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“การพัฒนารูปแบบในการพัฒนานักบริหารยุคใหม (New Wave Leaders)” เปน

ผลงานทางวิชาการซ่ึงเขียนข้ึนในขณะท่ีดํ ารงตํ าแหนงท่ีปรึกษาระบบราชการ (เจาหนาท่ี
วิเคราะหงานบุคคล 9) จุดมุงหมายของการเขียนผลงานเร่ืองน้ี ก็เพ่ือนํ าเสนอ ก.พ. เพื่อ
ประเมินในตํ าแหนงท่ีปรึกษาระบบราชการ (เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 10)  ซึ่ง ก.พ.
ไดมีมติใหผานการประเมินแลว

ผลงานเร่ือง “การพัฒนารูปแบบในการพัฒนานักบริหารยุคใหม” เปนหน่ึงใน
จํ านวนท้ังส้ิน 3 เร่ือง ท่ีสงเขาประเมิน ผลงานทางวิชาการอีก 2 เร่ือง คือ

1) !เร่ือง “การพัฒนานโยบายและสงเสริมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล”
2) !เร่ือง “การพัฒนางานประชาสัมพันธ”

โดยท่ีผลงานวิชาการเร่ืองน้ี มีเอกสารแนบทายอยูเปนจํ านวนมาก ไมสะดวกท่ีจะ
นํ าขึ้น Homepage ดังน้ัน หากทานผูใดประสงคจะไดเอกสารแนบทายหมายเลขใด โปรด
ติดตอโดยตรงกับผูเขียนได
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การพัฒนารูปแบบในการพัฒนานักบริหารยุคใหม
(New Wave Leaders)

1. ความเปนมา
1.1 !ก.พ. อาเซียน (ASEAN Conference on Civil Service Matter – ACCSM)  ได

จัดใหมีการประชุมข้ึนเปนคร้ังแรกท่ีกรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส ในเดือนกรกฎาคม
2524 การจัดประชุม ก.พ. อาเซียนคร้ังแรกน้ี  ประกอบดวย 5 ประเทศ ไดแก ประเทศ   ฟ
ลิปปนส, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร และไทย โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะสรางความ
สัมพันธท่ีตอเน่ืองในหมูผูบริหารระดับสูงของ ก.พ. รวมไปถึงผูบริหารขององคกรท่ีให
การบริการประชาชน ผูอํ านวยการองคการบริหารการศึกษา และศูนย   ฝกอบรมของ
ประเทศในกลุมอาเซียน  ท้ังน้ี เพ่ือเปนการเสริมสรางความรวมมือในการปรับปรุงระบบ
ราชการในแตละประเทศ ซ่ึงทุกประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียนไดตกลงท่ีจะ  หมุนเวียน
กันเปนเจาภาพในการจัดการประชุมคร้ังตอ ๆ ไปในทุก ๆ 2 ป

1.2 !วัตถุประสงคของการประชุม ก.พ. อาเซียน
1) !เพ่ือเปนการเปดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น และประสบการณ

ในการดํ าเนินการปรับปรุงระบบราชการ รวมท้ังเสนอแนวทางการใหการศึกษาทางดาน
การบริหารและการฝกอบรม

2) !เพื่อเปนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณในการดํ าเนิน
โครงการพัฒนาระบบราชการในแตละประเทศ

3) !เพื่อเปนการทบทวนแผนการปฏิบัติการของโครงการความรวมมือใน
การปรับปรุงระบบราชการในกลุมประเทศอาเซียนใหทันสมัย และ

4) !เพื่อเปนการสงเสริมความรวมมือในกลุมประเทศสมาชิกใหมากขึ้น 
โดยเฉพาะในดานการบริหารและการจัดการ
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1.3 หลังจากการประชุม ก.พ. อาเซียน คร้ังท่ี 1 แลว ยังไดมีการจัดประชุม         ก.
พ. อาเซียน ดังน้ี

1) การประชุม ก.พ. อาเซียน คร้ังท่ี 2 จัดข้ึนท่ีประเทศมาเลเซีย ในเดือน
สิงหาคม 2526

2) การประชุม ก.พ. อาเซียน คร้ังท่ี 3 จัดข้ึนท่ีกรุงเทพฯ ในเดือน
พฤษภาคม 2528

3) การประชุม ก.พ. อาเซียน คร้ังท่ี 4 จัดข้ึนท่ีประเทศสิงคโปร ในเดือน
กรกฎาคม 2530

4) การประชุม ก.พ. อาเซียน คร้ังท่ี 5 จัดข้ึนท่ีประเทศอินโดนีเซีย
ในเดือนกันยายน 2532

5) การประชุม ก.พ. อาเซียน คร้ังท่ี 6 จัดข้ึนท่ีประเทศบรูไน ในเดือน
กันยายน 2534

 1.4 ในการประชุม ก.พ. อาเซียนคร้ังท่ี 5 และคร้ังท่ี 6  ท่ีประเทศอินโดนีเซียและ
ประเทศบรูไน นายธีรยุทธ หลอเลิศรัตน ผูอํ านวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
ส ํานักงาน ก.พ. ในขณะนั้น ไดนํ าเสนอโครงการสัมมนา เร่ือง ASEAN Senior
Executive Seminar  ตอท่ีประชุม (รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 1) ซ่ึงในท่ีประชุม
ก.พ. อาเซียนท้ังสองคร้ัง ก็ไดพิจารณาและเห็นชอบใหด ําเนินการจัดประชุมสัมมนา
เร่ือง ASEAN Senior Executive Seminar  ได

1.5 แมวาโครงการสัมมนา เร่ือง ASEAN Senior Executive Seminar  (โครงการ
สัมมนานักบริหารระดับสูงของประเทศอาเซียน)  ก.พ. อาเซียน จะใหการยอมรับและมี
มติใหด ําเนินการสัมมนาได แตเน่ืองจากโครงการดังกลาวไดขอเงินทุนสนับสนุนจาก
องคการระหวางประเทศ เม่ือไมไดรับการสนับสนุนดานการเงิน จึงไมอาจดํ าเนินการได
ท้ังน้ี หากประสงคจะดํ าเนินการในชวงเวลาตอไป ก็จะตองนํ าเสนอ ก.พ. อาเซียน
พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง

1.6 เม่ือผูขอรับการประเมินไดดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการสถาบันพัฒนา
ขาราชการพลเรือน ส ํานักงาน ก.พ. ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2535 ถึงวันท่ี 21 ตุลาคม
2539 ในชวงเวลาดังกลาวน้ัน ไดมีการประชุม ก.พ. อาเซียน รวม 2 ครั้ง คือ คร้ังท่ี 7     ณ
กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย และคร้ังท่ี 8  ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส ซึ่งผู
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ขอรับการประเมินเห็นวาโครงการสัมมนานักบริหารระดับสูงของประเทศอาเซียนท่ีเคย
นํ าเสนอเดิม นาจะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหม ท้ังน้ี เพื่อจะนํ าเสนอท่ีประชุม    ก.พ.
อาเซียนตอไป
2. !แนวคิดในการจัดทํ าโครงการใหม

