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จะตอกย�้ำแบบฟันธงไปเลยว่า “คุณภาพของงานเกิดจาก
คุณภาพของคน” ก็คงจะไม่ผดิ นัก เพราะพวกเรารูแ้ ก่ใจดีวา่
ผลงานดี หรือไม่ดอี ยูท่ ี่ “คน” จริงๆ
แต่การทีอ่ งค์กรหนึง่ ๆ จะสร้าง “คนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ” ตามทีอ่ งค์กร
ต้องการนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายจริงๆ
ว่าไปแล้ว ทุกองค์กรต่างเลือกสรร “คนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ” เข้าท�ำงาน
แต่พอนานวันไป ความมีคณ
ุ ภาพก็ลดน้อยถอยลง เพราะปัญหาต่างๆ
ภายในองค์กร
ปัจจุบนั จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีผ่ บู้ ริหารจะต้องพัฒนาให้
คนมีคณ
ุ ภาพมากขึน้ เรือ่ ยๆ
แต่ปัญหาจะอยู่ที่ว่า พวกเราทุกคน (โดยเฉพาะผู้บริหาร)
เข้าใจความหมายของ “คนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ” แตกต่างกัน
ในทัศนะของผมแล้ว “คนที่มีคุณภาพ” ก็คือ ผู้ที่สามารถ
ปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน หรือองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยทีส่ ามารถสร้างความประทับใจให้กบั ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องได้ดว้ ย
เพราะฉะนั้น องค์ประกอบหลักๆ ที่จะบ่งบอกถึงความมี
“คุณภาพของคน” จึงน่าจะอยูท่ ี่ “ความรูค้ วามสามารถ” เป็นเบือ้ งต้น
คือ “ความรูค้ วามสามารถทีจ่ ะผลิตสินค้า หรือให้บริการได้ตามทีล่ กู ค้า
ต้องการ ซึง่ ท�ำให้ลกู ค้าประทับใจ
เมือ่ ครัง้ ทีร่ ณรงค์ “โครงการอาสา (ASSA) อย่างมืออาชีพ” เพือ่
ให้ขา้ ราชการและพนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในการให้บริการประชาชน
ในลักษณะของพฤติกรรม ASSA (คือ Advise (ให้คำ� แนะน�ำ) Service
(ให้การบริการ) Support (ให้การสนับสนุน) และ Assist (ให้การช่วย
เหลือ)) เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการและประชาชนเกิดความประทับใจสูงสุด
ท�ำให้ผมได้รจู้ กั และพบเห็น “คนเก่ง คนดี คนมีคณ
ุ ภาพ” มากมายใน
กระทรวงอุตสาหกรรม
แต่มาวันนี้ การเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ เร็วขึน้ สิง่ ทีป่ ระชาชน
เรียกร้องจากภาคราชการก็เพิม่ มากขึน้ ทุกขณะ บริษทั ห้างร้านต่างๆ ก็
เปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการไปมาก ดังนั้น การคิดการท�ำงาน
แบบเดิมๆ อาจไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ได้
เพราะประเทศชาติกต็ อ้ งแข่งขันเช่นกัน
ทุกวันนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมก็จ�ำเป็นจะต้องปรับบทบาท
และภารกิจให้กระชับและทันการณ์มากขึน้ เพือ่ ให้บรรลุภารกิจหลัก 2
ประการอย่างสัมฤทธิ์ผล คือ 1. การควบคุมก�ำกับดูแลโรงงาน
อุตสาหกรรมและผูป้ ระกอบการให้ปฏิบตั อิ ยูใ่ นกรอบแห่งกฎระเบียบ
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และด�ำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมๆ กับ 2. ส่งเสริมและพัฒนา
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กบั โรงงาน ผูป้ ระกอบการ
และกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs
วันนี้ เราจึงปฏิบตั กิ ารเชิงรุกด้วยการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมของ
เราให้ชดั เจนและเป็นรูปธรรมมากขึน้
“วัฒนธรรมเชิงรุก” ของกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
4 วัฒนธรรมหลัก อันได้แก่ วัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบ (Accountability) วัฒนธรรมแห่งการเสนอแนะ (Suggestion) วัฒนธรรมแห่ง
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต (Integrity) และวัฒนธรรมแห่งการอาสา (ASSA)
ซึง่ เราเรียกสัน้ ๆ ว่า “วัฒนธรรม ASIA” (มาจากอักษรตัวแรกของแต่ละ
วัฒนธรรม)
วัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบ (Accountability) ได้แก่
ท�ำงานตามหน้าที่รับผิดชอบในความเป็นข้าราชการฯ ท�ำงานตาม
หน้าทีร่ บั ผิดชอบจนสัมฤทธิผ์ ลตามเป้าหมาย ท�ำงานเสร็จตามก�ำหนด
เวลาอย่างมีคณ
ุ ภาพ ตรงต่อเวลา เป็นต้น
วัฒนธรรมแห่งการเสนอแนะ (Suggestion) ได้แก่ อย่านิง่ ดูดายในเรือ่ งทีส่ มควรเสนอแนะให้มกี ารแก้ไขปรับปรุง หรือท�ำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเพื่อท�ำให้ทุกอย่างดีขึ้น เสนอแนะด้วยความหวังดี
และทัศนคติเชิงบวก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการ
ปรับปรุงให้ดขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง เป็นต้น
วัฒนธรรมแห่งความซือ่ สัตย์สจุ ริต (Integrity) ได้แก่ ท�ำงาน
ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ท�ำงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นต้น
วัฒนธรรมแห่งการอาสา (ASSA) ท�ำงานด้วยจิตวิญญาณแห่ง
การอาสา (ASSA) ASSA : Advise Service Support Assist เต็มใจ
ให้บริการด้วยจิตวิญญาณของความเป็นข้าราชการมืออาชีพ ทีท่ ำ� ให้
ผู้ประกอบการและประชาชนเกิดความประทับใจ ร่วมแรงร่วมใจใน
ภารกิจต่าง ๆ เพือ่ พัฒนากระทรวงอุตสาหกรรมสูค่ วามเป็นเลิศ เป็นต้น
เรามุ่งมั่นให้ “วัฒนธรรม” ดังกล่าวข้างต้นเป็น “จุดร่วม”
ของศักยภาพและการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อ
เป้าหมายเดียวกัน คือ “เป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชน
อย่างแท้จริง
วัฒนธรรมร่วม 4 ประการทีว่ า่ นี้ ผมมัน่ ใจว่าประยุกต์ใช้อย่าง
ได้ผลในภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ด้วย
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