
การศึกษาดูงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศฮองกง
                                                  พุธทรัพย    มณีศรี และคณะ

-----------------------
   เมือ่คร้ังดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน (สพข.)      
ส ํานักงาน ก.พ. ไดมีความสัมพันธอยางดีย่ิงกับ Senior Staff Course Center ของฮองกง  เพราะใน
สวนหน่ึงของหลักสูตรนักบริหารระดับสูงท่ี Senior Staff Course Center  จัดขึ้น ก็คือการจัดการ
ศึกษา ดูงานในประเทศตาง ๆ ในเอเซีย ประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงท่ี Senior Staff Course
Center ของฮองกง   ท่ีไดรับเลือกใหเปนสถานท่ีศึกษาดูงาน โดยกํ าหนดใหมาดูงานท่ีประเทศไทย
2 ป ตอคร้ัง
  การศึกษาดูงานท่ี Senior Staff Course Center ของฮองกง ขอรองให สพข. จัดให
แตกตางจากการศึกษาดูงานโดยท่ัวไป เพราะนักบริหารระดับสูงในแตละคน สนใจท่ีจะศึกษาดูงาน
ไมเหมือนกัน ซ่ึงสวนใหญจะดูงานท่ีเปนอาชีพหลักของตนเอง เชน นักบริหารของฮองกงท่ีมาจาก
กรมศุลกากร ก็ประสงคจะดูงานท่ีกรมศุลกากรของไทย เปนตน อยางไรก็ตาม ก็มีนักบริหารบาง
สวนประสงคจะดูงานท่ีเก่ียวของ เชน นักกฎหมายจากกรมท่ีดินของฮองกง ประสงคจะดูงานท่ีศาล
ของไทย เปนตน

จากการที่ไดมีโอกาสพูดคุยกับผูอ ํานวยการและอาจารย รวมท้ังนักบริหารท่ีเขารับ
การอบรมตามหลักสูตรของ  Senior Staff Course Center ทํ าใหเรียนรูวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ของฮองกงนาสนใจท่ีจะศึกษาและนํ ามาประยุกตเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของไทยได   
จึงไดขอให Senior Staff Course Center จัดโปรแกรมการศึกษาดูงานให ซ่ึงไดรับความรวมมือจาก
Senior Staff Course Center เปนอยางดีย่ิง    เพราะนอกจากการจัดโปรแกรมการศึกษาดูงานท่ี
นาสนใจและไดประโยชนแลว ยังไดจัดใหคณะบินดูภูมิประเทศของฮองกง และแนวเขตชายแดน
รวมถึงไดเห็นทํ าเลการสรางสนามบินเชคแลปกอก (Chek Lup Kok) ซึง่ขณะนั้นเพิ่งเริ่มการ
กอสราง แตบัดนี้ไดเปดใชงานเปนสนามบินนานาชาต ิ(Hong Kong International Airport) ไปแลว

คณะท่ีไปศึกษาดูงานประกอบดวย นายพุธทรัพย มณีศรี นางวนิดา ชูวงษ นาง
พิไลพรรณ   พันธุอารยะ นายสมเกียรติ   ปรีดาวรรณ และนางนภาพร  กิตติธร ซ่ึงไดไปศึกษาดูงาน
ในระหวางระหวางวันท่ี 5-9 กันยายน 2537 และเพ่ือประโยชนของสวนรวม ทุกคนในคณะได
รวมกันวิเคราะหและเขียนถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศฮองกง แลวนํ าเสนอฝายบริหาร
รวมทั้งแจกจายใหกับเพื่อนขาราชการใน สพข. ดวย
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บทท่ี 1
บทนํ า

การไปศึกษาดูงาน ณ  ประเทศฮองกงในคร้ังน้ีมุงเนนท่ีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เปนหลัก  ในขณะเดียวกันก็ไดถือโอกาสศึกษาเร่ืองอ่ืน  เชน ระบบราชการและการปฏิรูปราชการ
ไปดวย

  หนวยงานท่ีไปศึกษาดูงาน 5 แหงดวยกัน ไดแก
  1. Civil Service Branch
  2. Civil Service Training Centre
  3. Senior Staff Course Center
  4. Efficiency Unit
  5. DHL International (Hong Kong) Ltd.

           เพือ่ใหเขาใจเร่ืองท่ีนํ าเสนอจากการดูงานไดดีย่ิงข้ึน จึงไดนํ าขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ
การบริหารราชการของฮองกงมากลาวไวเปนบทนํ า ดังน้ี
1. การแบงสวนราชการ
          การบริหารราชการแผนดินของฮองกงนั้น   แบงการบริหารราชการออกเปน
กระทรวง ซ่ึงมีอยูท้ังหมด 14 กระทรวง แตแทนท่ีจะเรียกวา Ministry แบบของอังกฤษหรือของ
ไทย กลับเรียกวา Policy  Branch (ม ี12 Policies และ 2 Resource Branches)  ในแตละกระทรวง ก็
แบงออกเปนกรม (Government Department) ซ่ึงมีท้ังหมด 70 กรม
          ฮองกงมีขาราชการท้ังหมด 189,000 คน ในขณะท่ีมีจํ านวนประชากรท้ังหมด 
6,019,900 คน เปนชาย 3,058,300 คน เปนหญิง 2,961,600 คน (ขอมูล ป 1993) จํ านวนขาราชการ
ของฮองกงน้ีประมาณ 6.4% ของคนในวัยทํ างาน    อายุเฉล่ียของขาราชการฮองกง ประมาณ 36 ป
2. ประเภทขาราชการ
           ฮองกงมีขาราชการอยู 2 ประเภท คือ

            1) ประเภทท่ัวไป แบงออกไดเปน 49 ระดับ (Point) คือ ต้ังแต Point 1 - Point 49    
ผูท่ีสํ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  จะไดรับการบรรจุเขารับราชการใน Point 20  และตั้งแต
ระดบั Point 45 - Point 49  ถือวาเปน Senior Professional
               2) ประเภทนักบริหาร แบงออกไดเปน 10 ระดับ คือระดับ D1-D10
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           นอกจากขาราชการซึ่งดํ ารงตํ าแหนงในระดับตาง ๆ  และรับเงินเดือนในอัตราท่ี
กํ าหนด  รวมท้ังมีบํ าเหน็จบํ านาญตามปกติแลว ฮองกงยังมีพนักงานอีกประเภทหน่ึง ซ่ึงปฏิบัติงาน
เชนเดียวกับขาราชการทุกประการ  ประเภทนี้เขามาท ํางานโดยมีสัญญาจาง ซึ่งอาจจะจาง 2 หรือ   
3 ป แลวแตลักษณะงาน เชน Project Director ของ Senior Staff  Center  จํ านวน  4 คน ก็เขามา
ทํ างานในลักษณะสัญญาจาง เหตุผลท่ีตองทํ าเชนนี้ ก็เพราะไมตองการใหมีการเปรียบเทียบ         
ถึงระดับตํ าแหนงของ Project Director และนักบริหารท่ีเขารับการอบรม
3. หนวยงานที่กํ าหนดต ําแหนง
           Finance Branch และ Civil Service Branch เปนผูกํ าหนดตํ าแหนง
4. เวลาราชการ
           เวลาทํ างาน 8.15-17.35 น. โดยหยุดรับประทานอาหารกลางวัน 1 ช่ัวโมง  ระหวางเวลา
12.45-13.45 น.
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5. โครงสรางการทํ างานของหนวยงาน (key parties)

-Vocational -  Management - Management
  Training -  Language & Communication   Development

            - Computer   - MPS 45 D2

                - China Studies
                - Training Regulations
                - Training Service

-----------------

Governor

Department

Government Secretariat

Policy Branch

Chief Secretary

Civil Service Branch
(CSB)

Civil Service Training
Center (CSTC) 

Senior Staff Course Centre
(SSCC)



บทท่ี 2
การอบรม/พัฒนาทรัพยากรมนุษยในภาพรวมของฮองกง

         ฮองกงมีการจัดการบริหารการอบรมอยางเปนระบบ และใหความสํ าคัญกับการพัฒนา
ขาราชการของเขาเปนอยางมาก มีการกระตุนใหผูบริหารของหนวยงานยอมรับวาการอบรมเปน
เคร่ืองมืออยางหน่ึงของการบริหาร ทุก ๆ 2 ปจะมีการสํ ารวจกิจกรรมการอบรม (training
activities) สิ่งท่ีนาสังเกต คือการอบรมไมไดเนนท่ีอุปกรณจะเห็นวาครุภัณฑเปนแบบธรรมดา
ใชวัสดุเบาเคล่ือนยายงาย อาคารท่ีทํ าการก็เปนตึกเชา แตเปนการเนนท่ีการเรียนรูนอกหองเรียน
มากกวา
         จากสถิติป 1992-1993 ฮองกงสามารถจัดอบรมขาราชการไดปละ 158,000 คนตอป (ซึ่ง
คิดเปนรอยละ 83.60 ของขาราชการท้ังหมด) ใชงบประมาณ 579 ลานเหรียญฮองกง คิดเปน
เงินไทย  12,093 บาทตอคนตอป ปจจุบันขาราชการจะมีเวลาไดรับการอบรม (training days)
8.4 วันตอคนตอป  (ซ่ึงคาดหวังวาจะตองทํ าใหได 12 วันตอคนตอป) นอกจากน้ีวิทยากรซ่ึงมีท้ังท่ี
มาจากหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชนจะไดรับคาตอบแทนในอัตราสูง ประมาณ
2,000 เหรียญฮองกงตอคร่ึงวัน หรือ อาจสูงถึง30,000 เหรียญฮองกงตอวัน หรือ 60,000 เหรียญ
ฮองกงตอ 2 วัน
นิยามของการอบรม/พัฒนา

Human Resource Development
            "The integrated use of training and development ,organization development and
career development to improve individual, group and organizational effectiveness"

