บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ
กระบวนทัศนวัฒนธรรมและคานิยมในการทํางานของขาราชการเปนอยางไร ยอม
สงผลถึงการบรรลุเปาหมายของทุกองคการในระบบราชการ ที่มุงสรางความเปนธรรมและการอยู
ดีกินดีของสังคมไทย การปฏิรูประบบราชการเพื่อขจัดวัฒนธรรมเชิงลบ และสรางสรรควัฒนธรรม
เชิงบวกจึงเปนเรื่องจําเปนประการหนึ่ง
คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2546 เห็นชอบยุทธศาสตร การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมของระบบราชการ พ.ศ. 2546-2550 โดยกําหนด
กระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมที่พึงประสงค I AM READY โดย I – Integrity หมายถึง การ
ทํางานอยางมีศักดิ์ศรี A - Activeness หมายถึงขยันและตั้งใจทํางานเชิงรุก M-Morality หมายถึง
การมีศีลธรรม คุณธรรม R- Relevancy หมายถึงการรูทันโลก ปรับตัวทันเหตุการณ สอดคลองกับ
ความตองการของสังคม E - Efficiency หมายถึงการทํางานมุงเนนประสิทธิภาพ AAccountability หมายถึงการรับผิดชอบตอการดําเนินงาน D-Democracy หมายถึง การมีใจและ
การกระทําที่เปนประชาธิปไตย มีสวนรวม โปรงใส และ Y-Yield หมายถึง การมุงเนนผลผลิต
แมวาผลการพัฒนาระบบราชการจะสงผลในทางปฏิบัติงานในระดับที่ดีขึ้น แตการ
สรางคานิยม วัฒนธรรมที่ดีของขาราชการ ยังจะตองดําเนินงานตอไปเพื่อใหการบริหารงาน
ภาครัฐกาวไปสูทิศทางที่พึงประสงค ตอบสนองความตองการและประโยชนสุขของประชาชนได
อย า งแท จ ริ ง รวมทั้ ง สามารถปรั บ ตั ว รองรั บ ต อ การเปลี่ ย นแปลงในยุ ค โลกาภิ วั ต น ไ ด อ ย า ง
เหมาะสม ในบริบทของความเปลี่ยนแปลงตางๆทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นานาชาติ และ
เทคโนโลยี
สํานักงาน ก.พ.ร. เปนหนวยงานหนึ่งในภาคราชการ ทีตองอยูภายใตบริบทของความ
เปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล อ มดั ง กล า ว และยั ง เป น หนว ยงาน ที่ กอ ตั้ ง ขึ้ น ใหมี ป จจั ย ด า น
โครงสรางองคการที่คอนขางคลองตัว เพื่อดําเนินบทบาทหนาที่เปนหนวยงานหลักในการผลักดัน
การพัฒนาระบบราชการ ตามที่บัญญัติ ไวในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ นดิน โดย
ขาราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. ยึดถือหลักการของ I AM READY เปนเสมือนคานิยมของ
สํานักงานฯ มาตั้งแตป พ.ศ.2546 จนถึงปจจุปน ก็ควรจะมีการศึกษาทบทวนวา I AM READY ที่
ยึดถือปฏิบัติกันมานั้น มีความเหมาะสมกับโครงสราง และวัฒนธรรมองคการ และยังคง
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สอดคลองกับมิติความเปลี่ยนแปลงอันนํามาซึ่ง การจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบราชการ
ไทย พ.ศ. 2551-2555 อันเปนกรอบดําเนินงานของขาราชการไทย ณ ปจจุบันและอนาคต
ขางหนาหรือไม อยางไร
จากการนํ า ผลการศึ ก ษาเรื่ อ งกระบวนทั ศ น วั ฒ นธรรมและค า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค
ระหวางป 2546 – 2550 ที่ดําเนินการโดย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป 2546) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (ป 2548) และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ป 2550) มุงเนนผล
สํารวจในสวนสํานักนายกรัฐมนตรี ที่รวมถึงสํานักงาน ก.พ.ร. มาใชในการวิเคราะหกระบวนทัศน
