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ไอร์แลนด์ และข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว
ระหว่างวันที่ 2 – 13 กรกฎาคม 2561 นั้น นับเป็นโอกาสอันดีของข้าราชการ 
เช่นข้าพเจ้า ในการศึกษา แลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ รวมถึง
การเปิดโลกทัศน์ของตนเอง ทั้งจากการฝึกอบรมตามหลักสูตรและจาก 
ผู้ เข้ ารับการฝึกอบรมด้วยกัน เองซึ่ ง ล้ วนแล้ วแต่ เป็นผู้ ที่ มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์การท างานที่หลากหลายแตกต่างกัน  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าพเจ้าต่อไป 
ในอนาคต ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณส านักงาน ก.พ. มา ณ โอกาสนี้  
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 หลักสูตรการฝึกอบรมโดยสถาบัน IPA นั้น นอกจากจะเป็นการ
เรียนรู้ทางทฤษฎี แนวความคิด และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในห้องเรียนที่สถาบันแล้ว ยังมีการศึกษาดูงานภายนอกสถาบัน ณ หน่วยงาน 
ต่าง ๆ เพ่ือศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนมุมมองจาก
ผู้ปฏิบัติงานจริงด้วย โดยหนึ่งในหน่วยงานภายนอกที่ทางสถาบัน IPA ได้
น าคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าศึกษาดูงานในปีนี้  และข้าพเจ้าไม่เพียงมี
ความประทับใจในประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานเท่านั้น แต่มี
ความประทับใจในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ด้วย ได้แก่ บริษัท Google  
ซึ่งตั้ งอยู่ ในพ้ืนที่ที่แต่ เดิมเคยเป็นท่าเทียบเรือมาก่อน โดย Google  
เป็นบริษัทแรกที่เข้ามาด าเนินกิจการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในพ้ืนที่แห่งนี้
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 เป็นต้นมาในปัจจุบันนอกจาก Google แล้ว ยังมีบริษัท
ที่ ใช้ เทคโนโลยีชั้นสู งระดับโลก อ่ืน ๆ ยกตัวอย่างเช่น Facebook, 
LinkedIn และ Twitter เป็นต้น ร่วมก่อตั้งบริษัทสาขาภาคพ้ืนยุโรป 
ในพ้ืนที่ท่าเทียบเรือดั้งเดิมแห่งนี้ด้วยจนพ้ืนที่แห่งนี้ เป็นที่รู้จักในชื่อว่า 
“Silicon Docks” ซึ่งเปรียบเทียบได้กับ “Silicon Valley” ที่ เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านเทคโนโลยี ชั้นสูงของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว  
 Google ณ Silicon Docks 
 จากการศึกษาดูงานโดยเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ของ Google นั้น ท าให้
ทราบว่า Google ณ Silicon Docks แห่งนี้ มีฐานะเป็นส านักงานใหญ่ของ
ภาคพ้ืนยุโรป (โดยดูแลรวมไปถึงประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและ
แอฟริกาด้วย) จึงเป็นที่น่าสนใจว่า เหตุใดบริษัทชั้นน าระดับโลกอย่าง 



Google ตลอดจนบริษัทชั้นน าระดับโลกอ่ืน ๆ อีกเป็นจ านวนมาก จึงได้
เลือกจัดตั้งส านักงานในประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งค าตอบที่ได้รับ
ส าหรับค าถามตามข้างต้นโดยเจ้าหน้าที่ของ Google นั้น มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 1. ความสะดวกในการท าธุรกิจ ทั้งนี้ อ้างอิงจากการจัดล าดับโดย 
World Bank ในปี ค.ศ. 2017 พบว่า ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ได้รับ
การจัดล าดับให้เป็นประเทศที่มีความสะดวกในการท าธุรกิจในล าดับที่ 17 
จากทั้งหมด 190 เขตเศรษฐกิจ (Economies) ที่ ได้รับการประเมิน1 
นอกจากนี้ ชาวไอร์ริชใช้ภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับชาวสหรัฐอเมริกา 
ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการติดต่อสื่อสาร และส่งผลดีต่อความสะดวก 
ในการท าธุรกิจ อีกทั้งประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์เป็นประเทศในกลุ่ม
ประเทศสมาชิก EU ที่ใช้สกุลเงินยูโร ซึ่งถือได้ว่าเป็นสกุลเงินที่มีเสถียรภาพสูง 
อีกด้วย 
 2. สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี  ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์
ก าหนดอัตราภาษนีิติบุคคลไว้เพียง 12.5% เท่านั้น ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ
ประเทศอ่ืนใน EU ที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างประเทศอังกฤษที่มีอัตราภาษี       
นิติบุคคลอยู่ที่ 19% แล้วจะเห็นได้ว่า การลงทุนในประเทศสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเป็นอย่างยิ่งจากสิทธิประโยชน์ทางด้าน
ภาษีท่ีดีกว่า นอกจากนี้ ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ยังพิจารณาแต่เฉพาะ
รายได้ที่ได้รับภายในประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์อีกด้วย 
 บุคลากรที่มีคุณภาพ เนื่องด้วยระบบการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ  
ท าให้ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ มีบุคลากรที่มีคุณภาพตามความ



ต้องการของตลาดแรงงานที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากร
ในวัยหนุ่มสาวซึ่งเป็นก าลังส าคัญของตลาดแรงงาน อีกทั้งนโยบายทางด้าน
การโยกย้ายถิ่นฐานของประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ยังส่งเสริมให้บุคลากร
ที่มีคุณภาพจากต่างประเทศเข้ามาท างานในประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ด้วย  
ซึ่ งกรณีของ Google นั้ น ในปี  ค.ศ. 2003 ที่ เริ่ มก่อตั้ งมีจ านวนบุคลากร 
เ พียงประมาณ 100 คนเท่ านั้น  แต่ ในปัจจุบันมีจ านวนบุคลากร  
(ทั้งประเภทประจ าและประเภทตามสัญญา) มากถึงกว่า 7,000 คน โดยใน
จ านวนนี้ประมาณ 70% เป็นบุคลากรที่ย้ายจากประเทศอ่ืนมาท างานใน
ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
 ต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เนื่องด้วยประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์
เป็นประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิก EU ที่มีต าแหน่งใกล้กับประเทศ
สหรัฐอเมริกามากที่สุด จึงเป็นประตูการค้าที่ส าคัญส าหรับประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการเชื่อมโยงต่อไปยังกลุ่มประเทศในภาคพ้ืนยุโรปและ
ตะวันออกกลาง  
 นอกจากข้อมูลตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว นั้น จากการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติม ยังพบอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนให้ Google และ
บริษัทชั้นน าที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงอ่ืน ๆ อีกมากมาย เลือกประเทศ
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ส าหรับการตั้งส านักงานใหญ่ (หรือส านักงาน) ได้แก่ 
สภาพอากาศ2 เนื่องด้วยสาธารณรัฐไอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีอุณหภูมิ 
เย็นสบายและชุ่มฉ่ า ส่งผลให้บริษัทชั้นน าระดับโลกเลือกที่จะตั้งศูนย์ข้อมูล 
(Data Center) ควบคู่ไปกับการตั้งส านักงานในประเทศนี้ด้วย โดยได้รับ
ประโยชน์เป็นการลดการใช้พลังงาน ได้เป็นอย่างมากส าหรับการรักษา



อุณหภูมิที่เหมาะสมให้แก่เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในศูนย์ข้อมูล   
ซึ่งถือว่าเป็นการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างยิ่ง และส าหรับความคิดเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้า 
