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“Great and Good Friends : ของขวัญแหงมิตรภาพ   ๓ 
  ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา” 
ระบบหมุนเวียนการปฏิบัติงานของสวนราชการ     ๕
  สังกัดรัฐสภา (Job Rotation)
การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภาประจําฤดู ใบไมผล ิ   ๘
  ป ๒๕๖๑ (ASGP Spring Session 2018)
การสัมมนา เรื่อง “การใชเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  ๑๐
  กบัการใชอํานาจรัฐ”   
รูเรื่องเพื่อนบาน : การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ ๑๔    ๑๒
  ของมาเลเซีย
เทคนิคการใหขอมูลปอนกลับถึงผลการทํางาน   ๑๔
  แกพนกังาน (Performance Feedback Technique)
ขอกําหนด ISO 9001:2015    ๑๗
ประสบการณที่ไดรับจากการเขารวมโครงการฝกอบรม ๑๘
  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกําหนดรูปแบบ
  การรางกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการ   
  ปฏิบัติหนาที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา ครั้งที่ ๑
พัฒนา ๘ อุปนิสัย ทํางานอยางไรใหนายรัก   ๒๑

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท : ศึกษาการสงเสริมเอกลักษณของชาติไทย
สูสายตาชาวโลก “นิทรรศการ Great and Good Friends :
ของขวัญแหงมิตรภาพ ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา” 
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยศาสตราจารยพิเศษ
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดนําคณะ
สมาชิกสภานติบิญัญตัแิหงชาติ คูสมรส พรอมดวยนายนัฑ ผาสุข 
เลขาธกิารวฒุสิภา ปฏบิตัหินาทีเ่ลขาธกิารสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
คณะผูบรหิาร และขาราชการสํานกังานเลขาธิการวุฒสิภา เขาชม
พิพิธภัณฑผาในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
และชมนทิรรศการ “Great and Good Friends : ของขวัญแหง
มติรภาพ ราชอาณาจกัรไทยและสหรฐัอเมรกิา พ.ศ. ๒๓๖๑-๒๕๖๑”
ณ พิพิธภัณฑผาในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมมหาราชวัง
 สําหรับกิจกรรมขาวสารดี ๆ หรือความเคล่ือนไหวตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นภายในสํานักงานฯ จุลสาร “บอกเลาขาว สนง.” ฉบับนี้
ยังคงนํามาเสนอเหมือนเชนเคย อาทิ เรื่อง “รูเรื่องเพ่ือนบาน :
การเลอืกตัง้ทัว่ไป ครัง้ที ่๑๔ ของมาเลเซีย” เรือ่ง “ระบบหมนุเวยีน
การปฏิบัติงานของสวนราชการสังกัดรัฐสภา (Job Rotation)” 
ซึง่เปนวธิกีารหน่ึงในการพฒันาบคุลากรและพฒันาความกาวหนา
ในสายอาชพี นอกจากน้ี ยงัมีเรือ่งท่ีนาสนใจ อาทิ เรือ่ง “เทคนิค
การใหขอมลูปอนกลับถงึผลการทํางานแกพนกังาน (Performance
Feedback Technique)” เรื่อง “พัฒนา ๘ อุปนิสัย ทํางาน
อยางไรใหนายรัก” และบทความอ่ืน ๆ ติดตามไดภายในเลม
 กองบรรณาธิการยังคงเปดรับบทความและกิจกรรม
ขาวสารดี ๆ ที่เกิดขึ้นในสํานักตาง ๆ ทั้ง ๑๘ สํานัก จึงขอเชิญ
ชวนทุกสํานักรวมเปนสวนหนึ่งในจุลสาร “บอกเลาขาว สนง.”
สงขอมลูขาวสาร สาระความรู และกจิกรรมความเคลือ่นไหวตาง ๆ
มาท่ี กลุ มงานผลิตเอกสารเผยแพร สํานักประชาสัมพันธ
แลวพบกันในฉบับหนา

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการบรรณาธิการ สารบัญสารบัญ
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“Great and Good Friends :“Great and Good Friends :

ของขวัญแหงมิตรภาพราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา”ของขวัญแหงมิตรภาพราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา”

 ดวยพระมหากษัตริยไทยมีสายพระเนตรท่ีกวางไกลในการวางรากฐาน
ความสมัพนัธกบัชาตติะวนัตกมาตัง้แตสมยัอยธุยา จะเหน็ไดจากการทําการคากบัชาติโปรตเุกส
สหราชอาณาจักร และเนเธอรแลนด ซึ่งการเจริญสัมพันธไมตรีนี้ยังแผขยายไปสูสหรัฐอเมริกา
โดยในป พ.ศ. ๒๓๘๖ ในสมัยราชวงศจักรี ประธานาธิบดี Andrew Jackson ของสหรัฐฯ ไดสง Mr. Edmund Roberts 
เปนเอกอัครราชทูตเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี นับตั้งแตนั้นจนบัดนี้ เปนเวลา ๒๐๐ ป มาแลว
 เนื่องในโอกาสวาระพิเศษของการฉลองครบรอบ ๒๐๐ ป ความสัมพันธไทย-สหรัฐอเมริกา สถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมรกิาประจาํประเทศไทย ไดจดันทิรรศการ “Great and Good Friends : ของขวญัแหงมติรภาพ ราชอาณาจกัร
ไทยและสหรัฐอเมริกา” ณ พิพิธภัณฑผาในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อบอกเลาความสัมพันธ
ผานของขวญัทีพ่ระมหากษัตรยิไทยทรงมอบใหประธานาธิบดสีหรฐัอเมรกิา      และประธานาธิบดสีหรฐัอเมรกิาทูลเกลาฯ     ถวาย
พระมหากษัตริยไทย ซึ่งของขวัญเหลานี้ไมเคยเปดใหชมมากอน ซึ่งนิทรรศการดังกลาวไดแสดงถึงประวัติศาสตร
การเจริญสัมพันธไมตรีที่พระมหากษัตริย ไทยทรงนําพาประเทศไทยไปสู สายตานานาชาติ และพิพิธภัณฑผ า
ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไดแสดงถึงพระราชปณิธานอันแนวแนในการสืบทอดเอกลักษณ
ของชาติไทยใหเปนที่รูจักแกชาวโลกผานการสืบสานวัฒนธรรมผาไทย 
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 โอกาสนี ้สาํนกังานเลขาธิการวุฒสิภา ปฏบิตัหินาที่
สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห งชาติ ได จัด
โครงการตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท : ศึกษาการสงเสริม
เอกลักษณของชาติไทยสูสายตาชาวโลก “นิทรรศการ 
Great and Good Friends : ของขวัญแหงมิตรภาพ

ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา” เมื่อวันอังคารที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยศาสตราจารยพิเศษพรเพชร
วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดนําคณะ
สมาชกิสภานติบิญัญัตแิหงชาต ิ      คูสมรส    พรอมดวย   นายนฑั
ผาสุข  เลขาธิการวุฒิสภา  ปฏิบัติหน าที่ เลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะผูบริหารและขาราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เขาชมพิพิธภัณฑผาใน
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และชม
นิทรรศการ “Great and Good Friends : ของขวัญ
แหงมิตรภาพ ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา
พ .ศ .  ๒๓๖๑ -๒๕๖๑” ณ  พิพิธภัณฑ ผ  าในสมเด็จ
พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ พระบรมมหาราชวัง
 สําหรับนิทรรศการ “Great and Good Friends :
ของขวญัแหงมติรภาพ ราชอาณาจกัรไทยและสหรัฐอเมรกิา
พ.ศ. ๒๓๖๑-๒๕๖๑”  ไดแสดงถึงชวงแรกเริ่มของความ
สัมพันธ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใชคําวา “Great
and Good Friend” ขึน้ตนจดหมายทีเ่ขยีนกราบบงัคมทลู
พระกรุณาพระมหากษัตริย แหงราชอาณาจักรสยาม 
คําขึ้นตนอยางเปนทางการน้ีชวนใหหวนนึกถึงสมัย

ที่การติดตอกันระหวางรัฐบาลไทยกับสหรัฐอเมริกา
ยังจํากัดอยู เพียงการสงราชทูตและหนังสือเพื่อเจริญ
สมัพันธไมตรเีทานัน้ ซึง่กเ็ปนเครือ่งย้ําเตือนวาความสมัพนัธ
ระหวางทั้งสองประเทศเจริญงอกงามไปมากเพียงใด
ตลอดระยะเวลา ๒๐๐ ป

 นิทรรศการนี้ยั งได รวบรวมวัตถุจํานวนมาก
ที่ ไม  เคยจัดแสดงที่ ใดมาก อนจากสถาบันชั้นนําใน
สหรัฐอเมริกา ตลอดจนของขวัญพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จ
พระปนเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ที่จัดเก็บที่สถาบันสมิธโซเนียน พระราชสาสนที่
จัดเก็บที่องคการบริหารจดหมายเหตุและบันทึกแหงชาติ
จดหมายของพระยาสุริยวงศมนตรี (ดิศ บุนนาค) และ
ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจา
สริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ ในรชักาลที ่๙ ใหแก ประธานาธบิดี
สห รัฐอเม ริกา ท่ีนํ ามาจากหอสมุดประธานา ธิบดี
หลายแห งทั่ ว ท้ังสหรัฐอเมริกาเพื่อนํามาจัดแสดง
เปนครั้งแรกท่ีกรุงเทพมหานคร สถาบันในประเทศไทย
หลายแหง เช น กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ หอสมุดแหงชาติ และสถาบันพระปกเกลาก็ไดมี
สวนรวมในการจัดนิทรรศการนี้ดวย

