเรียนรูหลักการบริหารจัดการภาครัฐของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ทําให
ไดขอคิดและตระหนักวา คุณภาพของประชาชนในประเทศจะทําใหประเทศกาวหนาไปได แต8ความเชื่อมั่น
ในผูนําประเทศจะทําใหประเทศกาวหนาไปไดมากกว8า
ในระหวางงานเลี้ ย งครบรอบ 10 ปD ของความรวมมื อ ระหวางประเทศไทยและประเทศสหพั น ธ
สาธารณรัฐเยอรมนี โดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงานก.พ.) กับ Potsdam Center
for Policy and Management (PCPM), University of Potsdam ในการจัดฝ7กอบรมหลักสูตร
Leadership and Change เพื่อพัฒนาขาราชการไทย ซึ่งประกอบดวย ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
ขาราชการผูนําคลื่นลูกใหม (NWLDP) และขาราชการระดับชํานาญการพิเศษที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนาทีมงาน ซึ่ง
ตลอดระยะเวลา10 ปDที่ผานมา มีขาราชการที่ผานการฝ7กอบรมไปแลวไมต่ํากวา 100 คน ที่ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะ เพิ่มพูนความรู จากโครงการความรวมมือดังกลาว ไดมีโอกาสสนทนากับอาจารยที่มารวมงานทาน
หนึ่ง ซึ่งเนนย้ําความเขาใจตอประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมากยิ่งขึ้น กลาวคือ ความเชื่อมั่นในผูนํา
ประเทศของประชาชนชาวเยอรมนี ทําใหประเทศขับเคลื่อนไปไดดี แมวา ประชาชนอาจไมพอใจตอนโยบาย
ของผูนําประเทศ ซึ่งเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีอัตราการเสียภาษีรายได
ใหกับรัฐในอัตราที่สูงมาก แตความเชื่อมั่นของประชาชนตอผูนําประเทศที่ไดวางระบบสวัสดิการ ความเทา
เทียมของสิทธิที่ประชาชนทุกคนพึงมี และประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการของรัฐไดอยางเทาเทียม จึงทํา
ใหประเทศยังคงพัฒนาและกาวหนาไปได เพราะยึดมั่น และเชื่อมั่นในแนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล
และผูนําประเทศของตน
ขอคิดสําคัญที่ไดจากเรียนรูหลักสูตรที่ประกอบดวยเนื้อหาวิชาที่หลากหลาย ไดแก การบริหารจัดการ
ภาครั ฐตามหลั กธรรมาภิบาล การปฏิรู ประบบราชการสู ภาคเอกชน ระบบการปกครอง และการบริหาร
ราชการของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและภาคเอกชน ระบบ
การบริหารการบริการสาธารณะ เทคนิคและหลักการเจรจาเพื่อการตอรอง ตลอดจนความรวมมือของประเทศใน
กลุมสหภาพยุโรป (European Union) กับประเทศในภูมิภาคเอเซีย พรอมเรียนรูการบริหารจัดการภาครัฐตาม
หลักธรรมาภิบาลของประเทศตางๆ และฝ7กปฏิบัติการเปนผูนํา เพื่อนําไปใชในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของภาครัฐ ศึ กษาดูงานหนวยงาน ที่ ทําใหเกิด มุมมองที่สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิ บัติ งาน ไดแก

อาคารรัฐสภา ระบบบริหารราชการของรัฐบาล ประวัติศาสตรของชนชาติเยอรมนี และหนวยงานของรัฐใน
ระดับทองถิ่น
ซึ่งนําไปสูขอเสนอแนวคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. การสรางผูนําที่ดี ถือเปนปjจจัยหลักที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือการปรับปรุงระบบการ
ทํางานของภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ ดวย ผูนํา หรือ ผูบริหารองคกร คือ บุคคลสําคัญที่จะเปนผูกําหนดความ
ตองการ หรือเปxาหมายการเปลี่ยนแปลงขององคกรที่ตองการใหเกิดขึ้น และเปนผูนําพาองคกรไปสูจุดมุงหมาย
หรือเปxา หมาย การปรับ ปรุงหรือเปลี่ยนแปลงจะประสบความสํา เร็จหรือไม จึงขึ้ นกับผูนํ า ที่ตองเปนผูที่ มี
ความสามารถทั้ง ในดานการปรับเปลี่ยนตนเอง มีความเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของบริบทตางๆ ที่เกี่ยวของ
ในทุกระดับ ซึ่งไมหยุดนิ่ง เกิดการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เปนบุคคลที่มีวิสัยทัศน และมีความพรอมที่จะ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้น มีความสามารถหรือทักษะในการสื่อสารที่ดี เพื่อสามารถโนมนาว
คนในองคกรใหเห็นในเปxาหมายเดียวกันได มีการปฏิสัมพันธเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับผูใตบังคับบัญชา
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รูวา ศักยภาพหรือทักษะขององคกรที่จําเปนตองพัฒนาคืออะไร แลวบริหารจัดการ หรืออํานวยการใหองคกร
และบุคลากรใหไปสูเปxาหมาย มีระบบการติดตามเพื่อชวยแกไขปjญหาหรือขอติดขัดอยางตอเนื่องเปนระยะ
เพื่อไมใหระบบ วิธีการ หรือบุคลากรที่ไดปรับปรุง ริเริ่มเปลี่ยนแปลงนั้นกลับคืนสูสภาพเกาดังเดิม
ดังนั้น ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง จึงตองนําองคกรใหเปนองคกรที่ไมหยุดนิ่ง เปนองคกรที่ตื่นตัวอยู
เสมอ จึงจะเกิดความกาวหนา สามารถนําองคกรไปสูเปxาหมาย อาจจําเปนตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางเปน
บางเรื่อง หรือเปลี่ยนแปลงอยางมากในเรื่องที่จําเปน โดยผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง จะเปนผูตัดสินใจวา อะไร
คือ ความเหมาะสมสําหรับบริบทหรือสภาพที่องคกรมีอยู ซึ่งเปนปjจจัยหลักที่จะนําพาองคกรไปสูการบริหาร
จัดการภาครัฐแบบธรรมาภิบาลได
2. การวางแผนหรือตัดสินใจบนพื้นฐานขอมูลที่ถูกตองแม8นยํา สอดคลองกับแนวคิดที่ไดจากการ
เรียนรูระบบการทํางานของชนชาติเยอรมนี การไดเรียนรูประวัติศาสตรและบทเรียนของสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี ที่ตองพายแพสงครามโลกถึง 2 ครั้ง จึงเปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหคนในชาติเรงพัฒนาตนเองให
กาวหนาทั ด เที ย มกั บ นานาประเทศในยุ โ รป มี จิ ต สํ า นึ ก ที่ จ ะรวมกั น รั บ ผิ ด ชอบและสรางประเทศชาติ ใ ห
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ผูนํ า ประเทศเมื่ อไดบริ ห ารประเทศ ก็ เ ปนผู นํ า ที่ มีวิสั ย ทั ศน มี ความมุงมั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาประเทศใหกาวหนา
ทั้งดานเศรษฐกิ จ และสั งคมใหเจริญ ยิ่งขึ้น คิ ด ถึงประโยชนสวนรวม ประหยัด ใชทรัพยากรอยางรู คุณคา
สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของประชาชน จึงบริหารราชการประเทศใหเกิดความโปรงใส ประชาชนทุกคน
ตระหนักถึงบทบาทหนาที่พลเมืองที่ดีที่มีตอประเทศชาติ และชวยตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ ดังที่ได
เรี ยนรู ระบบการทํ างานของรัฐ บาลเพื่ อออกกฎระเบี ยบ หรื อนโยบายใหม (Better regulations in
Germany) ชวยใหเขาใจประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไดดีขึ้น กลาวคือ รัฐบาลกลางของเยอรมนี (the
Federal
Government)

ทําการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางาน จนไดเปนกระบวนการทํางานที่รัดกุม ซึ่งเปนผลมาจาก การพัฒนา
แนวทางการบริหารประเทศ และกําหนดเปนมาตรฐานวิธีการปฏิบัติ ที่มีการปรับปรุงมาเปนลําดับ ตั้งแตปD
1984 ถึง 2006 เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีกระบวนการกลั่นกรอง ตรวจสอบที่ดี สามารถลดจํานวน
รายงานที่เกี่ยวของเปนจํานวนมาก โดยมีหลักพิจารณาที่สําคัญ คือ สิ่งใหมที่จะนํามาเปนนโยบายตองลด
คาใชจายของประเทศไดจริง ผานการวิเคราะหวางแผนและตัดสินใจบนพื้นฐานขอมูลที่รอบดาน ถูกตอง เปนที่
เปqดเผยตอสาธารณะ ทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบจนถูกตองมั่นใจถึงผลลัพธที่จะเกิดขึ้น
วา ดีจริง รวมทั้งตองเปนนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติซึ่งเปนฉันทามติที่ไดการยอมรับจากภาคการเมือง ซึ่ง
กระบวนการทํ า งานดั งกลาวของเยอรมนี ทํ าใหทั้ งภาครั ฐ ภาคธุ ร กิ จ เอกชน รวมทั้ งประชาชน สามารถ
ประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา ลดความยุงยากซับซอน จนเกิดเปน กระบวนการทํางานที่ดี ขอมูลที่
นํามาใชประกอบการตัดสินใจครบถวน ถูกตอง มีกระบวนการตรวจสอบ กลั่นกรองทั้งจากหนวยงานของรัฐ
โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความโปรงใส สาธารณะสามารถตรวจสอบได
จึงมั่นใจไดวา นโยบาย หรือกฎหมายที่จะนํามาบังคับใชใหมดี เพื่อทดแทนวิธีเกาที่สิ้นเปลือง ลาสมัยออกไป
จึงอาจกลาวไดวา หลักการทํางานที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานขอมูลที่มีความแมนยํา รอบคอบ ถูกตองที่ใชใน
การวางแผน มีระบบการตรวจสอบ กลั่นกรอง ที่ดี ดังกลาว สงผลใหประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมี
ความกาวหนา เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
3. การใชระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่นําไปสู8การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานไดจริง
ดวยประสบการณทํางานที่ผานมาหลายหนวยงาน มีความเชื่อมั่นวา เปนอีกหนึ่งปjจจัยสําคัญที่จะนําพาองคกร
ไปสู เปxา หมายการทํ างาน ที่กอใหเกิ ด ความกาวหนา มีการพั ฒนาอยางตอเนื่อง ไดผลลั พธที่ แสดงใหเห็ น
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานของหนวยงาน ดังนั้น กระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
เพื่อใชวั ดความกาวหนาของผลลัพธที่ เกิด ขึ้น จากการปฏิ บัติร าชการ เปนตั วชี้ วัดที่ สามารถสะทอนผลการ
ดําเนินงานที่ดีของหนวยงาน เปนตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ แลวถายทอดสูหนวยงานตางๆ ภายใตกระบวนการกํากับ
ศึกษาวิเคราะหการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน เพื่อกําหนดเปนตัวชี้วัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ไดจริง ในทุกระดับการปฏิบัติงาน และครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติงานในระดับบุคคลดวย เพื่อใหการวัดผล
สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานในแตละระดับ จะนําไปสูเปxาหมายใหญในระดับขององคกรไดจริง กลาวคือ (1)
วิสัยทัศน ยุทธศาสตร หรือทิศทาง นโยบายของหนวยงาน จะถูกกําหนดเปนเปxาหมายหรือผลลัพธที่ตองการให
เกิ ดขึ้ นในระดั บกรม และถายทอดสู (2) การกํ าหนดเปนแผนงาน/โครงการ ที่ส อดคลองกับ ผลลัพธหรื อ
เปxาหมายที่ตองการใหเกิดขึ้นในภาพของกรม ซึ่งอาจเปนเปxาหมายระยะสั้น ภายใน 1 ปD หรือเปxาหมายระยะ
กลาง 3-4 ปD และเปxาหมายระยะยาว ซึ่งจะถายทอดสู (3) การกําหนดแผนงาน/โครงการในระดับสํานัก/กอง
เพื่อใหไดผลลัพธ หรือผลงานตามเปxาหมายที่ไดรับมาจากกรม ตามระยะเวลาดําเนินงานตางๆ นําผลลัพธที่
ต อ ง ก า ร ใ ห เ กิ ด ขึ้ น ใ น ร ะ ดั บ สํ า นั ก / ก อ ง ถ า ย ท อ ด สู ( 4 ) ก ลุ ม /
ฝ`าย ที่กําหนดแผนงาน/โครงการ ที่ตองสามารถเชื่อมโยงสูเปxาหมายของสํานัก/กอง ไดจริง และนําสูเปxาหมาย
ของผลการปฏิบั ติ งานระดั บ บุคคล ซึ่ ง (5) บุ คคลมี เปx า หมายการปฏิ บั ติงานตามแผนงาน/โครงการที่ ต อง

ตอบสนองตอเปxาหมายของกลุม/ฝ`าย สูเปxาหมายของสํานัก/กอง และนําไปสูเปxาหมายหรือผลลัพธของกรม
หรือหนวยงานไดจริง
ซึ่งการพัฒนาหนวยงานใหสามารถบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล มีการวัดผล การวางแผน
การตัดสินใจบนพื้นฐานขอมูลที่ถูกตองแมนยํา จะทําใหเกิดความกาวหนา มีผลการปฏิบัติราชการที่กอใหเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่อง สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรในหนวยงานไดปฏิบัติงานดวยความมุงมั่น อยาง
แข็งขั น ดวยเชื่อวา เมื่อทุ มเทปฏิบั ติงานราชการดวยความวิ ริยะ อุต สาหะแลวจะไดรั บผลตอบแทนที่ดี มี
ความกาวหนาในอาชีพ ทั้งนี้ มีขอคิดวา ผูนําหรือ ผูบริหาร เปนบุคคลสําคัญอยางยิ่ง ที่ตองสามารถบริหาร
จัดการ เปลี่ยนแปลงพัฒนา นําพาองคกรไดเปนอยางดี สามารถบริหารงานที่สงเสริมสนับสนุนใหขาราชการที่
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ความมุงมั่น จนเกิดผลลัพธจากการปฏิบัติราชการที่ดี ไมยอทอ และยังคงมุงมั่นตอการปฏิบัติราชการใหดียิ่งขึ้น
ตอไป และสามารถบริหารจัดการกับขาราชการที่ทอแท ไมกระตือรือรน ไมเห็นความกาวหนาในตําแหนง
หนาที่ ใหเกิดการตื่นตัว หันมาเปลี่ยนแปลง พัฒนาความรู และความสามารถของตัวเอง เพื่อเพิ่มสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของตนใหดีขึ้น เพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลงขององคกร การเปลี่ยนแปลงสถานการณโลก
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ในการปฏิบัติงานได ไมเปนปjญหา หรือสงผลกระทบกับเปxาหมายหรือผลลัพธของหนวยงาน
4. การพัฒนาบุคลากร ถือเปนอีกปjจจัยสําคัญที่จะทําใหองคกรไปสูเปxาหมาย ดวยผลการปฏิบัติ
ราชการที่ดี เกิดขึ้นไดดวยการขับเคลื่อนของบุคลากรในระดับตางๆ ตั้งแต ผูบริหาร หรือผูนําองคกร ที่ตองมี
ความรู ความสามารถ มีทักษะ และสามารถตัด สิ นใจ วาจะนํ าพาองคกรไปสู เปxา หมาย หรื อทิ ศทางใด มี
บุคลากรในระดับการวางแผน การกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับเปxาหมาย เพื่อเปน
ขอเสนอสําหรับผูบริหาร ใชประกอบการตัดสินใจ มีบุคลากรระดับปฏิบัติงาน ทั้งในกระบวนการทํางานหลัก
และกระบวนการทํางานสนับสนุนของหนวยงาน ที่ทํางานสอดรับกับไดเปนอยางดี ซึ่งควรตองเปนผูมีความรู
ความเขาใจในกระบวนการทํางานที่ตนเองปฏิบัติอยู เพื่อใหเกิดผลลัพธตามที่ไดตั้งเปxาหมายไว
การบริห ารผลการปฏิ บั ติงาน (performance management) ภายใตสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงาน และบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจะทําใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้น มีการ
พัฒนา เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานใหดีขึ้น ซึ่งตอง
ทําควบคูไปกับการพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะ สมรรถนะของบุคลากรผูปฏิบัติงานใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมเปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลงพัฒนารูปแบบกระบวนการทํางานที่ได
ปรับปรุงใหดีขึ้น เพื่อใหผลงาน ผลลัพธเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได
โดยไมเกิดขอผิดพลาด
ดังนั้น เพื่อใหมั่นใจไดวา บุคลากรในองคกรหรื อหนวยงาน ซึ่งเปนกลไกสําคัญที่จะขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆ ใหสามารถปฏิบัติงานไปสูเปxาหมายได การพัฒนาบุคลากรของรัฐ ภายใต
แผนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานตนสังกัด และ แผนการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการ
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พลเรื อน (สํา นั กงาน ก.พ.) ลวนทํ าใหบุคลากรที่ไดรั บ การพัฒ นา มี ความรู ทั กษะ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานไดดีขึ้น การสงเสริมใหบุคลากรในระดับตางๆ ทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับ
ชํ า นาญการพิ เ ศษ จากหนวยงานที่ ห ลากหลาย มาเรี ย นรู พั ฒ นาศั ก ยภาพรวมกั น ภายใตทุ น สํ า หรั บ ผู มี
ศักยภาพสูง (Talent Network) หรือ ทุนฝ7กอบรมอื่นๆ จะเกิดประโยชนทั้ง บุคลากรระดับผูปฏิบัติไดเรียนรู
จากผูที่มีประสบการณมากกวา และบุคลากรระดับชํานาญการพิเศษไดทบทวนความรู ถายทอดประสบการณ
และสรางความกระตือรือรน เกิดการตื่นตัว มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหดีขึ้น นอกจากนี้ เปนการสรางเครือขาย
บุคลากรที่มีศักยภาพ เกิดการเชื่อมโยง เกิดการเรียนรูระบบการทํางานระหวางหนวยงานเพื่อนํามาประยุกตใช
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตนในแตละหนวยงานใหดีขึ้น ซึ่งจํานวนบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนา และปฏิบัติงานอยูในทุกๆ ระดับ ทุกๆ องคกร ไดรับมุมมองที่ดี มีความมุงมั่นที่จะพัฒนา และนําพา
องคกรไปสูเปxาหมายที่ดีขึ้น เหมือนนานาประเทศที่ไดชื่อวา เปนตนแบบของการบริหารราชการที่ดี มีความ
โปรงใส ซื่อสัต ย จึ งเปนแรงผลักดันที่สํ าคัญ ขององคกรตางๆ เกิดการพัฒ นา เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาไดรับการสนับสนุนใหเปนผูนําองคกร จึงสามารถบริหารนําพาองคกรไปสูการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่
ดี เมื่อเปนผูวางยุทธศาสตร แผนงานดําเนินการ จึงสามารถวางแผนบนพื้นฐานขอมูลที่ถูกตองแมนยํา สําหรับ
ใหผูบริหารใชตัดสินใจไดอยางถูกตอง และเมื่อเปนผูปฏิบัติ จึงสามารถนําความรู ความสามารถมาใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแกองคกร ดังนั้น ประโยชนที่เกิดขึ้นเหลานี้ จึงทําใหภาครัฐ
มีการพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น ผานแผนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ที่ตอบสนองตอภารกิจ ของทั้งหนวยงาน
และพัฒนาประเทศไปสูความกาวหนาได

