
Civil Service Training Institute
Office of the Civil Service Commission

Ê¶ÒºÑ¹¾Ñ²¹Ò¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¾ÅàÃ„Í¹  ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ¡.¾.

Main Issue: Leadership Development

Appetizer
  Whale Done! ¡ÒÃÊÃŒÒ§¾ÅÑ§ÊÑÁ¾Ñ¹¸ÀÒ¾àªÔ§ºÇ¡¡Ñº¤¹ã¹Í§¤ �¡Ã

Rice and Noodle
  ÀÒÇÐ¼ÙŒ¹Ó 5 ÃÐ Ñ́º

Tom Yam
  à¤Åç´ÅÑº ¾Ñ²¹ÒÀÒÇÐ¼ÙŒ¹ÓãËŒä´Œ¼Å

ASEAN Dessert
Chopsticks
  Tool ÊÓËÃÑº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã “On the Job Training & Coaching”

M E N U
Development Journal for Civil Servants
Volume 3/Year 4   June - September 2013



M E N U2

ÊÒÃ¨Ò¡...ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃÊÒÃ¨Ò¡...ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

รัตนา  อุบลสิงห
ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน

และบรรณาธิการ

รัตนา  อุบลสิงห   บรรณาธิการ 

ผูเขียนบทความ

สุทธิลักษณ  เอื้อจิตถาวร นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

รพีพร  มณีพงษ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

จันทนา  สิทธิวรนันท   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญพิเศษ

สุรีพร  ภัทราพรนันท นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ภาคภูมิ  เกตุแกว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 ในที่สุด D Menu (Development Journal) ประจำป พ.ศ. 2556 
ก็มาถึงฉบับสุดทายปลายปงบประมาณแลวนะคะ จึงขอสงทายพรอมกับ
การเกษียณอายุราชการของทานผูอานหลายๆ ทาน (รวมถึงบรรณาธิการ) 
ดวยการทิ้งทายเปนของฝากสำหรับผูที่จะกาวเปนผูบริหารตอไปในอนาคต 
ในหัวเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเปนผูนำท่ีดี น่ันก็คือ “Leadership Development” 
 เมนูเรียกน้ำยอย (Appetizer) ฉบับน้ี เร่ิมดวยการสรางสัมพันธภาพ
เชิงบวกกับคนในองคกรโดยใชหลักการงายๆ ชนิดที่ “วาฬบอกเยี่ยม” 
เลยทีเดียว และหากทานผูอานสามารถนำเกร็ดที่วานี้ไปปฏิบัติได อยาง
ตอเนื่องทานอาจจะไดรับการยกนิ้วใหเปนผูนำที่ยอดเยี่ยมก็เปนได และ
หากตองการเปนผูนำอยางเขมขนคอลัมนอาหารจานหลัก (Rice and 
Noodle) ของเราในฉบับนี้ไดนำ “ภาวะผูนำ 5 ระดับ (The 5 Levels of
Leadership)” มาเสริฟทานถึงที่ดวยความรูเกี่ยวกับแนวทางในการเปน
ผูนำตั้งแตกาวแรกไปสูจุดสูงสุดของผูนำที่สมบูรณแบบ และเพิ่มรสชาติ
ใหแซบยิ่งขึ้นในคอลัมน Tom Yam ซึ่งวาดวย “เคล็ดลับ พัฒนาภาวะ
ผู นำใหไดผล” โดยการนำเทคนิคการวางแผนพัฒนาตนเองใหมีทั ้ง
คุณธรรมและทักษะของการเปนผู นำไดอยางสำเร็จดวยวิธีการงายๆ  
 สวนของหวานรสละมุนในคอลัมน ASEAN Dessert ฉบับนี ้ 
เปนเร่ืองราวความคืบหนาของการเตรียมความพรอมดานภาษาตางประเทศ
สำหรับขาราชการพลเรือนที่ดำเนินการโดยสำนักงาน ก.พ. แถมทาย
ดวยอาวุธ (ลับ) สำหรับผูนำเพื่อนำไปใชในการพัฒนาบุคลากร นั่นก็คือ 
เทคนิคการฝกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On-the-Job Training) และ
การสอนงาน (Coaching) ในคอลัมน Chopsticks ซึ ่งหากพิจารณา
อยางผิวเผินแลว หลายทานอาจจะนึกวาเปนเทคนิคอยางเดียวกัน 
แตหากไดลิ้มรสตอไปแลว ก็จะพบความแตกตางระหวางสองเทคนิคนี้
เพื่อผูนำสามารถนำไปใชพัฒนาบุคลากรในองคกรไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 สุดทายนี้ กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวา สาระความรูที ่
นำมาจัดไวใน D Menu ฉบับนี้ คงจะมีสวนชวยใหทานผูอาน เปนผูนำ
ที่สมบูรณแบบไดทั้งในปจจุบันและอนาคตนะคะ…
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 ผูนำท่ีดีจะตองมีคุณสมบัติท้ัง 2 ประการ คือ มีคุณธรรม และมี
ทักษะ ขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได ถึงจะมีคุณธรรมแตหากขาดทักษะ
ในการทำงานใหดี ก็เปนผูนำที่ดีไมได หรือมีแตทักษะ เกงในงานแตขาด
คุณธรรม ก็ไมสามารถที่จะเปนผูนำที่ดีได