ที่มาของขอมูล : พิพิธภัณฑผาในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. นิทรรศการของขวัญ
 แหงมิตรภาพ. http://www.qsmtthailand.org/th/showing/great-and-good-friends/
 สืบคนขอมูล เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑.
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ระบบหมุนเวียนการปฏิบัติงานของสวนราชการระบบหมุนเวียนการปฏิบัติงานของสวนราชการ
สังกัดรัฐสภาสังกัดรัฐสภา (Job Rotation) (Job Rotation)

 ในฉบับที่แลว ผู เขียนไดกลาวถึงเหตุผลในการ
ขอยายตําแหนงไวในหลายมุมมอง แตสาเหตุหลักที่สําคัญ
ประการหนึ่ง คือ หนวยงานตองการใหขาราชการสามารถ
เรียนรู งานใหม ๆ ที่ไมเคยปฏิบัติมากอน และเปนการ
เตรียมความพรอมใหมีผู ที่มีความสามารถและรอบรู
ในงานตาง ๆ อยูพรอมตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองใหมี
ความกาวหนาในสายอาชพี คอื การหมนุเวยีนการปฏบิตังิาน

(Job Rotation) ซึ่งเปนรูปแบบและเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากรภายในองคกร ใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู สูการ
ปฏิบัติระหวางกันดังที่เคยกลาวมาแลว ไมวาจะเปนหนวยงานหรือองคกรใดก็ตาม ลวนแตมีการจัดทําระบบการหมุนเวียน
การปฏิบตังิานกนัภายในองคกร จลุสาร “บอกเลาขาว สนง.” ฉบบันีจ้ะมาทาํความเขาใจกนัวา “การยาย” กบั “การหมนุเวยีน
การปฏิบัติงาน” ตางกันอยางไร และการหมุนเวียนการปฏิบัติงานมีหลักเกณฑและวิธีการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
อยางไรบาง...
 “การยาย” เปนการแตงตั้งขาราชการรัฐสภาสามัญผูดํารงตําแหนงหนึ่งใหดํารงตําแหนงอื่นในสวนราชการ
สังกัดรัฐสภาเดียวกัน ซึ่งตองมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและเปนการยายเพื่อใหเกิดประโยชน
แกทางราชการ โดยเปนดุลพินิจของผูมีอํานาจสั่งบรรจุ โดยเปนไปตาม กฎ ก.ร.วาดวยการยาย การโอน หรือการเลื่อน
ขาราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๖ และอยางที่กลาวไปแลววา “การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน” (Job Rotation)
เนนใหเกิดการพัฒนาและเพิ่มพูนความรูความสามารถ ทักษะ และประสบการณใหกับขาราชการ สรางความมีชีวิตชีวา
ใหกับองคกร สรางความคลองตัว (Dynamic) ในการบริหาร ตลอดจนเพ่ิมคุณคาของคนและสรางความเปนมืออาชีพ
ใหแกขาราชการ เปนวิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ใหกับบุคลากร
ในสังกัด ซึ่งสวนราชการสังกัดรัฐสภาไดกําหนดใหมีการหมุนเวียนขาราชการโดยกําหนดใหมีการดําเนนิการอยางเปนระบบ
และมีหลักเกณฑและวิธีการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การวางแผนและกําหนดเปาหมายตําแหนงที่จะดําเนินการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
 ดําเนินการหมุนเวียนในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและชํานาญการในสายงานวิทยาการ สายงานนิติการ 
สายงานวิเทศสัมพันธ สายงานบรรณารักษ สายงานประชาสัมพันธ สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน สายงานวิเคราะห
นโยบายและแผน สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานวิเคราะหงบประมาณ
 ทัง้นี ้    การพิจารณาดาํเนนิการใหมกีารหมนุเวียนการปฏบิตังิานตองดําเนนิการใหแลวเสรจ็ภายในตนรอบการประเมนิ
ผลการปฏิบัติราชการคร้ังที่ ๑ (๑ ตุลาคม ของทุกป) หรือครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ของทุกป) เพื่อใหสอดคลองกับระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

สํานักบริหารงานกลาง
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๒. กลุมเปาหมายและแนวทางปฏิบัติ
 ๒.๑ ขาราชการในตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 
  ผูที่ปฏิบัติหนาที่เดิมมาแลวไมนอยกวา ๒ ป ตองไดรับการหมุนเวียนการปฏิบัติงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู
ในลักษณะงานตาง ๆ  ภายในสํานักเดียวกัน ไมนอยกวา ๒ ลักษณะงาน และมีระยะเวลาปฏิบัติราชการในแตละอยาง
ประมาณ ๑ - ๓ ป หรือตามความเหมาะสม
 ๒.๒ ขาราชการในตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
  ตองไดรับการหมุนเวียนการปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะงานตาง ๆ ภายในสํานักเดียวกัน หรือ
ไปยังสํานักอ่ืน ๆ ภายในสายงานเดียวกัน หรือปฏิบัติราชการในลักษณะงานอื่น ตางจากที่เคยปฏิบตัิอยูอยางใดอยางหน่ึง 
หรือหลายอยางรวมกันไมนอยกวา ๑ อยาง และมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการในแตละอยางประมาณ ๑ - ๓ ป หรือตาม
ความเหมาะสม
 ๒.๓ กําหนดใหมีคณะกรรมการกล่ันกรอง ๒ ระดับ
  ระดับสํานักงาน  พิจารณาการหมุนเวียนการปฏิบัติงานขามสํานัก
  ระดับสํานัก  พิจารณาการหมุนเวียนการปฏิบัติงานภายในสํานัก
 ๒.๔ แนวทางการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
  ๑) การหมุนเวียนการปฏิบตัิงานภายในสํานักเดียวกัน กําหนดใหขาราชการในตําแหนงประเภทวิชาการระดับ
ปฏิบัติการ หรือระดับชํานาญการ ตองไดรับการหมุนเวียนการปฏิบัติงานไปยังกลุมงานอื่น ๆ ภายในสํานักเดียวกัน หรือ
ปฏิบัติราชการในลักษณะงานอื่นตางจากที่เคยปฏิบัติอยู อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันไมนอยกวา ๒ อยาง 
และมรีะยะเวลาการปฏิบัติราชการในแตละอยางประมาณ ๑ - ๓ ป หรือตามความเหมาะสม
  ๒) การหมุนเวียนการปฏิบัติงานขามสํานัก กําหนดใหขาราชการในตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ
ตองไดรับการหมุนเวียนการปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะงานตาง ๆ ภายในสํานักเดียวกัน หรือไปยังสํานัก
อื่น ๆ ภายในงานเดียวกัน หรือปฏิบัติราชการในลักษณะงานอื่นตางจากที่เคยปฏิบัติอยู อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
รวมกันไมนอยกวา ๑ อยาง และมีระยะเวลาการปฏิบัติราชการในแตละอยางประมาณ ๑ - ๓ ป หรือตามความเหมาะสม
  ๓) ระยะเวลาการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ในการหมุนเวียนการปฏิบัติงานครั้งหนึ่งใชระยะเวลาปฏิบัติราชการ
ในแตละงานประมาณ ๑ - ๓ ป หรือตามความเหมาะสม
  ๔) วิธีการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน
   • กรณีการหมุนเวียนภายในสํานักเดียวกัน
   • กรณีการหมุนเวียนขามสํานัก
  ๕) แนวทางการดําเนินงานของสวนราชการ
   • สํานักบริหารงานกลางจัดทําระบบขอมูลขาราชการท่ีตองหมุนเวียนและมีการวางแผนการหมุนเวียนอยาง
เปนระบบ เพื่อใหดําเนินการไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
   • สํานักบริหารงานกลางจัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรอง แลวเสนอตอหัวหนาสวนราชการสังกัด
รัฐสภาเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการ

๓. แนวทางการพัฒนา
 ๑) สมรรถนะหลักของขาราชการรัฐสภา 
  เพื่อเปนรากฐานสําหรับการจัดวางระบบการมอบหมายงาน (On the job training) และการหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน (Job Rotation)
 ๒) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานของขาราชการรัฐสภา
  เพื่อใหขาราชการรัฐสภาสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ี
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 ๓) แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
  แผนพัฒนาเฉพาะรายบคุคลเปนเคร่ืองมอืทีจ่ะชวยสนบัสนนุใหขาราชการสามารถพฒันาไดอยางมปีระสทิธภิาพ
  จะทําขึ้นเปนปละหนึ่งครั้ง โดยการจัดทําครั้งแรกจะเร่ิมเมื่อบุคคลเขารับการหมุนเวียนการปฏิบัติงานแลว
  และจะมีการทบทวนแผนพัฒนาและปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาเปนรายปตอไป
 ๔) ระบบพี่เล้ียง
  มอบหมายผูรบัผิดชอบเปนพีเ่ล้ียงอยางชดัเจน ซึง่ระบบพีเ่ลีย้งจะชวยใหขาราชการท่ีเขารบัการหมนุเวยีนการปฏบิตังิาน
เขาใจสภาพแวดลอม การทํางาน เปาหมายของสํานัก และผูที่เกี่ยวของไดอยางชัดเจน และสามารถกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม 