วัฒนธรรมและคานิยม I AM READY ของขาราชการ ก.พ.ร. นั้น สามารถสรุปและใหขอเสนอแนะ
แนวทางการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมที่พึงประสงคของขาราชการ ก.พ.ร.
ใหมีเหมาะสมกับโครงสรางและวัฒนธรรมองคการ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทย(พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) ดังนี้
(1) ขาราชการใหความสําคัญกับเรื่องความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงานและตอ
สาธารณะ (Accountability: A) และรองลงมาคือ การเรียนรูและปรับตัวใหทัน
โลก (Relevancy: R) ซึ่งเปนคานิยมสําคัญและเหมาะสมวัฒนธรรมองคการของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ที่เปนแบบมุงปรับเปลี่ยนและมุงผลสัมฤทธิ์หรือแบบตลาด
นอกจากนี้ คานิยมอื่นๆ ไดแก การทํางานอยางมีศักดิ์ศรี (Integrity: I) การ
ปฏิบัติงานเชิงรุก (Activeness: A) การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ (Efficiency:
E) และการมีผลงานและเนนผลงาน (Yield: Y) ลวนเปนคานิยมที่สงเสริมตอการ
ปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการสํ า นั ก งาน ก.พ.ร. และเป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ
โครงสราง ยุทธศาสตรและวัฒนธรรมองคการ ดวยเชนกัน
(2) ในดานคุณธรรมจริยธรรม (Morality: M) และการมีจิตใจเปนประชาธิปไตย
(Democracy: D) แมวาจะไดรับการยืดถือเปนแนวทางปฏิบัติที่สําคัญ แตก็มี
การละเลยในมิติ ของการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย
และการสรางโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องหรือโครงการ
ที่มีผลกระทบตอวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนประเด็นสําคัญ
ที่องคการที่มีวัฒนธรรมมุงใหความสําคัญกับความพึงพอใจของผูรับบริการ และ
เนนประชาชนเปนศูนยกลาง และการทํางานรวมกับพันธมิตรตางๆ ไมควรจะ
ละเลย
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(3) กระบวนทัศนวัฒนธรรมและคานิยม I AM READY ในภาพรวมจะมีความ
เหมาะสม กับสํานักงาน ก.พ.ร. แต I AM READY ไมไดใหบริบทความสําคัญกับ
เรื่องความสัมพันธ และการรวมมือรวมใจภายในองคการ แมวาสํานักงาน ก.พ.ร.
จะมีวัฒนธรรมองคการที่เนนภายนอก (External Focus) แตการมีโครงสราง
องคการแบบไมเปนประเพณีนิยม ที่มีความยืดหยุนคลองตัวและมีการทํางาน
ขามสายงาน จึงมักเกิดปญหาความขัดแยงทางความคิด การสับสนในบทบาท
หนาที่และการสื่อสาร ซึ่ง I AM READY ไมไดมุงเนน
(4) ยุทธศาสตรพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2551-2555 สงเสริมใหขาราชการยึดใน
หลั ก การ เก ง ดี มี ส ว นร ว ม และตอบสนองทั น ต อ ความเปลี่ ย นแปลง ตาม
ประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 4 ขอ ซึ่งเปนเสมือนคุณลักษณะของขาราชการยุคใหม
ทําใหสามารถจัดกลุมความสัมพันธของกระบวนทัศน คานิยม วัฒนธรรม ที่พึง
ประสงค I AM READY กับคุณลักษณะ 4 ประการของยุทธศาสตรพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2551-2555 คือ ตอบสนองทันตอการเปลี่ยนแปลง
สัมพันธกับ การรูทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม (Relevancy: R) มีสวน
รวม สัมพันธกับ การมีจิตใจเปนประชาธิปไตย (Democracy: D) เกง สัมพันธ
กับ การปฏิบัติงานเชิงรุก (Activeness: A) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency: E)