         Virtues X Skills = Leader
 คุณธรรมของผูนำมีมากมายหลายประการ มีหนังสือหลายเลม
บอกสูตรการพัฒนาผูนำ เชน Stephen Covey แนะใหพัฒนาลักษณะนิสัย 
7 ประการ ในอดีตผูนำที่ยิ่งใหญอยาง Benjamin Franklin ก็เปนตัวอยาง
ในการพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมประจำตัว 13 ประการ ไดแก การควบคุม
อารมณ การพูดจาอยางระมัดระวัง ความเปนระเบียบเรียบรอย ความแนวแน 
ความประหยัดมัธยัสถ ความมานะพยายาม ความจริงใจ ความยุติธรรม 
ความพอประมาณ ความสะอาด ความสงบ ไมประพฤติผิดในกาม และ
ความออนนอมถอมตน Benjamin Franklin พัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะ
เหลานี้ไดสำเร็จโดยเขาวางแผนพัฒนาตนเองและฝกหัดตนเองทุกสัปดาห 
และทบทวนตัวเองอยางสม่ำเสมอ กลาวกันวาเขาใชเวลา อยางนอย
4 สัปดาหในแตละปในการพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะที ่ตองการ 
จนผู คนทั ่วไปสามารถมองเห็นพฤติกรรมที ่สะทอนคุณลักษณะ 13 
นั้นอยางเดนชัด
 Jonathan Fanning พูดถึงการวางแผนพัฒนาตนเองงายๆ และ
ไดผลวา ตอง Focus และมี Feedback คือ Focus วาจะเราอยากพัฒนา
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ฝกฝนตัวเองใหมีคุณธรรมขอใด คุณธรรมของผูนำอาจมีมากมายหลายประการ 
ดังเชนคุณธรรม 13 ขอของ Benjamin Franklin แตควรเริ่มฝกฝนทีละ 3  
ตัวกอน ไมตองมาก และตองทบทวนตัวเองหรือ Feedback สม่ำเสมอวา
ทำไดดีขึ้นแลวหรือยัง
 ตัวอยางเชน เราอาจตองการพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะที่ดี 
3 ประการ คือในเรื่องของการมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน การแสดงออกใหเห็นวา
ตัวเองมีความกลา และมีความรับผิดชอบ ดังนั้น สิ่งที่ควรทำก็คือการ
วางแผนพัฒนาตนเองวาภายใน 3 สัปดาห เราจะพัฒนาใหตัวเราเกิดความ
เปล่ียนแปลงอยางชัดเจนไดอยางไร ในสัปดาหแรก สัปดาหท่ีสอง และสาม 
ในแตละวันเราอาจต้ังคำถามถามตัวเองวาวันน้ีเราจะทำอะไรท่ีจะแสดงใหเห็น
ถึงการมีวิสัยทัศนที ่ชัดเจน หรือมีความกลามากขึ ้น หรือแสดงความ
รับผิดชอบใหเห็นมากขึ้น What will I do? และเมื่อสิ้นสุดในแตละวันก็
ทบทวนตัวเองว าส ิ ่งท ี ่ เราทำนั ้นม ันใช ได หร ือทำไดด ีแล วหร ือย ัง 
How did it work? เราอาจจะจดบันทึกไว แลววางแผนตอไปวาในวันพรุงน้ี
จะตองทำอะไรอีก เราอาจจะใชวิธีดูตัวอยางจากผูนำที่เราชื่นชอบ หรือ
อานหนังสือหรือใชวิธีการอื่นๆ ที่เราสนใจแลวปฏิบัติฝกหัดทำ ทำซ้ำเชนนี้
อยางสม่ำเสมอจากสัปดาหที่ 1 2 3 แลวทำซ้ำอีก สัปดาหที่ 1 2 3 ตอไป
เรื่อยๆ เราอาจใหเพื่อนหรือคนรอบขางชวย Feedback ใหก็ได หากทำ
เชนนี้อยางสม่ำเสมอ Focus & Feedback ซ้ำใน 3 สัปดาหตามแผน 
จะพบวาเราสามารถสรางคุณลักษณะ 3 ประการนี้ไดจริงๆ นี่เปนการ
วางแผนพัฒนาตนเองที่งายที่สุดและไดผลดีที่สุด 

ที่มา : Jonatha Fanning. The Simplest and Most Effective Leadership Development Planw (www.Youtube.com) 
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สุทธิลักษณ เอื้อจิตถาวร 
Tom Yam



M E N U4

Whale Done!

 ในการฝกปลาวาฬใหทำการแสดง ครูฝกจะตองเริ่มตนจากการ
ทำใหปลาวาฬเชื่อใจวาครูฝกเปนมิตร ไมเปนอันตราย เมื่อปลาวาฬรูสึก
ไววางใจและมีสัมพันธภาพที่ดีกับครูฝกแลว จึงจะทำการฝกหัดการแสดง 
ระหวางการฝก เมื่อปลาวาฬทำไดหรือมีพฤติกรรมตามที่ครูฝกตองการ 
ก็จะไดรับอาหารหรือไดรับการเอาใจใสดูแลหรือช่ืนชมจากครูฝกเปนรางวัล
ทุกครั้ง ซึ่งทำใหเกิดความรูสึกดีและเขาใจวาทำไดถูกตองแลว ครูฝก
จะพยายามทำการฝกใหมากยิ่งขึ้นจนประสบความสำเร็จและสามารถ
ถายทอดความรูสึกดีๆ นั้น ผานการแสดงไปสูผูชม แตหากปลาวาฬยัง
ไมทำตามที่ตองการหรือทำไดไมดีพอ ครูฝกก็จะเบี่ยงเบนพลังดวยการ
ไมสนใจและไมใหเวลากับพฤติกรรมที่ผิดพลาดหรือไมตองการนั้น
 ดวยวิธีการเดียวกันเม่ือนำมาใชกับการสรางสัมพันธภาพในองคกร
หรือทีมงาน การสรางความเช่ือม่ันตอกันจึงเปนส่ิงจำเปนลำดับแรกท่ีหัวหนา
หรือผูสอนงานจะตองทำ โดยการแสดงออกใหเห็นถึงความต้ังใจอยางแทจริง
ท่ีจะสรางสัมพันธภาพท่ีดี ทำใหเกิดความเคารพและเชื่อม่ันในแนวทางท่ีจะ
ทำใหบรรลุเปาหมายของงานหรือส่ิงท่ีตองการใหเกิดข้ึนอยางชัดเจน โดยอาจใช
วิธีเปดใจพูดกับทุกคนในที่ประชุมถึงสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นในองคกรดวย
ความจริงใจ และมุงมั่น
 

¡ÒÃÊÃŒÒ§¾ÅÑ§ÊÑÁ¾Ñ¹¸ÀÒ¾
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 การพัฒนาคนสามารถทำไดหลายวิธี แตจะใชวิธีใดใหไดผลก็ตอง
ขึ้นอยูกับวาจะพัฒนาทักษะ ทัศนคติ หรือความรูใด? ใหกับใคร? บางคน
ก็ชอบท่ีจะมีพ่ีเล้ียงหรือหัวหนาคอยบอกคอยสอนอยูใกลๆ แตบางคนก็ชอบ
แคคำชี้แนะกวางๆ เทาท่ีเขาตองการ ท่ีสำคัญพี่เล้ียงกับผูถูกสอนจะตองมี
ความรูสึกท่ีดีตอกัน ผลของการพัฒนาก็จะมีความยั่งยืน ถาผูสอนเพียงแต
บอก ชี้แนะตามหนาที่โดยไมมีความรูสึกที่ดีและผูกพันตอกัน ผูถูกสอน
ก็อาจจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเพียงดานความรูหรือทักษะที่อาจใชไดเพียงแค
การปรับปรุงแกไขความผิดพลาดของงาน แตหากท้ังสองฝายมีความรูสึกท่ีดี
ตอกันก็จะสามารถหลอหลอมจิตใจใหเปนทีมเดียวกัน สามารถสรางสรรค
พัฒนางานใหเหนือกวาความคาดหวังได
 เคน แบลนชารด ไดกลาวไวในหนังสือ “วาฬบอกเยี่ยม” วาพลัง
สัมพันธภาพเชิงบวกระหวางครูฝกกับปลาวาฬมีผลตอการฝกอยางคาดไมถึง 
ซ่ึงเทคนิคน้ีสามารถนำมาใชกับการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาทีมงานได วิธี
การสรางแรงจูงใจเชิงบวกตามแนวทางของ เคน แบลนชารด มี 3 สวนหลักๆ  
สวนแรกคือ การสรางความเช่ือม่ัน สวนท่ีสองเปนการตอกย้ำในส่ิงท่ีดี และ
สวนท่ีสามเม่ือเกิดความผิดพลาดตองเบ่ียงเบนพลังออกไปจากความผิดพลาดน้ันเสีย