เปนท่ียอมรับกันวา นักบริหารในองคการเปนตัวจักรสํ าคัญหนึ่งในความสํ าเร็จ
ขององคการ องคการจึงไดมุงเนนการพัฒนานักบริหารใหมีขีดความสามารถสูงสุด
หลักสูตรการพัฒนานักบริหารยอมไมใชเปนสูตรตายตัวและอยูกับท่ี เนื้อหาสาระและ
วิธีการพัฒนานักบริหารยอมตองเปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงของโลก ดังจะเห็น
ไดวา ในระยะหน่ึงการพัฒนานักบริหารมุงเนนท่ีทักษะในการทํ าหนาท่ีดานการบริหาร
แตเมื่อมีการแขงขันในโลกเขมขนขึ้น การพัฒนานักบริหารก็ตองมุงเนนท่ีความสามารถ
ในการคิดและมองการณไกล เปนตน กลาวโดยสรุปก็คือ การพัฒนาหลักสูตรพัฒนานัก
บริหารน้ันตองสอดคลองกับความเปล่ียนแปลง หรือสรางนักบริหารสํ าหรับอนาคตท่ีจะ
เกิดข้ึน ก็จะเปนการพัฒนานักบริหารท่ีเหมาะสมท่ีสุด
3. การจัดทํ าโครงการสัมมนา

ในการจัดทํ าโครงการสัมมนานักบริหารในการประชุม ก.พ. อาเซียน คร้ังท่ี 7
และคร้ังท่ี 8 ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศฟลิปปนส ตามลํ าดับ ไดอาศัยแนวคิด
ดังกลาวขางตน มาดํ าเนินการปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงการสัมมนานักบริหารของ
ประเทศอาเซียนใหม โดยเฉพาะอยางย่ิง หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค และ
หลักสูตรการสัมมนา โดยมีรายละเอียดของการเปล่ียนแปลง ดังน้ี

3.1 !การประชุม ก.พ. อาเซียน คร้ังท่ี 7 ท่ีประเทศมาเลเซีย ไดปรับปรุง
เปล่ียนแปลงโครงการสัมมนานักบริหารใหม ดังน้ี

 หลักการและเหตุผล ไดกํ าหนดหลักการและเหตุผลใหม ดังน้ี



$

หลักการและเหตุผลเดิม หลักการและเหตุผลใหม เหตุผล
    คงปฏิ เสธไม ได ว  า  
ความเปล่ียนแปลงอยาง
รวด เ ร็ ว ท่ี เ กิ ดขึ้ น ใน    
อาเซียนและท่ีอ่ืน ๆ ไดมี
ผลกระทบต  อระบบ    
ขาราชการ ซ่ึงเปนกลไก
สํ าคัญของทุกรัฐบาลของ
ประเทศอาเซียนตอการ
นํ  า เอ านโยบายและ    
ก ลยุทธทา งก า ร เ มื อ ง  
เศรษฐกิจและสังคมไป
ปฏิบัติ ส่ิงท่ีแสดงใหเห็น
คือการพัฒนาการจัดการ
ในภาครัฐจะเปนทิศทางท่ี
สํ  าคัญในกระบวนการ
สร างความเจริญใหแก 
ประเทศในอาเซียน การ
สัมมนา ASEAN Seminar
Management มีความตั้ง
ใจใหนักบริหารระดับสูง
ไดมารวมกันประเมินวิธี
การบริหารราชการใน
ปจจุบัน     นอกจากน้ัน
ยั ง พ ย า ย า ม ม อ ง ห า
เทคโนโลยีการ จัดการ
ใหม ๆ และเพื่อให

     เปนท่ียอมรับแลวในทศวรรษท่ี
ผ านมาไดมีการเปล่ียนแปลงอยาง  
รวดเ ร็ว ท้ังในอาเซียนและท่ี อ่ืน    
ท่ัวโลก ซ่ึงมีผลกระทบตอระบบ
ราชการเปนอยางย่ิง การเปล่ียนแปลง
ท้ังทางดานการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การศึกษาและเทคโนโลยี ยังคงมีอยูตอ
ไปอีกหลายป
     ระบบราชการเปนกลไกสํ าคัญใน
การนํ านโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง และกลยุทธของรัฐบาล
ไปสูการปฏิบัติ ดังน้ัน โครงสรางและ
ระบบราชการจะตองเผชิญกับความ
เปล่ียนแปลงเหลาน้ี เชน ตองสนอง
ตอบ ตองรวดเร็วและตองมีประสิทธิ
ภาพ ในหลายทศวรรษท่ีผานมา
ขาราชการยินดีท่ีจะใหบริการเฉพาะ
กลุ มคนรวยหรือคนท่ีคุ น เคยกัน    
ขาราชการจะยึดกฎ ระเบียบ แมวา
รัฐบาลจะพยายามปฏิรูปโครงสราง
ราชการและปรับลดขนาดกํ าลังคนเพื่อ
ใหการทํ างานดีขึ้น แตก็ตองแสวงหา
วิธีการอ่ืนควบคูกันไปดวย
     ดังน้ัน ส ํานักงาน ก.พ. ซ่ึงมีหนาท่ี
ประสานและดํ าเนินการพัฒนาขาราช
การพลเรือน จึงจะดํ าเนินการ

     เดิมเนนท่ีการ
พัฒนาการจัดการ
ในภาครัฐใหเปน
กลไกสํ าคัญในการ
พัฒนา เศรษฐกิจ  
สังคมและการเมือง
เมื่ อสถานการณ 
ตาง ๆ เปล่ียนไป
คือโลกเข าสู  ยุคท่ี
สิ่งแวดลอมตาง ๆ
เปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว ระบบราช
การก็ตองปรับตัว  
รวดเร็วใหทันกับ
การเปล่ียนแปลง
เชนเดียวกัน และ
สามารถเปนกลไก
สํ  าคัญในการนํ  า
น โ ย บ า ย ท า ง
เศรษฐกิจ สังคม
แ ล ะ ก า ร เ มื อ ง    
ไปสู  ก า รปฏิ บั ติ  
นอกจากน้ัน โลก
ได เข าสู  ยุคท่ียอม
รับว  าประชาชน
หรือผูรับบริการ

หลักการและเหตุผลเดิม หลักการและเหตุผลใหม เหตุผล
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การวิ จัย เชิ งปฏิ บั ติการ  
(Action Research) เปน
เ ค ร่ื อ งมื อสํ  าห รับการ
เปล่ียนแปลง นอกจากน้ัน
การสัมมนาจะจูงใจให  
ผู  เ ข  าสั มมนานํ  าเทค-  
โนโลยีใหม ๆ ไปใช
ในการปฏิ บั ติงานและ   
เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น ผล ง าน   
หลังจากน้ัน

สัมมนาเร่ือง โลกาภิวัตนสํ าหรับ
ผู  บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง ใ น อ า เ ซี ย น  
(Globalization for ASEAN Senior
Executive Seminar) เพ่ือแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ประสบการณและหาวิธี
แกปญหาท่ีเผชิญอยู เปนท่ีเช่ือวา
ผลการสัมมนา จะชวยกระตุนใหผูเขา
สัมมนาปฏิ รูประบบราชการและ
ระบบขาราชการใหสอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศและการใหบริการท่ีดี
ย่ิงข้ึน

เ ป  น เ ป  า ห ม า ย
สํ  า คั ญ ข อ ง ก า ร
ปฏิบัติราชการ การ
บริหารราชการจึง
ต  องมี การปฏิ รูป
เพื่อใหตอบสนอง
ความตองการของ
ผูรับบริการดีข้ึน

2) !วัตถุประสงค ไดกํ าหนดวัตถุประสงคในการสัมมนาใหม ดังน้ี

วัตถุประสงคเดิม วัตถุประสงคใหม เหตุผล
     1) เพื่อใหผูบริหาร
ระดับสูงไดตระหนัก
ถึงประเด็นท่ีเก่ียวกับ
การพัฒนาการจัดการ
โดยการแลกเปล่ียน
ประสบการณ และ   
ขอมูล
     2) เพ่ือสงเสริม
ทักษะการจัดการใน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ในแงท่ีใชเปนพื้นฐาน
ส ําหรับการจัดทํ าแผน