๔. การตดิตามและประเมินผล
 ๑) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 ๒) การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือติดตามขาราชการ

 สรุปไดวา หากไดดําเนินการจัดทําระบบหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) คาดหวังวาจะทําใหมีบุคลากร
ที่มีความรอบรูในกระบวนการทํางานท่ัวท้ังองคกร ใหขาราชการมีวิสัยทัศน มีโอกาสปฏิบัติงานในหลายดาน และเปนการ
สั่งสมประสบการณ ตลอดจนบุคลากรมีความคุนเคยกับการหมุนเวียนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะตองทําขึ้นอยางมีแผนงานและ
ดําเนินการในระยะยาวอยางตอเนื่อง สําหรับขอมูลโดยละเอียดของระบบหมุนเวียนการปฏิบัติงาน (Job Rotation) จะเริ่ม
ดําเนินการเม่ือใดนั้น สํานักบริหารงานกลางจะช้ีแจงทําความเขาใจและจะแจงใหบุคลากรไดทราบตอไป
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๘

ขาวสารการตางฯ
สํานักการตางประเทศ

 นางละออ ภูธรใจ ที่ปรึกษาดานระบบงาน
นิติบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา
พรอมดวย นางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร รวม ๒ คน เดินทางไปเขารวมการประชุม
สมาคมเลขาธิการรัฐสภา (Association of Secretaries
General of Parliaments - ASGP) ครัง้ที ่๑๓๘ ประจาํฤดู
ใบไมผลิ ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันท่ี ๒๖ – ๒๘
มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนยการประชุมนานาชาติ (CICG) 
นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภาจัด ข้ึน
เปนประจาํทกุป ปละ ๒ คร้ัง โดยจดัคูขนานไปกับการประชุม
สหภาพรัฐสภา (International Parliamentary Union - IPU) 
การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภามีวัตถุประสงคให
เลขาธิการรัฐสภาจากนานาประเทศไดมีโอกาสมาประชุม
หารือและอภิปรายรวมกัน ตลอดจนเปนการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและประสบการณในการทํางานปฏิบัติหนาที่

สนบัสนนุงานดานนติบิญัญตั ิไดแก งานดานวชิาการ งานดาน
การประชุม งานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งานสนับสนุนอื่น ๆ สําหรับสมาชิกรัฐสภาแตละประเทศ
เพือ่แลกเปล่ียนแนวปฏบิตัแิละสงเสรมิการพฒันาระบบงาน
ดานนิติบัญญัติใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ในปนี ้Mr. Philippe Schwab เลขาธิการรฐัสภา
แหงสมาพันธรัฐสวิส ในฐานะประธานสมาคมเลขาธิการ
รฐัสภา ทาํหนาทีป่ระธานการประชุม โดยมเีลขาธกิารและ
รองเลขาธิการรัฐสภาของ
ประเทศตาง ๆ ไดนําเสนอ
ป ร ะ เ ด็ น อ ภิ ป ร า ย แ ล ะ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน
ในหลากหลายหัวขอ อาทิ
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
ได นําเสนอประเด็นเรื่อง
ผลกระทบของ Brexit ตาม
มุมมองของเยอรมนี โดย
ในที่ประชุม เลขาธิการรัฐสภาสมาชิกสหภาพยุโรป
ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องแนวทางการรับมือ
กับการแก  ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข องกับการออกจาก
สหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังมี
การอภิปรายในประเด็นเรื่องการตรวจสอบรัฐบาล 
ความรวมมือระหวางรัฐสภากับรัฐบาล บทบาทของศาล
รฐัธรรมนญูในกจิการภายในของรัฐสภา การสรางบรรทดัฐาน
ทางจริยธรรมสมาชิกรัฐสภา และเอกสิทธิ์สมาชิกรัฐสภา 
เปนตน

ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา 
ประจําฤดูใบไมผลิ ป ๒๕๖๑

(ASGP Spring Session 2018)

ิ โ ป
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ขาวสารการตางฯ
สํานักการตางประเทศ

 ในแตละหัวขอการนําเสนอของเลขาธิการรัฐสภา
จากประเทศตาง ๆ ไดมีสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแตละประเด็น 
ในขณะเดียวกัน ผูแทนจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไดเขารวมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวขอ 
ความรวมมือระหวางรัฐสภากับรัฐบาลในการวางแผน
และการวางระบบการดําเนินงานของรัฐสภา และหัวขอ
การตรวจสอบรัฐบาลโดยรัฐสภา โดยไดมีการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหวางกันในกลุมยอยกอนที่จะนําเสนอ
ขอสรุปประเด็นอภิปรายตอท่ีประชุมใหญ

 ภายหลงัจากการอภิปรายและการประชุมเสร็จสิน้ลง
ที่ ประชุม ได มีมติ ให   Mr .  José Manuel  Arau jo 
รองเลขาธิการรัฐสภาโปรตุเกส ดาํรงตาํแหนงรองประธาน
สมาคมฯ และที่ประชุมไดจัดใหมีการลงคะแนนเสียง
แบบลบัเพือ่ใหสมาชิกฯ เลอืกตัง้กรรมการบริหารสมาคมฯ
ซึ่งมีตําแหนงวางลงสองตําแหนง ในโอกาสนี้ นางละออ 
ภธูรใจ ทีป่รกึษาดานระบบงานนติบิญัญตั ิไดลงคะแนนเสยีง

ในที่ประชุม และผลการเลือกต้ังปรากฏวา Mr. Charles 
Robert เลขาธิการสภาผู แทนราษฎรแคนาดา และ 
Mrs. Lydia Kandetu เลขาธิการรัฐสภานามีเบีย ไดรับ
คะแนนเสียงสงูสดุจงึไดรบัเลือกใหดาํรงตาํแหนงกรรมการ
บริหารสมาคมเลขาธิการรัฐสภาเริ่มวาระตั้งแตเดือน
มีนาคม ๒๕๖๑
 การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภาถือเปนเวที
ที่สําคญัซ่ึงเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมจะไดแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นและประสบการณการทํางานสนับสนุนงานดาน
นิติบัญญัติ นอกจากนี้ ยังเปนเวทีที่เปดโอกาสในการสราง
มิตรภาพและกระชับความสัมพันธระหวางเลขาธิการ
รัฐสภาจากประเทศตาง ๆ อันจะเปนประโยชนคุณูปการ
ในการประสานงานและสรางเครือขายระหวางกันในอนาคต
อกีดวย ทัง้นี ้การประชุมสมาคมเลขาธิการรฐัสภาคร้ังถดัไป
จะจัดขึ้นเปนครั้งที่ ๑๓๙ ประจําฤดูใบไมรวง ในเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
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 วัตถุประสงคของการจัดสัมมนาเพื่อใหสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติไดรับทราบขอมูล ความรู เกี่ยวกับ
สาระสําคัญของการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
กบัการใชอาํนาจรัฐ เพือ่เตรยีมความพรอมในการพิจารณา
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ของสภานิติบัญญัติแห งชาติให มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน โดยมี
ผูเขารวมสัมมนามากกวา ๑๕๐ คน ประกอบดวยสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ และภาคสวนที่เกี่ยวของตาง ๆ        
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

จัดโดย คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแหงชาติ รวมกับ 
สถาบันพระปกเกลา และสมาคมรัฐประศาสนศาสตร นิดา 

การสัมมนา
เรื่อง “การใชเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกับการใชอํานาจรัฐ”

 สาํนกัวชิาการ ในฐานะฝายเลขานกุารของคณะกรรมการวิชาการของสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ ไดดาํเนนิการจดัใหมี
การสมัมนาภายใตความรวมมือระหวางคณะกรรมการวิชาการของสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ สถาบนัพระปกเกลา และสมาคม
รัฐประศาสนศาสตร นิดา เร่ือง “การใชเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกับการใชอํานาจรัฐ” วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ นาฬกา ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
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วิทยากร ประกอบดวย 
   ศ.ดร. สมคิด  เลิศไพฑูรย 
    สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
     ศ.ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ
   ผูอํานวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ดําเนินรายการ โดย
   นายเกรียงไกร หอมจันทรเทศ      
   พิธีกรสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนรัฐสภา

 ผลของการสัมมนาไดรบัการตอบรับจากผูเขารวมสมัมนาเปนอยางดี โดยไดมสีวนรวมในการแสดงความคิดเหน็
และมีการยกประเด็นสถานการณการชุมนุมมาเปนกรณีศึกษาเพ่ือใหกระบวนการอภิปรายเขาถึงสถานการณ
อยางแทจริง
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๑๒

สํานักภาษาตางประเทศ

 โลกในปจจุบันเช่ือมโยงถึงกัน เราจึงตองติดตาม
ขาวสารตางประเทศ เพราะสถานการณที่เกิดขึ้นใน
ประเทศหน่ึงสามารถสงผลตอประเทศของเราได “Is Am 
Are ภาษาวาไรต้ี” ฉบับนี้ จึงขอเสนอเหตุการณสําคัญ
ในประเทศเพ่ือนบานอยางมาเลเซีย 
 ม า เ ล เซี ย ไ ด  จั ด ใ ห  มี ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ส ม า ชิ ก
สภาผู แทนราษฎรเปนการท่ัวไป ครั้งท่ี ๑๔ (GE 14) 
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๐๑๘ ทั่วโลกตางจับตามองวา
 ดร .มหาเธร  โมฮัมหมัด 