Appetizer
สุรีพร ภัทราพรนันท 
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 เมื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับบุคคลหรือทีมงานไดแลวสิ่งที่ตองทำ
ตอไปคือ การตอกย้ำในสิ่งที่ดี คือการสังเกต พฤติกรรมที่คาดหวังหรือ 
“จับถูก” ซึ่งเปนสิ่งสำคัญ บางคนอาจบอกวาทำไดยากที่จะเปลี่ยนมาเปน
คนท่ีมองแตส่ิงท่ีถูกตองหรือส่ิงท่ีดีของผูอ่ืน เพราะมักเคยชินกับการ “จับผิด” 
ดังนั ้น การเปลี ่ยนตนเองใหจับตามองแตสิ ่งที ่ดี จึงเปนการเริ ่มตน
ของการสรางแรงจูงใจเชิงบวก และกุญแจไปสูความสำเร็จในการสราง
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน  เมื่อไดพบเห็นสิ่งที่ดีหรือการกระทำที่เปนไปตาม
ความคาดหวังแลวจะตองใหรางวัลในทันที โดยที่ไมตองรอจนเสร็จงาน 
หัวหนาบางคนอาจเห็นวามีคนอ่ืนชมลูกนองไปแลว ไมตองชมอีกก็ได ส่ิงน้ี
เปนอันตรายเพราะความเชื่อมั่นตอหัวหนาจะหดหายไปได รางวัลที่ใหนั้น
อาจเปนการกลาวช่ืนชมดวยความจริงใจ การมอบหมายงานสำคัญเพ่ิมเติม
สำหรับผูท่ีตองการความทาทาย เปนตน ซ่ึงการใหรางวัลในแตละกาวของ
การทำงานจะเปนแรงกระตุนที่สำคัญใหทำงานไดสำเร็จตามเปาหมาย 
การใหรางวัลเพ่ือกระตุนใหเกิดพฤติกรรมท่ีมุงหวัง ก็มีความแตกตางกันไป
ในคนแตละคน รางวัลที่ใชไดผลกับคนหนึ่งอาจใชไมไดผลกับอีกคนหนึ่ง 
ดังน้ันหัวหนาก็ตองเขาใจความตองการของสมาชิกในทีมงานแตละคนดวย 
นอกจากน้ี เม่ือกลาวช่ืนชมหรือใหรางวัลจะตองบอกใหชัดเจนวาเขาไดทำส่ิง
ที่ถูกตองแลว ถายทอดความรูสึกที ่ดีดวยความจริงใจและซื่อตรงกับ
ความรูสึกนั้น พรอมทั้งสนับสนุนใหสรางสรรคผลงานที่ดีตอไป
 

ในทางตรงก ันข าม ถาทีมงานยังไม สามารถพัฒนาพฤติกรรมได 
ตามที่ตองการ หรือเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น จงเบี่ยงเบนพลังออกไป 
ดวยการไมใหเวลาหรือไมใหความสนใจกับความผิดพลาดนั้น แตตองมี
การอธิบายถึงขอผิดพลาดหรือปญหาโดยเร็วที่สุดทันทีที่รูอยางชัดเจนและ
ปราศจากการตำหนิติเตียน  แสดงใหเห็นถึงผลกระทบหรือขอผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นตอองคกร หากเปนการเหมาะสมหัวหนาควรมีสวนรวมในการ
รับความผิดพลาดน้ันดวย และควรทบทวนหนาท่ีหรือเปาหมายโดยละเอยีด
และชัดเจนอีกครั ้งเพื ่อไมใหเกิดความผิดพลาดอีก และแสดงออกถึง
ความไววางใจและมั่นใจในการมอบหมายใหทำงานอยางตอเนื่องตอไป 
 หัวหนาสวนใหญมักชอบตอกย้ำเรื่องเดิมที่ลูกนองหรือทีมงาน
ทำผิดพลาด ใชหรือไม ? 
 ในฐานะที่คุณเปนหัวหนาซึ่งมีความรับผิดชอบโดยตรงในการ
พัฒนาคนในทีม ลองสำรวจตัวเองวาคุณมีสัมพันธภาพที่ดีกับทีมงาน
แลวหรือไม ? ทีมงานเชื่อมั่นไววางใจในตัวคุณหรือไม ? ถาคิดวายังมี
สัมพันธภาพกับทีมงานไมดีพอ ลองเอาเกร็ด “วาฬบอกเยี่ยม” ไปใชดู 
แลวทบทวนตัวเองวาทำไดดีตามที่มุงหวังแลวหรือยัง ถาทำไดดีแลวก็ให
รางวัล ชื่นชมกับความกาวหนาของคุณเองในระหวางทาง อดทน และ
ทำตอไปเรื่อยๆ จนประสบความสำเร็จ แลวจะมีคนบอกคุณวา 
“คุณเปนผูนำที่ยอดเยี่ยม”