     1) เพ่ือใหผูบริหารระดับสูง
ไดตระหนักถึงความเปนสากล 
(Internationalization)          การ
กระจายอํ านาจ (Decentraliza-
tion)การใหเอกชนรับงานภาค
รัฐไปดํ าเนินการ (Privatization)
การลดขนาดกํ าลังคน (Down-
sizing) และการใหบริการท่ีมี
คุณภาพในภาครัฐ (Quality
Service in Public Sector)
     2) เพ่ือสงเสริมความรวมมือ
ดานเศรษฐกิจ   สังคม   และ

เปล่ียนจากเดิมท่ีมุงให
ผูบริหารไดแลกเปล่ียน
ประสบการณการบริหาร
ทักษะการนํ าผลการวิจัยมา
ใชในการเปล่ียนแปลง
ระบบราชการ และเนน
ความรวมมือระหวาง
นักบริหารในภูมิภาค วัตถุ
ประสงคใหมไดขยาย
ขอบเขตวิสัยทัศน และ
ประสบการณนักบริหารไป
สูแนวโนมใหมของโลก คือ

วัตถุประสงคเดิม วัตถุประสงคใหม เหตุผล
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ปฏิ บั ติการโครงการ
ปรับปรุงการจัดการ
     3) เพ่ือสงเสริมเครือ
ขายในภูมิภาค

การเมืองระหวางประเทศกลุม  
อาเซียน
     3) เพื่อเพิ่มพูนทักษะดานการ
บริการและสามารถนํ  าไปใช
พัฒนาประเทศของตนเองได

ความเปนสากล การกระจาย
อํ านาจ การใหเอกชนรับงาน
ภาครัฐไปด ําเนินการ การลด
ขนาดกํ าลังคน และการให
บริการท่ีมีคุณภาพ

3) !ปรับปรุงกิจกรรมหรือหลักสูตรการสัมมนาใหม ดังน้ี

กิจกรรมการสัมมนาเดิม หลักสูตรการสัมมนาใหม เหตุผล
     โครงการน้ีดํ าเนินการเปน 4
ระยะ ในระยะเวลา 15 เดือน    ดัง
นี้

(1) !ระยะเตรียมการ ออก
แบบการฝกอบรมและการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ เลือกท่ีปรึกษาและ
ผูเขาสัมมนาและทํ ากํ าหนดการ 
โดยมรีะยะเวลา 3 เดือน

(2) !จัดสัมมนา มีผูเขารวม
สัมมนา 18 คน ประเทศละ 3 คน
ระยะเวลา 2 สัปดาห

( 3 )  !ดํ  า เนินการ วิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการโดยทีมงานของแตละ
ประเทศ ระยะเวลา 6 เดือน

    - เร่ืองท่ีนาสนใจ ไดแก ความเปน
สากล (Internationaliza- tion) การ
กระจายอํ านาจ (Decen-  tralization)
การให  เอกชนรับงานภาครัฐไป
ด ําเนินการ (Privatization) การลด
ขนาดกํ าลังคน (Downsizing) และ
การใหบริการท่ีมีคุณภาพในภาครัฐ 
(Quality Service in Public Sector)
    - เร่ืองอ่ืน ๆ ไดแกเร่ืองอาเซียน
และสถานการณของโลก บทบาท
ของรัฐบาลและราชการ และแนว
โนมของระบบราชการในประเทศ  
อาเซียนใน 5 ป ขางหนา

 การประสบ
ป ญหาด  าน
ก า ร เ งิ น    
ใ น ก า ร จั ด
สัมมนา  ทํ า
ใหต องปรับ
ลดระยะเวลา
ลงและปรับ
หลักสูตรให
ส อ ด ค ล  อ ง
กับหลักการ  
และเหตุผล   
แ ล ะ วั ต ถุ
ประสงคของ
การสัมมนา

 
4) !เปล่ียนแปลงช่ือโครงการ ดังน้ี



'

ช่ือโครงการเดิม ชือ่โครงการใหม เหตุผล
ASEAN Senior
Executive Seminar

Globalization for ASEAN
Senior Executive Seminar

เพื่อใหสอดคลองกับหลักการ
และเหตุผลและวัตถุประสงค

(รายละเอียดของโครงการอยูในเอกสารหมายเลข 2)

3.2 !การประชุม ก.พ. อาเซียน คร้ังท่ี 8 ท่ีประเทศฟลิปปนส ไดปรับปรุง
เปล่ียนแปลงโครงการสัมมนานักบริหารใหม ดังน้ี

1) !หลักการและเหตุผล ไดกํ าหนดหลักการและเหตุผลดังน้ี

หลักการและเหตุผลเดิม หลักการและเหตุผลใหม เหตุผล
     เปนท่ียอมรับแลวในทศวรรษ
ท่ีผานมาไดมีการเปล่ียนแปลง 
อยางรวดเร็วท้ังในอาเซียนและ  
ท่ีอ่ืนท่ัวโลก ซ่ึงมีผลกระทบตอ
ระบบราชการเปนอยางย่ิง การ
เป ล่ียนแปลงท้ังทางด  านการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ การศึกษา
และเทคโนโลยี ยังคงมีอยูตอไป
อีกหลายป
     ระบบราชการเปนกลไกสํ าคัญ
ในการนํ านโยบายทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง และกลยุทธ
ของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติ   ดัง
นั้น   โครงสรางและ

     ในยุคโลกาภิวัตนท่ีโลกมีความ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและระบบ
เศรษฐกิจท่ีผสมผสานเปนสากลนั้น 
ขาราชการและผูน ําในภาครัฐ ตองมี
ลักษณะท่ีแตกตางไปจากในอดีต 
ภาครัฐตองการขาราชการและผูนํ า
ในรูปแบบใหม ซึ่งการจะใหไดมา
ซึ่งข าราชการและผู นํ าในรูปแบบ
ใหมนั้น จะกระทํ าโดยระบบการ
คัดเลือกและสรรหาอยางปจจุบัน  
ไมได แตจะตองดํ าเนินการในเชิงรุก
แทนท่ีจะน่ังอยูในสํ านักงานคอยให
มีผูสมัครเขารับราชการ ก็ตองออก
ไปสรรหา   และคัดเลือกบุคคลท่ีดี

    ระบบราช
การที่ปรับตัว
ใ ห  กั บ ก า ร
เปล่ียนแปลง 
อย  างมีประ  
สิ ท ธิ ภ า พ  
แ ล ะ ต อ บ
สนองความ
ตองการของ
ผู  รับบริการ
ไดอยางดีนั้น 
เ ร่ิ มไม  เป น
การเพียงพอ

หลักการและเหตุผลเดิม หลักการและเหตุผลใหม เหตุผล
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ระบบราชการจะตองเผชิญกับ
ความเปล่ียนแปลงเหลาน้ี เชน
ตองสนองตอบตองรวดเร็วและ
ตองมีประสิทธิภาพ ในหลายทศ
วรรษท่ีผานมา ขาราชการยินดีท่ี
จะใหบริการเฉพาะกลุมคนรวย
หรือคนท่ีคุนเคยกัน ขาราชการจะ
ยึดกฎ ระเบียบ แมวารัฐบาลจะ
พยายามปฏิรูปโครงสรางราชการ
และปรับลดขนาดกํ าลังคนเพื่อให
การทํ างานดีขึ้น แตก็ตองแสวงหา
วิธีการอ่ืนควบคูกันไปดวย
     ดังน้ัน ส ํานักงาน ก.พ. ซ่ึงมี
หนาท่ีประสานและดํ าเนินการ
พัฒนาขาราชการพลเรือน จึงจะ
ด ําเนินการสัมมนาเร่ือง       โลกา
ภิวัตนสํ าหรับผูบริหารระดับสูง
ในอาเซียน (Globali-zation for
ASEAN Senior Executive
Seminar) เพ่ือแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ประสบ-การณและหาวิธี
แกปญหาท่ีเผชิญอยู เปนท่ีเช่ือวา
ผลการสัมมนา จะชวยกระตุนให
ผูเขาสัมมนา