ที่ ไ ด  รั บ ก า รสนั บสนุ น
จากพันธมิตรฝ ายค าน

 Pakatan Harapan (PH)
 และกลับมาเลนการเมือง

ในฐานะผูทาชิงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี จะสามารถ
คลอนอํานาจพรรครวม
รฐับาล Barisan Nasional

(BN) ได หรือไม  การเลือกตั้ งคร้ังนี้มีหลายประเด็น
ที่นาสนใจและทําใหเรารูจักการเมืองของมาเลเซียมากขึ้น 

การเลือกต้ังท่ัวไป คร้ังท่ี ๑๔ ของมาเลเซีย ของมาเลเซีย

ลําดับเหตุการณกอนถึงวันเลือกต้ัง
 นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ประกาศยุบสภา 
โดยมีผลต้ังแตวันเสาร ที่ 
๗ เมษายน ๒๐๑๘ ทั้งนี้
รั ฐ ธรรมนูญกํ าหนดให 
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรใหมเปนการ
เลือกต้ังทั่วไปภายในระยะ
เวลาไมเกินหกสิบวันนับแต
วันยุบสภาผู แทนราษฎร 
ต  อ ม า คณะก ร ร ม ก า ร
การเลือกต้ังไดกําหนดให
วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม เป นวันเลือกตั้ ง สําหรับวัน
ลงทะเบียนผูสมัครรับเลือกต้ังคือวันเสารที่ ๒๘ เมษายน 
และยังเปนวันเริ่มตนการรณรงคหาเสียงดวย ผูสมัคร
มีเวลาหาเสียงจนถึงเวลา ๒๓.๕๙ นาฬกาของวันที่ ๘ 
พฤษภาคม รวม ๑๑ วัน ซึ่งเปนเกณฑระยะเวลาขั้นตํ่าสุด
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว

การชิงชัย
 แนวรวมทางการเมืองระหวางฝายรัฐบาล ฝายคาน
รวมถึงพรรค Parti Islam Se Malaysia (PAS) ยังคงเปน
ผูเลนสาํคญัในเกมการชิงชยั ๒๒๒ ทีน่ัง่ในสภาผูแทนราษฎร
พรรครวมรัฐบาล Barisan Nasional (BN) ซึ่งไดจัดตั้ง
รฐับาลมายาวนานนับแตมาเลเซียไดรบัเอกราชจากองักฤษ
ในป ๑๙๕๗ มีนายนาจิบ ราซัค (๖๕ ป) หัวหนาพรรค 
United Malays National Organisation (UMNO) 
พรรคการเมืองใหญและแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาล 
เปนผูนํา ในขณะที่แนวรวมพันธมิตรฝายคาน Pakatan 
Harapan (PH) มีผูนําคือ ดร.มหาเธร โมฮัมหมัด (๙๒ ป) 
สวนพรรค PAS เดิมเคยดําเนินการทางการเมืองรวมกับ
แนวรวมฝายคาน แตไดแยกตัวออกมาเปนอิสระตั้งแตป 
๒๐๑๕ หลังเกิดความขัดแยงดานแนวคิดทางการเมืองกับ
พรรคการเมืองอื่นในกลุม 

รูเร่ืองเพื่อนบาน : รูเร่ืองเพ่ือนบาน : 

ดร.มหาเธร  โมฮัมหมัด
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สํานักภาษาตางประเทศ

 การเลือกตั้งครั้งนี้ นายราซัคตองเผชิญกับผูทาชิง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีที่มีศักยภาพและประสบการณสูง 
ดร.มหาเธร เคยดํารงตําแหนงหัวหนาพรรค UMNO และ
เคยเปนพี่เลี้ยงทางการเมืองใหนายราซัค ดร. มหาเธร 
คือนายกรัฐมนตรีที่อยูในตําแหนงยาวนานท่ีสุดถึง ๒๒ ป 
โดยกาวลงจากตําแหนงเม่ือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๐๐๓ 
ซึ่งในปนั้นเอง รัฐบาลยกยองเชิดชูเกียรติ ดร.มหาเธร เปน 
“The Father of Modern Malaysia” เพราะเปนผูนําที่
สามารถยกระดบัเศรษฐกิจของประเทศใหแขง็แกรงและพฒันา
ดานอุตสาหกรรมจนกาวหนา ดังนั้น พันธมิตรแนวรวม
ฝายคานจงึหวงัวาภาพลักษณและภาวะผูนาํของ ดร. มหาเธร
ในอดตี จะสามารถดึงคะแนนเสียงชาวมลายใูนชนบททีเ่ปน
ฐานเสียงใหญของพรรค UMNO ได รวมถึงคะแนนเสียง
จากผูมีสิทธิเลือกตั้งรัฐ Kedah บานเกิดของ ดร.มหาเธร

ระบบเลือกตั้ง
 มาเลเซียใชระบบเลือกต้ังแบบแบงเขตคะแนน
สูงสุด (First past-the-post) ผูสมัครซึ่งไดรับคะแนน
เลือกตั้งมากที่สุดในเขตเลือกตั้งนั้น เปนผูไดรับเลือกต้ัง 
ดังนั้น เขตเลือกตั้ง ๒๒๒ เขต ทั้งเขตที่ประชาชนอาศัยอยู
หนาแนนหรือเขตท่ีประชาชนเบาบาง จะมีจํานวนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเทากันคือเขตเลือกตั้งละหน่ึงคน

ความทาทายของฝายรัฐบาล
 นายราซัคตั้งเปานําพาฝายรัฐบาลใหกลับมาครอง
ที่นั่งในสภาไดมากกวาสองในสามอีกครั้ง เนื่องจากผล
การเลอืกตัง้ทัว่ไปสองคร้ังหลงัสดุในป ๒๐๐๘ และป ๒๐๑๓
พรรครวมรฐับาล BN ไมสามารถกวาดท่ีนัง่ในสภาไดมากกวา
สองในสามเหมือนการเลือกตั้งคร้ังกอน ๆ  โดยเฉพาะใน
ป ๒๐๑๓ เปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรที่ BN ไดคะแนน
นยิม (Popular Vote) ของผูมสีทิธเิลอืกตัง้ท้ังหมดนอยกวา
แนวรวมพันธมิตรฝายคาน PH แมไดรับชัยชนะไดที่นั่ง
ในสภา ๑๓๓ ทีน่ัง่กต็าม กอปรกบัชาวมาเลเซียเร่ิมไมพอใจ
การทํางานของรัฐบาลหลายประเด็น อาทิ คาครองชีพ
ปรับตัวสูงขึ้นนับแตรัฐบาลจัดเก็บภาษีสินคาและบริการ 
GST (Good and Services Tax) อัตรารอยละ ๖ ของ
มลูคาสนิคาหรอืบริการนัน้ ๆ เงนิริงกติออนคา ความแตกตาง
ในการพัฒนาระหวางรัฐตาง ๆ เร่ืองอ้ือฉาวในกองทุน 
1MDB (1Malaysia Development Berhad) เปนตน 

เมื่อเกมเปลี่ยน...
 ในชวงกอนวันเลือกต้ัง นักวิเคราะหทางการเมือง
ตางเชือ่มัน่วาพรรครวมรฐับาล BN มโีอกาสชนะการเลือกตัง้
มากกวา แตจะเปนการแขงขันครั้งที่สูสีที่สุด นอกจากนี้ 
ยงัมอีกีหลายปจจยัทีเ่อือ้ตอพรรครวมรฐับาล เชน การกาํหนด
วันเลือกตัง้เปนวนัพธุ (ซึง่ภายหลงัประกาศใหเปนวนัหยดุ)
รวมถงึการออกกฎหมายตานขาวปลอม (Anti-Fake News
Act)  และการกําหนดเขตเลือกตั้งใหม ในชวงเชาหลัง
วนัเลอืกตัง้ สาํนกัขาวตาง ๆ รายงานผลการเลือกตัง้ทีส่ราง
ประวัติศาสตรหนาใหมใหแกการเมืองมาเลเซีย แนวรวม
พันธมิตรฝายคาน Pakatan Harapan ไดจํานวนที่นั่งใน
สภาผูแทนราษฎรเกินกวา ๑๑๒ ที่นั่ง ซึ่งเปนเกณฑในการ
จัดตั้งรัฐบาล ยุติการครองอํานาจอยางตอเนื่องและ
ยาวนานกวา ๖๐ ป ของพรรครวมรฐับาล Barisan Nasional
ยุติบทบาทนายกรัฐมนตรีสองสมัยอยางนายนาจิบ ราซัค
และสงผลให ดร.มหาเธร โมฮัมหมัด ในวัย ๙๒ ป ซึ่ง
สาบานตนเขารบัตาํแหนงนายรฐัมนตรคีนใหมของมาเลเซีย
เมือ่วนัที ่๑๐ พฤษภาคม กลายเปนผูนาํทีม่าจากการเลือกตัง้
ที่อายุมากที่สุดในโลก

ขอมูลอางอิง: 
- https://www.cnbc.com/2018/05/08/malaysian-election-2018-najib-razak-vs-mahathir-mohamed.html
- http://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/2140770/make-malaysia-great-najib-razak- 
launches-election-campaign
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การใหขอมูลปอนกลับการใหขอมูลปอนกลับ
ถึงผลการทํางานแกพนักงานถึงผลการทํางานแกพนักงาน

(Performance Feedback Techn(Performance Feedback Technique)ique)