Appetizer
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 ผูนำมีความสำคัญอยางมากกับการอยูรอดหรือความกาวหนา
ของหนวยงาน ไมวาหนวยงานจะมีขนาดใหญหรือเล็กเพียงใด ปจจุบัน
ไดมีการศึกษาถึงเรื่องของผูนำกันอยางกวางขวางโดยเฉพาะประเด็นเรื่อง
ของการสรางภาวะผูนำซ่ึงความจริงไมใชเร่ืองใหม แตเปนประเด็นท่ีท้ังแวดวง
นักวิชาการหรือ CEO ที่มีชื่อเสียงไดพูดถึงในประเด็นนี้อยางมากมาย เชน
แจค เวลซ (Jack Welch) ไดพูดถึงภาวะผูนำที่เหมาะสมจากประสบการณ
การบริหารงานที่ประสบความสำเร็จของเขา ซึ่งประกอบไปดวย 4E สรุปได 
ดังนี้ 
 Energy (Drive, Embraces Change) ตองเปนผูนำท่ีเปยมไปดวยพลัง 
ชื่นชอบการลงมือปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลง และรูสึกตื่นเตนเมื่อตองเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลง
 Energize (Vision, Sparks Others) ตองเปนผูนำที่สรางชีวิตชีวา 
จุดประกาย และกระตุนใหกับผูใตบังคับบัญชา สามารถผลิตผลงานออกมาได
 Edge (Strong Competitor, Makes Difficult Decisions) ตองมี
จิตวิญญาณของการแขงขัน รูถึงคุณคาของความรวดเร็ว มีความมั่นใจ รู
จังหวะวาชวงใดท่ีรุกหรือจะรับ กลาตัดสินใจในสถานการณท่ียากตอการตัดสินใจ
 Execute (Delivers Result, Consistent Performer) มีความสม่ำเสมอ
ในการสรางผลงาน และมักจะผลิตผลงานไวสูงกวามาตรฐานที่กำหนด
 หรือ สตีเฟน โคว่ี (Stephen Covey) ไดพูดถึง 4 Roles of Leadership 
ซึ่งประกอบไปดวย 
 Path Finding (การคนหาเสนทางความกาวหนา/การพัฒนา) Aligning 
(กำหนดทิศทางไปในแนวทางเดียวกัน) Empowering (การมอบอำนาจ) 
Role Model (การเปนแบบอยางท่ีดี)
 แมวาเรื่องภาวะผูนำไดมีการเผยแพรมาหลายป แตยังมีหลายคน
เขาใจผิดคิดวาภาวะผูนำเปนเรื่องที่คนตองมีมาตั้งแตเกิดหรือประเภท Born 
to be แตความเปนจริงเรื ่องของภาวะผูนำเปนเรื ่องที่สามารถเรียนรูได 
พัฒนาได จอหน ซี. แม็กเวลล มองวาภาวะผูนำเปนเรื่องที่สำคัญสามารถ
กำหนดชะตาชีวิตขององคกรได ซ่ึงแม็กเวลลไดแบงภาวะผูนำออกเปน 5 ระดับ 
ระดับท่ี 1 ตำแหนงหนาท่ี เปนจุดเร่ิมตนของการเปนผูนำและตองพัฒนาตนเอง
ระดับที่ 2 การยอมรับ เนนสรางสัมพันธกับทีมงาน เพื่อใหไดการยอมรับ
ระดับที่ 3 การสรางผลงาน แสดงฝมือใหเห็น พรอมกับทำใหทีมงานสราง
 ผลงานออกมา
ระดับที่ 4 การพัฒนาคน มุงพัฒนาคนอื่นใหเปนผูนำที่มีประสิทธิภาพ
ระดับที่ 5 จุดสูงสุด เปนผูนำที่สมบูรณแบบ

ÃÐ Ñ́º·Õè 1 µÓáË¹‹§Ë¹ŒÒ·Õè
 ตำแหนงหนาท่ีเปนภาวะผูนำระดับเร่ิมตน เปนผูนำแบบยึดตำแหนง
หนาที่มีพื้นฐานมาจากสิทธิ ซึ่งอาจจะมาจากตำแหนงและคำนำหนา ผูนำ
ระดับนี้เปนหัวหนาไดแตอาจจะไมไดเปนผูนำเสมอไป มีลูกนองแตอาจไมมี 
“เพื่อนรวมทีม”เชน ผูบริหารประเทศ หรือผูบริหารหนวยงานที่มักจะยึดกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย เพื่อเปนการควบคุมคนอื่นใหทำตามภายใต
ขอบเขตของการเปนนาย และจะปฏิบัติตามเฉพาะที่จำเปนเทานั้น เปน
ตำแหนงหนาที่เปนภาวะผูนำระดับเดียวที่ตองไมใชความสามารถหรือความ
พยายาม ใครก็อาจสามารถถูกเลือกใหมาดำรงตำแหนงได แตถาไดรับแตงต้ัง
ใหดำรงตำแหนงก็สามารถใชประโยชนจากการดำรงตำแหนงนั้นใหเกิด
ประโยชนสูงสุดได ไดแก 1) เลิกใชตำแหนงหนาที่กดดันคนอื่น แตโนมนาว
สรางแรงบันดาลใจใหกับทีมทำงาน 2) อยาสนใจสิทธิที ่มีอยูในตำแหนง 
พยายามพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองเพ่ือใหเปนผูนำอยางแทจริง 3) มีปฏิสัมพันธ
กับคนอื่น ชวยเหลือทีมงานใหประสบความสำเร็จ

 á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òµ¹àÍ§ãËŒ¼‹Ò¹ÃÐ´Ñº·Õè 1 ไดแก  
ขอบคุณคนที่เชิญคุณมารับตำแหนงผูนำ เพราะคนเหลานั้นมีความเชื่อมั่น
ในตัวคุณทุมเทหาทางพัฒนาดานการเปนผูนำท่ีดีข้ึน สรางรูปแบบการเปนผูนำ
ของตัวเอง โดยลองใชคำถาม 3 ขอ เราเปนคนแบบไหน คานิยมของเราเปน
อยางไร เราอยากเปนผูนำแบบไหน เนนเร่ืองศักยภาพ และวิสัยทัศน เนนเร่ือง
ความสัมพันธกับลูกนอง พยายามแสดงการช่ืนชม และ พยายามถามความเห็น
ของคนในทีม
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ÃÐ Ñ́º·Õè 2 ¡ÒÃÂÍÁÃÑº
 เปนระดับภาวะผูนำที่เนนเรื่องความสัมพันธ ผูคนยอมทำตาม
เพราะวาอยากทำ เปาหมายของผูนำระดับที่ 2 ไมใชการรักษาตำแหนง
ของตัวเองไว แตเปนการทำความรูจักผูคนของคุณและหาทางเขากับคน
เหลานั้น ดังนั้น หัวใจสำคัญของระดับนี้ คือ คุณตองชื่นชอบทีมงานของ
ตัวเอง

 á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òµ¹àÍ§à¾×èÍãËŒ¼‹Ò¹ÃÐ´Ñº·Õè 2 ไดแก 
ตองมีทัศนคติที่ดีตอคนอื่น ทำความรูจักตนเอง เขาใจตนเอง แสดงให
ทีมงานเห็นวาคุณเห็นคุณคาของทีม ประเมินวาตนเองรูจักทีมงานดีแคไหน
ยอมรับทั้งขอดีและขอเสียของคนอื่น ตั้งเปาไวที่ความสนุกสนาน จงเปน
ผูใหกำลังใจทีมงาน  เอาใจใสและพูดอยางตรงไปตรงมา 

ÃÐ Ñ́º·Õè 3 ¡ÒÃÊÃŒÒ§¼Å§Ò¹
 ภาวะผูนำในระดับน้ีเนนท่ีผลงาน ผูคนยอมทำตามเพราะสิ่งตางๆ 
ที่คุณทำใหกับองคกร การเปนผูนำที่ดีไมใชแคการสรางบรรยากาศในการ
ทำงานที่ดีเทานั้นแตตองทำงานตางๆ ใหสำเร็จดวย ในระดับของการสราง
ผลงานนี้ผูคนเริ่มทำตามผูนำ อีกทั้งผูนำจะมีความนาเชื่อถือและสามารถ
โนมนาวหรือผลักดันใหคนอ่ืนทำส่ิงตางๆ ได เพราะส่ิงตางๆ ท่ีผูนำทำใหกับ
องคกร ภาวะผูนำในระดับน้ีผูนำจะเปนผูเร่ิมตนในการสรางการเปล่ียนแปลง
สามารถจัดการปญหายากๆ และเผชิญอุปสรรคที่สลับซับซอนนานาได 