ท่ีสุดในตลาดแรงงานเมื่ อได      
ขาราชการที่มีคุณภาพสูงแลว ก็จะ
ตองรักษาคนเหลานั้นไวใหอยูใน
ระบบราชการ ซ่ึงอาจกระทํ าโดยให
คาตอบแทนและประโยชนเก้ือกูลท่ีดี 
ใหงานท่ีทาทายและใหหลักประกัน
วาเขาจะมีโอกาสกาวหนาในสาย
อาชีพไปสู ระดับสูงสุดเทาท่ีเขาจะ  
กาวหนาไปได
     เปนท่ีประจักษวาในยุคใหมนี้ 
ราชการตองการผูนํ าท่ีมีคุณภาพมาก
ขึ้น ดังน้ัน หลังจากสรรหาและรักษา
เขาไวไดแลว ก็ใชวาเราจะปลอยให
เขาก าวหนาไปในสายอาชีพโดย
อาศัยประสบการณท่ีทํ างานมาหลาย
ป แตเราจะตองพัฒนาเขาใหเขา
สามารถทํ างานไดเต็มความสามารถ
และเตรียมการเพื่อใหเปนผูนํ าท่ีดีใน
อนาคต
     ส ํานักงาน ก.พ. ซ่ึงรับผิดชอบใน
การประสานงานและดํ  าเนินการ
พัฒนาขาราชการ จึงจํ าเปนท่ีจะจัด
สัมมนาเร่ืองนักบริหารยุคใหม (New
Wave Leaders) เพ่ือหาขอสรุปวา เรา
จะมีวิธีการสรรหา คัดเลือกคนท่ีดี

เนื่องจากยุค
โลกาภิวัตน 
ท่ี เป นสากล  
เ ป  น ผ ล ใ ห 
การแข งขัน
ร ะ ห ว  า ง
ประ เทศอยู 
ในระดับสูง  
ร า ช ก า ร
ต  อ ง ก า ร ผู 
บ ริ ห า ร ท่ี มี
คุ ณ ภ า พสู ง
เพือ่รับมือกับ
ความเปล่ียน
แ ป ล ง ท้ั ง
ห ล า ย ไ ด   
ต  อ ง มี ก า ร
สร  างระบบ
ส ร ร ห า
รักษา และ
พั ฒ น า นั ก
บริหาร เพื่อ
ใ ห  มี นั ก
บ ริ ห า ร ท่ี มี
คุ ณภ าพอ ยู 
ในองคการ

หลักการและเหตุผลเดิม หลักการและเหตุผลใหม เหตุผล
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ปฏิรูประบบราชการและระบบขา
ราชการให สอดคล องกับการ
พัฒนาประเทศและการใหบริการ
ท่ีดีย่ิงข้ึน

ท่ีสุดเขาสู ระบบราชการไดอยางไร 
เราจะรักษาเขาไวไดอยางไร ความ
กาวหนาในสายอาชีพของเขาควรจะ
เปนอยางไร และพัฒนาอยางไรเพื่อ
ใหเขากาวหนาในสายอาชีพและเปน
ผูนํ าที่ดีในอนาคต

ท้ั ง ในป จจุ-  
บั น แ ล ะ ใ น
อนาคต

2) !วัตถุประสงค ไดกํ าหนดวัตถุประสงคในการสัมมนาใหม ดังน้ี
วัตถุประสงคเดิม วัตถุประสงคใหม เหตุผล

     1) เพ่ือใหผูบริหารระดับสูง
ไดตระหนักถึงความเปนสากล 
(Internationalization) การ
กระจายอํ านาจ (Decen-
tralization) การใหเอกชนรับ
งานภาค รัฐไปดํ  า เนินการ  
(Privatization) การลดขนาด
กํ าลังคน (Downsizing) และ
การใหบริการท่ีมีคุณภาพใน
ภาครัฐ (Quality Service in
Public Sector)
     2) เพ่ือสงเสริมความรวม
มือดานเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองระหวางประเทศกลุม
อาเซียน
     3) เพื่อเพิ่มพูนทักษะดาน
การบริการและสามารถนํ าไป

     1) เพ่ือใหนักบริหารระดับ
สูงไดตระหนักวา ในยุค
ปจจุบันน้ี เปนความสํ าคัญ
อยางย่ิงท่ีข าราชการตองมี
ลักษณะแตกตางกันออกไป
จากเดิม
      2) เพื่อแสวงหาแนวทาง
ในการปรับปรุงกระบวนการ
คัดเลือกและสรรหา รวมท้ัง
เพื่อแสวงหาเทคโนโลยีสมัย
ใหมมาใชในกระบวนการนี้
ไดอยางไร
     3) เพ่ือแลกเปล่ียนวิสัย
ทัศน แนวความคิดและ
ประสบการณเก่ียวกับวิธีการ
รักษาขาราชการ และวิธีการ
เตรียมขาราชการใหเปนผูนํ า

วัตถุประสงคเปล่ียน
จากเดิมท่ีใหนักบริหาร
ตระหนักถึงแนวโนม
ใหมของโลก การสง
เสริมความรวมมือ และ
เพ่ิมทักษะดวยการ
บริการ มาเปนวัตถุ
ประสงคท่ีใหนัก

บริหารตระหนักวา รูป
แบบนักบริหารแบบ
เดิมไดเปล่ียนแปลงไป
นักบริหารตองมีคุณ
ภาพสูงท่ีจะรับมือกับ
สถานการณตาง ๆ ได
รวมท้ังตองหาแนวทาง
ในการเตรียมและรักษา
นักบริหารใหมี

วัตถุประสงคเดิม วัตถุประสงคใหม เหตุผล
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ใชพัฒนาประเทศของตนเอง
ได

ท่ีมีความสามารถในยุคท่ีโลก
กํ าลังมีความเปล่ียนแปลง

คุณภาพ ใหอยูในระบบ
ราชการ

3) !ปรับปรุงหลักสูตรการสัมมนาใหม ดังน้ี

หลักสูตรการสัมมนาเดิม หลักสูตรการสัมมนาใหม เหตุผล
- เร่ืองท่ีนาสนใจ ไดแก ความเปนสากล
(Internationalization) การกระจายอํ านาจ
(Decentralization) การใหเอกชนรับงาน
ภาครัฐไปด ําเนินการ (Privatization) การ
ลดขนาดกํ าลังคน (Downsizing) และการ
ใหบริการท่ีมีคุณภาพในภาครัฐ (Quality
Service in Public Sector)
         - เร่ืองอ่ืน ๆ ไดแกเร่ืองอาเซียนและ
สถานการณของโลก บทบาทของรัฐบาล
และราชการ และแนวโนมของระบบราช
การในประเทศอาเซียนใน 5 ป ขางหนา

ไดกํ าหนดใหผูเขารวมสัมมนา
ไดเตรียมการท่ีจะอภิปรายใน
เร่ืองหลักในสวนท่ีเก่ียวกับนัก
บริหาร รวม  4 เร่ือง คือ