และการมีผลงานและเนนผลงาน (Yield: Y) และ ดี สัมพันธกับ การทํางานอยาง
มีศักดิ์ศรี (Integrity: I) การมีศีลธรรมและคุณธรรม (Morality: M) ความ
รับผิดชอบตอผลสําเร็จของงานและตอสาธารณะชน (Accountability: A)
(5) ระดับการใหความสําคัญในการยึดถือปฏิบัติในแคละดานของขาราชการ ตามตัว
แบบ I AM READY อาจมีผลกระทบไปถึง ระดับการที่ขาราชการและสวน
ราชการ จะบรรลุคุณ ลักษณะ เก ง ดี มีส ว นรว ม และตอบสนองทั น ต อ ความ
เปลี่ยนแปลง ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 25512555 เนื่องจาก I AM READY เปนคานิยมวิธีการคือแบบของพฤติกรรม ที่จะ
สามารถทําใหบรรลุคานิยมเปาหมาย คือ เกง ดี มีสวนรวม และตอบสนองทันตอ
ความเปลี่ยนแปลงได
(6) กระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมที่พึงประสงค I AM READY ถือวาเปน
วัฒนธรรม และคานิยมที่พึงประสงคของสํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเปนองคการที่อยู
ภายใตสิ่งแวดลอมของระบอบสังคม การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจของ
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ประเทศ ดวยเหตุที่ คานิยมและพฤติกรรมขององคการในระบอบราชการ จะ
ไดรับอิทธิพลจากปจจัยสภาพแวดลอมของประเทศดวยเชนกัน ดังนั้น หากแผน
ยุทธศาสตรพัฒนาระบบราชการไทยป 2552-2555 กําหนดขึ้น สอดรับกับบริบท
ของทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมของประเทศในอนาคตขางหนา
ก็ทําใหวัฒนธรรมคานิยม I AM READY เปนวัฒนธรรมที่พึงประสงคและ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมขององค การและระบบราชการไทย ดวยเช นกัน
เพราะ I AM READY มีความสัมพันธสอดคลองกันในเชิงสงเสริม ซึ่งกันและกัน
กับคุณลักษณะ 4 ประการของแผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.
2551-2555
การปรับปรุงกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ของขาราชการ ก.พ.ร.
ใหมีเหมาะสมกับโครงสรางและวัฒนธรรมองคการ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) ยิ่งขึ้น นั้น เปนการปรับปรุงวัฒนธรรมองคการในระดับหนวยงาน
เป น สิ่ ง ที่ ทํ า ได ไ ม ย าก เพราะมี บุ ค ลากรไม ม ากและผู บ ริ ห ารสามารถเข า ถึ ง ได ง า ย เงื่ อ นไข
ความสําเร็จจึงอยูที่ผูบริหารเปนหลัก 1
จากขอสรุปที่ไดจากการศึกษา พบวา ถึงแมวากระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมที่
พึงประสงค I AM READY ที่ขาราชการสํานักงาน ก.พ.ร. ยึดถือนัน้ จะมีความเหมาะสมแลว กับ
โครงสราง วิสัยทัศน วัฒนธรรมองคการ และความเปลี่ยนแปลงภายนอกองคการ รวมทั้ง
ยุทธศาสตรพฒ
ั นาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551-2555 แตมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ I AM
READY ไมไดใหบริบทความสําคัญกับเรื่องความสัมพันธ และการรวมมือรวมใจภายใน
องคการ เนือ่ งจากสํานักงาน ก.พ.ร. มีโครงสรางองคการแบบไมเปนประเพณีนยิ ม ที่มีความ
ยืดหยุน คลองตัวและมีการทํางานขามสายงาน จึงมักเกิดปญหาความขัดแยงทางความคิด การ
สับสนในบทบาทหนาที่และการสื่อสาร ซึง่ คานิยม I AM READY ไมไดใหความสําคัญในประเด็น
ดังกลาว นอกจากนี้ การที่จะผลักดันใหการดําเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และ