Training
            "Training focus on identifying and helping to develop  key competencies to
enable individuals to perform their current job"
วัตถุประสงคของการฝกอบรมและพัฒนา
         เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํ างานใหกับเจาหนาท่ี ซ่ึงจะนํ าไปสูการใหบริการ
ประชาชนอยางมีคุณภาพ  การฝกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพและประสพผลสํ าเร็จจะเปนเคร่ืองมือชวย

1.! ในการถายทอด วิสัยทัศน (vision) ภารกิจ (mission) และคานิยมหลัก
(core values) ขององคการ
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2.! ใหผูปฏิบัติงานไดรับรู ทักษะ ท่ีจะสนองเปาหมาย (goals) และมาตรฐานของ
องคการ (standard)
         3. ปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โดยชวยในการเปล่ียนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรม
         4. เปนการเตรียมเจาหนาท่ีใหพรอม ส ําหรับขอเรียกรอง/ความจํ าเปนในการทํ างาน
ท่ีเพ่ิมขึน้อันเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจสังคมและการเมือง

สรุปวัตถุประสงคของการอบรมไดเปน 2 ดานใหญ ๆ ดังน้ี
         ก. ประสิทธิภาพขององคการ (Organizational effectiveness)
               - ตองการใหมีความรู ทักษะ และทัศนคติ ใหสามารถทํ างานไดสนองตอบ
ตอวัตถุประสงคขององคการ
                - ลดชองวาง (gap)
                - มีความจํ าเปนในการอบรมเกิดข้ึน (training needed)
         ข. การพัฒนาในสายอาชีพ (career development) เปนการพัฒนาความสามารถของ
แตละบุคคล  เพื่อใหมีความรู ทักษะ และความสามารถสนองตอบตอหนาท่ีการงานท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไป ตลอดจนเปาหมายและความตองการในอาชีพ
กลยุทธท่ีจะนํ าไปสูการอบรมและพัฒนา
(Strategic Approach to Training & Development)
           1. An Awareness & Commitment
                  ตองรับรูเก่ียวกับเปาหมายขององคการ และยอมรับท่ีจะมีการอบรม/พัฒนาการ
เพือ่ใหสนองตอบตอเปาหมายน้ัน ๆ
           2. An Informed and Regularly Update Analysis
                  มีการวิเคราะหความตองการและคุณสมบัติท่ีตองการของเจาหนาท่ีและมีการ
รายงานผล อยางสม่ํ าเสมอ
           3. Objectives & Outcome
                  ตองมีเปาหมายท่ีชัดเจนและผลท่ีต้ังใจใหเกิดข้ึน
           4. Skilled Training Personnel
                  ตองมีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญในงานอบรมท่ีจะสามารถดํ าเนินการและบริหาร
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จัดการงานฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ
           5. Regular Evaluation
                  มีการประเมินผลการฝกอบรมอยางสม่ํ าเสมอทุกข้ันตอนท้ังกิจกรรม (Activities)
โปรแกรม (Programme) รวมท้ังวิธีการ (Methods)
           6. Continuous Learning Culture
                   มีการพัฒนาเร่ืองของการเรียนรู (วัฒนธรรมการเรียนรู) อยางตอเน่ืองใหเกิดข้ึน
ในตัวเจาหนาที่  ไมวาจะเปนการเรียนรูดวยตนเอง  การแลกเปล่ียนประสพการณ การอบรมใน
หองเรียน เปนตน
           7. Joint Responsibilities
                  เปนความรับผิดชอบรวมกันระหวางผูบริหารกับเจาหนาท่ี ท่ีจะสํ ารวจหาความ
จํ าเปนในการฝกอบรม (within overall constsaints)
           8. รูปแบบและวิธีการพฒันา
                  ความหลากหลายของแบบและวิธีการพัฒนาท่ีจะเหมาะสมกับสถานการณ และ
แบบของการเรียนรูท่ีแตกตางกัน
หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเก่ียวของกับการอบรมของแตละหนวยงาน
           1. CSB. (Civil Service Branch)
                 1.1 กํ าหนดทิศทางและพิจารณาตัดสินใจเก่ียวกับการดํ าเนินการอบรมตาม
สถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป
                 1.2 สนับสนุนการบริหารงานและดูแลการใหการฝกอบรมและพัฒนากับ
ขาราชการ
                 1.3 ดูแลการบริหารงานและดํ าเนินการของศูนยฝกอบรมท้ัง 2 แหง (CSTC &
SSCC)
           2. SSCC. (Senior Staff Course Center)
                  ทํ าหนาท่ีสนับสนุน CSB โดยการจัดโครงการฝกอบรมทางดานการบริหาร
ส ําหรับขาราชการระดับ MPS 45 (Management Point 45)

           3. CSTC. (Civil Service Training Center)
                  ทํ าหนาท่ีสนับสนุน CSB 3 เร่ือง คือ
                 3.1 ชวยหนวยงานตาง ๆ (Department) ในการศึกษาวิเคราะหหาความจํ าเปน
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ตั้งวัตถุประสงคและจัดทํ าแผนการฝกอบรม ตลอดจนใหคํ าปรึกษาในการดํ าเนินการอบรม
                 3.2 ชวย Department ในการตีความ และการน ํากฏระเบียบ หลักเกณฑ ท่ีเก่ียวกับ
การอบรมไปใช
                 3.3 ดํ าเนินการอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับงานและหลักสูตรทางดานการบริหาร
           4. Department แบงตามหนาท่ีความรับผิดชอบออกเปน 3 กลุม
                  4.1 กลุมผูบริหาร (Management) สรางหลักสูตรอบรมและพัฒนาตามความ
ตองการของ Dept. และสอดคลองกับนโยบายพัฒนาบุคคล รวมท้ังจัดดํ าเนินการอบรมและพัฒนา
อยางมีประสิทธิภาพ
                 4.2  กลุมหัวหนางาน (Supervisors)
                                 - เปนผูกํ าหนดคุณสมบัติเฉพาะในแตละงาน แตละต ําแหนง  ท้ังดานความรู
ทักษะ และทัศนคติ
                  - มีการปรึกษารวมกับเจาหนาท่ีในหนวยงาน ใหเขาใจในหนาที ่ ตลอดจน
จุดออน จุดแข็งของตนเอง ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน และความจํ าเปนท่ีจะตองมีการพัฒนา
อยางสมํ ่าเสมอ  เชน  การทํ า  Annual  performance reviews  และ Individual training plan รวมกัน
                  - มกีารสอนแนะ (Guide and Coach) และกระตุนใหเจาหนาท่ี มีการ
แลกเปล่ียนความรู และประสบการณ เรียนรูจากกันและกัน
              4.3  Staff
                         - มีการยอมรับในวัตถุประสงคของการอบรมซ่ึงเปนความตองการของแตละ
บุคคลและองคการ
                         - มีการตรวจสอบวัตถุประสงคของการอบรมใหสอดคลองกับความตองการ
ของ Department
                          - มีการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณรวมกัน
                          - มีการให feed back ส ําหรับรูปแบบและวิธีดํ าเนินการอบรม (design and
delivery of training programme) เพือ่การประเมินผลการอบรม
           หลักสูตรท่ีจัดอบรมซ่ึงเปนความจํ าเปนรวมกัน (Key areas of Training) แบงออก
เปน 5 ดาน ไดแก
           1. Induction Training
              เพื่อใหขาราชการใหมไดเขาใจและทํ าความคุนเคยกับ เปาหมาย ความตองการ
โครงการตาง ๆ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตลอดจน values และ norm ของตัวขาราชการแตละ
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หนวยงาน     ขาราชการบรรจุใหมทุกคนควรจะตองไดรับ  induction training และไดรับแจงถึง
เปาหมายและความคาดหวังในงานอยางสมํ ่าเสมอ ดวยขาวสารขอมูลตาง ๆ โดยผูบริหารจะตองให
ความสนใจ มีการพบปะขาราชการท่ีบรรจุใหม เพ่ือแจงใหทราบถึง vision, mission และ values
ของขาราชการและหนวยงานท่ีสังกัด