Leadership and Change สําหรับการกาวเขาสู8การเปSนผูบริหารระดับกลาง
ผัสสพร นภาวรรณ
นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการพิเศษ
สํานักงาน ก.พ.ร.
การจะกาวขึ้นเปนผูนํา ไมใชเรื่องยากนัก โดยเฉพาะในระบบราชการที่สวนใหญยังคงเปนระบบที่มี
การเลื่อนตําแหนงไปตามลําดับอาวุโส แทบจะพูดไดวาเมื่อถึงเวลาผูนําจะเกิดขึ้นมาจากผูที่มีความอาวุโสในหนวยงาน
หลายครั้งหนวยงานจึงไดเพียงตัวบุคคลที่ถูกกําหนดใหเปนผูนําเมื่อถึงเวลา แตความสําคัญของการเปนผูนํา
นาจะมีอะไรที่มากกวานั้น คําวา “ผูนํา” น8าจะมาพรอมลักษณวิเศษณ5 “ที่ดี” ต8อทาย เพื่อทําใหการเปSน
ผูนํานั้นมีคุณค8า มีความวิเศษณ5 หรือ พิเศษ มากขึ้น
ดังนั้น ผูที่กําลังจะกาวขึ้นสู8การเปSนผูนําจึงควรเตรียมความพรอม เริ่มจากการตั้งคําถามกับตัวเองวา
เมื่อวันเวลาที่เราจะกาวสูการเปนผูนํานั้นมาถึง เราจะเปSน “ผูนําที่ดี” ไดอย8างไร
หากมีหนึ่งคําถามวา “ตองการผูนําที่เปนแบบไหน” คงมีคําตอบที่มากมายหลากหลาย แตคําตอบ
พื้นฐาน คงเปน ผูนําที่มีความสามารถ มีความรู ฉลาด มีวิสัยทัศน เขาใจและสามารถนําใหผูใตบังคับบัญชา
ไปถึ งจุด หมายหรื อความสํ า เร็ จ ของงานได มี ความชั ด เจนในสิ่ งที่ สั่ งใหดํ า เนิ นการ ซึ่งคํ า ตอบดั งกลาวเปน
คุณสมบัติพื้นฐานที่ผูนําที่ดีควรมี ที่ผูใตบังคับบัญชาคาดหวัง
แตการอบรม “Talent Network 2016: Young Leader’s Training Course for Thai Officials”
ณ Potsdam Center for Policy and Management (PCPM) ไดเปqดโลกทัศนและมุมมองที่กวางขึ้นใหกับ
ผูเขารับการอบรม เพราะไดสรางความตระหนักใหเห็นถึงความสําคัญของปjจจัยความเปนผูนําบางอยาง ที่อาจ
เปนเพียงมุมมองเล็ก ๆ ที่หลายคนอาจไมไดใหความสําคัญมากอน แตแทจริงแลวมีความสําคัญเชนกัน
โดยผูเขียนจะขอกลาวถึง L E A D E R ในประเด็นที่มีความโดดเดนที่ผูเขียนคิดวานาจะนํามา
กลาวถึง เปนแงมุมที่ผูอานอาจนําไปปรับใชกับการทํางานในบริบทของประเทศไทยได
L E A D E R – Leading – การนํา
บทบาทของผูนําในมุมมองที่ไดเรียนรูเพิ่มเติมและนาจะนํามาปรับใชกับการเตรียมกาวขึ้นสูการเปนผูนํา
คือ การปรับเปลี่ยนโฟกัสของการเปนผูนําที่มีกระบวนทัศนแบบดั้งเดิม (traditional paradigms of leadership)
ที่มุงเนนการสั่งการและควบคุม (command and control) ยึดถือลําดับชั้น (hierarchy) มีการแบงแยกอยาง
ชัดเจนระหวางผูนําและผูตาม (clear distinction of leaders & followers) เปนผูนําที่มีกระบวนทัศนสมัยใหม
(Modern Paradigms of Leadership) ที่มุงเนนการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม การทํางานรวมกับผูอื่นทั้งภายใน
และภายนอกองคกร (adaptation and social influence) ซึ่งผูนําควรมีองคความรูและทักษะความเชี่ยวชาญ

(knowledge & skill) ในเรื่องนั้น ๆ รวมทั้งมีทัศนคติเชิงบวก (positive attitude) ทําความเขาใจตอความคิด
หรื อ วั ฒ นธรรมการทํ า งานของผู รวมงานภายใตบริ บ ทของหนวยงานนั้ น ๆ โดยเฉพาะการทํ า งานกั บ
บุคคลภายนอกองคกรหรือจากนานาประเทศ และยอมรับดวยความจริงใจจากภายใน ในฐานะของผูนํา
ผูนําที่ดีจึงตองศึกษาเรียนรูอยางตอเนื่อง และปรับวิธีการนําใหเหมาะสม เปนผูริเริ่มใหเกิดการทําตาม
และนําผูตามไปสูจุดหมาย รับฟjงผูตามดวยใจ สรางอินเนอร (Inner) ใหกับตนเอง ระลึกอยูเสมอวาตนเองเปน
ผูนําที่จะตองลงมือทํา (take action) ไมมัวแตรอเวลาหรือรอโอกาส แตตองเปนผูสรางโอกาสและนําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
L

E A D E R – Encourage collaboration – ส8งเสริมใหเกิดความร8วมมือ

ผูนําที่ดีควรสงเสริมใหเกิดความรวมมือของผูใตบังคับบัญชา ทีมงาน และผูที่เกี่ยวของ โดยเนนการ
“แสวงจุดรวม สงวนจุดตาง” เพื่อใหทุกฝ`ายยอมรับในจุดรวมที่เปนเปxาหมายและแนวทางรวมกันในการทํางาน
โดยเปนผูบริหารจัดการใหทุกคนเกิดการยอมรับวาแตละคนยอมมีแนวความคิด ความสนใจ ความถนัด ในวิถี
ที่ตางกัน จึงควรใหอิสระในการคิด แลวคอย ๆ ปรับความคิดและแนวทางในการทํางานเขาหากัน แทนที่จะตีกรอบ
การทํางาน โดยพยายามคนหาเพียงจุดรวม แมอาจตองใชระยะเวลาแตผลที่ไดรับคุมคา ผูนําจึงควรดึงจุดรวมนั้น
มาเสริมใหมีความแข็งแกรงขึ้น แลวนําจุดตางของแตละฝ`ายมาเขาสูกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
ดึงสวนที่เล็งเห็นวาเปนประโยชนและสามารถปรับใหทุกคนยอมรับและพรอมนําไปดําเนินการเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาเปนขอตกลงที่เปนจุดมุงหมายรวมกันของทุกฝ`ายตอไป ผูนําที่ดีจึงควรเปqดโอกาสใหทีมงานรวมแสวงหา
ทางเลือกในการกาวไปสูจุดหมายที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วกัน
มุมมองขางตนเปนแงมุมที่ไดเรียนรูจากแนวทางในการปกครองและบริหารราชการของสหพัน ธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ที่เนนการยอมรับรวมกันของทุกภาคสวน ทั้งในภาครัฐ ซึ่งประกอบดวย 1) รัฐบาลกลาง
(Federal) ไดแก กระทรวง/ทบวง/กรม ตาง ๆ 2) รัฐบาลระดับรัฐ 16 รัฐ (Länder) ไดแก กระทรวง/ทบวง/
กรม ตาง ๆ ที่อาจเหมือนหรือแตกตางจากกระทรวง/ทบวง/กรม ในระดับรัฐบาลกลาง 3) รัฐบาลระดับทองถิ่น
(Local) ไดแก 116 เมืองขนาดเล็ก (county cities) 312 เมือง (counties) 14,800 หนวยการปกครอง
ทองถิ่น (local government) โดยการจัดโครงสรางในการปกครองและการบริหารมีความยืดหยุน เนนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน รัฐบาลกลางมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและออกกฎหมาย รวมถึงการกํากับดูแล
ดานกฎหมายและความเหมาะสมของงบประมาณ รัฐบาลระดับรัฐและทองถิ่นมีหนาที่ในการนํานโยบายและ
กฎหมายไปปฏิบัติ โดยมีอิสระในการบริหารจัดการและควบคุมการปฏิบัติงานในพื้นที่ตามที่กฎหมายรับรองไว
และเยอรมนีก็ไมลืมที่จะใหความสําคัญกับการมีสวนรวมและการยอมรับของภาคเอกชนและภาคประชาชนดวย
จะเห็นไดวาแมการปกครองของเยอรมนีจะมีความหลากหลาย แตก็สามารถใชหลักการบริหารแบบ “แสวงจุดรวม
สงวนจุดตาง” มาใชในการปกครองไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผูนําของประเทศจะสงเสริมใหทุกภาคสวน
รวมมือกัน เปqดใหแสดงความเห็นทั้งในจุดที่เห็นรวมและจุดที่เห็นตาง จนเกิดเปนฉันทานุมัติตอนโยบายและ
กฎหมายที่รัฐบาลจะเปนผูกําหนด โดยทุกหนวยการบริหารที่เกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียในทองถิ่นใหการยอมรับ
ทําใหความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นไดรับการปxองกันหรือแกไขตั้งแตเริ่มตนกระบวนการ และเมื่อรัฐบาลกําหนด

นโยบายหรือกฎหมายใด ๆ จึงเปนที่มั่นใจไดในระดับหนึ่งวาจะไดรับการยอมรับและสนับสนุนการดําเนินการ
จนกระทั่งบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวดวยความรวมมือจากทุกฝ`ายอยางเต็มที่
LE

A D E R – Alternative – แสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด

ผู นํ า ที่ ดี ไ มจํ า เปนตองทุ มทรั พ ยากรที่ มี ทั้ ง หมดเพื่ อ แลกมาซึ่ ง ผลลั พ ธที่ ดี ที่ สุ ด แตควรแสวงหา
ทางเลือกที่ดีที่สุด และใชทรัพยากรที่มีอยางคุมคาที่สุด ในการนําผูใตบังคับบัญชาหรือทีมงาน ไปสูจุดหมาย
หรือความสําเร็จรวมกัน ซึ่งกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับทุกฝ`าย หลักการในสวนนี้ เปนสวนที่ไดรับความรูจาก
Session “An Introduction to Negotiation Management” ซึ่งมีหัวใจอยูที่การแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด
ในการเจรจาตอรองขอตกลง (Seek for “BATNA”- Best Alternative to a Negotiate Agreement)
โดยผู เจรจาตองทํา การวิเ คราะหขอมูล ของฝj°ง ตนเองและขอมูล ของฝj°ง ตรงขามอยางละเอีย ดรอบคอบ
เพื่อตั้งเปxาหมายของการเจรจาวาตองการใหการเจรจาขอตกลงออกมาเชนไร จุดใดคือจุดที่สมเหตุสมผล หรือ
ควรจะยกเลิกเมื่อใด ซึ่งผูเจรจาตองมีทัศนคติเชิงบวก (positive attitude) ในการเจรจากับผูที่ตองปฏิบัติ
ภารกิจขององคกรรวมกัน รวมถึงผูใตบังคับบัญชาหรือทีมงาน ผูนําตองดําเนินการดวยความสุขุมเยือกเย็น
(keep your emotional calm) ตั้งเปxาไวในใจ (keep your “Goals” in mind) แลวประเมินสถานการณ
และทําการเจรจาตอรองเพื่อใหไดมาซึ่งขอตกลงที่ ดีที่สุดที่ทุกฝ`ายมี ความรู สึกพอใจรวมกั นและพรอมที่จ ะ
ดําเนินการตามขอตกลงนั้นอยางเต็มที่
ในที่นี้จะขอยกตัวอยางเปน Case ในเชิงธุรกิจเพื่อใหเห็นภาพที่งายและชัดเจน สมมติวาคุณทํางาน
เปนหัวหนาฝ`ายจัดซื้ออยูในบริษัท A และตองทําการเจรจาตอรองเพื่อซื้ออุปกรณชิ้นหนึ่งเปนการเรงดวน เพื่อ
สงใหฝ`ายผลิตของบริษัท A นําไปใชในกระบวนการผลิตสินคา บริษัทตองการสินคาที่ดีที่สุดแตมีงบประมาณ
และเวลาจํากัด เพื่อไมทําใหระบบการผลิตตองสะดุดลงและกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท คุณตองเรงปqด
การเจรจาจัดซื้อใหไดประโยชนตอบริษัทมากที่สุดทั้งในแงสเปคสินคา งบประมาณ และเวลา ในขณะที่อีกฝ`าย
เปนหัวหนาแผนกขาย จากบริษัท B ตองเจรจาตอรองกับคุณเพื่อขายสินคาใหกับบริษัท B ใหไดกําไรสูงสุด
ดวยสถานการณเชนนี้ สิ่งที่ตองดําเนินการ คือ ทั้งสองฝ`ายตองพยายามเจรจาตอรองเพื่อจุดที่เกิดการตกลง
ซื้อ-ขาย ที่เปนการสนองความปรารถนาของทั้งสองฝ`าย ผูเขียนขออธิบายเปนภาพงาย ๆ ดังนี้

การแสวงหาทางเลือกทีดีทสุ
ี ดในการเจรจาต่อรองข้อตกลง
(“BATNA”- Best Alternative to a Negotiate Agreement)
Concept :
ผูเ้ จรจา จะต้องทําการวิเคราะห์ขอ
้ มูลของฝังตนเองและข้อมูลของฝังตรงข้ามอย่างละเอียดรอบคอบ
เพือตงเป
ัC ้ าหมายของการเจรจา ว่าต้องการให้ขอ
้ ตกลงออกมาเช่นไร
Zone of possible agreement

ต ัวอย่าง
RP

AP

s

5,000 ฿

6,000 ฿

ราคาการตัดใจของฝ่ ายขาย

RP
s
RP

y

RP

s

7,000 ฿

. ปรารถนา
ราคาทีผ
# ู ้ซือ

. ควรเจรจาต่อรอง
ผู ้ซือ
. ปรารถนา
ให ้ได ้ตํ#ากว่าราคาทีผ
# ู ้ซือ
่ น
รุกเข ้าไปสูพ
ื. ทีข
# องผู ้ขาย
. ได ้ทําการ
ทีเ# ป็ นราคาในใจ ทีผ
# ู ้ซือ
วิเคราะห์ข ้อมูลมาก่อนการเจรจา
แล ้วว่าเป็ นราคาตํ#าสุดทีค
# าดว่า
ผู ้ขายจะสามารถขายได ้
หมายเหตุ :

AP

y

= Reservation Price of Seller
= Reservation Price of Buyer

8,000 ฿

ราคาทีผ
# ู ้ขายปรารถนา

พืน
. ทีส
# ว่ นทีก
# ารเจรจา
ต่อรองของแต่ละฝ่ าย
ได ้ผลของข ้อตกลง
ทีม
# ป
ี ระสิทธิภาพสูงสุด

AP
s
AP

y

y

.
ราคาการตัดใจของฝ่ ายซือ

ผู ้ขายควรเจรจาต่อรอง
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ในการเจรจาขอตกลงทางราชการก็เชนกัน หากผูนําสามารถแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการเจรจา
ตอรองขอตกลง (BATNA) ได ก็จะทําใหเกิดการใชทรัพยากรที่มีอยางคุมคาที่สุด ในการนําผูใตบังคับบัญชา
หรือทีมงาน ไปสูจุดหมายหรือความสําเร็จรวมกัน
L EA