1

สุพิน เกชาคุปต , วัฒนธรรมกับการบริหารราชการสมัยใหม, ( กรุงเทพฯ : มิสเตอรกอปป,
2551), หนา 56-57.
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คานิยมทีพ่ ึงประสงคใหประสบผลสําเร็จไดนั้น จําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองสรางตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
ใหได เมื่อเปาหมายของการปรับเปลี่ยนสวนราชการใหมกี ระบวนทัศนวัฒนธรรมและคานิยมใหมี
ลักษณะที่พึงประสงค ก็ควรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของคานิยม I AM READY ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
ขอเสนอตัวชีว้ ัดความสําเร็จในการปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม
ที่พึงประสงค I AM READY
คานิยม
I : Integrity

A : Activeness

นิยาม

2. ความเสียสละอุทิศตน
มุงประโยชนของสวนรวม

ตัวอยาง
ตัวชี้วัด KPI
การสงเสริมจรรยาบรรณ
- จํานวนขาราชการผิด
และตานิยมสรางสรรค
จรรยาบรรณ
ภายในวิชาชีพ
- จํานวนขาราชการที่ถูก
ลงโทษทางวินัย
เปาหมายที่หนวยงานกําหนด - จํานวนผลผลิตที่เสร็จกอน
เวลาที่ระบุในแผน

3. ไมมีผลประโยชนทาง
การเงินที่ขัดแยงกับหนาที่

ความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่
การงาน

1. ปฏิบัติงานเต็มกําลัง
ความสามารถและ
กระตือรือรน

องคความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

ปจจัยแหงความสําเร็จ

หนวยงานมีระบบที่เอื้ออาทร
ตอการปฏิบัติงาน

2. ทัศนคติเชิงบวกและ
ความคิดสรางสรรค

- จํานวนคดีที่ขาราชการถูก
ฟองรอง
- จํานวนขาราชการที่ถูก
รองเรียนเกี่ยวกับการ
ประพฤติมิชอบ
- จํานวนครั้งในการจัด
ฝกอบรมขาราชการ
- จํานวนฐานขอมูลที่สามารถ
ใชระบบเชื่อมโยงภายใน
หนวยงาน
- จํานวนชิ้นงานที่สามารถลด
ขั้นตอนได
- จํานวนนวัตกรรมของ
หนวยงานในตละป
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3. มีกุศโลบายในการทํางาน

3. M : Morality

1. ไมเลือกปฏิบัติ ยึดหลัก มาตรฐานในการใหบริการที่
ความเปนธรรมและเสมอภาค เทาเทียม
2. ซื่อสัตยสุจริต
3. คํานึงถึงผลประโยชน
สาธารณะ

4. คุณธรรมในการบริหาร
จัดการ

Relevancy : R

1. การปรับปรุงใหมีความเปน การพัฒนาขาราชการอยาง
เลิศในวิชาชีพ
ตอเนื่อง

2. พรอมตอการปรับเปลี่ยน
และทาทายสิ่งใหม

การนําความรูและวิทยาการ
ใหมๆมาใชปฏิบัติงาน

3. องคกรแหงการเรียนรู

Efficiency : E

1. ผลผลิตไดมาตรฐาน

การจัดการภายในหนวยงาน

ตัวอยาง
ตัวชี้วัด KPI
- จํานวนความสําเร็จในการ
การปฏิบัติตามแผนงานและ
กลยุทธที่กําหนด
- จํานวนขอรองเรียนจาก
ประชาชนที่ไดรับการบริการที่
ไมเทาเทียม
- จํานวนความผิดทางวินัยที่
เกี่ยวกับการทุจริต
จํานวนโครงการที่มี
ผลกระทบตอประชาชน
- จํานวนครั้งที่รับฟงความ
คิดเห็นของผูมีสวนไดสวน
เสียและประชาชน
- จํานวนขอรองเรียนของ
ขาราชการเกี่ยวกับการ
แตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
การโยกยายที่ไมเปนธรรม
- รอยละของขาราชการใน
หนวยงานที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่
กําหนด
- จํานวนขาราชการที่สามารถ
ใชวิทยาการ เครื่องมือ
อุปกรณที่ทันสมัยในการ
ปฏิบัติงาน
- จํานวนโครงการที่หนวยงาน
จัดทําขึ้นเพื่อใหเกิดการ
เรียนรูรวมกัน
- จํานวนผลผลิตของ
หนวยงานที่เปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว
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2. ประหยัดทรัพยากร

