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การเสวนา เรื่อง “ระบบราชการกับการปฏิรปู ประเทศในมุมมองของภาคเอกชน”
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ระบบราชการกับการปฏิรูปประเทศ และพิธี
มอบรางวัล ประจําป พ.ศ. 2557 ในวันศุกรที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ หอ งเจาพระยา
หอประชุมกองทัพ เรือ กรุงเทพฯ ให แกหนวยงานของรัฐ ซึ่งมีผูรวมงานประกอบดวย สวนราชการ จังหวัด
สถาบันอุดมศึกษา เทศบาลนคร องคการมหาชน และรัฐวิสาหกิจ โดยชวงเชาเปนการเสวนารวมกับวิทยากร
3 ทาน ไดแก คุณทนง โชติสรยุทธ ผูอํานวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา และกรรมการผูจัดการ บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) คุณกฤษดา ชวนะนันท ประธานกลุมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม และคุณสนั่น อังอุบลกุล
ประธานกรรมการบริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณอรอุมา เกษตรพืชผล เปนผูดําเนินการเสวนา
สําหรับประเด็นสําคัญในการเสวนา มีดงั นี้

คุณทนง โชติสรยุทธ
ผอ.โรงเรียนเพลินพัฒนา และกรรมการผูจัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

เมื่อกลาวถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศ มักมีการกลาวถึงปญหาดานการปฏิรูปการศึกษา โดยมีการ
พู ดคุยในเรื่ อ งการปฏิรู ป การศึก ษาในหลายเวที สํ าหรั บ เวที ในวันนี้ขอชวนทุ ก คนตั้ง คําถามวา หากมี ก าร
ดําเนินงานตามขอเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาที่มาจากหลายเวทีแลว จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของไทยกาวขึ้นสูระดับโลกไดหรือไมในระยะเวลาอันสั้น และจะทําใหประเทศไทยมีความแข็งแรงทางเศรษฐกิจ
และสังคมไดจริงหรือไม คําตอบคือ ไมมีใครเชื่อวาจะสามารถเกิดขึ้นจริงได ก็หมายความวายังมีหลายประเด็น
ที่ไมเคยถูกพูดถึงในเวทีการพูดคุยเรื่องการปฏิรูปการศึกษา
เปาหมายผลลัพธการศึกษาของประเทศในแตละยุคสมัย คือ
- ตองการพัฒนาพลเมืองใหเปนคนที่สมบูรณ และมีคุณภาพตามที่ประเทศตองการ
- เปนคนเกง ดี มีสุข
- คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ตัดสินใจเปน หาความรูเปน
- ตองการพัฒนาพลเมืองใหเปนคนที่สมบูรณ และมีขีดความสามารถ (Competencies)
ที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 รวมถึงคานิยม 12 ประการ
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ประเด็นที่วาเราตองการใหพลเมืองมีขีดความสามารถที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความจําเปน
ที่ตอ งรูแนวคิดที่ สําคัญในศตวรรษที่ 21 เชน ความรูเกี่ยวกั บโลก ความรูดานการเงิน เศรษฐศาสตร ธุรกิ จ
ความรูดานการเปนพลเมืองที่ดี ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีประเด็นเรื่องทักษะที่ควรมีในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะ
ดานการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและการทํางาน ซึ่งเปน
คําถามวา การปฏิรูปการศึกษาจากสถานการณปจจุบันสามารถตอบโจทยเพื่อใหพลเมืองไทยมีขีดความสามารถที่