 สาํนักงานเลขาธิการวุฒสิภาใหความสําคญักบัการพฒันาบคุลากรใหเปนผูมคีวามรูความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ
ตามทีอ่งคกรคาดหวังอยางตอเนือ่งดวยวธิกีารทีห่ลากหลาย โดยการจดัทาํแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development
Plan: IDP) ซึ่งมุงเนนวิธีการพัฒนาที่นอกเหนือจากการฝกอบรม (non-Classroom Training) ตามแนวคิดการเรียนรู
แบบ ๗๐:๒๐:๑๐ เพื่อใหบุคลากรไดเรียนรูชองทางในการพัฒนาตนเองที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ และสําหรับ
จุลสารฉบับนี้ ขอนําเสนอเทคนิคการพัฒนาบุคลากรรูปแบบหนึ่งในการเรียนรูแบบ ๒๐% (การเรียนรูจากบุคคลอื่น : 
Learn by Others) นั่นคือ “การใหขอมูลปอนกลับ (Feedback)”

 การใหขอมูลปอนกลับถึงผลงานของพนักงาน (Performance Feedback) ใหประสบผลสําเร็จนั้น 
หัวหนางานตองใชทั้งศาสตรและศิลปะการใหขอมูลปอนกลับไปพรอม ๆ  กัน ซึ่งศาสตรคือขอมูลที่จะใหขอมูล
ปอนกลับแกพนักงาน และศิลปะคือเทคนิคและวิธีการพูด พูดอยางไรใหลูกนองเขาใจ โดยมีหลักปฏิบัติทั้งศาสตร
และศิลปะการใหขอมูลปอนกลับ ดังตอไปนี้

 ๑. จดบันทึกขอมูลเพื่อใชเปนหลักฐานเชิงประจักษ
  หัวหนาตองมีขอมูลที่จะบอกและชี้แจงเหตุผลกับพนักงานถึงผลสําเร็จที่พนักงาน
ทําได การจดบันทึกขอมูลที่อางอิงถึงผลงานของพนักงานจะทําใหหัวหนางานมีขอมูลที่
เพียงพอในการชี้แจงโดยเฉพาะผลงานที่พนักงานยังทําไมไดถึงเปาหมายที่กําหนดไว
  เทคนคิการจดบันทกึงาย ๆ กค็อื มใีครพดูถงึผลงานของพนักงานคนนีบ้าง มเีอกสาร
อางอิงอะไรบางถึงผลงานของพนักงาน และมีเหตุการณอะไรบางที่หัวหนางานสังเกตเห็น 
ดังตารางการจดบันทึก หรือ Performance Record ตอไปนี้

ผลงานของพนักงาน
ใครที่พูดถึง
ผลงงานนั้น

เอกสารอางอิง
ผลงานนั้นคืออะไร

เหตุการณที่สังเกต
เปนอยางไร

สรุปผลงาน

เกินเปา ตามเปา ตํา่กวาเปา

๑. สงสินคาไมทันตาม
    วันเวลาที่กําหนด

ลูกคาชื่อ.....
โทรมาแจง
เม่ือวันที่.....

เมลแจงขอรองเรียน
จากลูกคาชื่อ.....
เม่ือวันที่.....

- - - 

๒. การควบคุมอารมณ - - สังเกตเห็นลูกคา
ชื่อ….
เขามาตอวาเรื่อง.....
เมื่อวันที่.....

- - 

และศลปะการใหขอมูลปอน

 
 
ทําได
เพียงพ
 
อางอิ
ดังตา

ผลงานของพนักงาน
ใครที่พูด

เทคนิคเทคนิค



๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
      May ๒๐๑๘

พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองคกร
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 ๒. เตรียมเอกสารใหพรอมกอนการ Feedback 
  หัวหนาตองเตรียมเอกสารใหพรอมที่จะชี้แจงกับพนักงาน 
ไมวาจะเปนเอกสาร รายงาน และเอกสารอางอิงอื่นๆ ถึงผลงานของตัวเขา 
เพือ่แสดงใหเหน็เปนหลกัฐานเชิงประจกัษ เชน รายงานทีพ่มิพผดิตรงจดุไหน
หรือ Print เมลที่เปนขอความท่ีลูกคาสงให หรือเอกสารที่เปนขอรองเรียน
ของลูกคา เปนตน 
  การพูดคุยแบบไมมีหลักฐานที่อางอิงอยางชัดเจนจะทําให
พนักงานเกิดความไมเขาใจ และอาจไมบอกคุณ ซึ่งความเขาใจผิดของ
พนักงานอาจส่ังสมและนําไปสูความไมชอบ ไมอยากทํางาน   และในที่สุด
พนักงานอาจลาออกจากงานหรือเปลี่ยนเปนคนที่ไมสนใจที่จะทํางานใหได
ตามมาตรฐานที่หัวหนางานตองการ 

 ๓. ลําดับขั้นตอนในการพูดคุยกับพนักงาน
  หัวหน าจะต องเตรียมข อมูลให พร อมว าจะพูดคุยกับพนักงาน
ในเรื่องใดบาง การพูดคุยควรเริ่มจาก 
  (๑) การแจงผลงานที่เปนขอดีหรือเร่ืองที่พนักงานทําไดสูงกวาเปาหมาย
กอน ยกตัวอยางเปนบางเรื่องเพื่อสรางกําลังใจใหพนักงาน 
  (๒) การแจงผลงานที่เปนขอที่พนักงานทําไดตามมาตรฐาน 
  (๓) การแจงผลงานของพนักงานที่ทําไมไดตามมาตรฐานท่ีหัวหนางาน
กําหนดขึ้น
  ประเด็นสาํคญั กค็อื หวัหนางานตองใหขอมูลทีเ่ปนหลกัฐานเชงิประจกัษวา
ทําไมพนักงานถึงทําผลงานในขอนั้นยังไมดี หรือเปนขอที่พนักงานตองปรับปรุง 
โดยหัวหนางานตองใหโอกาสกับพนักงานสอบถามประเด็นตาง ๆ จนหมดขอสงสัย
เพื่อใหพนักงานเขาใจและยอมรับถึงผลงานท่ีพนักงานทําไมไดหรือนอยกวา
มาตรฐานท่ีกําหนดขึ้น 

 
 
ใน
 
ก
 
 
กํา
 
ทํ
โด
เพื
ม

 ๔.  ใชศิลปะเขาชวยในการใหขอมูลปอนกลับแกพนักงาน
   ความสําเร็จของการใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) ไมเพียงแต
หัวหนางานจะตองจัดเตรียมขอมูลใหพรอมเทานั้น หัวหนางานตองรูจักใช
ศิลปะในการช้ีแจงกับพนักงาน ดวยการใชภาษาสื่อรัก ไมวาจะเปนการสง
สายตาในระหวางการพูดตองดูเปนมิตร การเพิ่มรอยย้ิมในบางชวง การใช
นํา้เสยีงทีไ่มขมขูหรอืดถูกูพนกังาน หรือการแสดงทาทางทีเ่หมาะสมในระหวาง
การรับฟงขอมูลตาง ๆ จากพนักงาน ซึ่งทาทางที่ไมเหมาะสมในชวงการ
Feedback กับพนักงาน เชน การสายหนาไป-มา การเลน Line ไปดวย
ในระหวางการ Feedback กับพนักงาน เปนตน นอกจากนี้ จะตองศึกษา
นิสัยของลูกนองแตละคน เชน ลูกนองบางคนเปนคนพูดตรง ๆ ไดไมตอง
ออมคอมมาก ในขณะที่ลูกนองบางคนตองพูดจาตะลอมกอนเขาเรื่อง เปนตน
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 ๕. สอนแนะพนักงานหลังจากการใหขอมูลปอนกลับ
แกพนักงาน
   การใหขอมูลปอนกลับเปนการเรียกมาคุยเพื่อทําความเขาใจ
ถึงผลงานที่พนักงานทําได และผลงานใดที่ยังไมดีจะนําไปสูการปรับปรุง
และพัฒนาใหดีขึ้นในชวงเวลาถัดไป การสอนแนะหรือ Performance 
Coaching เปนเรื่องสําคัญที่หัวหนางานตองตระหนักและใหความสําคัญ
กับการสอนแนะพนักงาน เมื่อพนักงานรูแลววาผลงานอะไรที่ไมดี คําถาม
ทีพ่นกังานตองการสอบถามก็คอื จะทาํอยางไร ใหผลงานของพนกังานดขีึน้
การสอนแนะพนักงานเปนกระบวนการท่ีตามมาภายหลังจากการใหขอมลู
ปอนกลับแกพนักงานแลว โดยมีเทคนิคงาย ๆ ก็คือ 
  (๑) ชี้แจงผลงานที่อยากใหพนักงานปรับปรุงใหดีขึ้น 
  (๒) บอกเปาหมายของการปรับปรุงใหชัดเจน 
  (๓) คอย ๆ ชี้แจงถึงลําดับขั้นตอนในการทํางานเพื่อใหผลงาน
ของพนักงานดีขึ้น 
  (๔) สาธิตใหพนักงานดูเปนตัวอยาง
  (๕) ใหพนักงานทวนขั้นตอนที่หัวหนางานสอนแนะ 
  (๖) เปดโอกาสใหพนักงานสอบถามในขอที่สงสัยหรือไมเขาใจ
โดยหวัหนางานตองใชความอดทนในการช้ีแจงและสอนพนกังาน เปนลาํดบั
ขั้นตอนกอน-หลัง 