จากช่วงระยะเวลาที่ฝึกอบรมในประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ข้าพเจ้าพบว่า  
ผู้คนที่ได้พบทั้งในสถาบัน IPA และตามสถานที่ต่าง ๆ โดยทั่วไปนั้น  
มีความสุภาพ ความมีน้ าใจ และความเป็นมิตรอย่างยิ่ง ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า
น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนด้วยเช่นกัน        
 การบริหารจัดการ “Googlers” 
 บุคลากรของ Google มีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการ (แต่เป็นที่รู้จัก
กันด)ี ว่า “Googlers” ที่ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในวัยหนุ่มสาว มีก าลัง พลัง
ความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นในการท างาน โดยผ่านขั้นตอน 
การคัดเลือกอย่างเข้มข้นด้วยมาตรฐานการคัดเลือกที่สูง  ในรูปแบบ 
การพิจารณาโดยคณะกรรมการส าหรับทุกต าแหน่ง (ไม่ว่าจะเป็นต าแหน่ง
ผู้ช่วยด้านธุรการหรือต าแหน่งวิศวกรอาวุโสก็ตาม) เพ่ือรับประกันคุณภาพ
และความเหมาะสมของบุคลากรที่จะเข้าร่วมเป็น Googlers ซึ่งจากการ
เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ จากการเยี่ยมชมสถานที่ท างานของ Googlers และ
จากการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม นั้น ท าให้ทราบถึงแนวทางการบริหาร
จัดการด้านบุคลากรของ Google ต่อ Googlers ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์
และน่าสนใจในหลายประการด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 
 การมีวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรที่ Googlers ยึดถือเป็นแนวทาง 
การท างานร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น Google ให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับ
ความสามารถ การส่งเสริมความหลากหลายของพนักงาน (Diversity) และ



ความเท่าเทียม3 เป็นต้น ซึ่งวัฒนธรรมและค่านิยมเป็นสิ่งที่ต้องสื่อสารและ
เน้นย้ าอยู่เสมอ เพ่ือความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจไปด้วยกันของ
บุคลากรในองค์กร 
 การมีจุดมุ่งหมายการด าเนินงานขององค์กรที่ชัดเจนโดยส าหรับ 
Google คือ “การบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของโลกและท าให้ข้อมูล 
ต่าง ๆ เหล่านั้นเข้าถึงได้และเป็นประโยชน์” ซึ่งท าให้ Googlers ร่วมมี
จุดมุ่ งหมายการท างานไปพร้อมกับองค์กรด้วย เ พ่ือความส า เร็จ 
ตามจุดมุ่งหมายขององค์กร 
 การให้คุณค่าแก่ งานที่ท า โดยงานที่มอบหมายให้  Googlers 
ด าเนินการ นั้น ต้องมีความน่าสนใจมีความท้าทาย และมีความหมายต่อ 
Googlers เพ่ือจูงใจในการท างานให้ส าเร็จ  ทั้งนี้พบว่า ลักษณะงานที่ 
Googlers ให้ความสนใจ นั้น คืองานที่มีผลกระทบต่อสังคมและสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ซ่ึง Googlers จะมีความภาคภูมิใจที่ได้ท างานนั้น ๆ 
ได้ส าเร็จ 
 การสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้มั่นใจว่า Googlers 
สามารถท างานได้เต็มที่ ซึ่ง Google ได้ให้การสนับสนุนการท างานต่าง ๆ 
อย่างมากมายแก่ Googlers ทั้งในด้านการท างานและอ่ืน ๆ ยกตัวอย่าง
เช่น อุปกรณ์การท างานต่าง ๆ ที่จ าเป็น ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล 
การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดทั้งวัน (กฎการเข้าถึงอาหารได้
ภายในระยะ 150 ฟุต) และสถานที่ส าหรับออกก าลังกายทั้งฟิตเนสรวมถึง
สระว่ายน้ า ที่ Googlers สามารถใช้บริการได้ตลอดวันแม้ในช่วงเวลา
ระหว่างการท างาน เป็นต้น ซึ่ง Google ด าเนินการตามแนวความคิดที่ว่า 