(1 )  !การสรรหาและการ   
คัดเลือก

(2) !การรักษาไว
(3) !ความกาวหนาในการรับ
ราชการ

(4) !การพัฒนานักบริหาร

เ พื่ อ ใ ห 
สอดคลอง
กั บ ห ลั ก
การ  และ
เ ห ตุ ผ ล    
แ ล ะ วั ต ถุ
ป ร ะ ส ง ค 
ข อ ง ก า ร
สัมมนา

4) !เปล่ียนแปลงช่ือโครงการ ดังน้ี

ช่ือโครงการเดิม ชือ่โครงการใหม เหตุผล
Globalization for ASEAN
Senior Executive Seminar

 New  Wave Leaders เพื่อใหสอดคลองกับหลักการ
และเหตุผลและวัตถุประสงค

(รายละเอียดของโครงการอยูในเอกสารหมายเลข 3)

4. ผลการดํ าเนินการ
ผลจากการนํ าเสนอโครงการและการช้ีแจงตอบถามตอท่ีประชุม ปรากฎวา
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4.1 ท่ีประชุม ก.พ. อาเซียน คร้ังท่ี 7 ณ ประเทศมาเลเซีย ไดพิจารณาแลวมีมติเห็น
ชอบและใหด ําเนินการตอไปได อยางไรก็ตาม เน่ืองจากไมไดรับเงินทุนจากองคการ
ระหวางประเทศ จึงไมอาจจัดการสัมมนาตามโครงการน้ีได

4.2 !ในการประชุม ก.พ. อาเซียน คร้ังท่ี 8 ณ ประเทศฟลิปปนส
1) !ท่ีประชุม Pre-Conference Technical Working Group ท่ีเมือง Tagaytay

ประเทศฟลิปปนส ในระหวางวันท่ี 3-6 ธันวาคม 2537 ไดรวมพิจารณาโครงการท่ี
นํ าเสนอแลว เห็นชอบใหบรรจุไวในแผน 5 ป ของ ก.พ. อาเซียน และโดยท่ีประเทศไทย
ไดผลักดันในเร่ืองนักบริหารหรือผูนํ ามาเปนเวลานาน จึงไดเสนอใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางขอมูลทางดาน Leadership Development

2) !ท่ีประชุม ก.พ. อาเซียน คร้ังท่ี  8 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส ได
พิจารณาขอเสนอแลว เห็นชอบใหดํ าเนินการตามโครงการน้ีได แตแทนท่ีจะใหอยูใน
แผน 5 ป ของ ก.พ. อาเซียน เห็นควรใหปรับเปนแผน 6 ป เพื่อสะดวกในการติดตามและ
ประเมินผล

อน่ึง นอกจากน้ี ท่ีประชุมยังไดกํ าหนดใหประเทศบรูไนเปนศูนยกลางขอ
มูลทางดาน Management New Technologies ประเทศอินโดนีเซียเปนศูนยกลางขอมูล
ทางดาน Information Exchange ประเทศมาเลเซียเปนศูนยกลางขอมูลทางดาน Case
Study ประเทศฟลิปปนสเปนศูนยกลางขอมูลทางดาน Examination and Testing
ประเทศสิงคโปรเปนศูนยกลางขอมูลทางดาน Management Innovation และประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางขอมูลทางดาน Leadership Development
5. การจัดการสัมมนาตามแผนของ ก.พ. อาเซียน

แมวาโครงการ New  Wave Leaders ไดรับการเห็นชอบจากท่ีประชุม ก.พ.    
อาเซียน คร้ังท่ี  8 ท่ีกรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนสแลว แตจากแนวคิดเรื่องการ     เปล่ียน
แปลงดังท่ีไดกลาวแลวขางตน เม่ือไดรับงบประมาณท่ีจะดํ าเนินการประชุม     ใน
ระหวางวันท่ี 23 - 28 สิงหาคม 2539 ก็ไดปรับปรุงโครงการน้ีใหดีข้ึนหลายประการ
กลาวคือ

1) !กํ าหนดหัวขอสัมมนาใหแคบลง เปนเร่ือง  New  Wave Leaders for
ASEAN in the Next Decade ท้ังน้ี การกํ าหนดเวลาเพียง 10 ป จะทํ าใหสามารถ
คาดการณได
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2) !ปรับปรุงวัตถุประสงคของการสัมมนาใหม แตก็ยังใชหลักการเดิม ท้ัง
นี้ เพ่ือตองการท่ีจะผลการสัมมนาชัดเจนและสามารถนํ าไปใชได โดยไดปรับปรุงวัตถุ
ประสงคของการสัมมนาใหม ดังน้ี

(1) !เพ่ือกํ าหนดรูปแบบ (Model) รวมของผูนํ ายุคใหมที่พึง
ปรารถนาในยุคของความเปล่ียนแปลง

(2) !เพื่อกํ าหนดกลยุทธและเทคนิคในการสรรหาและพัฒนา    
เพื่อใหไดผูนํ ายุคใหมตามรูปแบบรวมท่ีกํ าหนด

(3) !เพื่อใหผูบริหารภาครัฐของประเทศอาเซียนไดมีความเขาใจ
ในบุคลิกภาพและแนวแบบ (Style) การบริหารงานของผูนํ าแตละประเทศในอาเซียน

3) !เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวแลว จึงไดกํ าหนดใหผูแทนของ
ประเทศตาง ๆ ท่ีเขารวมการประชุม จัดทํ า Country Paper เร่ือง Model of New Wave
Leaders in the Changing World โดยใหครอบคลุมเน้ือหา ดังตอไปน้ี

(1) !แนวความคิดเก่ียวกับผูนํ ายุคใหม
(2) !ลักษณะของผูนํ ายุคใหม
(3) !บทบาทของผูนํ ายุคใหม
(4) !ความรูความสามารถท่ีจํ าเปนของผูนํ าเพื่อแสดงบทบาทได

อยางเหมาะสม
(5) !วิธีการสรรหาและพัฒนาผูนํ ายุคใหม
(6) !แนวคิดและทางเลือกอ่ืนท่ีตองการใหท่ีประชุมทราบ

6. การเผยแพรผลการสัมมนา
1) !ไดจัดทํ ารายงานผลการประชุม เร่ือง New  Wave Leaders for

ASEAN in the Next Decade เปนภาษาอังกฤษ โดยสงใหกับผูเขารวมประชุม และส ํานัก
งาน ก.พ. ของประเทศสมาชิกอาเซียน

2) !ไดเผยแพรในจุลสาร “ขาวนักบริหาร” ของชมรมนักบริหารขาราช
การพลเรือน ฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2539 รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 4

3) !ไดเผยแพรใน Homepage ของส ํานักงาน ก.พ. โดยไดบรรจุไวในเร่ือง
นารู (ภาษาไทย) และ Nice to Know (ภาษาอังกฤษ) (รายละเอียดเหมือนขอ 2) และภาษา
อังกฤษเชนเดียวกับท่ีนํ าเสนอตอท่ีประชุมนานาชาติในเอกสารหมายเลข 5)
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7. การขยายผลการสัมมนาตอที่ประชุมนานาชาติ
ไดรับเชิญใหนํ ารายงานผลการประชุมนานาชาต ิ 2 ครั้ง คือ คร้ังแรก ในการ

ประชมุ International Conference On Governance Innovation ซึ่ง Institute On
Governance (IOG) จัดขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส ในระหวางวันท่ี 20 - 23
ตุลาคม 2539 และคร้ังท่ีสอง ในการประชุม 24th ARTDO International Human
Resource Development Conference 1997 ซ่ึงจัดข้ึนในระหวางวันท่ี 3 - 6 สิงหาคม 2540
ท่ีเมืองคูชิง รัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซีย

ก. การจัดเตรียมเอกสาร
การนํ าเสนอผลการประชุมตอท่ีประชุมนานาชาติน้ัน จํ าเปนตองมีเอกสารซ่ึง

สรุปเน้ือหาใหส้ัน กะทัดรัด และเปนที่เขาใจงาย จึงไดนํ ารายงานผลการประชุม เร่ือง
New  Wave Leaders for ASEAN in the Next Decade มาจัดทํ าเอกสารเพ่ือแจกจายในท่ี
ประชมุ ซ่ึงนอกจากจะไดกลาวถึงท่ีมาของการสัมมนาในคร้ังน้ีแลว ยังไดสรุปเน้ือหาท่ี
ไดจากการประชุมดวย ดังน้ี

1. รูปแบบของผูนํ ายุคใหมในโลกของความเปลี่ยนแปลง
       ความเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบตอภาวะผูนํ าในภาคราชการมากที่สุด คือ

         1.1 ความเปล่ียนแปลงทางการเมือง ในอนาคตจะมีแนวโนมการเติบโต
ของการคาเสรีและการคาโลก ทํ าใหประเทศตาง ๆ ตองเปดประเทศสูโลกภายนอก     ดัง
นั้น รัฐบาลของประเทศตาง ๆ จะมีความเปนประชาธิปไตยและมีความโปรงใส     มาก
ขึ้น

1.2 !ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ในปจจุบันประเทศท่ีมีอํ านาจ       ใน
โลกไมใชประเทศท่ีมีกํ าลังทางทหารแตเปนประเทศท่ีมีกํ าลังทางเศรษฐกิจ ดังน้ัน     ผู
นํ าของประเทศอาเซียนจะตองมีบทบาทในโลกมากขึน้ จะตองเตรียมพรอมสํ าหรับ  การ
คาเสรีท่ีจะขยายตัวมากข้ึน

1.3 !ความเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี จะใชเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร
เพิ่มมากขึ้น รวมท้ังการใชเทคโนโลยีโดยเฉพาะดานคอมพิวเตอรอยางไมมีขอจํ ากัด
ผูนํ ายุคใหมตองสามารถใชเทคโนโลยีเหลาน้ีได และเปนผูท่ีเขาใจและเห็นผลกระทบ
ของเทคโนโลยี 
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         1.4 ความเปล่ียนแปลงทางดานสังคม  ผูนํ าในอนาคตจะเผชิญกับสังคมท่ี
มีลักษณะผสมผสาน  ท้ังในเร่ืองของคนและวัฒนธรรม ท้ังโดยการอพยพโยกยาย      ถ่ิน
ฐานและโดยสื่อตาง  ๆ  ปญหาเดิมเชน ปญหายาเสพติด ปญหาโรคเอดสและปญหา
อาชญากรรม จะยังคงมีอยูตอไป ขณะเดียวกัน ก็จะมีปญหาโรคใหม ๆ เกิดข้ึน            อัน
เน่ืองมาจากมลภาวะ

ดังน้ัน รูปแบบของผูนํ ายุคใหม ควรจะ
           1) สามารถมองเห็นภาพความเปนจริงในปจจุบันและพรอมจะ
ปรับเปล่ียนเม่ือจํ าเปน
           2) เปนผูมีวิสัยทัศน สามารถคาดการณแนวโนมในอนาคต และเตรียม
พรอมรับความเปล่ียนแปลงในอนาคต
           3) สามารถควบคุมส่ิงแวดลอมรอบตัวใหเปนไปตามตองการ
           4) มีความสามารถดานเทคโนโลยีสมัยใหม
           5) ทํ างานโดยมุงถึงผลลัพธ
           6) มีความยืดหยุน สามารถปรับเปล่ียนความยุงยากท่ีทาทายท้ังหลายให
เปนโอกาสท่ีดีกวาสํ าหรับประชาชน
          7) ค ําพูดกับการกระทํ าสอดคลองกัน (integrity)
          8) เปนผูที่ประชาชนสามารถมอบความไววางใจใหได

9) !เปนผูมีความยุติธรรม พรอมท่ีจะรับผิดชอบในการกระทํ าของ
ตนเอง

10) !เปนผูท่ีมีความกระตือรือรน มีความอุตสาหะ มุงม่ัน
2. รูปแบบรวมของผูนํ ายุคใหมที่เหมาะสมสํ าหรับประเทศอาเซียน

                 โดยท่ีประเทศอาเซียน มีลักษณะสภาพแวดลอมท่ีคลายคลึงกัน   6  ประการ
คือ
              2.1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
              2.2 กํ าลังมีบทบาทสํ าคัญในโลก
           2.3 กํ าลังเปล่ียนจากประเทศท่ีมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจมาจากการเกษตร
เปนเทคโนโลยี
              2.4 มีความม่ันคงทางการเมือง
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2.5 !การเห็นคุณคาของความเปนครอบครัว
2.6 !ใหความสํ าคัญกับศาสนา

 จากสภาพแวดลอมดังกลาว รูปแบบรวมของผูนํ ายุคใหม ควรมีลักษณะ ดังน้ี
         ลักษณะท่ี 1 จากการท่ีประเทศอาเซียน  มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนอยาง
มาก และจะเปนเสือเศรษฐกิจของภูมิภาคน้ี ลักษณะของผูนํ ายุคใหมท่ีจะรับการเปล่ียน
แปลงดังกลาว คือ

    1) ตองเปนผูมีวิสัยทัศน   สามารถคาดหมายความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
สามารถเตรียมตนเองและประเทศชาติใหรองรับการเปล่ียนแปลงได

 2) ตองมีการศึกษาดี และไมใชมีความรูแตเพียงเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด แตตอง
เปนผูรอบรู

3) ตองเปนนักแกปญหาเพราะเม่ือเศรษฐกิจเจริญเติบโตปญหาตาง ๆ จะ
ตามมามากมาย เชน ปญหามลภาวะ การขาดแคลนโครงสรางพื้นฐาน การขยายตัวของ
เมือง เปนตน

4) ตองมุงสงเสริมการใหบริการท่ีดี  เพราะเม่ือประชาชนอยูดีกินดีแลว
จะเรียกรองในบริการท่ีดีกวาและมากกวาจากรัฐ ผูนํ ายุคใหมตองสามารถใหบริการท่ีมี
คุณภาพ
          ลักษณะท่ี 2  ประเทศอาเซียนจะมบีทบาทในโลกมากขึน้ การเพิ่มความสํ าคัญของ
Pacific Rim จะทํ าใหประเทศอาเซียนเดนข้ึนมากในอนาคต ดังน้ัน ผูนํ ายุคใหม          
ท่ีจะสามารถรับความเปล่ียนแปลงน้ีได ตองมีลักษณะดังน้ี

1) ผูนํ าตองสามารถส่ือขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ
สื่อความคิด  แผนงานสํ าหรับอนาคตตอประเทศ ตอภูมิภาค และตอโลก

2) ตองสามารถประสานใหความรวมมือกับภาครัฐดวยกัน กับประชาชน
ทั่วไป กับผูนํ าในภูมิภาคและผูนํ าในโลก การประสานรวมมือน้ีเพ่ือหวังผลทางเศรษฐกิจ
และสันติในภูมิภาค