2.  Management Development
                   เพือ่เพ่ิมพูนความรูและทักษะใหกับนักบริหารใหมีแนวความคิดท่ีกวางไกล
สามารถบริหาร "งาน" และ "คน" ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะจัดใหกับนักบริหารทุกระดับตาม
หนาท่ีความรับผิดชอบ ท้ังน้ีศูนยฝกอบรม (SSCC, CSTC) จะเปนผูจัดดํ าเนินการใหท้ังในและ
นอกประเทศ สวน Department จะทํ าหนาที่ส ํารวจหาความจํ าเปนและวิธีการท่ีจะนํ าการอบรม
มาใชในการพัฒนา รวมท้ังจัดดํ าเนินการอบรมเองดวยในกรณีท่ี SSCC หรือ CSTC ไมสามารถจัด
ใหได
           3. Vocational Training
                             Department จะเปนผูรับผิดชอบ Vocational Training โดยตรง โดยเปนผูกํ าหนด
ทักษะในการปฏิบัติงานของแตละงาน (All job-related skills) และมาตรฐานของเจาหนาที่ใน
หนวยงาน ตลอดจนดํ าเนินการพัฒนาทักษะดังกลาวท้ังในรูป on - the - job training และ formal
training เพือ่เปนการเพ่ิมพูนความรูในการงานอาชีพ รวมท้ังเทคนิคและทักษะท่ีจํ าเปนตอการ
ปฏิบัติงาน
           4. Language and Communication Training
                  เพือ่สนองความจํ าเปนทางดานภาษาส ําหรับการทํ างานในปจจุบัน (เชน การสอน
ภาษาไทย เวียดนาม)   และการจัดเตรียมสํ าหรับอนาคต (Putonghua และการเขียนภาษาจีน)
สวนดาน Communication Training มีเปาหมายเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของการติดตอส่ือสาร
และการน ําเสนอ เชน หลักสูตรทักษะในการเขียน  การใชส่ือในการอบรม  ทักษะในการนํ าเสนอ
เปนตน  department จะเปนผูพิจารณาด ําเนินการเองตามความจํ าเปนภายใตการแนะน ําชวยเหลือ
จาก CSTC
           5. Computer Training
              เพื่อใหขาราชการมีทักษะขั้นพื้นฐานที่จะใชเครื่องคอมพิวเตอร personnal
computer ท้ังน้ีเจาหนาท่ีซ่ึงมีความจํ าเปนตองใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในงาน ควรจะตองไดรับการ
กระตุนใหมีความรู ดาน Information technology ดวย
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               ผูรับผิดชอบจัดหลักสูตรดานน้ีโดยตรงคือ CSTC สวน Department มีหนาท่ีใน
การจัดสรรงบประมาณท่ีจะสงเจาหนาท่ีของตนไปรับการอบรมดานน้ีภายนอก หรือหากดํ าเนิน
การเองก็จะ ขอรับความชวยเหลือดานอุปกรณ (เคร่ืองคอมพิวเตอร) จาก CSTC ไดส ําหรับผูผาน
การอบรมไดรับการคาดหวังวาจะตองนํ าความรูมาถายทอดใหเพื่อนรวมงานและประยุกตใชใน
งาน เพ่ือปรับปรุงการจัดระบบขอมูล (Information processing)
การหา Training Needs  ประกอบดวยกระบวนการ 3 ขั้นตอน ไดแก
           1. การวิเคราะหงาน (Job analysis)
           2. การสรางคณุสมบัติเฉพาะของงาน (Establishing key competencies)
           3. การประเมินความจ ําเปนของการฝกอบรมเขากับคุณสมบัติโดยเฉพาะ (Assesing
training needs against competency profiles)
(1) การวิเคราะหงาน (Job analysis)
           มีการวิเคราะหซ่ึงท้ังเจาของงาน  (Job  holder)  และหนวยงาน (Department)         
จะตองมีความชัดเจนในเร่ืองของคุณสมบัติเฉพาะท่ีตองการ (Required competencies) ท้ังดาน
ความรู ทักษะ และทัศนคติ ความตองการดังกลาวน้ีจะรวมไวใน staff performance appraisal form
ซ่ึงจะตองมีการกํ าหนดขอบเขตใหชัดเจนดวย
(2) การสรางคุณสมบัติเฉพาะของงาน (Establishing key competencies)*
           มีข้ันตอนการทํ างานดังนี้
           1. มีการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโส และเจาหนาท่ีผูมีประสบการณในงานเปนกลุม ๆ
รวมกันพิจารณาถึงคุณสมบัติเฉพาะของงานแตละกลุมใหไดกลุมละ 12-14 แบบ และมีการใช
แบบสอบถาม การสัมภาษณรายบุคคล และการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณจริงรวมกัน
           2.ขอความคิดเห็นจากสมาชิกในกลุมงานน้ัน และจัดทํ า key competencies ตาม
ขอคิดเห็นนั้น ๆ
           3. จัดพิมพและนํ าเสนอเร่ืองเขาท่ีประชุมกลุมท่ีรับผิดชอบงานดานฝกอบรมของ
Dept เพื่อพิจารณา

* เมื่อเวลาผานไป คุณสมบัติเฉพาะดังกลาวสามารถเปล่ียนแปลงแกไข ปรับปรุงใหทันสมัยได เชน
เมื่อเน้ืองานเปล่ียนแปลงไป
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(3) Assessing Training needs against competency profile ม ี2 วิธี คือ
           1. ยึดหลักผลการปฏิบัติงาน (Performance - based apprasal)
               โดยพิจารณาความสามารถที่มีอยู ของเจาหนาท่ีแตละคนกับเกณฑ "key
conpetency"  ซึง่จะทํ าไวทุกป  (Annual performance apprasal interview)โดยมีข้ันตอน คือ
หวัหนาระดับsupervisor จะเปนผูกํ าหนด key competency  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติท่ีตองการ
สูงสุดไปหาต่ํ าสุด  แลวรวมกับ  staff พิจารณาคุณสมบัติที่ตองการส ําหรับงานในปจจุบันและ
อนาคตของตํ าแหนงนั้น ๆ   โดยดูวาการฝกอบรม  การ สอนงาน ฯลฯ จะมีสวนชวยไดอยางไร
ดังน้ัน Training need  ตลอดจนกิจกรรมการ ฝกอบรมก็จะถูกบันทึกไวใน  Appraisal report
ซึง่จะถูกสงไปยัง Departmental training unit เพ่ือพิจารณาอีกคร้ังโดยเจาหนาท่ีฝกอบรม ถายัง
ไมเหมาะสมขอเสนอนั้น ก็จะถูกสงมาแกไข

2. Perceived needs approach
                วิธีน้ีใชการสํ าราจ  ในการหา Training need ในกรณีท่ีมีขอมูลเดิมอยูนอยมาก 
เชน  มีคุณสมบัติเฉพาะใหม ๆ เกิดขึ้น   เม่ือมีการเปล่ียนแปลงลักษณะงาน (Changein job nature)
หรือมี     เจาหนาท่ีลาออกมาก มีการเล่ือนตํ าแหนงอยางรวดเร็ว (Rapid promotion)   ดังน้ัน
กอนที่จะหา need ของการอบรม จะตองมีการสํ ารวจ ซ่ึงประกอบดวยวิธีการตาง ๆ ไดแก การ
สัมภาษณ  การประชุมกลุมเปาหมาย  การสงแบบสอบถาม เทคนิคอ่ืน ๆ การสังเกตการณ
ปฏิบัติงาน การทดสอบ
Training Plan  ควรจะครอบคลุม

1.! วัตถุประสงคของการอบรม และการเช่ือมโยงระหวางวัตถุประสงคของการ
อบรมและเปาหมายขององคการ
           2.   ลํ าดับกอนหลังของการอบรมและพัฒนา
           3.   วิธีการอบรม ไดแก on the job training,  formal courses,including in house
courses,  external courses  และ  self learning  package
           4. เปาหมายของการอบรม (หลักสูตรท่ีจัด จํ านวนผูเขารับการอบรม จํ านวนวันที่ใช
ในการ อบรมใน 1 ป)
            5. ทรัพยากรท่ีตองใช (งบประมาณและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ)
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Training set-up
          เปนความรับผิดชอบรวมกันของเจาหนาท่ีผูเก่ียวของทุกระดับ  การจัดการอบรม   
จะมีประสิทธิภาพหากไดรับการยอมรับและสนับสนุนจากผูบริหารของหนวยงาน
           1. ผูบริหารอาวุโสของหนวยงาน  (Department)  เชน   ทํ าพิธีเปดการอบรม
           2. คณะกรรมการอาวุโสของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดานการอบรม/พัฒนา

- สรางนโยบายการอบรม/พัฒนา
            - จัดทํ าแบบ/กลยุทธ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน

              - พิจารณาการใชทรัพยากรดานการอบรมและพัฒนา
           3. Section/Indiviclual   จะตองเอาใจใสในรายละเอียดของแผนการอบรม การ
ดํ าเนินการ การประเมินผล และแนใจวาเจาหนาท่ีฝกอบรม มีความรูความสามารถ ทักษะท่ีจะ
ดํ าเนินการอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
           4. ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการอบรม ผลการวิเคราะหความจํ าเปน ทรัพยากรการอบรม
(หลักสูตรและวัสดุอุปกรณ) และบันทึกผลการอบรมควรจะมีการปรับปรุงใหมีความทันสมัย
เปนปจจุบันอยูเสมอเพ่ือเปนขอมูลสํ าหรับผูบริหาร และเจาหนาท่ีของหนวยงาน
Training Review
           จะตองมีการทบทวนและมีการประเมินผลแผนการอบรมทุก ๆ ป   เพื่อการวางแผน
การ     อบรมในปถัดไป และเพ่ือทราบวาการอบรมน้ัน ๆ บรรลุเปาหมายขององคการและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือไม    ส ําหรับเทคนิคการประเมินมีหลายรูปแบบต้ังแตการ
วิเคราะหการตอบสนองของผูเขารับการอบรมตอกิจกรรมตาง ๆ  ของการอบรมตลอดจนพิจารณา
impact ของการอบรม โดยขอจากหัวหนางานของผูเขารับการอบรม

- - - - - - - - - - - - - - - - -  



บทท่ี 3
การพัฒนาขาราชการของ Civil Service Training Center

ที่ตั้ง
           Civil Service Training Center (CSTC)  ปจจุบันต้ังอยูท่ีอาคาร Wing on Centre
ช้ันท่ี 11, 17 และ 18
ประวัติความเปนมา
           CSTC ต้ังข้ึนในป 1961 เปนหนวยงานกลางประสานเร่ืองการอบรมในราชการ
พลเรือนของฮองกง มีหนาท่ีในการจัดโปรแกรมการอบรม ใหค ําปรึกษาแนะน ําและจัดดํ าเนิน
การอบรมหลักสูตรสํ าหรับ General grades officers หลักสูตรวิทยากร หลักสูตรหัวหนางาน
ตลอดจน การจัดหาทุนการศึกษาและทุนอบรมสํ าหรับขาราชการท้ังในและนอกประเทศดวย
เปาหมาย (Aim)
           ตองการท่ีจะใหบริการดานการอบรมกับหนวยงานตาง ๆ และชวยใหขาราชการมี
ทักษะและความรู ในดานการบริหาร ภาษา และเนือ้หาวิชาท่ีจะตอบสนองความตองการของ
หนวยงานน้ัน ๆ ได
บทบาทในปจจุบัน
           มีขอบเขตเพิ่มขึ้น โดยมีการเช่ือมโยงการทํ างานอยางใกลชิดกับ CSB ท้ังน้ี
ผูอํ านวยการ ของ CSTC มีหนาท่ีโดยสรุปดังน้ี
           1. ใหค ําปรึกษาแนะน ําดานการฝกอบรม และเร่ืองท่ีเก่ียวของ
           2. บริหาร และชี้นํ า CSTC ในการใชนโยบายพัฒนา
           3. พฒันาและด ําเนินการฝกอบรมหลักสูตรดานการบริหาร (Management courses)
ภาษาและการติดตอส่ือสาร (Language and communication courses) ไมโครคอมพิวเตอร และ
การอบรมสํ าหรับ general grades officer
           4. จดัสัมมนาและการสนทนาในหัวขอเฉพาะเจาะจง เชน การเมืองจีน ซ่ึงเปนความ
ตองการโดยรวมของหลาย ๆ หนวยงาน