เมื่อ Googlers มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีความสุขแล้ว จะสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนนี้ยังรวมไปถึง
ครอบครัวของ Googlers ด้วยในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น นโยบายการลา
เพ่ือเลี้ยงดูลูก แผนการออมเงินเพ่ือการเกษียณ และผลประโยชน์ในกรณีที่
เสียชีวิต4 เป็นต้น 
 การลงทุนใน Googlers โดย Google เปิดโอกาสให้  Googlers  
ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านทักษะทางวิชาชีพเพ่ือความก้าวหน้า
ในการท างาน รวมไปถึงในด้านอื่น ๆ ที่มีความสนใจด้วย เช่น หลักสูตรการ
ท าอาหารหรือการเล่นกีต้าร์4 เป็นต้น นอกจากนี้ยังพร้อมที่จะให้ความ
ช่วยเหลือในกรณีที่พบว่า Googlers มีประสิทธิภาพการท างานที่ด้อยไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยการให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการฝึกอบรม 
(Training) การฝึกสอน (Coaching) และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เ พ่ือมุ่ งเน้น 
การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานให้แก่ Googlers ด้วย 
 พร้อมที่จะล้มเหลวจากการคิดนอกกรอบ ส าหรับ Google นั้น 
เริ่ มต้นจากการท าผลิตภัณฑ์และให้บริการ ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ประเภทตั้งโต๊ะเป็นหลักก่อน แล้วได้พัฒนาเรื่อยมาจนใน
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์และบริการหลักของ Google ครอบคลุมไปถึงส่วนที่
เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เคลื่อนที่หลากหลายรูปแบบด้วย และนอกจากนี้ ยังมี
การพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ยกตัวอย่างเช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence : AI) ยานยนต์ ไฟฟ้า และยานยนต์ อัตโนมัติ  
เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่ว่าทุกผลิตภัณฑ์และบริการของ Google จะประสบ
ความส าเร็จและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ของ  Google  



ได้ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการหลายรายการที่ไม่ประสบความส าเร็จ    
ซึ่งบางรายการข้าพเจ้าไม่ทราบมาก่อนด้วยว่าเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ
จาก Google โดยหนึ่งในตัวอย่างของรายการที่ไม่ประสบความส าเร็จ  
(แต่เป็นที่รู้จัก) คือ Google Glass ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเพียงบางกลุ่มเท่านั้น 
ที่ใช้งาน (เช่น กลุ่มแพทย์ผ่าตัด เป็นต้น) แต่ทั้งนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่
ประสบความส าเร็จ นั้น Google จะไม่ถือว่าเป็นเรื่องไร้ประโยชน์ และจะ
สนับสนุนให้  Googlers มุ่ งมั่นพัฒนาในสิ่ งที่อยากจะท าอย่างเต็มที่  
“จงทดลองท า ไม่ว่าจะประสบความส าเร็จหรือไม่” เ พ่ือสรรสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ สู่โลก 
 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในการท างาน จากการเยี่ยมชม
สถานที่ท างานของ Googlers พบว่า พ้ืนที่การท างานส่วนบุคคลจะมีขนาดเล็ก  
แต่กลับมีพ้ืนที่ส่วนกลางมากมายในสถานที่ท างาน ซึ่งเหตุผลเบื้องหลังการ
จัดการสภาพแวดล้อมในการท างานเช่นนี้ คือ เพ่ือสนับสนุนและเปิดโอกาส
ให้  Googlers ได้ พูดคุยกันให้มากขึ้นนั่นเอง5  โดย Google สนับสนุน 
ให้มีช่วงพักระหว่างการท างานบ่อยครั้ง รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมส าหรับ
การพบปะกันระหว่าง  Googlers จากหลากหลายต าแหน่ งหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ หลากหลายทีมงาน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังความคิดสร้างสรรค์
จากการแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นที่ หลากหลายส าหรั บการสรรสร้ าง 
นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ Googlers ที่มี
ต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบเดียวกัน แต่มีประสบการณ์การท างานที่
แตกต่างกัน จากคนละทีมงานกัน ได้พบปะพูดคุยกันด้วย ทั้งนี้ ส าหรับ
พ้ืนที่การท างานส่วนบุคคล นั้น Googlers สามารถออกแบบได้ตามความ



ต้องการของตนเอง ซึ่งจากการเยี่ยมชมสถานที่ท างานพบว่า Googlers 
บางคนชอบที่จะยืนท างานมากกว่าที่จะนั่งท างานตามแบบปกติทั่วไป  
โดยใช้โต๊ะที่มีความสูงเป็นพิเศษและไม่มีเก้าอ้ีส าหรับนั่งท างานด้วย  
 การเปิดรับฟังความคิดเห็นของ Googlers โดย Google จัดให้มีการ
ประชุมร่วมกันสัปดาห์ละ 1 วันเพ่ือรับฟังในทุกเรื่องที่ Googlers ต้องการ
จะแจ้งต่อที่ประชุม และนอกจากการประชุมร่วมกันตามข้างต้นแล้ว นั้น 
ยังมีช่องทางอ่ืน ๆ ส าหรับการติดต่อสื่อสารเพ่ือแจ้งความคิดเห็นและ 
เรื่องต่าง ๆ อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น Google + Conversations6 เป็นต้น 
 การมีอิสระในการท างานโดย Google เชื่อว่าจะได้รับผลงานที่ดีเยี่ยม 
จากการให้อิสระในการท างานแก่ Googlers6 ซึ่งสภาพแวดล้อมการท างาน
ที่ผ่อนคลาย สร้างสรรค์ และสนุกสนาน จะมีผลทางด้านจิตใจต่อการสร้าง
แรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ ความทุ่มเท และความกระตือรืนร้น 
ในการท างาน ดังนั้น Googlers จึงมีอิสระในการท างาน ทั้งในเรื่อง 
ของชั่วโมงการท างาน เรื่องของเวลาการเข้าท างาน และการท ากิจกรรม 
อ่ืน ๆ ในช่วงระหว่างวัน นอกจากนี้ ยังรวมถึงอิสระในเรื่องของวิธีการ
ท างานและการแต่งกายด้วย แต่แม้ว่าจะให้อิสระในการท างาน Googlers 
ยังต้องระลึกอยู่เสมอด้วยว่า สิ่งที่ Google ให้ความส าคัญในการท างาน  
คือ การหาข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลอย่างรอบด้าน3  
 การมี โครงสร้ างชั้นสายงานที่ สั้ น  ท า ให้ เกิดความคล่องตั ว 
ในการท างาน เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการดูแลทีมงานได้อย่างทั่วถึง
และใกล้ชิด สามารถติดตามและประเมินผลการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทั้งการประเมินเพ่ือการให้รางวัลและเพ่ือใช้ในการพิจารณา



ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานด้วยการฝึกอบรมต่าง ๆ ซึ่งไม่เพียงแต่
ทีมงานเท่านั้นที่ถูกประเมิน หัวหน้าทีมงานจะได้รับการประเมินด้วย
เช่นกัน ทั้งเพ่ือการให้รางวัล เพ่ือการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การท างาน และเพ่ือการพิจารณาให้เป็น Role Model ส าหรับ Googlers 
คนอ่ืน ๆ ด้วย 
 บ่มเพาะ Googlers ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurial Spirit) 3 สร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วม เพ่ือการ
ร่วมรับผิดชอบให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 
 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงและการประยุกต์ใช้ : จาก Googlers  
สู่ Govers (Government Officers) 
 จากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานที่ Google 
ณ Silicon Docks ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์  และจากการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติม นั้น ข้าพเจ้าได้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการ 
ด้านบุคลากรของ Google ต่อ Googlers ตามข้างต้นแล้ว พบว่า สอดคล้องกับ 