D E R – Determine for Change – มุ8งมั่นในการสรางการเปลี่ยนแปลง

หากจะนําผูใตบังคับบัญชาหรือทีมงานไปสูจุดหมายหรือความสําเร็จรวมกัน ผูนําที่ดีตองแสดงใหเห็น
ถึงความมุงมั่นในการสรางการเปลี่ยนแปลงโดยไมยอทอตออุปสรรคใด ๆ มีความเพียรพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรค
ปjญหาเพื่อกาวไปสูความสําเร็จ ผูนําตองเปนแบบอยางที่ดีประพฤติตนเปนตัวอยาง (To be a consistent
role modeling) อินกับบทบาทผูนําตลอดเวลา (Be a leader 24 hrs.) สรางกระบวนการเรียนรูทางสังคม
(create social learning) จนทําใหผูตามเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบและดําเนินรอยตามในสิ่งที่ผูนําตองการ
ทําใหผูตามมีขวัญและกําลังใจ เปนแรงบันดาลใจที่จะทําใหผูตามเดินตามดวยความมุงมั่น ทุมเท ไมยอทอ และ
ไมลมเลิกในการดําเนินการใด ๆ โดยไมมีเหตุผลเพียงพอ
ตัวอยางงาย ๆ ที่ไดจากการอบรมในแตละวันในเยอรมนีที่แสดงใหเห็นวาชาวเยอรมนีมีความมุงมั่น
ตรงตอเวลาและเดิ นตามแผนการสอนภายใตกรอบเนื้อหาสาระวิช าและระยะเวลาที่ กํา หนดอยางชั ดเจน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว คือ การที่ Professor ที่สอนแตละ session จะมายังหองอบรมกอนเวลา

เริ่มและจบการสอนตรงเวลา และสอนครบถวนตามเนื้อหาสาระของโครงรางที่กําหนดไว การฝ7กฝนเชนนี้
อยางตอเนื่องเพียงระยะเวลา 15 วัน ไดทําใหผูเขารับการอบรมเกิดการเรียนรูและถูกสภาพแวดลอมบังคับ
ใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามผูนําตนแบบ โดยไมมีใครผิดเวลา จะเห็นไดวาหากผูนํามีความมุงมั่น
เปนตนแบบในการนําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ไมชาก็เร็วผูตามจะตองดําเนินการตามโดยไมอาจ
บิดพลิ้วได
L EAD

E R – Ethical Oriented – ตั้งอยู8ในกรอบศีลธรรมจรรยา ไม8ทุจริต

คุณสมบัติขอนี้ เปนคุณสมบัติที่มึความสําคัญอยางยิ่งยวด เพราะหากผูนําขาดซึ่งศีลธรรมจรรยาแลว
อาจเปนสาเหตุที่นําไปสูการทุจริตไดในที่สุด การตั้งขอกําหนดกฎเกณฑใด ๆ เพื่อปxองกันไมใหผูนําทําการ
ละเมิดศีลธรรมจรรยาสามารถกําหนดเปนบทบัญญัติ กฎเกณฑตาง ๆ ไดมากมาย อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติ
เปนสิ่งที่ปxองกันไดยากหากผูนําทานนั้น ๆ ไมไดตั้งอยูในกรอบศีลธรรมจรรยาดวยใจจริง เมื่อมองยอนกลับ
มายังประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคราชการและภาคการเมือง ประเทศไทยยังมีปjญหาในเรื่องนี้อยูคอนขางมาก
แมจะไดมีความพยายามในการออกกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ เพื่อเปนการลงโทษผูกระทําผิด มีการนํ า
เครื่ องมื อการวั ด ตาง ๆ มาใชในการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของประเทศในดานการตอตานการทุ จ ริ ต
โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่นานาชาติไดใหความสําคัญเปนอยางมาก เชน การที่หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ไดใหความสําคัญกับ “คาดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ซึ่งมี
องคประกอบตาง ๆ ที่ใชในการตรวจสอบสภาวะความสุจริตและโปรงใสในการดําเนินงาน ซึ่งบางครั้งผูเขียน
ก็เกิดความสงสัยวาสิ่งที่ประเทศไทยกําลังพยายามขับเคลื่อนใหคา CPI เพิ่มขึ้นไปใหถึงเปxาหมายที่ตั้งไวนั้น
จะกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริงหรือไม หากผูที่กําลังจะกาวขึ้นสูตําแหนงผูนํา ที่กํา ลังจะมีอํา นาจในมือ
ใชเครื่องมือเหลานี้เปนเกราะกําบังเพื่อแสดงวาไดมีการทํางานที่ตั้งอยู±ในศีลธรรมจรรยาอันดี โดยการแสดงคา
ตัวเลขดัชนีตัวชี้วัดฯ ที่ดูดีมีคาคะแนนเพิ่มขึ้น แตจริง ๆ แลวอาจไมไดเกิดจากการที่ผูนํามีการประพฤติตัว
ใหตั้งอยูในกรอบศีลธรรมจรรยาดวยใจจริงก็เปนได ดังนั้น หากจะใหผูนําที่ขึ้นมาปกครองประเทศเปนผูที่ตั้งอยู
ในกรอบศีลธรรมจรรยา อาจมีการกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการวัดพื้นฐานเพื่อใหบุคคลที่จะขึ้นมาเปนผูนําไดนั้น
ตองผานหลักเกณฑหรือมีผลการวัดพฤติกรรมที่แสดงไดวาผูนําทานนั้ น ๆ มีศีลธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม
พอเพียง
จากการอบรมในหัวขอ Enhancing and improving governance ของเยอรมนี ผูเขียนไดเรียนรูวา
ธรรมาภิบาล (governance) นั้นมีหลายมิติ การที่จะบริหารจัดการใหเกิดธรรมาภิบาลจึงตองอาศัยกลยุทธหลากหลาย
(Multi-pronged strategies) ซึ่งเปนกลยุทธในการดําเนินการที่เกิดขึ้นหลายจุดพรอมกัน สามารถดําเนินการได
3 แนวทาง ดังนี้
1. Governance by Government ซึ่งเปนการกํากับดูแลโดยรัฐบาล รัฐบาลเปนผูออกกฎระเบียบ
กฎเกณฑ และดําเนินการใหเกิดการบังคับใชและควบคุม

2. Government with Governance ซึ่งเปนการบริหารงานที่รัฐบาลเปqดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ
มีสวนรวมมากขึ้น ในรูปแบบของความรวมมือลักษณะตาง ๆ เชน ความรวมมือระหวางรัฐ-รัฐ การบูรณาการ
การทํางานระหวางภาคสวนตาง ๆ การทํางานแบบเครือขายภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคประชาชน
3. Governance without Government ซึ่งเปนการสงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาลโดยไมมีการกํากับ
ดูแลของรัฐบาล เนนใหเกิดการกํากับดูแลตนเอง การควบคุมตนเอง การพัฒนากฎหมายที่ตองใหรัฐลดบทบาท
จากการเปนผูควบคุมโดยทําหนาที่เพียงการกํากับดูแลเทานั้น
จากหลักการดังกลาวขางตน จะเห็นไดวากลยุทธที่จําเปนทางหนึ่งก็คือการควบคุมดูแลตนเองใหอยู
ในหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดังนั้น หากผูนําที่ดียึดมั่นตั้งอยูในกรอบศีลธรรมจรรยา ไมทุจริต ก็จะเปนแรงผลักดัน
สําคัญที่ทําใหเกิดธรรมาภิบาลในภาพรวมไดอยางสมบูรณ
L EADE

R – Readiness for Change – พรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลง

ความพรอมสํ า หรั บ การเปลี่ ย นแปลงดวยภาวะผู นํ า ที่ ดี มิ ใ ชเพี ย งความพรอมที่ จ ะ “สรางการ
เปลี่ยนแปลง” (creating change) เทานั้น แตผูนําที่ดีตองมีความพรอมในการ “นําการเปลี่ยนแปลง”
(leading change) จนบรรลุจุดมุงหมายของความสําเร็จแหงการเปลี่ยนแปลงดวย ผูนําที่ดีจึงตองหมั่นสราง
ความพรอมและฝ7กฝนใหตนเองมีคุณลักษณะที่จะเปนปjจจัยสําคัญที่สงผลทําใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะ (Traits) สําคัญ 7 ประการ ที่ผูเขียนเรียนรูผานการอบรมฯ วามีความจําเปนตอการเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลง ไดแก
1. Resourcefulness – เต็มไปดวยความริเ ริ่ม ฉลาดหลักแหลม และสามารถแกปjญ หาไดดี
มั กคิ ด วางแผนไวหลายแบบและมี แผนสํ า รองในการดํ า เนิ น การโดยวิ เ คราะหจากทรั พยากรที่ มีอยู ใหเกิ ด
อรรถประโยชนสูงสุด
2. Optimism – มองโลกในแงดี มองหาโอกาส และความเปนไปได มีความกระตือรือรนและ
มีทัศนคติที่ดีตอการเปลี่ยนแปลง
3. Adventurousness – ชอบเสี่ยง ปรารถนาที่จะทําในสิ่งที่ยังไมรูใหลุลวงแมจะเปนหนทางที่
คนสวนใหญไมเลือก
4. Drive – มีพลังในการขับเคลื่อนทั้งทางกายภาพและความปรารถนาจากใจ เปนคนที่มีความคิดวา
ไมมีสิ่งใดที่ทําไมไดหรือเปนไปไมได
5. Adaptability – ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณ สิ่งแวดลอม ยืดหยุน รูจักการ
แกปjญหาเฉพาะหนา
6. Confidence – มีความเชื่อมั่นวาสามารถจัดการกับเรื่องตาง ๆ ได

7. Tolerance for Ambiguity – การคนหาขอมูลหรือคิดเพิ่มเติมจากสิ่งตาง ๆ ที่ไมชัดเจน คลุมเครือ
หรือยังไมครบถวนสมบูรณใหครบถวนสมบูรณ
การอบรมฯ ในครั้ งนี้ ทํ าใหผู เขียนไดรับ ความรูเพิ่มเติมในแงมุ มตาง ๆ มากมาย โดยเฉพาะการ
เตรียมความพรอมเพื่อที่จะกาวขึ้นสูการเปนผูนําที่ดี และไดพยายามถายทอดความรูที่ไดรับสวนหนึ่งไวใน
บทความนี้ ผูเขียนหวังวาผูอานจะสามารถนําไปปรับใชกับบริบทในการพัฒนาตนเองและพัฒนาหนวยงานไดไม
มากก็นอย อยาลืมวา “Leading change is harder than creating change” หากทานใดที่กําลังจะกาวขึ้น
สูการเปนผูนํารุนใหม ทานควรหมั่นฝ7กฝนและเตรียมความพรอมใหกับตัวทาน ใหมีทั้งความรู ความสามารถ
คุณสมบัติ คุณลักษณะ ตาง ๆ เพื่อจะเปนผูนําที่ดี อยางไรก็ดี หากทานใดประเมินตนเองแลวคิดวายังไมมีความ
พรอมในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ทานอาจมองหาผูบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เพื่อสราง
ทีมที่มีคุณลักษณะตาง ๆ ที่คุณขาด หรือ สามารถเติมเต็มคุณลักษณะที่ดีเพื่อเสริมความแข็งแกรงใหกับทีมงาน
ชวยเสริมใหการนําการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และดําเนินไปอยางยั่งยืนตอไป
การนําความรูและประสบการณ5มาประยุกต5ใชและขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
จากแงมุ มตาง ๆ ที่ ผู เขี ย นไดนํ าความรู และประสบการณจากการอบรมฯ มาถายทอดตอผู อาน
เพื่อนําไปปรับใชกับการทํางานในบริบทของประเทศไทยในภาพกวาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ผูเขียนยังมี
ความเห็นวาหากนําเรื่องดังกลาวมาประยุกตใชกับองคกรหลักที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและการ
พั ฒ นาขาราชการ โดยใหมี ก ารนํ า หลั กธรรมาภิ บ าลมาใชกํ า หนดหลั กเกณฑ แนวทาง และระบบในการ
พิจารณาแตงตั้งหรือประเมินการเขาสูตําแหนงอยางเขมขนเพื่อสงเสริมใหผูที่มีทั้งศักยภาพและมีธรรมาภิบาล
ไดกาวขึ้นเปนผูนํา (authorized & accredited good leaders) จะทําใหนําไปสูการสรางการเปลี่ยนแปลง
และนําการเปลี่ยนแปลง (creating changes & leading changes) ใหมีผูนําที่ดีมีศักยภาพและมีธรรมาภิบาล
ในระบบราชการไทยอยางมีคุณภาพมากขึ้น
แมจะเปนที่ทราบกันดีวาทุกหนวยงานมีการเสริมสรางธรรมาภิบาลและพยายามนําหลักธรรมาภิบาล
มาปรับใชกับการปฏิบัติราชการมาระยะหนึ่งแลวก็ตาม แตการดําเนินการสวนใหญโดยเฉพาะในการเชื่อมโยง
คุณสมบัติของผูนําที่มีธรรมาภิบาลกับการแตงตั้งผูนําหรือผูบริหารขององคกร ก็ยังเปนเพียงการพิจารณาโดย
อางอิงองคประกอบของหลักธรรมาภิบาลที่ปรากฏในเชิงวิชาการเทานั้น โดยที่ยังไมสามารถผลักดันใหเกิดผล
ในการพิจารณาเชิงปฏิบัติอยางเขมงวดได ระบบการแตงตั้งผูนําใหดํารงตําแหนงสําคัญของหนวยงานจึงยัง
ปรากฏใหเห็นบุคคลที่ขาดธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอยูเสมอ ๆ ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจึงเห็นวาหากองคกรกลาง
ที่เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาระบบและบุคลากรของรัฐมีการกําหนดระบบธรรมาภิบาลในการพิจารณาและ
ประเมินแตงตั้งผูนําที่ดีใหเห็นอยางเปนรูปธรรม และมีการกําหนดแนวทางการคัดสรรบุคคลที่มีความเขมขน
ในการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูบริหารองคกรหรือผูนําหนวยงานของภาครัฐ เชน กําหนดใหมีเงื่อนไขวา
ผูที่กําลังจะกาวขึ้นสูตําแหนงผูบริหารหรือผูนําหนวยงานตองผานการประเมินและมีพฤติกรรมเชิงประจักษวา
ตลอดเวลาที่ผานมาไดดํารงตนและปฏิบัติหนาที่ตามหลักธรรมาภิบาล ไมเคยมีประวัติเกี่ยวของกับการทุจริต
หรือกระทําการใดๆ อันเปนการผิดวินัยผิดศีลธรรมจรรยา เพื่อสงเสริมใหทรัพยากรบุคคลที่เปนผูนําที่ดีใน

ภาครัฐเปนทั้งผูที่มีศักยภาพและคุณลักษณะของ “ผูนําที่ดี” มีความพรอมในทุกแงมุม ทั้งความเกงและความดี
ก็จะเปนกลไกสําคัญที่สนองนโยบายของรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ที่ไดมีขอสั่งการ
ใหทุกสวนราชการรวมดําเนินการให “ปD 2559 เปนปDแหงธรรมาภิบาล” โดยใหการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบ
อยูภายใตหลักธรรมาภิบาล และใหทุกสวนราชการประกาศใชหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินภารกิจสําคัญ
ของหนวยงาน
ผูเขียนคาดหวังวาขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จะสงผลตอการยกระดับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผ ลของราชการไทยใหบังเกิดผลอยางยั่งยืน โดยเฉพาะเมื่อหนวยงานภาครัฐไดเห็น ความชัด เจน
ของหลักเกณฑ แนวทาง และระบบที่องคกรกลางกําหนด และไดดําเนินการตามแนวทางการเปลี่ยนแปลง
ที่ใหถือปฏิบัติแลว ภาครัฐของไทยจะมีจุดยืนในการยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักเกณฑ แนวทาง และระบบที่
เปนการสงเสริมใหผูที่มีทั้งศักยภาพและมีธรรมาภิบาลไดกาวขึ้นเปนผูนําอยางตอเนื่อง แมหมดระยะการบังคับ
ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อจบปD 2559 แลวก็ตาม
... มาร8วมเปSนหนึ่งองศาที่ขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทยกันเถอะ ...

บทเรียนจากนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพของหน8วยงานภาครัฐและการลดภาระที่เกิดขึ้นจาก
กฎหมายและขอบังคับต8อภาคเอกชน ของรัฐบาลกลางสหพันธ5สาธารณรัฐเยอรมนี
(Lesson Learned from Germany’s Attempt in Reducing Costs of Regulation
and Cutting Down on Bureaucracy and Red-Tape)
พรรคธาดา ตรีรัตนพิทักษ
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
บทนํา
จากการที่ไดรับทุนสําหรับผูมีศักยภาพสูง (Talent Network) เพื่อเขารวมการฝ7กอบรมในหลักสูตรความ
เปนผูนําและการเปลี่ยนแปลง (Leadership and Change) ที่ Potsdam Center for Policy Management ฌ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เปนระยะเวลา 2 อาทิตยนั้น ทําใหผูเขียนไดมีโอกาสไปเรียนรูถึง ระบบรัฐบาล
และระบบราชการของสหพั น ธสาธารณรั ฐ เยอรมนี ตั้ ง แตการบริ ห ารรั ฐ วิ ส าหกิ จ (State Enterprise
Management) การแบงหนาที่และความรับผิด ชอบระหวางรัฐ บาลกลางและรั ฐ บาลทองถิ่น ไปจนถึงการ
ประเมินประสิทธิภาพในการทํางานของขาราชการ (Performance Appraisal) นอกจากนี้ผูเขียนยังไดมีโอกาสไป
ศึกษาดูงาน (Site Visit) ในหนวยราชการของเยอรมนีหลายแหง เชน German Federal Chancellery
(Bundeskanzleramt) ซึ่งเทียบเทาไดกับ สํานักนายกรัฐ มนตรีของประเทศไทย และ Federal Ministry of
Finance (Bundesfinanzministerium) ผูเขียนไดรูสึกประทับใจกับระบบราชการและการทํางานของรัฐบาลของ
ประเทศเยอรมนีในหลายๆดานที่ไดไปเรียนรูและเห็นมาในชวงระยะเวลาของการฝ7กอบรม แตสิ่งที่ผูเขียน
ประทับใจมากที่สุดคือ นโยบายและแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลเยอรมนี ในการเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงาน
ภาครัฐและลดภาระที่เกิดขึ้นจากกฎหมายและขอบังคับตอภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งผูเขียนเห็นวา
เปนตัวอยางที่ดีที่แสดงใหเห็นถึงการแกไขปjญหาอยางเปนระบบ (Systematic Problem Solving) และจับตองได
เ ชิ ง ตั ว เ ล ข (Quantitatively
Tangible)
ข อ ง รั ฐ บ า ล ข อ ง เ ย อ ร ม นี
จึงอยากนํามาเลาสูกันฟjง
กฎและขอบังคับ (Rules and Regulations) นั่นเปนสวนประกอบที่สําคัญและจําเปนตอการเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ อยางยั่ ง ยื น ของประเทศทุ ก ประเทศ กฎและขอบั ง คั บ ที่ ดี นั้ น เปนปj จ จั ย ที่ จํ า เปนในการสราง
สภาพแวดลอมทางการตลาด (Market Environment) ที่เหมาะสมตอการทําธุรกิจ โดยสนับสนุนใหมีการแขงขัน
ทางธุรกิจที่เปนธรรมและไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค แตถึงกระนั้นก็ตามการมีกฎและขอบังคับที่มากเกินไป
นั่นอาจจะสงใหเกิดผลทางลบมากกวาผลทางบวกสรางความลําบากใหแกประชาชน ธุรกิจ และแมกระทั่งเจา
หนาทีภาครัฐเอง นอกจากนี้ยังจะทําใหภาคธุรกิจมีตนทุนที่ไมจําเปน (Unnecessary Expenditure) สูงขึ้นในสวน
ที่เรียกวา Compliant Cost หรือ Administrative Burden อันคือกิจกรรมและตนทุนที่เพิ่มขึ้นอันเปนผลมาจาก

ก ฎ แ ล ะ ข อ บั ง คั บ ที่ ม า ก ขึ้ น
(รู ป ที่
1)
ซึ่งอาจจะอยูในรูปของแบบฟอรมที่ตองกรอกเพิ่มขึ้น หรือขั้นตอนในการขอใบอนุญาตที่ซับซอนมากขึ้นทําให
ตองเสียเวลามากขึ้น ดังนั้นในการออกกฎและขอบังคับใดๆ รัฐบาลจึงควรมีการวิเคราะหและเปรียบเทียบ
ผลประโยชนที่จะไดรับวาคุมคากับตนทุนที่จะเพิ่มขึ้นหรือไมซึ่งจะทําไดก็ตอเมื่อมีวิธีการวัดตนทุนที่จะเกิดขึ้น
จากกฎหรือขอบังคับตางๆ

รูปที่ 1. แสดง Administrative Burden ที่เกิดขึ้นจากกฎและขอบังคับ ซึ่งสามารถแยกไดเปนขอมูลตางๆที่ตอง
แจงตอหนวยควบคุม ซึ่งสามารถแยกไดจนถึงกิจกรรมตางๆที่ตองทํา ซึ่งแตละกิจกรรมก็สามารถคํานวณ
คาใชจายไดทั้งในเชิงเวลาและมูลคาทางการเงิน
OECD (Organization for Economics Co-operation and Development) ซึ่งเปนองคกร ระหวางประเทศ

ที่กอตั้งขึ้นในปD 1961 โดยมีจุดมุงหมายในการชวยรัฐบาลประเทศตางๆในการแกปjญหาทางดานเศรษฐกิจ,
สังคม และการปกครอง (Economics, Social and Governance) ก็ไดเล็งเห็นถึงความจําเปนในการมีวิธีสําหรับ
คํานวณตนทุน Administrative Burden ที่จะเกิดขึ้นจากกฎหมายตางๆ และไดเสนอใหประเทศสมาชิก ใช
Standard Cost Model เปนวิธีมาตรฐานในการคํานวณ Administrative Burden ในปjจจุบัน OECD มีประเทศ
สมาชิกทั้งหมด 35 ประเทศ ประกอบไปดวย 22 ประเทศ จาก 28 ประเทศสมาชิกของ European Union (EU)
เชน สหพั น ธสาธารณรั ฐ เยอรมนี ฝรั่ ง เศส เดนมารก เนเธอรแลนด และประเทศที่ พัฒ นาแลวอื่ น ๆ เชน
สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ญี่ปุ`น เกาหลี ออสเตรเลีย ซึ่งในปjจจุบันหลายประเทศสมาชิกของ OECD เชน
เดนมารก, เนเธอรแลนด, นอรเวย, สวีเดน และสหราชอาณาจักร (United Kingdom) รวมทั้งประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ไดมีการนําเอากระบวนการคํานวณ Standard Cost Model มาใชในการวัดประสิทธิภาพ
ของกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ
Standard Cost Model (SCM) เปนวิธีในการคํานวณตนทุนที่เพิ่มขึ้นตอภาคธุรกิจที่เปนผลจากกฎและ
ขอบังคับ (Administrative Burdens) โดยใชสมการ
Administrative Burdens = SUM (Price x Quantity)

คือ Administrative Burdens นั้นคํานวณไดจากผลคูณระหวางคาใชจาย (Price) ของแตละกิจกรรมกับ
จํานวนกิจกรรม (Quantity) ทั้งหมด โดยคาใชจาย (Price) นั้นประมานการจากคาใชจายตอหนวยเวลา (Tariff)
ซึ่งคิดมาจาก คาจางแรงงานเฉลี่ยตอชั่วโมง (Labour cost per hour) รวมถึงคาใชจายอื่นๆ (Overhead) คูณดวย
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของกิจกรรมนั้นๆ สวนจํานวนกิจกรรม (Quantity) นั้นประมานการเอาจากความถี่ของ
กิจกรรม (Frequency) คูณกับจํานวนของผูเกี่ยวของ (ไมวาจะเปนบุคคลธรรมดา หรือ บริษัท) (P: Population)
ตัวอยางเชน ในกรณีของการขอใบอนุญาตของการขับรถทัวรระหวางประเทศ จํานวนบริษัทรถทัวรระหวาง
ประเทศทีจะมีผลกระทบทั้งหมด 200 บริษัท และจะตองขอใบอนุญาตนี้ทุกๆ 5 ปD จํานวนกิจกรรม (Q) ก็จะ
สามารถคํานวณไดเปน 200 x 1/5 = 40 ครั้งตอปD ถาการทําเรื่องขอใบอนุญาตนี้แตละครั้งจะตองใชเวลาโดย
เฉลี่ย 4 ชั่วโมง และคาแรงโดยเฉลี่ยอยูที่ 20 ยูโร คาใชจาย (Price) ก็ประมานไดเปน 4 x 20 = 80 ยูโร ตอคา
การทําเรื่อง 1 ครั้ง
สําหรับประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กอนที่หนวยงานของรัฐจะเสนอขอกฎหมายหรือขอบังคับ
ใหมที่จะมีผลตอภาคธุรกิจหรือประชาชนทั่วไปเขาสูรัฐสภา (Bundestag & Bundesrat: Germany Federal
Parliament) เพื่อรับการพิจารณานั้น หนวยงานของรัฐจักตองทําการศึกษาผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่
จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในเรื่อง Administrative Burden ที่จะเกิดขึ้นนั้น จักตองมีการคํานวณภาระงานที่จะ
เพิ่มขึ้นออกมาเปนจํานวนชั่วโมง และเปนจํานวนมูลคาทางการเงิน ตัวอยางเชน ในกรณีที่กรมขนสงจะเสนอ
ปรับกฎขอบังคับในการขอใบอนุญาตขับรถทัวร โดยประชาชนหรือบริษัทที่จะขอใบอนุญาตจะตองมีการกรอก
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1 ฟอรม ทางกรมขนสงจะตองทําการสํารวจวาจะมีผูที่จะมีผลกระทบจากกฎขอบังคับนี้เปนจํานวนกี่รายตอปD
(Quantity) และสําหรับแตละราย ขั้นตอนและฟอรมที่ตองกรอกเพิ่มขึ้นนั้นคิดเปนจํานวนชั่วโมงเทาไร (Time)
และเปนคาใชจายที่เพิ่มขึ้นเปนมูลคาทางการเงินเทาไร
หลั ง จากนั้ น ผลการศึ ก ษาผลกระทบนั้ น จะตองนํ า ไปผานความเห็ น จากคณะกรรมการอิ ส ระ
(Independent Scrutiny Board) ที่ประกอบไปดวย นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญและนักบริหารจากภาคเอกชน วา
การศึกษาผลกระทบที่หนวยราชการไดทําขึ้นนั้นมีความเหมาะสมและนาเชื่อถือไดเพียงใด โดยความเห็นจาก
คณะกรรมการอิสระและผลการศึกษาผลกระทบนั้นจะตองถูกแนบไปดวยกับรางกฎหมายเขาสูรัฐสภา ในการ
พิจารณาวาควรจะผานกฎหมายดังกลาวหรือไม วาผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากกฎหมายดังกลาวนั้น คุมคา
จากภาระ (Administrative Burden) ที่จะเพิ่มขึ้นตอภาคธุรกิจและประชาชนหรือไม
นอกจากนี้ในกรณีที่รัฐสภาไดเห็นชอบรางกฎหมายดังกลาวและออกเปนกฎหมายบังคับใช ภายใน
ระยะเวลา 2 ปDหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใชนั้น สํานักสถิติแหงชาติของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
(Destatis: Federal Statistics Office) จําตองทําการสํารวจตัวเลขทางสถิติ วาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช
กฎหมายดังกลาวนั้น เปนไปตามตั วเลขที่ไดคาดคะเนไวในผลการศึกษาผลกระทบหรือไม และหลังจากที่
กฎหมายถูกบังคับใชเปนเวลา 5 ปDนั้น หนวยงานของรัฐที่เสนอขอกฎหมายดังกลาวจะตองทําการศึกษา
สืบเนื่องของผลกระทบของขอกฎหมายที่เกิดขึ้นจริง (Follow-up Study)

เอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด อันไดแก รางกฎหมายที่นําเขาเสนอรัฐสภาเพื่อการพิจารณา ผลการศึกษา
ผลกระทบ และความเห็ น ของคณะกรรมการอิ ส ระ รวมไปถึ ง รายงานของสํ า นั กสถิ ติ แหงชาติ หลั ง จาก
กฎหมายมีผลบังคับใชได 2 ปD และรายงานการศึกษาสืบเนื่องของหนวยราชการที่เปนเจาภาพนั้น ถือเปน
เอกสารสาธารณะ (Public Record) และจะเก็บอยูในฐานขอมูลบนเว็บไซตของสํานักนายกรัฐมนตรีของรัฐบาล
กลางสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (German Federal Chancellery) โดยประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเขาไปดู
ได เพื่อใหกระบวนการทั้งหมดมีความโปรงใส

รูปที่ 2 ตัวอยางการคํานวณ Administrative Burden ใน Standard Cost Model สําหรับการขอใบอนุญาตขนสง
บริษัทรถทัวรระหวางประเทศ
นอกจากการนําเอา Standard Cost Model มาใชประกอบการพิจารณาการออกกฎหมายและขอบังคับ
แลวนั้น รัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ยังไดนําเอาหลักการ “One-in, One-out” คือ รัฐบาลหรือหนวยงาน
ของรัฐจะออกกฎหมายหรือขอบังคับใหมใดออกมาบังคับใชได ก็ตอเมื่อรัฐบาลสามารถยกเลิกกฎหมายหรือ
ขอบังคับที่มีอยู ที่มี Compliant Cost/Administrative Burden รวมแลวมากกวา Compliant Cost/Administrative
Burden ที่จะเกิดขึ้นเนื่องมากจากกฎหมายใหมที่ตองการจะบังคับใช ซึ่งจะเปนการรับประกันวาการออก
กฎหมายขอบังคับใหมนั้นจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพที่เกิดจากภาครัฐบาลไดเทานั้น ไมใช
แคการเพิ่มขั้นตอนใหยุงยากมากขึ้น

ขอคิดและแนวทางแนะนําสําหรับประเทศไทย
ประเทศไทยนาจะสามารถเรียนรูอะไรหลายๆอยางไดจากรัฐบาลเยอรมนี โดยเฉพาะในเรื่องการใช
ขอมูลเชิงวิเคราะหเปนตัวชี้นํานโยบายและกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ มากกวาที่จะใชความรูสึกหรือ
ความคิด ความตองการของผูบริหาร นักการเมืองเปนหลักเพียงอยางเดี่ยว เนื่องจากในหลายกรณีนั้น ขอมูล
ความเปนจริงอาจจะไมตรงกับสิ่งที่ความรูสึกหรือสัญชาตญาณ (Intuition) ของเราคาดวามันจะเปน ดังนั้นการ
คิดวิเคราะหเพื่อศึกษาผลกระทบกอนการพิจารณานโยบายอะไรจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง ยกตัวอยางงายๆ
ในเรื่องของกฎระเบียบตางๆของราชการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อลดการคอรัปชั่นนั้น ถึงแมความตั้งใจของผูออกระเบียบ
เหลานั้นเปนความตั้งใจที่ดีคือเพื่อกันไมใหขาราชการสามารถคอรัปชั่น แตจริงๆแลวก็ควรที่จะมีการคํานวณ
วิเคราะหวา Administrative Cost ของระเบียบตางๆนั้นเปนเทาไร แลวผลกระทบทางบวกซึ่งก็คือมูลคาของการ
คอรัปชั่นที่ปxองกันไมใหเกิดขึ้นหรือจํานวนการคอรัปชั่นที่สามารถจับไดนั้นเปนเทาไร แลวระเบียบใดมีความ
คุมคา ระเบียบใดไมมีความคุมคา หรือในเรื่องการใชหลักการ “One in, One Out” วาการจะออกระเบียบหรือ
กฎหมายขอบั งคั บใด ก็ ควรจะมี การยกเลิ กระเบี ย บเดิ มที่ ไมมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยผู เสนอแนวทางใหมตอง
สามารถแสดงใหเห็ น ไดวาระเบี ย บหรื อกฎขอบั งคั บใหมนั้ น มีป ระสิ ทธิ ภ าพกวาของเดิ มที่ มีอยู ไมใชแคใช
ความรูสึกใหเอาแบบใหม หรือที่แยกวานั้นก็คือยังใชทั้งระเบียนเดิมและระเบียนเกาเปนการเพิ่มขั้นตอนให
ยุงยากซับซอนขึ้นไปอีก
นอกจากเรื่องการคิดที่เปนระบบ เปนรูปธรรม จํานวนตัวเลขที่จับตองไดแลว สิ่งที่เราสามารถเรียนรู
จากรัฐบาลเยอรมนีไดอีกก็คือในเรื่องความโปรงใสและความรับผิดชอบ (Transparency and Accountability)
ของรัฐบาล ดังจะเห็นไดวาผลการศึกษาผลกระทบของกฎขอบังคับ กอนที่จะนําเขาเสนอรัฐสภาของเยอรมนี
เพื่อการพิจารณาไดนั้น ตองไปผานคณะกรรมการอิสระ (Independent Scrutiny Board) กอน และเอกสารจาก
ทุกขั้นตอนนั้นก็ถือเปนขอมูลสาธารณะ (Public Records) ที่ประชาชนทั่วไปหรือนักขาว สามารถขอดูได เพื่อให
เกิดความโปรงใสและความรับผิดชอบ ไมเพียงแคนั้น หลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใชแลว ยังจะตองมีการ
ติ ด ตามผลวาผลกระทบที่ เ กิ ด นั้ น เปนไปตามที่ คาดไวหรื อไม โดยทั้ งจากสํ า นั กงานสถิ ติ แหงชาติ แ ละจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของเอง
สิ่งเหลานี้ ความรูสึกแรกของเพื่อนๆขาราชการก็อาจจะเปนในทํานองที่วา ทั้งหมดก็ฟjงดูดีนะ เราก็
อยากใหรัฐบาลไทยเปนอยางนั้นเหมือนกัน แตมันยากเกินไป เราคงไมสามารถทําตามเขาไดหรอก ซึ่งผูเขียนก็
เขาใจดี แตผูเขียนอยากจะฝากคําพูดของอาจารยชาวเยอรมนีทานหนึ่ง ทานเปนผูเชี่ยวชาญเรื่องนโยบาย
ตางประเทศโดยเฉพาะในเรื่อง European Union และไดมาเปนหนึ่งในผูบรรยายในหลักสูตรความเปนผูนําและ
การเปลี่ยนแปลง (Leadership and Change) นี้ ทานพูดวา ถาหากคุณถามผมวา อะไรบางอยางนั้นมันเปนไปได
หรือไม (Is this really possible?) สําหรับผมที่เปนคนเยอรมนีที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่มีกําแพงเบอรลินนั้น คน
เยอรมนีรุนผมก็คิดวากําแพงเบอรลินนั้นคงจะมีอยูตลอดไป แตวันหนึ่ง กําแพงเบอรลินมันก็พังลงได ดังนั้นผม
ก็คิดวา “Anything is Possible.”