จําเปนในศตวรรษที่ 21 ไดจริงหรือไม ดังนี้
1) การบมเพาะความรูพื้นฐานและศักยภาพในการเรียนรู โดยพบวา
- เด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์ออนในทุกวิชา แมแตวิชาภาษาไทย
- เด็ กสื่ อสารดวยภาษาอั งกฤษไม ได โดยมี แนวโนม แพ เด็กเวียดนาม ลาว และ
กัมพูชา
- การอาน คิด วิเคราะห เขียน และสรุปความอยูในระดับต่ํา
2) การบมเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงคอื่น ยกตัวอยางเชน
- เรื่องความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย
- ขาดความกระตือรือรน ขาดความเชื่อมั่นที่จะทําใหสําเร็จดวยตนเอง ขาดความ
มุงมั่นที่จะทําใหดีขึ้น
- เด็กไมรูวาตนเองอยากเปนอะไรและวางแผนอนาคตของตนเองอยางไร
- Systematic Thinking อั น เป น หั วใจสํ าคั ญ ของการแข ง ขัน ที่ แ ท จ ริ ง ในการ
ทํางาน
3) ปญหาอื่น ๆ เชน
- เด็กไมรูจักการบริหารการเงินสวนบุคคล ทําใหคนไทย (และครู) มีภาระหนี้สินมาก
- ประเทศไทยมีเด็กพิเศษจํานวนมาก (2 ลานคน) ที่ยังขาดความรูและขาดการ
ดูแลที่เหมาะสม ไมมีหนวยงานเจาภาพในการดูแลเด็กพิเศษ
- เยาวชนมีแนวโนมไอคิวลดลง เมื่อมีอายุมากขึ้น
- ประเทศไทยมีปญหาเรื่องเด็กอวน ตัวเล็ก ไมแข็งแรง
- เด็กไทยที่อายุต่ํากวา 15 ป เสียชีวิตจากการจมน้ํามากที่สุด
- นักศึกษาที่ทํางานสายตรงในสาขาที่เรียนมามีจํานวนนอยลง
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- สาขาวิชาที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศหลายสาขาหาคนเรียนและหาบุคลากร
มาทํ างานไม ได นําไปสู ก ารขาดแคลนบุ คลากรคุ ณ ภาพในหลายสาขาหรื อ
บุคลากรไมพรอมทํางานได
จากป ญ หาตาง ๆ ที่ ก ล าวมาทํ าให ไทยมี ความสามารถในการแขง ขันลดลง ความยั่ง ยืนทาง
เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาวมีปญหา ซึ่งประเด็นที่ไดจากเวทีพูดคุยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาที่ผานมา
หลายเวทีนั้นไมมีการพูดคุยในประเด็นการแกปญหาดังกลาว และขอชวนใหทวนซ้ําวาหากมีการแกปญหาตาม
แนวคิดปฏิรูปการศึกษาอยางที่ทุกฝายเรียกรองไดครบถวนแลว จะสามารถแกปญหาตาง ๆ ไดหรือไม หากไมได
ก็แสดงใหเห็นวายังมีสิ่งที่ขาดหายไปจากทุกเวทีของการปฏิรูปการศึกษา
โดยสิ่งที่ขาดหายไป ไดแก
- ไมมีการนํา “ปญหาของประเทศ” มาเปนโจทยในการ “จัดการการศึกษา” อยางแทจริง
- ขาด “การทบทวนเปาหมายที่ตองใหชัดเจนเพียงพอ” และผลลัพธที่ตองการไดจาก
การปฏิรูปการศึกษา โดยผูที่มีสวนไดเสียอยางแทจริง
การแกปญหาระยะยาว กับการแกปญหาการศึกษาตองเปนเรื่องเดียวกัน โดยตองมีแนวคิดของ
เนื้ อ หาหลั ก สู ต รและกิ จ กรรมที่ ส ามารถแก ป ญ หาสํ าคั ญ ของประเทศได ด ว ย (ไม ใช ก ารเน น เพี ย งขี ด
ความสามารถในศตวรรษที่ 21 เทานั้น) โดยที่ทุกวิชาและทุกกิจกรรมตองมี “ความหมาย” ตอการดําเนินชีวิต
ในอนาคต และมีสวนสําคัญในการสรางความแข็งแรงใหกับประเทศอยางยั่งยืนทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม
การลงทุ นที่ คุ ม คาที่ สุ ด ที่ ทํ าให ป ระเทศและสั ง คมแข็ง แรง คือ การลงทุ นผ านการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน (และการศึกษาระดับอื่น ๆ) เนื่องจากเปนการลงทุนที่เขาถึงเยาวชนไทยรุนใหมทกุ คนและใชทรัพยากร