3) ตองเปนผูมีบารมีเปนท่ีนิยมยกยองของคนในชาติและในประชาคม
โลก
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          ลักษณะท่ี 3 ประเทศอาเซียนจะเปล่ียนจากประเทศท่ีมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจทาง
การเกษตรเปนดานเทคโนโลยี การขยายตัวของเมืองและความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะ
มีผลกระทบตอประเทศมาก ในสภาวะเชนนี ้ผูนํ ายุคใหมควรมีลักษณะดังน้ี

1) ตองเปนผูท่ีมีความเขาใจ และมองเห็นความส ําคัญของเทคโนโลยี
ท้ังในปจจุบันและในอนาคต

2) ตองค ํานึงถึงความส ําคัญของสภาวะแวดลอม ท้ังน้ี เน่ืองจากประเทศ
อาเซียนจะเปล่ียนจากประเทศเกษตรกรรมเปนประเทศอุตสาหกรรม  คนในชาติจะ
ทํ างานในโรงงานมากกวาการเปนเกษตรกร ดังน้ัน ผูนํ ายุคใหมตองสามารถนํ าเอา
เทคโนโลยีมาใชพัฒนาท่ีดินและพัฒนาบุคคลในภาคเกษตรท่ีลดนอยลง ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด จะตองค ํานึงถึงมลภาวะ อันเกิดจากความเปล่ียนแปลงท่ีจะมีผลกระทบ
ตอประเทศของเราดวย
          ลักษณะท่ี 4    ประเทศอาเซียนมีความม่ันคงทางการเมือง และเพ่ือใหการเมืองมี
ความมั่นคงตลอดไป ผูนํ ายุคใหมตอง

1) กลาท่ีจะทํ าในสิ่งที่เหมาะสมและดีที่สุดส ําหรับประเทศ ในขณะ
เดียวกันก็จะตองมองเห็นความสํ าคัญของภูมิภาคและของโลก และพยายามท่ีจะเขาไปมี
บทบาทในภูมิภาคและในโลก

2) สามารถเปนส่ือกลางระหวางชาติตาง ๆ ที่ประชาชนมีความแตกตาง
กัน
          ลักษณะท่ี 5 ประเทศอาเซียนเห็นคุณคาของความเปนครอบครัว ผูนํ ายุคใหม
จึงตองมีลักษณะนิสัยท่ีสอดคลองกับคุณคาในเร่ืองครอบครัว โดยจะตองเปนผูท่ี

1) ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย   และที่ส ําคัญคือซื่อสัตยตอประชาชน
2) ค ําพูดกับการกระทํ าจะตองสอดคลองกัน (Integrity)
3) !เปนผูไดรับความไววางใจ
4) !สงเสริมสนับสนุนความสํ าคัญของครอบครัว

          ลักษณะท่ี 6   ประเทศอาเซียนเปนประเทศท่ีใหความสํ าคัญในเร่ืองศาสนา
ดังน้ัน ผูนํ ายุคใหมจะตอง
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1) ยอมรับความแตกตางกันในศาสนา ในเช้ือชาติของคนในประเทศและ
ในภูมิภาค ตองสามารถรวมใจคนท่ีนับถือศาสนาตางกัน และมีเชื้อชาติตางกันใหรวมใจ
เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน
    2) ยอมรับศาสนาอ่ืน ท้ังในประเทศและในภูมิภาค

3. กลยุทธและเทคนิคการสรรหาผูนํ ายุคใหม
                  3.1 คัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี แลวใหทุนการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา และใหเห็นทางกาวหนาในการรับราชการ เปดโอกาสใหมีการแลก
เปล่ียนระหวางนักเรียนในระหวางประเทศอาเซียน เพ่ือใหมีโอกาสไดรับรูวัฒนธรรมท่ี
แตกตางกันและเปนการปรับความคิดใหสามารถมองภาพรวมของท้ังภูมิภาคได
                3.2 ใหมีทางกาวหนาในสายอาชีพ หากรัฐตองการไดคนดีท่ีสุด    
รับราชการ ก็ตองสรางทางกาวหนาในอาชีพการรับราชการ และทางกาวหนานั้น จะตอง
ข้ึนอยูกับความรูความสามารถเพียงอยางเดียวเทาน้ัน หากรัฐไมอาจจูงใจคนท่ีดีท่ีสุด
เขารับราชการได รัฐก็จะสูญเสียคนดีใหแกภาคเอกชน

3.3 !ใหประโยชนตอบแทนท่ีใกลเคียงกับภาคเอกชน รวมท้ังใหประโยชน
ตอบแทนท่ีไมใชตัวเงินดวย

3.4 !รัฐตองสรางภาพใหเห็นวา หนวยงานของรัฐเปนหนวยงานท่ี
ขาราชการสามารถใชความรูความสามารถของตนในทางสรางสรรคไดอยางเต็มท่ี

3.5 !เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถเขามาท ํางานในภาครัฐ ควร
จะเปดโอกาสใหบุคคลในภาคเอกชนเขามารับราชการในภาครัฐไดในระดับเดียวกับที่อยู
ในภาคเอกชน

3.6 !ประเทศอาเซียนควรมีวิธีการที่จะประเมินผูที่จะไดรับคัดเลือกใหเปน
ผูบริหารดังเชนท่ีสํ านักงาน ก.พ. ของไทย ไดนํ า Assessment Center Methodology
(ACM) มาใชส ําหรับการคัดเลือกเขารับราชการใหม และกํ าลังนํ าวิธีการนี้มาใชในการ
คัดเลือกนักบริหารระดับกลาง หรือเชน ก.พ. ฟลิปปนส ไดม ี Career Service
Professional Examination ซ่ึงเปนแนวการประเมินผูท่ีจะเล่ือนข้ึนแตงต้ังใหดํ ารง
ตํ าแหนงสูงขึ้น โดยมีแนวคิดวา จะจัดใหบุคคลท่ีเกงท่ีสุดอยูในตํ าแหนงท่ีดีท่ีสุด
ในระบบราชการ
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4. กลยุทธและเทคนิคการพัฒนาผูนํ ายุคใหม
             4.1 จัดใหมีการฝกอบรมเจาหนาท่ีใหมีคุณภาพ การฝกอบรมเจาหนาท่ี
ฝกอบรม (Training for Trainer) จะตองดํ าเนินการโดยผูชํ านาญการมืออาชีพ
อยางแทจริง ท้ังน้ีเพราะเจาหนาท่ีฝกอบรมท่ีมีคุณภาพมากเทาใด ผูเขารับการฝกอบรม
ก็จะไดประโยชนมากข้ึนเทาน้ัน
               4.2 จัดใหมีระบบพ่ีเล้ียง   (Mentor System) โดยมอบหมายใหขาราชการ
ระดับสูงกวา เปนพ่ีเล้ียงขาราชการระดับท่ีต่ํ ากวา พ่ีเล้ียงจะเปนผูใหคํ าแนะนํ าและ
ตอบปญหาตาง ๆ และอาจชวยผลักดันใหผูท่ีตนดูแลอยูไดมีโอกาส  กาวหนาในราชการ
โดยยกยองชมเชย หากผูน้ันทํ างานส ําเร็จ และวิจารณขอบกพรองอยางสรางสรรค
เม่ือจํ าเปน

4.3 !ควรจะเนนเร่ืองการพัฒนานักบริหารระดับกลาง ปจจุบันน้ีการพัฒนา
นักบริหาร  มักเนนท่ีระดับสูงมากเกินไป ซ่ึงในความเปนจริง นักบริหารระดับสูงอาจจะ
มีประสบการณในการบริหารดีอยูแลว และอีกประการหน่ึง นักบริหารเหลาน้ีกํ าลังจะ
พนจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ

4.4 !ควรมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนในการทํ างานทุก 2 หรือ 3 ป ทํ าให  ขา
ราชการไดรับการพัฒนา ไดรับประสบการณและใหเปนผูรอบรูงานทุกดานใน   หนวย
งาน นอกจากน้ี   ยังจะทราบวาขาราชการผูน้ันมีจุดแข็งจุดออนอยางไร

4.5 !จัดใหมีศูนยฝกอบรมของอาเซียนดานการบริหาร (ASEAN  Training
Center in Management) เพ่ือจัดอบรมผูนํ ายุคใหมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะ
ผูบริหารระดับตนและระดับกลางของประเทศอาเซียน การจัดใหมีศูนยฝกอบรมจะชวย
ใหผูเขาอบรมไดเรียนรูเร่ืองการบริหารและภาวะผูนํ าซ่ึงกันและกัน     นอกจากน้ัน  ยัง
สามารถสรางระบบการฝกอบรมของอาเซียนข้ึนมาเพ่ือใชในประเทศสมาชิกอีกดวย

4.6 !การแลกเปล่ียนบุคลากรในประเทศอาเซียน ท้ังระหวางรัฐกับ
รัฐ รัฐกับเอกชน รัฐกับ NGO และ/หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ซ่ึงนอกจากจะเปนการพัฒนา
ขาราชการแลว    ยังเปนการเพ่ิมความเขาใจอันดีระหวางกันดวย

4.7 !การประเมินผลและการใหขอมูลยอนกลับ หลังจากการอบรมแลว
ควรจะมีการประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับ  เก่ียวกับการปฏิบัติงานของผูผานการ
ฝกอบรม  ผูใตบังคับบัญชาทุกคนตองการรูวา ผูบังคับบัญชาคิดอยางไรกับผลงานของ
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ตน ดังน้ัน ผูบังคับบัญชาควรจะประเมินและใหขอมูลยอนกลับมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได
ท้ังโดยวาจาและโดยลายลักษณอักษร

(รายละเอียดของสรุปผลการสัมมนาท่ีนํ าเสนอในท่ีประชุมนานาชาติอยูใน
เอกสารหมายเลข 5)

ข. การใชส่ือในการนํ าเสนอ
ในการนํ าเสนอตอที่ประชุมนานาชาตินั้น นอกจากจะตองแจกจายสรุปรายงานท่ี

นํ าเสนอแลว จํ าเปนตองมีส่ือในการนํ าเสนอท่ีดี เปนท่ีนาสนใจของผูฟง ซ่ึงไดจัดทํ าสื่อ
โดยใช Power Point เขามาชวยในการน ําเสนอดวย (รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 6)

ค. ผลการนํ าเสนอ
1) ในการนํ าเสนอในการประชุม International Conference On Governance

Innovation ซึ่ง Institute On Governance (IOG) จัดขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส
ในระหวางวันท่ี 20 - 23 ตุลาคม 2539 ปรากฎวาประสบผลสํ าเร็จเปน    อยางย่ิง กลาวคือ

1.1) !เอกสารเร่ือง New  Wave Leaders for ASEAN in the Next Decade
ท่ีแจกจายในท่ีประชุมน้ัน เปนท่ีสนใจของผูเขารวมประชุม เพราะเอกสารท่ีจัดเตรียมไว
เทากับจํ านวนของผูเขารวมการสัมมนาหมดสิ้น ในขณะท่ีเอกสารเร่ืองอ่ืน  ยังพอมีเหลือ
อยูบาง

1.2) !ผูอํ านวยการจัดการประชุม คือ Ms. Kathleen Lauder, Director of
Institute on Governnance และผูดํ าเนินการนํ าเสนอ คือ Mr. Eussoff Agaki, Director of
ASEAN-EC Management Centre ไดมีหนังสือชมเชยในการนํ าเสนอคร้ังน้ี (รายละเอียด
ในเอกสารหมายเลข 7)

1.3) !ASEAN-EC Management Centre (AEMC)  ซ่ึงต้ังอยูท่ีกรุงบันนา
เสรี เบกะวัน ประเทศบรูไน ไดนํ าเร่ืองการนํ าเสนอเร่ือง Public Service Leadership for
the 21st Century เสนอใน AEMC News ฉบับเดือนมกราคม 2540 (รายละเอียดใน
เอกสารหมายเลข 8)

1.4) !Institute on Governnance โดยบรรณาธิการรวม Suzanne
Taschereau and Jose Edgardo ไดคัดเลือกเร่ืองน้ี ซ่ึงสรุปโดย R. Terrence Mactaggart
and Andrew Shie นํ าลงในหนังสือ “Building Government - Citizen - Business
Parternerships” (รายละเอียดในเอกสารหมายเลข 9)
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2) แมวาจะไดรับคัดเลือกจากผูจัดการประชุม 24th ARTDO International Human
Resource Development Conference 1997 ซ่ึงจัดข้ึนในระหวางวันท่ี 3 - 6 สิงหาคม 2540
ท่ีเมืองคูชิง รัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซีย พรอมท้ังไดลงรูป ประวัติ และบทคดัยอ
(Abstract) ของเร่ืองท่ีจะนํ าเสนอ ลงในเอกสารเชิญชวนเขารวมการสัมมนา (รายละเอียด
ในเอกสารหมายเลข 10) แตเน่ืองจากรัฐบาลไดมีนโยบายท่ีจะไมใหขาราชการเดินทาง
ไปประชมุ สัมมนา และดูงานในตางประเทศ ส ํานักงาน ก.พ. ในฐานะเปน     องคการ
กลางบริหารงานบุคคล ซ่ึงสมควรทํ าตัวเปนตัวอยาง จึงไดกํ าหนดนโยบายท่ีจะไมใหขา
ราชการเดินทางไปตางประเทศในชวงเวลาดังกลาว แมวา  การเดินทางในคร้ังน้ี สมาคม
นักฝกอบรมแหงประเทศไทยจะเปนผูออกคาใชจายท้ังหมดใหก็ตาม จึงไมอาจเดินทาง
ไปรวมในการนํ าเสนอเร่ืองน้ีได แตก็ไดอนุญาตใหผูจัดการเผยแพรเอกสาร  เร่ือง New 
Wave Leaders for ASEAN in the Next Decade ให  (รายละเอียดในเอกสาร   หมายเลข
11) ซ่ึงนอกจากผูเขารวมการสัมมนา ซ่ึงสวนใหญเปนนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะได
นํ าไปประกอบการพิจารณาในการพัฒนานักบริหารของประเทศตนแลว  ยังเปนการเผย
แพรช่ือเสียงของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงของสํ านักงาน ก.พ.     เปนอยางมาก
8. สรุป

      ผลการจัดทํ าโครงการท่ีดีเปนท่ียอมรับในการประชุม ก.พ. อาเซียน และการ
เตรียมการจัดการประชุมท่ีดีรวมท้ังการวางแผนในการจัดทํ ารายงานการประชุม   ทํ าให
ไดรายงานประชุมท่ีดีเปนท่ียอมรับในระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และการไดมี
โอกาสนํ าเสนอในท่ีประชุมระหวางประเทศ โดยใชเทคนิคการนํ าเสนอท่ีทันสมัย       นา
สนใจ ทํ าใหไดรับการยอมรับ และมีผูนํ าไปขยายผลตอ ซ่ึงนอกจากจะเปนประโยชนทาง
วิชาการแลว ยังเปนการเผยแพรช่ือเสียงของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน    ส ํานัก
งาน ก.พ. ใหเปนท่ีรูจัก รวมท้ังเผยแพรช่ือเสียงของประเทศไทยโดยสวนรวมดวย
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