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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง “กระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมที่พึงประสงค I AM READY
และความสอดคลองกับโครงสราง และวัฒนธรรมของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใตบริบทของแผน
ยุทธศาสตรพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555)” นี้ มีความมุงหมายที่จะศึกษาทบทวน
ความหมายและแนวคิดของกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ของขาราชการไทย
ตามตนแบบ I AM READY กับความสอดคลองกับโครงสรางและวัฒนธรรมของสํานักงาน ก.พ.ร.
และความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) รวมทั้ง
การสรุปและใหขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยตัวแบบ I AM
READY นั้น ประกอบดวย การทํางานอยางมีศักดิ์ศรี (Integrity: I), การปฏิบัติงานเชิงรุกและ
ความขยันตั้งใจทํางาน (Activeness: A), การมีศีลธรรม คุณธรรม (Morality: M), การรูทันโลก
ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม (Relevancy: R), การทํางานมุงเนนประสิทธิภาพ (Efficiency: E),
ความรับผิดชอบตอผลงาน ตอสังคม (Accountability: A), การมีใจและการกระทําที่เปน
ประชาธิปไตย มีสวนรวม โปรงใส (Democracy: D) และการปฏิบัติแบบมีผลงานและมุงเนน
ผลงาน (Yield: Y)
จึงเปนประเด็นนาสนใจที่จะศึกษาและทบทวน กระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม
ของขาราชการที่มีอยูในปจจุบันตามตนแบบ I AM READY ที่บัญญัติขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2546 วามี
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ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551-2555 หรือไมและเกิด
ความเหมาะสมกั บวั ฒนธรรมและโครงสรางโครงสรางองค การ ที่อยูภายใตยุทธศาสตรของ
สํานักงาน ก.พ.ร. และเปาประสงคของแผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 25512555)
ผลของการศึกษาครั้งนี้ พบวา ขาราชการสํานักงาน ก.พ.ร. ใหความสําคัญกับเรื่อง
ความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงานและตอสาธารณะ (Accountability: A) และรองลงมาคือ
การเรียนรูและปรับตัวใหทันโลก (Relevancy: R) ซึ่งเปนคานิยมสําคัญและเหมาะสมวัฒนธรรม
องคการที่เปนแบบมุงปรับเปลี่ยน และแบบมุงผลสัมฤทธิ์หรือแบบตลาด I AM READY เปน
ค า นิ ย มที่ สง เสริ ม ต อการปฏิ บั ติง านของขา ราชการ และเปน ไปในทิศ ทางเดีย วกั บโครงสร า ง
ยุทธศาสตรและวัฒนธรรมองคการ
นอกจากนี้ I AM READY สามารถจัดกลุมความสัมพันธกับประเด็นยุทธศาสตร 4
ประการของแผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551-2555 ไดแก ตอบสนองทันตอ
การเปลี่ยนแปลง สัมพันธกับ การรูทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม (Relevancy: R) มีสวน
รวม สัมพันธกับ การมีจิตใจเปนประชาธิปไตย (Democracy: D) เกง สัมพันธกับ การปฏิบัตงิ าน
เชิงรุก (Activeness: A) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency: E) และการมีผลงานและเนนผลงาน
(Yield: Y) และ ดี สัมพันธกับ การทํางานอยางมีศักดิ์ศรี (Integrity: I) การมีศีลธรรมและคุณธรรม
(Morality: M) ความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงานและตอสาธารณะชน (Accountability: A)
หรืออาจกลาวไดวา I AM READY เปนคานิยมวิธีการคือแบบของพฤติกรรม ที่จะสามารถทําให
บรรลุคานิยมเปาหมาย คือ เกง ดี มีสวนรวม และตอบสนองทันตอความเปลี่ยนแปลง
อยางไรก็ตาม แมวากระบวนทัศนวัฒนธรรมและคานิยม I AM READY ในภาพรวม
จะมีความเหมาะสม กับสํานักงาน ก.พ.ร. แต I AM READY ไมไดใหบริบทความสําคัญกับเรื่อง
ความสัมพันธ และการรวมมือรวมใจภายในองคการ จึงควรเพิ่มมิติดานการทํางานรวมกันใน
องคการ หรือ ทีมงาน เขาไปใน I AM READY ดวย ดังตัวแบบคานิยมเกี่ยวของกับการทํางานใน
ยุคใหม ซึ่งประกอบดวยคานิยมมุงผลงาน ประสิทธิภาพ ความคุมคา การสรางสรรค การทัน
เทคโนโลยีและคานิยมมุงลูกคาหรือผูรับบริการ ทั้งนี้ เพื่อให I AM READY เปน วัฒนธรรม และ
คา นิ ย มที่ พึง ประสงค ข องสํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ที่ มี ค วามสมบู ร ณ และสอดรั บ กั บ บริบ ทของทิ ศ
ทางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมของประเทศในอนาคตขางหนาไดอยางแทจริง
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