แนวทางการบริหารบุคลากรที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1980 - ค.ศ. 1997  
(พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2540) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “Generation Y” หรือ 
“Gen Y” นั่นเอง ซึ่งแนวคิดในการท างานของ Gen Y นั้น มีลักษณะเด่น
หลายประการ ยกตัวอย่างเช่น การให้ความส าคัญกับจุดมุ่ งหมาย 
ในการท างาน ชอบความท้าทาย งานที่มีความหมาย ชอบงานที่ต้องใช้
ความคิดสร้างสรรค์, ต้องการค าแนะน า การประเมินผลส าหรับงานที่ท า 
ต้องการเห็นผลส าเร็จของงานเร็ว เติบโตเร็ว, ชอบท างานเป็นทีม, ต้องการ
แสดงความคิด เห็น  ชอบอิสระ ไม่ชอบกรอบ  และนับถือคนที่ มี



ความสามารถ เป็นต้น จึงเห็นได้ว่า Google ให้ความส าคัญกับ Gen Y 
เป็นอย่างยิ่ ง (ตั้ งแต่การคัดเลือกอย่างเข้มข้นเพ่ือเข้าร่วม งานเป็น 
Googlers ตลอดจนการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่ใช้เป็นแนวทางในการดึง
และพัฒนาศักยภาพ) โดยเห็นว่าเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน
จุดมุ่งหมายขององค์กรสู่ความส าเร็จ 
 ส าหรับข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง นั้น ข้าพเจ้าขอเสนอให้สร้างความ
ตระหนักรู้ถึงลักษณะเด่น (พฤติกรรม) ของ Gen Y ที่มีความแตกต่างไป
จากลักษณะเด่นของ Generation อ่ืน ๆ ในที่ท างาน (ได้แก่  Baby 
Boomer และ Gen X) ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจระหว่างบุคลากรแต่ละ
รุ่นซึ่งมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน (ตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทาง
สังคมในแต่ละยุคสมัย) สามารถดึงศักยภาพของ Gen Y มาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามภารกิจของส่วนราชการ และส าหรับการประยุกต์ใช้แนว
ทางการบริหารบุคลากรของ Google กับส่วนราชการ นั้น สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้ในส่วนที่ไม่ขัดต่อกฎระเบียบของทางราชการ โดยมุ่งเน้น 
การเสริมศักยภาพให้แก่ Gen Y อาทิเช่น การมีจุดมุ่งหมายการด าเนินงาน
ของส่วนราชการที่ชัดเจน พร้อมเน้นย้ าเ พ่ือสร้างความตระหนักรู้ 
การพิจารณามอบหมายงานที่ท้าทาย งานที่มีความหมาย งานที่ต้องใช้
ความคิดสร้ างสรรค์ , การให้ค าแนะน าส าหรับผลการด า เนินงาน 
(Feedback) การแนะน าการท างานด้วยวิธีการที่เหมาะสม (Coaching 
และ Mentoring) ตลอดจนมีแผนการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น การให้อิสระในการท างานตามกรอบ
ของกฎระเบียบทางราชการ และการพิจารณา Role Model เพ่ือให้เป็น



แบบอย่างในการท างาน เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ของการประยุกต์ใช้
แนวทางการบริหารบุคลากรของ Google กับส่วนราชการนั้น อยู่บน
พ้ืนฐานข้อเท็จจริงในความแตกต่างระหว่าง Googlers และ Govers ด้วย 
แต่อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความเข้าใจในลักษณะ
เด่นของ Gen Y ประกอบกับแนวทางการบริหารบุคลากรที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพให้แก่ Gen Y นั้น จะส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานของ
ส่วนราชการในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้นโยบายการ
ลดจ านวนบุคลากรภาครัฐ เพราะเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเดิมที่มี
อยู่ให้มีประสิทธิภาพในการท างานที่ดี มากยิ่งขึ้น ทดแทนกับจ านวน
บุคลากรภาครัฐที่จะต้องลดลงต่อไปในอนาคต (ซึ่งสวนทางกับภารกิจงาน
ต่าง ๆ ของส่วนราชการทีเ่พ่ิมมากขึ้นในทุก ๆ ปีอย่างต่อเนื่อง) 
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