 á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òµ¹àÍ§à¾×èÍãËŒ¼‹Ò¹ÃÐ´Ñº·Õè 3 ไดแก è 
อยากไดทีมงานแบบไหนตองทำตัวแบบน้ัน  เขาใจวาทีมงานแตละคนสรางผลงาน
ตองแสดงวิสัยทัศนอยางตอเนื่อง ผูเริ่มตนสรางความเปลี่ยนแปลง ตองมอง
หาวิธีการปรับปรุงทีมใหดีขึ้น

ÃÐ Ñ́º·Õè 4 ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤¹
 ภาวะผูนำระดับน้ี เนนการสรางคน ผูคนยอมทำตามเพราะส่ิงท่ีคุณ
ไดทำใหพวกเขา ผู นำจะทำผลงานไดดีไมใชเรื ่องของอำนาจแตเปน
ความสามารถในการใหอำนาจผูอื่น ผูนำในระดับนี้จะนำตำแหนงหนาที่ 
ความสัมพันธ และความสามารถในการสรางผลงานไปทุมเทชวยเหลือทีมงาน
และพัฒนาผูคนเหลานั้นใหกลายเปนผูนำดวยฝมือของพวกเขาเอง ผูนำ
ในระดับนี้จะชวยเปลี่ยนแปลงชีวิตของทีมงานสงผลใหพวกเขายอมทำตาม
ผูนำ เพราะผูนำไดทำสิ่งตางๆ ใหพวกเขามากมาย

 á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òµ¹àÍ§à¾×èÍãËŒ¼‹Ò¹ÃÐ´Ñº·Õè 4 ไดแก 
วางแผนจะพัฒนาตนเองและพัฒนาผูนำคนอ่ืนๆ เลือกพัฒนากลุมคนท่ีเกงท่ีสุด  
ทุมเทเวลาไปพัฒนาผูนำมุงมั่นทุมเทในการสรางกระบวนการพัฒนา ผูนำ
ระดับนี้ จะทำหนาที่เปนผูนำคนอื่นโดยใชรูปแบบที่แตกตางกันไปซึ่งตอง
อาศัยความคิดสรางสรรคและความม่ันใจ นอกจากน้ียังตองสรางกระบวนการ
และเสถียรภาพในการพัฒนา เปนพี่เลี้ยง ผสมผสานดานที่ออนโยนกับดาน
ที่หนักแนน ทำใหคนอื่นกระตือรือรน โดยสรางแรงบันดาลใจใหคนอื่น
อยากทำงานใหสำเร็จ พยายามสรางบรรยากาศที่กระตุนใหลองทำสิ่งใหมๆ 
และมีความสนุก “เปนผูนำ เปนแบบอยาง เปนพี่เลี้ยง” ที่ใครๆ ก็เขาหา
ไดงาย 

ÃÐ Ñ́º·Õè 5 Ø̈´ÊÙ§ÊØ´
 ภาวะผูนำระดับนี้เนนความเคารพนับถือ ผูคนยอมทำตามเพราะ
ตัวคุณ และสิ่งที่คุณเปนตัวแทน คนสวนใหญเรียนรูที่จะปนจากระดับที่ 
1 – ระดับท่ี 4 แตสำหรับระดับท่ี 5 น้ัน นอกจากจะใชความพยายาม ทักษะ
และความตั้งใจจริงแลวยังตองใชความสามารถสูงอีกดวย ผูนำท่ีมีพรสวรรค
เทานั้นที่จะไปถึงจุดดังกลาวได ถามีคนที่นาเคารพนับถือ นาคบหา และ
สรางผลงานได คนแบบนี้ก็โนมนาวหรือผลักดันคนอ่ืนและลูกนองไดไมยาก 
ผูนำระดับที่ 5 จะชวยสรางองคกรในระดับที่ 5 ขึ้นมา ผูนำแบบนี้จะสราง
โอกาสในแบบที่ผูนำคนอื่นๆ ทำไมได และสรางผลงานดีๆ ที่ตกทอดไปสู
คนรุนหลัง

 á¹Ç·Ò§¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÑÇãËŒ´Õ·Õ èÊØ´ã¹ÃÐ´Ñº·Õ è 5  ไดแก 
ออนนอมและยอมรับความรูจากคนอื่น เนนเรืองที่ตนเองถนัด คุณตองมี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สรางกลุมบุคคลใกลชิดที่คอยชวย
ไมใหคุณลืมตัว ทำเฉพาะงานที่สำคัญ สรางสภาพแวดลอมที่ชวยพัฒนา
ภาวะผูนำ ปจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่งในการสรางองคกรระดับที่ 5 คือ
การสรางและรักษาบรรยากาศที่ผูนำจะไดรับการพัฒนาอยูอยางตอเนื่อง 
สรางสุดยอดผูนำ ทุมเทเพ่ือพัฒนาผูนำท่ีดีท่ีสุดในองคกร คนไหนท่ีมีศักยภาพ
ที่เปนผูนำไดดีเทากับคุณควรเขาไปเปนพี่เลี้ยงใหแบบตัวตอตัว วางแผน
มอบสิ่งดีๆ ไวใหคนรุนหลังใชความสำเร็จดานภาวะผูนำเปนพื้นฐานเพื่อ
ทำสิ่งที่ยิ่งใหญขึ้น 

 ดวยความที่ภาวะผูนำมีความสำคัญเปนอยางมากตอการ
กำหนดเสนทางขององคกร ดังนั้น เรื่องของภาวะผูนำ 5 ระดับก็เปนเรื่อง
ท่ีถือไดวานาสนใจไมนอยสำหรับผูนำทุกๆ คนท่ีอยากจะพัฒนาตนเอง ใหกาว
ไปสูการเปนผูนำในจุดสูงสุด ซ่ึงนอกจากประโยชนท่ีจะไดในระดับบุคคลแลว 
องคกรเองก็ถือไดวาจะไดรับประโยชนจากเรื่องดังกลาวไปดวย
 ถึงแมวาเรื่องของภาวะผูนำจะเปนที่สนใจอยางกวางขวาง
ท้ังในภาคเอกชนและภาคราชการ แตก็มีคนจำนวนไมนอยท่ีสนใจในประเด็นน้ี 
แตไมรูวาจะเร่ิมศึกษาหรือเร่ิมพัฒนาตนเองอยางไร หนังสือเลมน้ีจึงสามารถ
ใชเปนคูมือสำหรับผูที่สนใจการพัฒนาดานภาวะผูนำไดเปนอยางดี ดังนั้น
คงเปนการดีไมนอยที่จะไดมีการเผยแพรความรูในเรื่องดังกลาวใหกับบุคคล
ที่สนใจ

ที่มา :
Jeffrey Krames. Jack Welch and the 4 E's of Leadership: 

 How to Put GE's Leadership Formula to Work in 

 Your Organization.//:McGeraw-Hill.
จอหน ซี. แม็กเวลล. 2555. ภาวะผูนำ 5 ระดับ. แปลโดย วันดี อภิรักษธนากร. 
 กรุงเทพฯ : เนชั่นบุคส
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“ On the Job 
Training &  
Coaching”

จันทนา สิทธิวรนันท

 ปจจุบันองคกรตาง ๆ จะตองเตรียมความพรอมของบุคลากร
ใหทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน สำหรับหนวยงานภาครัฐภายใตการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่มีการปรับเปลี่ยนบทบาทและแนวทาง
ปฏิบัติราชการเพ่ือใหเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนภารกิจของประเทศ 
โดยมุงที่จะปรับเปลี่ยนการพัฒนาขาราชการจากการใหเปนผูมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะดาน ยึดกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพเฉพาะสวน 
ใหเปนผู มีความรู รอบดาน รู ลึก และเปนแรงผลักดันที ่สำคัญตอ
ความสำเร็จขององคกร จึงสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง 
และการบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐจะตองไดรับการเพิ่มพูนความรู 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใหสามารถปฏิบัติงานไดตามที่
องคกรคาดหวัง พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๗๒ จึงกำหนดใหสวนราชการ มีหนาที่เพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสรางแรงจูงใจใหแกขาราชการ เพื่อใหขาราชการมีคุณภาพ 
คุณธรรม มีคุณภาพชีวิต มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติราชการใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ซึ่งแนวทางการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสรางแรงจูงใจจะตองสอดคลองกับภารกิจ วิสัยทัศน และยุทธศาสตร
ของแตละหนวยงาน รวมท้ังยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ ตลอดจน
ความจำเปนในการพัฒนาของขาราชการในแตละกลุมและผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการดวย
 ในชวงปที่ผานมา หนวยงานภาครัฐหลายแหงจึงสงเสริม
ใหมีการหมุนเวียนงานสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) เพื่อเปดโอกาส
ใหคนในองคกรไดเรียนรู หาประสบการณจากงานใหม ๆ เปลี่ยน
สภาพแวดลอมการทำงานใหมเปนการกระตุนใหไดพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอยางเต็มท่ี อีกท้ังยังเปนการเตรียมผูนำในอนาคตท่ีมีความรู
และประสบการณเกี่ยวกับงานดานตาง ๆ ในองคกร ซึ่งจะชวยให
การบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาไปสูความ
เปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) แตอยางไรก็ดี 
การหมุนเวียนงานอาจทำใหหลายคนเกิดความกังวลวางานจะตองเกิด
การสะดุด ขาดความตอเนื่อง เนื่องจากการทำงานตองใชเวลาในการ
สั่งสมความชำนาญและโอกาสในการเรียนรูงานใหมของแตละคนอาจ
จะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมการทำงาน
ของแตละหนวยงาน 

Tools ÊÓËÃÑº
¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã

 เครื ่องมือหรือวิธีการในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ 
หรือสมรรถนะในการทำงานมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงเราอาจเลือกใชวิธีไมตอง
ฝกอบรม (Non - training) อาทิ การสอนงาน (Coaching) การใหคำปรึกษา
 (Mentoring), การฝกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On-the-Job Training) และ 
การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) เปนตน  ทีนี้เรามาดูตัวอยาง
วิธีการที่ไมตองใชการฝกอบรม
 1. การฝกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On-the-Job Training : OJT) 
เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากรดวยการฝกปฏิบัติจริงจากสถานท่ีจริง เปนการ
ใหคำแนะนำเชิงปฏิบัติในลักษณะตัวตอตัว (One-on-One) หรือเปนกลุมเล็กๆ 
ในพ้ืนท่ีการทำงาน ในชวงเวลาการทำงานปกติ ซ่ึง (OJT) น้ันจะออกแบบเพ่ือเนน
ประสิทธิภาพการทำงานในลักษณะการพัฒนาทักษะเปนพ้ืนฐาน (Skill – Based) 
ใหพนักงานเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง อีกท้ังองคการสมัยใหม
มักจะใชเคร่ืองมือ OJT ในการสรางบรรยากาศการถายทอด และแลกเปลี่ยน
ความรู  หรือที ่เร ียกวา Knowledge Sharing เพื ่อลดชองวางความรู
ของคนในองคกรใหมากที่สุด 
 วิธีการน้ีมักนำมาใชสำหรับพนักงานใหมท่ีเพ่ิงเขามาทำงาน สับเปล่ียน 
โอนยาย เล่ือนตำแหนง มีการปรับปรุงงานหรือตองอธิบายงานใหมๆ จะเปน
การฝกปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบเพื่อสอนใหทราบและเรียนรู

Chopsticks
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 เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการปฏิบัติงาน 
(Work Instruction) คูมือการทำงาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับ
การทำงาน (Rules & Regulation) หรือเทคโนโลยีใหมๆ ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดการ
รักษาองคความรู และคงไวซ่ึงมาตรฐานการทำงาน แมวาจะเปล่ียนพนักงาน
ท่ีรับผิดชอบ แตองคกรยังคงรักษาความมีประสิทธิภาพในการทำงานตอไปได 
 การฝกอบรมขณะปฏิบัติงานมีขอดีหลายประการ ท่ีเห็นไดชัดคือ
ใชคาใชจายนอยเม่ือเทียบกับการฝกอบรมประเภทอ่ืน การเรียนรูเกิดไดงาย
เนื่องจากผูเรียนเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติและไดรับทราบผลการปฏิบัติ
ของตนไปพรอมกัน การฝกอบรมขณะปฏิบัติงานใหมีประสิทธิผลนั้น ตอง
มีวัสดุอุปกรณเพื่อการฝกอบรมที่เพียงพอ ผูสอนงานจะตองหมั่นเรียนรู
พัฒนาตนเอง ไมติดยึดอยูกับทักษะและความรูแบบเกาๆ ตองรูหลักการ
จูงใจพนักงานใหมีศรัทธาและความคาดหวังในตัวผูสอนในระดับสูงจึงจะ
ทำใหการเรียนรูประสบความสำเร็จ
 2. การสอนงาน (Coaching) เปนเครื ่องมือพัฒนาบุคลากร
แบบหนึ่งที่นำมาใชพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพของพนักงาน 
ถือไดวาเปนกระบวนการที่ผูสอนงานใชเพื่อเสริมสรางและพัฒนาพนักงาน
ใหมีความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และความสามารถเฉพาะตัว 
(Personal Attribute) ดวยวิธีการหรือเทคนิคตาง ๆ ท่ีวางแผนไวเปนอยางดี 
ทำการสอนใหเปนไปตามแผนงานที่กำหนดขึ้น จนกระทั่งสามารถฝกให
พนักงานปฏิบัติงานตามที่สอนใหบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไว โดยผาน

กระบวนการปฏิสัมพันธ (Interactive Process) ระหวางผูสอนงานและ
พนักงาน โดยมากการสอนงานมักจะเปนกลุ มเล็กหรือรายบุคคล 
(One-on-One Relationship and Personal Support) ซ่ึงตองอาศัยเวลา
ในการพัฒนาอยางตอเน่ือง การสอนงานเปนเคร่ืองมือการออกแบบพัฒนา
ความสามารถเฉพาะบุคคล มีการกำหนดเปาหมายหรือผลงานท่ีผูสอนงาน
ตองการหรือคาดหวังใหเกิดข้ึน (Result – Oriented) ระหวางผูสอนงาน
และพนักงานที่จะตองตกลงและยอมรับรวมกัน (Collaborative) เปน
กระบวนการที่ทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีหรือทางบวก (Positive 
Change) โดยอาศัยการใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) โดยปราศจากอคติ 
มีการติดตามและประเมินผล เพื่อใหพนักงานสามารถนำสิ่งที่สอนไปใช
ตอไดจริง ฝกใหพนักงานคิดเปน ทำเปน และแกปญหาได ท้ังน้ีการสอน
งานนั้นมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตองการ 3 ประการ ไดแก
 เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทำงาน - ผูสอนตองทำหนาท่ีในการ
กระตุนดวยการช้ีใหเห็นแนวทางแกไข และใหพนักงานคิดแกไขปญหาตัวเอง 
 เพื่อเตรียมความพรอมกอนที่จะเลื่อนตำแหนง - ผูสอนจะตอง
ทบทวนผลงาน ความสามารถปจจุบัน และกำหนดเปาหมายในการสอนงาน
โดยเนนพัฒนาความสามารถในตำแหนงที่พนักงานจะเลื่อนขึ้นไป
 เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น - ผูสอน
จะตองทำหนาที่ในการคนหาความสามารถที่โดดเดน / ความสามารถที่
ตองปรับปรุงของพนักงาน และจัดลำดับความสำคัญของความสามารถที่
จะพัฒนา หรือตองการเสริม และพัฒนาตามลำดับ

เกิดการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม สถานที่จริง ไมจำเปนจะตองเปนการฝกปฏิบัติในภาคสนามเทานั้น สามารถ
จำลองสถานการณเสมือนจริงเพื่อใหพนักงานไดฝกฝนและฝกปฏิบัติ

จำเปนจะตองใชควบคูไปกับการสอนงานเสมอ เพื่อใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจที่ถูกตองในการปฏิบัติงาน

ไมจำเปนจะตองใชควบคูกับ OJT เปนการสอนในลักษณะ Off-the-Job

 Training ได นั่นก็คือ การสอนที่ไมใชสถานที่หรือสถานการณจริง

เนนใหผูเรียนเกิดทักษะ (Skills) เกิดความชำนาญในการ
ปฏิบัติงานจริง

ใหผูเรียนเกิดความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และทัศนคติ 
(Attitudes) ที่ดีขึ้นจากการสอนงาน

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู จำนวนกลุมคนไมจำเปนตอง
มากนัก เพราะตองใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริงจากสถานที่จริง โดย
ผูสอนจะตองติดตามเพื่อชี้แนะวาขอใดพึงปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ

สามารถทำการสอนงานไดทั้งกลุมคนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการสอนงาน 

On-the-Job Training Coaching
¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§ On the Job Training áÅÐ Coaching

 สรุปวา On-the-Job Training เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาสงเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน เรียนรูงานไปดวยในตัว และนำไปสูทักษะความชำนาญ
ที่เกิดขึ้นในการทำงานตอไป สวน Coaching เปนเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถเฉพาะบุคคล เนนการดึงเอาความรูที่มีอยูเดิมและความรูใหมไป
ประยุกตใชในการทำงานจริงโดยผูสอนงานคอยเปนผูใหคำปรึกษาแนะนำ
 การพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการดังกลาว ยังมีผลตอการเตรียมกำลังคนเพ่ือสืบทอดตำแหนง (Succession Planning) รวมท้ัง การวางแผนเสนทาง
กาวหนา การพัฒนารายบุคคล และการพัฒนาองคกร เชนกัน นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือวาเปนหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองคกรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ กลยุทธในการพัฒนาบุคลากร ชวยทำใหทิศทางหรือแนวทางการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลลัพธตามกรอบเวลาที่กำหนด 
ทำใหมีทิศทางเปาหมายท่ีชัดเจน ยอมจะสงผลตอแนวคิดของการวางกลยุทธท่ีทำใหระบบงานพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมาย
ขององคการที่กำหนดขึ้น การจะเลือกใชวิธีการพัฒนาบุคลากรไมวาจะเปน On-the-Job Training หรือ Coaching หรือทั้งสองอยางรวมกัน
หรือ วิธีการอื่นๆ ก็ตาม ผูบังคับบัญชาตองพิจารณาความเหมาะสมของความรู ทักษะ ความสามารถของผูที่ไดรับการพัฒนา และลักษณะงานดวย  

Chopsticks
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10-18 กรกฎาคม 2556
หลักสูตร “Workshop on Training for Trainers & Presentation Skill” 
สำหรับขาราชการประเทศ ลาว เวียดนาม กัมพูชา พมา และไทย

12-14 มิถุนายน 2556
หลักสูตร “พัฒนาทักษะภาษากัมพูชา 
ณ จังหวัดอุบลราชธานี

27-29 สิงหาคม 2556
หลักสูตร “พัฒนาทักษะภาษาเมียนมาร 
ณ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู (Show and Share)
และติดตามผลการดำเนินการพัฒนาขาราชการเพื ่อ
เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

5-6 กันยายน 2556

8-12 กรกฎาคม 2556
หลักสูตรนักบริหารระดับกลางกับการเตรียมความพรอม
สูประชาคมอาเซียน รุนที่ 4 ณ โรงแรมแกรนดเมอรเคียว 
ฟอรจูน รัชดา
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 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน โดยศูนยสงเสริมจริยธรรมไดจัดกิจกรรม “จำข้ึนใจ” เพ่ือรณรงคสงเสริมจริยธรรมในสวนราชการ 4 แหง โดย
ใชหัวขอการจัดงานวา “ความดีไมมีวันตาย Virtue Never Dies” ประกอบดวยกิจกรรมยกยองเชิดชูขาราชการตัวอยาง การพูดคุยเสวนากับขาราชการ
ตัวอยางของกรมเพื่อใหไดถายทอดหลักคิด แนวทางการปฏิบัติตนและวิธีปฏิบัติงานท่ีสะทอนถึงจริยธรรมขาราชการ และชวยสรางแรงบันดาลใจใหกับ
เพื่อนขาราชการในกรม มีการรองเพลง “ในนามประเทศไทย” รวมกัน ซึ่งเปนเพลงที่แตงขึ้นใหมจากเดิมที่มีเพลง “จำขึ้นใจ” และอีกหลายๆ เพลง
ที่มีความหมายเพื่อกระตุนขาราชการมีกำลังใจและเกิดพลังที่จะมุงมั่นทำงานเพื่อแผนดิน นอกจากนี้ยังมีการแสดงละคร และมีศิลปน เชน คุณธนชัย 
อุชชิน มารวมกิจกรรมดวย เปนการปลูกฝงจริยธรรมผานสื่อศิลป โดยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผานมา ไดจัดที่กรมปาไม และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 
ที่กรมอนามัย สวนอีก 2 กรม คือ กรมศุลกากรและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดในเดือนกรกฎาคม ที่นาชื่นใจคือ ผูบริหาร
ระดับสูงของแตละกรมใหความสำคัญอยูรวมกิจกรรมตลอดงาน ไดแก นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ อธิบดีกรมปาไม และนายแพทยณัฐพร วงษศุทธิภากร 
รองอธิบดีกรมอนามัย ชวยสรางกำลังใจใหกับขาราชการเปนอยางมาก งานน้ีตองขอขอบคุณอาจารยปกรณ วิภาตวัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ท่ีชวย
ออกแบบและจัดกิจกรรม สรางความประทับใจใหแกขาราชการทั้ง 2 กรมเปนอยางยิ่ง

Ethics Promotion Activities
à´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ – ¡Ã¡®Ò¤Á

รองอธิบดีผูเขารวมโครงการพัฒนาผูบริหารหลักสูตร นบส. 2 รุนที่ 5

และขาราชการผูเขารับการฝกอบรมผูนำคลื่นลูกใหมรุนที่ 16 และ 17 เปนเจาภาพจัดงาน Forum

โดยไดรับเกียรติจาก ดร.ณรงคชัย อัครเศรณี อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย มาปาฐกถาเรื่อง 

“อนาคตประเทศไทย ทามกลางพลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาพแวดลอมโลก”
หลังจากนั้นเปนกิจกรรมสรางเครือขายใน Theme งาน Leader Change เริ่มจากการแสดงของ

ศิลปนวาดทรายอาจารยกองเกียรติ กองจันด ีซึ่งมีชื่อเสียงจากการประกวด Thailand Got Talent 

การแสดงของ New-Wave-Leaders รุน 16 “นิ้วของผูนำ” และรุน 17 “ASEAN Got Leader” 

การแสดงดนตรีลีลาศจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ สรางความประทับใจ

ใหแกผูนำเปนศิษยเกาหลักสูตร นบส.2 นบส.1 

New-Wave-Leaders และ HiPPS รุนตางๆ

เปนอยางมาก

18 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2556
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47/101 ถนนติวานนท ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทร. 0 2547 1000 สายดวน 1786
โครงการพัฒนาวิชาการ HRD และเผยแพรประชาสัมพันธ

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  สำนักงาน ก.พ.

ASEAN Dessert
รพีพร มณีพงษ

 กวาทานผูอานจะไดถือ D Menu ฉบับน้ี อยูในมือ ก็คงจะประมาณ
เดือนกันยายน ป 2556 ซึ ่งเปนเดือนสุดทายของปงบประมาณ 2556 
เชนเดียวกัน ในรอบปนี้ เรื่องของอาเซียน หรืออะไรๆ ที่เกี่ยวกับอาเซียน 
ถือเปนเรื่องที่รอนแรงมากจริงๆ ไมพูดถึงเปนไมไดแลว 
 ไมเพียงแตแวดวงขาราชการพลเรือนอยางเราๆ แตยังรวมไปถึง
สถาบันการศึกษาตางๆ สวนภาคธุรกิจ เอกชน แวดวงสื่อสารมวลชนนั้น 
ยิ่งไมตองพูดถึง ตางพรอมใจกันนำเสนอสาระดีๆ ที่เปนประโยชนตอการ
เรียนรูของประชาชนไดอยางทั่วถึง ทำใหเกิดความสงสัยวา ประเทศไทยเรา
จะเปนประเทศที่ใหความสำคัญในการเตรียมการเรื่องนี้ มากที่สุดในบรรดา 
10 ประเทศหรือไม
 

 นอกเหนือจาก ภาษาประเทศเพ่ือนบานแลว ยังไดมีการนำ E-learning 
จากบริษัทเอกชน 5 แหง ท่ีไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ดานภาษาอังกฤษแลววามีคุณลักษณะความเหมาะสม มาใหขาราชการท่ีสนใจ
ไดลงทะเบียนเรียน โดยเบิกเงินคาลงทะเบียนไดจากตนสังกัด โดยหวังวา
กิจกรรมดานภาษาดังกลาว จะเปนอีกทางหนึ่งในการเตรียมความพรอม
ขาราชการในการเขาสูประชาคมอาเซียนไดดวยความมีประสิทธิภาพ

 ในบรรดาการเตรียมความพรอมใหแกขาราชการ นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป นั้น เรื่องของภาษานับเปนเรื่องที่ทุกภาคสวน
กำลังใหความสำคัญเปนอยางยิ่ง สำนักงาน ก.พ. เองไดดำเนินการในเรื่อง
ภาษามาไดระยะหน่ึงแลว คือ การมีบทเรียนออนไลนภาษาญ่ีปุน ภาษาเวียดนาม 
ภาษาอังกฤษ บนระบบ E-learning ของสำนักงาน ก.พ. อยางไรก็ตามในชวง
เดือนเมษายนที่ผานมา สำนักงาน ก.พ. ไดเพิ่มความเขมขนของการพัฒนา
ในเรื่องภาษาประเทศเพื่อนบานมากขึ้น โดยในสวนภูมิภาคไดออกเดินสาย
ใหความรูใน 5 ภาษาของประเทศเพื่อนบาน ไดแก เวียดนาม กัมพูชา ลาว 
มลายู และเมียนมาร โดยเชิญวิทยากรมือฉกาจในแตละภาษาจากมหาวิทยาลัย
ตางๆ เชน ม.อุบลราชธานี ม.ทักษิณ ม.นเรศวร และ ม.นครพนม รวมทั้ง
อาจารยผูชวยสอนซึ่งเปนเจาของภาษา มารวมการฝกออกเสียงที่ถูกวิธี  
สำหรับขาราชการในสวนกลางไดริเริ่มภาษากัมพูชา เวียดนาม และมลายู 
โดยมอบให มศว.ประสานมิตร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รับหนาที่สอน
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