 “สรุปวาการใหขอมูลปอนกลับ (Performance Feedback) แกพนักงานเปนภารกิจสําคัญของหัวหนางาน
ที่ตองดําเนินการในชวงระหวางป อยารอใหถึงชวงปลายปแลวคอยแจงผลการทํางานของพนักงาน เพราะเมื่อถึงเวลา
นั้นแลวอาจสายเกินไป เพราะทําใหพนักงานไมเขาใจและไมยอมรับถึงผลการประเมินผลงานที่ไดรับจากหัวหนางาน 
และเปนเรือ่งสาํคญัท่ีหวัหนางานตองตระหนักและใหความสําคญักับการสอนแนะพนักงาน (Performance Coaching) 
ควบคูกันไป”

อางอิงบทความ
 อาภรณ ภูวิทยพันธุ. (เมษายน ๒๕๖๑). เทคนิคการใหขอมูลปอนกลับถึงผลการทํางานแกพนักงาน (Performance
Feedback Technique). สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑, จาก https://www.hrcenter.co.th/file/columns/
hr_f_20180409_140616.pdf
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เลนส... สองการพิมพ
สํานักการพิมพ
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เล�าข�าวชาวกรรม 3

 การปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรสํานักกรรมาธิการ ๓ เพื่อสนับสนุนงานใหแกคณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติยอมมีความเกี่ยวของกับงานพิจารณารางกฎหมายไมมากก็นอย เชน การทําหนาที่เปนผูชวยเลขานุการ ทําหนาที่
รวมเปนฝายเลขานุการ หรือทําหนาที่สนับสนุนงานดานอื่น ๆ เปนตน โดยเปาหมายของการปฏิบัติหนาที่ประการหนึ่ง
ก็เพื่อใหการพิจารณารางกฎหมายเปนไปดวยความเรียบรอยและไมเกิดขอผิดพลาด โดยเฉพาะรูปแบบของกฎหมายและ
การใชถอยคําในกฎหมายซ่ึงเปนสวนท่ีสามารถกําหนดแนวทางการเขียนใหมีความชัดเจนไดมากที่สุด 
 แตดวยเหตุที่การรางกฎหมายซึ่งเสนอโดยคณะรัฐมนตรี มีกระบวนการเริ่มตนตั้งแตชั้นหนวยงานเจาของราง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งในทุกขั้นตอนที่กลาวมานี้บุคลากร
ผูปฏิบัติงานของแตละองคกรลวนมีบทบาทอยางสําคัญที่จะทําใหการพิจารณารางกฎหมายเปนไปดวยความเรียบรอย
และไมเกิดขอผิดพลาด รวมทั้งบุคลากรผูปฏิบัติงานของแตละองคกรยอมเปนผูที่พบปญหาที่เกิดขึ้นจากรูปแบบการเขียน
หรือการใชถอยคําในรางกฎหมายที่สามารถนํามาแบงปนความรูและประสบการณอันจะมีสวนชวยใหการพิจารณาราง
กฎหมายเปนไปอยางรอบคอบย่ิงข้ึน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในจุดน้ีจึงไดจัดใหมี “โครงการ
สัมมนาฝกอบรมและรับฟงความคิดเห็นเพ่ือกําหนดรูปแบบการรางกฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
ของนักกฎหมายกฤษฎีกา” ขึ้น เพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับงานรางกฎหมาย ประกอบดวย นักกฎหมายกฤษฎีกา สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ ผูปฏิบัติงานของรัฐสภา และผูปฏิบัติงานของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดแสดงความคิดเห็นและ
ใหขอเสนอแนะเพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการวิเคราะห และจัดทําแบบรางกฎหมายระดับพระราชบัญญัติใหเปนมาตรฐานกลาง
เปนเคร่ืองมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานรางกฎหมาย ท้ังน้ี เพ่ือใหรางพระราชบัญญัติท่ีจัดทําข้ึน
มีความถูกตอง เหมาะสม และเปนไปในรูปแบบเดียวกัน 
 ตอมาเมื่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดกําหนดจัดโครงการสัมมนาฝกอบรมและรับฟงความคิดเห็นเพื่อ
กําหนดรูปแบบการรางกฎหมาย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของนักกฎหมายกฤษฎีกา คร้ังท่ี ๑ เร่ือง หลักการ
และเหตุผลของรางกฎหมายขึ้น ในวันจันทรที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ หองราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส
(หลานหลวง) กรุงเทพมหานคร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยทานเลขาธิการวุฒิสภาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการจัดโครงการฝกอบรมดังกลาว จึงไดมอบหมายใหสวนราชการภายในสํานักงาน ไดแก สํานักงานประธานวุฒิสภา 
สํานักการประชุม สํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักกฎหมาย สํานักกรรมาธิการ ๑ สํานักกรรมาธิการ ๒ และสํานัก
กรรมาธิการ ๓ สงรายชื่อบุคลากรในสํานักเขารวมโครงการฝกอบรมดังกลาว ในการนี้ ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ ๓ 
ไดกรุณามอบหมายใหผูเขียนไดรับโอกาสเขารวมโครงการฝกอบรม ในฐานะผูแทนของสํานักกรรมาธิการ ๓ ซึ่งจากการ
เขารวมโครงการทําใหผูเขียนไดรับความรูและแงมุมเก่ียวกับรูปแบบของกฎหมายและการใชถอยคําในกฎหมายในสวนหลักการ
และเหตุผลของกฎหมายมากย่ิงข้ึน ซ่ึงในบางเร่ืองหรือบางแงมุมน้ันผูเขียนไมเคยรับรูรับทราบมากอน หรือแมเคยรับรูรับทราบ
มาบางแตก็ไมทราบถึงตนเหตุหรือที่มาอยางแทจริง โดยในที่นี้ผูเขียนจะกลาวถึงเฉพาะเรื่องหรือแงมุมที่สําคัญ ดังนี้

ประสบการณท่ี ไดรับจากการเขารวมโครงการฝกอบรมและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เพ่ือกําหนดรูปแบบการรางกฎหมาย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของ

นักกฎหมายกฤษฎีกา คร้ังท่ี ๑

นายณัฐชัย  เปรมประเสริฐ นิติกรปฏิบัติการ 
กลุมงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๖ 

สํานักกรรมาธิการ ๓
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  เม่ือกลาวถึง “หลักการ” ของรางกฎหมาย บุคลากรในสํานัก
กรรมาธิการ ๓ ตลอดจนบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ฝาย
เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติเกือบทุกคน 
นาจะนึกถึงคํากลาวของกรรมาธิการวิสามัญท่ีไดกลาวในท่ีประชุมวา “มาตรา... 
หากแกไขเปน ... จะขัดหรือเกินหลักการนะ” หรือคํากลาวท่ีวา “หากแกไข
ขัดหรือเกินหลักการของรางกฎหมายแลว ตองเสนอเร่ืองขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ผานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาตินะ” 
ซ่ึงคํากลาวเชนวาน้ี มีท่ีมาจากขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๑๕ วรรคส่ี ท่ีบัญญัติวา “คณะกรรมาธิการอาจเพ่ิมมาตรา
ขึ้นใหม หรือตัดทอน หรือแกไขมาตราเดิมได แตตองไมขัดกับหลักการ
แหงรางพระราชบัญญัติน้ัน” น่ันเอง สวนกระบวนการข้ันตอนหากมีการแกไข
เพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติขัดหรือเกินหลักการแลวก็ตองอาศัยชองทาง
การประสานงานผานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติ
และคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพ่ือขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี เพ่ือท่ีคณะกรรมาธิการจะไดแกไขเพ่ิมเติมรางพระราชบัญญัติ
ที่ขัดหรือเกินหลักการไดตอไป ซึ่งวิธีการนี้เปนวิธีการที่ดีและสามารถใชได
กับกรณีท่ีคณะกรรมาธิการมีการแกไขเพ่ิมเติมรางพระราชบัญญัติ ขัดหรือ
เกินหลักการและยังเปนวิธีการท่ีใชไดกับการแกไขเพ่ิมเติมที่ไมขัดหรือเกิน
หลักการ แตอาจกอภาระดานงบประมาณและบุคลากรใหแกฝายบริหาร
(รัฐบาล) ในฐานะผูเสนอรางกฎหมายอยางมีนัยสําคัญไดอีกดวย เชน 
การจัดต้ังองคกรข้ึนใหมซ่ึงตองใชงบประมาณ เปนตน

 หลายทานอาจสงสัยวา เมื่อคณะกรรมาธิการที่พิจารณารางกฎหมายจะแกไขรางกฎหมายขัดหรือเกินหลักการแลว
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่รวมเปนกรรมาธิการอยูดวยในคณะนั้น จะมีแนวทางดําเนินการอยางไรในเรื่องนี้
มีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ ไดวางหลักไววา ใหผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แจงยืนยัน
ตามหลักการเดิม และหากคณะกรรมาธิการยังคงยืนยันท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมก็ใหรายงานใหรัฐมนตรีเจาของเร่ืองทราบโดยดวน 
และกรณีท่ีรัฐมนตรีเจาของเร่ืองเห็นวาเปนการแกไขเพ่ิมเติมในสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ ซ่ึงไมสอดคลองกับหลักการ
หรือนโยบายของรัฐบาล ใหประสานกับคณะกรรมาธิการเพื่อแกไขปญหาหากดําเนินการแลวยังไมเปนผล ใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยดวนตอไป
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หมายเหตุ :  ความเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เปนความเห็นของผูเขียนที่ ไดรับจากการเขารวมโครงการ ไมผูกพันหรือถือเปนความเห็นของสํานักกรรมาธิการ ๓ หรือ 
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแตประการใด

 สวนการเขียน “เหตุผล” น้ัน บัดน้ีไดขอยุติในระดับหน่ึงแลววาหากคณะ
กรรมาธิการจะแกไขเหตุผลใหกระทําการแกไขโดยตั้งเปนขอสังเกตทายรายงาน
การพิจารณารางพระราชบัญญัติ ซ่ึงเกือบท้ังหมดของการต้ังขอสังเกตเพ่ือแกไขถอยคํา
ในสวนเหตุผลนั้น รัฐบาลจะเห็นชอบตามที่สภานิติบัญญัติแหงชาติไดลงมติให
ความเห็นชอบมา และจะนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนเหตุผลของประกาศ
ใชกฎหมายตอไป แตขอควรพิจารณาในเร่ืองเหตุผลท่ีผูเก่ียวของกับการรางกฎหมาย
โดยเฉพาะบุคลากรสังกัดสํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, และ ๓ ตองพึงระลึกเสมอ คือ
เมื่อแกไขรางพระราชบัญญัติไปแลวไมวาจะกี่มาตราก็ตาม อยาลืมที่จะยอนมาดูถอยคําในสวนเหตุผลดวยอีกครั้งหน่ึง
วาถอยคําในสวนเหตุผลยังคงมีความสอดคลองกับตัวบทบัญญัติที่ถูกแกไขเพิ่มเติมหรือไม มิเชนนั้นแลวอาจเกิดกรณีที่เมื่อ
ประกาศใชเปนกฎหมายไปแลว สาระของกฎหมายขัดหรือแยงกับถอยคําในสวนเหตุผลได

 นอกจากน้ี การเขียนเหตุผลในระยะหลังพบปญหาประการหน่ึง คือ ผูรางมักอางเหตุผลของการตรากฎหมายวาเปนไป
เพราะมีกฎหมายแมบท เชน รัฐธรรมนูญ เปนตน ไดกําหนดไว จึงจําเปนตองตรากฎหมายฉบับน้ี ท้ังท่ีท่ีถูกท่ีควรแลวถอยคํา
ในสวนเหตุผลควรแสดง “เหตุ” (สภาพปญหาและมาตรการท่ีมีอยูในปจจุบัน) และแสดง “ผล” (กลไกท่ีตราข้ึนตามกฎหมาย)
วาจะมีสวนชวยในการแกไข “เหตุ” นั้นอยางไรมากกวา

 นอกจากน้ี ในการฝกอบรมคร้ังน้ี ยังมีเร่ืองผลกระทบจากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ท่ียึดโยงกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เกี่ยวกับแนวทางการเขียนเหตุผลที่นอกจากตองระบุเหตุผลและ
ความจําเปนที่ตองมีกฎหมายในเรื่องนั้น ยังตองระบุเหตุผลและความจําเปนที่ตองมีการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
ในเร่ืองดังกลาว (ถามี) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองใชระบบคณะกรรมการหรือระบบอนุญาต (ถามี) รวมท้ังเหตุผลความจําเปน
ที่ตองใชโทษอาญาสําหรับความผิดรายแรง (ถามี) ดวย แตอยางไรก็ตาม ตําแหนงแหงที่ซึ่งจะตองเขียนเนื้อหาขางตน 
ซ่ึงในเวลาท่ีผูเขียนเขารับการฝกอบรมน้ัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายังไมไดมีความเห็นไปในแนวทางหน่ึงแนวทางใด
เชน อาจอยูในสวนของเหตุผล หรืออาจอยูในสวนบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญ เปนตน 
 ท้ังหมดท่ีผูเขียนไดกลาวมาน้ี เปนประเด็นสําคัญซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะไดนําความคิดเห็นของผูแทน
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการรางกฎหมายมาพิจารณากําหนดเปนแนวทางการเขียนถอยคําในสวนของ “หลักการ” และ “เหตุผล” 
ของรางกฎหมายใหเปนมาตรฐาน สวนผูปฏิบัติงานของสํานักกรรมาธิการ ๓ ก็ควรมีความรูในเร่ืองน้ีเชนกัน เพ่ือเตรียมความพรอม
สําหรับการปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานแกคณะกรรมาธิการใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพตอไป

หมายเหตุ :  ความเหนทปรากฏในบทความนเปนความเหนของผูเขยนท ไดรบจากการเขารวมโครงการ ไมผูกพนหรอถอเปนความเหนของสานกกรรมาธการ ๓ หรอุต
สสสสสสสสสําาาาาาาาาานัักงานเลขาธิการวุฒิสภาแตประการใด
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พัฒนาพัฒนา อุปนิสัย อุปนิสัย 
ทํางานอยางไรใหนายรัก๘๘

 àวลาที่ใชในการทํางานประมาณ ๘ ชั่วโมงตอวัน หรือ คิดเปน ๑ ใน ๓ ของเวลาทั้งหมดของทุกคนนั้น ควรเปนเวลาที่มี
ความสุข และปจจัยหนึ่งที่จะทําใหคนในองคกรมีความสุขก็คือ พฤติกรรมของนาย แตใชวาจะขึ้นอยูกับแคพฤติกรรมของนาย
เทานั้น ลกูนองกเ็ปนอกีปจจยัหนึง่ท่ีตองปรบัพฤตกิรรมของตนเองเพ่ือใหนายรกัเชนเดียวกนั ผูเขียนไดตดิตามงานเขียนของอาจารย
ทานหน่ึง คือ ดร. อาภรณ ภูวิทยพันธุ ตั้งแตอาจารยมีบทบาทเปนวิทยากรบรรยายในงาน HR ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ทั้งหลักสูตรผูบรหิาร ผูบงัคบับญัชากลุมงาน และผูปฏิบตัใินสายงาน HR สาํหรบัหนงัสอืเลมนี ้“พฒันา ๘ อปุนสิยั ทาํงาน
อยางไรใหนายรัก” มีประโยชน และสามารถเพ่ิมคุณคาใหกับการทํางานได จึงตองการบอกตอ อาจารยไดกลาวถึงอุปนิสัยสําคัญ  
๘ ประการท่ีจะทาํใหนายรักลูกนอง ไดแก

 เริ่มตนจากอุปนิสัยที่ผูเขียนคิดวาเปนจุดเร่ิมตนของความสุขที่เกิดขึ้นไดจากตัวเราเอง คือ Trust ศรัทธาในตัว “นาย” 
ผูเขียนประทับใจกับความคิดในแงบวกของอาจารยอาภรณในเรื่องของ การคิด (Thinking) การคิดจะทําใหเกิดพลังแหง
ความศรัทธา (Trust) การคิดในเชิงบวกจะเปนการมองคุณคาของตนเอง (Self-value) เปนการสรางความศรัทธาในตนเอง 
เมื่อเราศรัทธาในตนเองแลวเราสามารถสรางความศรัทธาที่มีตอผูอื่นได ทําใหเราสามารถยอมรับในตัวเองวาเราสามารถทํางาน
รวมกบันายได เราไมสามารถเลอืกทาํงานกบันายทีเ่รารกัได แตเราสามารถเลือกทีจ่ะรกันายทีเ่ราตองทาํงานรวมดวยได เพราะความรัก
เกิดจากความคิด ระบบความคิดของเราจะสงผลตอความศรัทธาที่คุณมีตอนายของเราเอง ไมมีประโยชนที่เราจะมองนายของเรา
ในทางลบตราบใดท่ีเรายังตองรวมทาํงานกบันายคนนีอ้ยู ดงันัน้ ความศรทัธาในตวันายจงึเปนพืน้ฐานสาํคญัของการสรางความคดิ
ใหตนเองมคีวามสขุ ดงัน้ัน กข็ึน้อยูกบัตวัเราเองแลววาตองการเลือกทีจ่ะทาํงานแบบมคีวามสุข หรอืมคีวามทกุข โดยเฉพาะความสุข
ทีเ่กดิขึน้จากการทํางานรวมกบันายของเราในท่ีทาํงาน
 ผลของการไมศรทัธาในตวันาย นอกจากจะทําใหเราไมมคีวามสขุในการทํางานแลว ยงัสงผลไปถงึผลงานของเราอยางไมนาเชือ่
มันมีความสัมพันธกันระหวาง ๔ องคประกอบ ไดแก ความศรัทธาในตัวนาย (Trust) การรับรู (Perception) การแสดงออก 
(Behavior) และผลงาน (Result/Performance) ภายใตภูเขานํ้าแข็ง ซึ่งความศรัทธาในตัวนาย (Trust) เปนสวนที่อยูใต
ภูเขานํ้าแข็ง อยูในสวนลึกของจิตใจคน แตละคนจะพัฒนาเรื่องความคิดไดแตกตางกัน ซึ่งความศรัทธานี้จะสงผลตอ การรับรู 
(Perception) ซึ่งสะทอนออกมาเปนมุมมอง ความเช่ือ อารมณ ความรูสึก ซึ่งอาจจะเปนไปในทางลบหรือทางบวกยอมนําไปสู 
การแสดงออก (Behavior) วาเปนไปในเชงิสรางสรรค หรือไมสรางสรรค และพฤติกรรมทีแ่สดงออกนีเ้องจะสงผลไปถงึความดงีาม
ของผลงาน (Result) เปนความมุงมั่น ตั้งใจ ทุมเท ความปรารถนาท่ีอยากจะทํางานใหตรงกับความตองการหรือความคาดหวัง
ของนาย ทัง้หมดทีก่ลาวมาน้ีจะเห็นไดวาท้ัง ๔ องคประกอบนีม้คีวามสัมพนัธแบบเกาะเก่ียวกนัไปโดยการเร่ิมตนจาก “ความคดิ”
หาก “คิดบวก” ตอนาย ยอมนําไปสูผลงานท่ีดี นายพอใจ นายอยากใหเขารวมทีม ในทางกลับกัน หาก “คิดลบ” ตอนายยอม
สงผลเสียตอตัวคุณเอง การคิดหรือการรับรูเร่ืองของนายในทางลบ ถึงแมวานายจะดีหรือไมดีก็ตามจะเปนการซ้ําเติมตัวคุณเอง