5. ศึกษาหาความจ ําเปนและด ําเนินการฝกอบรม ในหลักสูตรตาง ๆ ตลอดจนให
ค ําแนะนํ ากับหนวยงานตามความเหมาะสม
           6. ใหค ําแนะนํ าและชวยเหลือหนวยงานในการพัฒนาโปรแกรมและแผนการอบรม
และประเมินประสิทธิผลของการฝกอบรม
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           7. ใหทุนและจัดเตรียมการอบรมใหกับขาราชการโดยประสานกับสถาบันการศึกษา
ท้ังในและนอกประเทศ
งานในสวนที่ใหบริการกับหนวยงานตาง ๆ
           1. ชวยหนวยงาน (Department) ในการจัดโครงสรางของงานฝกอบรม
                  - ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงานหรือการอบรม/พัฒนา
                  - วิธีท่ีจะเช่ือมโยงเร่ืองของการอบรม กับแผนกลยุทธของหนวยงาน
                  - วิธีท่ีจะรวมการอบรมเขากับระบบการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  (Human
Resource Management)  เชน  เร่ืองการวางแผนกํ าลังคน  การสรรหา เปนตน ฯลฯ
           2. ใหค ําปรึกษาแนะน ําในการจัดทํ า (Formulate) นโยบายพัฒนาบุคคล  ชวยในการ
สรางและใชนโยบายพัฒนาบุคคลของแตละแหงใหอยูภายใตกรอบนโยบายของหนวยงาน เชน ใน
เร่ืองการต้ังวัตถุประสงคของการอบรม การกํ าหนดตํ าแหนงฝกอบรม guideline ในการใช
ทรัพยากร และ  deploy   กํ าลังคนเพ่ือสนองวัตถุประสงค
           3. ชวยใหคํ าปรึกษาแนะน ําในการตีความและการใช กฏ ระเบียบหลักเกณฑตาง ๆ
ท่ีเก่ียวกับการอบรม
           4. ชวยในการจัดต้ังหนวยงานฝกอบรม (Training Unit) และการวางแผนกํ าลังคน
ในหนวยงาน พิจารณาความเปนไปไดของการจัดต้ัง และดูวาควรจะมีเจาหนาท่ีฝกอบรมท่ีเปน
มืออาชีพหรือไม  ปจจุบันมีหลายหนวยงานท่ีมีตํ าแหนงเจาหนาท่ีฝกอบรม  ซ่ึงบรรจุจาก CSTC
เชน  Urban service dept., Legal Dept.,Architectural Service Dept., Education Dept., Government
supplies Dept., Dept of Health Customs and Excise Dept., และ Information technology Service
Dept. เปนตน
           5. พัฒนาเจาหนาท่ีฝกอบรมและผูบริหารงานฝกอบรมของหนวยงาน

ใหคํ าแนะนํ าเจาหนาท่ีฝกอบรมและผูบริหารงานฝกอบรมในเนื้อหาท่ีเก่ียวกับ
กระบวนการฝกอบรมทุกข้ันตอน โดยจัดใหตามความตองการของแตละหนวยงาน รวมท้ังการเชิญ
ใหเขาอบรมท่ี CSTC เชน หลักสูตรความรูพื้นฐานส ําหรับเจาหนาท่ีฝกอบรมซ่ึงจัดใหมีปละ 2-3
ครั้ง
           6. ทบทวนการด ําเนินการฝกอบรมและประสิทธิภาพของหนวยงาน

เปนท่ีปรึกษาใหกับหนวยงานในการดํ าเนินการฝกอบรมดานวิชาชีพเฉพาะ 
(Vocational Training) ดานบริหารและดานภาษา ประเมินประสิทธิภาพของการจัดโครงสรางงาน
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ดานฝกอบรม และการใชทรัพยากร ซ่ึงอาจอยูในรูปของ guideline การฝกปฏิบัติแบบ checklish
และการทํ าวิจัยท่ีนํ ามาใชในงานโดยเจาหนาที่ของ CSTC
           7. การหาความจ ําเปนในการฝกอบรมและการวางแผนดํ าเนินการฝกอบรม
                 มีการทํ างานรวมกันระหวาง CSTC และหนวยงานในการหาความจ ําเปนในการ
ฝกอบรมสํ าหรับขาราชการทุกระดับ ซ่ึงผลการวิเคราะหจะนํ ามาประกอบการวางแผน (master
plan) สํ าหรับการฝกอบรมและชวยตัดสินใจในเร่ืองการสรรหาบุคคล การเล่ือนตํ าแหนง  การ
พัฒนาในสายอาชีพ และการวางแผนกํ าลังคน
           8. ชวยในการวางแผนออกแบบ และจัดด ําเนินการอบรมในหลักสูตรเฉพาะท่ี
จํ าเปนและ  เปนความตองการของแตละหนวยงาน ซ่ึงแบงไดเปน 2 พวกใหญ ๆ คือ
                     8.1  Management and personal computer course ซึ่งไมไดจัดที ่  CSTC   แต
เปนผูใหค ําแนะนํ าในการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับแตละหนวยงาน ตัวอยางเชน หลักสูตร
Residential Team Building Camp, Quality Circle Facilitator Training Course และ Conversion
Course form Multimate to Word Perfact
                    8.2  Job-related Courses เพือ่พัฒนาทักษะในการติดตอส่ือสารท้ังการพูดและ
เขียน มีท้ังภาษาจีนและอังกฤษ
           9. Induction Training
                  ชวยหนวยงานพัฒนาหลักสูตรการอบรมความรูพ้ืนฐานดานการปฏิบัติงาน
ส ําหรับขาราชการใหม โดยมีชุดการฝกอบรมท่ีเปนมาตรฐาน รวมท้ังเอกสารส่ือการอบรมอ่ืน ๆ
ใหเลือกใช เชน mission statement, values endorsed  ซ่ึงมีการจัดทํ าโดย CSB
          10. โครงการพิเศษอ่ืน ๆ
                    ชวยหนวยงานในการออกแบบชุดการเรียนสํ าหรับการพัฒนาทักษะเฉพาะดาน
ซ่ึงชุดการเรียนน้ีจะประกอบดวย แผนการสอน คูมือการเรียน ส่ือการเรียนการสอน ตัวอยาง เชน
ภาพยนตร วิดีโอ เปนตน
          11. Service - wide Training Statistics
                   ใหบริการขอมูล สถิติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของดานการอบรมกับหนวยงานและผูบริหาร
งานฝกอบรม รวมท้ังผูสนใจอ่ืน ๆ ท่ีตองการ
          12. แหลงทรัพยากรและขอมูลกลาง (Resource and Information Centre) : RIC

      เปนแหลงบริการทรัพยากรและขอมูลกลางดานการฝกอบรม เพื่อใชในการ
อางอิง เชน วิดีโอ และภาพยนตร เปนตน
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          13. Micro - Computer Training Facilities
                    CSTC มีหองเรียนหลักสูตรดาน Micro - Computer จํ านวน 3 หอง 2 ใน 3 หอง
นี้มี PC 16 ตัว (ป 1994) และมีหลักสูตรอบรม ส ําหรับวิทยากรท่ีจะไปสอนการใชเคร่ือง PC (The
PC Trainers course) ดวย
          14. หลักสูตรทางดานภาษา (นอกเหนือจากภาษาอังกฤษและจีน)
                     จัดหลักสูตรทางดานภาษาสํ าหรับหนวยงาน เชน  ภาษาเวียดนาม ไทย
Cantonese,  Chiu Chow, Hakka  และ  Putonghua ซ่ึงชวยใหเจาหนาท่ีท่ีตองใชภาษาน้ี  สามารถ
ทํ างานได

โครงสรางการบริหารงานของ CSTC  (CSTC's (Structure) Organization Chart)

CSTC
Organization Chart

1.Administration   2.Management   3.Development  4.Language 5.General Grade
    Unit         Training             Unit          Training        Training
                  Unit                                              Unit                Unit

-! English Section

                                  -    Police Education &
                                               Language Section

                                           -     Chinese Section
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หนาท่ีความรับผิดชอบ
           1. Administration Unit แบงออกเปน 3 สวน ไดแก
                 1.1 สวนท่ีบริหารดานการเงินจากสวนกลาง ส ําหรับกิจกรรมการอบรมภายนอก
CSTC  เชน  การอบรมดานการบริหาร  ภาษา  การอบรมเก่ียวกับประเทศจีน (china Study) และ
เก่ียวกับทุน (GTS : Government Training Scholarship)
                1.2 สวนท่ีดูแลเร่ืองการ Implement  นโยบายและกฏระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับ
การอบรม  (Training policy  &  Civil Service Regulation on Training) โดยชวย CSB พิจารณาให
ความเห็นชอบ เร่ือง การลา ระยะเวลาของการอบรม  ตลอดจนผลตอบแทนตาง ๆ เปนตน

1.3  สวนท่ีดูแลเร่ืองการบริหารงานตาง ๆ ภายในหนวยงาน CSTC โดยเปนผูจัดหา
เงินงบประมาณจาก  Finance  Brance   รวมท้ังการจัดการดานบุคคลและเร่ืองอ่ืน ๆ ภายใน CSTC
ตลอดจนใหบริการสนับสนุนการทํ างานของหนวย (Unit) อ่ืน ๆ ภายใน CSTC
                    กํ าลังคน ประกอบดวย
                  Chief Training officer        1 คน
                  Senior Training officer       2 คน