แหล8งอางอิง
International Standard Cost Model Manual, Organisation for Economic Co-operation and
Development, http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/34227698.pdf

Benchmark สําหรับการปฏิรูปประเทศไทย

มนตรี เกียรติเผ#าพันธ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม

บทความนี้ นําเสนอ Benchmark สําหรับการปฏิรูปประเทศไทย โดยพิจารณาจากหลักการปฏิรูป
ประเทศของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยผูเขียนไดสังเคราะหความรูและประสบการณที่ไดรับจากการรับ
ทุนรัฐบาล (สํานักงาน ก.พ.) ไปฝ7กอบรมในตางประเทศ ประจําปD 2559 (ทุนสําหรับผูมีศักยภาพสูง (Talent
Network)) หลักสูตร Leadership and Change ณ Postdam Center for Policy and Management
เมืองพอตสดัม รัฐบรันเดนบวรก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ระหวางวันที่ 23 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559
เปนขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของผูเขียน ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
1. ความเปSนมา
หลังจาก อดอลฟ ฮิต เลอร ผูนํ าพรรคนาซี นําเยอรมนีเขาสูสงครามโลกครั้งที่ 2 และพายแพตอ
ฝ`ายสัมพันธมิตร สภาพบานเมืองถูกทําลายยอยยับ เมืองหลวงของเยอรมนี (กรุงเบอรลิน) ถูกแบงแยกดินแดนเปน
4 สวน ภายใตการยึดครองของ 4 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต อังกฤษ และฝรั่งเศส ทั้งหมดนี้
เปนผลมาจากระบบบริหารงานภาครัฐที่ผูนํารัฐบาลมีอํานาจเต็มเหนืออํานาจนิติบัญญัติและบริหาร ตัดสินใจ
เด็ดขาด ไมมีผูใดกลาคัดคาน นําไปสูการตัดสินใจที่ผิดพลาด สรางความเสียหายแกเยอรมนีอยางใหญหลวง
คนเยอรมัน ตระหนักถึงสาเหตุของความผิดพลาดดังกลาวเปนอยางดี และดําเนินการปxองกันมิให
ประวัติศาสตรซ้ํารอย ปรับเปลี่ยนประเทศ จนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ปjจจุบัน ระดับธรรมาภิบาลของ
สหพันธสาธารณรัฐ เยอรมนี ดีกวาสหรัฐเอมริกาในทุกมิติ (เสียงเรียกรองและความรับผิ ด เสถียรภาพทาง
การเมือง ประสิทธิผลของรัฐบาล คุณภาพของกฎระเบียบ หลักนิติธรรม การควบคุมการทุจริต) จากวันนั้นถึง
วันนี้ ใชเวลาประมาณ 70 ปD การปฏิรูปประเทศไทย ควรใชเวลานอยกวานี้ เนื่องจากไมไดรับความเสียหายจาก
สงคราม และสามารถเรียนรูจากประเทศที่เจริญแลว

2. หลักการปฏิรูปประเทศของสหพันธ5สาธารณรัฐเยอรมนี
2.1

ดานกฎหมาย
2.1.1 รัฐธรรมนูญของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี (Basic Laws) ตราขึ้นในปD 1949 และยังคงใช

บังคั บอยู ในปjจจุ บัน ถือเปนกฎหมายที่เ กาแตทั นสมั ย แนวคิดที่ นาสนใจ คือ การลดจํานวนกฎหมายและ
ปรับปรุงใหดีขึ้น ตามหลักการ “Fewer but better laws” โดยในขั้นตอนการยกรางกฎหมายจะเริ่ม
ดําเนินการในระดับสวนงาน (Sections) และมีการเจรจาหารือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ (ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน) จนไดรับฉันทามติ (ไมละเลยเสียงขางนอย) กอนที่จะเสนอรัฐบาลพิจารณาตอไป เพื่อใหกฎหมาย
เปนที่ยอมรับ และเมื่อตราเปนกฎหมายแลว จะมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง หากรัฐบาลทองถิ่นกระทําการใด ๆ
ที่ฝ`าฝŠนกฎหมาย จะถูกตรวจสอบโดยสื่อมวลชน และถูกฟxองคดีดวย
2.1.2 สงเสริมใหประชาชน เคารพกฎหมาย โดยมีการลงโทษอยางเด็ดขาด/รุนแรง ไมเลือกปฏิบัติ
เชน การขึ้นรถโดยสารประจําทาง ไมมีพนักงานเก็บคาโดยสารอยูประจํารถ ใชหลักการ “Trust but verify”
ผูโดยสารจะตองซื้อตั๋วโดยสารจากเครื่องจําหนายตั๋ว และยื่นประทับตรากับเครื่องตรวจตั๋วบนรถดวยตนเอง
หากไมปฏิบัติ อาจถูกสุมตรวจ ตองระวางโทษปรับ 60 ยูโร โดยจะอางวาเปนนักทองเที่ยว ไมรูเรื่อง ไมได หรือ
กรณีจอดรถยนตในที่หามจอด จะมีตํารวจมาขับไล ณ ที่เกิดเหตุ ภายในเวลาไมถึง 5 นาที
2.1.3

กอนออกกฎหมายใหม หนวยงานที่ เ สนอกฎหมายจะตองประเมิ น ตนทุ น -ผลประโยชน

ที่ประชาชนจะไดรับจากการบังคับใชกฎหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เชน การจะออก
กฎหมายบังคับใหประชาชนสวมหมวกนิรภัยในขณะขี่รถจักรยาน มีการพิจารณาตนทุนจากการซื้อหมวกนิรภัย
ความอึดอัดในขณะสวมใสหมวกนิรภัย ฯลฯ พบวา มีผลประโยชนเพียง 0.714 ของตนทุน ถือวาการออก
กฎหมายดังกลาว กอตนทุนมากกวาผลประโยชน เปนการสูญเสียทรัพยากร ตองพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ
เพื่อสรางความปลอดภัยบนทองถนนสําหรับผูขับขี่จักรยาน ตามหลักการ “Find the best alternative.”
2.2

ดานบริหาร
2.2.1 ยึดหลักประชาธิปไตย กระจายอํานาจ บุคลากร งบประมาณใหทองถิ่นปกครองตนเอง ไมมี

ระบบการบั ง คั บ บั ญ ชาระหวางหนวยงานระดั บ ชาติ (สวนกลาง) กั บ หนวยงานระดั บ รั ฐ (สวนภู มิ ภ าค)
หนวยงานสวนกลางมีหนาที่ตรากฎหมายเปนสําคัญ สวนหนวยงานสวนภูมิภาคมีหนาที่บริหารงานในเขตรัฐ

ทั้ ง งานนโยบายและงานปฏิ บั ติ จึ ง ไมมี ปj ญ หาความซ้ํ า ซอนระหวางหนวยงานสวนกลางกั บ หนวยงาน
สวนภูมิภาค การบริการภาครัฐจึงตรงกับความตองการของประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง ตามหลักการ
“No one size fits all.” ปjญหาของทองถิ่น ใหทองถิ่นแกไขเอง ยกเวนปjญหาที่ตองบูรณาการระหวางรัฐ
รัฐบาลจึงเขาไปชวยเหลือสนับสนุน ไมไดเขาไปสั่งการ
2.2.2 งานของรัฐบาลระดับชาติ จะตองมีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเปนเจาภาพริเริ่มโครงการ โดย
เสนอขึ้นมาจากระดับลาง (Section) ผานกอง กรม ถึงกระทรวง โดยเจาหนาที่ในสวนงานจะประสานงานทางขาง
กับภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อรับฟjงความคิดเห็น จนไดขอตกลงรวมกันกอนเสนอเรื่องตอไป ตามหลักการ
“Bottom-up and cross-sectional policy principles.”
2.2.3 แบงงานใหภาคเอกชนดํ า เนิน การ โดยเฉพาะงานที่ ภาคเอกชนสามารถดํ า เนิ น การไดและ
มีประสิทธิภาพ/คุณภาพมากกวาภาครัฐ ตามหลักการ “Contracting-out” หรือ “Outsourcing” มีการ
จัดทําสัญญา กําหนดระยะเวลาดําเนินการ รัฐยังคงรับผิดชอบ แตดําเนินการโดยเอกชนตาง ๆ ที่เชี่ยวชาญงาน
แตละดาน เพื่อใหไดสิ่งที่ดีที่สุด แตมีขอเสีย อาทิ ความเสี่ยงตกอยูกับเอกชน ตนทุนบานปลาย และเพิ่มตนทุน
ธุรกรรม (Transaction cost) ขั้นตอนเริ่มจากการทําสัญญา กอสราง จายเงิน บํารุงรักษา และดําเนินงาน
ถาเอกชนไดประโยชนไมคุ มคาเนื่องจากคํ านวณกําไรผิ ดพลาด รัฐ อาจแกไขสัญ ญา เชน ขยายระยะเวลา
ในสัญญา เปนตน เพื่อใหเอกชนไดรับประโยชนอยางคุมคา และไมเพิ่มตนทุนใหกับภาครัฐ
2.2.4 ไมมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สวนหนึ่งเนื่องจากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เปน
ประเทศที่พัฒนาแลว แตมีแผนการใชจายงบประมาณ และจัดสรรใหแตละรัฐตามหลักเกณฑที่ชัดเจนและเปนธรรม
เชน เทากับ 2/3 ของภาษีที่รัฐนั้นเก็บได + 1/3 ของจํานวนประชากรในรัฐนั้น เปนตน อยางไรก็ตาม มีการ
จัดทําแผนระดับชาติ เพื่อจัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
2.2.5 ติดตามประเมินผลงานของรัฐบาล โดยพิจารณาตัวชี้วัดสากล เชน Worldwide Governance
Indicators (WGI) มีการเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน (เพื่อทราบ
สถานะปjจจุบันของประเทศในระดับโลกและระดับภูมิภาค) และเปรียบเทียบกับอดีต (เพื่อทราบแนวโนม)
หลักการพิจารณาตัวชี้วัด ไมมุงเนนเฉพาะดานที่รัฐบาลประสบความสําเร็จ แตจะพิจารณาดานที่มีปjญหาและ
วิเคราะหถึงสาเหตุ เพื่อปรับปรุงแกไขสถานการณใหดีขึ้นดวย
2.2.6 เพิ่ มประสิ ทธิภ าพการทํ า งาน โดยการวิ เคราะหกระบวนการ ขั้ นตอนการดํ า เนิ น งาน ดวย
เทคนิคการวิเคราะหที่เรียบงาย เชน การเขียน Flowchart และพิจารณายกเลิกขั้นตอนที่ไมจําเปน และ/หรือ
พิจารณาความเปนไปไดในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชวยใหการดําเนินงานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2.3

ดานการศึกษา
2.3.1 เปqดโอกาสใหเจาหนาที่รัฐ ทํางานในภาคธุรกิจเอกชน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2.3.2 เรียนรูการทํางานขององคกรที่ไมใชหนวยงานของรัฐ เนื่องจากหลายหนวยงานมีการบริหารงาน

ดีมาก เชน FIFA Olympic หรือแมแต Mafia
2.3.3 มี ค วามเทาเที ย มของสถาบั น การศึ ก ษา ทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย ในสหพั น ธสาธารณรั ฐ เยอรมนี
มีคุณภาพสูงเทาเทียมกัน จึงไมมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเยอรมนี ใชหลักการ “The best rank is no
rank.” คนที่จบการศึกษาจากแตละสถาบันจึงมีโอกาสไดรับการจางงานเทาเทียมกัน
2.3.4 ใหผู เรี ย นมี ค วามรู และทั ก ษะ ความรู ไดจากการศึ ก ษา ทั ก ษะไดจากการใชความรู
สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาตลาดแรงงานรวมกับภาคเอกชน และผลิตบุคลากรใหตรง
กับความตองการของตลาด อาจารยผูสอน สอนใหคิดวิเคราะหมากกวาการทองจํา ตามหลักการ “Don’t
give them fish but teach them how to fish.” คนเยอรมันจึงเปนคนชางคิด เชน การคิดเพื่อพัฒนา
นวัตกรรม ก็สอนวา “Using old technology in a new way can be very innovative.” หรือ
สอนใหมี “Guiding idea.” คือ ใหคิดวาตองการอะไร ผลลัพธที่ตองการคืออะไร แลวคอยคิดวาตองใช
เทคโนโลยีอยางไร เพื่อใหการดําเนินงานสะดวกและรวดเร็วกวาเดิม เปนตน ตามหลักการ “มองหาวิธีการ
ใหม8 ๆ ใหกับ Guiding idea เดิม ๆ เพื่อสรางนวัตกรรม” และมีการเตือนสติผูเรียนใหอยูในโลกแหง
ความเปนจริงวา “The solution is more easily said than done.” หรือ “The real world is
more complicate than a theory.” นอกจากนี้ ยังสอนใหคํานึงถึงความจําเปนของการใชเทคโนโลยี บางครั้ง
อาจไมมีความจําเปน เชน การจะดําเนินโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ก็เตือนวา “No government is
better than e-government.” และชี้ใหเห็นผลดีของการเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงาน เชน
“A little more effort can get a larger more success.” คําสอนของอาจารยเยอรมัน มักเปนคําคม
ที่สอนใหคิด เชน “Everything should be made as simple as possible but not simpler.” และ
“Imagination is more important than knowledge.” และชอบมองระบบที่ซับซอนใหงายดวยมุมมอง
เชิงทฤษฎี (Theoretical Perspective) เพื่อใหผูเรียนมองเห็นตรรกะ สามารถใชกําหนด Guiding ideas
ในการทํางานไดงายขึ้น เชน การจัดการปjญหาใด ๆ ควรพิจารณากําหนดมาตรการ ดังนี้

ปyจจัย

ปyญหา

โอกาส

สถานะ
เกิดขึ้นแลว

เยียวยา (Urgent) บรรเทาความเดือนรอนเฉพาะหนา

ขยายผล (Optimizing) ใชโอกาสที่มี

แกไข (Corrective) ปรับเปลี่ยนสาเหตุ
ปรับตัว (Adaptive) อยูกับปjญหาโดยไมเดือดรอน
ยังไม8เกิด

ปxองกัน (Preventive) มิใหเกิดปjญหา

สงเสริม (Promoting) สรางโอกาส

เตรียมพรอม (Contingent) รับมือปjญหาที่ไมอาจปxองกัน

2.5

ดานแรงงาน
คนเยอรมัน ตรงตอเวลา ขยัน และมีวินัยในเวลางาน ยึดมั่นในหลักการ เชน “You have to be on

time.” และ “You have to be on high energy, even after launch.”
2.6

ดานสิ่งแวดลอม
2.6.1 มีการจัดการขยะมูลฝอยประเภทขวดพลาสติก/กระป’องเครื่องดื่มที่ใชแลว โดยการเพิ่มราคา

ขวด/กระป’องในราคาสินคา เพื่อจูงใจใหผูซื้อนําขวด/กระป’องมาคืนและรับเงินสวนที่เพิ่ม โดยสงขยะผาน
เครื่องรับคืนขวด/กระป’องอัตโนมัติ (Reverse vending machine) ที่ตั้งอยูในหางสรรพสินคา ซึ่งสามารถ
สแกนขวด/กระป’อง คิดมูลคา และออกตั๋วรับเงินใหแกผูใช เพื่อรับเงินที่แผนกชําระเงินในหางสรรพสินคา
2.6.2 มีการคัดแยกขยะ โดยจัดวางถังรองรับขยะเพียง 3 ประเภท ไดแก พลาสติก/กระดาษ โลหะ และอื่นๆ
2.6.3 มีการอนุรักษตนไมริมทางหลวง โดยปลอยใหเติบโตตามธรรมชาติ ไมมีการตัดแตงใหสิ้นเปลือง
งบประมาณ จึงมีสภาพคลายป`า เมืองพอตสดัม จึงมีลักษณะคลายอุทยานแหงชาติแทบทั้งเมือง เต็มไปดวยพื้นที่
สีเขียว จํานวนรถยนตนอย อากาศบริสุทธิ์ ผูเขียนมีสุขภาพดีขึ้น ไมแพอากาศเหมือนตอนอยูในกรุงเทพฯ
2.6.4 อาคารเรียนในมหาวิทยาลั ยพอตสดัม ออกแบบเพื่ ออนุรักษพลังงาน รับแสงแดด/ลม สามารถ
นั่งเรียน โดยไมตองเปqดไฟฟxา/พัดลม มีการใชพนังหองเรียนทดแทนจอภาพฉาย ใชวัสดุโต†ะ/เกาอี้ที่แข็งแรงทนทาน

2.7

ดานสังคม
2.7.1 คนเยอรมัน มุงทําหนาที่ของตนใหดีที่สุด ผูเขียนไดลองถามคนเยอรมันที่เปนผูประสานงาน

หลักสูตรที่บรรยายขอมูลพื้นฐานของประเทศนี้วา สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมีวิสัยทัศนประเทศเปนอยางไร
ไดรับ คําตอบวา “ฉันไมทราบ เปนหนาที่ของพรรครัฐบาลที่จ ะกําหนด” แสดงใหเห็นวาคนเยอรมัน สนใจ
งานในหนาที่ของตนเทานั้น อีกตัวอยางหนึ่ง คือ พนักงานในรานขายซิมโทรศัพทมือถือ ใหบริหารลูกคาที่ใช
บริการอยางดีที่สุด โดยไมเรงรีบ ไมสนใจลูกคารายอื่น แมวาจะยืนรออยางรีบรอนก็ตาม
2.7.2 พูดตรง และพูดความจริง การเจรจาจึงมีประสิทธิภาพมาก คนเยอรมันเวลาใหขอมูลที่มีความ
ไมแนนอน มักเนนย้ําวา “Safe to say.” การพูดความจริง ทําใหผูรับสารตัดสินใจตามจริง ไมคอยผิดพลาด
2.7.3 มีความเสมอภาค เชน ความเสมอภาคทางเพศ เวลาตํารวจสายตรวจปฏิบั ติหนาที่ ในเมือง
จะเดินเปนคู เปนตํารวจชาย 1 นาย ตํารวจหญิง 1 นาง เดินคูกัน นอกจากนี้ รัฐบาลมีเปxาหมาย “พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีเท8ากันทั้งประเทศ”

2.8

ดานการท8องเที่ยว
2.8.1 การพัฒนาแหลงทองเที่ยว นิยมใชประวั ติศาสตรเปนจุดขาย เชน การสรางอนุสรณสถาน

ที่ไมเหมือนใครในโลก เปน Landmark ใหรูวาที่นี่คือเยอรมนี นักทองเที่ยวมาเพื่อถายภาพเปนที่ระลึกวาไดมา
เยอรมนี ไมจําเปนวาตองมาชมความงดงามออนชอยของศิลปะ แตไดมาสัมผัสกับอดีตอันมีคาของเยอรมนี
2.8.2 อํานวยความสะดวกนักทองเที่ยวตางชาติ เชน ในพิพิธภัณฑ มีระบบโสต หูฟjงแบบพกพา เลือก
ไดหลายภาษา บรรยายเรื่องราวที่เกี่ยวของกับโบราณวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ โดยกดหมายเลขรหัสของ
โบราณวัตถุ และรับฟjงขอมูล ไดรับความรูและมีความเขาใจโบราณวัตถุแตละชิ้นดียิ่งขึ้น ตามหลักการ “Turn
information into experience.” นอกจากนี้ การเขาพิพิธภัณฑ หามสะพายกระเป’า จึงมีตูรับฝากกระเป’า
แบบอัตโนมัติ ตองหยอดเหรียญ 1 ยูโร จึงจะปqดฝาบิดกุญแจล†อคได เมื่อกลับมา ไขกุญแจเพื่อเปqดตูรับกระเป’า
เหรียญ 1 ยูโร ที่หยอดไว จะไหลออกมา คืนแกเจาของ ตามหลักการ “สะดวก ปลอดภัย และประหยัด”

3. บทเรียนที่ทุกคนนําไปประยุกต5ใชได
3.1 การต8อรอง (Negotiation)
การตอรอง ทําใหฝ`ายที่ตอรองสําเร็จไดรับประโยชนมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากกวาอีกฝ`ายหนึ่ง
หลั ก สํ า คั ญ ของการตอรอง คื อ ตองดํ า ริ ว า “การเจรจาต8 อ รองเปS น เกมที่ เ ราจะตองชนะ” และตอง
“เตรียมการก8อนเจรจา” โดยวิเคราะหขอตกลงที่ทั้งสองฝ`ายนาจะพอใจ ตองทราบวา คูเจรจาคิดอยางไรและ
ตองการอะไร ไมวาเรื่องที่เจรจาจะซับซอนเพียงใด ขอตกลงที่ทั้งสองฝ`ายพอใจ มักเปนคําตอบที่เรียบงาย
สอดคลองกับคํากลาวที่วา “Solutions to complex problems are always simple.” เหมือนกับ
สงครามเย็น ระหวางสหรัฐ อเมริกากับ สหภาพโซเวีย ต ซึ่ งมี ความซั บซอน แตประธานาธิ บดี เรแกน กลาววา
“คําตอบงาย ๆ ของสงครามเย็น คือ ‘We win and they lost.’”
ตัวอยางการตอรองที่ผูเขียนทดลองในเยอรมนี คือ การซื้อของที่ระลึกในเมืองเดรสเดน ราคาขายปกติ
คือ 5 ยูโร ซึ่งเปนขอตกลงที่ผูเขียนพอใจที่จะซื้ออยูแลว แตตองการตอรองราคาใหลดลงอีก เพื่อความพอใจ
สูงสุด จึงวิเคราะหวาตนทุนของสินคา นาจะอยูประมาณ 3 ยูโร และผูขายตองการกําไรต่ําสุดที่ 1 ยูโร จึงมี
ราคาขายต่ําสุดในใจของผูขายที่ 4 ยูโร และผูขายบอกวาเคยมาเที่ยวประเทศไทย ชอบประเทศไทย ผูเขียน
ทําทาเลือกอยูนาน ตามหลักการ “Be dynamic in negotiation.” กอนตอรองวา “Can it be four?” ผูขาย
ตกลง ผูเขียนจึงประหยัดได 1 ยูโร ตามหลักการ “A little more effort can get a larger success.”
สวนเพื่อนของผูเขียน ไมชอบตอรอง จึงตกลงซื้อในราคาปกติ ไมไดสวนลดจากการซื้อแตอยางใด
ตามทฤษฎี ขอตกลงที่เราและคูเจรจาพอใจอยูในใจ เรียกวา BATNA (Best Alternative to a
Negotiated Agreement) โดยทุกฝ`ายตางมีจุดที่ตัวเองยอมไมได (The Point of No Return) เชน กอนกลับ
ประเทศไทย ผูเขียนตองการซื้อปากกายี่หอ DIPLOMAT รุน Excellent A ไดสืบราคาในอินเตอรเน็ท ขายที่
170 ยู โร ดั งนั้น BATNA

ของผูเขีย น คื อ 170 ยู โ ร และคิด วาถาราคาเกิ น 200 ยู โ ร ก็จ ะไมซื้อ ดังนั้ น

The Point of No Return จึงเทากับ 200 ยูโร ชวงราคาของการตอรอง คือ 170 - 200 ยูโร ครั้นเยี่ยมชม
รานปากกาในเมืองพอตสดัม ราคาปากกาดังกลาว ตั้งปxายอยูที่ 120 ยูโร ต่ํากวา BATNA ของผูเขียน จึงตกลง
ซื้อโดยไมมีการตอรองใด ๆ ทั้งนี้ หากราคา ตั้งไวที่ 230 ยูโร ก็จะตอรองราคา ถาทางรานไมลดราคาใหต่ํากวา
หรือเทากับ 200 ยูโร ก็จะไมซื้อ และจะเดินออกจากราน (ถาไมมีปากกาอื่นๆ เปนทางเลือก) ราคา 200 ยูโร
จึงเปน “Walk Away Point” ของผูเขียน สําหรับคนที่ซื้อของ โดยไมมีการสืบราคาตลาด (ไมกําหนด

BATNA) จะไมสามารถเจรจาตอรองไดอยางเหมาะสม เพราะไมรูวา ราคาขายนั้นถูกหรือแพง การวิเคราะห
BATNA กอนการตอรองจึงสําคัญมาก ทําใหทราบวาขอเสนอของฝ`ายตรงความเหมาะสมกับเราหรือไม
สําหรับการปฏิเสธขอเสนอของคูเจรจา ตองยืนกรานวาไม พรอมบอกเหตุผลอยางชัดเจน ตาม
หลักการ “Say no, and tell why exactly.” เชน เจาของรานขายของที่ระลึกในเยอรมันอีกรายหนึ่ง
ปฏิเสธการลดราคาสินคา โดยตอบวา “No, the price is already low.” ถาผูซื้อไมสืบราคามากอนก็จะไมรู
วาเหตุผลที่ไดรับ ถูกตองหรือไม และไมสามารถตอรองได จําตองซื้อไป (หากอยากไดจริง ๆ) หรือไมซื้อเลย
3.2 การปรับเปลี่ยน
การปรั บ เปลี่ ย น ตามสถานการณที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป มี ค วามสํ า คั ญ ตอการพั ฒ นาประเทศ
การปรับเปลี่ยนภาครัฐใหบรรลุผล จําเปนตองเปลี่ยนทั้ง 4 สวน ไดแก โครงสราง (เชน การกระจายอํานาจ
ปรับอํานาจหนาที่) คน (เชน เปลี่ยนพฤติกรรม) การดําเนินงาน (เชน การมอบหมายงาน) และเทคโนโลยี (เชน
เปลี่ยนเครื่องมือ) แตในทางปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนมักลมเหลว กลับมาสูจุดเดิม ตามหลักการ “The more
we move, the more we fail.” เนื่องจากการยอมแพกอนจะบรรลุผล
ตามทฤษฎี การปรับเปลี่ยนจะเกิดขึ้นเมื่อ เล็งเห็นความจําเปนของการปรับเปลี่ยน (Need for
Change) ยินดีที่จะปรับเปลี่ยน (Willingness to Change) และสามารถที่จะปรับเปลี่ยน (Ability to
Change) การกระตุนใหเกิดการปรับเปลี่ยน อาจเปลี่ยนระบบ โดยแจงใหทราบลวงหนา ยกเลิกบางสิ่ง
บางอยางเพื่อมิใหคนมีพฤติกรรมแบบเดิม และตองเปลี่ยนใหสําเร็จ เมื่อทีมงานขามพนจุดเปลี่ยน จะเกิดความ
เชื่อมั่นในตัวผูนํา ผูนําตองธํารงเปxาหมาย สวนผูตามตองปรับตัวตามเปxาหมาย คนที่ปรับตัวไมได จะมีอาการ
ปฏิ เ สธ ไมยอมรั บ ปj ญ หา จากนั้ น เริ่ ม โกรธ/ติ เ ตี ย น เมื่ อ ไมมี ใครสนใจ จะขอความชวยเหลื อ /ตอรองยื่ น
ผลประโยชนเปนขอแลกเปลี่ย น เมื่ อไมไดผลอี ก จะเสีย ใจ และทายสุด จะยอมรั บชะตากรรม พรอมที่ จ ะ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม (ถามี) ทั้งนี้ การริเริ่มปรับเปลี่ยน งายกวาการนําความเปลี่ยนแปลงให
เกิดขึ้นอยางยั่งยืน หัวใจของการปรับเปลี่ยน คือ “ตองเปลี่ยนตลอด 24 ชั่งโมง” และ “อย8ายอมแพเร็วนัก”

แนวคิดจากการประสานงานการเมืองการบริหารและนโยบายทางวัฒนธรรมของเยอรมนี
วีรยา จันทรดี
นักวิชาการช#างศิลปXชํานาญการพิเศษ
กรมศิลปากร
บทความนี้เกิดขึ้นจากการที่ผูเขียนไดมีโอกาสเขารวมหลักสูตรฝ7กอบรมเปนกลุมเพื่อการพัฒนาองค
ความรู โดยเนนการศึกษานโยบายของไทยกับตางประเทศภายใตแนวนโยบายภาครัฐ 11 ดาน และการพัฒนา
สมรรถนะดานการบริหารและความเปนผูนํา ณ Potsdam Center for Policy and Management (PCPM)
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ระหวางวันที่ 21 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2559 ดวยทุนรัฐบาลไปฝ7กอบรมใน
และ/หรือตางประเทศ ประจําปD 2559 (ทุนสําหรับผูมีศักยภาพสูง (Talent Network)) ซึ่งตลอดระยะเวลา
สองสัปดาหนี้ ผูเขียนไดเรียนรูเกี่ยวกับประเทศเยอรมนีในหลายดาน ไดแก ระบบการปกครอง การบริหาร
ราชการ การบริหารจัดการภาครัฐ นวัตกรรมในการบริหารงานภาครัฐ(e-Government) การบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ ของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี การบริหารจัดการการเจรจาตอรอง การบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารและความเปนผูนํา การเรียนรูจากกรณีศึกษาตางๆของ
เยอรมนี การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยการแบงกลุมทํางานเปนทีมในกิจกรรมตางๆเพื่อเสริมสรางทักษะความ
เปนผูนําและการเจรจาตอรอง มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นระหวางวิทยากรและ
ผูเขารับการอบรม กระชับความสัมพันธและสรางเครือขายความรวมมือระหวางผูเขารับการอบรมดวยกัน
รวมทั้งวิทยากรผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ โดยผูเขียนมีความสนใจและไดสรุปเนื้อหา ขอเสนอแนะในสวนที่
เกี่ยวกับการประสานงานการเมืองการบริหารและนโยบายทางวัฒนธรรมของเยอรมนี (German Politico –
Administrative Coordination and Cultural Policy ซึ่งเห็นวาเปนประโยชนตอการนํามาปรับใชในการ
ดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมตอไปในอนาคต
การประสานงานการเมืองการบริหารและนโยบายทางวัฒนธรรมของเยอรมนี
(German Politico – Administrative Coordination and Cultural Policy)
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ประกอบดวย 16 รัฐ แตละรัฐ มีรัฐธรรมนูญเปนของตนเอง โดยสภา
ผูแทนแหงรัฐมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกพรรคตางๆในรัฐนั้นๆและสามารถออกกฎหมายใชเองภายในรัฐได
โดยทั่วไปอํานาจในการกําหนดนโยบายทางวัฒนธรรมเปนของรัฐบาลกลาง(Federal State) ซึ่งจะรับผิดชอบ
ดานนโยบายวัฒนธรรมตางประเทศ ปjญหาลิขสิทธิ์ กฎหมายเผยแพรและสวัสดิการสังคมสําหรับศิลปqน และ
สนับสนุนเงินทุนสําหรับการจัดกิจกรรมดานวัฒนธรรมในโครงการและองคกรตางๆที่ดําเนินการโดยรัฐบาล
กลาง เชน ละครโอเปรา การถายทําภาพยนตร เปนตน

ในแตละรัฐสามารถที่จะกําหนดนโยบายทางวัฒนธรรมของตนเองไดแตในการจัดสรรงบประมาณและ
เงินทุนจะขึ้นอยูกับรัฐบาลกลาง ในขณะที่ระดับทองถิ่นหากมีงบประมาณก็สามารถที่จะสรางพิพิธภัณฑ โรง
ละคร ของทองถิ่นเองได โดยเทศบาลจะรับผิดชอบหองสมุด โรงละคร พิพิธภัณฑ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ของทองถิ่น นอกจากนั้นสหภาพยุโรปก็มีทุนสนับสนุนโครงการดานวัฒนธรรมเชนกัน ซึ่งเยอรมนีนับวาเปน
ประเทศที่มีสวนแบงในการใหทุนสนับสนุนดานวัฒนธรรมคอนขางมากแตก็มีขอวิพากษวิจารณของสังคมใน
การกําหนดนโยบายทางวัฒนธรรมของเยอรมนีวา ดําเนินการชาและยุงยาก มีโครงสรางแบบอนุรักษนิยม ขาด
จิตวิญญาณในการสรางสรรคสิ่งใหมๆ และเปนพิธีรีตองแบบระบบเจาขุนมูลนายมากเกินไป อันสืบเนื่องมาจาก
กระบวนการในการกําหนดนโยบายซึ่งเปนการประสานงานระหวางฝ`ายการเมืองและฝ`ายบริหาร
โดยทั่วไปฝ`ายการเมืองจะเปนผูตัดสินใจกําหนดนโยบายและฝ`ายบริหารรับนโยบายไปดําเนินการ ซึ่ง
ฝ`ายบริหารจะมีความรูที่ฝ`ายการเมืองมักจะไมมี เปนผูใหคําแนะนําและเตรียมความพรอมใหกับฝ`ายการเมืองที่
เปนผูตัดสินใจ ซึ่งสวนใหญจะไมใชผูเชี่ยวชาญในดานวัฒนธรรม มีเวลาและความสนใจที่จะอุทิศทุมเทในแตละ
ขอเสนอนโยบายจํากัด ทําใหขาดการพิจารณาวิเคราะหอยางเอาจริงเอาจังในแตละประเด็น ผูเชี่ยวชาญของ
ฝ` า ยบริ ห ารจึ ง เปนทรั พ ยากรสํ า คั ญ ในการกํ า หนดนโยบายทางวั ฒ นธรรม ทั้ ง ลู ก จางของรั ฐ ( Public
Employees) และขาราชการ (Civil Servant) ที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารในหนวยงานของตน นับวาเปน
ทรัพยากรที่มีคุณคาสําหรับประชาชนที่ทํางานในดานศิลปวัฒนธรรมมากกวานักการเมือง
ในการเสนอนโยบายจะเปนไปตามลํ า ดั บ ขั้ น จากหนวยงานบริ ห ารตางๆขึ้ น ไปจนถึ ง ระดั บ การ
ตัดสินใจของฝ`ายการเมือง นโยบายทางวัฒนธรรมมักจะตองมีการประสานงานระหวางหนวยงานของการ
พัฒนาเมือง, ประเด็นทางสังคมวิทยาศาสตรและการเงิน โดยมีกระบวนการดังนี้
- หนวยงานที่เปนผูนําจะเตรียมขอเสนอนโยบายที่มักจะเกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียในสังคมและ
คํานึงถึงแงมุมทางกฎหมาย
-ขอเสนอนโยบายจะถูกสงตอไปยังทุกหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งจะสอบถามถึงผลกระทบของนโยบาย
ในขอบเขตความรับผิดชอบของหนวยงานนั้นๆ และพิจารณาเสนอแนะแกไขปรับปรุง
-ขอเสนอนโยบายจะถูกแกไขปรับปรุง โดยคํานึงถึงความตองการ คําเสนอแนะของหนวยงานอื่นๆที่
เกี่ยวของ และตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานตางๆกอนที่จะนําไปปรับใช
ผลของกระบวนการดังกลาวคือ นโยบายไดรับการยอมรับและเห็นชอบจากทุกหนวยงานและผูมีสวน
ไดสวนเสียของทองถิ่น มักจะแสดงถึงจุดรวมระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและเปนทางเลือกที่เปนไปไดทั้งทาง
กฎหมาย การเมืองและการเงิน ความขัด แยงที่อาจเกิดขึ้นไดมั กจะไดรับการแกไขในระหวางกระบวนการ
พิจารณาขอเสนอนโยบายนี้
กระบวนการกําหนดนโยบายของเยอรมนีมีรูปแบบการดําเนินการอยางเปนระบบ มีความเปนทางการ
สูงและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของในทุกภาคสวนและมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ
ประเด็นสําคัญสูระดับทองถิ่น( Local Governance) องคกรระดับทองถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการทองถิ่น