 

 อุปนิสัยท่ี ๑ : Trust ศรัทธาในตัว “นาย”
 อุปนิสัยที่ ๒ : Not Make Your Boss Lose Face อยาทําให “นาย” เสียหนา
 อุปนิสัยท่ี ๓ : Public Mind จิตอาสาไมรอให้ “นาย” บังคับ
 อุปนิสัยท่ี ๔ : Reporting รายงาน “นาย” กอน ..กอนที่จะมาถามถึง
 อุปนิสัยท่ี ๕ : Goal Oriented ทํางานให้ “นาย” โดยเนนเปาหมาย
 อุปนิสัยท่ี ๖ : Continuous Improvement ปรับปรุงตนเองอยางไรให “นาย” ปลื้ม
 อุปนิสัยท่ี ๗ : Discipline เชื่อฟง “นาย” ในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยการทํางาน
 อุปนิสัยท่ี ๘ : Cost Awareness รวมกับ “นาย” ในการตระหนักในตนทุนที่เกิดข้ึน
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เพราะจะทําใหคุณแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ผลงานออกมาก็ไมดี ทํางานก็ผิดพลาด ไมเปนไปตามมาตรฐาน ทําให
คุณเองก็ถูกนายตําหนิ เวลาประเมินผลงานออกมาก็ไมดี และก็จะกลายเปนบุคคลที่นายไมอยากใหเขารวมทีมดวย แมแตเพื่อน
รวมงานก็ไมอยากรวมงานดวย ทุกอยางที่เกิดขึ้นลวนแลวแตเปนความทุกขที่มีบอเกิดมาจากความคิดของคุณเองทั้งนั้น ตัวคุณเอง
ตองยอมรับกอนวาเราเปล่ียนแปลงคนอ่ืนไมไดแมแตตัวเราเองน้ันคนอื่นก็ไมสามารถเปล่ียนแปลงไดเชนกัน ดังนั้น เราก็ไม
สามารถเปลี่ยนนายได เวนเสียแตนายคิดจะเปลี่ยนแปลงตนเอง สิ่งที่เราเปลี่ยนไดควบคุมได ก็คือ ความคิดของเราเอง แลวตอไป
คุณจะเลือกไดวาคุณจะมีความสุขหรือความทุกขในที่ทํางานดวย “ความคิด” ของคุณเอง
 นอกจากนัน้ อาจารยอาภรณยงัไดใหทางออกในการพัฒนาพฤตกิรรมสรางความศรัทธาในตวันายตามแนวคดิ ๗๐.๒๐.๑๐
 Learning Model ซึง่เปนการพัฒนาใหเกดิความศรัทธาในตวันายตองเริม่จาก “ใจ” ทีอ่ยากจะเปล่ียนกอน หาก “ใจ” ของคุณ
ไมอยากเปลี่ยนแลว ไมวา Model ไหน ๆ ก็ชวยพัฒนาคุณไมได ดังนั้น เริ่มตนที่ “ใจ” เริ่มตนจากการเปล่ียน “ความคิด” ปรับ
“Mindset” ของคุณจากการมองนายท่ีเปนภาพลบใหเปนภาพบวก คิดซะวาทําเพื่อตัวเองไมใชทําเพื่อนาย หรือเพื่อใคร เทคนิค
การพัฒนาตนเองตามแนวคิด ๗๐.๒๐.๑๐ Learning Model ประกอบดวย 
 ๗๐% Learn by Experience เปนการเรียนรูจากหนางานจริง (OJL: On the job learning) แบงออกเปน ๓ ชวง
ไดแก ชวงทบทวนอดีต คือ สํารวจตัวเองแลววิเคราะหวาที่ผานมาทําไมถึงไมศรัทธาในตัวนายพรอมกับจดบันทึกพฤติกรรม
ทางลบที่มีตอนาย และวิเคราะหดวยวามีความสุขหรือมคีวามทุกขที่แสดงพฤติกรรมแบบนั้น ชวงมองไปขางหนา คือ คิดถึงสิ่งที่ดี
ของนาย คนทุกคนยอมมีทั้งมุมดีและมุมไมดี ไมวาจะแสดงออกกับตัวคุณเอง หรือคนอื่น จดบันทึกและลองนํามาพูดกับตนเอง 
หรือผูอื่นเตรยีมตัวเองวาจะรับมอืกบัมมุไมดขีองนายอยางไร ซึง่ตองเปนการแสดงออกในเชิงบวกเทานัน้ และชวงสดุทาย ชวงอยู
กบัปจจบุนั เมื่อตองเผชิญกับมุมไมดีของนายจริง ๆ  ขอใหนําสิ่งที่บันทึกถึงมุมดีของนายมาอาน คิดถึงในมุมที่ดี พยายามควบคุม
สติอารมณของตนเองไมยดึหลกัตาตอตาฟนตอฟน ตัง้สต ิอยูกบัปจจบุนั ทาํความเขาใจถงึเหตุผลหากถาเราตองเปนนายแลวเผชิญ
สถานการณแบบนี้ ปลอยวางกับพฤติกรรมของนาย ไมยึดติด เพราะเปนตัวนายไมใชตัวเรา ใหอภัย ใหความเคารพ เพราะอยางไร
ก็ตามนายก็คือนาย นายคือคนที่มอบหมายงาน นายคือคนที่ติดตามงาน ตราบใดท่ีเราอยูในที่ทํางาน หากเราทํางานไดตาม
เปาหมาย/มาตรฐานที่นายคาดหวัง ในที่สุดนายก็ตองเปลี่ยนความคิดที่มีตอเราเชนกัน 
 ๒๐% Learn by Others เปนการเรยีนรูจากผูอืน่ เพือ่ทาํใหเกดิความสบายใจและเกิดความรูสกึทีด่ขีึน้กบันายซึง่บคุคล
ที่สามารถขอคําแนะนํา ไดแก นายเกาของคุณ เพ่ือนรวมงานภายในหนวยงาน โดยตองเลือกคนที่มีความคิดเชิงบวกกับนาย
เพ่ือคนหามุมดีที่คุณอาจจะไมเคยเห็น หรืออาจจะเปนเพื่อนรวมงานตางหนวยงานหรือตางองคกร คนเหลานี้ไมเคยทํางานรวม
กับนายของคุณจะทําใหคุณไดความคิดที่เปนกลาง ไมมีอคติ คนเหลาน้ีจะทําหนาที่ตักเตือนคุณเวลาที่คุณคิดลบ แตสิ่งที่คุณเลา
ใหเพื่อนฟงก็ควรเปนขอมูลจริงดวย มิใชขอมูลที่เลาแตมุมดีของตนเอง และมุมไมดีของนาย หรือบุคคลที่คุณเคารพหรือศรัทธา
หรอืผูบรหิารในสายงานอ่ืนทีเ่คยรวมทํางานกบันายของคุณหรอืรูจกันสิยัของนายคณุ เพราะคนเหลานีจ้ะทาํใหคณุทราบถงึสาเหตุ
ที่นายของคุณแสดงพฤติกรรมไมดีกับคุณ คุณจะไดรูจักเขาใจนายของคุณมากขึ้น มีมุมมองที่ดีเพิ่มข้ึนอีกมุมมองหนึ่ง
 ๑๐% Learn by Course เปนการเรยีนรูหลักการและแนวคิดเชงิทฤษฎ ีทัง้การเรยีนรูจากการเขารบัการอบรมในหองเรียน
(Classroom Training) เชน หลักสูตรเสริมพลังจิตดวยการคิดเชิงบวก เปนตน การเรียนรูจากการอาน (Reading) เชน พลังของ...
ความศรัทธาในตัวเอง www.hrcenter.co.th เปนตน
 เมื่อเปนดังนี้ ก็ขึ้นอยูกับตัวคุณแลววาตองการเลือกที่จะทํางานแบบมีความสุขหรือมีความทุกข โดยเฉพาะความสุข
ที่เกิดขึ้นจากการทํางานรวมกับนาย สําหรับอุปนิสัยที่ผูเขียนไมไดกลาวถึง หากสนใจสามารถติดตามอานไดเพิ่มเติมจากหนังสือ
เรื่อง “พัฒนา ๘ อุปนิสัยทํางานใหนายรัก : เทคนิคงาย ๆ ที่ปรับใชไดทุกวันในการทํางานเพราะคุณตอง “เขาใจ” นาย
และตองทํางานให “เขาตา” นาย” โดย ดร. อาภรณ ภูวิทยพันธุ  
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“บอกเลาขาว สนง.”

ชองทางการติดตามขาวสารของสภานิติบัญญัติแหงชาติ

ชองทางการติดตามจุลสาร “บอกเลาขาว สนง.”