            Training officer I            2 คน
                  Training officer II           3 คน
           2. Management Training Unit  มีหนาท่ีในการจัดดํ าเนินการอบรม  3  หลักสูตร
ใหญ ๆ ไดแก
                  2.1  หลักสูตรดานการบริหาร  กลุมเปาหมายไดแก  เจาหนาท่ีระดับ MPS Point
34 หรือสงูกวา ซ่ึงจะตองเขาอบรมหลักสูตร Management Development Courses (กอนท่ีจะเขา
หลักสูตรอ่ืนท่ีเรียกวา Modular Course)  เชน  การสรางทีมการแกปญหาและการตัดสินใจ การ
เจรจาตอรอง การประเมินการปฏิบัติงาน  และเทคนิคการใหค ําปรึกษา
                2.2  หลักสูตร Micro Computer ซึ่งจะมีทั้งหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขั้นกาวหนา
ไดแก MS-DOS , hardisk management , X-Base programming และการออกแบบระบบงาน
(System design)
                2.3  หลักสูตรสัมมนา เก่ียวกับสภาพแวดลอมทางสังคม และการเมืองของจีนและ
ฮองกง *
                          ส ําหรับเจาหนาท่ีระดับ MPS Point 34 หรือสูงกวา
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                         นอกจากน้ียังรับผิดชอบจัดหลักสูตรดานการบริหารตามความตองการของ
หนวยงานท่ีเรียกวา (holiday camp) โดยมีเปาหมายเพ่ือการประสานงาน การสรางทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพหรือกระตุนใหมีการทํ างาน (enhancing motivation) ท้ังน้ีจะเปนการประสาน
ระหวาง CSTC กับหนวยงานและหนวยงานจะเปนผูออกคาใชจายเอง
                    กํ าลังคน ประกอบดวย
                      Chief Training officer        1 คน
                       Senior Training officer       2 คน
                       Exceutive officer                1 คน
                       Training officer I                2 คน
           3. Development Unit แบงออกเปน 4 กลุม ไดแก
                  3.1 งานบริการดานการอบรมใหกับหนวยงานอ่ืน  ๆ   เชน   จัดทํ า Training
directory   ซ่ึงมีการปรับใหเปนปจจุบันทุก ๆ 2 ป   การทํ าชุดฝกอบรม (Training package) เชน
เร่ือง customer service  ประสานกับสถาบันการศึกษาในการจัดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับประเทศ
จีนส ําหรับ  ขาราชการระดับอาวุโส  และการส ํารวจหาความจํ าเปนในการอบรม เปนตน
                 3.2 ใหบริการท่ีเรียกวา  special  non  standard Training Service แกหนวยงาน
เชน  ชวยหนวยงานในการทํ า Training Review การศึกษาวิเคราะหหาความจํ าเปนในการอบรม
สํ าหรับ staff ของหนวยงาน  การจัดทํ าหลักสูตรท่ีเปนความตองการเฉพาะของแตละหนวยงาน
รวมท้ังหลักสูตรตอเน่ืองสํ าหรับเจาหนาท่ีฝกอบรมของหนวยงานดวย
                3.3 จัดด ําเนินการสัมมนาส ําหรับ "ผูบริหาร" ในหัวขอท่ีเปนความสนใจรวมกัน
                3.4 ใหค ําปรึกษาแนะน ําในการจัด Training programme ภายใตหัวขอ "Effective
Manager" ระยะเวลา 5 วัน
                      กํ าลังคน ประกอบดวย
                       Chief Training officer         2   คน
                       Senior  Training officer       5   คน
                       Training officer I                3   คน
           4. Language Training Unit
                  เปนหนวยงานท่ีจัดอบรมดานภาษา   เพือ่ชวยใหเจาหนาท่ีสามารถปฏิบัติงานใน
หนาท่ีไดตามความตองการของหนวยงาน  และเพ่ือชวยปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิผล ในการ
ทํ างาน แบงงานออกเปน 3 สวนใหญ ๆ ไดแก



18

                4.1  สวนท่ีจัดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษและจีน ท่ีใชในการติดตอส่ือสาร
งาน
                4.2   สวนท่ีจัดหลักสูตรทางดานภาษาอ่ืน ๆ เชน ไทย เวียดนาม ส ําหรับเจาหนาท่ี
ซ่ึงมีความจํ าเปนตองใช
                4.3   สวนท่ีมีหนาท่ีชวยหนวยงานอ่ืน ๆ (department) ศึกษาวิเคราะห ความจํ าเปน
ในการ อบรมดานภาษา และการด ําเนินการอบรมดานภาษาใหกับเจาหนาท่ีระดับตาง ๆ
                  กํ าลังคน ประกอบดวย
                       Chief Executive officer        1 คน

                       Senior Executive officer       9 คน
                       Training officer I                   15 คน
                       Training officer II                 10 คน
           5.  The General Grades Training Unit (GGTW)
                 รับผิดชอบดํ าเนินการอบรมสํ าหรับเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติ  เสมียน เลขานุการ  
เจาหนาที่พิมพดีด   ตลอดจนผูท่ีกํ าลังจะเปนหัวหนางาน  โดยจัด  Induction Training ส ําหรับ
ขาราชการบรรจุใหม นอกจากน้ียังจัดหลักสูตรอ่ืน ๆ ท่ีเปนความตองการรวมกันของเจาหนาท่ี
ระดับปฏิบัติการทุก department  รวมท้ังการสํ ารวจหาความจํ าเปนในการอบรมดวย   
                  นอกจากน้ี    GGTW    ยังจัดหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะทางดานบริหารการติดตอ
ประสานงาน การใหค ําปรึกษา (supervision) โดย GGTW จะเปนผูคดัเลือกผูเขารับการอบรมใน
หลักสูตรเหลาน้ันแทนหนวยงาน   การสอนจะใหความรูพื้นฐานที่จะใชในงาน (Basic job
knowledge) และทักษะ รวมท้ังคานิยม (Values) และมาตรฐาน(standard) ตาง ๆ  นอกจาก
หลักสูตรหลักน้ีแลว     ยังจัด job related courses  ดวย  ซ่ึงผูสนใจท่ีจะเขารับการอบรม จะตองได
รับการเสนอช่ือไปจากหนวยงาน  เพื่อให Director ของ GGTW เปนผูพิจารณาคัดเลือก
              กํ าลังคน ประกอบดวย
                   Chief Executive officer          1 คน
                   Senior Executive officer         6 คน
                   Exective officer                 4 คน
รายช่ือหลักสูตรในความรับผิดชอบของ GGTW
           1. Basic Course for Exective officer ระยะเวลา 19 วัน ส ําหรับ  Executive officer I
           2. Management Development Course for Executive officer I  ระยะเวลา 11 วัน
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           3. Job - related Course ส ําหรับ Executive officer
           4. Microcomputer Course ส ําหรับ Executive officer
           5. Basic supervisory course for Typists ระยะเวลา 3 วัน
           6. Senior Typist supervisory course ระยะเวลา 4 วัน
           7. Working in Harmony for personal secretaries ระยะเวลา 3 วัน
           8. Basic Training Course for Confidential Assistance ระยะเวลา 1 วัน
           9. Clerical Assistant Induction Course ระยะเวลา 2 วัน
กํ าลังคนของ CSTC
           CSTC ประกอบดวยเจาหนาท่ีฝกอบรมจํ านวนท้ังส้ิน 77 คน  รับผดิชอบงาน  ฝกอบรมและ
มีเจาหนาท่ีทํ าหนาท่ีสนับสนุนการอบรม  จํ านวน 48 คน ในปจจุบันมีเจาหนาท่ีฝกอบรม 16 คน
ไปด ํารงตํ าแหนงเจาหนาท่ีฝกอบรมใน 8 หนวยงาน
ส่ิงอํ านวยความสะดวก (Facilities)
           CSTC มีสถานท่ีดํ าเนินการ 2 แหง ๆ แรกต้ังอยูท่ี Wing on Centre  ม ีพ้ืนท่ีดํ าเนินการ 3 ชั้น
ไดแกช้ันท่ี 11, 17 และ 18 คิดเปนพ้ืนท่ีท้ังหมด 3965 ตารางเมตร มีหองอบรมจํ านวน 25 หอง
หอง Lab ภาษา 2 หอง และหองสมุด 2 หอง แหงท่ี 2 ต้ัง อยูท่ี SWN Hung Kai Centre ช้ันท่ี 31
และ 32 มีพ้ืนท่ี 926 ตารางเมตร มีหองเรียน 11 หอง และหอง Lab ภาษา 1 หอง
การจดัสรรทรัพยากร (Allocation of Resources)
           ในป  1992 - 1993 CSTC ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ HK$ 50.7 m แยกเปนการจัด
กิจกรรมภายในหนวยงานจํ านวน HK$ 27.5 m และการสงขาราชการเขารับการอบรมในสถาบัน
การศึกษาอ่ืน  ๆ  ท้ังในและนอกประเทศ จํ านวน HK$ 23.2 m มีผูผานการอบรมท้ังส้ิน 17,448
(จากหลักสูตรท่ี CSTC  จัดซ่ึงไดแก  การบริหาร ภาษา การศึกษาเก่ียวกับประเทศจีนและทางดาน
คอมพิวเตอร  นอกจากน้ีมีผูผานการอบรมจากสถาบันการศึกษาในประเทศอีกจํ านวน 2650 คน
และจากสถาบันในตางประเทศจํ านวน 135 คน มีผูไดรับทุนการศึกษาจากรัฐบาล (GTS:
Government Training Scholarship) อีกเปนจํ านวน 42 คน รวมเปนผูท่ีผานการอบรมท้ังส้ิน จํ านวน
20,275 คน
ฮองกงแนวโนมการดํ าเนินการในอนาคต
           ในการพัฒนาหลักสูตร CSTC จะมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสนองความตองการของ
หนวยงาน เชน  job-related  courses ท่ีจะชวยพัฒนาการบริหารงานและทักษะในการติดตอส่ือสาร
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หลักสูตรการใหบริการ (customer service)  นอกจากน้ียังมีการพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ เพิ่มขึ้น  เชน
การวางแผนกํ าลังคน (Manpower Planning) การบริหารดานการเงิน (Financial Management) และ
หลักสตูรพืน้ฐานส ําหรับผูบริหารงานฝกอบรม (Basic Course for training Administration) ใน
อนาคตการอบรม และพฒันาจะมีบทบาทสํ าคัญย่ิง  CSTC  จะตองมีการทํ างานอยางใกลชิดกับ
department และ  CSB  ท่ีจะ  implement  service-wide management initiatives และ ขยายการ
อบรมในdepartment ตาง ๆ  โดยจะมีการจัดอบรมหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับประเทศจีน  (china
studies)   มีการจัดหาเคร่ืองมือ   และสิ่งอํ านวยความสะดวก (Facilities) ตาง ๆ เพื่อจะใชในการ
อบรมดานคอมพิวเตอร หลักสูตรการบริหารดานการเงิน  การอบรม/พัฒนาดานการบริหาร 
สํ าหรับผูบริหารเพ่ือใหเปนผูนํ าท่ีดี จะเห็นวา บทบาทของ  CSTC  สวนใหญจะอยูในลักษณะของ
การเปนท่ีปรึกษาใหแกหนวยงาน  ไมวาจะเปนการหา  Training need  การ formulate  และ
implement training strategies ชวยหนวยงานจัดอบรมและสัมมนาดาน team building และ
หลักสูตรดานการบริหารสํ าหรับผูบริหารระดับกลางและระดับสูง เปนตน เม่ือไดรับการรองขอ
           ฮองกงใหความส ําคัญกับการอบรม มีการลงทุนในการจัดหาวิทยากรท่ีมีคุณภาพ บางราย
ไดรับคาตอบแทนเปนจํ านวนสูงถึงวันละ HK$ 30,000 ตอวัน  (อัตราปกติ HK$ 2,500 ตอคร่ึงวัน)
นอกจากน้ีมี External training  โดยสงไป Local Institute  หรือ  Vocational Institute, University
รวมท้ังการไปอบรมนอกประเทศ  เชน  ม ี contract  กับมหาวิทยาลัยออกซฟอรด เบอรกเลย  โดย
ศึกษาทางดาน public administration เปน tele-communication ใชเวลา 4 เดือน เปนตน
ขอมูลสถิติตัวเลขท่ีสํ าคัญ (ป 1992-1993)
           1. ขาราชการท้ังหมดของชวงมีประมาณ 180,000 คน
              แบงตามข้ันของเงินเดือน เปน 3 กลุม ไดแก
              1.1 Master Pay Scale Point 33 หรือต่ํ ากวา (เรียกยอย ๆ  MPS P+ 33)  < MPS p+ 33  33-
44  > MPS P+ 45
              1.2 Master Pay Scale Point 33-34
              1.3 Master Pay Scale Point 45 หรือสูงกวา