ของตนเอง สรางการทํางานในลักษณะความความรวมมือระหวางรัฐ เอกชนและประชาชน มีการออกแบบ
องคกรและรูปแบบการทํางานของหนวยงานรัฐในระดับทองถิ่นใหเหมาะสมกับภาคประชาชนและภาคธุรกิจ
เอกชนไดมีสวนรวมอยางเต็มที่
สําหรับกระบวนการกําหนดนโยบายของประเทศไทย จะเห็นวามีกระบวนการดําเนินการอยางเปน
ทางการเชนกัน ทั้งฝ`ายนิติบัญญัติดําเนินการโดยรัฐสภา ฝ`ายบริหารดําเนินการโดยคณะรัฐมนตรี กระทรวง
ทบวง กรม และฝ`ายตุลาการดําเนินการโดยศาล ซึ่งสวนใหญยังใหความสําคัญกับการมีสวนรวมคอนขางนอย
และไมครอบคลุมทุกภาคสวน มักจะเปนการสั่งการลงมาตามลําดับขั้นในการรับนโยบายเพื่อนําไปปฏิบัติ
ในดานวั ฒ นธรรมนั้ น ประเทศไทยไดใชแผนแมบทวั ฒ นธรรมแหงชาติ (พ.ศ.2550 – 2559) 1
เปนกรอบทิศทางในการพัฒนางานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อ
วันที่ 5 สิงหาคม 2552 อนุมัติใหใชแผนดังกลาวและมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของไปจัดทําแผนปฏิบัติการ
โดยใหกระทรวงวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน แผนแมบทฯดังกลาวเปนแผนยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยกําหนดสาระสําคัญที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 และในปD
พ.ศ.2554 กระทรวงวัฒนธรรมไดมอบหมายใหสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (กวช.)
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ดําเนินการพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงแผนแมบทฯ ดังกลาว โดยมีการจัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองรับขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและกลุมเยาวชน เชิญ
ตัวแทนเยาวชนและผูที่ทํางานเกี่ยวของกับเยาวชนในดานวัฒนธรรม อาทิเชน สภาองคกรชุมชนกรุงเทพมหานคร
เครือขายสังคมวัฒนธรรมแหงปjญญา เครือขายเยาวชนรักดี เครือขายพลังเยาวชนเพื่อการปฏิรูป สภาเด็กและ
เยาวชนแหงประเทศไทย มารวมกําหนดทิศทางในการพัฒนางานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และระดมสมองให
ขอคิดเห็นในการทบทวนหรือปรับปรุงแผนแมบทฯ ใหมีความสอดคลองกับบริบทสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ของโลกในปjจจุบัน และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 2 ซึ่งนับวาเปนความ
พยายามอยางยิ่งของกระทรวงวัฒนธรรมที่จะสรางการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการระดมสมองและรับฟjง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อนํามากําหนดนโยบายทิศทางในการพัฒนางานวัฒนธรรม
ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมและสรางการมีสวนรวมของผูมีสวนที่เกี่ยวของทุกภาคสวนในการกําหนด
นโยบายทางวัฒนธรรมอยางแทจริง ขอเสนอแนะใหสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งเปนหนวยงานราชการสวน
ภูมิภาคของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ที่มีครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศและมีการทํางาน
ที่ใกลชิดกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น(อปท.) ซึ่งประกอบไปดวย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลและ
องคกรบริหารสวนตําบล ในการดําเนินงานของจังหวัดในดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอยูแลว และสวนใหญ
ยังคงดําเนินงานโดยการรับนโยบายมาปฏิบัติงานรวมกับอปท.ซึ่งรับนโยบายจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยมาอีกทางหนึ่งเชนกัน จึงควรสงเสริมใหสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเปนศูนยกลาง
ในการเชื่อมประสานงานการสอบถามปjญหาและรวบรวมความตองการ ความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูมีสวน

เกี่ยวของ เครือขาย กลุมชุมชน หนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนของทองถิ่น เพื่อนํามากําหนดขอเสนอ
นโยบายทางวัฒนธรรมที่เกิดจากความตองการของทองถิ่นนั้นๆอยางแทจริงและนําเสนอขึ้นมาตามลําดับขั้น
ตอไป ซึ่งคาดวาการกําหนดขอเสนอนโยบายในรูปแบบนี้จะกอใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน สอดคลองและ
สงเสริมความเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของทองถิ่นแตละแหงที่มีความหลากหลายแตกตางกันมากกวาการ
รับนโยบายจากเบื้องบนที่สวนใหญมักจะเปนการกําหนดในภาพรวมมาดําเนินการอยางที่เปนอยูทุกวันนี้

1

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.strategypolice.com/webdatas/Plan/p_11.pdf
(สืบคนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559)
2
เรียบเรียงขอมูลจาก กระทรวงวัฒนธรรม, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, แผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ
พ.ศ.2550 – 2559 http://www.m-culture.go.th/policy/ewt_news.php?nid=38
(สืบคนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559)

โครงสรางการใหบริการสาธารณะที่น8าสนใจ
ศุภกร เลาหพิทักษวร
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
สํานักงานประกันสังคม
ในระหวางวันที่ 21 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2559 ผมไดมีโอกาสเขารวมอบรมหลักสูตรความเปน
ผูนําและการเปลี่ยนแปลง (Leadership and Change) ที่ Potsdam Center for Policy and
Management (PCPM) ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ในระหวาง 2 สัปดาหที่เขาอบรม ผมไดเรียนรูรูปแบบ
การปกครอง การบริหารจัดการภาครัฐของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี การเจรจาตอรอง รวมถึงการ
พัฒนาทักษะการเปนผูนํา
การฝ7กอบรมในครั้งนี้หัวขอที่ผมมีความสนใจเปนพิเศษ คือ เรื่องโครงสรางใหมของการใหบริการ
สาธารณะ (New Structure of Public Service Delivery) ซึ่งกลาวถึงการปรับรูปแบบการบริหารสวน
ราชการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้น และผมคิดวาความรูเรื่องนี้สามารถนํามาประยุกตใชกับ
ประเทศไทยไดเปนอยางดี
ศ.ดร. Christoph Reichard ซึ่งเปนผูบรรยาย กลาววาเราสามารถแบงโครงสรางการใหบริการ
สาธารณะออกเปน 5 แบบ ตามระดับขั้นของกลไกตลาด (Market Mechanism) จากนอยไปหามาก ดังรูปที่
1
รูปที่ 1 การแบงโครงสรางการใหบริการสาธารณะ

รูปแบบที่ ๑ โครงสรางการใหบริการสาธารณะโดยหน8วยงานราชการ (Core Administration Unit)
หนวยงานราชการ (Core Administration) คือ โครงสรางการใหบริการสาธารณะแบบดั้งเดิม มีรัฐ
เปนผูกําหนดนโยบายและบริหารจัดการทั้งหมด โครงสรางรูปแบบนี้มักเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายที่สําคัญ

ของภาครั ฐ เชน ระบบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน นโยบายดานความปลอดภั ย เนื่ อ งจากรั ฐ บาลคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชนที่ประชาชนไดรับเปนหลัก จึงทําใหประชาชนสวนใหญสามารถรับบริการจากหนวยงานราชการใน
ราคาที่ถูก ระบบนี้มีขอดี คือทําใหประชาชนที่มีรายไดนอยสามารถเขาถึงบริการของภาครัฐไดเทากับผูมีรายได
มาก ลดความเหลื่อมล้ําระหวางคนในสังคม
อยางไรก็ดี หนวยงานราชการเปนองคกรที่ใหบริการสาธารณะขนาดใหญ ประกอบไปดวยหนวยงาน
เปนลํ า ดั บ ขั้ น ตั้ ง แตกระทรวง กรม และกอง ทํ า งานโดยเนนที่ ค วามถู ก ตองของเนื้ อ งานเปนหลั ก มี ก าร
ตรวจสอบเนื้องานเปนลําดับขั้น ซึ่งกวางานจะถึงมือผูมีอํานาจสูงสุดในแตละหนวยงานก็ใชระยะเวลานาน
สงผลใหเกิดความลาชาในการทํางาน นอกจากนี้หลายครั้งที่หนวยงานราชการขาดงบประมาณเพื่อมาพัฒนา
องคกร เชน งบประมาณดานอุปกรณคอมพิวเตอร งบประมาณดานระบบ IT ทําใหประสิทธิภาพในการ
ใหบริการแกประชาชนลดลง
รูปแบบที่ 2 โครงสรางการใหบริการสาธารณะโดยหน8วยงานอิสระ (Autonomous Public Sector
Entity)
หนวยงานอิสระ คือ หนวยงานที่แยกตัวออกจากหนวยงานราชการ แตยังมีรัฐเปนเจาของ ลักษณะ
สําคัญของหนวยงานอิสระ คือ รัฐไมไดควบคุมหนวยงานนั้นอยางใกลชิด (At Arm’s Length) หนวยงาน
อิสระจะใหบริการสาธารณะในระดับใหญ ไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากภาครัฐ และยังใหบริการภายใต
กฎเกณฑบางอยางของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจตางๆ เชน การไฟฟxาฝ`ายผลิต การประปาสวนภูมิภาค คือหนึ่งใน
การใหบริการรูปแบบของหนวยงานอิสระ
เหตุผลหลักของการใหบริการแบบหนวยงานอิสระ คือ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน เพราะ
จะมีคณะผูบริหารติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิด หนวยงานอิสระยังมีกฎระเบียบที่ยืดหยุนมากกวา
หนวยงานราชการ เชน เลื่อนตําแหนงหรือใหโบนัสบุคลากรในองคกรตามผลการดําเนินงาน ไมใชยึดตามระบบ
อาวุ โ สมากกวาผลงาน นอกจากนี้ หนวยงานอิ ส ระยั งชวยลดภาระดานการเงิ นของภาครั ฐ กลาวคื อ หาก
หนวยงานอิสระสามารถบริหารงานและจัดเก็บคาบริการจากประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รัฐจะมีรายได
จากการบริหารงานของหนวยงานอิสระมากกวาที่เปนโครงสรางแบบราชการ
จากผลการศึ กษาพบวา ในบางหนวยงานการเปลี่ ย นโครงสรางการใหบริ การสาธารณะจากแบบ
ราชการเปนแบบหนวยงานอิสระทําใหประสิทธิภาพสูงขึ้น มีอิสระในการบริหารงานมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่อง
ของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล อยางไรก็ดี ผลเสียที่ตามมา คือ รัฐไมสามารถควบคุมการบริหารงานได
ทั้งหมด เพราะรัฐบาลอาจมีหนวยงานอิสระภายใตการดูแลอยูมาก ทําใหการดูแลหนวยงานอิสระไมทั่วถึง อีก
ทั้งหนวยงานอิสระ มีความยืดหยุนในกระบวนการการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งเปนชองในการทุจริตไดงาย เชน
จัดซื้อสินคาในราคาที่สูงเกินจริงเพราะใชการตกลงราคาแทนการประมูล

รูปแบบที่ 3 โครงสรางการใหบริการสาธารณะแบบความร8วมมือระหว8างภาครัฐและเอกชน (PublicPrivate-Partnership)
ลักษณะสําคัญของโครงสรางการใหบริการสาธารณะแบบความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน คือ
รัฐและเอกชนเปนเจาของรวมกัน มีจุดประสงครวมกันในการใหบริการและนําทรัพยากรที่มีในแตละฝ`ายมาใช
รวมกันเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน ภาครัฐอาจจะมีที่ดินสําหรับการสรางรถไฟฟxาสวนเอกชนอาจจะมี
ความรูในดานการบริหารจัดการรถไฟฟxา ดังนั้นการรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนจึงเกิดประโยชนตอทั้ง
สองฝ`าย เหตุจูงใจหลักในการใหบริการสาธารณะแบบความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน คือ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการทํางานโดนอาศัยจุดเดนของแตละฝ`ายทั้งในดานของความรู เงินทุน และทรัพยากรอื่นๆ
ที่ทั้งสองฝ`ายมี ทั้งยังเปนการกระจายความเสี่ยงไปยังภาคเอกชน ยกตัวอยางเชน ในการขุดเจาะบอน้ํามัน
ตองใชเงินทุนจํานวนมาก และมีความเสี่ยงที่จะไมพบบอน้ํามันหลังจากขุดลึกลงไปใตทะเล หรือพบบอน้ํามันที่
มีขนาดเล็กไมคุมกับตนทุนที่เสียไป ดังนั้นรัฐอาจจะใชโครงสรางแบบความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
เชน ประมูลสัมปทานในรูปแบบตางๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยใหเอกชนที่มีความชํานาญและเทคโนโลยี
ในการขุ ด เจาะขั้ น สูงเปนผู เขาประมู ลโครงการ และรั ฐอาจปjน สวนแบงของรายไดที่ เอกชนไดรั บ เปนตน
นอกจากนี้โครงสรางแบบความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนเปนการลดขนาดของราชการใหเล็กลง ทําให
รัฐบาลสามารถบริหารงานโครงสรางแบบราชการไดทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โครงสรางการใหบริการสาธารณะแบบความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนสามารถแบงออกเปน 2
แบบ คือ 1. แบบสัญญาความรวมมือ (Contractual PPP) มักอยูในรูปแบบการลงทุนกอสรางโครงสราง
พื้นฐานตางๆ เชน รถไฟฟxาความเร็วสูงในประเทศเนเธอรแลนด สนามบินในกรุงเอเธนส ประเทศกรีซ เปนตน
โดยเอกชนเปนคนลงทุนและดําเนินการเพียงฝ`ายเดียว รัฐอาจไดรับผลตอบแทนจากการปjนสวนรายไดจากการ
ดําเนินงาน และ 2. แบบองคกรความรวมมือระหวางรัฐและเอกชน (Organizational PPP) ซึ่งจะจัดตั้ง
บริษัทโดยรัฐและเอกชนเปนผูถือหุนในบริษัท
โครงสรางแบบความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน มีขอดี คือ ลดคาใชจายภาครัฐ เพราะเอกชนมี
สวนรวมในการลงทุน ลดภาระการทํางานของภาครัฐเพราะเอกชนมีสวนในการบริหารจัดการ ขอเสีย คือ ใน
ระยะยาวประชาชนอาจจะมีภาระคาใชจายในการซื้อบริการสาธารณะที่สูงขึ้นเพราะภาคเอกชนจะคํานึงถึงผล
กําไรขาดทุนเปนสําคัญ
รูปแบบที่ 4 โครงสรางการใหบริการสาธารณะแบบสัญญาว8าจาง (Contracting-Out)
การใหบริการสาธารณะแบบสัญญาวาจาง คือ การที่รัฐวาจางเอกชนมาดําเนินการในงานที่ไมมีความ
ซับซอนแทนรัฐ แรงจูงใจในการใหบริการสาธารณะแบบสัญญาวาจาง คือ การลดตนทุนในการใหบริการและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการเพราะจางผูที่มีความชํานาญมาทํางานหนาที่แทนรัฐ ในปjจจุบันการใหบริการ
แบบสัญญาวาจางมีแนวโนมที่สูงขึ้น ตัวอยางของสัญญาวาจาง เชน งานทําความสะอาดอาคารสํานักงาน งาน
ยามรักษาความปลอดภัยของอาคาร ขอดีของระบบสัญญาวาจาง คือ รัฐไมตองบริหารจัดการดานบุคลากร ไม

ตองจัด หางบประมาณเพื่ อซอมบํา รุงอุป กรณที่ เสื่ อมไป อยางไรก็ต าม บุ คลากรของรัฐ จะขาดทั กษะความ
ชํานาญในงานที่ใชระบบสัญญาวาจาง
รูปแบบที่ 5 โครงสรางการใหบริการสาธารณะแบบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization)
การใหบริการสาธารณะแบบการแปรรูปวิสาหกิจ คือ การโอนความเปนเจาของในทรัพยสินจากรัฐเปน
เอกชน โดยเชื่อวาโครงสรางแบบนี้จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ทําใหองคกรมีกําไรที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ยังเปนการระดมทุนจากภาคเอกชน ลดคาใชจายจากทางภาครัฐ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจแบงไดเปน 4 ประเภท คือ 1. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจแบบทางการ (Formal
Privatization) คือ การเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของตัวองคกร จากอยูภายใตรูปแบบราชการเปน
รู ป แบบนิ ติ บุ คคล โดยไมมี การเปลี่ ย นความเปนเจาของ 2. การแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ จากทรั พยสิ น ของรั ฐ
(Privatization of State Properties) 3. การแปรรูปฟjงกชันงาน (Functional Privatization) และ 4. การ
แปรรูปอยางมีนัยสําคัญ (Material Privatization) คือ การโอนงาน ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบทุกอยาง
ใหแกภาคเอกชน
ตั ว อยางของการแปรรู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ เชน บริ ษั ท ไปรษณี ย ของประเทศ
เนเธอรแลนด (TPG Post Netherlands) โดยหลังจากที่มีการแปรรูปแลว บริษัทไปรษณียไดใหบริการที่
สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพมากขึ้น แตคงราคาไวไมใหสูงเกินไป มีการขยายสาขาไปยังตางประเทศและ
ไดรับความพึงพอใจอยางสูงจากผูใชบริการ สิ่งหนึ่งที่เปนตัวสงเสริมใหบริษัทไปรษณียประสบผลสําเร็จเพราะมี
กฎขอบังคับในการแปรรูปและ การดําเนินงานของบริษัทไปรษณียที่ออกโดยรัฐอยางชัดเจน
ตัวอยางของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ลมเหลว เชน การรถไฟของประเทศอังกฤษ ตั้งแตปDค.ศ. 1992 การ
รถไฟประเทศอังกฤษถูกแปรรูปเปนบริษัทเล็กๆ จํานวนมาก อยางไรก็ดีกิจการเหลานี้มักประสบปjญหาขาดทุน
และมีงบประมาณไมเพียงพอในการลงทุนปรับปรุงโครงสรางใหมๆ นอกจากบริการและคุณภาพที่แยลงแลว
ราคา
คาโดยสารรถไฟก็เพิ่มสูงขึ้น ทําใหประชาชนผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการของการ
รถไฟในระดับที่ลดลงจากกอนที่มีการแปรรูป
ขอดีของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ คือ ลดตนทุนในการใหบริการ มีการใสใจกับความพึงพอใจของลูกคา
มากขึ้น ลดภาระดานการคลังที่ตองมาสนับสนุน นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมการแขงขันในตลาด ทําใหบริษัท
ที่แปรรูปไปมีความพยายามเพิ่มคุณภาพของสินคาและบริการใหมากขึ้น สวนขอเสียในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
คือ ผูใชบริการอาจจะตองจายคาสินคาและบริการเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากบริษัทที่แปรรูปจะคํานึงถึงกําไรขาดทุน
เปนสําคัญ สวนใหญมักจะกําหนดราคาสินคาอางอิงราคาตลาด ไมเหมือนเมื่ออยูภายใตหนวยงานราชการที่
มักจะกําหนดราคาสินคาและบริการเปนราคาคงที่และมักมีราคาต่ํากวาราคาตลาด นอกจากนี้หากบริษัทที่แปร
รูปเปนบริษัทขนาดใหญเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน จะทําใหการแขงขันในอุตสาหกรรมลดลง
เพราะบริษัทขนาดเล็กอื่นๆ มักจะมีตนทุนที่สูงกวา ทําใหหลายบริษัทอาจจะตองออกจากอุตสาหกรรมไป
ผลเสียตอบุคลากรในบริษัท คือ พวกเขาอาจตกงานหากไมสามารถทํางานไดตามตัวชี้วัดที่บริษัทจัดทําขึ้น ตาง
จากขาราชการที่แทบไมมีโอกาสที่จะถูกใหออกจากราชการ

อยางไรก็ดี ในปjจจุบันเริ่มมีแนวโนมที่จะใหรัฐเปนผูใหบริการสาธารณะแทนเอกชน เหตุผลหนึ่งเปน
เพราะคาบริ การของเอกชนคิ ดมี ร าคาสู งกวาของรั ฐบาลมาก ทํ าใหประชาชนที่ มีร ายไดต่ํ า จํ านวนมากไม
สามารถเขาถึงบริการได เชน ในประเทศอังกฤษมีการโอนการใหบริการของการรถไฟคืนใหแกรัฐ อีกตัวอยาง
ที่สําคัญ คือ
การประปาในกรุงเบอรลิน ในปDค.ศ. 1999 รัฐบาลของกรุงเบอรลินขายหุนรอยละ 49.9
ของการประปากรุงเบอรลินใหกับเอกชน ไมกี่ปDหลังจากนั้นราคาน้ําประปาขึ้นราคามากกวารอยละ 24 ในปD
ค.ศ. 2011 รัฐบาลสภากรุงเบอรลินจึงมีการลงมติมากกวารอยละ 98 ใหรัฐบาลเบอรลินซื้อหุนการประปากรุง
เบอรลินคืนจากเอกชน
แนวคิดโครงสรางการใหบริการสาธารณะเปนเรื่องเปนเรื่องที่นาศึกษาเปนอยางยิ่ง เพราะเราสามารถ
นํามาประยุกตใชกับระบบในประเทศไทยได อยางไรก็ดีไมมีโครงสรางไหนดีที่สุดเพราะแตละโครงสรางก็มี
ขอเดนและขอดอยที่แตกตางกัน สิ่งที่สําคัญคือการประยุกตใชโครงสรางที่เหมาะสมกับองคกรที่สุด
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หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในภาครัฐ
สุรยุทธ กอบกิจพานิชผล
นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ
กรมสรรพากร
ในปjจจุบัน ธรรมาภิบาล เปนหลักการที่ทั้งภาครัฐ และเอกชนนํามาใชบริหารงานอยางแพรหลาย โดยเปน
หลักการที่ชวยสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อาทิเชน กอใหเกิดความโปรงใส
ตรวจสอบได พนักงานในองคกรรวมมือรวมแรงรวมใจกันทํางานอยางซื่อสัตยสุจริต โดยเปนไปตามกฎระเบียบ
สงผลใหการประกอบการขององคกรเปนไปอยางราบรื่ น มี การพั ฒ นา และขยายตั ว อยางตอเนื่ อ ง ทั้ ง นี้
ยังกอใหเกิดความมั่นใจทั้งจากผูบริหารในองคกรเอง และจากบุคลภายนอก กอใหเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่น
ในองคกรนั้น ๆ โดยสําหรับภาคเอกชน หากเปนที่ยอมรับวาเปนองคกรที่โปรงใส ยอมไดรับความไววางใจจาก
นักลงทุนทั้งในและตางประเทศในการรวมทําธุรกิจ สําหรับภาครัฐ ทําใหเกิดรัฐบาลที่โปรงใสตรวจสอบได
ยอมสรางความเชื่ อ มั่ น ใหแกนั ก ลงทุ น ทั้ ง ในประเทศ ตางประเทศ และประชาชน ซึ่ ง สงผลเชิ ง บวกตอ
ภาพลักษณที่ดีเปนรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ และกอใหเกิดการขยายตัวทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม เปนตน
ความหมายของธรรมภิบาล คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการตาง ๆ ใหเปนไป
ในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้
ยังครอบคลุมถึง การประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตองชอบธรรมทั้งปวง
ซึ่งวิ ญ´ู ชนพึงมีและพึ งประพฤติ ปฏิ บัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจาก
องคกรภายนอก เปนตน ดังนั้น ธรรมภิบาลจึงถือเปน เครื่องมือในการบริหารบานเมืองและสังคม กํากับดูแล
กิ จ การและองคกร ทํ า ใหเกิ ด ระเบี ย บในสั ง คม ตลอดจนนํ า มาปรั บ ใชทั้ ง สวนภาครั ฐ บาลและเอกชน
เพื่อกอใหเกิ ดความพัฒ นาอยางยั่ งยื น และเปนสวนเสริ ม ความเขมแข็งหรื อสรางภูมิคุมกันแกประเทศ
เพื่อบรรเทาปxองกันหรือแกไขเยียวยาภาวะ วิกฤติ ภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึง
ความยุติธรรม ความโปรงใส และความมีสวนรวม อันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และ
การปกครอง แบบประชาธิ ปไตยอั นมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข สอดคลองกับ ความเปนไทย
รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปjจจุบัน (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบ บริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542)

หลักการสากลของธรรมาภิบาล
องคการสหประชาชาติ กําหนดหลักการทั่วไปของธรรมาภิบาล ไว 8 หลักการ ดังนี้
การมีส8วนร8วม
การมีสวนรวมของพนักงานในองคกร คือ การรวมวางเปxาหมาย รวมไปถึงขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ
ตางๆ โดยใหสมาชิกในองคกรมีสวนรวมในการตัดสินใจ และใหความเห็นอยางอิสระ กอใหเกิดความสามัคคี
เนื่องจาก สมาชิกมีสวนในการกําหนดแผนการทํางาน ตลอดจนวิธีการตางๆ กอใหเกิดความรวมแรงรวมใจกัน
ในการทํางาน และเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว อยางสมัครใจ
1.

การปฏิบัติตามกฎ
ในการดําเนินการทุกขั้นตอนโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลนั้น จะมุงเนนความถูกตองตามกรอบของ
กฎหมาย มีการปฏิบัติอยางเสมอภาคและเปนธรรมกับประชาชนโดยเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ ไม
ลําเอียง ทุกคนในสังคมอยูภายใตขอกําหนดของกฎหมายเดียวกัน
2.

ความโปร8งใส
ความโปรงใสมุงเนนไปที่ ความถูกตอง เปqดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบได สิ่งนี้
ชวยแกปjญหาการทุจริตและคอรัปชั่นไดทั้งในภาครัฐและเอกชน สื่อจะเขามีบทบาทอยางมากในการตรวจสอบ
และรายงานผลงานดําเนินงานโดยการนําเสนอ ขาวสารใหแกสังคมไดรับทราบ

3.

ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบจะมุงเนน การทําหนาที่ของตนใหดีที่สุด เอาใจใสจดจอ ตั้งใจ มุงมั่นตอหนาที่การงาน
และชวยเปนเครื่องผลักดันใหปฏิบัติงานตามระเบียบรูจักเคารพสิทธิของผูอื่น ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ตอง
รับผิดชอบและมีความซื่อสัตยสุจริต คนที่มีความรับผิดชอบ จะทําใหการปฏิบัติงานไปสูเปxาหมายที่วางไว และ
ชวยใหการทํางานรวมกันเปนไปดวยความราบรื่น ความรับผิดชอบจึงเปนภาระผูกพันที่ผูนําตองสรางขึ้นเพื่อให
องคการสามารถบรรลุเปxาหมายไดอยางดี

4.

ความสอดคลอง
ความสอดคลองจะมุงเนน ในเรื่องความตองการของกลุมคนในสังคมเนื่องจากแตละบุคคลยอมจะมี
ความตองการ และทัศนคติที่แตกตางกัน ดังนั้น จึงตองการหาความตองการที่สอดคลองตองกันของสังคมมา
เปน ขอปฏิบัติเพื่อลดปjญหาความขัดแยงในสังคม
5.

ความเสมอภาค
ความเสมอภาคเทาเทียมกัน เปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนพึงไดรับจากรัฐบาล ทั้งการบริการ
ดานสวัสดิการ ไมมีการเลือกปฏิบัติ ใหความเทาเทียมในการใหบริการแกประชาชน ในทุกๆดาน

6.

หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จะมุงเนน การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาและประหยัด โดยกอใหเกิดประโยชนจากการใชทรัพยากร
ใหไดมากที่สุด คุมคากับเงินที่ลงทุน สามารถแสดงออกมาทั้งที่จับตองได หรือแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องขององคกร
7.

การมีเหตุมีผล
การมีเหตุผลเปนความตองการในทุกสังคมประชาชนทุกคนตองตัดสินใจและความรับผิดชอบตอการ
กระทําของตนเองดวยเหตุดวยผลที่สมเหตุสมผล การมีเหตุผลไมสามารถกระทําไดถาปราศจากการปฏิบัติตาม
กฎหมายและความโปรงใส
หลักธรรมภิบาลของสหพันธ5รัฐเยอรมนี
8.

ประเทศเยอรมนี เปนประเทศหนึ่งที่มีระบบการบริหารงานที่มีความนาเชื่อถือ และโปรงใส การบริหารของรัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรัฐบาลไดพยายามผลักดัน ออกกฎระเบียบ เพื่อลดชองวาง และทําใหการบริหารงาน และ
ดําเนินการของรัฐบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพมากที่สุด โดยมุงเนนหลักสําคัญๆ ดังนี้
1. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการตอประชาชนอยาง
ตอเนื่อง
2. มีระบบศาลที่เปนอิสระ
3. ออกกฎหมายที่ครอบคลุม และอยูภายใตระเบียบกฎเกณฑที่ชัดเจน
4. มีระบบตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอยางเปนอิสระ
5. มุงเนนใหประชาชนการเคารพในกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ตลอดจนทําใหประชาชน
เชื่ อ มั่ น ในการดํ า เนิ น งานของรั ฐ บาลโดยใหประชนมี ส วนรวมรั บ รู ขอเท็ จ จริ ง ตางๆ
ตลอดจนสามารถหาขอมูลการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลไดอยางเปqดเผย
6. มีสื่อสารมวลชนที่เปนอิสระ
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
จากการที่ ไดไปศึ กษาระบบการทํ า งานของรั ฐ บาล และแนวคิ ด ของผู บริ ห าร และผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่มี ความ
เชี่ยวชาญ และชํานาญในเรื่องตางๆ พบวา

1. ประเทศสหพันธรัฐ เยอรมนี จะมุงเนนไปที่ การกระจายอํานาจจากศูนยกลางไปสูทองถิ่น โดยรัฐ มี
อํานาจนอยที่สุด คือ รัฐมีหนาที่รักษากฎหมายและความสงบเรียบรอยเทานั้น ซึ่งเปนความคิดของ
ธรรมาภิ บาลแบบตะวั นตก ซึ่งรัฐบาลกลางจะทํ าหนาที่ว างนโยบาย และหลักการ และสงตอไปให
ทองถิ่นเปนผูทําตามนโยบายที่ไดวางไว และใหสวนบริหารงานสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบ โดยให
อํานาจเสร็จเด็ดขาด ในการบริหารงาน ตลอดจนตัดสินใจเพื่อรองรับนโยบายที่ไดรับจากสวนกลาง ซึ่ง
จะมี อ งคกรอิ ส ระที่ เ ชื่ อถื อไดตรวจสอบความโปรงใสในทุ กๆขั้ น ตอน และมี สื่ อมวลชนที่ เ ปนกลาง
ตลอดจนประชาชน สามารถตรวจสอบความถูกตองและทราบถึงการบริหารงาน และการดําเนินงาน
ของรัฐได เพื่อใหมั่นใจไดถึงความโปรงใส ซึ่งจะสามารถแกปjญหาการคอรัปชั่นได
2. การที่ประเทศจะพัฒนาไดอยางตอเนื่องนั้น ระบบโครงสรางขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภคตองไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งระบบขนสงมวลชน ระบบไฟฟxา ระบบน้ําประปา เปนตน รัฐบาลตองลงทุนกับ
ระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานเหลานี้เปนจํานวนมหาศาล ถึงแมนวาจะแบกรับภาระขาดทุน เชน ระบบ
ขนสงมวลชน รถไฟ รถประจําทาง โดยมีทั้งรัฐบาลลงทุนเอง และเอกชนเปนผูดําเนินการ โดยคิดคา
โดยสารราคาถูก และการบริการที่มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อทําใหประชาชนมีสภาพความเปนอยูที่ดี
และนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในประเทศ ซึ่งจะสงผลตอระบบเศรษฐกิจที่ดีในอนาคต
3. มีนโยบายสงเสริมสนับสนุนภาคเอกชนอยางตอเนื่อง เนื่องจาก เอกชนเปนภาคที่กอใหเกิดรายไดหลัก
ของประเทศ ดังนั้น หากภาคเอกชนและนักลงทุนมั่นใจ และเชื่อมั่นในรัฐบาลยอมกอใหเกิดการลงทุนที่
เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจขยายตัวไดอยางตอเนื่อง การบริหารงานระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ
จึงจําเปนตองเปqดเผย มีความรับผิดและมีการตรวจสอบทางบัญชีอยางถี่ถวน โปรงใส โดยมีระบบ
ขาราชการที่เขมแข็ง เพื่อออกแบบนโยบายและปฏิบัตินโยบายที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังจําเปนตองมี
ระบบตุลาการที่เปนอิสระอยางแทจริง เพื่อแกไขกรณีพิพาทตางๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจตลาด
แบบเสรี
4. การจัดตั้งหนวยงานธรรมภิบาลเพื่อกํากับการดูแลการบริหารการและการดําเนินการของภาครัฐเปน
สิ่งจําเปน หากรัฐมีหนวยงานอิสระที่คอยเขามาตรวจสอบการบริหารงานในทุกๆดาน จะสามารถชวย
ใหการบริหารงาน และการดําเนินการของรัฐโปรงใส สามารถตรวจสอบได และจะชวยใหประชาชน
ตลอดจนตางชาติใหความนาเชื่อเชื่อในประเทศไทย และจะกอใหเกิดการพัฒนาของประทศไปอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืนยิ่งขึ้น