นอยที่สุด เมื่อสามารถแกไขปญหาการศึกษาไดก็สามารถแกไขปญหาของประเทศไปไดพรอมกัน เชน ประเทศ
สามารถประหยัดงบประมาณเกีย่ วกับการแกปญหาสุขภาพโดยการแกปญหาผานการเรียนการสอนในวิชาสุขศึกษา
สิ่งที่ขาดหายไปในทุกเวทีของการแกปญหาการศึกษา คือ
- ขาดการวางกลยุทธวาจะไปถึงเปาหมายนั้นไดอยางไร ดวยกระบวนการอยางไร ใน
ระยะเวลาที่ไมนาน (2-3 ป) ภายใตทรัพยากรที่มีอยู
- ขาดการตรวจสอบอยางจริงจั ง วาสิ่ ง ที่ กําลั งจะทํ านั้นสามารถกอ ให เกิ ดผลกระทบ
(impact) เพี ย งพอ ที่ จ ะทํ าให เกิ ดสิ่ ง ที่ ต อ งการได ในเวลาอั น สั้ น และเกิ ด ขึ้น ได ทั่ ว
ประเทศหรือไม
ยุท ธศาสตร ที่ จ ะทํ าให เกิ ดสิ่ ง ที่ ตอ งการไดในระยะเวลาอั นสั้ นภายใตท รัพ ยากรที่ จํ ากั ด โดย
สามารถเกิดสิ่งที่ตองการไดครอบคลุมทั่วประเทศ ไดแก
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4) “Best Practices”
ดวยการหา “กรณีศึกษาที่ด”ี วาการแกปญหาที่สามารถเกิดขึ้นไดจริงนั้นมีอยูหรือไม สามารถแกปญหาไดอยางไร
5) “Process”
กระบวนการมีความสําคัญมาก เชน กรณีที่ครูสิงคโปรมีกระบวนการที่สามารถทําให
เด็กไทยเกงภาษาอังกฤษและสามารถเขียนภาษาอังกฤษไดอยางลื่นไหล ในขณะที่ครูคนดังกลาวไมใชครูที่เกง
และโรงเรียนที่เด็กเรียนก็เปนโรงเรียนธรรมดาทั่วไป แตครูสิงคโปรทุกคนสามารถใชกระบวนการสอนดังกลาว
กับเด็กทุกคน แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการ และขอยอนหลังใหเห็นวาเหตุใดสิงคโปรจึงสามารถ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาไดอ ยางเดนชัดจนสามารถเปนประเทศที่ สงออกการศึก ษา ในชวงที่สิ งคโปรกํ าลั ง
กอสรางประเทศ สิงคโปรวางแผนวาปลายทางของประเทศสิงคโปรจะเปนอยางไร โดยที่สิงคโปรใหวิศวกร
ระบบมาวางแผนเรื่ อ งการศึ ก ษา เป น การใชค นที่ ทํ างานเรื่ อ งระบบมาสร า งกลยุ ท ธ โดยมี ก ระบวนการ
(process) เป นตัวกํ ากับ สิ งคโปร มีความเชื่อวาหากกระบวนการนั้นถูก ตอ งและเหมาะสม รวมทั้ งมี ความ
ยืดหยุนได กระบวนการนั้นก็สามารถนําไปใชไดทั่วไป โดยที่ครูใชกระบวนการเพื่อทําใหเด็กเปนไดเหมือนกับ
ครู ซึ่งเปนความสําคัญของกระบวนการ ไมใชการเนนความสําคัญที่ครู
6) “Massively Scalable”
กรณีที่กระบวนการที่ใชมีความเหมาะสมและถูกตอง ก็สามารถขยายกระบวนการไปสู
ระดับที่กวางขึ้น จากกระบวนการที่ใชไดผลกับเด็ก 10 คน ก็ตองสามารถใชกระบวนการเดียวกันนี้กับเด็กอีก
1 ลานคนได กระบวนการตองสามารถขยายการทํางานของตัวเองไปสูระดับที่กวางและครอบคลุมขึ้น
สังคมไทยในระบบราชการไมเคยมองหานักบริหารการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกในการเขามามี
สวน เพื่อใหคําแนะนําเรื่องการคิดเชิงยุทธศาสตรเพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้น ผมขอทาเรื่องการปฏิรูปการศึกษา
โดยการมี สู ตรสํา เร็ จ เกี่ ยวกั บ การปฏิรู ป การศึก ษา คือ “กั ล ยาณมิ ตรโมเดล” ซึ่ ง จะมี ก ารจั ดงานในวัน ที่
11-12 ตุลาคม 2557 ที่จังหวัดอุดรธานี ดวยการผนึกกําลังจากโรงเรียนของรัฐบาล 100 แหง ในระดับประถม