2. คาใชจายในการอบรม  ประมาณ HK$ 579,000,000  (1,968,600,000 บาท)  ประกอบ
ดวย  คาด ําเนินการ  คาจาง วิทยากร  คาเชาสถานท่ี (ไมรวมคาจาง/เงินเดือนคนเขารับการฝกอบรม)
           3. คาใชจายดังกลาวคิดเปน 2% ของจํ านวนเงินเดือน/คาจางท่ีจายให   ขาราชการท้ังหมด
(Gross Salary Bill)
           4. การลงทุนตอหัว  ส ําหรับขาราชการตอคน ตอป  HK$ 3,100  (10,540 บาท)
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           5. บุคลากรดานฝกอบรมมี 2 ประเภท เรียกวา
              5.1 Trainers ทํ าหนาท่ีสอน
              5.2 Training Administrator บริหารงานฝกอบรม เตรียมเอกสารประกอบ Organize
external programe ซ่ึงมีท้ัง part  time และ full time มีทุกแหง SSCC  CSTC และ Department
ท้ังหมด 2,217 คน
           6. สัดสวนของบุคลากรดานฝกอบรมตอเจาหนาท่ี (อยูในตํ าแหนง) 12 ตอ 1,000 คน  หรือ
1 ตอ 83.33 คน
           7. สถิติป 1992-1993 มีผูผานการกอบรมท้ังหมด 158,353 คน คิดเปน รอยละ 83.60 ของ
ขาราชการท้ังหมด (187,000 คน)
           8. โดยเฉล่ียขาราชการแตละคนจะมีเวลาไดเขารับการฝกอบรมปละ 8.4 วัน ถึง 12 วันตอป
           9. คาใชจายเฉล่ียตอคน ตอวัน เทากับ HK$ 369 (1,254 บาท) หนวยงาน (Department) ท่ีมี
การลงทุนดานการฝกอบรมสูงมาก คือ Hospital Service Dept. Information Technology Service
Dept. Police Force Dept.   Fire Service Dept.  Royal Observatory Dept.  Civil Aviation Dept.
           10. จํ านวนห้ัองฝกอบรมใน 45 Dept. และ 101 Training Unit
                ม ี473 หองเรียน (เฉพาะ CSTC ม ี41 หองเรียน)
           11. วิทยากร (คาตอบแทน) ประมาณ HK$ 2,000 ตอคร่ึงวัน (6,800 บาท)
                หรืออาจสูงถึง HK$ 30,000 ตอวัน (102,000 บาท)
           12. การอบรมแบงเปน 2 สวน (in-House)จัดใน CSTC, DEP, หรือ CSCE
               - internal Training
               - External Training  สงไป Train ในสถาบันการศึกษาในฮองกง  และตางประเทศ  เชน
เบอรกเลย  ออกซฟอรด  4 เดือน ดาน
                 public administration และ Telecommunication
-----------------



บทท่ี 4
การพัฒนานักบริหารของThe Senior Staff Course Centre  (SSCC)

ขอมูลเบ้ืองตนหรือภูมิหลัง (Background)
           SSCC เปนหนวยงานของรัฐบาลฮองกง  ซ่ึงกอต้ังข้ึนมาต้ังแตป ค.ศ.1984 โดยมีวัตถุ
ประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับนักบริหารผูเขารับการอบรม  รวมท้ังพัฒนาความรู   ทักษะ
ทางการบริหาร  และความเปล่ียนแปลงทางดานพฤติกรรมท่ีจะทํ าใหเปนผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
           สํ าหรับขอมูลบางประการเก่ียวกับสถาบัน SSCC มีดังน้ี
              จํ านวนรุนท่ีเปดการอบรม  21  รุน
              จํ านวนนักบริหารผูผานการอบรม  760  คน
              จํ านวนสวนราชการท่ีสงขาราชการเขารับการอบรม  58  กรม
              จํ านวนบริษัทท่ีสงพนักงานเขารับการอบรม  20  บริษัท  (52 คน)
              ผูเขารับการอบรมท่ีเปนขาราชการชาวตางประเทศ จํ านวน 6 คน
                  - ออสเตรเลีย    3  คน
                  - มาเลเซีย      1  คน
                  - มาเกา        1  คน
                  - ไซปรัส        1  คน
คณะเจาหนาที่ของ SSCC
           1. Mr. Bruce Gates
           2. Mr. Ivor Thomas
           3. Dr. Peter Fong
           4. Mr. Clarence Reser
           5. Mr. Chris Dixon
           โดยม ีMrs. Angela Cheung เปนเลขานุการของคณะเจาหนาท่ีชุดน้ี
ขอสังเกต
           คณะเจาหนาท่ีชุดน้ีมีเพียง Mr. Bruce Gates เพียงคนเดียวท่ีเปนขาราชการ ท่ีเหลือจากน้ันจะ
เปนลูกจางของรัฐบาลฮองกง
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           คณะเจาหนาท่ีชุดน้ีจะประกอบดวยบุคคลซ่ึงมีประสบการณหลากหลายในสาขาตาง ๆ กัน
ท้ังในดานการบริหารการศึกษา การบริหารการฝกอบรม การวางแผน นโยบายและการพัฒนา การ
ใหค ําปรึกษา  รวมท้ังบทบาทท่ีเก่ียวกับการบริหารในภาครัฐ และเอกชน ซ่ึงเปนประสบการณท่ีได
มาจากประเทศตาง ๆ มากกวา 20 ประเทศ   องคกรของภาครัฐและเอกชนมากกวา 200 องคกร
คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม (Eligibility)
           ผูสมัครสํ าหรับหลักสูตรนักบริหารน้ีตองมีคุณสมบัติดังน้ี
           - ไดรับเงินเดือนระหวาง MPS 45-49 (Master Pay Scale)
           - อายุระหวาง 35-50 ป
           - มีประสบการณในการทํ างานมาแลวไมตํ ่ากวา 10 ป
หลักสูตร (Programme Structure)
           หลักสูตรนักบริหารน้ี เดิมเปนหลักสูตร 13 สัปดาห  (3 เดือน)  และไดมีการเปล่ียนแปลง
เปน 9 สัปดาห เมือ่เดือนเมษายน 1994 ที่ผานมานี้ โดยมีชวงเวลาการอบรมสัปดาหละ  5  วัน
ระหวางเวลา 09.00-12.30 น. ทุกวัน ยกเวนวันพุธ ซ่ึงจะอบรมเต็มวัน ต้ังแตเวลา 09.00-17.30 น.
           สัปดาหแรกเปนการการปฐมนิเทศอยูประจํ ารวมกันและด ําเนินการนอกสถานท่ี  โดยมี
วัตถุประสงคหลักคือเพื่อละลายพฤติกรรม และปูพื้นฐานความรูทางดานการบริหารใหกับผูเขารับ
การอบรม รวมท้ังการจัดแบงกลุมเพ่ือทํ างานกลุมอีกดวย
           สํ าหรับวิธีการแบงกลุมน้ัน ก็จะพิจารณาคุณลักษณะของแตละคน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาในการจัดแบงกลุม เชนเปน activist, theorist, pragmatist, หรือreflectist   รวมทั้งสาขา
วชิาชีพตาง ๆ และเพศหญิง-ชาย  ใหอยูในกลุมตาง ๆ ในอัตราสวนท่ีเหมาะสมดวย