3. ความคุมคา
Accountability : A

1. ตระหนักในความ
รับผิดชอบ

หนวยงานมีระบบการให
รางวัลและลงโทษที่มี
ประสิทธิภาพ

4. พรอมรับการตรวจสอบ

Democracy : D

1. มีการสานสัมพันธ

การสรางเครือขายในการ
ทํางาน

2. การมีสวนรวมของทุกฝาย

Yield : Y

1. การปฏิบัติงานใหสําเร็จ
ตามจุดมุงหมาย

มีการวัดผลและประเมินผล
งาน

ตัวอยาง
ตัวชี้วัด KPI
- รอยละของคาใชจายที่
หนวยงานสามารถลดไดอัน
เนื่องมาจากการวางแผนงาน
อยางมีระบบ
- อัตราตนทุนคาใชจายตอ
หนวยของแตละโครงการ
- จํานวนโครงการที่มีการ
จัดทําขอตกลงในการ
ปฏิบัติงาน
- ระยะเวลาในการหา
ผูรับผิดชอบในแตละเรื่องใน
กรณีที่เกิดปญหา
- จํานวนเรื่องที่หนวยงน
แกปญหาไดสําเร็จเมื่อไดรับ
รองเรียนจากภายนอก
- จํานวนกลุมบุคคลที่เขามามี
สวนรวมในการวางแผนการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
- จํานวนชองทางที่เปดให
บุคคลภายนอกเขามามีสวน
รวม
- จํานวนโครงการที่ไดรับ
ผลลัพทตามเปาหมายที่ตั้งไว

อยางไรก็ตาม เมื่อศึกษาแนวคิดทฤษฏีการบริหารสมัยใหมในยุคการเปลี่ยนแปลง จะ
พบคานิยมที่นกั วิชาการและนักบริหารเห็นตรงกันวา ไมวา จะอยูในวัฒนธรรมองคการแบบใด
ควรมีคานิยมเกี่ยวของกับการทํางานในยุคใหม ซึง่ ประกอบดวยคานิยมมุงผลงาน ประสิทธิภาพ
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ความคุมคา การสรางสรรค การทันเทคโนโลยีและคานิยมมุงลูกคาหรือผูรับบริการ 2 ดังตัวแบบ
ตอไปนี้ ซึ่งควรเสนอแนะเพิม่ เติมแกสํานักงาน ก.พ.ร. ดวยเชนกัน คือ
- มุงผลงาน: ใหความสําคัญกับความสําเร็จของงาน รูจักพันธกิจ เปาหมายของ
องคการและหนวยงานเป นอยางดี รวมทั้งขอบเขตหนาที่ความรั บผิดชอบของ
ตัวเอง
- มุงประสิทธิภาพ: คํานึงถึงความสะดวกรวดเร็ว และความประหยัดในการทํางาน
และการใหบริการ รูจักใชทรัพยากรอยางคุมคา
- ความคิดสราสรรค: สรางนวัตกรรมสินคาและบริการ รวมถึงวิธีการทํางานใหมๆ
ไมตองยึดกับระเบียบ วิธีการเดิมๆ
- การเรียนรูอยางตอเนื่อง: สนใจเรียนรูสิ่งใหมอยางไมหยุดนิ่ง พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองในดานการใชปญญาและการใชเครื่องมือ ตลอดจนเทคโนโลยีใหมๆ
- มุงประชาชนผูรับบริการ: ใหความสําคัญตอประชาชนในฐานะลูกคามากกวา
ความตองการของผูบริหาร ใหบริการอยางเสมอภาค และดวยความเต็มใจ แสดง
ความเปนมิตร
- ทีมงาน: มีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ยอมรับ
ความสามารถของผูอื่นและทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
- ประชาธิปไตย: เคารพสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น รับฟงความคิดเห็นยอมรับความ
แตกตาง และใชการทํางานอยางมีสวนรวม
นอกจากนี้ ได มี ขอ เสนอแนะจากการเก็ บข อมูล จากสั ม ภาษณข า ราชการ ก.พ.ร.
เพิ่มเติม ที่เปนประโยชนตอการเสริมสรางกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ดังนี้
1. ควรมีการทบทวนการดําเนินงานตามวัฒนธรรม และคานิยม เชนในเรื่องของ
คานิยมดานประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนแนวทางบางประการเพื่อผอนคลาย
ความตึงเครียดในการทํางานใหแกขาราชการ อาทิ การกําจัดระเบียบและขั้นตอน