ศึก ษาและมั ธยมศึก ษา ซึ่ งส วนใหญ เป นโรงเรี ยนชายขอบ มาทํ างานร วมกั บ “มู ล นิธิคนไทยเก งขึ้น” เพื่ อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใหสูงกวาโรงเรียนในกรุงเทพมหานครภายในเวลา 1 ป โดยการใชครูคนเดิม
และงบประมาณเทาเดิม ที่สามารถสรางการเปลี่ยนแปลงไดดวยการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและแรงบันดาลใจ
หากใครสนใจสามารถรวมตัวกันเปนเครือขายเพื่อดําเนินการรวมกันตาม “กัลยาณมิตรโมเดล”
สําหรับประเด็นที่เนนในวันนี้ คือ
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงฯ เปนเพียงความรูขั้นต่ําที่ทุกคนควรรู
- การพยายามทําใหทุกวิชามีความหมายตอการดําเนินชีวิตของนักเรียน
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- พยายามให การแกปญหาการศึกษา กับ การแกไขปญหาประเทศ เปนเรื่องเดียวกัน
- พยายามใหนักเรียนสนุกกับการเรียนรู และมีแรงบันดาลใจ จนอยากเรียนรูดวยตนเอง
การเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูประบบราชการจะความสําเร็จ มีโอกาสเกิดไดสูง หากทุกคนใน
องคกรมีแรงบันดาลใจ และนําแรงบันดาลใจมาผลักใหเกิดความมุงมั่น ไมยอทอ และวางแนวทาง เพื่อใหสิ่งที่
ตองการใหเกิดไดเกิดขึ้น

คุณกฤษดา ชวนะนันท
ประธานกลุมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม

ระบบราชการไทยมี ห ลายระดับ หากพิ จ ารณาระบบราชการในระดับ บริ ก ารนับ วาดีขึ้นมาก
ยกตัวอยางเชน การทําบัตรประชาชนในปจจุบันมีความสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น เพราะไมตองไปแจง
ความที่ส ถานีตํารวจ แตมีคําถามตอ ไปวา “ระบบราชการที่ดีขึ้นดีพอหรือยัง” เชน การทําบัตรประชาชน
เร็วขึ้นมาก แตยังตองมีการเขียนคํารองซึ่งเปนการเพิ่ม process ในการทํางาน หากมองในดานเศรษฐกิจของ
ประเทศถึงแมวาจะมีการเจริญเติบโตขึ้นมาก แตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติระบุวา ประเทศไทยยังเปน
เกษตรอุตสาหกรรม
วิวัฒนาการของระบบราชการในยุคตน ๆ เปนราชการเปนนักวิชาการ เปนผูวางกรอบกติกาวา
เศรษฐกิจของประเทศจะเป นอยางไร ในยุคถัดมาราชการจะเปนผูนําพาเศรษฐกิจ วาจะเป นอยางไร โดยมี
บทบาทเปน Regulator คือ ไมใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบในสังคม และในยุคตอมาเอกชนตองการเปนอิสระ
มากขึ้ น ราชการจึ ง มี บ ทบาทเป น De-regulate ซึ่ ง บางเรื่ อ งต อ งการ De-regulate แต บ างเรื่ อ งไม ค วร
De-regulate และในป จจุ บันเปนแบบการดําเนินงานตามความถูก ใจ ซึ่งทํ าใหระบบการทํ างานเป นแบบมี
เปาหมาย และการทํ างานเป นแบบสั่ งการ (top-down) ซึ่งมี เป าหมายอยูแล วทํ างานตามความถูก ใจและ
เปาหมายทางการเมื อ ง ดังนั้น ป จ จัยทางการเมือ งจึ ง มีผ ลตอการขับ เคลื่อ นของระบบราชการในป จ จุ บั น
นอกจากป ญ หาของระบบราชการที่ ก ล า วมาขา งต น แล ว ยั ง พบวา ในการบริ ห ารงานและการประชุ ม
คณะกรรมการตาง ๆ ผูบริหาร และคณะกรรมการสวนใหญจะเปนกรรมการใหหลายเวทีการประชุม ซึ่งก็ทําให
เกิดปญหาเรื่องการมอบหมายใหผูอื่นมาประชุมแทนทําใหการบริหารงานขาดความตอเนื่อง
ปจจุบัน เอกชนเริ่มไมใชกรอบการทํางาน (Job discriptionless) เพราะ Job discription จะ
ทําใหมีกรอบในการทํางาน เงื่อนไข และกระบวนการในการทํางานมากขึ้น ดังนั้น ระบบราชการไทยจะตองลด
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กรอบการทํางาน ยกตัวอยางเชน หากตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับกําลังการผลิตน้ํามันปาลมในประเทศไทย
ไมสามารถหาขอมูลไดจากกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณก็จะรูแตเรื่องการเกษตร กระทรวง
อุตสาหกรรมก็จะมีแตขอมูลดานอุตสาหกรรม เมื่อตองลงทุนในตางประเทศที่ตองใชขอมูลที่สมบูรณ เมื่อไมมี
ขอมูลที่สมบูรณก็จะทําใหขาดโอกาสในการลงทุน ซึ่งพบวา รอยละ 80 ขอมูลจากหนวยงานภาครัฐมักจะไม
สมบูรณ นอกจากนี้ การแบงบทบาทหนาที่ความรับ ผิดชอบของแตละหนวยงานทั้งในระดับสวนกลางและ
ระดับจังหวัดยังไมเชื่อมโยงกัน ในขณะที่ประเทศไทยหากมองเปนบริษัทก็เปนบริษัทขนาดใหญ มีโครงสรางที่
ใหญ และซั บ ซ อ น ดังนั้ น การปฏิรู ป ระบบราชการให เกิ ดเป น รูป ธรรมเป นงานที่ ยาก ไม ส ามารถทํ าไดใน
ระยะเวลาอันสั้น
ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในปจจุบันที่เขาสูยุคโลกาภิวัตน (Globalization) การ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประเทศไทยยังมีขอจํากัดเกี่ยวกับระบบราชการหลายดาน ซึ่งในการ
ปฏิรูประบบราชการ ควรตองเปลี่ยนทัศนคติที่ราชการมีตอเอกชน และสงเสริมใหเอกชนเกิดกําไรที่เปนธรรม
และไมกระจุกตัว โดยเปดโอกาสในธุรกิจรายยอยไดรับการสงเสริมธุรกิจใหมากขึ้น ผานการประชุมระดมความ
คิดเห็นของคณะกรรมการ ทั้งนี้ แนวทางการปฏิรูประบบราชการ ประกอบดวย
1. การกําหนดคณะกรรมการในการขับเคลื่อนระบบราชการโดยใชผูบริหารตัวจริง
2. โครงสรางระบบการทํางานควรเปนแบบ “Bottom up” กลาวคือ มีการเสนอขอเสนอไปสู
ผูบริหารจากเจาหนาที่ระดับลาง เพื่อใหผูบริหาตัดสินใจ ไมใชการทํางานแบบรอรับคําสั่ง
3. การประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ และมีทํางานเชิงรุกเนนการวิเคราะหปญหาและ
แกปญหาอยางเปนระบบ

คุณสนั่น อังอุบลกุล
ประธานกรรมการบริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)

ตามมาตรา 3/1 แหง พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กลาววา การ
บริ ห ารราชการตอ งเป น ไปเพื่ อ ประโยชน สุ ขของประชาชน ซึ่ ง มี ค วามครอบคลุ ม หากราชการสามารถ
ดําเนินการไดตามพระราชบัญญัติกจ็ ะไมมปี ญหา ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางการปฏิรูปประเทศเกิดขึ้น ซึ่งหาก
มองดานการแขงขันทางภาคเศรษฐกิจ พบวา ประเทศไทยตกมาจากลําดับที่ 27 มาเปนลําดับที่ 29 ทั้งนี้ เกิด
จากแนวคิดในอดีตเรื่อง Supply chian ซึ่งหมายถึง การพิจารณาถึงความตองการผลิตมากกวาความตองการ
ของผูบริโภค
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แตในปจจุบันโลกไดเปลี่ยนแปลงไป จึงตองมีการปรับโดยใหพิจารณาถึง Demand chain มากขึ้น หมายถึง
การพิจารณาถึงความตองการของผูบริโภควาตองการอะไร โดยที่ผานมามีความเชื่อวา “ธุรกิจดี สังคมก็จะดี”
แตในปจ จุบันตอ งเปลี่ยนความคิดใหมวา “สัง คมดี ธุร กิจ ถึง จะดี้” ซึ่ง ในประเด็นนี้ทุก ภาคสวนไมเ ฉพาะ
สวนราชการจะตองใหความสําคัญ ประธานาธิบดีเคนเนดี กลาววา “ประชาชนตองคิดวาจะทําอะไรใหกั บ
ประเทศชาติ ไม ใชร อวาประเทศชาติจ ะทํ าอะไรให ป ระชาชน” ดังนั้น ประเทศไทยตอ งยอมรับ วาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของโลกผานการเรียนรูการเปลี่ยนแปลงของโลก ตามทฤษฎี คลื่น 6 ลูก ประกอบดวย
คลื่นลูกที่ 1 สังคมเรรอน
การเมืองมาจากหัวหนาเผา
คลื่นลูกที่ 2 สังคมชนบท
เศรษฐกิจแบบเกษตร เปนสังคมแบบราชาธิปไตย ใครที่
มี ที่ ดิ น ม าก กว า ถื อ ว า เป น ผู มี อํ าน าจ เป น สั งคม
อุ ตสาหกรรม เป นยุ คที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงไปสู ร ะบบ
ประชาธิปไตยแบบมวลชน
คลื่นลูกที่ 3 สังคม Cyber
ประชาธิปไตยที่อยูบนสื่อการเคลื่อนไหวของสังคมอยูบน
ขาวสาร
คลื่นลูกที่ 4 สังคมการเรียนรู
ความเข า ใจจะต อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น คนไทยที่ เ คย
บาดเจ็บจากการทีไ่ ปลงทุนโดยไมเขาใจ เชน โรงงานผลิต
พลาสติ ก ในประเทศจี น เมื่ อ ก อ นสามารถผลิ ต จาน
พลาสติกได 600 ใบตอวัน แตในปจจุบันสามารถผลิตได
ถึง 1,200 ใบตอวัน ซึ่งเกิดจากความเขาใจซึ่งนําไปสูการ
ปรับตัวที่ถูกตอง เปนตน การเมืองของสังคมในยุคนี้จึ ง
เปนเชิงนโยบาย เชน นโยบายคาแรง 300 บาท
คลื่นลูกที่ 5 สังคมปญญา
เกิ ด เศรษฐกิ จ แบ บ Wisdom Economy, ก ารเกิ ด
Creative
คลื่นลูกที่ 6 สังคมแหงความดี ทําใหเกิดสังคมอารยะขึ้น เมื่อเศรษฐกิจสรางความดี ทํา
ใหเกิดสังคมแหงความดี เชน การตอตานคอรั่ปชั่น หรือ
การโฆษณาของบริษัทใหญ จะกลาวถึงการสรางความดี
ใหสังคม
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เหตุผลที่ตองปฏิรูประบบราชการเกิดจากสภาวการณเศรษฐกิจในปจจุบัน ไดแก
1. ความซับซอนของสังคม ประเทศไมสามารถอยูไดโดยลําพัง ทําใหสังคมตองมีการปรับตัวตอง
มีการถายโอนอํานาจจากรัฐไปสูประชาชน ทรัพยากรมีนอยโดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย ซึ่งในระบบราชการ
ของเราตองมีการวิเคราะหเรื่องทรัพยากรเพื่อนําไปใชในการบริหารจัดการความไมแนนอน
2. ทรัพยากรที่มีนอย โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย ซึ่งในระบบราชการจะตองใหความสําคัญกับ
ทรัพยากรมนุษย
3. ความไม แ นน อนมี อ ยูม าก ดั ง เชน เมื่ อ เกิ ด โรคระบาดทํ าให ค นไม เข ามาท อ งเที่ ย วทํ าให
เศรษฐกิจตกต่ํา โดยความไมแนนอนเกิดจากความตองการของคนที่หลากหลาย
4. สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
ตัวแปรที่มีความสําคัญที่สุดที่ทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ไดแก มนุษย ซึ่งกุญแจ
สําคัญของความสําเร็จตามความเชื่อในการบริหารธุรกิจ “ลูกคา คือ พระเจา” แตในปจจุบันความเชื่อนั้นได
เปลี่ยนไป คือ “พนักงาน คือ พระเจา” ดังนั้น พนักงานจึงมีความสําคัญเทากับลูกคา เพราะหากไมมีพนักงาน
ที่มีความรูความสามารถก็จะทําใหองคกรตาง ๆ ขาดประสิทธิภาพในการดําเนินการ
องคกรธุรกิจประเภท SME ในประเทศไทย ซึ่งมีมากถึงรอยละ 80 ในขณะที่รายใหญมีเพียงรอยละ
20 แตรายใหญสามารถสรางรายไดถึงรอยละ 70 ซึ่งเปนความกังวลใจวา หากเอกชนไมชวยเอกชนดวยกันเอง
SME ของประเทศไทยจะไมสามารถสูกับคูแขงไดเมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจะทําอยางไรให
ภาคเอกชนสามารถทํางานภาครัฐได ซึ่งจะทําใหขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น ภาคธุรกิจ ตอ งคิดวาจะทํ างานรวมกั บภาครัฐไดอยางไร รวมถึงการร วมกั นคิดวาจะทํ า
อยางไรใหสามารถเพิ่มขีดความสามารถไดมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานจึงมีความสําคัญเนื่องจาก
เปนการเปลี่ยนสมรรถนะในการทํางาน (Change = Transformation Capability) โดยกระบวนการที่จะทํา
ใหเกิดระบบงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย
Efficiency (ประสิทธิภาพ)
change complexity (ความยุงยาก)
why not (ทําไมไมทํา)
why not now (ทําไมไมทําเดี๋ยวนี้)
why not me (ทําไมไมใชฉัน)

การประชุมสัมมนาทางวิชาการประจําป พ.ศ. 2557 เรื่อง ระบบราชการกับการปฏิรูปประเทศ

8

สรุปประเด็นการประชุมสัมมนาวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2557
เรื่อง “ระบบราชการกับการปฏิรูปประเทศ”
วันศุกรที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 – 15.30 น.
ณ หองเจาพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

องคกรใดที่ขาดประสิทธิภาพและตองการการเปลี่ยนแปลงจะพบกับความยุงยากและอุปสรรค
ตางๆ ไมสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรไดเลย ซึ่งการที่ไมสามารถทําอะไรไดเกิดจากความคิดของคน
เนื่องจากคนอยูใน Comfort zone ซึ่งตองตั้งคําถามวาทําไมถึงทําไมได ในเมื่อคนมีความสามารถ มีสมรรถนะ
ที่จะแกไขปญหาตางๆ ได และถามวาทําไมไมทําเดี๋ยวนี้ เพราะในเมื่อมีปญหาก็ตองแกไขทันที และในฐานะที่
คุณเปนผูนําองคกรตองเปนผูรับผิดชอบเพียงผูเดียว และขณะเดียวกันจะตองพิจารณาวา คนรอบขางพรอมที่
จะแกปญหาดวยกันหรือไม ซึ่งคําวา ME = คําวา WE ดังนั้น ทานจะตองมีแนวรวมในการขับเคลื่อนไปดวยกัน
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
สําหรับแนวทางการทํางานรวมกับภาครัฐ ไดแก
1. การยกระดับการบริหาร โดยใชมาตรฐาน Service Level Agreement (SLA) เปนโอกาสใน
การบริหารดานการออกใบอนุญาต การนําเขา – สงออก และดานภาษี ซึ่งสวนเหลานี้เปนตนทุน
2. Government Scan การเตรียมความพรอมของภาครัฐ ในดานกําลังคน/บุคลากรของภาครัฐ
ซึ่งมีอยูชวงหนึ่งที่เกิดปญหาคนที่มีความสามารถถูกซื้อตัวบาง ไมไดทํางานในหนวยงานราชการบาง ซึ่งเปน
ปจจัยที่ทําใหการปฏิรูปราชการทําไดยาก ดังนั้น การบริหารจึงตองมีการเปลี่ยนแปลง ดังเชน Jack Welch
กลาววา ธุรกิจใหญตองมีความยืดหยุนและคลองตัว การปรับปรุงระบบการทํางานเกิดขึ้นไดโดยตองคิดวาแตละ
process ทําไปทําไม ซึ่งบุคลากรใหหนวยงานราชการที่ทํางานอยูหนางานจะมีความรูดีที่สุด
3. ความรวมมื อระหวางภาคราชการและเอกชน – การเกิดความเชื่อ ใจซึ่ งกั นและกั นในการ
ทํางาน ตองพูดคุย วิเคราะห และแกปญหารวมกัน และตองหาทางที่จะทําใหดีขึ้น จะตองทํางานอยางรวดเร็ว
ทันตอความตองการและสถานการณที่เปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว ตองจัดลําดับความสําคัญและ focus ทํางาน
อยางตอเนื่อง รวมทั้งตองติดตามงานใหสําเร็จลุลวง
บทสรุป – สิ่งที่รัฐควรทํา
1. การกําหนดเปาหมายสุดทาย (Goal) วา คนสุดทายที่รับบริการตองการอะไร ซึ่งการปรับ
ระบบในแตละระดับที่แตกตางกันกอใหเกิดคาใชจาย
2. การกําหนดยุทธศาสตรเพื่อตอบสนองเปาหมายและสามารถเกิดผลกระทบและเกิดขึ้นได
จริง ซึ่งจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
3. หาผู ที่ มี ความชํานาญในการวางยุท ธศาสตร และการสร างคณะทํ างานดานยุท ธศาสตร
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริง
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4. การเปดรับฟงความคิดเห็นของผูม ีสวนไดเสียจากแผนยุทธศาสตร และจดรายละเอียดความ
คิดเห็นที่นาสนใจ และประเด็นสําคัญ รวมถึงชองทางการติดตอเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม
5. การคิดยุทธศาสตรใหถงึ จุดสุดทายใหได เชน การแกไขปญหาคอรรัปชั่นที่งายที่สุด คือ การ
ใหประชาชนรูสิทธิของตนเอง เปนการสรางคานิยมในเรื่องหยุดคอรัปชั่น
6. การสรางนักบริหารการเปลี่ยนแปลงในการแกปญหาประเทศ จากกรณีศึกษาจริง
7. ภาครัฐควรมีบทบาทในการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการใชระบบแรงจูงใจ เชน
การตรวจสุขภาพในโรงงานผิดกฏหมาย ขัดตอระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข
8. พิจารณาถึงการตอบแทน และผูที่ตองการจะตอบแทนเปนใคร
9. ภาคธุรกิจ ตองการที่ปรึกษาในการแกไขปญหารวมกัน เชน ในยุคเทคโนแครด ภาครัฐเปนผู
ชวยกันระดมความคิดในการแกปญหา ไมไดทํางานตามเปาหมาย แตตองมีการ Check and Balance ที่ดี
10. ระบบการแตงตั้งและโยกยาย จะทําอยางไรที่ใหภาคเอกชนสามารถขับเคลื่อนได
11. เพิ่มประสิทธิภาพมากกวาจํานวน
12. Job discriptionless การตั้งคณะทํ างานที่นอยแตมีประสิทธิภาพ และระบุ ที่คนมากกวา
ตําแหนง เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการทํางาน
13. การหาวิธีในการทํางานขามสายงานแตสงเสริมการทํางานทั้งระบบ
14. เนนการยอมรับการระดมความคิดเห็นในระดับลาง และเสนอทางเลือกไปสูผบู ริหาร และให
รางวัลที่เหมาะสมแกพนักงาน
15. การเปลี่ยนทัศนคติในการบูรณาการทํางานระหวางรัฐและเอกชน
16. สรางการเรียนรูและสรางความรับผิดชอบตอสังคม
17. การสรางความสมดุลระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน
18. การสราง Competitiveness ในคน 3 ประเภท ไดแก 1) ปลอยใหเกิดขึ้น 2) ทําใหเกิดขึ้น
และ 3) ไมรูวาเกิดอะไรขึ้น
19. การสร า งความเชื่ อ เพื่ อ ให เ กิ ด การเป ลี่ ย นแป ลง โดยอาศั ย 1) Human Capital
(ทุนมนุษย) และ 2) Social Capital (ทุนสังคม) และภาครัฐจะเปน facilitator ใหแกภาคเอกชนในการทํางาน
และสงเสริมใหเกิดความไววางใจซึ่งกันและกัน
20. การตั้งคณะทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน และผูนําในแตละสวนตองมีความ
ไววางใจและใหเกียรติซึ่งกันและกัน
*****************************
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