ท้ังน้ี    ความคาดหวังของหนวยงานตนสังกัดของผูเขารับการอบรมก็เปนองคประกอบท่ี
สํ าคัญอยางหน่ึงในการจัดหลักสูตรการฝกอบรมหลักสูตรน้ี
           หลักสูตรการฝกอบรมนักบริหาร ประกอบดวย
           1. การฝกอบรมในหอง
              วิชาหลักของหลักสูตรน้ี ประกอบดวย  Policy Making Environment   ซ่ึงจะประกอบดวย
ปจจัยท้ังจากภายในและภายนอกของประเทศฮองกง ไดแกดาน
                  - เศรษฐกิจ
                  - การเมือง
                  - สังคม
                  - เทคโนโลยี
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                  - กฎหมาย
                  - อุตสาหกรรม
                  - ประเทศจีน
              Current Organizational Issues
              ซ่ึงจะจัดใหในรูป workshop เชน TQM, MIS, การใหบริการของรัฐหัวขอวิชาเหลาน้ีจะมี
การเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาตามความจํ าเปนในการฝกอบรม(Training Needs) ท่ีหามาไดใน
แตละครั้ง
              Personal Skills Workshops
              วิชาบังคับและจะเนนหนักในภาคปฏิบัติ ซ่ึงประกอบดวย
                  - ภาวะผูนํ า (Leadership)
                  - ทักษะการนํ าเสนอ (Presentation Skills)
                  - การเรียนรูเก่ียวกับส่ือ (Media Studies)
           2. การศึกษากลุม (Group Project)
              ประกอบดวยสมาชิกกลุมละ 8 คน จํ านวน 5 กลุม   ซ่ึงแตละกลุมก็จะศึกษาปญหาท่ีสํ าคัญ
ๆ ของหนวยงานอ่ืน   โดยใชวิธีการเรียนรูแบบ action learning เขามาแกปญหาและมีท่ีปรึกษาดาน
วิชาการ (Studies adviser) 1 ทาน  คอยใหความชวยเหลืออยางใกลชิด กลุมจะไดรับการพัฒนา
ท้ังในดานเน้ือหาวิชาท่ีเก่ียวกับขบวนการแกไขปญหาและอ่ืน ๆ   ตลอดจนการเขียนผลงานกลุม
และการน ําเสนอผลงานกลุมตอท่ีประชุมอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โดยจะใชเวลาของทุกวัน
พุธเต็มวัน เพ่ือการศึกษาผลงานกลุม หลังจากศึกษาผลงานกลุมเสร็จเรียบรอย  และผลิตออกมาเปน
เอกสารแลว  ทางสถาบันฯ จะสงผลงานกลุมไปใหกับกระทรวงเจาของเร่ือง  รวมท้ังรวบรวม
ผลงานเก็บเขาหองสมุด เพื่อใชประโยชนตอไป
           3. การศึกษาดูงานตางประเทศ (Overseas Visit)
              หลักสูตรนักบริหารน้ีใชเวลาศึกษาดูงานตางประเทศ 1 สัปดาห โดยจะเนนในเร่ือง
เก่ียวกับลักษณะเดน ๆ  ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคนี ้แลว
นํ ามาเปรียบเทียบกับฮองกง   ส ําหรับประเทศตาง ๆ ท่ีไปศึกษาดูงานอยูเสมอ ๆ ก็มีประเทศเกาหลี
ญ่ีปุน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย สิงคโปร ไทย บรูไน และจีน
           4. หัวขอการศึกษาเลือก (Optional Elements)
              ผูเขารับการอบรมแตละคนสามารถเลือกหัวขอการศึกษาได 1 หัวขอ จาก 3 ทางเลือก ดังน้ี
คือ
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              ทางเลือกท่ี 1 (Stream 1) Individual Project and  Electives
              ผูเขารับการอบรมจะตองมีความรับผิดชอบสูงมาก  และตองพัฒนาทักษะดานการแกไข
ปญหาซึ่งมักจะไมมีใครเลือก  เน่ืองจากจะตองนํ าปญหาดานการบริหารท่ีเกิดข้ึนจริงในหนวยงาน
ของตนเองมาศึกษาเพ่ือแกปญหากับเพ่ือนในกลุม (ประมาณ 5 คน) โดยไดรับคํ าปรึกษาแนะน ํา
จากท่ีปรึกษาดานวิชาการอยางใกลชิด
              ในสัปดาหสุดทายก็จะตองนํ าเสนอขอเสนอแนะและวิธีการท่ีไดนั้นมาเสนอตอผู ใช
บริการ (Client) และกลุมเพ่ือนนักบริหารรวมรุน
นอกจากน้ีแลวยังตองเลือกวิชาเลือกอีก 1-2 วิชาท่ีทางสถาบันกํ าหนด
              ทางเลือกท่ี 2 (Stream 2) Task Directed Groups and  Electives
              สวนหน่ึงจะเปนการศึกษาวิชาการดานการบริหารสมัยใหม เชน  TQM, MIS หรือ Public
Sector Service Delivery เปนตน

 แตละกลุมจะประกอบดวยสมาชิก 4-5 คน  ศึกษาและทํ างานรวมกันในหัวขอวิชาดังกลาว
ขางตน ในแนวลึกกวา Stream 1 โดยวิธีการดังน้ี
              - นํ ากลยุทธท่ีเหมาะสมกับแตละหนวยงานมาใช
              - ศึกษาในขอบเขตของปญหา
              - นํ าทฤษฎีทางการบริหารมาประยุกตใช
              - กรณีศึกษา
              โดยสมาชิกแตละคนจะรวมกันรับผิดชอบผลงานของแตละคนในรูปของรายงาน และมี
สวนรวมในวิชาดานการบริหารใหม ๆ ในรูปแบบของ Workshop ท้ังน้ี ผูท่ีจะเลือกทางเลือกน้ีจะ
ตองเลือกวิชาเลือกอีก 4-6 วิชา
              ทางเลือกท่ี 3 (Stream 3) Reading Program and Electives
              ผูเขารับการอบรมอาจจะตองการท่ีจะเลือกในหัวขอท่ีจะศึกษาดานอ่ืน ๆที่ไมไดก ําหนดไว
ในหลักสูตรน้ี ส ําหรับผูท่ีเลือกทางเลือกน้ีจะตองเขียนผลงานในรูปของรายงาน และน ําเสนอตอ
ท่ีประชุม
              นอกจากน้ีแลวยังตองเลือกวิชาเลือกอีก 6-8 วิชาอีกดวย

           5. สัปดาหสุดทาย
              หลังจากท่ีผูเขารับการอบรมกลับจากการศึกษาดูงานตางประเทศแลวก็จะทํ าการนํ าเสนอ
ผลงานตาง ๆ ดังน้ี
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              - ผลงานกลุม (Group Project)
              - ผลงานบุคคล (Individual Project)
              - Task directed groups
              - Reading Programme
นักบริหารผูเขารับการอบรมแตละทานจะตองมีสวนเก่ียวของกับการนํ าเสนอผลงาน จํ านวน 2 ชิ้น
              หลังจากนั้นนักบริหารเหลานี้ก็เตรียมตัวกลับไปยังหนวยงานตนสังกัดและน ํากลยุทธหรือ
แนวการบริหารใหม ๆ ท่ีไดจากหลักสูตรน้ี เพื่อนํ าไปประยุกตใชกับหนวยงานของตน

-----------------



บทท่ี 5
การปฏิรูปภาครัฐ

(Public Sector Reform)

           การปฏิรูปภาครัฐของฮองกงเปนโครงการปฏิรูปการเงินและการจัดการ โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํ างานและการจัดการของภาครัฐในระยะยาว   ตลอดจนปรับปรุง
การใหบริการและใหขาราชการมีความรูสึกผูกพันรับผิดชอบ  (accountability) ตอชุมชน
           เดือนพฤษภาคม  1992  รัฐบาลฮองกงไดกอต้ัง Efficiency Unit ขึ้น ภายใต Chief
Secretary's Office ใน Government Secretariat มีหนาท่ีเปนศูนยกลางและเปนผูนํ าในการชี้แนะ
และประสานสวนราชการตาง ๆ   ในการนํ าเร่ืองการปฏิรูปภาครัฐไปปฏิบัติ
           ในการปฏิรูปภาครัฐนี้รัฐบาลไดใหสัญญาวาจะจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนท่ีดีท่ีสุด
เทาท่ีจะกระทํ าไดภายใตทรัพยากรท่ีมีอยู โดยมีภารกิจท่ีจะดํ าเนินการไปสูวัตถุประสงคดังกลาว
6 ดานดวยกัน คือ
           1) ใหมีโครงการจัดทํ า Performancc Pledges (สัญญาการปฏิบัติงาน) ซ่ึงคลายกับ  Citizen 
Charter  ของประเทศอังกฤษ  มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยใหเกิดวัฒนธรรมในการใหบริการของรัฐบาล
ท่ีมุงลูกคาเปนหลัก มีวิธีการดํ าเนินการ คือ
              - ใหหนวยงานของรัฐทุกแหงท่ีมีหนาท่ีในการใหบริการจัดใหมีสัญญาการปฏิบัติงาน
โดยจะใหผูมาขอรับบริการทราบวาหนวยงานมีบริการอะไรบาง  แตละบริการกํ าหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานไวอยางไร   และมีวิธีติดตามการปฏิบัติงานใหไดมาตรฐานอยางไร
              - ตรวจสอบและรายงานการดํ าเนินการวาเปนไปตามสัญญาการปฏิบัติงานหรือไม
              - สนับสนุนใหผูใชบริการรองเรียนและใหขอคิดเห็น   โดยมีแนวคิดวา คํ ารองเรียนจาก
สาธารณชนเปนสิ่งดีเพราะแมจะมีมากในชวงแรก ๆ ของการดํ าเนินงาน แตตอไปค ํารองเรียนน้ัน
จะเปล่ียนเปนขอเสนอแนะ  ขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการดํ าเนินงานของรัฐ

   - สวนราชการตองสามารถช้ีแจงเหตุผลท่ีไมอาจทํ าตามขอสัญญาการปฏิบัติงานไดทันที
ท่ีไดรับคํ ารองเรียน
           2) จัดใหมี Programme Management โดยมีวัตถุประสงคใหมีการปรับปรุงการจัดการ
ทรัพยากร วิธีดํ าเนินงาน คือ
              - แบงงานตาง ๆ ในระดับกรม-กอง ออกเปนโปรแกรมหรือกิจกรรมยอย
              - จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน



28

              - มีการทบทวนการปฏิบัติงานวาคุมคาท่ีจะด ําเนินการหรือไม
              - จัดใหมีขอมูลการบริหารอยางเปนระบบ
           3) จัดใหมีการทบทวนการจัดการทรัพยากรในหนวยงานท่ีเปนศูนยกลาง โดยให Civil
Scrvice Branch และ Finance Branch มีบทบาทเปนผูกํ าหนดกลยุทธ ในขณะท่ี Policy Branch เปน
ผูน ําในการด ําเนินการ มีวัตถุประสงคเพ่ือกระจายอํ านาจการจัดการใหระดับลางไดมีอิสสระมาก
ขึ้น เพิ่มความรูสึกผูกพันรับผิดชอบในงานในกลุมผูปฏิบัติงานใหเขมแข็งขึ้น
           4) ปรับปรุงการปกิบัติงานของหนวยงานใหบริการ โดยการทบทวนการปฏิบัติงานของ
แตละหนวยงาน แลวเลือกหนวยงานท่ีปฏิบัติไดดีไปเปนแบบอยางของหนวยงานอ่ืน
           5) จัดใหมีเงินทุนดํ าเนินการในลักษณะ ของ Trading Fund โดยยอมใหหนวยราชการ
บางแหงดํ าเนินงานในเชิงธุรกิจได  มีวัถตุประสงคเพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอยางทันทีและยืดหยุน
           6) ใชวิธีการทางธุรกิจในการใหบริการ โดยใหมีการนํ าเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชใน
หนวยงานเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํ างานท่ี  Efficiency Unit  นี้ มีเคร่ืองมือท่ีทันสมัย
ม ี Laser Printer, Plotter, Scanner เปนตน  ท้ังน้ี เพ่ือใหผลงานเปนท่ีนาสนใจมากย่ิงข้ึน

-----------------



บทท่ี 6
การบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร

ของบริษัท DHL International (Hong Kong) Ltd.

           บริษัท DHL International (Hong Kong) Ltd. เปนบริษัทในเครือของบริษัท DHL
Worldwide Express
           บริษัท DHL Worldwide Express ด ําเนินกิจการอยูในประเทศตาง ๆ ในรูปบริษัท 2 บริษัท
คอื  บริษัท DHL International Ltd.  และบริษัท DHL Airways Inc. (DHL Corporation) โดย
           - มีสาขาอยูท่ัวโลกมากกวา 200 ประเทศ
           - มีสถานีบริการเกือบ 1,600 สถานี
           - มีลูกจางพนักงานประมาณ 34,400 คน
           - มีเคร่ืองบินบริการ 135 เคร่ือง
การใหบริการ
           บริษัท DHL International (Hong Kong) Ltd. ใหบริการครอบคลุมท้ังในฮองกงและมาเกา
โดยเปดใหบริการใน 3 ลักษณะ คือ
           1. Worldwide Express Service ใหบริการดวนในดานการรับสงเอกสารหีบหอและสินคาไป
ท่ัวโลก
           2. Intracity Express Service ใหบริการดวนในดานการรับสงเอกสารหีบหอเฉพาะในเขต
ฮองกงและมาเกา
           3. Travel Service ใหบริการในดานการจองต๋ัวเคร่ืองบินและใหคํ าปรึกษาในการเดินทาง
พนักงาน
           บริษัท DHL International (Hong Kong) Ltd. มีพนักงานรวมท้ังส้ิน 850 คน
ศูนยบริการ
           - ม ีExpress Centre 13 แหง และ Collection Centre 22 แหง ประจํ าอยูตาม CSL Shop
           - ม ีExecutive Service Centre ประจํ าอยูตามโรงแรม 45 แหง
           - ม ีCorner Courier 12 แหง
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วิสัยทัศนของ DHL
           DHL จะเปนผูน ําของโลกในดานการรับสงเอกสารและหีบหอท่ีรวดเร็ว ดวยการสราง
มาตรฐานการใหบริการท่ีเปนเลิศ  ท้ังในดานคุณภาพของการใหบริการ และดวยการรักษา
คาบริการท่ีต่ํ าสุด ใหสอดคลองกับขอตกลงในการใหบริการท่ีกํ าหนดไวใหเหมือนกันทุกแหง
ในตลาดโลก
ภารกิจของ DHL
           1. อุทิศตนท่ีจะเขาใจและปฏิบัติตามความตองการของลูกคาดวยความเหมาะสมของการให
บริการ ความพรอม ตัวสินคาและราคา ส ําหรับลูกคาแตละราย
           2. สรางสภาวะแวดลอมท่ีดีเพ่ือเปนรางวัลตอบแทนตอความสํ าเร็จความศรัทธาและการ
ทํ างานรวมกันเปนหมูคณะของพนักงาน และสงเสริมใหพนักงานมีความกาวหนาในหนาที่การงาน
ดวยการพัฒนาบุคลากรและการสรางความกาวหนาในหนาท่ีการงาน
          3. สรางการจัดการท่ีดีเย่ียม เพ่ือรักษา local initiative และ local decision making ในขณะที่
ทํ างานรวมกันอยูในระดับเครือขาย
องคประกอบของความสํ าเร็จ
           องคประกอบของความส ําเร็จในการดํ าเนินงาน คือ
           1. การกระจายอํ านาจ (Decentralization) ตองมีความเชื่อมั่นในความสามารถของพนักงาน
           2. การใหความส ําคัญแกลูกคา (Customer fucus) ใหความสนใจและความส ําคัญของลูกคา
ในฮองกงและมาเกาเปนหลัก
บทบาทดานทรัพยากรมนุษย
           1. ด ําเนินการอยางตอเน่ือง
           2. ใชกลยุทธเพ่ือนรวมงาน
           3. ใชการมองลูกคา (Customer focused)
           4. ใช line managers เปนผูรวมงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
           5. สนับสนุนการทํ าความเขาใจในการด ําเนินธุรกิจเขาไปในกิจกรรมดานทรัพยากรมนุษย
การบริหารงานภายในองคการ
           มีการประสานงานกันทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน ท้ังจากหัวหนาฝายลงไปถึงลูกนองระดับ
ลาง  และจากการประสานงานรวมกันระหวางฝายตาง ๆ   โดยประสานเช่ือมโยงกันท้ังในดาน
พนักงานและเคร่ืองมือเทคโนโลยีตาง ๆ
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การฝกอบรมและการพัฒนาใน DHL
          บทบาทในการจัดการฝกอบรม  จัดโครงการฝกอบรมพนักงานทุกระดับ เพื่อใหแนใจวา
พนักงานทุกคนมีความรูความช ํานาญและมีทัศนคติท่ีจํ าเปน ซ่ึงจะทํ าใหพนักงานทุกคนสามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคทางดานธุรกิจของบริษัท และบรรลุขอตกลงทางดานการบริการท่ีให
ไวกับลูกคา

     ทัศนคติ

                                 ลูกคา

        ความช ํานาญ                                       ความรู

                        
  การทํ าใหลูกคาพึงพอใจ

 กลยุทธในการจัดฝกอบรม
           1. จะตองสนับสนุนวัตถุประสงคของบริษัทและกลยุทธทางดานธุรกิจ
           2. จะตองดํ าเนินการโดยมุงถึงผลประโยชนท่ีจะไดรับ
           3. ใชทรัพยากรทางดานการฝกอบรมท้ังทรัพยากรภายใน ทรัพยากร
ภายนอก และทรัพยากรเครือขายของบริษัท
           4. กระจายอํ านาจในการจัดฝกอบรมใหกับทุกหนวยงาน โดยมี Training
Department เปนผูสนับสนุนในการพัฒนาเจาหนาท่ีฝกอบรมและโครงการฝกอบรมท่ีจะจัดข้ึน
ประโยชนของ Line Trainer
           1. ทํ าใหมี Line Trainer ซ่ึงเช่ียวชาญงานเฉพาะดานมากกวา 70 คน
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           2. ทํ าใหเก่ียวของต้ังแตคนสงหนังสือ  พนักงานตอนรับ  ผูควบคุมงาน ผูจัดการ  จนถึง
ผูอํ านวยการ
           3. ทํ าใหมีโครงการท่ีจัดฝกอบรมมากกวา 10 โครงการ
           4. ทํ าใหเกิด Line Trainer Club
รูปแบบการวางแผนดานการจัดฝกอบรม
          INPUT                                 OUT PUT

  - กลยุทธของโลก ภูมิภาค                      - กลยุทธดานทรัพยากร
     และประเทศ                 มนุษย
  - แผนงานดานธุรกิจของ          Training       - รายช่ือโครงการฝกอบรม
    หนวยงานและแผนกํ าลังคน               Department - งบประมาณดานการฝกอบรม
  - ความตองการดานการ        - แผนปฏิบัติงานประจํ าป
    ฝกอบรมของหนวยงาน

โครงการฝกอบรมท่ีจัดในป พ.ศ.2537
           1. Customer Service Agent Induction
           2. Telephone Handling Skills
           3. Sales Training
           4. Know Our DHL
           5. Back to Basics
           6. Courier Skills Training
           7. Cargo Training
           8. Manual Lifting
           9. Winning Orientation
          10. Uniplex Training (Computer)
          11. New Supervisor Workshop
          12. Frontline Leadership
          13. Recruitment Interview Skills
          14. Performance Appraisal Workshop
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          15. Engligh Writing/Speaking Class
หลักการพื้นฐาน
           หลักการพ้ืนฐานท่ีเนนใหพนักงานถือปฏิบัติ คือ
           1. มองท่ีสถานการณ เหตุการณ หรือพฤติกรรม มิใชมองท่ีตัวบุคคล
           2. รักษาความลับสวนตัวและใหความเคารพนับถือผูอื่น
           3. รักษาความสัมพันธกับลูกจาง เพื่อนรวมงาน และผูจัดการ
           4. ทํ าในส่ิงท่ีกอใหเกิดส่ิงท่ีดีข้ึน
           5. นํ าทางดวยตัวอยาง

-----------------