2

เรื่องเดียวกัน, หนา 44-45.
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ที่ไมจําเปนออกจากระบบ การควบคุมควรดําเนินการอยางยืดหยุนและลดงาน
กระดาษ การลดสายการบังคับบัญชา และการประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
ยืดหยุน
2. ควรเพิ่ม ทักษะการจัดการอนาคต (การสื่ อสารวิสั ย ทัศน อยา งชั ดเจน และการ
พยายามส ง เสริ ม ให วิ สั ย ทั ศ น นั้ น บรรลุ ผ ล) ทั ก ษะการจั ด การเชิ ง การแข ง ขั น
(กระตุน สงเสริม การทํางานเชิงรุก และพยายามใหมีผลการดําเนินงานเหนือคู
แขงขั น) ทักษะการจั ดการระบบการควบคุม (การมีมาตรวัด และการมีระบบ
ตรวจสอบอย า งสม่ํ า เสมอ ทั้ ง ในด า นกระบวนการการทํ า งาน และผลการ
ดําเนินงาน) และทักษะการจัดการทีมงาน (การสรางทีมงาน ประสิทธิผลของ
ที ม งาน ความสามัค คี ภ ายในที ม การทํ า งานอย า งราบรื่ น ) แก ผูบ ริ ห ารอย า ง
เรงดวน
3. ควรสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องตางๆ เชน
ประสบการณการปฏิบัติงาน ปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และแนวทางที่ใช
ในการแกปญหาที่เกิดขึ้น หรือ เปนเรื่องอื่นๆที่สมาชิกมีความสนใจรวมกัน
I AM READY เปนตัวแบบคานิยมที่ครอบคลุมทุกประเด็นที่ไดกลาวไวในความหมาย
ของ คานิยมเกี่ยวของกับการทํางานในยุคใหม ยกเวนเรื่อง ทีมงาน เพียงประเด็นเดียว ดังนั้น จึง
ควรเพิ่มมิติดานการทํางานรวมกันในองคการ หรือ ทีมงาน เขาไปใน I AM READY ดวย ซึ่ง
อาจจะเพิ่มรายละเอียดลงใน ประเด็นของการปฏิบัติงานเชิงรุก – Activeness หรือ การทํางาน
มุงเนนประสิทธิภาพ - Efficiency เนื่องจาก 2 ประเด็นนี้ มีความหมายที่ในเชิงพัฒนา
กระบวนการทํางาน มากกวาประเด็นอื่นๆ และควรสนับสนุนการเพิ่มวัฒนธรรมสัมพันธเกื้อกูลใน
สํานักงาน ก.พ.ร. โดยสงเสริมขาราชการรูจักวิเคราะหความตองการของผูใตบังคับบัญชาและ
บริหารงานดวยการตอบสนองความตองการที่สมเหตุสมผล สงเสริมการทํางานเปนทีมและการมี
สวนรวมของสมาชิก ผูบริหารเปนแบบอยางการปฏิบัติงานที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา ใหคําแนะนํา
ชว ยเหลื อทั้ ง ในเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ง านและเรื่ อ งสว นตั ว เทา ที่ จ ะทํ า ไดแ ละการสร า งระดั บ ความ
ไววางใจซึ่งกันและกันใหสูงขึ้นภายในหนวยงาน
การเพิ่มเติมประเด็นดานการทํางานรวมกันลงใน I AM READY นั้น ก็เปนเรื่องจะตอง
ปลูกฝงถายทอดกันตอไป ทั้งในลักษณะที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อใหเกิดความคุน เคย
จนตกผลึกเปนความคิดและจิตสํานึกของขาราชการในองคการ ซึ่งอาจใชเวลาพอสมควรและ
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อาจไมเห็นผลลัพทในระยะเวลาอันสั้นหากมีการขยายผลไปสูระบบราชการทั้งระบบ อยางไรก็
ตาม I AM READY ในปจจุบัน ยังคงเปนคานิยมวัฒนธรรมที่เหมาะสมสอดคลองกับองคการ
และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ที่จะทําใหขาราชการสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีความสุขภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง

