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แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลกรมวิทยาศาสตร�บริการสู�การบริการที่เป�นเลิศ 

กัญญา ม�วงแก�ว 
นักวิทยาศาสตร�ชํานาญการ 

กรมวิทยาศาสตร�บริการ 
 

ท่ีมา/ความสําคัญของป&ญหา 

ตามแผนยุทธศาสตร1การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2561) มุ งเน�นการสร�าง 

ความเป:นเลิศในการให�บริการประชาชน ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให�บริการ นําไปสู การเพ่ิมขีด

ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข งขัน โดยทบทวนข้ันตอน 

ปรับปรุงกระบวนงาน หรือ แก�ไข กฎหมาย กฎระเบียบ ข�อบังคับ ท่ีเป:นอุปสรรคต อการให�บริการ มีการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมมาใช�เพ่ือให�ประชาชนสามารถเข�าถึงและใช�บริการได�ง าย ตลอดจนเสริมสร�าง

วัฒนธรรมองค1การให�บุคลากรมีจิตใจท่ีเอ้ือต อการให�บริการท่ีดี เพ่ือให�ประชาชนมีความพึงพอใจต อคุณภาพ

การให�บริการ  

กรมวิทยาศาสตร1บริการ (วศ.) นับเป:นหน วยงานทางวิทยาศาสตร1ท่ีเก าแก ท่ีสุดในประเทศ โดยเริ่ม

ดําเนินงานต้ังแต ปC พ.ศ. 2434 เป:นต�นมา ด�วยประวัติความเป:นมาและผลงานท่ีมีมาอย างยาวนาน ปEจจุบันเป:น

หน วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี แบ งส วนราชการ เป:น 5 สํานัก 2 กลุ ม 3 โครงการ  

2 ศูนย1 ประกอบด�วยข�าราชการ 327 คน ลูกจ�างประจํา 68 คน พนักงานราชการ 140 คน1 โดยได�มีการ

กําหนด วิสัยทัศน1 พันธกิจ ภารกิจ และค านิยมหลักของหน วยงาน ดังนี้  

วิสัยทัศน1 

  เป:นแหล งอ�างอิงทางวิชาการ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ท่ีเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข งขันของภาคการผลิตและภาคบริการในระดับสากล  

พันธกิจ 

ให�บริการด�านการวิเคราะห1ทดสอบในระดับเชี่ยวชาญของประเทศ วิจัยและพัฒนาเพ่ือ

เสริมสร�างสมรรถนะด�านการทดสอบท่ีสามารถแข งขันได�ในระดับสากล และเพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิต โดย

การบริหารจัดการเชิงรุกแบบบูรณาการภายใต�ระบบการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 

 



ค านิยมหลัก 

 I am DSS ประกอบด�วย I = Integrity ซ่ือสัตย1และมีคุณธรรม A = Accountability 

รับผิดชอบต อสังคม M = Mindfulness ใส ใจต องาน D = Decisiveness กล�าตัดสินใจ S = Satisfaction 

สร�างความพึงพอ S = Self-development พัฒนาตนเอง  

 ด�วยวิสัยทัศน1และพันธกิจของหน วยงาน คือ การให�บริการเพ่ือประชาชน ความพึงพอใจของลูกค�าจึง

เป:นดัชนีวัดความสําเร็จและความภาคภูมิใจของหน วยงาน ท่ีผ านมาหน วยงานได�พัฒนาระบบการให�บริการท่ีมี

ความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยการลดข้ันตอน ปรับปรุงกระบวนงาน ท่ีเป:นอุปสรรคต อการดําเนินการ 

รวมท้ังได�จัดต้ังศูนย1บริการเบ็ดเสร็จ ตลอดจนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมมาใช� เพ่ือให�ลูกค�า

สามารถเข�าถึงข�อมูลการให�บริการและใช�บริการของหน วยงานได�ง ายและสะดวกข้ึน อย างไรก็ดี เพ่ือให�

คุณภาพการบริการมีการพัฒนายิ่ง ๆ ข้ึนไป อย างต อเนื่องสู การบริการท่ีเป:นเลิศ หน วยงานน าจะมีการพัฒนา

บุคลากรซ่ึงเป:นหัวใจของการบริการประชาชน ควบคู ไปกับการพัฒนาในด�านอ่ืน ๆ ด�วย พร�อม ๆ กัน  

แนวคิดท่ีได(รับจากฝ*กอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุ/น 

 การเรียนรู�ในชั้นเรียนและการศึกษาดูงานด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน วยงาน 5 แห ง  

ในกรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุeน คือ 1) Cabinet Bureau of Personnel Affairs (CBPA) สํานักบุคลากรประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี จัดต้ังข้ึนในปC 2014 มีหน�าท่ีในการวางนโยบายทางด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ครอบคลุมระบบราชการท้ังหมดของประเทศ ตลอดจนคัดสรรบุคลากรท่ีมีความสามารถและจัดสรรสัดส วน

ของข�าราชการท่ีจะบรรจุในแต ละกระทรวง และดําเนินการฝjกอบรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและศักยภาพของ

บุคลากร รวมท้ังแต งต้ังผู�บริหารระดับสูงของกระทรวงด�วย 2) Mitsubishi Corporation (MC) เป:นองค1กร

ธุรกิจสากลแบบบูรณาการท่ีพัฒนาและมีการดําเนินธุรกิจท่ีหลากหลายต้ังแต การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

ไปจนถึงการลงทุนในธุรกิจค�าปลีก โครงสร�างพ้ืนฐาน ผลิตภัณฑ1ทางการเงินและการผลิตสินค�าเชิงอุตสาหกรรม 

มีการว าจ�างแรงงานข�ามชาติกว า 65,000 คน ท่ีทํางานท้ังในสํานักงานใหญ และบริษัทย อยกว า 200 แห ง 

ในกว า 90 ประเทศท่ัวโลก และเครือข ายบริษัทในกลุ มอีกกว า 600 กลุ ม 3) AEON Retail Co., Ltd. บริษัท

หลักในกลุ ม AEON GROUP เป:นบริษัทค�าปลีกอันดับ 1 ในประเทศญ่ีปุeน มียอดขาย เม่ือเดือนกุมภาพันธ1  

ปC 2016 ประมาณ 8.2 ล�านล�านเยน มีบริษัทในเครือ 315 บริษัท จํานวนพนักงาน 400,000 คน มีสํานักงาน

ใหญ อยู ในประเทศญ่ีปุeน จีน และ มาเลเซีย โดยดําเนินธุรกิจหลักใน 3 กลุ ม คือ 1) General merchandising 

2) Drug and pharmacy 3) Financial services และได�เข�ามาลงทุนในประเทศไทยเม่ือปC 1965 โดยเริ่มจาก

ซูเปอร1มาเก็ต Maxvalue, Maxvalue Tanjai และสินเชื่ออิออน 4) Chiba University เป:นมหาวิทยาลัย



แห งชาติท่ีโดดเด นในด�านการค�นคว�าวิจัย ก อต้ังข้ึนในปC 1949 ประกอบด�วย 4 วิทยาเขต ได�แก  Nishi-Chiba 

Campus, Inohana Campus, Matsudo Campus และ Kashiwa-no-ha Campus มีสํานักงานอยู ใน

ประเทศจีนและประเทศเยอรมัน คณะผู�เข�ารับการอบรมได�ไปศึกษาดูงานท่ี Nishi Chiba Campus ซ่ึงเป:น

วิทยาเขตหลัก 5) PASONA บริษัทท่ีให�บริการทางด�านทรัพยากรมนุษย1ระดับสากล ก อต้ังข้ึนเม่ือปC 1976 โดย 

Mr. Yasuyuki Nambu ภายใต�แนวคิด "จะช วยแก�ปEญหาสังคม" ด�วยการดําเนินงานท่ีผสมผสาน การสร�างงาน 

การสร�างสมดุลชีวิตในการงาน สังคม และผลผลิตอาชีพ มีสาขาในประเทศญ่ีปุeนประมาณ 110 แห ง และสาขา

ในต างประเทศอีก 35 สาขา  

การศึกษาดูงานด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค1กรดังกล าวข�างต�น ทําให�พบว า องค1ประกอบ

ของความสําเร็จขององค1กรน าจะมาจาก  

1. ผู(นําหรือผู(บริหารองค�กร คุณลักษณ1สําคัญของผู�นําท่ีทําให�องค1กรประสบความสําเร็จ ได�แก   
1. มีวิสัยทัศน� มองการณ�ไกล ซ่ึงจะเห็นได�ชัดเจนจากปรัชญาองค1กรท่ีใช�เป:นหลักยึดในการดําเนินงานเพ่ือให�
เป:นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการปลูกฝEงปรัชญาองค1กรให�เข�าถึงจิตวิญญาณของบุคลากรอย างท่ัวถึงเป:น
รูปธรรมและชัดเจน ทําให�เกิดการบูรณาการการทํางานในทุกภาคส วนเพ่ือมุ งสู เป~าหมายเดียวกัน นํามาซ่ึง
ความสําเร็จขององค1กร เช น หลักปรัชญา 3 ประการ ของนาย Koyata Iwasaki ประธานคนท่ี 4 ของ 
Mitsubishi Corporation (MC) ซ่ึงประกอบไปด�วย “ความรับผิดชอบขององค1กรต อสังคม” “ความซ่ือสัตย1
และเป:นธรรม” และ “ความเข�าใจในธุรกิจระดับสากล” ซ่ึง MC มีการจัดอบรมเพ่ือปลูกฝEงปรัชญา 3 ข�อ ปCละ 
8 ครั้ง ท้ังภาษาญ่ีปุeนและภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 5 ครั้ง ภาษาญ่ีปุeน 3 ครั้ง) ปรัชญาองค1กรของบริษัทอิ
ออนค�าปลีก “Customer first” ปรัชญาองค1กรของมหาวิทยาลัยชิบะ คือ “Always Aim Higher” ปรัชญา
องค1กรของบริษัท PASONA “จะช วยแก�ปEญหาสังคม” เป:นต�น 2. มีคุณธรรม ให(ความสําคัญกับความเป�น
มนุษย�อย�างเท�าเทียม มีความรับผิดชอบต�อสังคมและใส�ใจส่ิงแวดล(อม การดําเนินธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบ
ต อสังคม เช น MC มีการส งเสริมและสนับสนุนการทํางานของผู�หญิง เช น ลดเวลาการทํางานนอกเวลาของ
ผู�หญิงท่ีมีครอบครัว ส งเสริมการจ�างงานผู�หญิง สนับสนุนให�ผู�หญิงก�าวข้ึนสู ระดับผู�บริหาร ตลอดจนสนับสนุน
การจ�างงานผู�ทุพพลภาพ ให�ความสําคัญกับแรงงานผู�สูงอายุ เป:นต�น ถึงแม�จะเป:นนโยบายของทางรัฐบาล แต  
MC มีความเต็มใจและจริงใจในส วนนี้ เช นเดียวกับ Mr. Nambu ผู�ก อต้ังบริษัท PASONA “จะช วยแก�ปEญหา
สังคม” เพ่ือแก�ปEญหาของบรรดาคุณแม ท่ีมาส งลูกเรียนกวดวิชา แล�วอยากกลับเข�าสู การทํางาน จึงได�ต้ังบริษัท 
HR Outsourcing เพ่ือช วยแก�ปEญหาให�ผู�หญิงท่ีอยากกลับมาทํางานอีกครั้ง บริษัทอิออนฯท่ีให�ความสําคัญกับ
ลูกค�า การทําธุรกิจในทุกด�านจึงยึดหลักความต�องการของลูกค�าเป:นท่ีต้ัง แล�วหาวิธีตอบสนองให�ลูกค�าเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด ภายใต�หลักการ 3 สมดุล คือ การสร�างความสงบสุขในสังคม การให�ความเคารพใน 
ความเป:นมนุษย1และให�ความสําคัญของมนุษย1เท าเทียมกัน และสนับสนุนการสร�างความสัมพันธ1อันดีระหว าง
เพ่ือนมนุษย1 ร วมเป:นส วนหนึ่งของชุมชน ช วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให�ดีข้ึน โดยใส ใจใน



รายละเอียดทุกข้ันตอน เน�นคุณภาพ เพ่ือความพึงพอใจของลูกค�าเป:นเป~าหมายสูงสุด ด�วยความรับผิดชอบต อ
สังคมและสิ่งแวดล�อมด�วยจิตสํานึกท่ีดี ทําให�เกิดการจ�างงาน การทํางานร วมกับชุมชนและทํากิจกรรมเพ่ือ
ชุมชน นอกจากนี้ PASONA ยังมีแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจท�องถ่ิน โดยปลูกฝEงการทํางานในภาค
การเกษตรแก คนรุ นใหม ด�วยการปลูกพืช ผัก ไม�ดอก ไม�ผล ทํานา ในสํานักงานของ PASONA ท่ีกรุงโตเกียว 
เพ่ือปลุกจิตสํานึกคนรุ นใหม ให�กลับไปทําเกษตรกรรม ณ บ�านเกิด นอกจากนี้ยังสนับสนุนการจ�างงานผู�หญิง 
ส งเสริมอาชีพและการจ�างงานคนทุพพลภาพและแรงงานผู�สูงอายุ ตลอดจนกิจกรรมเพ่ือสังคมต าง ๆ เช น การ
เก็บขยะ การปลูกปeา การอนุรักษ1สิ่งแวดล�อมร วมกับชุมชน การทําสภาพแวดล�อมของท่ีทํางานให�น าอยู  ด�วย
การนําธรรมชาติเข�ามาเป:นส วนหนึ่งของอาคารสํานักงาน เช น สวนลอยฟ~า ผนังไม�เลื้อย ห�องประชุมมะเขือ
เทศ ทํานาในอาคาร เป:นต�น ช วยสร�างบรรยากาศท่ีเป:นธรรมชาติ เป:นแหล งผลิตอาหารให�กับพนักงาน  
สร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ1สิ่งแวดล�อม อนุรักษ1พลังงาน สร�างแรงบันดาลใจในการทํางาน เช นเดียวกับ 
Academic Link Center ของมหาวิทยาลัยชิบะ เป:นห�องสมุดท่ีมีการตบแต งและแบ งเป:นโซนต าง ๆ ได�อย าง
เหมาะสมและลงตัว ทําให�เกิดบรรยากาศของการเรียนรู� เกิดความคิดสร�างสรรค1 มีโซนท่ีเป:นส วนตัว ซ่ึงสงบ
และสบาย และโซนท่ีให�นักศึกษาได�ทํากิจกรรมร วมกัน เป:นการจัดการสภาพแวดล�อมท่ีสนับสนุนและส งเสริม
การเรียนรู�ของนักศึกษาอย างแท�จริง 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคล จะเห็นได�ชัดเจนว า ท้ัง 5 องค1กรให�ความสําคัญและมีการลงทุนด�าน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป:นอย างมาก แต ละองค1กรมีการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย างเป:นระบบและ 

มีโปรแกรมการพัฒนาและเสริมสร�างสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรแต ละระดับอย างเหมาะสมและ

เท าเทียม มีเส�นทางความก�าวหน�าในอาชีพของแต ละสายงานอย างชัดเจน และมีโปรแกรมการฝjกอบรม 

เพ่ือพัฒนาและเสริมสร�างสมรรถนะของบุคลากรแต ละสายงานแต ละระดับโดยเฉพาะเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรให�มีความเข�มแข็ง สร�างแรงจูงใจในการทํางาน และเตรียมความพร�อมของบุคลากรเพ่ือก�าวข้ึนสู 

ตําแหน งท่ีสูงข้ึนต อไป และเพ่ือการพัฒนาขององค1กรต อไปในอนาคตด�วย ตัวอย างเช น โปรแกรมการฝjกอบรม

ผู�บริหารระดับต�นของ CBPA ให�กับข�าราชการท่ีเพ่ิงเข�ารับตําแหน ง เพ่ือพัฒนาความสามารถในการบริหาร 

ปลูกฝEงให�มีแนวคิดในมุมมองท่ีกว�างและเห็นภาพรวม เน�นให�ความรู�เก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการ

ระดับสูง และเพ่ิมการฝjกอบรมเฉพาะทางด�านเทคนิคสําหรับตําแหน งท่ีเป:นวิชาชีพเฉพาะ ตลอดจนการมอบ

นโยบายด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลแก ข�าราชการระดับต�นท่ีจะได�รับการเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเป:น

ผู�บริหารระดับกลางต อไป นอกจากนี้ ยังมีการฝjกอบรมร วมกับภาคเอกชนสําหรับนักบริหารระดับสูงและระดับ

อํานวยการ เพ่ือเสริมสร�างความเข�าใจ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร วมกันนํามาซ่ึงบทสรุป 

เพ่ือแก�ปEญหาของประเทศ โดยภาคเอกชนเป:นผู�เสนอหัวข�อในการฝjกอบรม ผู�เข�าอบรมมาจากท้ัง 2 ส วนเท า ๆ 

กัน และทําการฝjกอบรมนอกสถานท่ีเป:นเวลา 1 คืน โดยวิทยากรผู�เชี่ยวชาญและมีประสบการณ1การสูงเป:น 

ผู�ดําเนินรายการ การดําเนินการด�านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ MC มุ งสร�างความเข�มแข็งของบริษัท



ย อยในต างประเทศ โดยการหมุนเวียนบุคลากรจากส วนกลางไปยังสาขาภูมิภาคตามความเหมาะสม  

มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือให�เกิดการแข งขันอย างมีประสิทธิภาพ เริ่มจากคัดสรรพนักงานท่ีเหมาะสม

และพัฒนาตามลําดับข้ัน ดังนี้ ปฐมนิเทศและอบรม Basic Business skills ในกลุ มพนักงานใหม  พัฒนา

สมรรถนะโดย Global Training Program ซ่ึงประกอบไปด�วย OJT 6-12 เดือน อบรมภาษาและ Business 

School Program ให�กับ Staff level พัฒนาสมรรถนะกลุ มหัวหน�างาน Professional level ด�วย 

Diversified Training Programs ซ่ึงประกอบไปด�วย Junior Management Program, Program for 

Leadership Development (OJT + case study) และ Program for Global Leader โดยจ�างผู�เชี่ยวชาญ

จาก Harvard Business School มาเป:นวิทยากร การพัฒนาสมรรถนะกลุ มผู�บริหาร โดยใช� Executive 

Education Program ซ่ึงประกอบด�วย Onsite Seminar, Short-term Business School และ 

Networking with top management และการปลูกฝEงปรัชญาองค1กรโดยการจัดอบรมสัมมนา MC Group 

Gateway Program จํานวน 8 ครั้ง/ปC ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทอิออนฯ ยึดหลักเดียวกับ

การทําธุรกิจ คือให�ความสําคัญกับความเป:นมนุษย1ของพนักงานทุกคนและตระหนักถึงความต�องการเฉพาะของ

พนักงานแต ละคน และคํานึงถึงความแตกต างของแต ละบุคคล โดยอิออนใช�ระบบการจัดระดับข้ัน/ตําแหน ง  

ท่ีสัมพันธ1กับระบบเงินเดือน ระบบการพัฒนาบุคลากรและเส�นทางความก�าวหน�า โดยแบ งพนักงานเป:น  

3 กลุ ม คือ ระดับ Junior (J1-J3) Middle (M1-M3) และ Senior (S1-S5) การเลื่อนตําแหน งจาก Junior ไป 

Middle ใช�การสอบแข งขัน ส วนระดับ Senior พิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผ านมา และมีการปรับลด

ระดับหากผลการปฏิบัติงานตํ่าลง การฝjกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนั้น อิออนได�เลือกหลักสูตรท่ี

เหมาะสมกับความรู�ความสามารถ ความจําเป:นและความก�าวหน�าในสายงาน เช น การปฐมนิเทศพนักงานใหม  

ระดับ Junior เพ่ือรับทราบปรัชญาและวัฒนธรรมองค1กรท่ีจําเป:นต อการปฏิบัติงาน ขอบข ายการทํางานใน

หน�าท่ี หลักการแก�ปEญหาเบ้ืองต�น และทักษะท่ีจําเป:นในตําแหน งนั้น ๆ การเพ่ิมทักษะด�านการบริหารจัดการ

สําหรับบุคลากรระดับ Middle ใน AEON Business School หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน

การบัญชี เป:นต�น นอกจากนี้ยังจัดให�มีการพัฒนาทักษะของบุคลากรในด�านการวิเคราะห1และแก�ไขปEญหาด�วย 

Logic tree, why-why technique, SWOT, case study, case analysis เป:นต�น และสนับสนุนการศึกษา

ด�วยตนเองของบุคลากร (Individual development Program, IDP) โดยให�บุคลากรนําเสนอ แนะนํา 

หนังสือหรือตํารา นิตยสาร ท่ีน าสนใจ แล�วทางบริษัทจะสนับสนุนโดยการให�ส วนลดในการซ้ือตํารับตํารานั้น 

สนับสนุนการเรียนเพ่ิมเติม E-learning การเรียนภาษาอังกฤษ ณ สถาบันภาษาและบริษัทจะสนับสนุน

ค าใช�จ าย หากประเมินผลด�วยการสอบ TOEIC ผ านเกณฑ1 โปรแกรมฝjกอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัยชิบะ 

เช น การฝjกอบรมบุคลากรใหม สายบริหาร เรื่องมารยาทในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร ความรู�พ้ืนฐานของ

มหาวิทยาลัย ด�วยการบรรยาย 3 วันและอบรมนอกสถานท่ี 2 วัน การฝjกอบรมบุคลากรสายงานบริหาร



ระดับกลาง เรื่องแผนความก�าวหน�าในอาชีพ การทํางานเป:นกลุ ม ทักษะการแก�ปEญหา การจัดการตนเอง ด�วย

การบรรยาย 1 วันและอบรมนอกสถานท่ี 2 วัน เพ่ือรับทราบภาระหน�าท่ี ความรับผิดชอบ สร�างจิตสํานึกใน

ภาระหน�าท่ีต าง ๆ และสร�างทักษะท่ีจําเป:นต อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยชิบะยังได�มีการพัฒนา

บุคลากรใหม มืออาชีพเพ่ือสนับสนุนการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ท่ีเรียกว า SULA 

(Super University Learning Administrator) มีหน�าท่ีเป:นท่ีปรึกษาด�านการเรียน ให�คําแนะนําเรื่อง

หลักสูตรการเรียน การประกอบอาชีพ ให�คําปรึกษาการวางแผนชีวิตและทุนการศึกษา และแนะแนวการศึกษา

ต อต างประเทศด�วย ขณะท่ี PASONA มีการเตรียมความพร�อมของบุคลากรในแต ละตําแหน งให�พร�อมก อน

ส งไปยังบริษัทต าง ๆ เพ่ือส งคนท่ีใช ตั้งแต แรกให�กับลูกค�า เป:นต�น 

3. การทํางานเป�นทีมและการมีจิตมุ�งบริการ มีการแบ งหน�าท่ีในการให�ข�อมูลในส วนต าง ๆ แนะนํา

สถานท่ี และพาเยี่ยมชม ตอบข�อซักถามตรงประเด็นและชัดเจน ด�วยความกระตือรือร�นในการต�อนรับ และ

ดูแลเอาใจใส เป:นอย างดี ยืนส งแขกจนลับตา สร�างความประทับใจให�ผู�มาเยี่ยมชมเป:นอย างยิ่ง 

ข(อเสนอในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลกรมวิทยาศาสตร�บริการสู�การบริการท่ีเป�นเลิศ 

การเรียนรู�ท่ีได�รับจากการศึกษาดูงานด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ประเทศญ่ีปุeน ทําให�ผู�เขียน

ได�แนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีสัมพันธ1กับวิสัยทัศน1 พันธกิจของหน วยงานและความรู�

ความสามารถและหน�าท่ีการงานของบุคลากรในตําแหน งนั้น ๆ โดยมีข�อเสนอการบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคลกรมวิทยาศาสตร1บริการ เพ่ือการบริการท่ีเป:นเลิศ ดังนี้ 

1. การขับเคลื่อนค านิยม วศ. ไปสู การปฏิบัติอย างเป:นรูปธรรมและชัดเจนตามแนวทางของ MC 

เพ่ือให�บุคลากรมีทัศนคติและวัฒนธรรมในการทํางานท่ีเป:นแบบแผนเดียวกัน ให�การทํางานเป:นไปในทิศทาง

เดียวกัน และบรรลุเป~าหมายอย างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการตีความค านิยม วศ. ออกมาใน

รูปแบบท่ีสามารถปฏิบัติได�จริง และจัดการอบรมเพ่ือปลูกฝEงค านิยมและวัฒนธรรมการทํางานให�กับบุคลากร

อย างต อเนื่อง อาศัยกิจกรรมด�านวัฒนธรรมต าง ๆ เช น ไปทํางานจิตอาสา การทําบุญในเดือนเกิดของบุคลากร 

เป:นต�น ซ่ึงการปลูกฝEงค านิยมองค1กร ทําให�เกิดความรักในองค1กร มีแรงบันดาลใจในการทํางาน สร�างเครือข าย

สายสัมพันธ1อันดี ความสามัคคีกลมเกลียวภายในองค1กร การทํากิจกรรมร วมกัน ทําให�บุคลากรมีการเรียนรู�

และมีพัฒนาการต อเนื่องอย างมืออาชีพ ทําให�องค1กรประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค1เป~าหมายการ

ทํางานตามปรัชญาองค1กรอย างยั่งยืน ท้ังนี้ การปลูกฝEงค านิยมองค1กรยังเป:นการบริหารจัดการความแตกต าง

ระหว างบุคคลด�วยอีกทางหนึ่ง  

 



2. การพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน1และพันธกิจของหน วยงาน 

เช น การปรับเกณฑ1 ในการคัดสรรบุคลากรเข�าใหม  นอกจากความรู�ความสามารถทางวิชาการ อาจจะเพ่ิม

เกณฑ1ในส วนของการมีจิตมุ งบริการเข�ามา เพ่ือให�ได�บุคลากรท่ีเหมาะสมกับงานบริการ เป:นการเลือกคนท่ีใช 

ต้ังแต แรกตามระบบของอิออน ตามแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ วศ. ประจําปC 2559 ประกอบด�วยการ

ฝjกอบรมตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด การฝjกอบรมภายนอก และการฝjกอบรมภายใน นั้น การฝjกอบรม

ตามท่ี ก.พ. กําหนด หลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของข�าราชการตามระดับ และเป:น e-learning ต�อง

ศึกษาด�วยตนเอง หน วยงานน าจะมีการสร�างแรงจูงใจ ส งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู�ด�วยตนเองของ

บุคลากรส วนนี้ด�วยในแนวทางของอิออน การฝjกอบรมท่ีจัดข้ึนภายใน วศ. น าจะเสริมในส วนของการฝjกอบรม

เฉพาะด�านทักษะการให�บริการ เพ่ือเสริมสร�างสมรรถนะและสร�างความเข�มแข็งของบุคลากรท่ีเก่ียวข�องกับการ

บริการอย างต อเนื่อง เช น มารยาทในการปฏิบัติงาน การมีจิตมุ งบริการ การสื่อสาร การให�ข�อมูล การเจรจา

ต อรอง เทคนิคการแก�ปEญหา เป:นต�น เพ่ือให�บุคลากรมีความพร�อมและสํานึกดีในการให�บริการอยู เสมอ และ

น าจะมีการจัดฝjกอบรมร วมกับเอกชน ตามแนวทางของ CPBA เพ่ือรับทราบความต�องการตลอดจนปEญหา 

ต าง ๆ จากลูกค�า เพ่ือนํามาปรับปรุงการบริการให�ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค�าได�สูงสุด ตลอดจนการ

ส งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด�านภาษาอังกฤษอย างต อเนื่อง เพ่ือให�บุคลากรสามารถ

ติดต อสื่อสารด�วยภาษาอังกฤษได�อย างมีประสิทธิภาพ เช น การฝjกอบรมภาษาอังกฤษ ณ สถาบันภาษา และ

ประเมินผลด�วยการทดสอบ TOEIC IP ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยชิบะและอิออน เป:นต�น จากการเรียนรู�

ในชั้นเรียนจาก ผศ.ดร. เมธาวุฒิ พีรพรวิฑูร กรณีศึกษา เรียนรู�เม่ือดูงานประสบการณ1ของฉือจี้ท่ีไต�หวัน 

นอกจากการพัฒนาความรู�ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานแล�ว น าจะมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ให�กับบุคลากรไปด�วยพร�อมกัน เพ่ือเสริมสร�างสมรรถนะคู คุณธรรม ให�การทํางานคือการปฏิบัติธรรม (การทํา

ความดี) นํามาซ่ึงความสุขใจและความสําเร็จในทันทีท่ีได�ทํา อาจทําได�ในรูปแบบของกิจกรรมสนทนาประสา 

วศ. ซ่ึงจัดอยู เป:นประจํา การเป�ดเสียงตามสายเสียงธรรมะเข�าใจง าย นําไปใช�ได�จริง ช วงเช�าก อนเริ่มงาน  

พักกลางวัน และช วงเย็นหลังเลิกงาน ติดแง คิด คติคุณธรรมตามบอร1ดประกาศ ตามต�นไม� (ต�นไม�สอนธรรมะ) 

เป:นต�น และเสริมสร�างประสบการณ1ชีวิตให�กับบุคลากร โดยการศึกษาดูงานในหน วยงานท่ีเป:นตัวอย างท่ีดี 

ในด�านการให�บริการ เพ่ือสร�างแรงบันดาลใจ ปรับเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด วิธีคิด จนถึงการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมได�  

3. การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพเพ่ือสนับสนุนการบริการของ วศ. สู บริการท่ีเป:นเลิศ เป:นตําแหน ง

ประจําท่ีปรึกษาศูนย1บริการเบ็ดเสร็จ (DSS Super Consultant, DSS-SC) เพ่ือเป:นการประกันคุณภาพการ

บริการ ซ่ึงได�แนวทางมาจาก SULA ของมหาวิทยาลัยชิบะ แทนการหมุนเวียนนักวิทยาศาสตร1มาปฏิบัติหน�าท่ี



ท่ีปรึกษา ซ่ึงนักวิทยาศาสตร1มีภาระในด�านการวิเคราะห1ทดสอบ วิจัย และงานท่ีได�รับมอบหมายอยู ตลอดเวลา 

ทําให�การพัฒนาคุณภาพการบริการไม เป:นไปอย างต อเนื่อง วศ.น าจะต�องมีบุคลากรท่ีเป:นมืออาชีพเพ่ือ

สนับสนุนด�านการให�บริการลูกค�าให�มีคุณภาพสูงข้ึน โดยท่ีปรึกษา มีหน�าท่ี เป:นท่ีปรึกษาในด�านการให�บริการ 

ให�ข�อมูลวิชาการ ข�อมูลการบริการ ให�คําแนะนําการใช�บริการ ตอบข�อซักถาม ประชาสัมพันธ1งานบริการ  

เป:นต�น ส วนการสรรหาบุคลากรท่ีจะเข�ามาเป:นท่ีปรึกษามืออาชีพ อาจคัดสรรจากนักวิทยาศาสตร1ท่ีปฏิบัติงาน

อยู ในปEจจุบันหรือนักวิทยาศาสตร1ท่ีรับเข�ามาใหม  แล�วพัฒนาให�มีความรู�ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในด�าน

วิชาการ โดยการเรียนรู�งานบริการในกองต าง ๆ เป:นเวลา 2 ปC แล�วพิจารณาตามความเหมาะสมว าควรเป:นท่ี

ปรึกษาประจํางานด�านไหน พร�อมท้ังเสริมทักษะท่ีจําเป:นต อการเป:นท่ีปรึกษา เช น ทักษะการสื่อสาร การให�

คําแนะนํา การให�คําปรึกษา การตรวจสอบและให�ข�อมูล การเจรจาต อรอง การแก�ปEญหา เป:นต�น เพ่ือเป:นท่ี

ปรึกษาท่ีดีแก ลูกค�าได� ส วนความก�าวหน�าในอาชีพของท่ีปรึกษา อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย�ายทุก ๆ 5 ปC 

เช น ย�ายจากกองฟ�สิกส1-กองเคมี-กองฟ�สิกส1-กองชีวภาพ เป:นต�น 

4. การปรับปรุงสภาพแวดล�อมการทํางานให�น าอยู  ดูสบาย น าทํางาน ตามแนวทางของ PASONA 

ด�วยการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในอาคาร เช น เพ่ิมการประดับตกแต งอาคารด�วยไม�ดอกไม�ใบ ทําสวนหย อมเล็ก ๆ 

ตามชั้นต าง ๆ ในแต ละสํานัก กอง ปลูกผัก ทําสวนบนดาดฟ~าของอาคาร เป:นต�น เพ่ือให�บุคลากรมีส วนร วม

และช วยกันดูแลพ้ืนท่ีสีเขียว ได�มีกิจกรรมร วมกันสานสัมพันธ1อันดีภายในหน วยงานและสร�างสํานึกดีใน 

การอนุรักษ1สิ่งแวดล�อม แสดงถึงความใส ใจสิ่งรอบตัว สร�างภาพลักษณ1ท่ีดีให�กับหน วยงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 



การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จากบริบทขององค�กรญี่ปุ/นสู�การปฏิบัต ิ
ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร 

 
จินตวดี  สุขศรี 

นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร 

 
การบริหารทรัพยากรมนุษย1เป:นปEจจัยพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะนําองค1กรให�ก�าวไปสู ความสําเร็จ โดยเริ่ม

ต้ังแต การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection) การปลูกฝEง การฝjกอบรมและพัฒนา (Training 
and Development) และระบบการจูงใจ (Motivation) ดังนั้น เม่ือมีการคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเข�าร วม
ปฏิบัติงานในองค1กรแล�วจึงจําเป:นอย างยิ่งท่ีจะต�องมีการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้นอย างต อเนื่องและ  
เป:นระบบ เพ่ือเพ่ิมพูนองค1ความรู�ให�แก บุคลากร พัฒนาสมรรถนะ รวมท้ังส งเสริมให�บุคลากรได�แสดงศักยภาพ
ท่ีมีอยู ในการปฏิบัติงานอย างเต็มท่ี เพ่ือให�ก�าวไปสู บุคลากรท่ีมีคุณภาพขององค1กร โดยการฝjกอบรมและพัฒนา
เพ่ือเสริมสร�างสมรรถนะแก บุคลากรในระดับต างๆ อีกท้ังยังเป:นโอกาสในการเสริมสร�างวิสัยทัศน1 แลกเปลี่ยน
ประสบการณ1 สร�างเครือข าย และนําความรู�ท่ีได�รับจากการอบรมและพัฒนามาปรับใช�ในการปฏิบัติงานให�
เป:นไปอย างมีประสิทธิภาพและทันสมัย  

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาการโอนกิจการบริหารและอํานาจหน�าท่ี
ของส วนราชการให�เป:นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซ่ึงกําหนดให� สนข. 
เป:นส วนราชการท่ีรวม 3 หน วยงาน ได�แก  สํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี บางส วนของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และบางส วนของสํานักงานคณะกรรมการส งเสริม
การพาณิชยนาวี สังกัดกระทรวงคมนาคม มาไว�ด�วยกัน แบ งส วนราชการเป:น 6 สํานัก 2 กอง 1 ศูนย1 และ 2 กลุ ม 
มีบุคลากรท้ังสิ้น 239 คน ประกอบด�วย ข�าราชการ จํานวน 160 คน พนักงานราชการ 47 คน และลูกจ�าง 32 คน 
โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน1 พันธกิจ และค านิยมหลักของหน วยงาน ดังนี้  

วิสัยทัศน� “องค1กรนําในการกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบขนส งและจราจรของประเทศ” (อยู ระหว าง
การปรับปรุง) 

พันธกิจ 1) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และบูรณาการการจัดทําแผนด�านการขนส งและจราจร 
รวมท้ังการขับเคลื่อนไปสู การปฏิบัติ   

2) ส งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล�อมในระบบการขนส งและจราจร   
3) พัฒนาและประยุกต1ใช�เทคโนโลยี เพ่ือจัดทําและเผยแพร ข�อมูลสารสนเทศและองค1ความรู�

ด�านจราจรและขนส งจราจร 
ค�านิยม “ทีมงานเป:นเลิศ ร วมใจเป�ดกว�าง สานสร�างเครือข าย” (อยู ระหว างการปรับปรุง) 



ท่ีผ านมา สนข. ได�ส งบุคลากรเข�ารับการฝjกอบรมและพัฒนาในหลายหลักสูตรท่ีจัดโดยหน วยงาน
ต างๆ เช น สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สํานักงาน ก.พ. สถาบันพระปกเกล�า การฝjกอบรมโดยหน วยงาน
ระหว างประเทศ รวมท้ังการฝjกอบรมในต างประเทศผ านความร วมมือด�านการขนส งต างๆ โดย สนข. จะพิจารณา
เนื้อหาหลักสูตรท่ีเก่ียวข�อง เกณฑ1ท่ีกําหนดในการสมัครเข�ารับการอบรม เช น ประสบการณ1ในการทํางาน ตําแหน ง
ข้ันตํ่า ทักษะทางด�านภาษา เป:นต�น แล�วจึงแจ�งเวียนให�บุคลากรท่ีมีความสนใจและมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด สมัคร
เข�ารับการฝjกอบรมในหลักสูตรต างๆ ซ่ึงการดําเนินการดังกล าวยังไม เป:นระบบ กล าวคือ การฝjกอบรมยังคง
จํากัด   อยู ในกลุ มผู�สนใจเข�ารับการอบรมเท านั้น ยังไม ครอบคลุมบุคลากรในทุกระดับท่ีควรจะได�รับการ
ฝjกอบรมและพัฒนาอย างต อเนื่องในหลักสูตรท่ีเก่ียวข�องกับตําแหน ง ภารกิจหน�าท่ีหลัก อีกท้ังการฝjกอบรม
ดังกล าวยังไม ได�บูรณาการเข�ากับเส�นทางความก�าวหน�าในอาชีพ (Career Path) 

 
แนวคิดท่ีได(จากการฝ*กอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุ/น 
 การฝjกอบรมในชั้นเรียนและการศึกษาดูงานใน 5 หน วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ณ เมืองโตเกียว 
ประเทศญ่ีปุeน ได�แก  1) Cabinet Bureau of Personnel Affairs ซ่ึงเป:นหน วยงานท่ีวางนโยบายด�านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย1 การคัดสรรบุคคลและจัดฝjกอบรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและความสามารถของข�าราชการ
ระดับสูง 2) บริษัท มิตซูบิชิ คอร1เปอเรชั่น องค1กรธุรกิจสากลแบบบูรณาการ 3) บริษัท อิออนกรุ�ป ผู�นําด�าน
ธุรกิจค�าปลีกของประเทศญ่ีปุeน 4) มหาวิทยาลัยชิบะ และ 5) บริษัท พาโซนา ผู�ให�บริการทางด�านทรัพยากร
มนุษย1  ทําให�ผู�เขียนได�ตระหนักว าหน วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนของประเทศญ่ีปุeนให�ความสําคัญในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในทุกระดับเป:นอย างมาก ท้ังผู�ท่ีปฏิบัติงานในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน ทุก
องค1กร เห็นว าทรัพยากรบุคคลเป:นพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินงานขององค1กรให�บรรลุเป~าหมาย เริ่มต้ังแต การ
สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถ การฝjกอบรมก อนเริ่มปฏิบัติงาน และการวางแผนฝjกอบรม
บุคลากรอย างต อเนื่องและเป:นระบบ มีการกําหนดหลักสูตรและเวลาในการฝjกอบรมบุคลากรอย างชัดเจน 
เช น   การฝjกอบรมข�าราชการท่ีจัดโดย Cabinet Bureau of Personnel Affairs เม่ือเข�ารับราชการภายในเวลา 
15 ปC หากสามารถแสดงวิสัยทัศน1และสมรรถนะท่ีโดดเด นในการฝjกอบรมและสัมมนา ข�าราชการระดับต�นนั้น
ก็จะได�รับการเสนอชื่อเพ่ือเข�ารับการคัดเลือกเป:นผู�บริหารระดับกลางและระดับสูงต อไป โดยผู�ท่ีจะเข�ารับการ
อบรมต�องมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีอายุงานต้ังแต  3 ปCข้ึนไป หรือเป:นผู�ท่ีมีคุณสมบัติและความจําเป:นเฉพาะตําแหน ง
นั้นๆ และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานดีเด นในรอบ 2 ปCท่ีผ านมา ซ่ึงเป:นการกําหนดเกณฑ1ข้ึนเพ่ือประเมิน
ตําแหน งบุคลากรโดยพิจารณาจากท้ังสมรรถนะและศักยภาพด�านภาวะผู�นําและการบริหารจัดการ รวมท้ัง
ตัวอย างการจัดอบรมบุคลากรสายงานบริหารของมหาวิทยาลัยชิบะท่ีมีแผนการฝjกอบรมตลอดท้ังปCในด�าน
สมรรถนะท่ัวไปและความรู�เฉพาะทาง เช น บัญชี กฏระเบียบ เป:นต�น 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการหมุนเวียนจากส วนกลางไปยังสาขาต างประเทศตามความ
เหมาะสมของบริษัท มิตซูบิชิ คอร1เปอเรชั่น ซ่ึงจะทําให�บุคลากรมีความเข�าใจการปฏิบัติงานในภาพรวม และ
เข�าใจถึงความสัมพันธ1ของหน วยงานต างๆ ภายในองค1กรได�ดียิ่งข้ึน  ส วนการพัฒนาบุคลากรนั้นได�แบ งเป:น
ระดับต างๆ โดยการฝjกสอนจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training: OJT) ระยะเวลาประมาณ 6-12 เดือน 



ซ่ึงได�รับการยอมรับว าเป:นวิธีการสอนงานท่ีได�ผลดีท่ีสุด รวมท้ังมีการปลูกฝEงปรัชญาองค1กรเพ่ือให�บุคลากร
ปฏิบัติงานไปในทิศทางและเป~าหมายเดียวกันผ านการอบรมสัมมนาตลอดท้ังปC 

การบริหารทรัพยากรบุคคลอย างบูรณาการและสัมพันธ1กับเส�นทางความก�าวหน�าในอาชีพ (Career 
Path) เช น ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ AEON Retail ท่ีใช�ระบบการจัดระดับตําแหน งท่ีสัมพันธ1กับ
ระบบเงินเดือน การพัฒนาบุคลากร และเส�นทางความก�าวหน�าในอาชีพ โดยแบ งบุคลากรออกเป:น 3 กลุ ม 11 
ระดับ โดยในระดับต�น (Junior) มีการสอบเลื่อนข้ันทุกปC ซ่ึงพนักงานทุกคนมีสิทธิ์เข�าสอบ โดยไม จํากัดจํานวนผู�เข�า
สอบและผู�ได�รับการเลื่อนข้ัน สําหรับระดับกลาง (Middle) ใช�วิธีการคัดเลือกด�วยการสอบข�อเขียนและ
สัมภาษณ1 โดยจํานวนผู�ท่ีจะได�รับเลื่อนข้ันจะข้ึนอยู กับกรอบความต�องการของตําแหน ง สําหรับระดับสูง 
(Senior) จะเป:นการคัดเลือกโดยพิจารณาประสิทธิภาพในการทํางานท่ีผ านมา 

การวางแผนและกําหนดหลักสูตรการฝjกอบรมตามความต�องการเฉพาะด�านและความจําเป:นของ
บุคลากรแต ละคนในตําแหน งและระดับต างๆ อย างเหมาะสม เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ความรู�ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด�านท่ีจําเป:นในแต ละตําแหน งซ่ึงแตกต างกันไป เช น การฝjกอบรมบุคลากรสายงานบริหารของ
มหาวิทยาลัยชิบะ สําหรับบุคลากรใหม จะฝjกอบรมเก่ียวกับมารยาทในการปฏิบัติงาน และการสื่อสาร เป:นต�น 
ส วนบุคลากรระดับกลาง จะมุ งเน�นการฝjกอบรมเรื่องการทํางานเป:นกลุ ม ทักษะการแก�ปEญหา และการจัดการ
ตนเอง เส�นทางความก�าวหน�าในอาชีพ เป:นต�น ส วนผู�ปฏิบัติงานในตําแหน งหัวหน�างาน จะเป:นการอบรมใน
หัวข�อ การสอนงาน (Coaching) การบริหารจัดการความเสี่ยง การเป:นผู�นํา การแก�ไขปEญหา เป:นต�น 

ทุกหน วยงานให�ความสําคัญในการพัฒนาทักษะด�านภาษาอังกฤษให�แก บุคลากร เพ่ือให�บุคลากรมี
ทักษะด�านภาษา สามารถติดต อสื่อสารด�วยภาษาอังกฤษ และสื่อสารกับชาวต างชาติและหน วยงาน
ต างประเทศได�อย างมีประสิทธิภาพ เช น มหาวิทยาลัยชิบะได�จัดให�มีการฝjกอบรมบุคลากรสายงานบริหารใน
ต างประเทศท้ังระยะสั้น 10 วัน และระยะยาว 3 เดือน การฝjกอบรมท่ีสถาบันภาษา รวมท้ังมีการประเมินผล
การใช�ภาษาอังกฤษ โดยเป�ดโอกาสให�บุคลากรเข�าทดสอบความสามารถในการใช�ภาษา (TOEIC IP) และ
กําหนดเป~าหมายของบุคลากรท่ีจะต�องผ านการทดสอบไว�ด�วย 
 นอกจากนี้ การสร�างบรรยากาศในท่ีทํางาน เช น การปลูกต�นไม�ประดับตกแต งอาคารของบริษัทพาโซนา 
และการจัดสวนภายในอาคาร ห�องประชุม ภายในอาคาร ซ่ึงช วยเสริมสร�างบรรยากาศในการทํางาน ให�ความรู�สึก 
สดชื่น ผ อนคลาย ลดความตึงเครียด และช วยเสริมสร�างบรรยากาศในการคิดสร�างสรรค1ในการปฏิบัติงาน     
ให�เพ่ิมมากข้ึน 
 

ข(อเสนอในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร 

การเรียนรู�ท่ีได�รับจากการฝjกอบรมและการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุeน ทําให�ผู�เขียนมีแนวคิดท่ีจะ
พัฒนาหน วยงานท่ีปฏิบัติงานอยู  คือ สํานักงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) โดยการวางแผน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย างเป:นระบบ เนื่องจากบุคลากรของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร มี
ภารกิจหลักในการให�ข�อเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และจัดทําแผนด�านการขนส งและจราจร ซ่ึงเป:นงานใน



เชิงวิชาการ ซ่ึงต�องการการบูรณาการจากส วนงานท่ีต�องการบุคลากรและกลุ มบริหารงานบุคคล ต้ังแต การ
คัดเลือกบุคคลเข�ารับราชการ การพัฒนาบุคลากรอย างต อเนื่อง การส งเสริมศักยภาพและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีข�อเสนอในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. จัดทําแผนการอบรมของบุคลากรท้ังในสายงานวิชาการและสายงานสนับสนุนอย างเป:นระบบ โดยอาจ
ใช�วิธีการระดมสมองท้ังจากบุคลากรระดับผู�ปฏิบัติงาน หัวหน�าฝeาย และผู�บริหาร เพ่ือทราบถึงสมรรถนะท่ี
จําเป:นของบุคลากรในระดับต างๆ ในการปฏิบัติงาน กําหนดเป~าหมายผู�เข�ารับการฝjกอบรม หลักสูตรหรือเนื้อหา
ท่ีจําเป:น ระยะเวลา และจํานวนบุคลากรท่ีจะเข�ารับการอบรมเพ่ือให�มีแผนเป:นรายปC โดยเฉพาะการกําหนด
หลักสูตร   ท่ีสัมพันธ1กับเส�นทางความก�าวหน�าในอาชีพ (Career Path) 

2. ประชาสัมพันธ1แผนการฝjกอบรมและพัฒนาให�บุคลากรทุกคนได�รับทราบ รวมท้ังกําหนดคุณสมบัติ
ของผู�ท่ีจะสามารถสมัครเข�ารับการอบรมในหลักสูตรต างๆ เพ่ือให�เป:นเกณฑ1ท่ีชัดเจน โดยอาจพิจารณาจาก
ระยะเวลาในการรับราชการ ผลการประเมินในช วง 2 ปCท่ีผ านมา เพ่ือให�ผู�ท่ีมีความสนใจและมีคุณสมบัติได�ทราบ
และเตรียมพร�อมในการสมัครเข�ารับการฝjกอบรมดังกล าว  

3. การเตรียมความพร�อมให�บุคลากรในระดับต างๆ อาทิเช น การเลื่อนตําแหน งบุคลากรจากระดับต�น 
(ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ) เป:นหัวหน�างาน (ระดับชํานาญการพิเศษ) ด�วยการอบรมสมรรถนะท่ีจําเป:นในการ
ปฏิบัติงานด�านต างๆ เช น การทํางานเป:นกลุ ม การบริหารทรัพยากร ภาวะผู�นํา การสื่อสาร การลดความขัดแย�ง เป:น
ต�น รวมท้ังการส งบุคลากรเข�าร วมฝjกอบรมความรู�เฉพาะทางในการปฏิบัติงาน เช น ด�านวิศวกรรม สิ่งแวดล�อม 
กฎหมาย ระเบียบต างๆ เป:นต�น เพ่ือให�การทํางานของบุคลากรเป:นไปอย างมีประสิทธิภาพ ทันต อการ
เปลี่ยนแปลงท้ังในด�านเทคโนโลยี กฎ ระเบียบ ข�อมูลข าวสารต างๆ  

นอกจากนี้ แนวคิดในการฝjกอบรมร วมกับภาคเอกชนอาจจะสามารถนํามาปรับใช� เพ่ือให�บุคลากรของ สนข. 
ได�รับทราบถึงความต�องการของภาคเอกชนในด�านคมนาคมขนส งและจราจร ประเด็นปEญหาและข�อเสนอแนะต างๆ 
เพ่ือเป:นข�อมูลประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการ การวางแผนแก�ไขปEญหาจราจรและขนส ง การจัดทํา
ความเห็นหรือเสนอแนะนโยบายประกอบการตัดสินใจของผู�บริหาร ให�สอดคล�องกับความต�องการของ
ภาคเอกชนอย างแท�จริงต อไป 

4. บูรณาการการฝjกอบรมและพัฒนาเข�ากับระบบบริหารงานบุคคล เช น ใช�เป:นเกณฑ1ในการประเมิน
เพ่ือเลื่อนตําแหน ง โดยอาจกําหนดคุณสมบัติผู�ท่ีจะสมัครเข�ารับการคัดเลือกการประเมินเลื่อนตําแหน งเป:น
หัวหน�ากลุ มหรือผู�บริหารระดับต�น (ชํานาญการพิเศษ) โดยจะต�องผ านการอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเป:น
ในตําแหน งนั้นๆ หรือควรได�รับการอบรมในหัวข�อท่ีจําเป:น เช น ภาวะการเป:นผู�นํา (Leadership) การแก�ไขปEญหา 
การสอนงาน (Coaching) การบริหารทรัพยากร การบริหารความเสี่ยง การดําเนินการให�บรรลุเป~าหมาย เป:นต�น 
รวมท้ังเกณฑ1อ่ืนๆ เช น ผลการประเมินท่ีผ านมา การหมุนเวียนงานเพ่ือให�มีความเข�าใจในระบบงานและ
ความสัมพันธ1ระหว างสํานัก/กอง/ศูนย1ต างๆ เพ่ือสร�างกลุ มบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการสมัครเข�ารับการ
คัดเลือกเพ่ือประเมินเลื่อนตําแหน งในระดับท่ีสูงข้ึนต อไป 



5. ควรจัดให�มีการพัฒนาภาษาอังกฤษให�แก บุคลากรอย างต อเนื่อง เพราะทักษะทางด�านภาษาต�องใช�
เวลาในการฝjกฝน เพ่ือให�สามารถประสานงาน สื่อสารกับองค1กรต างประเทศ และติดต อราชการได�อย างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจกําหนดเป:นหนึ่งในเกณฑ1ในการพิจารณาประเมินเลื่อนตําแหน งด�วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการขับเคลื่อนหน�วยงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ�นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                                       

 

ประวัติความเป�นมาของหน�วยงาน

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ�นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาธารณสุข  เป:นสถาบันเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ นกรมสุขภาพจิต
ปราชญ1 บุณยวงศ1วิโรจน1 ซ่ึงขณะนั้นดํารงตําแหน งอธิบดีกรมสุขภาพจิต
การส งเสริมพัฒนาการเด็กให�ครอบคลุมท่ัวประเทศ
งานของทุกภาคส วนท่ีเก่ียวข�องกับเด็กและเยาวชน
สุขภาพจิตไม ได�ขอต้ังงบประมาณในส วนนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ก อสร�างอาคารสถานพยาบาลผู�ปeวยนอกเป:นอาคาร
นางเธอเจ�าฟ~ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร1
พรรษา เม่ือวันท่ี 6  พฤษภาคม 
สืบไป โดยสมเด็จพระเจ�าพ่ีนางเธอ
ดําเนินวางศิลาฤกษ1เม่ือวันท่ี 15 มกราคม
ให�บริการแบบผู�ปeวยนอกอายุตํ่ากว า
และมหาสารคาม โดยให�บริการเฉลี่ย
2558 จํานวนท้ังหมด 12 เตียง 

วิสัยทัศน�  
 เป:นหนึ่งในองค1กรชั้นนําด�านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ นระดับประเทศ
ด�านสุขภาพจิตชุมชน ในเด็กและวัยรุ นภายในปC

แนวทางการขับเคลื่อนหน�วยงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ�นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ไปสู�การปฏิบัต ิ

ชาญณรงค� ชั
นายแพทย�ชํานาญการ

ประวัติความเป�นมาของหน�วยงาน 

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ�นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เปลี่ยนจากชื่อเดิม
พัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2558) กรมสุขภาพจิต

เป:นสถาบันเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ นกรมสุขภาพจิต ก อต้ังข้ึนโดยดําริของนายแพทย1
ซ่ึงขณะนั้นดํารงตําแหน งอธิบดีกรมสุขภาพจิต มีนโยบายท่ีจะขยายการให�บริการด�าน

การส งเสริมพัฒนาการเด็กให�ครอบคลุมท่ัวประเทศ ท้ังด�านการส งเสริม ป~องกัน รักษา 
งานของทุกภาคส วนท่ีเก่ียวข�องกับเด็กและเยาวชน รวมท้ังสร�างองค1ความรู�ใหม  แต เนื่องจากในปC
สุขภาพจิตไม ได�ขอต้ังงบประมาณในส วนนี้ จึงได�ทาบทาม ดร.ประภา ภักด์ิโพธิ์ ผู�ดําเนินการโรงเรียนเทคโนโลยี

วันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีจิตศรัทธาและบริจาคทุนในการ
ก อสร�างอาคารสถานพยาบาลผู�ปeวยนอกเป:นอาคาร 3 ชั้น ได�แสดงเจตจํานงน�อมเกล�าถวายแด สมเด็จพระเจ�าพ่ี

กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร1 ในวโรกาสท่ีพระองค1ท านมี
 2546 เพ่ือทรงประทานให�ใช�เป:นหน วยงานสําหรับให�บริการแก ประชาชน

โดยสมเด็จพระเจ�าพ่ีนางเธอ เจ�าฟ~ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร1
มกราคม 2547 การก อสร�างแล�วเสร็จเม่ือเดือนตุลาคม

ให�บริการแบบผู�ปeวยนอกอายุตํ่ากว า 18 ปCในเขตสุขภาพท่ี 7 ครอบคลุมจังหวัดขอนแก น
โดยให�บริการเฉลี่ย 5,000 ราย/ปC และเป�ดให�บริการแบบผู�ปeวยในต้ังแต วันท่ี

เป:นหนึ่งในองค1กรชั้นนําด�านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ นระดับประเทศ ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ในเด็กและวัยรุ นภายในปC พ.ศ. 2562 

แนวทางการขับเคลื่อนหน�วยงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ�นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ชาญณรงค� ชัยอุดมสม  
นายแพทย�ชํานาญการ 

กรมสุขภาพจิต 
 

 

ชื่อเดิม คือ สถาบัน
กรมสุขภาพจิต  กระทรวง

ก อต้ังข้ึนโดยดําริของนายแพทย1
มีนโยบายท่ีจะขยายการให�บริการด�าน

 ฟ��นฟู และบูรณาการ
แต เนื่องจากในปC 2547 กรม

ผู�ดําเนินการโรงเรียนเทคโนโลยี
มีจิตศรัทธาและบริจาคทุนในการ

ได�แสดงเจตจํานงน�อมเกล�าถวายแด สมเด็จพระเจ�าพ่ี
ในวโรกาสท่ีพระองค1ท านมีพระชนมายุ 84 

เพ่ือทรงประทานให�ใช�เป:นหน วยงานสําหรับให�บริการแก ประชาชน
กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร1 ได�เสด็จพระราช

วเสร็จเม่ือเดือนตุลาคม 2551 ปEจจุบันเป�ด
ครอบคลุมจังหวัดขอนแก น ร�อยเอ็ด กาฬสินธุ1 

และเป�ดให�บริการแบบผู�ปeวยในต้ังแต วันท่ี 1 กรกฎาคม 

ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 



พันธกิจ 
1. ให�บริการส งเสริมป~องกัน บําบัดรักษา และฟ��นฟูด�านบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กท่ียุ งยากซับซ�อน 

แก ผู�ปeวยเด็กและวัยรุ นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. พัฒนาและถ ายทอดนวัตกรรม/วิจัย/องค1ความรู�/เทคโนโลยีด�านสุขภาพจิตชุมชนในเด็กและวัยรุ น 
3. ส งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข ายท้ังในและนอกระบบสาธารณสุข ในการดําเนินงานสุขภาพจิตเด็กและ

วัยรุ นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     4. เสริมสร�างองค1กรแห งความสุขท่ีมีระบบบริหารจัดการอย างมีธรรมาภิบาล 

ค�านิยม 4H  

Heart = บริการด�วยหัวใจ   Head = ใฝeรู�สร�างสรรค1   Hand = มุ งม่ันสามัคคี    

Humanity = มีจิตสาธารณะ 

ป&ญหาท่ีพบในหน�วยงาน 

ปEจจุบันหน วยงานภาครัฐต างมีแนวทางการพัฒนาหน วยงานโดยใช�หลักค านิยม (core value) เพ่ือ

ขับเคลื่อนงานให�บรรลุเป~าหมายตามวิสัยทัศน1และพันธกิจขององค1กร โดยถ�าหน วยงานมีการปลูกฝEงค านิยมท่ีดี

ร วมกัน จะทําให�เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานทํางานอย างสร�างสรรค1และมีอุดมการณ1เป:นไปในทิศทางเดียวกัน ทําให�

สามารถทํางานบรรลุตามวิสัยทัศน1และพันธกิจของหน วยงานท่ีกําหนดไว�ได� จากการท่ีข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานท่ี

สถาบันฯ มาเป:นเวลา 2 ปC พบปEญหาต างๆท่ีเกิดข้ึนในหน วยงานดังนี้ 

1. เป:นหน วยงานต้ังใหม  บุคลากรมีประสบการณ1ในการทํางานน�อย ขาดความรู�และทักษะท่ีจําเป:น 

2. วิสัยทัศน1 พันธกิจ ค านิยมของหน วยงาน ยังไม สามารถถ ายทอดลงสู บุคลากรได�ท้ังหมด เนื่องจาก

มีการย�ายเข�าของบุคลากรใหม อยู บ อยครั้ง และยังไม มีระบบท่ีจะถ ายทอดให�ผู�ปฏิบัติทราบ

ท้ังหมด 

3. ขาดแคลนอัตรากําลังในหลายๆสาขาวิชาชีพ 

4. ขาดการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย างเป:นระบบ 

5. ขาดการติดตามและการประเมินผลของระบบงานต างๆอย างมีประสิทธิภาพ 

6. บุคคลากรมีความขัดแย�งกันเองในการทํางาน 

แนวคิดท่ีได(รับจากการฝ*กอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุ/น 

 จากการได�เข�าอบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะสําหรับข�าราชการระดับชํานาญการครั้งนี้ ทําให�

ข�าพเจ�าได�เรียนรู�และพัฒนาตัวเองในหลายๆด�าน ดังนี้ 



1. การจัดการความขัดแย(งในองค�กร (Conflict Management) และการเจรจาต�อรอง 

(Negotiation) 

• มีการนําหลักธรรมเรื่อง อิทธิบาท 4 และพรหมวิหาร 4 มาใช� ยกตัวอย างเช น การมีอุเบกขาท่ีถูกต�อง 

คือ การวางเฉยให�ถูกสถานการณ1 ถ�าลูกน�องทําผิดก็จําเป:นต�องตักเตือนหรือลงโทษให�เหมาะสม ใน

การทํางานกับผู�อ่ืนก็จําเป:นต�องมีความเข�าใจ (understand) คาดการณ1ได� (predict) และ โน�มน�าว

คนเป:น (influence)  

• การมีความขัดแย�งในงานถือเป:นเรื่องปกติและเป:นสิ่งท่ีดีท่ีเกิดข้ึนในองค1กร เพราะความคิดต างจะทํา

ให�องค1กรพัฒนาไปได�ในหลายๆมิติ แต ต�องระวังไม ให�เกิดความขัดแย�งระหว างบุคคล (personal 

conflict)  

• ความสําเร็จ (success) ขององค1กรประกอบด�วย 3C คือ Character + Competency + 

Connection 

• ความไว�ใจกันและการชี้แจงวิธีการทํางานล วงหน�า (realistic job preview) เป:นวิธีการลดความ

ขัดแย�งท่ีดี 

• การตัดสินใจท่ีดี ต�องใช�เหตุผลนําอารมณ1 

• เอ้ือประโยชน1ท้ัง 2 ฝeาย (cooperator, win - win) เช น การทําธุรกิจร วมกันระหว างโครงการหลวง

กับ Tesco  

• จําเป:นต�องมีทักษะ เช น การสื่อสาร การควบคุมอารมณ1 ความเข�าใจสถานการณ1 การฟEงท่ีดี เป:นต�น 

2. การพัฒนาภาวะผู(นํา 

• ผู�นําคือผู�ท่ีพร�อมจะก�าวออกมาแก�ปEญหา ขณะเดียวกันก็พร�อมท่ีจะเป:นผู�ตามท่ีดีด�วย (lead & 

follow) 

• ต�องยึดหลักมนุษยธรรม (doing the right thing) มากกว ายึดหลักตามกฎเกณฑ1 (doing the thing 

right) 

• วิธีการสอนให�คนมีความเป:นผู�นําท่ีดีท่ีสุด คือ การเป:นแบบอย างท่ีดี (role model) 

• สิ่งท่ีผู�นําควรทําให�ลูกน�อง คือ lead, inspire, motivate, empower, facilitate, share (อํานาจ 

หน�าท่ี ความรับผิดชอบ ความรู� ความสําเร็จข�อมูล) และ follow  ส วนทักษะท่ีสําคัญ คือ ตาดี 

(vision) คิดดี (mission) ทําดี(action) และ มีการสื่อสารท่ีดี (communication & responsible) 



• ผู�นําต�องรู�จักใช�วิธีแบ งงานให�ลูกน�องอย างเหมาะสม รู�ว าเม่ือไหร จะ สั่งงาน ขายงาน ร วมงาน หรือ 

มอบงาน 

 

3. การบริหารทรัพยากร  

• HR Excellency = Learning Organization (LO) + Dynamic Organization (DO) 

+ Organization of Behavior (OB) 

• การบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบไปด�วย การจัดหาคน (recruitment) การมอบงาน (put the 

right man into the right job) สิทธิประโยชน1 (benefit) และกฎกติกา (punishment/reward) 

4. การทํางานเป�นทีม  

• ทีมประกอบด�วย Leader (team driver) และสมาชิกของทีม 

• หัวใจของทีมงาน คือ      T = Trust      W = Willingness 

          E = Empathy               O = Opportunity 

          A = Agreement      R = Recognition 

          M = Mutual Benefit       K = Knowledge Transfer  

• วิธีการถ ายทอดความรู�ประกอบไปด�วย coaching, OJT, mentoring และ counseling 

• หน�าท่ีของหัวหน�าทีม คือ รับนโยบายจากองค1กร กําหนดเป~าหมายและข้ันตอนการทํางาน มอบหมาย

งานให�แก สมาชิก เสริมแรงให�กําลังใจ และช วยเหลือแก�ปEญหาต างๆ ส วนหน�าท่ีของสมาชิกทีม คือ รับ

มอบงานจากหัวหน�าทีม ปฏิบัติงานด�วยความรับผิดชอบ ให�ความร วมมือในการแก�ปEญหาต างๆ เป:นผู�

ตามท่ีดีและเป:นผู�พัฒนาตนท่ีดี 

• การทํางานเป:นทีม ประกอบด�วย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันเตรีมความพร�อม ข้ันกําหนดเป~าหมาย  

ข้ันปฏิบัติงาน และ ข้ันประเมินผล/ปรับปรุง (Plan Do Check Act) 

5. การมีจิตมุ�งบริการ (Service Mind) 

• S = Smile มีรอยยิ้ม   M = Make Believe มีความเชื่อในการให�บริการของตน 

• E = Enthusiasm ใส ใจลูกค�า  I = Insist ยืนยันท่ีจะให�บริการลูกค�า 

• R = Rapidness มีความรวดเร็ว  N = Necessitate ให�ความสําคัญกับลูกค�า 

• V = Value บริการอย างมีคุณค า  D = Devote อุทิศตนเพ่ือการบริการ 

• I = Impression มีความน าประทับใจ 



• C = Courtesy สุภาพอ อนโยน 

• E = Endurance อดทนอดกลั้น 

 

ส วนการศึกษาดูงานในหน วยงานท่ีประเทศญ่ีปุeนจํานวน 5 แห ง ข�าพเจ�าได�เรียนรู�ดังนี้ 

1. The Cabinet Bureau of Personal Affairs (กรมบุคลากร) เป:นกรมท่ีต้ังข้ึนมาใหม ในปC ค.ศ. 2014 

โดยข้ึนตรงต อสํานักนายกรัฐมนตรี มีหน�าท่ีในการวางนโยบายระบบราชการของแต ละกระทรวง ให�เป:นไป

ในทิศทางเดียวกัน จัดสรรและโยกย�ายข�าราชการ หน วยงานมีจุดเด น คือ มีระบบการวางแผนพัฒนา

ข�าราชการ (career path) ไปข�างหน�า 15 ปCเพ่ือก�าวข้ึนสู ผู�บริหาร ผ านระบบการอบรมโดยมีวิทยากรมา

จากหลายภาคส วน เพ่ือให�ข�าราชการมีการพัฒนาตนเองและแสดงศักยภาพออกมาได�มากท่ีสุด มีระบบ

การคัดเลือกบุคคลท่ีจะก�าวข้ึนมาเป:นผู�บริหารของหน วยงานโดยดูจากผลการปฏิบัติราชการย�อนหลัง 2 ปC 

ร วมกับมีระยะเวลาปฏิบัติงานมากกว า 3 ปC และมีความสนใจในการทํางานบริหาร ให�เข�าสู ระบบการ

อบรมหลักสูตรผู�บริหารรวมท้ังมีการทํางานร วมกับภาคเอกชนด�วย 

2. Mitsubishi Corporation เป:นบริษัทขนาดใหญ  ท่ีมีการทําธุรกิจหลายประเภท จุดเด นของบริษัท คือ 

การมีปรัชญาท่ีชัดเจน มีการปลูกฝEงปรัชญาให�บุคลากรอย างยั่งยืน มีแผนการลงทุนท่ีรอบคอบและชาญ

ฉลาด เน�นการทําธุรกิจแบบได�ประโยชน1ร วมกันทุกฝeาย (fair, relationship, honest, equality)  

มีการพัฒนาวิสัยทัศน1และพันธกิจให�เข�ากับยุคสมัยปEจจุบัน ให�ความสําคัญกับสวัสดิการของพนักงาน 

โดยเฉพาะในกลุ มหญิงมีบุตร ผู�สูงอายุ และผู�พิการ เป�ดโอกาสให�ผู�หญิงท่ีมีความสามารถข้ึนมาเป:น

ผู�บริหารระดับสูง    

3. AEON เป:นบริษัทขนาดใหญ ท่ีสุดในญ่ีปุeน มีการลงทุนใน 13 ประเทศท่ัวโลก มีบริษัทในเครือ 315 บริษัท 

ประกอบด�วย 20,026 ร�านค�า (ขนาดใหญ /กลาง/เล็ก) มีพนักงาน 440,000 คน เป:น 1 ใน 16 บริษัทท่ีมี

ยอดขายสูงสุดในญ่ีปุeน มีธุรกิจต้ังแต ผลิต แปรรูป จําหน ายและการวิจัย จุดเด น คือ มีค านิยมท่ีเน�นความ

ต�องการของประชาชนและเป:นมิตรกับสิ่งแวดล�อม (people, peace, community) เน�นการทําธุรกิจกับ

เกษตรกร (connect with heart, customer focus, heart to heart connection) บริษัทมีวัฒนธรรม

การทํางานเหมือนครอบครัว และทําประโยชน1ให�สังคม ทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดของบริษัท AEON คือ 

ทรัพยากรบุคคล (people = AEON’s best asset) จึงมีระบบ HR ท่ีดีมาก มีการแบ งระดับพนักงานเป:น 

3 ระดับก อนก�าวข้ึนสู ผู�บริหารระดับสูงโดยมีระบบการสอบเลื่อนข้ันทุกปC คือ  

3.1. Junior มีการพัฒนาโดยใช� basic training program (OJT, problem solving skills, logic tree) 



3.2. Middle มีการพัฒนาโดยใช�โมเดล AEON business school (market analysis, case analysis, 

SWOT รวมถึงหลักสูตรอ่ืนๆตามความต�องการของพนักงาน)  

3.3. Senior มีการพัฒนาโดยใช� management program (business planning simulation, 

โปรแกรมการบริหาร ผู�นํา การทํางานเป:นทีม การวางแผน) 

4. Chiba University เป:นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ ท่ีมีชื่อเสียงมากข้ึนเรื่อยๆในญ่ีปุeน มีอาจารย1กว า  

3,100 คน และบุคลากรกว า 600 คน จุดเด น คือ เป:นหน วยงานท่ีมีการผลิตนวัตกรรมใหม ๆอยู เสมอ เช น 

เครื่องมือช วยในการผ าตัดผู�ปeวย ดาวเทียมขนาดเล็กท่ีสามารถใช�งานได�จริง เป:นต�น เป:นหน วยงานท่ี

ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ให�มหาวิทยาลัย 31 แห งในญ่ีปุeน มีโปรแกรมการสอน

แบบเข�มข�นเพ่ือพัฒนาอาจารย1มหาวิทยาลัยให�มีความสามารถในการสอน ให�คําปรึกษา และจัดหลักสูตร

เฉพาะให�นักศึกษาได� (Academic Link Professional Staff: ALPS) โดยมหาวิทยาลัยชิบะมีการสร�าง

หลักสูตร SULA (Super University Learning Administrator) รวมถึงมีหลักสูตรสําหรับพัฒนา

สมรรถนะของอาจารย1ในมหาวิทยาลัย ได�แก  New academic staff orientation, New administrative 

staff training, Chief training, Deputy Head training (หัวหน�างาน) และ Exclusive training 

(ผู�บริหาร) 

5. PASONA เป:นบริษัทท่ีก อต้ังมากว า 40 ปC โดย Mr. Numbu วัตถุประสงค1เพ่ือช วยเหลือหญิงมีบุตรให�มี

งานทํา จากนั้นจึงมีการขยายธุรกิจออกไปเรื่อยๆ สู การเกษตรแบบใหม  เพาะปลูกในอาคาร จุดเด น คือ 

การมีปรัชญาแน วแน  คือ “แก�ไขปEญหาสังคมให�ลุล วงด�วยดี” มีเป~าหมาย คือ ทําให�ท�องถ่ินเข�มแข็ง 

(regional solution) ช วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) มีการเป�ดโอกาสให�

ผู�หญิงเข�ามาบริหารถึงร�อยละ 50 ซ่ึงเป:นสัดส วนท่ีมากท่ีสุดในบริษัทญ่ีปุeนท้ังหมด บริษัทมีหน�าท่ีหลัก  

4 อย าง คือ 

5.1. HR Solution เป:นหน�าท่ีหลักของบริษัท จัดหาคนไปทํางานให�บริษัทต างๆเน�นกลุ มผู�หญิง บัณฑิต

จบใหม และผู�สูงอายุ ในวัยรุ นมีการสร�าง Innovation team เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการหางานหรือ 

สร�างงานใหม ๆท่ีมีความคิดสร�างสรรค1มากกว าจะให�ไปทํางานประจําในบริษัทใหญ ๆ 

5.2. Life Solution บริหารสิทธิประโยชน1ด�านสวัสดิการและสุขภาพ ให�พนักงานบริษัทต างๆ 

5.3. Training Program มีการเป�ดสอนหลักสูตรฝjกอาชีพต างๆ และเป:นท่ีปรึกษา/วิทยากรให�บริษัท 

อ่ืนๆด�วย 

5.4. Global Sourcing มีการลงทุนต้ังศูนย1จัดหางานในกว า 15 ประเทศท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทยด�วย 



ข(อเสนอในการขับเคล่ือนหน�วยงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ�นภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู� 

การปฏิบัติ 

1. การพัฒนา HRM & HRD จากท่ีรัฐบาลและบริษัททุกแห งในญ่ีปุeนให�ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล

อย างมากและปEจจุบันทีม HR ของสถาบันฯ ยังไม มีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีเป:นระบบ จึงควรจัดระบบ

การบริหารทรัพยากรบุคคลใหม  ต้ังแต การคัดเลือก การอบรมในองค1กร หลักสูตรท่ีจําเป:นต�องอบรม

ภายนอกองค1กร การทําแผนพัฒนารายบุคคลระยะยาว 5 – 10 ปC เพ่ือให�บุคลากรเห็นเส�นทาง

ความก�าวหน�าในอาชีพ (career path) และทําให�มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย างต อเนื่องด�วย  

อาจใช�วิธีตั้ง KPI ให�ทีม HR ทําก อนในช วงแรก 

2. การปลูกฝ&งค�านิยม วิสัยทัศน�ให(คนในองค�กร ควรมีระบบปฐมนิเทศท่ีเน�นการปลูกฝEงค านิยมและ

วิสัยทัศน1 และนําค านิยมแทรกซึมเข�าไปกับกิจกรรมนันทนาการต างๆได� เช น จัดบอร1ดกิจกรรม  

ทําคลิปวีดีโอเป�ดทุกเช�า เล นเกมวันปCใหม  เป:นต�น เพ่ือให�บุคลากรมีความสามัคคีและปฏิบัติงานไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

3. การหาเครือข�ายท่ีเข(มแข็ง เพ่ือพัฒนางานให�ขยายสู วงกว�างมากข้ึนเหมือนการขยายธุรกิจ โดยจัดทํา

โครงการต างๆร วมกับหน วยงานอ่ืนๆในพ้ืนท่ี ให�หน วยงานในพ้ืนท่ีเห็นความสําคัญและทําอย าง

ต อเนื่อง โดยทีมของสถาบันฯเป:นท่ีปรึกษา ซ่ึงมีปEจจุบันมีการทํางานโมเดลลักษณะนี้อยู แล�ว และ 

มีแผนการขยายผลในวงกว�างโดยใช�กลยุทธ1การมีผลประโยชน1ร วมกัน (cooperator) 

4. เน(นการสร(างประโยชน�ให(สังคม พิจารณาทํางานท่ีเป:นประโยชน1และแก�ปEญหาให�ประชาชนจริง ๆ

ก อนทํางานอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีอาจไม เกิดประโยชน1 เหมือนกับบริษัทญ่ีปุeนท่ีทําเพ่ือสังคม ไม ได�หวัง

ผลกําไรอย างเดียว ประชาชนจะสนับสนุนให�หน วยงานทํางานต อเนื่องได�อย างยั่งยืน 

5. ทําท่ีทํางานให(อบอุ�นเหมือนเป�นครอบครัว สถาบันฯ มีนโยบายการทํางานอย างครอบครัวอยู แล�ว  

ซ่ึงทําให�บุคลากรรักองค1กร ทุ มเทในการทํางานมากข้ึน และช วยลดความขัดแย�งได�ดี จึงควรมี 

การส งต อวัฒนธรรมนี้ต อไปให�เข�มแข็งมากข้ึนเรื่อยๆ 

6. ให(ความสําคัญกับสวัสดิการและครอบครัวของบุคลากร จากการสํารวจความสุขของคนในองค1กร 

พบว ามีปEญหาความสุขลดลงจากสาเหตุปริมาณงานมากจนเบียดเบียนเวลาส วนตัว (work-life 

balance) รวมถึงปEญหาหนี้สินด�วยดังนั้นควรมีการวางแผนการทํางานให�ดี ไม กระทบต อชีวิตส วนตัว

มากเกินไป เช น แบ งงานกันอย างเป:นระบบท่ัวถึง ไม ควรมอบงานสําคัญไว�ท่ีคนๆเดียว มีค าตอบแทน

ทํางานล วงเวลาตามความเหมาะสม สรรหาบุคลากรเพ่ิมในหน วยงานท่ีขาดแคลนเป:นต�น 



7. ผลงานท่ีดีนํามาซ่ึงความต�อเนื่องและย่ังยืน จะเห็นได�ว าบริษัทท่ีมีสินค�าดีมีคุณภาพ จะทําธุรกิจได�

ประสบความสําเร็จ ในส วนของสถาบันฯซ่ึงเน�นการบริการและการทํางานชุมชนสร�างเครื่องมือหรือ

หลักสูตรต างๆก็ต�องมีนโยบายพัฒนาคุณภาพสิ่งเหล านี้อย างสมํ่าเสมอ เช น มีการประเมินระบบ

บริการโดยหน วยงานภายนอก (HA) สนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือให�มีข�อมูลท่ีทําให�หน วยงานภายนอก 

ประชาชน มีความม่ันใจในสถาบันฯมากข้ึน 

8. การสร(างภาวะผู(นํา การทํางานเป�นทีมและการลดความขัดแย(งในองค�กร สุดท�ายข�าพเจ�ามี 

ความต้ังใจว าจะนําความรู�ท่ีได�ท้ังหมด มาถ ายทอดให�คนในหน วยงานทราบ เพ่ือนําไปใช�ในการพัฒนา

ตัวเอง องค1กร รวมถึงสังคมต อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน�วยงานราชการยุคใหม�บนพ้ืนฐานของความหลากหลายและการเรียนรู(อย�างเป�นระบบ 
 

นริสรา  บุญครอง 
นักการข�าวชํานาญการ 

สํานักข�าวกรองแห�งชาติ 
 

สภาพป&จจุบัน 
สํานักข าวกรองแห งชาติ (สขช.) เป:นหน วยงานราชการระดับกระทรวงท่ีมีขนาดกะทัดรัด เม่ือ
เปรียบเทียบกับหน วยงานระดับกระทรวงอ่ืนๆ ท้ังด�านกําลังพลท่ีมีเพียงประมาณ 1,000 คน และ
งบประมาณท่ีได�รับประมาณ 620ล�านบาท/ปC  ตามหลักการแล�ว การเป:นหน วยงานขนาด
กะทัดรัดและโครงสร�างองค1กรท่ีไม ใหญ โตเทอะทะจนเกินไป น าจะเป:นข�อได�เปรียบตรงท่ีองค1กร
จะสามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและภารกิจองค1กรได�ตามภาวะกาลณ1ท่ีเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศชาติและสังคม ซ่ึงสอดคล�องกับภารกิจและพันธกิจของ สขช. ในฐานะเป:นหน วย 
ข าวกรองหลักของประเทศ ท่ีดูแลความม่ันคงของชาติและจําเป:นต�องปรับเปลี่ยนตนเองอยู 
ตลอดเวลาเพ่ือให�เท าทันและสามารถรับมือกับภัยคุกคามของประเทศและของโลก ท่ี
เปลี่ยนแปลงอย างรวดเร็วได� อย างไรก็ดี ในข�อเท็จจริง การปรับเปลี่ยนภายในองค1กรของ สขช. ก็
เผชิญปEญหาเฉกเช นเดียวกับหน วยงานราชการอ่ืนๆ ของไทย ท่ีติดขัดเรื่องกฎระเบียบซับซ�อน
มากมายท่ีครอบอยู  ซ่ึงท่ีผ านมา สขช.พยายามอย างยิ่งท่ีจะบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้อย างดีท่ีสุด 
เพ่ือให�องค1กรสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร�างให�สอดรับกับภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงให�ได�มากท่ีสุด 
นอกจากนี้ ความเป:นองค1กรเก าแก ท่ีก อต้ังมาต้ังแต ปC 2497 ทําให� สขช. เป:นอีกหนึ่งหน วย
ราชการท่ีมีการปลูกฝEงค านิยมขององค1กรให�กับข�าราชการรุ นต อรุ น ท้ังการทุ มเททํางานเพ่ือชาติ 
การยึดม่ันในผลประโยชน1และความม่ันคงของชาติเป:นสําคัญ และการทํางานแบบป�ดทองหลัง
พระ  แต ด�วยยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงอย างรวดเร็ว การธํารงองค1กรไว�ด�วยค านิยมด้ังเดิมเพียงอย าง
เดียวอาจจะไม เพียงพอ สขช. อาจจําเป:นท่ีจะต�องเป�ดกว�างและเป�ดรับค านิยมและแนวคิดใหม  ๆ 
เพ่ิมเติมเพ่ือปรับเปลี่ยนองค1กรให�เหมาะสมสอดคล�องกับยุคสมัยด�วยเช นกัน  

 
ยุคสมัยของความหลากหลาย 

การได�รับโอกาสเข�าฝjกอบรมในเรื่อง การเป:นผู�นํา การสื่อสารและการสร�างความร วมมือ 
ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ นในการทํางาน การบริหารทรัพยากร และการมีจิต
มุ งบริการ อีกท้ังยังได�ไปศึกษาดูงานในองค1กรชั้นนําของญ่ีปุeนท้ังหน วยงานภาครัฐและเอกชน 
ได�แก  1) Cabinet Bureau of Personnel Affairs (ข้ึนกับสํานักนายกรัฐมนตรีและเทียบได�กับ 
สนง.กพ.ของไทย)  2) Mitsubishi Corporation  3) AEON Group  4) มหาวิทยาลัย Shiba  
และ 5) บริษัท Pasona (บริษัท recruitment) ทําให�ได�รับทราบทิศทางขององค1กรต าง ๆ ใน



ญ่ีปุeนท่ีต างพยายามปรับเปลี่ยนตนเองให�เป:นองค1กรยุคใหม  เพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอย างรวดเร็ว  โดยทุกองค1กรมองเห็นกระแสอย างหนึ่งท่ีมากับยุคสมัยนี้ คือ ‘ความ
หลากหลาย’ (diversity) ซ่ึงมาจากทุกทิศทางท้ังความหลากหลายภายในองค1กรเองท่ีมีคนอยู 
รวมกันหลายรุ น (generations) และแต ละรุ นก็มีความเป:นตัวของตัวเอง โดยเฉพาะ คนรุ นใหม ๆ 
ท่ีมีความหลากหลายสูงและชอบการเปลี่ยนแปลง  ความหลากหลายของ 
ความต�องการและความคาดหวังของลูกค�าและกลุ มเป~าหมายขององค1กร  ความหลากหลายของ
ภารกิจและหน�าท่ีความรับผิดชอบ  ความหลากหลายของผลผลิตและบริการ และความ
หลากหลายของเทคโนโลยีและองค1ความรู�องค1กรชั้นนําของญ่ีปุeนแสดงให�เห็นว าการรับมือกับความ
หลากหลายท่ีถาโถมเข�าใส องค1กรจากทุกทิศทาง ไม ใช เรื่องง าย แต ก็ไม ใช เรื่องยากจนเกิน
ความสามารถท่ีจะรับมือได� หากองค1กรมีความมุ งม่ันอย างแท�จริงในการเผชิญกับความท�าทาย
ครั้งสําคัญนี้ โดยต�องเริ่มต�นจากองค1กรตระหนักถึงความท�าทายนี้อย างแท�จริงต้ังแต ระดับ
ผู�บริหารจนถึงพนักงานทุกระดับ และควรมีการหยิบยกเรื่องความหลากหลายข้ึนเป:นนโยบาย
ระดับองค1กร โดยได�รับการสนับสนุนจากผู�บริหารอย างเต็มท่ี เช น นโยบายของ Mitsubishi 
Corporation ท่ีให�ความสําคัญกับการบริหารความหลากหลาย (Diversity Management) 
ขณะท่ีนโยบายการบริหารความหลากหลายอย างแท�จริง  
(True Diversity Management) ก็เป:นหนึ่งในเป~าหมายหลักของฝeายทรัพยากรบุคคลของบริษัท 
AEON Group ส วน Cabinet Bureau of Personnel Affairs ส งเสริมให�บุคลากรของรัฐมีความ
หลากหลายและแสดงความสามารถของตนอย างเต็มท่ี 
ความหลากหลายของบุคลากร ปEจจุบัน องค1กรรูปแบบใหม มีบุคลากรอยู รวมกันหลายรุ น
และมีความแตกต างกันท้ังความรู�ความสามารถ ความคิด ความเชื่อ และวิธีการดําเนินชีวิต 
องค1กรในญ่ีปุeนต�องบริหารความแตกต างเหล านี้ให�สามารถสอดประสานและนําพาทุกความ
แตกต างไปสู เป~าหมายเดียวกันขององค1กรให�ได� ซ่ึงการเชื่อมโยงความหลากหลายเข�าด�วยกันจะ
ดําเนินผ านแนวคิดและนโยบายต างๆ เช น การชูประเด็น  
‘work balance’ เพ่ือให�สอดคล�องกับวิธีคิดและวิถีการดําเนินชีวิตของคนรุ นใหม ท่ีมีความเชื่อว า 
‘การทํางานไม ใช ทุกอย างของชีวิต’ และต�องการเวลาให�กับตนเองและครอบครัวเช นกัน ดังนั้น
หลายองค1กรอย าง Mitsubishi Corporation พยายามผลักดันให�พนักงานปฏิบัติงานในเวลาและ
ลดการทํางานล วงเวลา นอกจากนี้ ยังมีความพยายามเปลี่ยน mindset ของบุคลากรชายท่ีมีต อ
บุคลากรหญิง และสร�างค านิยมใหม ให�มองผู�หญิงเป:นกําลังพลสําคัญขององค1กรเช นเดียวกับผู�ชาย 
ขณะท่ี AEON Group ให�ความสําคัญกับบุคลากรอย างมากและนํานโยบาย ‘Job, where 
everyone wants to work’ มากําหนดทิศทางการดูแลบุคลากรให�สามารถทํางานได�ดีและมี
ความสุขกับการทํางาน ขณะท่ี Pasona มีการนํากิจกรรมภาคประชาสังคมเข�ามาเชื่อมโยง
บุคลากรให�ทํากิจกรรมร วมกันและคิดถึงสังคม นอกเหนือไปจากการทํางานเพ่ือตนเองและองค1กร  



 สังคมผู(สูงอายุและแนวโน(มการขาดแคลนแรงงาน หลายองค1กรของญ่ีปุeนพยายามบริหาร
ข�อจํากัดการทํางานของบุคลากร เพ่ือให�บุคลากรท่ีมีเง่ือนไขต างกันสามารถทํางานให�กับองค1กรได�
อย างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช น การขยายเวลาทํางานให�บุคลากรท่ีมีความสามารถและ
ประสงค1จะทํางานต อสามารถทํางานได�หลังอายุ 60 ปC โดยได�รับเงินเดือนและผลประโยชน1ลดลง 
การผลักดันผู�หญิงเข�าสู ระบบการทํางานมากข้ึน โดยสร�างสภาพแวดล�อมการทํางานท่ีเอ้ือให�
ผู�หญิง ซ่ึงมีภาระในการดูแลบุตรและครอบครัว สามารถปฏิบัติงานได� เช น การลดเวลาทํางาน 
และการสร�างห�อง nursery ในองค1กร การเป�ดโอกาสให�คนพิการท่ีมีความสามารถเข�ามาร วม
ทํางานในองค1กร ในตําแหน งท่ีมีความเหมาะสม และการเป�ดกว�างให�ชาวต างชาติมีโอกาสเข�ามา
ทํางานในองค1กรมากข้ึน โดยคาดหวังว าแก�ปEญหาด�วยวิธีการท่ีหลากหลายดังกล าว อาจจะช วย
บรรเทาปEญหาสังคมผู�สูงอายุและการขาดแคลนแรงงานได�บ�าง 

 
การเรียนรู(และการเสริมสร(างทักษะอย�างเป�นระบบ 

1. องค1กรชั้นนําในญ่ีปุeนยังมีความมุ งม่ันในการจัดการปEญหาความแตกต างด�านความรู�ความสามารถ
และทักษะของบุคลากรในองค1กร เพ่ือให�บุคลากรสามารถตอบสนองความคาดหวังและความ
ต�องการของลูกค�าและกลุ มเป~าหมายท่ีมีความหลากหลายได�อย างมีประสิทธิภาพ โดยองค1กรท่ีได�
ไปศึกษาดูงานต างให�ความสําคัญต้ังแต ข้ันตอนการคัดเลือกคนเข�ามาทํางาน หลังจากนั้นยังมีการ
วางระบบการฝjกอบรมอย างเป:นข้ันเป:นตอนเพ่ือเสริมสร�างทักษะบุคลากรในช วงเวลาต างๆ อย าง
เหมาะสม และการวางระบบการเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหน งอย างโปร งใส เช นในกรณีบริษัท AEON 
Group ท่ียึดหลัก ‘customer-first’ ดังนั้นการคัดคนเข�าทํางานจึงต�องคัดเลือกคนท่ีมี  
service mind และมีทัศนคติท่ีดีต อลูกค�าต้ังแต แรก เพราะเชื่อว าเม่ือได�คนท่ีถูกต�องตามความ
ต�องการขององค1กรต้ังแต แรกเข�า การจะนําบุคลดังกล าวมาพัฒนาต อจะเป:นเรื่องง ายกว านํา ‘คน
ท่ีไม ใช ’ มาทํางานด�วย 

2. การวางระบบการฝjกอบรมบุคลากรของญ่ีปุeนมีความชัดเจน และเป:นระบบท่ีคล�ายคลึงกันในทุก
องค1กร โดยแบ งการฝjกอบรมออกเป:นช วงๆ ได�แก   

(1) ช วง Entry level  ซ่ึงจะใช�เวลาประมาณ 3 ปCแรกในการฝjกอบรมทักษะพ้ืนฐานในการ
ทํางาน  

(2) ช วง Professional/Middle level (10 – 15 ปCแรกของการทํางาน) จะมีหลักสูตร
ฝjกอบรมท่ีเฉพาะเจาะจงต างๆ  เพ่ือเสริมสร�างทักษะให�บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในระดับมืออาชีพ  
เช น AEON Group จัดหลักสูตร Business School ให�กับบุคลากรใน level นี้ได�เลือกศึกษาวิชา
อย าง Finance Course, Store Manager Course และ Global Course  ขณะท่ี Mitsubishi 
Corporation จัดหลักสูตร Diversified Training Programs ให�ศึกษาวิชาต างๆ เช น Program for 
Global Leaders, Program for Leadership Development และ Junior Management 
Program  



  (3) ช วง Management/Senior Professional level ระดับผู�บริหาร ซ่ึงจะมีการเตรียม
ความพร�อมสําหรับผู� ท่ีจะเข�าสู ตําแหน งผู�บริหารด�วยหลักสูตรท่ีจะช วยเป�ดกว�างวิสัยทัศน1และการสร�าง
เครือข าย เช น Networking with top management, Short-term Business School, Onsite Seminars, 
Business Planning Simulation และการจัดอบรมร วมระหว างผู�บริหารจากภาครัฐและเอกชน ผ านวิธีการ
อภิปราย (discussion)  

3. ระบบการจัดฝjกอบรมขององค1กรชั้นนําในญ่ีปุeนมีความเข�มแข็ง เพราะจัดทําหลักสูตรการ
ฝjกอบรมอย างชัดเจน และมีการแสดงรายการวิชาต างๆ ให�บุคลากรรับทราบ อีกท้ังยังนําการ
ฝjกอบรมเข�าไปเป:นหนึ่งในคุณสมบัติท่ีบุคลากรต�องมี หากต�องการได�รับการเลื่อนชั้นเลื่อน
ตําแหน ง เช น การระบุให�บุคลากรต�องผ านการอบรมวิชาใดบ�าง เพ่ือให�มีคุณสมบัติเข�ารับการ
พิจารณาเลื่อนชั้นในตําแหน งนั้นๆ ซ่ึงแม�จะไม ได�รับรองว าผู�ท่ีผ านการฝjกอบรมวิชานั้นๆ ทุกคนจะ
ได�รับการเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหน งโดยอัตโนมัติ แต ก็ทําให�บุคลากรสามารถวางแผนเส�นทาง 
การทํางานของตนเองได�ล วงหน�า นอกจากนี้ ยังมีการนําการฝjกอบรมมาใช�ในการพิจารณาให�
บุคลากร rotate หรือข�ามสายงาน เช น กรณีของ AEON Group ซ่ึงได�จัดทําหลักสูตรการ
ฝjกอบรมสําหรับผู�ท่ีต�องการจะเปลี่ยนสายงานในด�านต างๆ โดยเม่ือบุคลากรผ านการฝjกอบรมท่ี
กําหนดและมีผลการอบรมท่ีดี ก็จะอนุญาตให�เปลี่ยนสายงานได� เป:นต�น 

4.  การตอบสนองความต(องการของลูกค(าและกลุ�มเปuาหมายด(วยความหลากหลาย องค1กรใน
ญ่ีปุeนให�ความสําคัญกับความต�องการของลูกค�าอย างมาก และมีการทําความเข�าใจพัฒนาการของ
ลูกค�าและกลุ มเป~าหมายในปEจจุบันอย างถ องแท�  องค1กรต างๆ จึงพยายามนําเสนอสินค�าและ
บริการท่ีหลากหลายเพ่ือเป:นทางเลือกให�กับลูกค�าแต ละกลุ ม และยังใส ใจในรายละเอียดของ
สินค�าและบริการท่ีจะนําเสนอให�กับลูกค�าและกลุ มเป~าหมายอย างมาก เช น มหาวิทยาลัย Shiba 
ถึงกับจัดต้ังหน วยงานเฉพาะท่ีเรียกว า SULA ข้ึนมาเพ่ือทําหน�าท่ีเป:นผู�ให�คําแนะนําและแนะแนว
นักศึกษาในทุกเรื่อง เพ่ือตอบสนองความต�องการท่ีแตกต างกันของนักศึกษาแต ละคนอย างเข�าถึง
และท่ัวถึง ขณะท่ีบริษัท Pasona ซ่ึงมีปรัชญาองค1กรว า ‘Solutions to Society’s Problem’ (การ
แก�ไขปEญหาให�กับสังคม) สะท�อนให�เห็นถึงความมุ งม่ันท่ีจะแก�ไขปEญหาต างๆ ให�กับสังคมและ
กลุ มเป~าหมาย เช น การจัดการฝjกอบรมให�นักศึกษาจบใหม เพ่ือให�พร�อมก อนส งไปทํางานกับบริษัท
ต างๆ การฝjกอบรมด�านการเกษตรให�กับคนรุ นใหม ท่ีสนใจหันเหชีวิตไปทํางานใน 
ภาคเกษตรกรรม และการช วยเหลือหางานและการจัดฝjกอบรมให�กลุ มแม บ�านและคนพิการท่ียัง
ต�องการทํางาน 

ข(อพิจารณาและข(อเสนอแนะ 
ระดับชาติ โครงสร�างราชการไทยควรมีความยืดหยุ ดและเป�ดกว�างมากข้ึน โดยยึดหลักการ ‘no 
size fits all’ เพ่ือเป�ดโอกาสให�หน วยงานราชการต างๆ สามารถปรับเปลี่ยนองค1กรของตนเองได�
อย างเหมาะสมตามสภาวะแวดล�อมและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต ละห�วงเวลา โดยไม ถูกดึงรั้ง
ไว�ด�วยกฎระเบียบท่ีใช�บังคับแบบรวมหมู   



ซ่ึงทําให�การขับเคลื่อนองค1กรทําได�ค อนข�างลําบาก และอาจจะทําให�หลายหน วยงานไม สามารถ
ปรับเปลี่ยนองค1กรได�ทันกับความเปลี่ยนแปลง จนอาจจะส งผลเสียและผลกระทบทางลบต อการ
ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน1ของประเทศชาติและประชาชน  
 ระดับองค�กร สขช.อาจจะนําแนวทางขององค1กรชั้นนําในญี่ปุeนมาปรับใช�ในการบริหาร
จัดการท้ังการเรียนรู�ท่ีจะอยู กับความหลากหลายให�ได�ดีและการศึกษาระบบการฝjกอบรม เช น   

(1) ปEจจุบัน สขช. เผชิญกับความต�องการข าวสารท่ีหลากหลายของผู�ใช�ข าวกลุ มต างๆ ซ่ึง 
สขช. อาจจะต�องทบทวนผลผลิตในภาพรวมอย างจริงจัง เพ่ือจัดทํา จัดหา และจัดกลุ ม
ผลผลิตให�มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองผู�ใช�ข าวทุกกลุ มอย างมีประสิทธิภาพ 
ท่ัวถึง และลดความซํ้าซ�อนของผลผลิต  

(2) การให�ความสําคัญและการสร�างการยอมรับความหลากหลายของบุคลากรในองค1กร โดย
ผลักดันให�เกิดการเรียนรู�และความเข�าใจระหว างบุคลากรใน generations ต างๆ และ
ระหว างบุคลากรจากฝeายต างๆ ผ านการเสริมสร�างทัศนคติท่ีถูกต�องและกิจกรรมท่ี
สร�างสรรค1 รวมท้ังสนับสนุนการทํากิจกรรมข�ามฝeาย (cross section)  
ในลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจง เช น กิจกรรม CSR 

(3) การปฏิรูประบบการฝjกอบรมของ สขช. ให�มีความเข�มแข็งและมีเป~าหมายท่ีชัดเจน 
สามารถพัฒนาทักษะของบุคลากรในระดับต างๆ ให�รองรับและสอดคล�องไปกับภารกิจ
ของ สขช. ได�อย างมีประสิทธิภาพ  

(4) การใช�ระบบการฝjกอบรมเข�ามาประกอบการพิจารณาให�บุคลากรย�ายข�ามสายงาน 
ระดับบุคลากร บุคลากรของ สขช.ยุคใหม  ควรมีทักษะความรู�ท่ีหลากหลาย มีความคิดและ
มุมมองท่ีก�าวหน�าและไม ป�ดก้ันตนเอง  เนื่องจากงานข าวกรองเป:นงานท่ีจําเป:นต�องพ่ึงพาทักษะ
ของบุคคลอยู มาก ดังนั้นหากได�บุคลากรท่ีมีทักษะพ้ืนฐานดีอยู แล�ว การจะพัฒนาบุคคลนั้นต อ
น าจะสามารถดําเนินการได�ราบรื่นมากข้ึน นอกจากนี้ การคัดเลือกบุคลากรท่ีมีทัศนคติท่ี
สอดคล�องกับภารกิจของ สขช. หรือการเลือกคนท่ี ‘ใช ’ต้ังแต แรก น าจะช วยเก้ือหนุนการ
ปฏิบัติงานของ สขช. และอาจจะช วยลดปEญหาการโอนย�ายของบุคลากรใน สขช. ลงได�ในระดับ
หนึ่ง  

 การนํา ‘ความหลากหลาย’ มาศึกษาต อยอดพัฒนา ร วมกับการปฏิรูประบบการฝjกอบรม อาจจะกลาย  
เป:นจุดแข็งให� สขช. ปรับเปลี่ยนรูปโฉมเป:นองค1กรยุคใหม ท่ีสามารถพัฒนาบุคลากรได�อย างมีประสิทธิภาพ 
เป:นองค1กรท่ีมีความยืดหยุ นสูง แต ขณะเดียวกันก็มีเป~าหมายภารกิจท่ีชัดเจนและสอดคล�องกับยุคสมัย รวมท้ัง
วิสัยทัศน1ขององค1กรท่ีต�องการเป:น ‘หน วยข าวกรองท่ีมีประสิทธิภาพเป:นเลิศ ยึดม่ันในผลประโยชน1และความ
ม่ันคงของชาติ’ 

 

 



สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะกับการบริหารจัดการความหลากหลายทางอายุ 
และการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอย�างเป�นระบบ 

 
ปุณชรัสม์ิ ดอนศรีจันทร� 

เศรษฐกรชํานาญการ  
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  

 
บทนํา 
 ปEจจุ บันหน วยงานต างๆ ไม ว าจะเป:นภาคราชการหรือภาคเอกชนต างประสบปEญหาเรื่อง 
ความหลากหลายเช นเดียวกัน โดยเฉพาะอย างยิ่งความแตกต างทางด�านอายุ ซ่ึงสามารถแบ งออกเป:น 3 กลุ ม
หลักๆ ท่ีเข�าสู ภาคแรงงาน ได�แก  Baby Boomer คือ ผู�ท่ีเกิดระหว างปC พ.ศ. 2489 – 2507 Generation X 
คือ ผู�ท่ีเกิดระหว างปC พ.ศ. 2508 – 2522 และ Generation Y คือ ผู�ท่ีเกิดหลังปC พ.ศ. 2523 ซ่ึงบุคคลแต ละ
ช ว ง อ า ยุ 
จะได�รับการเลี้ยงดูมา     ในสภาพแวดล�อมและสภาพสังคมท่ีแตกต างกัน ส งผลให�รูปแบบการใช�ชีวิต แนวคิด
และวิธีในการการทํางาน รวมท้ังแรงจูงใจในการทํางานท่ีแตกต างกัน ความหลากหลายดังกล าวจะส งผลต อ 
การกําหนดรูปแบบการสรรหา การบริหารทรัพยากรบุคคล การประเมินผลและการให�ผลตอบแทนหรือ 
เงินรางวัลท่ีแตกต างกันออกไป 
 
ท่ีมา/ความสําคัญของป&ญหา 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เป:นหน วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดต้ังข้ึน
เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค1เพ่ือเป:นหน วยงานเดียวซ่ึงทําหน�าท่ีแบบเบ็ดเสร็จและมี 
ความเป:นเอกภาพในการดําเนินการเก่ียวกับหนี้สาธารณะท้ังหมด ไม ว าจะเป:นการก อหนี้ การบริหารหนี้  
การปรับโครงสร�างหนี้ และการชําระหนี้ของประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน1 พันธกิจ และค านิยมหลักของ
หน วยงาน ประกอบด�วย 

วิสัยทัศน� : เป:นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะเพ่ือการพัฒนาประเทศอย างยั่งยืน 
พันธกิจ: บริหารหนี้สาธารณะว าด�วยกฎหมายว าด�วยการบริหารหนี้สาธารณะ โดยการวางแผน กํากับ 

และดําเนินการก อหนี้ คํ้าประกัน และปรับโครงสร�างหนี้ของรัฐบาล หน วยงานในกํากับดูแลของรัฐ องค1กร
ปกครองส วนท�องถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังการชําระหนี้ของรัฐบาล และการติดตามและประเมินผล 
การดําเนินงาน เพ่ือให�การบริหารหนี้สาธารณะเป:นไปอย างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร�างความยั่งยืนทาง 
การคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ  

ค�านิยม : โปร งใส วินัยดี มีเครดิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 
สบน. แบ งส วนราชการออกเป:น 8 สํานัก 4 กลุ ม 2 ศูนย1 โดยมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานท้ังด�านวิชาการ

และงานสนับสนุน รวมท้ังสิ้น 249 คน แบ งเป:นข�าราชการ จํานวน 161 คน พนักงานราชการ จํานวน 8 คน 



และลูกจ�างชั่วคราว จํานวน 80 คน ท้ังนี้ บุคลกรส วนใหญ ของ สบน. เป:นบุคลากรรุ นใหม  กล าวคือ บุคลากร
ประมาณร�อยละ 50 ของบุคลากรท้ังหมดจะอยู ในช วง Generation Y ซ่ึงบุคลากรกลุ มดังกล าวมีอัตรา 
การลาออกและการโอนย�ายท่ีสูง ส วนหนึ่งอาจเป:นผลมาจากงานหรือภารกิจของ สบน. เป:นงานท่ีต�องอาศัย
ความเชี่ยวชาญชํานาญในเรื่องกฎหมายว าด�วยการบริหารหนี้สาธารณะ ความสามารถในการวิเคราะห1ทาง
เศรษฐศาสตร1และการเงิน รวมท้ังความคุ�นเคยกับตลาดการเงินซ่ึงมีเทคนิคเฉพาะค อนข�างสูง นอกจากนี้ 
เนื่องจากรัฐบาลมีความจําเป:นต�องลงทุนในโครงการโครงสร�างพ้ืนฐานด�านคมนาคมขนส งจํานวนมาก ทําให�
งานภายใต�พันธกิจของ สบน. เพ่ิมข้ึนตามไปด�วย ซ่ึงในการทํางานดังกล าวให�ประสบความสําเร็จไปได�ด�วยดี 
บุคลากรใหม /บุคลากรระดับต�นจะต�องเรียนรู�จากการทํางานจริง (On the Job Training: OJT) ความรู�ทาง
วิชาการ รวมท้ังอาศัยประสบการณ1 ความเชี่ยวชาญของหัวหน�างานหรือรุ นพ่ี อย างไรก็ดี การเตรียมความ
พร�อมของบุคลากรใหม /บุคลากรระดับต�นของ สบน. อาจยังไม เพียงพอประกอบกับภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน จึง
อาจส งผลให�บุคลากรใหม /บุคลากรระดับต�นเกิดความเครียดและความกดดัน จนตัดสินใจลาออกหรือโอนย�าย
เป:นจํานวนมาก นอกจากนี้ สบน. ยังไม มีการกําหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในระดับต างๆ อย างเป:น
ร ะ บ บ เ พ่ื อ เ ต รี ย ม 
ความพร�อมให�กับบุคลากรท่ีจะก�าวข้ึนสู ระดับตําแหน งท่ีสูงข้ึน รวมท้ังต�องพัฒนาระบบการบริหารคนเก ง 
(Talent Management) ท่ีดี เพ่ือสร�างแรงจูงใจในการทํางานแก บุคลากรรุ นใหม ท่ีมีความสามารถให�อยู กับ
หน วยงานต อไป  

 
แนวคิดท่ีได(รับจากการฝ*กอบรมและการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุ/น 
 จากการฝjกอบรมในห�องเรียนและการศึกษาดูงานในหน วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน จํานวน   
5 หน วยงาน ได�แก  1) Labor and International Unit, Cabinet Bureau of Personnel Affairs ส วน
ราชการท่ีทําหน�าท่ีหลักในการสรรหาและพัฒนาข�าราชการระดับสูงของประเทศญ่ีปุeน 2) Mitsubishi Group 
ซ่ึงเป:นกลุ มบริษัทข�ามชาติขนาดใหญ  3) AEON GROUP ซ่ึงเป:นกลุ มบริษัทท่ีทําธุรกิจหลายหลายและครบ
วงจร ต้ังแต ธุรกิจด�านการเกษตร การผลิตสินค�า การกระจายสินค�า ธุรกิจค�าปลีก ห�างสรรพสินค�า รวมถึงธุรกิจ
ด�านการเงิน 4) Chiba University  ซ่ึงเป:นมหาวิทยาลัยของรัฐ ซ่ึงได�รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษา
วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร1 และเทคโนโลยีให�สร�างศูนย1การเรียนรู�แห งชาติท่ีจะใช�ร วมกันระหว าง
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในญ่ีปุeน และ 5) PASONA Group Inc. ซ่ึงเป:นกลุ มบริษัทท่ีทําหน�าท่ีในการจัดหาและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให�แก บริษัทขนาดใหญ และขนาดเล็กท้ังในและนอกประเทศญ่ีปุeน จากการฝjกอบรมและ
ดูงานทําให�พบว าหน วยงานต างๆ ท่ีประสบความสําเร็จให�ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป:น
อย างมาก โดยมีแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีน าสนใจ ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการความหลากหลาย (Diversity Management) เนื่องจากหน วยงานท่ีได�ไป 
ศึกษา  ดูงาน โดยเฉพาะอย างยิ่ง 3 หน วยงาน ได�แก  Mitsubishi Group AEON Group และ PASONA 
Group Inc. เป:นกลุ มบริษัทขนาดใหญ  รวมท้ังมีสาขาท้ังในและต างประเทศจํานวนมาก จึงทําให�การบริหาร
จัดการความหลากหลายไม ว าจะเป:นความหลากหลายทางด�านเพศ อายุ เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม การศึกษา 



ความเชื่อ ความคิด ประสบการณ1 สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม มีความจําเป:นและมีความสําคัญมาก 
เนื่องจากบุคลากรในหน วยงานจะมีความต�องการ แรงจูงใจและแนวคิดในการทํางานท่ีแตกต างกันไป ซ่ึงหาก
ผู�บริหารไม เข�าใจ ไม ยอมรับ รวมท้ัง ไม ตระหนักถึงความหลากหลายดังกล าว อาจก อให�เกิดความขัดแย�ง
ภายในหน วยงานได� ดังนั้น ผู�บริหารจึงควรเข�าใจและยอมรับความแตกต างดังกล าว รวมถึงใช�ประโยชน1จาก
ความหลากหลายให�ได�มากท่ีสุด โดยเฉพาะบุคลากรในกลุ ม Generation Y เนื่องจากบุคคลกลุ มนี้เป:นกลุ มท่ีใจ
ร�อน อยากรู�อยากเห็น ชอบมีส วนร วมในงาน ต�องการแสดงความคิดเห็นและชอบให�ผู�อ่ืนรับฟEง ชอบการสอน
งานมากกว าการสั่งงาน เป:นต�น รวมท้ังเป:นผู�มีความสามารถและคุ�นเคยกับเทคโนโลยี ดังนั้น การบริหาร
ทรัพยากรในกลุ มนี้จึงต�องพิจารณาให�เหมาะสม  

อย างไรก็ดี หากเกิดความขัดแย�งข้ึน ผู�บริหารจําเป:นท่ีจะต�องบริหารจัดการความขัดแย�ง (Conflict 
Management) เพ่ือไม ให�ความขัดแย�งดังกล าวบานปลายจนก อให�เกิดการแบ งพรรคแบ งพวก เกิดบรรยากาศ
ท่ีไม ดีในการทํางานร วมกัน โดยวิธีการท่ีนิยมใช�มากท่ีสุด คือ การเจรจาต อรองโดยมีคนกลางมาไกล เกลี่ย  
ท้ังนี้ ผู�รับหน�าท่ีเป:นคนกลางจะต�องเป:นบุคคลท่ีท้ังสองฝeายให�การยอมรับนับถือ (Reference Power) หรือ
เป:นผู�ท่ีมีความรู� ความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีขัดแย�งกัน (Expert Power) นอกจากนี้ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
หรือโยกย�ายตําแหน งชั่วคราวหรือถาวรเป:นอีกวิธีการหนึ่ง ซ่ึงจะช วยให�ขยายวิสัยทัศน1 มุมมองและความเข�าใจ
ในบทบาทของงานอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้ ผู�บริหารจะต�องตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมของหน วยงาน 
และถ ายทอดให�ทุกฝeายตระหนักถึงความสําคัญของตนต อหน วยงาน ร วมรับรู�วิสัยทัศน1ของหน วยงานและมี
เป~าหมายในการดําเนินงานร วมกัน 

2. การกําหนดและออกแบบหลักสูตรในการเสริมสร(างและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ใน 

หน�วยงานอย�างเป�นระบบ กล าวคือ ทุกหน วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท้ัง 5 หน วยงานท่ีได�ไปศึกษาดูงานใน
ประเทศญ่ีปุeนให�ความสําคัญในการออกแบบหลักสูตรเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลกรในหน วยงานให�เหมาะสมกับ
ระดับงาน อายุงานและประสบการณ1การทํางาน รวมท้ังการประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากการ
เรียนรู�จากการทํางานตามหน�าท่ี (On the Job Training: OJT) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
      2.1 บุคลากรใหม หรือบุคลากรระดับต�น ซ่ึงมีความจําเป:นท่ีจะต�องพัฒนาและเตรียมความพร�อม      
ให�บุคลากรใหม เหล านั้นในการทํางานภายในหน วยงาน โดยการฝjกอบรมให�บุคลากรใหม เข�าใจและรับรู�
วิสัยทัศน1 พันธกิจองค1กร ธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง ความผิดทางวินัยและการลงโทษ วัฒนธรรมของ
องค1กร รวมท้ังมารยาทในการปฏิบัติงานและทักษะการสื่อสาร 
      2.2 บุคลากรระดับกลาง มุ งเน�นการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร�อมในการเป:นหัวหน�างาน 
เสริมสร�างเทคนิคในการบริหารจัดการ การพัฒนาลูกน�อง การตัดสินใจแก�ปEญหาเฉพาะหน�าต างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค1หลักตามพันธกิจของหน วยงาน โดยสมรรถนะท่ีจําเป:น ได�แก  การทํางานเป:นกลุ ม 
การแก�ปEญหา    การจัดการตนเอง ความเป:นผู�นํา การแก�ปEญหาเฉพาะหน�า และการดําเนินงานเพ่ือไปสู 
เป~าหมาย เป:นต�น นอกจากนี้ ยังควรให�บุคลากรในระดับกลางเข�าใจเส�นทางความก�าวหน�าในอาชีพของตน 



( Career Path)  
เพ่ือให�เกิดแรงจูงใจในการทํางานต อไปอีกด�วย 
      2.3 บุคลากรระดับสูง มุ งเน�นการสร�างทักษะการบริหาร การควบคุมดูแลพ้ืนฐาน โดยเฉพาะผู�ท่ีมี
ลูกน�องและบุคลากรท่ีต�องรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาพัฒนาบุคลากร สร�างทักษะต างๆ ให�มีความเป:นผู�นํา 
สามารถควบคุมดูแลลูกน�องให�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�อย างเต็มความสามารถ โดยสมรรถนะท่ีจําเป:นต�อง
พัฒนา ได�แก     การกําหนดเป~าหมาย การ Coaching เป:นต�น นอกจากนี้ จากการไปดูงาน ส วนราชการของ
ประเทศญ่ีปุeนยังให�ความสําคัญกับการรับรู�ความต�องการของภาคเอกชน เพ่ือให�หน วยงานราชการสามารถ
ช วยเหลือ/อํานวย        ความสะดวกให�ภาคเอกชนสามารถดําเนินธุรกิจได�อย างคล องตัว จึงได�จัดให�มีการ
ฝjกอบรมร วมกันระหว างบุคลากรระดับสูงจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน     
    นอกจากนี้ ท้ัง 5 หน วยงานยังให�เล็งเห็นความจําเป:นของการ Coaching ของหัวหน�างานแก 
ลูกน�อง 
เป:นอย างมาก การ Coaching หรือการสอนงาน คือ การมุ งเน�นพัฒนาผู�ถูกสอนงานให�ตระหนักถึง
ความสามารถ ของตนเอง กระตุ�นให�ผู�ถูกสอนงานเกิดการเรียนรู�และเกิดแนวคิดในการพัฒนางานรูปแบบใหม ๆ 
เพ่ือนําไปสู เป~าหมายท่ีต�องการได� ไม เฉพาะแต การพัฒนาผลการปฏิบัติงานตามหน�าท่ีเท านั้น แต ยังเป:นการ
พัฒนาศักยภาพของผู�ถูกสอนงานอีกด�วย ยกตัวอย างเช น กรณีของกลุ มบริษัท Mitsubishi Group ซ่ึงนอกจาก
จ ะ ใ ห� มี 
การ Coaching ระหว างหัวหน�างานและลูกน�องแล�ว ยังมีการสร�างเครือข ายระหว างบุคลากรในระดับ 
Management เพ่ือให�บุคลากรในระดับหัวหน�างานได�แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องแนวทางการบริหารงาน
ระหว างกัน   

3. ภาวะผู(นํา  จากการฝjกอบรมและการไปศึกษาดูงาน ปEจจัยสําคัญอีกประการท่ีจะทําให�หน วยงาน 
ประสบความสําเร็จ คือ ภาวะความเป:นผู�นําของผู�บริหาร โดยผู�นําท่ีดีจะต�องพร�อมท่ีจะก�าวข้ึนมานําและ
รับผิดชอบจัดการปEญหาได�อย างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังพร�อมท่ีจะเป:นผู�ตามเม่ือมีคนท่ีมีความพร�อมหรือ
ความสามารถมากกว าตนเอง การมีผู�นําท่ีดีในหน วยงานจะทําให�บุคลากรในหน วยงานมีเป~าหมายร วมกันอย าง
เต็มใจ 

คุณสมบัติท่ีจําเป:นท่ีผู�นําท่ีดีในปEจจุบันซ่ึงสถานการณ1เปลี่ยนแปลงอย างรวดเร็วควรจะมี คือ 1) การมี
วิสัยทัศน�ท่ีก(าวไกล สามารถมองเห็นจุดหมายหรือเป~าหมายในอนาคตได�อย างชัดเจน สามารถวิเคราะห1
สถานการณ1หรือความท�าทายท่ีจะเกิดข้ึนอนาคตได� 2) ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ� กล าวคือ สามารถ
วิเคราะห1ได�ว าในสถานการณ1ปEจจุบัน หน วยงานควรจะต�องมีกลยุทธ1ในการดําเนินงานอย างไร โดยไม ยึดติดกับ
การดําเนินงานแบบเดิมๆ 3) ทักษะในการส่ือสาร ผู�นําท่ีดีจะต�องสามารถถ ายทอดวิสัยทัศน1ของตนเองหรือ
ของหน วยงานไปสู ลูกน�องได� รวมท้ังสามารถโน�มน�าวใจให�ลูกน�องเชื่อถือและสามารถจูงใจให�ลูกน�องใช�
ศักยภาพของตนเองอย างเต็มท่ีในการปฏิบัติงานโดยมีจุดมุ งหมายร วมกัน นอกจากความรู�ความสามารถแล�ว 
ผู�นําท่ีดียังจะต�องเป:นตัวอย างท่ีดี    ในเรื่องความดีด�วย ได�แก  ยึดม่ันในความถูกต(อง กล าวคือ ยอมสละซ่ึงสิ่ง



สีเทาหรือผลประโยชน1ท่ีถูกต�องตามกฎระเบียบ แต คนส วนใหญ มองว าไม ถูกต�องหรือไม สมควร เพ่ือไม ให�เกิด
ข�อครหาหรือข�อสงสัยในภายหลัง อดทนและอดกล้ัน มีความเมตตา ให(อภัย และถ�อมตน เป:นต�น 
     กรณีมหาวิทยาลัยชิบะเป:นตัวอย างท่ีแสดงถึงความสําเร็จของหน วยงานจากการท่ีผู�นํามีวิสัยทัศน1
และความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ1 โดยผู�บริหารของมหาวิทยาลัยชิบะมองเห็นความท�าทายซ่ึงจะเกิดข้ึนใน
อนาคตซ่ึงอาจส งผลกระทบต อคุณภาพการให�การศึกษาของมหาวิทยาลัย ได�แก  การเพ่ิมข้ึนของอัตรานักศึกษา
ท่ีเข�าศึกษาต อในระดับอุดมศึกษาเกือบเท าตัว จากร�อยละ 24.6 ในปC 1990 เพ่ิมเป:นร�อยละ 51.5 ในปC 2015 
และ        2) การปรับลดงบประมาณท่ีจะให�แก มหาวิทยาลัยต างๆ ลง ดังนั้น มหาวิทยาลัยชิบะจึงต�องปรับตัว
เพ่ือเตรียมพร�อมรับความท�าทายท่ีจะเกิดข้ึนรวมท้ังรักษาระดับมาตรฐานการศึกษาไว� โดยมุ งเน�นการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล    เฉพาะด�าน เพ่ือทําหน�าท่ีช วยเหลือและให�คําแนะนําเรื่องการเรียน หลักสูตรการเรียน  
การวางแผนชีวิตและการศึกษาต อในต างประเทศ รวมท้ังพัฒนารูปแบบการเรียนรู�ใหม ๆ ในมหาวิทยาลัย เช น 
การสัมมนาในช วงพักกลางวัน และระบบการเรียนรู�จากวิดิโอนอกชั้นเรียน เป:นต�น 

4. สภาพแวดล(อมในการทํางาน เป:นอีกปEจจัยหนึ่งท่ีจะช วยให�บุคลากรในหน วยงานอยากมาทํางาน  
รวมท้ังทํางานอย างมีความสุข บริษัท PASONA Group Inc. ให�ความสําคัญกับการพัฒนาสภาพแวดล�อมในท่ี
ทํางานให�ร มรื่น สวยงาม เป:นระเบียบ และผ อนคลาย โดยการปลูกต�นไม�ท้ังภายในและภายนอกอาคาร ซ่ึง
นอกจากจะช วยให�สถานท่ีสวยงามแล�ว ผลผลิตทางการเกษตรต างๆ ยังนํามาแปรรูปเป:นอาหารขายแก 
บุคลากรในราคาถูกอีกด�วย 
ภาพท่ี 1 : ห(องประชุมของพนักงานในบริษัท PASONA Group Inc. ซ่ึงใต�เก�าอ้ีจะมีชั้นเพ่ือเพาะถ่ัวงอกไว�
ด�วย  

 
ภาพท่ี 2 : โรงปลูกผักด(วยน้ําและนาข(าวในอาคาร 



 
 
ข(อเสนอแนะต�อสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 จากการฝjกอบรมและการศึกษาดูงาน ทําให�ผู�เขียนเกิดแนวคิดท่ีจะนําเสนอแนวทางเพ่ือบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางอายุ รวมท้ังพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในหน วยงานอย างเป:นระบบ ซ่ึงอาจจะช วย
รักษาบุคลากรรุ นใหม ท่ีมีความสามารถให�อยู ในหน วยงาน ลดอัตราการลาออกของบุคลากรรุ นใหม ในหน วยงาน
ลง รวมท้ังส งเสริมให�บุคลากรเหล านั้นใช�ศักยภาพท่ีมีอยู ของตนเองปฏิบัติงานอย างเต็มความสามารถ โดยมี
ข�อเสนอแนะในการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 

1. ผู�บริหารต�องมีความเข�าใจว าบุคลากรทุกคนมีศักยภาพและความสามารถท่ีแตกต างกัน และ 
ตระหนักถึงความสําคัญในการสื่อสารวิสัยทัศน1และพันธกิจของหน วยงานให�บุคลากรรุ นใหม รับรู�ว าหน วยงาน มี
เป~าหมายอย างไร ปลูกฝEงให�บุคลากรรุ นใหม รู�สึกเป:นส วนหนึ่งของหน วยงาน โดยเป�ดโอกาสให�บุคลากรรุ นใหม 
ได�มีส วนร วม ในงานท่ีมีความสําคัญ และการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมต างๆ 

2. การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในระดับต างๆ ต้ังแต ระดับต�น ระดับกลาง 
และระดับสูงอย างเป:นระบบ รวมท้ังประชาสัมพันธ1ให�บุคลากรในหน วยงานได�รับทราบแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะท่ีจําเป:นในระดับต างๆ และความก�าวหน�าในอาชีพ (Career Path) ดังเช นในกรณีหน วยงานใน
ประเทศญ่ีปุeน ซ่ึงได�กล าวไปแล�วในข�อ 2 ข�างต�น 

3. การนําระบบสอนงาน (Coaching) ระหว างหัวหน�างานและลูกน�องมาใช�อย างเป:นรูปธรรม 
เช นเดียวกับกลุ มบริษัท Mitsubishi Group กล าวคือ 

- มอบหมายให�หัวหน�างานเป:นพ่ีเลี้ยงสอนงานโดยให�คําปรึกษาแนะนํามากกว าการสั่งงาน โดย 
อาจกําหนดให�หัวหน�างานและลูกน�องมีการสอนงานกันอย างน�อย 1 ชั่วโมงต อสัปดาห1 เริ่มจากการท่ีหัวหน�า
งานให� Feedback เรื่องผลการปฏิบัติงานท่ีแท�จริงกับความคาดหวังท่ีต�องการให�ลูกน�องเป:น หลังจากนั้นอาจ
เพ่ิมเติมเรื่องความรู�ทางวิชาการท่ีจําเป:น/ประสบการณ1การทํางานท่ีผ านมา เพ่ือกระตุ�นให�ลูกน�องเกิดการคิด
วิเคราะห1 พัฒนาทักษะการแก�ไขปEญหา เพ่ือตอบคําถามหรือตัดสินใจเลือกแนวทางการแก�ปEญหาจาก
เหตุการณ1ท่ีเคยเกิดข้ึนหรือเหตุการณ1สมมติจากหัวหน�างาน  



- จัดให�มีการอบรมร วมกันระหว างหัวหน�างานและลูกน�อง เช น การทํา Case study หรือ 
Simulation เพ่ือพัฒนาความเป:นผู�นําของหัวหน�างาน พัฒนาศักยภาพของลูกน�องโดยมีหัวหน�างานให�
คําแนะนํา รวมท้ังเป�ดโอกาสให�ลูกน�องได�เรียนรู�แนวคิดหรือรูปแบบในการทํางาน วิธีการตัดสินใจจากหัวหน�า
งานไปอีกทางหนึ่ง 

- สร�างบรรยากาศในการทํางานเป:นทีม โดยอาจให�มีระบบพ่ีเลี้ยงสอนงานและดูแลบุคลากร
ใหม   

เพ่ือเป:นการถ ายทอดความรู�จากรุ นพ่ีสู รุ นน�อง รวมท้ังช วยเหลือบุคลากรใหม ในการปรับตัวเข�ากับวัฒนธรรม
ขององค1กร หรือจัดกิจกรรมต างๆ เช น กิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือมุ งเน�นการมีส วนร วมของบุคลากรในหน วยงาน
ร วมกัน 

- เป�ดโอกาสให�ผู�บริหารได�มีโอกาสแลกเปลี่ยนและถ ายทอดประสบการณ1จากการทํางาน  
เพ่ือเป:นแบบอย างท่ีดีในการทํางานแก บุคลากรรุ นใหม  

4. มีการพัฒนาระบบการบริหารคนเก ง (Talent Management)  อย างเป:นระบบ เช นเดียวกับ 
Cabinet Bureau of Personnel Affairs ดังนี้ 

- กําหนดหลักเกณฑ1ในการคัดเลือกผู�ท่ีมีความรู�ความสามารถ (Talent) เช น ผลการปฏิบัติ 
ราชการย�อนหลังดีมากต อเนื่อง 2 ปC ผลการสอบภาษาอังกฤษ เป:นต�น เพ่ือเข�ารับการพัฒนาศักยภาพอย าง
ต อเนื่องและมีสิทธิได�รับการแต งต้ังให�ดํารงตําแหน งท่ีสูงข้ึน รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ1การพิจารณาเลื่อน
ตําแหน งในระดับท่ีสูงข้ึนและประกาศให�รับรู�ท่ัวกัน เพ่ือทําให�บุคลากรท่ีมีความสามารถมองเห็นเส�นทาง 
ความเจริญก�าวหน�าในอาชีพ (Career Path) ของตนเองอย างชัดเจน ท้ังนี้ หลักเกณฑ1ในการคัดเลือกและ
หลักเกณฑ1ในการเลื่อนตําแหน งจะต�องไม เปลี่ยนแปลงบ อยจนเกินไป 
 

- การมอบหมายงานท่ีท�าทายความสามารถและใช�ความคิดสร�างสรรค1ให�กับบุคลากรท่ีมี 
ความสามารถ  

- สร�างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองด�วยการให�ทุนการศึกษาต อและการฝjกอบรมท้ังในและ 
ต างประเทศ 

5. เป�ดโอกาสให�บุคลากรระดับต�นในหน วยงานมีโอกาสได�หมุนเวียนเปลี่ยนไปทํางานในส วนงาน
ต างๆ  

ตามแต ความสนใจของแต ละบุคคล (Internal Offering) อย างเป:นประจํา เหมือนกรณีตัวอย างในบริษัท 
AEON    ซ่ึงเป�ดโอกาสให�บุคลากรสามารถสมัครและเปลี่ยนไปทํางานท่ีตนสนใจภายในหน วยงานได� โดยไม 
จําเป:นต�องเป:นสายงานท่ีคล�ายคลึงหรือเก้ือกูลกัน 

6. การปรับปรุงให�หน วยงานมีสภาพแวดล�อมการทํางานท่ีดีเอ้ือต อการทํางาน เช น ความสะอาด มีตู� 
เก็บเอกสารท่ีเพียงพอ มีบริเวณให�พักผ อนหย อนใจและคลายเครียดระหว างการทํางาน รวมท้ังมีอุปกรณ1 
เครื่องมือเครื่องใช�และเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยสามารถรองรับการใช�งานได�อย างมีประสิทธิภาพ เช น  



ระบบ Internet, Wifi Internet และ Sport Facility เป:นต�น เช นเดียวกับกรณีของบริษัท PASONA Group 
Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เรียนรู(และดูงาน : สู�แนวทางพัฒนาองค�กร 

 

       พรทิพา ศรีขจรวุฒิศักดิ์  

       เศรษฐกรชํานาญการ 

       สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 

ข(อมูลองค�กร 

 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เป:นหน วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ก อต้ังเม่ือวันท่ี             

18 ตุลาคม 2504 มีภารกิจเก่ียวกับการเสนอแนะและออกแบบนโยบายและมาตรการด�านการคลัง  

ระบบการเงิน รวมท้ังเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหว างประเทศท่ีมีคุณภาพต อกระทรวงการคลัง ปEจจุบัน 

สศค. มีบุคลากรจํานวน 521 คน ประกอบด�วย ข�าราชการ 294 คน ลูกจ�างประจํา 17 คน พนักงานราชการ 

18 คน และลูกจ�างชั่วคราว 192 คน (ข�อมูล ณ วันท่ี 9 มิถุนายน 2559) มีวิสัยทัศน1  

พันธกิจ และค านิยมขององค1กร ดังนี้ 

วิสัยทัศน�  

องค1กรนําในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพ่ือเศรษฐกิจสมดุล 

พันธกิจ 

1. ศึกษา และวิเคราะห1และเสนอแนะนโยบายด�านการคลัง ระบบการเงิน การออม และ                          

การลงทุน รวมท้ังเศรษฐกิจมหภาคและระหว างประเทศอย างมืออาชีพ 

2. ติดตาม กํากับ และประเมินผล มาตรการเศรษฐกิจการคลังให�มีประสิทธิภาพ 

3. เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจ และการยอมรับในนโยบายเศรษฐกิจการคลังกับทุกภาคส วน 

4. พัฒนาบุคลากรและองค1กรสู ความเป:นเลิศ ด�านวิชาการ คุณธรรม และมีความสุข 

ค�านิยม 



ส – เสนอแนะอย างมีหลักการ 

ศ – ศึกษาโดยไม หยุดนิ่ง 

ค – คนคลังท่ีมีคุณภาพ 

 

แนวคิดท่ีได(จากการฝ*กอบรมและการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุ/น 

 จากการฝjกอบรมเรื่องการสื่อสารและการสร�างความร วมมือ ความสามารถในการปรับตัวและความ

ยืดหยุ นในการทํางาน การเป:นผู�นํา การบริหารทรัพยากร และการมีจิตมุ งบริการ รวมท้ังการศึกษา                  

ดูงานของหน วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ณ ประเทศญ่ีปุeน จํานวน 5 แห ง ได�แก  1) Cabinet Bureau of 

Personnel Affairs 2) Mitsubishi Corporation 3) AEON Group 4) Chiba University,  

Nishi Chiba Campus และ 5) PASONA Group เก่ียวกับภารกิจองค1กร ปรัชญาองค1กร การบริหารงาน

ภายใต�ความท�าทายต าง ๆ โดยเฉพาะการบริหารและพัฒนาบุคลากร สามารถสรุปแนวคิดท่ีอาจนํามาเป:น

แนวทางในการพัฒนา สศค. ดังนี้   

1. การให(ความสําคัญกับคน 

     ในการบริหารองค1กรและทรัพยากรบุคคล AEON Retail ซ่ึงเป:นบริษัทหลักใน AEON Group                

ยึดหลักปรัชญาท่ีให�ความสําคัญกับคนเช นเดียวกับหลักการดําเนินธุรกิจขององค1กรท่ีให�ความสําคัญกับลูกค�า 

โดย AEON Retail จะให�ความสําคัญกับความเป:นมนุษย1ของพนักงานอย างเท าเทียมกัน และตระหนักถึงความ

ต�องการ เฉพาะของพนักงานแต ละคน (Customization) เนื่ อ งจาก AEON Retail  

เป:นองค1กรขนาดใหญ  มีพนักงานจํานวนมากซ่ึงทํางานอยู ในหลายประเทศ มาจากต างครอบครัว มีความรู�

ความสามารถ ค านิยม และวิธีการทํางานท่ีแตกต างกัน ดังนั้น ความท�าทายจึงอยู ท่ีการหาวิธีบริหารจัดการ

พนักงานท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงความแตกต างของแต ละบุคคล (True Diversity Management) 

เช นเดียวกับ Mitsubishi Corporation ซ่ึงมีพนักงานหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรม รูปแบบการใช�ชีวิต  

และค านิยมท่ีแตกต างกัน Mitsubishi Corporation จึงให�ความสําคัญกับการบริหารความหลากหลาย 

เพ่ือสร�างองค1กรท่ีเข�มแข็งมีความยืดหยุ นในการปรับตัวให�เข�ากับกับสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลง  

เช น สนับสนุนการทํางานของผู�หญิง โดยพัฒนาสภาพแวดล�อมการทํางานให�เหมาะสมและยืดหยุ นกับผู�หญิงท่ี

มีครอบครัว เป:นต�น 



2. การพัฒนาบุคลากร 

  การสนับสนุนให�บุคลากรมีความก�าวหน�าในอาชีพ โดยจัดหลักสูตรการฝjกอบรมให�แก บุคลากร 

เป:นเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งท่ีทุกองค1กรนํามาใช�ในการพัฒนาบุคลากร เช น  

 Cabinet Bureau of Personnel Affairs ได�จัดหลักสูตรฝjกอบรม เช น 

 - การอบรมสัมมนาข�าราชการระดับบริหารระดับต�นท่ีเพ่ิงเข�ารับตําแหน ง เพ่ือพัฒนาความสามารถ

ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  แ ล ะ ป ลู ก ฝE ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด แ ล ะ ม อ ง ป ร ะ เ ด็ น ต า ง  ๆ  

จากภาพรวม โดยเน�นการให�ความรู�เก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ี และเพ่ิมการฝjกอบรมเฉพาะทางสําหรับตําแหน ง

ท่ีเป:นวิชาชีพเฉพาะ  

 - การอบรมสัมมนาร วมกันระหว างหน วยงานราชการและเอกชน (นักบริหารระดับสูงและระดับ

อํานวยการ) เพ่ือเสริมสร�างความเข�าใจระหว างภาครัฐและเอกชนผ านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว างกัน 

ผู�รับการอบรมจะมาจากภาครัฐและเอกชนในสัดส วนท่ีเท ากัน มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยาย ใช�

เวลาในการฝjกอบรมนอกสถานท่ี 1 คืน  

    Chiba University ได�วางแผนและกําหนดการจัดฝjกอบรมรายปCให�แก บุคลากรระดับต าง ๆ  

ได�แก   

    - การปฐมนิเทศบุคลากรใหม สายวิชาการ เก่ียวกับพันธกิจองค1กร ธรรมาภิบาล การบริหาร                   

ความเสี่ยง การศึกษาวิจัย การล วงละเมิด สุขภาพจิต ความม่ันคงของข�อมูลข าวสาร สัญญา วินัยและ                   

การลงโทษ 

 

    - การฝjกอบรมบุคลากรใหม สายงานบริหาร เก่ียวกับมารยาทในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร 

    - การฝjกอบรมบุคลากรสายงานบริหารระดับกลาง เก่ียวกับการวางแผนอาชีพ การทํางาน 

เป:นกลุ ม ทักษะการแก�ปEญหา การจัดการตนเอง 

    - การอบรมหัวหน�างาน เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง การพัฒนาตนเอง กลไกการปฏิบัติงาน                

ในท่ีทํางาน การเป:นผู�นํา 



    - การอบรมผู�ช วยหัวหน�าฝeาย เก่ียวกับการสอนงาน การแก�ไขปEญหา การดําเนินงานไปสู เป~าหมาย 

    - การฝjกอบรมผู�บริหารระดับสูง เก่ียวกับการกําหนดเป~าหมาย การสอนงาน การประเมินผล 

    นอกจากนี้ ยังมีการฝjกอบรมเพ่ือเสริมสร�างสมรรถนะการทํางานของบุคลากร (Capacity 

Development Training) ได�แก  การฝjกอบรมในต างประเทศ การฝjกอบรมภาษาอังกฤษ ณ สถาบันภาษา 

การทดสอบ TOEIC IP การฝjกอบรมด�านบัญชีให�กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด�านบัญชี การฝjกอบรมเก่ียวกับ

กฎหมายแรงงานให�กับบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานด�านบุคคลหรือการบริหารงานท่ัวไปได�นําเอาความรู�มา

ประยุกต1ใช�ในการบริหารจัดการ 

 AEON Retail ได�จัดหลักสูตรอบรมท่ีเน�นการตอบโจทย1ความต�องการและความจําเป:น                  

ในสายงานของพนักงานในระดับต าง ๆ แบ งเป:น 3 ระดับ ได�แก  

    - ระดับ Junior พนักงานใหม จะได�รับการปฐมนิเทศเพ่ือให�ทราบถึงปรัชญาของบริษัท 

วัฒนธรรมองค1กรท่ีจําเป:นสําหรับการปฏิบัติงาน ขอบข ายการทํางาน หน�าท่ีพ้ืนฐานท่ีต�องปฏิบัติ หลักการ

แก�ปEญหาเบ้ืองต�น และทักษะท่ีจําเป:นสําหรับการทํางานในตําแหน งนั้น ๆ  

    - ระดับ Middle หลังจากพนักงานมีประสบการณ1 3 ปC จะได�รับการฝjกทักษะเพ่ิมเติมเฉพาะทาง

ในระดับสูงข้ึน โดยเฉพาะด�านการบริหารจัดการ ใน AEON Business School จะมีหลักสูตร                        

การอบรมในด�านต างๆ เช น หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรด�านการเงินการบัญชี หลักสูตร

ผู�จัดการร�านค�า เป:นต�น  

    - ระดับ Senior พนักงานระดับอาวุโส จะได�รับการพัฒนาทักษะท่ีจําเป:นสําหรับระดับบริหาร โดย

แบ งเป:นหลักสูตรระดับพ้ืนฐาน และหลักสูตรระดับกลาง 

    นอกจากการจัดหลักสูตรฝjกอบรมให�แก พนักงาน AEON Retail ยังให�ความสําคัญกับการศึกษา

โดยสนับสนุนการเรียนรู�ด�วยตัวเอง (Self – Study) เช น พนักงานสามารถนําเสนอสิ่งพิมพ1ท่ีต�องการให�บริษัท

จัดหา ให�  โดยสามารถ ซ้ือได� ในราคาพิ เศษ หรื อการ เ รี ยนออนไลน1  (Online Learning)  

บริ ษัทจะสนับสนุนค าใช�จ าย 50% หรือหากพนักงานเรียนภาษาอังกฤษแล�วสอบ TOIEC  

ได�ตามเกณฑ1 บริษัทจะสนับสนุนค าใช�จ าย เป:นต�น สิ่งท่ีน าสนใจอีกประการหนึ่ง คือ พนักงานของ AEON 

Retail สามารถย�ายสายงานได�  

3. การสร(างบรรยากาศท่ีสนับสนุนการทํางาน 



    PASONA Group มีต�นไม�ท้ังภายในและภายนอกอาคาร ทําให�สถานท่ีทํางานไม ใช เป:นเพียงแค ตึก 

แต เป:นสถานท่ีทํางานท่ีมีชีวิตชีวา สร�างความสดชื่นและผ อนคลายให�กับพนักงาน สิ่งท่ีน าสนใจ คือPASONA 

Group มีแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจท�องถ่ิน เช น การส งเสริมและปลุกจิตสํานึกให�คนรุ นใหม สนใจทํา

เกษตรกรรม โดยแสดงให�ว าภายในอาคารสามารถปลูกพืชผักและนํามาเป:นอาหารให�แก พนักงานได� นอกจากนี้ 

การเชิญทูตมาร วมปลูกข�าวในแปลงนาท่ีอยู ภายในอาคารของ PASONA Group ยังสามารถช วยประชาสัมพันธ1 

PASONA Group ให�เป:นท่ีรู�จัก 

    Chiba University มีห�องสมุดท่ีมีการแบ งพ้ืนท่ีอย างเหมาะสม เช น บริเวณท่ีห�ามใช�เสียง บริเวณท่ี

ให�นักศึกษาทํากิจกรรมร วมกัน เป:นต�น นอกจากนี้ การเลือกเฟอร1นิเจอร1ท่ีตอบโจทย1การใช�งาน ดีไซน1ทันสมัย 

และสวยงาม สะท�อนให�เห็นการใส ใจต อผู�รับบริการและภาพลักษณ1ขององค1กรท่ีทันสมัย 

 

แนวทางในการพัฒนาองค�กร  

สศค. เป:นองค1กรท่ีมีภารกิจมาก และมีบุคลากรท่ีมีความหลากหลาย ความท�าทายประการหนึ่ง คือ 

การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนการทํางานขององค1กรให�บรรลุผลตามเป~าหมาย แนวคิดจากการ

ฝj ก อ บ ร ม แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ท่ี เ น� น ก า ร ใ ห� ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ค น  ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร  แ ล ะ 

การสร�างบรรยากาศท่ีสนับสนุนการทํางาน จึงสามารถนํามาเป:นแนวทางในการพัฒนาองค1กรได� ดังนี้  

  1. การให(ความสําคัญกับคน โดยบริหารความหลากหลายอย�างมีประสิทธิภาพ                      

    สศค. มีความหลากหลายของคนหลายด�าน เช น ด�านอายุ (Age) หรือช วงอายุ (Generation) ซ่ึง

คนแต ละช วงอายุย อมมีคุณลักษณะ ทัศนคติ ค านิยม รูปแบบการใช�ชีวิตและการทํางาน ตลอดจนความ

ต�องการท่ีแตกต างกัน จึงต�องเลือกใช�วิธีบริหาร สื่อสาร และสร�างแรงจูงใจให�แก บุคลากรด�วยวิธีท่ีแตกต างกัน 

เช น คน Generation Y ต�องการใช�ชีวิตให�มีความสุขไปพร�อม ๆ กับการทํางาน คน Generation X ต�องการ

ความสมดุลในการใช�ชีวิตและการทํางาน (Work – Life Balance) ขณะท่ีคน Generation Baby Boomer 

ใช�ชีวิตส วนใหญ กับการทํางาน เป:นต�น ความหลากหลายท่ีน าสนใจอีกประการหนึ่งของ สศค.    คือ ความ

หลากหลายด�านศักยภาพและความสามารถ จึงควรหาจุดแข็งและเลือกคนให�เหมาะสมกับงาน (Put the right 

man into the right job) ท้ังนี้ ในการบริหารความหลากหลายจะต�องมีความเป:นธรรม เท าเทียม และไม 

เลือกปฏิบัติ             

2. การสนับสนุนให(บุคลากรมีความก(าวหน(าในอาชีพ โดยการพัฒนาบุคลากร   



              2.1 การจัดหลักสูตรฝ*กอบรม/การส�งบุคลากรเข(ารับการอบรม    

                    ปEจจุบัน สศค. ได�จัดหลักสูตรฝjกอบรม “โรงเรียน สศค.” ให�กับข�าราชการระดับปฏิบัติการ

และระดับชํานาญการท้ังสายงานหลักและสายงานสนับสนุนโดยมีเนื้อหาเก่ียวกับงานของ สศค. เช น การคลัง 

ภาษี การเงิน การออมและการลงทุน เศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจระหว างประเทศ     งานสารบรรณ การ

เ ขี ย น ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร  เ ป: น ต� น  แ ล ะ เ ป� ด โ อ ก า ส ใ ห� ห น ว ย ง า น ต า ง  ๆ  ใ น  ส ศ ค .  

เสนอหลักสูตรท่ีบุคลากรต�องการเข�ารับการฝjกอบรม หากหลักสูตรดังกล าวผ านความเห็นชอบจากคณะ 

กรรมการพัฒนาบุคลากรของ สศค. หน วยงานนั้นก็สามารถจัดให�มีการฝjกอบรมหรือส งบุคลากรเข�ารับ            

การฝjกอบรมหลักสูตรตามท่ีเสนอได� นอกจากนี้ สศค. ได�ส งบุคลากรเข�ารับการอบรมในหลักสูตรต าง ๆ             

ท่ีหน วยงานอ่ืน ๆ เป:นผู�จัดการฝjกอบรม เช น หลักสูตรนักบริหารระดับต�น หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง ท่ี

จัดโดยหน วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เช น สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร                  

กรมสรรพสามิต หรือหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ท่ีจัดโดยสํานักงาน ก.พ. เนื่องจาก สศค. มีบุคลากร                 

ไม มากหากเทียบกับหน วยงานอ่ืนในสังกัดกระทรวงการคลัง บุคลากร สศค. จึงมีโอกาสเข�ารับการอบรม

หลักสูตรนักบริหารระดับต�น หลักสูตรนักบริหารระดับกลางอย างท่ัวถึง โดยในขณะท่ีเข�ารับการฝjกอบรม 

บุคลากร สศค. อาจยังไม ได�เป:นหัวหน�างาน ซ่ึงเป:นโอกาสท่ีดีในการเตรียมความพร�อมของบุคลากร         

อย างไรก็ตาม เม่ือบุคลากร สศค. ผ านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางและได�รับการเลื่อนข้ัน             

เป:นหัวหน�างาน ก็ควรได�รับการอบรมอย างต อเนื่อง ท้ังนี้ สศค. อาจพิจารณาจัดหลักสูตรฝjกอบรมระดับ

หัวหน�างานข้ึนไป โดยเน�นการเสริมสร�างทักษะในการบริหารท้ังการบริหารงานและบริหารคน การบริหาร

ความขัดแย�ง การเป:นผู�นํา การแก�ไขปEญหา การสื่อสาร และอาจพิจารณาจัดหลักสูตรฝjกอบรมสัมมนาระหว าง

ผู�บริหาร สศค. และผู�บริหารเอกชน เพ่ือรับทราบความต�องการของภาคเอกชน และให�การสนับสนุนด�าน

นโยบายอย างเหมาะสม ซ่ึงนอกจากจะช วยพัฒนาบุคลากร สศค. ให�มีความรู�และมุมมอง              ท่ีกว�างข้ึน 

ยังช วยเสริมสร�างการทํางานของ สศค. ให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

    2.2 การสอนงาน (Coaching)  

          เพ่ือเสริมสร�างและพัฒนาบุคลากร สศค. ให�มีความรู� ทักษะ ในการทํางานให�ประสบ

ความสําเร็จตามเป~าหมาย สศค. อาจพิจารณาให�การสอนงานเป:นนโยบายขององค1กร และเป:นหนึ่งใน

เป~าหมายประจําปCของระดับหัวหน�างานข้ึนไป โดยมีการวัด KPI 

    2.3 การย(ายสายงานและการหมุนเวียนงาน 



          ปEจจุบัน บุคลากรของ สศค. สามารถย�ายสายงานได�หากมีความรู�ความสามารถ และ                    

มีคุณสมบัติตรงกับตําแหน งงานท่ีจะย�าย นอกจากนี้ สศค. อาจพิจารณาสนับสนุนให�บุคลากรทุกระดับ               

มีโอกาสหมุนเวียนงานเช นเดียวกับระบบข�าราชการผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)  เพ่ือให�บุคลากรได�เรียนรู� งาน

อ่ืน ๆ ซ่ึงจะช วยพัฒนาศักยภาพในการทํางานของบุคลากรเพ่ิมข้ึน 

3. การสร(างบรรยากาศท่ีสนับสนุนการทํางาน 

     สศค. อาจพิจารณาปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในอาคารบางแห งเพ่ือลดความแออัดของบุคลากร และจัดให�

มีพ้ืนท่ีหรือมุมท่ีสร�างความสดชื่นหรือผ อนคลายให�บุคลากร นอกจากสถานท่ีทํางานจะมีส วนช วยสร�าง

บรรยากาศท่ีสนับสนุนการทํางานแล�ว บุคลากรในองค1กรก็มีส วนสําคัญในการสร�างบรรยากาศท่ีดี             ใน

การทํางาน บุคลากรจะต�องรู�บทบาทและหน�าท่ีของตน ยิ้มแย�มแจ มใส มีจิตมุ งบริการต อผู�รับบริการ              

ท้ังภายในและภายนอกองค1กร บุคลากรระดับหัวหน�าจะต�องเป:น “ผู�นํา” ท่ีสามารถโน�มน�าวความคิด  

จิตใจ และพฤติกรรมของบุคลากรในองค1กรเพ่ือไปสู เป~าหมายร วมกัน มีความสามารถในการบริหารทีมงาน 

และเม่ือเกิดความขัดแย�ง ก็จะต�องจัดการกับความขัดแย�งอย างสร�างสรรค1 การสื่อสารแบบสองทางอย าง

สมํ่าเสมอ การพบปะสังสรรค1อย างไม เป:นทางการ การทํากิจกรรมร วมกันระหว างบุคลากรในหน วยงาน              

จะทําให�บุคลากร สศค. รู�จักกันมากข้ึน ช วยสร�างความสัมพันธ1ท่ีดี และสร�างบรรยากาศท่ีสนับสนุน                      

การทํางาน เพ่ือให�ทุกคนทํางานอย างมีความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I See Change Program 
 

พสุภา ชินวรโสภาค 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
 
ท่ีมาของบทความ 

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี (สป.วท.) เป:นหน วยงานกลางท่ีบริหาร
จัดการและดําเนินงานในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี (วท.) และทําหน�าท่ีประสานงาน
ระหว างหน วยงานในสังกัดและหน วยงานภายนอก โดยมีหน วยงานภายใต� สป.วท. ท้ังในส วนกลาง และส วน
ภูมิภาค (ศูนย1ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีประจําภูมิภาค 5 แห ง) และสํานักงาน                      
ท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา และ          
กรุงบรัสเซลส1 ประเทศเบลเยี่ยม ด�วยภารกิจดังกล าว สป.วท. จึงเป:นหน วยงานท่ีต�องทํางานใกล�ชิดผู�บริหาร
ของกระทรวงและหน วยงานภายนอก ทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดในการทํางานตามภารกิจนี้ คือ บุคลากรท่ีจะต�อง
มีความรอบรู�ในงานของกระทรวงเป:นอย างดี สามารถประสานงานกับหน วยงานท่ีเก่ียวข�องได�อย าง 
มีประสิทธิภาพ และพร�อมดําเนินงานท้ังงานนโยบายและงานประจําท่ีรับผิดชอบท่ีมีการปรับให�เข�ากับ
สถานการณ1และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

จากข�อมูลจํานวนข�าราชการของ สป.วท. ท้ังหมด 195 คน มีข�าราชการในสายงานด�าน
วิชาการจํานวน 168 คน ในจํานวนนี้เป:นข�าราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการมากท่ีสุดถึง 138 คน  
คิดเป:นหรือ ร�อยละ 82 ของจํานวนข�าราชการสายวิชาการ และ ร�อยละ 71 ของจํานวนข�าราชการท้ังหมด 
(ข�อมูล ณ เดือนมีนาคม 2559)  ข�าราชการกลุ มนี้นับเป:นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนงาน และเป:นคนท่ีจะ
ก�าวข้ึนไปเป:นผู�นําของ สป.วท. ต อไป  การพัฒนาสมรรถนะให�กับข�าราชการกลุ มนี้ จึงเป:นเรื่องสําคัญอย างยิ่ง 
เพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพในปEจจุบัน และเป:นการเตรียมบุคลากรให�พร�อมก�าวสู ตําแหน งท่ีสูงข้ึนต อไป 

จากประสบการณ1การทํางานใน สป.วท. มานานกว า 10 ปC ผนวกกับความรู�ท่ีได�รับจาก 
การฝjกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะข�าราชการระดับชํานาญการ ในปCงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ 
สํานักงาน ก.พ. ซ่ึงมุ งเน�นใน 5 เรื่อง คือ การเป:นผู�นํา การสื่อสารและสร�างความร วมมือ ความสามารถ 
ในการปรับตัวและความยืดหยุ นในการดําเนินงาน การบริหารทรัพยากร และการมีจิตมุ งบริการ และ 
การศึกษาดูงานในด�านการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีประเทศญ่ีปุeน ทําให�เกิดแนวคิดและมุมมองใน 
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาบุคลากร วัฒนธรรมองค1กร และระบบการทํางานในปEจจุบัน เพ่ือให�หน วยงานนี้
เติบโตและก�าวเดินไปในทิศทางท่ีจะเป:น “องค1กรนําในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม” ได�ตามวิสัยทัศน1อย างแท�จริง ท้ังนี้ ข�อเสนอดังกล าวอาจจะนําไปปรับใช�กับหน วยงานราชการ
อ่ืนๆ เพ่ือให�เกิดผลกระทบต อภาคราชการในภาพรวม 
 



ภาวะผู(นํา – สมรรถนะท่ีสําคัญและจําเป�นของบุคลากร 
ปEจจุบัน การบริหารงานและดําเนินโครงการตามภารกิจของ สป.วท. ใช�ระบบ Project 

Based Management โดยแต ละโครงการจะมีหัวหน�าโครงการ หรือ Project Manager ท่ีเป:นบุคลากรระดับ
ชํานาญการและชํานาญการพิเศษ หน�าท่ีเป:นผู�กํากับ ควบคุม ตัดสินใจ รวมถึงทํางานร วมกับผู�ร วมดําเนิน
โครงการในโครงการนั้นๆ ให�บรรลุวัตถุประสงค1 เป:นไปตามเป~าหมายและกรอบเวลา ภายใต�ทรัพยากรท่ี
กําหนด หัวหน�าโครงการ ในลักษณะการทํางานเช นนี้ จึงเป:นท้ัง หัวหน�า เพ่ือนร วมงาน ผู�นํา และผู�ตาม  
ในเวลาเดียวกัน 

“ผู�นํา” ในความหมายท่ีแท�จริง คือ คนท่ีกล�า ท่ีจะก�าวออกมาเผชิญหรือแก�ปEญหา  
เม่ือมีเหตุการณ1หรือสถานการณ1พิเศษเกิดข้ึน และ “ผู�นํา” ยังหมายถึง “ผู�ตาม” ท่ีพร�อมจะเป:นผู�สนับสนุน 
เม่ือมีคนท่ีเก งกว าก�าวออกมาเป:นผู�นํา ดังนั้น “ผู�นํา” ในความหมายของคนท่ีมีภาวะผู�นํา จึงไม ใช ตําแหน ง 
ท่ีแต งต้ังอย างเป:นทางการ แต เป:น “ผู�นํา” โดยธรรมชาติ และสิ่งท่ีจะต�องบ มเพาะให�เกิดในเมล็ดพันธุ1ของ 
“ผู�นํา” คือ การตัดสินใจท่ีถูกต�องตามสถานการณ1บนพ้ืนฐานของข�อมูลท่ีมีอยู  การเป:นตัวอย างท่ีดีท่ีจะเป:น 
การสอนงานลูกน�องได�ดีท่ีสุด และผู�นําจะต�องสร�างมาตรฐานการทํางานในระดับท่ีสูงกว ามาตรฐานเพ่ือพัฒนา
ตัวเองและให�ผู�อ่ืนเดินตามด�วยความยอมรับและโดยสมัครใจ 

สป.วท. ในฐานะท่ีต�องทําหน�าท่ีประสานงานเพ่ือสนองนโยบายและงานในภาพรวมของ
กระทรวง บุคลากรยังจําเป:นต�องพัฒนาและเสริมสร�างสมรรถนะด�านอ่ืนๆ เช น ในเรื่องการสื่อสารและสร�าง
ความร วมมือ การปรับตัวและความยืดหยุ นในการดําเนินงาน การบริหารทรัพยากร และการมีจิตมุ งบริการ  
ซ่ึงสามารถพัฒนาผ านการฝjกอบรมและการปฏิบัติงาน ท่ีจะเป:นการเรียนรู�ระหว างเพ่ือนร วมงานทุกระดับ  
โดยมี “ผู�นํา” เป:นพ่ีเลี้ยงและแบบอย างท่ีเหมาะสม 

“ผู�นํา” ท่ีแท�จริงโดยธรรมชาตินี้ จะทําให�หน วยงานพัฒนาและเจริญก�าวหน�า จึงเป:นภารกิจ
สําคัญของหน วยงานท่ีจะพัฒนาภาวะผู�นําให�เกิดข้ึน และสร�างคนท่ีพร�อมจะก�าวไปเป:น “ผู�นํา” และ 
เม่ือบุคลากรมีภาวะผู�นําเกิดข้ึนแล�ว การพัฒนาสมรรถนะด�านอ่ืนๆ จะเป:นไปโดยธรรมชาติของภาวะผู�นํา 
ท่ีจะต�องมีการพัฒนาตนเอง เพ่ือปรับตัวให�ทันตามโลกของการทํางานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ
ไม ใช การทํางานตามข�อกําหนดของงาน (Job Description) ในแต ละตําแหน งอย างเดียวอีกต อไป 
 
วัฒนธรรมองค�กร – เบ(าหลอมบุคลากร 

จากการศึกษาดูงานหน วยงานและบริษัทชั้นนําของประเทศญ่ีปุeน 5 แห ง ประกอบด�วย ศูนย1
สรรหาผู�บริหารระดับสูงของราชการ (Cabinet Bureau of Personnel Affairs)  บริษัท มิตซูบิชิคอร1ปอเรชั่น 
จํากัด (Mitsubishi Corporation) บริษัท อิออน รีเทล จํากัด (AEON Retail CO.,LTD.) บริษัท พาโซนากรุ�ป 
จํากัด (PASONA Group) และมหาวิทยาลัยชิบะ (Chiba University) พบว า คุณลักษณะท่ีเป:นปEจจัยร วมท่ี
เห็นได�ชัดเจนในบุคลากรของหน วยงานเหล านี้ คือ การตรงเวลาและรักษาเวลา ความพร�อมในการทํางานและ
ความรับผิดชอบในหน�าท่ีของตนเอง การรักษากฎระเบียบของหน วยงานอย างเคร งครัด และความสุภาพ
เรียบร�อย สิ่งเหล านี้ปรากฏให�เห็นในการดูงานในระยะเวลาสั้นๆ เช น การยืนยันการนัดหมายดูงานและเวลาท่ี



นัดหมาย การต�อนรับและนําไปห�องประชุม การเริ่มประชุมตรงเวลา การนําเสนอตามหัวข�อและเวลาท่ีปรากฏ
ในกําหนดการ  ความพร�อมและความกระตือรือร�นในการนําเสนอและตอบคําถามของผู�นําเสนอ การช วยกัน
ตอบคําถาม และการขอความร วมมือห�ามถ ายรูปในสถานท่ีท่ีไม อนุญาต  

นอกจากนี้  หน วยงานท้ัง 5 แห ง มีปรัชญา พันธกิจ หรือวิสัยทัศน1  ท่ีชัดเจนและ 
สื่อความหมายเป:นท่ีเข�าใจ เช น พันธกิจของมหาวิทยาลัยชิบะ คือ “Always Aim High” บริษัท พาโซนากรุ�ป 
จํากัด คือ ทางแก�ปEญหาสังคม (Solutions to Society’s Problem) บริษัท อิออน รีเทล จํากัด คือ ลูกค�าต�อง
มาก อน (Customer First ; Everything we do, we do for our customer) บริษัท มิตซูบิชิคอร1ปอเรชั่น 
จํากัด  คือ ความรับผิดชอบขององค1กรต อสังคม ความซ่ือสัตย1และเป:นธรรม และ ความเข�าใจในธุรกิจระดับ
สากล  

สิ่งท่ีทําออกมาอย างเป:นธรรมชาติของบุคลากรในหน วยงานเหล านี้ สะท�อนให�เห็นถึง
วัฒนธรรมองค1กรท่ีปลูกฝEงและหล อหลอมบุคลากรท่ีได�ผล และส งผลให�เกิดการสร�างความตระหนัก กระตุ�น 
และตอกย้ําภารกิจและเป~าหมายของหน วยงานให�กับพนักงาน เพ่ือให�ดําเนินงานตามหรือพัฒนาหน วยงานไป 
สู เป~าหมาย ให�เป:นอย างท่ีองค1กรอยากให�เป:น และคนภายนอกเห็นและสัมผัสได�อย างชัดเจน    
 
ข(อเสนอการเปล่ียนแปลงเพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบการทํางานของ สป.วท.  

1. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร�างสมรรถนะในการทํางาน ควรจะประกอบด�วยสองส วน คือ  

หนึ่ง- การฝjกอบรมและการศึกษาดูงาน และ สอง-การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation)  
1.1 การฝ*กอบรมและการศึกษาดูงาน 
จากการเข�าร วมฝjกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะข�าราชการระดับชํานาญการ 

พบว า หัวข�อท้ัง 5 หัวข�อเป:นสมรรถนะท่ีสําคัญและจําเป:นสําหรับบุคลากรระดับชํานาญการ และด�วยวิธีการ
ถ ายทอดความรู�ท่ีน าสนใจและยกตัวอย างให�เห็นของวิทยากรท้ัง 3 คน ทําให�ผู�เข�าอบรมสามารถนําไปใช� 
การทํางานได� หลักสูตรดังกล าว ผ านการวิเคราะห1และประเมิน โดยสํานักงาน ก.พ. ซ่ึงเป:นหน วยงานหลักใน
การพัฒนาข�าราชการแล�วว า เหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถนะข�าราชการในระดับนี้ จึงควรนํามาเป:นต�นแบบ
ของหลักสูตรการฝjกอบรมบุคลากรของ สป.วท. และควรให�ข�าราชการ สป.วท. ท่ีเคยผ านการอบรมหลักสูตร
การพัฒนาสมรรถนะต างๆ ของสํานักงาน ก.พ. เช น การพัฒนาสมรรถนะข�าราชการระดับชํานาญการ  
ระดับชํานาญการพิเศษ หรือทุนสําหรับผู�มีศักยภาพสูง มาร วมกันออกแบบหลักสูตรสําหรับการอบรมให�กับ
บุคลากรของ สป.วท. หรือ เป:นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู�ประสบการณ1ในการทํางาน ให�ตรงกับงานของ 
สป.วท.   

ในส วนของการศึกษาดูงาน สามารถเลือกหน วยงานชั้นนําของประเทศท้ังภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือเรียนรู�การทํางานของหน วยงานนั้นๆ เช น บริษัท เอสซีจี จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) มหาวิทยาลัยต างๆ การได�เห็นตัวอย างการทํางานจริงของหน วยงานชั้นนํา จะเกิดการเปรียบเทียบ



และเกิดแนวคิดท่ีจะพัฒนางานของตนเอง โดยจะต�องนําเสนอสิ่งท่ีได�เรียนรู� และแนวทางท่ีจะนําไปพัฒนาการ
ทํางานในความรับผิดชอบ เช นเดียวกับท่ีกําหนดในหลักสูตรของสํานักงาน ก.พ.   

ท้ังนี้ หากข�อเสนอนี้สามารถผลักดันให�เป:นนโยบายการฝjกอบรมสมรรถนะของ
ข�าราชการ ภายใต�การดูแลหรือควบคุมหลักสูตรโดยสํานักงาน ก.พ. และให�หน วยงานราชการทุกแห งนําไป
ปฏิบัติ จะเป:นการกระจายและขยายโอกาสการพัฒนาบุคลากรได�มากข้ึน นอกเหนือจากการสอบแข งขันเพ่ือ
คัดเลือกข�าราชการเข�ารับการอบรมหลักสูตรท่ีสํานักงาน ก.พ. จัดข้ึน ท่ีจํากัดจํานวนในแต ละปC  

อนึ่ง เพ่ือให�เกิดประโยชน1สูงสุดจากการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรท่ีสํานักงาน 
ก.พ. จัดข้ึน ควรมีการขยายผลระยะสั้นท่ีได�รับจากการฝjกอบรม เช น การให�ข�าราชการท่ีได�รับการฝjกอบรมฯ 
ถ ายทอดความรู� ท่ีได�ให�กับเพ่ือนร วมงานด�วยวิธีการท่ีสะดวกและเหมาะสม ท่ีจะเป:นการจัดการความรู� 
(Knowledge Management) ในหน วยงานด�วย 

1.2 การหมุนเวียนเปล่ียนงาน 
การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน จะทําให�บุคลากรเรียนรู�งานอย างรอบด�าน และเข�าใจงาน

ในภาพรวมของ สป.วท. เกิดการสะสมทักษะและวิธีการทํางาน ซ่ึงจะเป:นการพัฒนาบุคลากรท่ีส งผลทําให�เกิด
การพัฒนางาน นอกจากนี้ จะทําให�บุคลากรคนหนึ่งสามารถทํางานแบบเบ็ดเสร็จ ต้ังแต การคิด วางแผน  
นําไปปฏิบัติ ประเมินผล และรายงานผล โดย สป.วท. จะต�องพัฒนาระบบฐานข�อมูลท่ีใช�งานร วมกันได� ซ่ึงจะ
ช วยให� สป.วท.สามารถจัดสรรบุคลากรเพ่ือรองรับการทํางานเชิงรุก (Proactive) ได�มากข้ึน และเป:น 
การบริหารคนให�เหมาะสมกับงาน (Put the right man into the right job) ได�อย างแท�จริง 

การวางแผนหมุนเวียนเปลี่ยนงาน ควรจะการมองไปข�างหน�ามากกว าการมองเพียง
การทํางานในปEจจุบัน นอกจากการหมุนเวียนเปลี่ยนงานในสํานักเดียวกันหรือในสายงานท่ีเก้ือกูล  
(Job Family) กันแล�ว ควรจะมีการโอนย�ายข�ามกลุ มงาน (Cross Functional) ด�วย แนวความคิดนี้มาจาก 
บริษัท     อิออน รีเทล จํากัด ท่ีมีการเตรียมบุคลากรท่ีมีความประสงค1จะข�ามสายงานเข�าสู การพิจารณาตาม
ผลงาน และเม่ือได�รับการอนุมัติแล�ว จะได�รับการฝjกอบรมในหลักสูตรท่ีตรงตามความจําเป:นในสายงานของ
พนักงานในระดับต างๆ ท่ีเหมาะสมและสอดคล�องกับความก�าวหน�าในสายงาน (Career Path) ของพนักงาน
แต ละคน ก อนท่ีจะเข�าสู งานใหม เม่ือถึงช วงเวลาการเลื่อนตําแหน ง จึงขอเสนอแนวทางการสับเปลี่ยนงานของ 
สป.วท. ดังนี้ 

ปCท่ี 1 รับสมัครผู�ท่ีต�องการสับเปลี่ยนงาน ดําเนินการพิจารณาความเหมาะสมและ
ความพร�อมของท้ังบุคลากรท่ีประสงค1จะข�ามสายงานและส วนงานใหม  ท่ีต�องสัมพันธ1กับช วงเวลาการ
ประเมินผลงานเพ่ือข้ึนสู ตําแหน งใหม  เพ่ือคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมเข�าสู การฝjกอบรมตามตําแหน งงานใหม  
และเตรียมถ ายทอดงานเดิมให�กับผู�ท่ีจะมารับช วงต อ  

ปCท่ี 2-4 ให�ทํางานแบบปฏิบัติงานจริง (On-the-Job Training) ร วมกับบุคลากรท่ี
รับผิดชอบงานในปEจจุบันและหัวหน�างาน เพ่ือเป:นเรียนรู�การทํางานจากหัวหน�าและเพ่ือนร วมงาน ท่ีเป:นการ
ร นระยะการเรียนรู�งานใหม  

ปCท่ี 5  ให�รับผิดชอบงานเป:นหัวหน�าโครงการเต็มตัว   



ท้ังนี้ การหมุนเวียนเปลี่ยนงานอาจจะไม เกิดข้ึนทุกปC ส วนบริหารงานบุคคลจะต�อง
จัดทําเส�นทางความก�าวหน�าในสายงานท่ีเป:นจริงของบุคลากรท้ัง สป.วท. ต้ังแต เริ่มเข�าทํางาน และมีการปรับ
ให�เป:นปEจจุบัน เพ่ือประโยชน1ในการวางแผนการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและ
การเตรียมบุคลากรข้ึนสู ตําแหน งสูงข้ึนเป:นสําคัญ 

นอกจากนี้ หาก สป.วท. สามารถยืดหยุ นระบบการทํางาน เช น การส งบุคลากรไป
ทํางานร วมกับหน วยงานอ่ืนท่ีมีลักษณะการทํางานคล�ายกันหรือมีความร วมมือกัน เช น งานท่ีใช�วิทยาศาสตร1 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมพัฒนาชุมชน โดยให�ไปทํางานร วมกับ คลัสเตอร1ทรัพยากร ชุมชน และผู�ด�อยโอกาส  
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีแห งชาติ (สวทช.) ท่ีเป:นหน วยงานในสังกัด วท. โครงการพัฒนา
ดอยตุง มูลนิธิแม ฟ~าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
รวมไปถึงหน วยงานระหว างประเทศ เช น APEC APCTT UNESCAP จะทําให�บุคลากรได�เห็นและเรียนรู� 
การทํางานของหน วยงานอ่ืน สามารถพัฒนาตัวเองให�ทํางานได�ในลักษณะท่ีเป:นพลวัตท่ีมีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงอยู เสมอท้ังด�านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง จากการได�เห็นรูปแบบและ
กระบวนการทํางานท่ีแตกต าง หลากหลาย เพ่ือนํามาพัฒนางานโดยเฉพาะงานในลักษณะบูรณาการและ 
สร�างเครือข ายกับหน วยงานอ่ืนๆ ท่ีจะเอ้ือให�การทํางานเห็นผลสัมฤทธิ์ท่ีเป:นรูปธรรมจากความร วมมือ 

2. การปรับวัฒนธรรมองค�กร 
ปEจจัยร วมด�านวัฒนธรรมองค1กรจากการดูงานหน วยงานชั้นนําท้ัง 5 แห งของประเทศญ่ีปุeน 

คือ การตรงเวลาและรักษาเวลา การเตรียมความพร�อมในการทํางานและความรับผิดชอบในหน�าท่ีของตนเอง 
การรักษากฎระเบียบของหน วยงานอย างเคร งครัด และความสุภาพเรียบร�อย สามารถสะท�อนออกมาจาก
บุคลากรของหน วยงาน ซ่ึงส งผลถึงภาพลักษณ1และความน าเชื่อถือของหน วยงาน ปEจจัยเหล านี้  
เป:นปEจจัยพ้ืนฐานท่ีจะทําให�บุคลากรทํางานประสบความสําเร็จได�อย างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรจะถูกปลูกฟEง
และบ มเพาะให�เกิดในตัวบุคลากรของหน วยงานราชการทุกแห ง โดยเฉพาะเรื่องการตรงต อเวลาท้ังการทํางาน 
การประชุม และการส งงานตามกําหนด การเตรียมงานในหน�าท่ีรับผิดชอบอย างเต็มความสามารถ  
ความเอาใจใส ในงานและการนึกถึงผู�ท่ีทํางานต อจากเรา การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน วยงาน  

นอกจากนี้  คุณลักษณะสําคัญท่ีควรปลูกฟEงให� เป:นวัฒนธรรมองค1กรของ สป.วท.  
เพ่ือลดความขัดแย�งในการทํางาน คือ การเป�ดใจกว�างยอมรับความคิดเห็นของผู�อ่ืน การแยกเรื่องงานออกจาก
เรื่องส วนตัว จํากัดความขัดแย�งในเรื่องงานให�อยู ในเฉพาะเรื่องงาน การมีวุฒิภาวะทางอารมณ1 และการทําให�
ทุกคนรู�สึกว าเป:นคนสําคัญ ได�รับการใจใส  และให�เกียรติเสมอกัน  

การปรับหรือสร�างวัฒนธรรมองค1กรข้ึนมาใหม  ในวัฒนธรรมของสังคมไทยท่ีเดินตามผู�ใหญ  
ผู�บริหารหน วยงาน จึงต�องเป:น “ผู�นํา” และเป:นแบบอย างท่ีดี เพ่ือให�บุคลากรปฏิบัติตาม และถือเป:นข�อปฏิบัติ
ของหน วยงานไปโดยอัตโนมัติ (Unwritten rule)  

 
 
 



3. การสร(างบรรยากาศและสังคมการทํางานท่ีสร(างสรรค�    
เม่ือมีการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะและแนวทางท่ีเหมาะสมอย างเป:นระบบ และ 

มีการปรับหรือสร�างวัฒนธรรมองค1กรใหม ให�เข�ากับบริบทของการทํางานของหน วยงานแล�ว สป.วท. ยังจะต�อง
มีการสร�างบรรยากาศท่ีดีและสังคมการทํางานท่ีสร�างสรรค1 ท่ีเป:นท่ีรับรู�ได�ท้ังทางตรงและทางอ�อม และ 
มีอิทธิพลต อการจูงใจและปฏิบัติงาน ท่ีจะช วยให�บุคลากรทํางานได�อย างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

การสร�างบรรยากาศและสังคมการทํางานท่ีสร�างสรรค1สําหรับ สป.วท. ท่ีจะเดินไปในทิศทาง
และเป~าหมายตามวิสัยทัศน1 ท่ีจะเป:น “องค1กรนําในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม” ควรจะดําเนินการในสามด�าน คือ ด�านสภาพแวดล�อมการทํางาน ด�านวิธีการทํางาน และ 
ด�านการบริหารจัดการ  

ด�านสภาพแวดล�อมการทํางาน เป:นการจัดสภาพแวดล�อมการทํางานให�น าทํางาน เช น  
การใช�เทคโนโลยีมาช วยจัดการงานด�านเอกสารและการประชุม เพ่ือลดการใช�กระดาษ และการเก็บเอกสาร 
ท่ีไม จําเป:น และเพ่ือเป:นตัวอย างของการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการทํางาน เป:นหน วยงานท่ีทันสมัยสมกับท่ีเป:น
หน วยงานด�านวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ การนําธรรมชาติมาไว�ในท่ีทํางานซ่ึงได�แนวคิดมา
จากบริษัท พาโซนากรุ�ป จํากัด  เช น การปลูกผักไฮโดรโปนิกส1ในร ม หรือ ปลูกผักอินทรีย1บนดาดฟ~าท่ีทํางาน 
ท่ีจะเป:นการตกแต งสถานท่ีท่ีใช�งบประมาณไม มากแล�วยังสามารถนํามารับประทานได�ด�วย หรือ การทํานา
ปลูกข�าวโดยใช�เมล็ดพันธุ1ข�าวท่ีได�รับการวิจัยและพัฒนาจากนักวิจัยของ สวทช.  นอกจากจะสร�างบรรยากาศท่ี
สดชื่น สดใส ในการทํางานให�กับบุคลากรแล�ว ยังเป:นการนําเสนอผลงานของ วท. ให�ผู�มาติดต อประสานงาน
ด�วย  การจัดสภาพแวดล�อมของหน วยงานให�น าทํางาน จะช วยผ อนคลายความเครียดในการทํางานท่ีปEจจุบัน
บุคลากรของ สป.วท. ใช�เวลาในสํานักงานมากกว าวันละ 8 ชั่วโมง 

ด�านวิธีการทํางาน เป:นการนําวิธีการทํางานท่ีท�าทายและสร�างสรรค1มาใช�ในการทํางานของ 
สป.วท. ในปEจจุบัน ท่ีต�องปรับการทํางานเพ่ือสนองนโยบายมากข้ึน ด�วยทรัพยากรท่ีมีอยู อย างจํากัด 
ยกตัวอย าง มหาวิทยาลัยชิบะ ท่ีจะต�องจัดสรรบุคลากรเพ่ือสนับสนุนงานด�านวิชาการของนักศึกษาให�มี
คุณภาพสูงข้ึน ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีประกาศให�เป:นวาระแห งชาติเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยไม มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับนโยบายใหม นี้ ขณะท่ีกระทรวงศึกษาธิการของประเทศญ่ีปุeนยังลดการ
จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ มหาวิทยาลัยชิบะ จึงต�องจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู เพ่ือรองรับ
กฎเกณฑ1ท่ีกําหนดข้ึนมาใหม นี้ โดยการพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู ในปEจจุบัน ในเรื่องทักษะการสื่อสาร  
การให�คําแนะนํา การให�คําปรึกษา การตรวจสอบและให�ข�อมูล และการต อรองกับองค1กรต างประเทศ เพ่ือเป:น
ท่ีปรึกษาแก นักศึกษา ในเรื่องการเรียน การประกอบอาชีพ การวางแผนชีวิต และแนะแนวการศึกษาต อ
ต างประเทศ  

ด�านการบริหารจัดการ เป:นการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู ของหน วยงาน เพ่ือให�ทํางาน
ได�บรรลุเป~าหมาย เช น การบริหารจัดการงานและบุคลากรโดยคํานึงถึงความแตกต างของแต ละบุคคล  
(True Diversity Management) และปรับให�อยู ในรูปแบบเดียวกัน ด�วยความเข�าใจ คาดการณ1สิ่งท่ีจะเกิด 
และการชักจูง โน�มน�าวให�บุคลากรทํางานด�วยความเต็มใจ การสร�างทัศนคติท่ีดีหรือเป:นเชิงบวกในการทํางาน 



หรือ นําหลักธรรมะมาใช�ในการทํางาน เช น อิทธิบาท 4 ประกอบด�วย ฉันทะ-ทําให�เกิดความรู�สึกพอใจในงาน
ท่ีทํา วิริยะ-ความเพียรพยายามในงานท่ีทํา จิตตะ-ความต้ังใจและเอาใจใส ในงานท่ีทํา และ วิมังสา- 
มีการประเมินงานท่ีทํา พร�อมท้ังปรับปรุงหรือแก�ไขให�ถูกต�อง  

การสร�างบรรยากาศท่ีดีในการทํางานและสังคมการทํางานท่ีสร�างสรรค1 จึงไม ใช หน�าท่ีของ 
“ผู�นํา” หรือ “ผู�ตาม” แต เป:นหน�าท่ีของบุคลากรทุกคนในหน วยงานท่ีจะต�องร วมกันสร�างให�เกิดข้ึนในแบบท่ี
อยากให�เป:นเพ่ือเอ้ือให�เกิดแรงจูงใจในการทํางาน โดยผู�นําหน วยงานควรเป:นแกนนําท่ีจะทําให�เกิดบรรยากาศ
ท่ีดีในการทํางานข้ึน 

 
ก(าวท่ีเปล่ียนแปลง  

ก�าวแรกของการเปลี่ยนแปลง เป:นก�าวท่ียากท่ีสุดและอาจจะไม เกิดข้ึนเลย ถ�าบุคลากรส วน
ใหญ ในหน วยงานยังยินดีและพอใจท่ีจะอยู ในกรอบการทํางานแบบเดิมๆ หรือ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ�าง
เพราะถูกบังคับให�เปลี่ยนแปลง จึงเป:นเรื่องท่ีท�าทายว า ข�อเสนอการเปลี่ยนแปลงจากมุมมองและแนวคิดนี้  
จะสามารถปลุกให�ฉุกคิด กระตุ�นให�คิดทํา หรือ จะถูกนําไปปรับใช�ในหน วยงานหรือไม และอย างไร  

หน วยงานราชการไทย รวมถึง สป.วท. ผ านการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในการทํางานให�
ทันสมัยข้ึนตามยุคสมัยและความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี ผ านการผลัดเปลี่ยนจากข�าราชการยุคเก าไปสู ยุคใหม   
ในความหวังท่ีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการไทย ต�องอาศัยเวลาและแรงผลักดันจากข�าราชการ
คลื่นลูกใหม  ท่ีจะเป:น “ผู�นํา”การเปลี่ยนแปลงในยุคเปลี่ยนผ านนี้  

ก� าวแรกของการเปลี่ ยนแปลง จึ งน าจะเริ่ มจากก� าวแรกของผู� เข� ารับการอบรม  
ท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพ่ือเป:น “ผู�นํา” การเปลี่ยนแปลงของเพ่ือนร วมงาน กลุ มงาน ส วนงาน ขยายไปยัง
สํานัก กรม กระทรวง ท่ีจะส งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการของประเทศท้ังหมด   
 

 

 

 

 

 

 

 



ข(อเสนอแนะการประยุกต�ใช(การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแบบญี่ปุ/น 
 

พัชรวรรณ ไทยอาจ 
นักวิชาการพาณิชย�ชํานาญการ 

กรมการค�าต�างประเทศ 
 

 1. ป&ญหาด(านการบุคลากรท่ีพบในกองปกปuองและตอบโต(ทางการค(า 

 กองปกป~องและตอบโต�ทางการค�า กรมการค�าต างประเทศ เป:นหน วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ
มาตรการเยียวยาทางการค�า ได�แก  มาตรการตอบโต�การทุ มตลาดและการอุดหนุน และมาตรการปกป~องจาก
การนําเข�าสินค�าท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงการดําเนินการดังกล าวต�องดําเนินการภายใต�พระราชบัญญัติการตอบโต� 
การ    ทุ มตลาดและการอุดหนุนซ่ึงสินค�าจากต างประเทศ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติมาตรการปกป~อง
จากการนําเข�าสินค�าท่ีเพ่ิมข้ึน พ.ศ.2550 ซ่ึงเป:นไปตามความตกลงขององค1การการค�าโลก  

การพัฒนาบุคลากรของกองปกป~องและตอบโต�ทางการค�าต�องอาศัยระยะเวลาในการปฏิบัติงานให�
เกิดความชํานาญงาน ซ่ึงโดยธรรมเนียมปฏิบัติแล�วเป:น on the job training เนื่องจากบุคลากรท่ีมีความรู�
ด�านนี้ต�องสร�างข้ึนใหม แทบท้ังสิ้น อีกท้ังเป:นการดําเนินการภายใต�ความกดดัน ท้ังจากกระบวนการท่ีต�องมี
ความรู�ความเข�าใจต อตัวบทกฎหมายอย างลึกซ้ึง ต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จทันตามท่ีกําหนด และแรงกดดัน
จากผู�มีส วนได�เสียภาคเอกชนซ่ึงได�รับผลกระทบจากการค�าท่ีไม เป:นธรรม ทําให�บุคลากรประสบปEญหาต�องรับ
แรงกดดันอย างต อเนื่อง ทําให�อัตราการขอย�ายสูง การรักษาบุคลากรให�คงอยู ในหน วยงานจึงเป:นประเด็น
ปEญหาหลักท่ีประสบมาอย างยาวนาน ซ่ึงผู�บริหารตระหนักถึงปEญหาดังกล าวเป:นอย างดีจึงได�มีการสั่งการให�มี
การศึกษาความเป:นไปได�ในการจัดต้ังให�กองปกป~องและตอบโต�ทางการค�าเป:นหน วยงานอิสระ  

ท้ังนี้ การทํางานเป:นทีมก็เป:นปEจจัยสําคัญในการพัฒนาการทํางาน เนื่องจากเนื้อหางานท่ีต�องมี
ความละเอียดรอบคอบในทุกประเด็น เพราะอาจเป:นประเด็นในการฟ~องร�องต อศาลทรัพย1สินทางปEญญาและ
การค�าระหว างประเทศได� ทุกคนในทีมจึงมีความสําคัญยิ่ง หากมีคนใดคนหนึ่งย อหย อนในการปฏิบัติหน�าท่ี  
จะกระทบกับทีมทันที คือทําให�ด�อยประสิทธิภาพลง ปฏิบัติราชการได�ไม เต็มศักยภาพท่ีควรเป:น และทําให�
เพ่ือนร วมงานมีภาระเพ่ิมมากข้ึน การแบ งงานและการตระหนักถึงการทํางานเป:นทีมจึงเป:นประเด็นสําคัญใน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

ประเด็นสําคัญต อมาคือการพัฒนาอย างต อเนื่อง เนื่องจากโลกการค�ามีการเปลี่ยนแปลงอยู 
ตลอดเวลา ข�าราชการเองต�องมีความรู�ความสามารถเท าทันเอกชน เพ่ือให�สามารถตรวจสอบข�อมูลข�อเท็จจริง
ท่ีได�รับจากเอกชนได�อย างทันสถานการณ1 การได�รับการพัฒนาอย างต อเนื่องจึงเป:นสิ่งจําเป:นในการดําเนินงาน
อย างมีประสิทธิภาพ แต การฝjกอบรมเฉพาะทางด�านมาตรการเยียวยาทางการค�านั้นมีน�อยมาก  



จากประเด็นปEญหาท่ีกล าวมาข�างต�น การบริหารจัดการด�านทรัพยากรบุคคลจึงจําเป:นอย างยิ่งใน
การพัฒนากองปกป~องและตอบโต�ทางกา

2. แนวคิดท่ีได(รับจากการศึกษาดูงานท่ีประเทศญ่ีปุ/น

 2.1 การคํานึงถึงประโยชน1ส วนรวมของชาวญ่ีปุeนเป:นท่ีทราบกันดีโดยท่ัวกันว าเกิดจาก
การปลูกฝEงกันมาอย างยาวนาน ซ่ึงสะท�อนในกระบวนการทางความคิดและก
และปรัชญาในการทํางานของหลายบริษัทท่ีได�ไปเยี่ยมชมว าแม�จะเป:นหน วยงานภาคเอกชนท่ีมุ งแสวงหา
ผลกําไร แต หลักปรัชญาในการดําเนินธุรกิจจะต�องคํานึงถึงสังคมหรือประโยชน1ส วนรวมเข�าไว�ด�วย 

 Mitsubishi Corporation 

Strive to enrich society, both materially and spiritually, while contributing towards the 
preservation of the global environment.

 AEON Retail Co.,Ltd. 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนให�ดียิ่งข้ึน 

 2.2 การให�ความสําคัญกับการพัฒนาตนเองของบุคลากร ซ่ึงทุกองค1กรให�ความสําคัญเป:นหัวใจหลักใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เนื่องจากเป:นปEจจัยหลักในการขับเคลื่อนองค1กร เช น 

 2.2.1 บริษัท AEON Retail
ของพนักงาน (Customization) 
ความต�องการและความจําเป:นในสายงานของพนักงานในระดับต างๆ อย างเหมาะสม รวมท้ังต�องสัมพันธ1กับ
ความก�าวหน�าในสายงาน (Career Path) 
แบ งระดับพนักงานโดยพิจารณาจากผลการสอบ

 2.2.2 สํานักบุคลากรประจําสํานักนายกรัฐมนตรีประเทศญ่ีปุeน
อบรมข�าราชการกลุ มเป~าหมายของทุกกระทรวง จากนั้นจะชี้แนะและนําเสนอนโยบายการอบรมแก หน วยงาน
ราชการต างๆ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของภาครัฐได�ท้ังระบบ โดยมีตัวอย าง

จากประเด็นปEญหาท่ีกล าวมาข�างต�น การบริหารจัดการด�านทรัพยากรบุคคลจึงจําเป:นอย างยิ่งใน
การพัฒนากองปกป~องและตอบโต�ทางการค�า ให�สามารถปฏิบัติราชการได�อย างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

แนวคิดท่ีได(รับจากการศึกษาดูงานท่ีประเทศญ่ีปุ/น 

การคํานึงถึงประโยชน1ส วนรวมของชาวญ่ีปุeนเป:นท่ีทราบกันดีโดยท่ัวกันว าเกิดจาก
การปลูกฝEงกันมาอย างยาวนาน ซ่ึงสะท�อนในกระบวนการทางความคิดและการทํางาน โดยจะเห็นได�จากวิธีคิด
และปรัชญาในการทํางานของหลายบริษัทท่ีได�ไปเยี่ยมชมว าแม�จะเป:นหน วยงานภาคเอกชนท่ีมุ งแสวงหา
ผลกําไร แต หลักปรัชญาในการดําเนินธุรกิจจะต�องคํานึงถึงสังคมหรือประโยชน1ส วนรวมเข�าไว�ด�วย 

Mitsubishi Corporation  “Shoki Hoko” ความรับผิดชอบขององค1กรต อสังคม 

 
Strive to enrich society, both materially and spiritually, while contributing towards the 
preservation of the global environment. 

AEON Retail Co.,Ltd. เน�นการให�ความสําคัญกับการเป:นส วนหนึ่งของชุมชน โดยใช�ธุรกิจช วย
ตของสมาชิกในชุมชนให�ดียิ่งข้ึน (Community) 

การให�ความสําคัญกับการพัฒนาตนเองของบุคลากร ซ่ึงทุกองค1กรให�ความสําคัญเป:นหัวใจหลักใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เนื่องจากเป:นปEจจัยหลักในการขับเคลื่อนองค1กร เช น  

AEON Retail เลือกหลักสูตรอบรมให�เหมาะสมกับระดับความรู�ความสามารถ
Customization) โดยอยู บนหลักการท่ีเน�นให�การฝjกอบรมแต ละหลักสูตรต�องตอบโจทย1

ความต�องการและความจําเป:นในสายงานของพนักงานในระดับต างๆ อย างเหมาะสม รวมท้ังต�องสัมพันธ1กับ
Career Path) ของพนักงานแต ละคนด�วย การดําเนินการภายใต�แนวคิดนี้จึงต�อง

แบ งระดับพนักงานโดยพิจารณาจากผลการสอบ 

สํานักบุคลากรประจําสํานักนายกรัฐมนตรีประเทศญ่ีปุeน ซ่ึงศึกษาและประมวลวิธีการท่ีจะ
อบรมข�าราชการกลุ มเป~าหมายของทุกกระทรวง จากนั้นจะชี้แนะและนําเสนอนโยบายการอบรมแก หน วยงาน

ชการต างๆ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของภาครัฐได�ท้ังระบบ โดยมีตัวอย าง

จากประเด็นปEญหาท่ีกล าวมาข�างต�น การบริหารจัดการด�านทรัพยากรบุคคลจึงจําเป:นอย างยิ่งใน
รค�า ให�สามารถปฏิบัติราชการได�อย างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

การคํานึงถึงประโยชน1ส วนรวมของชาวญ่ีปุeนเป:นท่ีทราบกันดีโดยท่ัวกันว าเกิดจาก 
ารทํางาน โดยจะเห็นได�จากวิธีคิด

และปรัชญาในการทํางานของหลายบริษัทท่ีได�ไปเยี่ยมชมว าแม�จะเป:นหน วยงานภาคเอกชนท่ีมุ งแสวงหา 
ผลกําไร แต หลักปรัชญาในการดําเนินธุรกิจจะต�องคํานึงถึงสังคมหรือประโยชน1ส วนรวมเข�าไว�ด�วย  

ชอบขององค1กรต อสังคม   

 
Strive to enrich society, both materially and spiritually, while contributing towards the 

เน�นการให�ความสําคัญกับการเป:นส วนหนึ่งของชุมชน โดยใช�ธุรกิจช วย

 
การให�ความสําคัญกับการพัฒนาตนเองของบุคลากร ซ่ึงทุกองค1กรให�ความสําคัญเป:นหัวใจหลักใน

ะสมกับระดับความรู�ความสามารถ 
โดยอยู บนหลักการท่ีเน�นให�การฝjกอบรมแต ละหลักสูตรต�องตอบโจทย1 

ความต�องการและความจําเป:นในสายงานของพนักงานในระดับต างๆ อย างเหมาะสม รวมท้ังต�องสัมพันธ1กับ
ละคนด�วย การดําเนินการภายใต�แนวคิดนี้จึงต�อง

ซ่ึงศึกษาและประมวลวิธีการท่ีจะ
อบรมข�าราชการกลุ มเป~าหมายของทุกกระทรวง จากนั้นจะชี้แนะและนําเสนอนโยบายการอบรมแก หน วยงาน

ชการต างๆ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของภาครัฐได�ท้ังระบบ โดยมีตัวอย าง 



การฝjกอบรมข�าราชการระดับบริหารระดับต�นท่ีเพ่ิงเข�ารับตําแหน ง ซ่ึงต�องฝjกอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การบริหารและจะต�องปลูกฝEงให�สามารถคิดและมีมุมมองท่ีกว�าง เพ่ือให�เห็นภาพรวม เช น หัวหน�าประจํา
แผนกต างๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการ และการปกครองบุคลากรในหน วยงาน โดยเน�น 
การให�ความรู�เก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการระดับสูง และเพ่ิมการฝjกอบรมเฉพาะทางสําหรับ
ตําแหน งท่ีเป:นวิชาชีพเฉพาะ ตลอดจนการมอบนโยบายเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย1แก ข�าราชการ
ระดับต�นท่ีจะได�รับการนําเสนอรายชื่อเพ่ือเข�ารับการคัดเลือกเป:นผู�บริหารระดับกลางต อไป ท้ังนี้ การเข�าร วม
การฝjกอบรมจะต�องไม รบกวนเวลาปฏิบัติราชการ  

 2.2.3 Mitsubishi Corporation มีการจัดการฝjกอบรมให�กับบุคลากรตามระดับ 
การปฏิบัติงาน เช น กลุ มพนักงานใหม  จะมีการปฐมนิเทศ และอบรม Basic Business Skills กลุ ม Staff 
level จะมีการพัฒนาสมรรถนะโดยใช� Global Training Program ซ่ึงประกอบไปด�วย On the Job 
Training (OJT) Language Training และ Business School Program เป:นต�น 

2.3 การกําหนดคุณสมบัติในการเลื่อนข้ันอย างชัดเจน เช น 

 2.3.1 บริษัท AEON Retail ใช�ระบบการจัดระดับข้ัน/ตําแหน ง หรือ Grading System  
ท่ีสัมพันธ1กับระบบเงินเดือน ระบบการพัฒนาบุคลากร และเส�นทางความก�าวหน�าในวิชาชีพ โดยแบ งพนักงาน
เป:น 3 กลุ ม 11 ระดับ โดยวิธีการเลื่อนข้ันมีท้ังแบบสอบข�อเขียน การสัมภาษณ1 และการคัดเลือกโดยพิจารณา
จากประสิทธิภาพในการทํางานท่ีผ านมา (Performance) ตามแต ละลําดับข้ัน 

 2.3.1 สํานักบุคลากรประจําสํานักนายกรัฐมนตรีประเทศญ่ีปุeน กําหนดให�ข�าราชการผู�ได�รับ
การประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด นติดต อกันสองปCข้ึนไปจึงจะได�รับคัดเลือกเข�าเป:นผู�มีสิทธิ์ได�รับคัดเลือก
เข�ากลุ ม Talent pool เพ่ือมีสิทธิ์ได�รับการคัดเลือกในการเลื่อนข้ันต อไป 

2.4 การให�ความสําคัญกับบรรยากาศในการทํางาน การนําธรรมชาติเข�ามาในอาคารสํานักงาน
ของ PASONA เช น สวนลอยฟ~าและผนังไม�เลื้อย เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายในอาคาร ช วยทําให�บุคลากรรู�สึก
ผ อนคลาย เชิญชวนให�มาทํางาน และสร�างความประทับใจให�กับแขกผู�มาเยือนด�วย 

2.5 สํานักบุคลากรประจําสํานักนายกรัฐมนตรีประเทศญ่ีปุeน  จัดการฝjกอบรมร วมกันระหว าง
หน วยงานราชการและเอกชน (นักบริหารระดับสูงและระดับอํานวยการ) เพ่ือเสริมสร�างความเข�าใจอย างลึกซ้ึง
ระหว างภาครัฐและเอกชน และร วมกันแก�ปEญหาในระดับบริหารจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว างกันใน
ฐานะผู�เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรม ท้ังในมุมลึกและมุมกว�างเพ่ือแก�ปEญหาของประเทศ  โดยให�
ภาคเอกชนเสนอว าต�องการรับการฝjกอบรมในหัวข�อใด และทําการฝjกอบรมนอกสถานท่ีจํานวน 1 คืน ซ่ึงผู�รับ
การอบรมจะมาจากภาครัฐและเอกชนในสัดส วนท่ีเท ากัน โดยเชิญวิทยากรผู�มีความรู�และประสบการณ1จาก
ภายนอกมาบรรยายเปรียบเทียบความน าสนใจและท�าทายในการพัฒนาศักยภาพของท้ังงานราชการและ
เอกชน พร�อมท้ังให�ผู�เข�ารับการฝjกอบรมแสดงความคิดเห็น และอภิปรายเพ่ือให�ได�บทสรุปไปในทิศทาง
เดียวกัน  



3. ข(อเสนอแนะในการนําประยุกต�ใช(การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  

 3.1 การทํางานแบบ On the job training ในระดับปฏิบัติการ โดยให�มีการฝjกฝนข�าราชการท่ี
รับเข�ามาใหม โดยข�าราชการท่ีชํานาญการกว าในสายงานเดียวกัน คือ ให�นักบัญชีสอนนักบัญชี นักกฎหมาย
สอนนักกฎหมาย เพ่ือถ ายทอดประสบการณ1และความรู�กันได�อย างตรงประเด็น ซ่ึงตรงกับท่ี PASONA (บริษัท
ท่ีให�บริการทางด�านทรัพยากรมนุษย1) จัดบริการนี้ให�กับลูกค�า คือมีการฝjกฝนคนให�ตรงกับงานก อนท่ีจะส งไป
ทํางานนั้นๆ ท้ังนี้ เพ่ือช วยเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานในเชิงลึกและยังได�มีการแชร1ประสบการณ1ระหว าง
กัน กล าวคือ พ่ีได�สอนงานน�องในเชิงเทคนิคและน�องได�แนะนําพ่ีถึงข�อมูลใหม ๆ ท่ีปEจจุบันใช�กันด�วย และยัง
ช วยลดภาวะความตึงเครียดจากการขาดประสบการณ1อีกด�วย 

3.2 การปลูกฝEงค านิยมพ้ืนฐาน ตามท่ี Mitsubishi Corporation และบริษัท AEON Retail  
มีหลักปรัชญาด�านความรับผิดชอบต อสังคม เพ่ือให�ข�าราชการในหน วยงานบริการประชาชนโดยคํานึงถึง
ประโยชน1ของประเทศเป:นท่ีต้ัง ไม เอ้ือประโยชน1แต เพียงฝeายใดฝeายหนึ่ง การพิจารณาดําเนินการใดๆ ให�มอง
ภาพรวมของประเทศในระยะยาวเป:นหลัก จะช วยให�การดําเนินนโยบายของภาครัฐเข�มแข็งและยั่งยืน  
แม�มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต หากมี code of conduct ท่ีข�าราชการต�องปฏิบัติตามจะสามารถช วย
ยกระดับข�าราชการให�มี core value ท่ีคํานึงถึงประเทศชาติเป:นหลักได� 

3.3 การกําหนดวิธีการประเมินเพ่ือการเข�ารับการพิจารณาเลื่อนข้ันอย างชัดเจน ตามท่ี บริษัท 
AEON Retail และสํานักบุคลากรประจําสํานักนายกรัฐมนตรีประเทศญ่ีปุeน มีการกําหนดวิธีการอย างชัดเจน 
โดยการกําหนดคุณสมบัติในการเข�ารับคัดเลือกในระดับชํานาญการพิเศษอย างชัดเจนและออกเป:นประกาศ
กรมให�รับทราบท่ัวกัน เช น หากเป:นบุคลากรในกองปกป~องและตอบโต�ทางการค�า ต�องเป:นระดับชํานาญการ
มาแล�วอย างน�อย 4 ปC และได�รับการประเมินระดับดีเด นติดต อกัน 2 ปC หรือหากเป:นบุคลากรจากหน วยงานอ่ืน
ต�องมีข�อกําหนดเพ่ิมเติม เช น ต�องผ านการสอบประเมินความรู�ในมาตรการเยียวยาทางการค�า เป:นต�น  
เพ่ือจูงใจให�บุคลากรสร�างผลงานให�เป:นท่ีประจักษ1เพ่ือความก�าวหน�าในอาชีพ 

3.4 การจัดการฝjกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรอย างต อเนื่อง ตามท่ี บริษัท AEON Retail  
สํานักบุคลากรประจําสํานักนายกรัฐมนตรีประเทศญ่ีปุeนและ Mitsubishi Corporation มีการจัดการฝjกอบรม
ให�เหมาะสมกับบุคลากรแต ละระดับอย างต อเนื่อง ท้ังการปลูกฝEงการทํางานเป:นทีมให�ทุกคนตระหนักถึง
ประโยชน1ในการทํางานเป:นทีม เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ําในการมอบหมายงานและพัฒนาศักยภาพทุกคนในทีม
ให�สามารถทํางานได�อย างเท าเทียมกัน และการฝjกอบรมในเชิงเทคนิคในโลกการค�าท่ีเปลี่ยนแปลงอยู 
ตลอดเวลาให�ทันสมัยโดยการส งเสริมให�บุคลากรเข�ารับการฝjกอบรมต างๆ ท่ีเก่ียวข�องอย างสมํ่าเสมอ 

3.5 การเสริมสร�างบรรยากาศในการทํางานให�เป:นระเบียบเรียบร�อย ดังท่ีเป:นจุดเด นของบริษัท 
Pasona โดยการจัดสรรพ้ืนท่ีในการรองรับเอกสารท่ีได�รับเข�ามาในแต ละวันอย างมีระบบ ห�ามมิให�เก็บของ
ส วนตัวในตู�เอกสารและไม ให�มีเอกสารอยู ตามทางเดิน จัดเก็บอุปกรณ1อิเลคทรอนิคส1เสื่อมสภาพอย างเหมาะสม 
เพ่ือส งเสริมภาพลักษณ1และช วยสร�างบรรยากาศในการทํางาน ลดความตึงเครียดจากการไม มีท่ีเก็บเอกสาร 



3.6 จัดการสัมมนาร วมกับภาคเอกชนดังท่ีสํานักบุคลากรประจําสํานักนายกรัฐมนตรีประเทศ
ญ่ีปุeนจัด เพ่ือให�ภาคเอกชนรับทราบถึงข�อจํากัดท่ีมีและให�ข�าราชการรับทราบถึงความต�องการของภาคเอกชน 
โดยอาจจัดในรูปแบบสัมมนาประจําปC เพ่ือติดตามสถานการณ1ใช�มาตรการเยียวยาทางการค�า ปEญหา อุปสรรค
ท่ีพบ เพ่ือขจัดช องว างระหว างภาครัฐและเอกชนและสื่อสารให�มีความเข�าใจท่ีตรงกันมากข้ึน  

 

 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทความการนําความรู(และประสบการณ�ที่ได(รับจากการฝ*กอบรมมาประยุกต�ใช(เพ่ือพัฒนา 
หรือปรับปรุงงานที่รับผิดชอบพร(อมข(อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลง 

 
ภรรคพร เล็กขาว 

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ 
กรมคุมประพฤติ 

 
 

กรมคุมประพฤติเป:นหน วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีบทบาทหน�าท่ีในการสืบเสาะและ
พินิจ ควบคุมและสอดส อง แก�ไขฟ��นฟูและสงเคราะห1ผู�กระทําผิดในชั้นก อนฟ~อง ชั้นพิจารณาคดีของศาลและ
ภายหลังท่ีศาลมีคําพิพากษา รวมถึงดําเนินการฟ��นฟูสมรรถภาพผู� ติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษา  
มีกรอบอัตรากําลังผู�ปฏิบัติงานจํานวน 4,480 คน (ข�อมูล ณ กันยายน 2558) และมีสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดกระจายท่ัวประเทศ  

จากบทบาทภารกิจดังกล าว กรมคุมประพฤติรับผิดชอบดําเนินงานประมาณ 400,000 คดี 
ต อปC โดยมีเป~าหมายสําคัญในการคืนคนดีสู สังคม อธิบดีกรมคุมประพฤติ (พันตํารวจเอก ดร.ณรัชต1  
เศวตนันทน1) จึงให�ความสําคัญกับงานเชิงคุณภาพเป:นท่ีประจักษ1ต อสังคม โดยมีนโยบายท่ีสําคัญ 7 ข�อ คือ 
สร�างระบบให�ประเทศ เขตปลอดทุจริต คิดแบบใหม  ใช�เทคโนฯ โชว1สถิติ ริบูรณาการ และประสานจับกุม 
รวมถึงได�กําหนดแนวทางการบริหารงานท่ีสําคัญ 5 ด�าน คือ 1) การติดต อสื่อสาร ต�องรวดเร็ว ชัดเจน และ 
มีประสิทธิภาพ 2) ดําเนินงานตามสายการบังคับบัญชา 3) การบริหารงานบุคคลโดยใช�หลักคุณธรรม  
4) การประชาสัมพันธ1เชิงรุกคิดนอกกรอบ และเชื่อมโยงการดําเนินงานกับหน วยงานอ่ืนๆ  5) ทํางานรวดเร็ว
และหวังผลได� นอกจากเป~าหมายการดําเนินงานให�บรรลุสัมฤทธิผลท่ีสามารถสร�างระบบงานคุมประพฤติของ
ประเทศแล�ว อธิบดีกรมคุมประพฤติยังได�ให�ความสําคัญเรื่องบุคลากรเช นเดียวกัน ภายใต�แนวคิดใน 
การบริหารงานท่ีว า “งานได�ผล คนเป:นสุข”  

การท่ีได�มีโอกาสได�รับการอบรมและศึกษาดูงานในหน วยงานท่ีสําคัญ/บริษัทท่ีประสบ
ความสําเร็จของประเทศญ่ีปุeนในด�านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จึงนับเป:นประโยชน1อย างยิ่งท่ีจะนํา
ความรู�และประสบการณ1ท่ีได�รับมาจัดทําเป:นข�อเสนอในการพัฒนาหน วยงาน เพ่ือให�บุคลากรกรมคุมประพฤติ
มีความสุขในการดําเนินงานตามนโยบายอธิบดีกรมคุมประพฤติ 

ข(อเสนอในการพัฒนา 

จากการประมวลและสังเคราะห1ความรู�ท่ีได�รับจากการอบรมในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน  
ณ ประเทศญ่ีปุeนใน 5 แห ง ได�แก  1) กรมบุคลากร (Cabinet Bureau of Personnel Affaires) ซ่ึงเป:น
หน วยงานกลางในการดูแลบุคลากรภาครัฐของประเทศญ่ีปุeน เช นเดียวกับสํานักงาน ก.พ. ของประเทศไทย 
โดยดําเนินงานท้ังในเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร1และการปฏิบัติ โดยเฉพาะในการฝjกอบรมข�าราชการระดับบริหาร 



ท้ังระดับต�น ระดับกลางและระดับสูง เพ่ือให�มีศักยภาพในด�านภาวะผู�นํา (Leadership) และการบริหาร
จัดการ (Management) 2) บริษัท Mitsubishi Corporation เป:นองค1กรธุรกิจสากลแบบบูรณาการท่ี
พัฒนาและดําเนินธุรกิจในเกือบทุกอุตสาหกรรม โดยใช�ปรัชญาขององค1กรเป:นพ้ืนฐานในการพัฒนาสู ความสําเร็จ 
และมุ งเน�นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ปลูกฝEงปรัชญาองค1กรอย างต อเนื่อง รวมถึงให� 
การช วยเหลือและสนับสนุนให�ผู�หญิงท่ีมีครอบครัวแล�ว ได�มีโอกาสทํางาน โดยสร�างสภาวะการทํางานให�
ยืดหยุ นและเหมาะสม 3) บริษัท AEON Retail เป:นผู�นําธุรกิจค�าปลีกอันดับ 1 ของประเทศญ่ีปุeน มีปรัชญาท่ี 
ให�ความสําคัญกับลูกค�า ทําให�เกิดการพัฒนาและต อยอดในธุรกิจต างๆ  โดยการบริหารทรัพยากรบุคคลจะเน�น
การจัดการความแตกต าง (True diversity management) 4) มหาวิทยาลัยชิบะ (Chiba University)  
เป:นมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนําของประเทศญ่ีปุeน ท่ีมีการปรับตัวเพ่ือแก�ปEญหาช องว างบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยท่ีช วยสนับสนุนการเรียนรู�ของนักศึกษาโดยพัฒนาบุคลากรมืออาชีพเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู�ของ
นักศึกษา เรียกว า “SULA: Super University Learning Administrator” ช วยในการให�คําปรึกษาแนะนํา
เก่ียวกับการเรียน ทุนการศึกษา การศึกษาต อต างประเทศ การวางแผนชีวิตและการประกอบอาชีพ และ  
5) บริษัท PASONA เป:นบริษัทท่ีให�บริการทางด�านทรัพยากรมนุษย1 มีความโดดเด นในการจัดสภาพแวดล�อม
ในการทํางาน และมีแนวคิดในการสร�างนวัตกรรมต อยอดจากสิ่งท่ีมีอยู เดิม เพ่ือเตรียมผู�ท่ีต�องการเข�าสู 
ตลาดแรงงาน ให�เกิดแรงจูงใจและความม่ันคงในการทํางานอย างต อเนื่อง ผู�เข�ารับการอบรมมีข�อเสนอใน 
การพัฒนาหน วยงาน ดังนี้ 

1. ค�านิยมองค�กร  จากการศึกษาดูงานบริษัทที่ประสบความสําเร็จไม ว าจะเป:นบริษัท 
มิตซูบิชิ, บริษัท AEON Retail หรือบริษัท PASONA ทุกแห งล�วนให�ความสําคัญกับค านิยม/ปรัชญาองค1กร 
และปลูกฝEงในบุคลากร ทําให�บุคลากรของบริษัททุกคนยึดถือและให�ความสําคัญกับค านิยม/ปรัชญาองค1กร
เป:นอย างมาก จนกลายเป:นส วนหนึ่งของวิธีคิด วิธีการดําเนินงาน และยังถูกใช�ให�เกิดความสร�างสรรค1และ
พัฒนางานบริษัทอีกด�วย ตัวอย างปรัชญาองค1กร เช น Customer first , ความซื่อสัตย1และเป:นธรรม, 
ความรับผิดชอบต อสังคม ความเข�าใจในธุรกิจระดับสากล เป:นต�น จึงเห็นว ากรมคุมประพฤติควรผลักดัน
และให�ความสําคัญกับค านิยม (Core Value) ที่มี ปลูกฝEงในบุคลากรทุกคนให�ยึดถือและให�ความสําคัญ 
และสอดแทรกอยู ในทุกกระบวนงาน/กิจกรรมของหน วยงาน ตั้งแต การคัดสรรบุคลากร (Recruitment) 
โดยต�องเลือกคนที่มีลักษณะหรือความคิด ความเชื่อสอดคล�องกับค านิยม มีการมอบหมายภารกิจหรือ
ดําเนินกระบวนการทํางานตามค านิยม รวมถึงพัฒนาบุคลากรในทิศทางที่สอดคล�องกับค านิยม อันจะเป:น
การวางรากฐานท่ีม่ันคงในการพัฒนาต อไป  

2. การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) ควรมีการวางระบบ/แผนใน
การพัฒนาบุคลากรในแต ละระดับ แต ละตําแหน งอย างชัดเจน เพ่ือให�บุคลากรทุกระดับได�รับการพัฒนาอย าง
ต อเนื่อง ซ่ึงในส วนของบริษัทและหน วยงานภาครัฐของประเทศญ่ีปุeนท่ีได�ศึกษาดูงานล�วนมีแผนการพัฒนา
บุคลากรในทุกระดับท่ีชัดเจน ท้ังกรมบุคลากรซ่ึงดูแลหน วยงานราชการของญ่ีปุeน หรือมหาวิทยาลัยชิบะ 
รวมถึงบริษัททุกแห ง ได�ให�ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรเป:นอย างมากและมีการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรอย างเป:นระบบ 



               - บุคลากรเข�าใหม� ควรมีการปฐมนิเทศบุคลากรท่ีเข�าใหม ท้ังหมด ท้ังข�าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ�างประจําหรือลูกจ�างชั่วคราว ไม ว าจะเป:นการบรรจุใหม หรือการโอนย�ายจาก 
ส วนราชการอ่ืน โดยควรกําหนดเนื้อหาท่ีสําคัญ เช น ค านิยมหน วยงาน กฎระเบียบ สวัสดิการ ความก�าวหน�า
ในอาชีพ สิทธิและหน�าท่ีต างๆ งานในหน�าท่ีท่ีต�องรับผิดชอบ รวมถึงต�องมีการฝjกอบรมทักษะ ความรู�พ้ืนฐานท่ี
จําเป:นในการปฏิบัติงาน เช น ทักษะการแก�ปEญหา โดยบุคลากรท่ีต�องปฏิบัติหน�าท่ีท้ังในส วนกลาง/ภูมิภาค 
ทุกคน ควรผ านการปฐมนิเทศและอบรม (เป:นทางการ/ไม เป:นทางการ) ก อนเข�าปฏิบัติหน�าท่ีจริง  ซ่ึงเป:น 
การเตรียมความพร�อมของบุคลากรก อนการปฏิบัติงาน ซ่ึงแนวคิดดังกล าวได�จากการศึกษาดูงานจากบริษัท 
PASONA ซ่ึงเป:นบริษัทท่ีให�บริการทางด�านทรัพยากรมนุษย1 ซ่ึงจะมีการเตรียมบุคลากรให�มีความรู� ทักษะท่ี
จําเป:นครบถ�วน ก อนท่ีจะส งไปปฏิบัติงานในบริษัทลูกค�า โดยเม่ือส งบุคลากรไปแล�วก็จะสามารถปฏิบัติงานได�
ทันที 

        -  บุคลากรผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง จากการศึกษาดูงาน พบว า ทุกหน วยงาน/บริษัทไม ว า
ภาครัฐหรือเอกชนจะมีระบบบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Talent Management) 
ท้ังในส วนของเส�นทางความก�าวหน�าในอาชีพ (Career path) และการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ทําให�
สามารถรักษาบุคคลท่ีมีความสามารถไว�กับหน วยงาน และเป:นกําลังสําคัญในการดําเนินงานได� ในส วนของ 
กรมคุมประพฤติ ควรมีระบบในการดูแลและพัฒนาบุคลากรผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยการเข�าร วมระบบข�าราชการ 
ผู�มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ HIPPS ของสํานักงาน ก.พ. รวมถึงมีเส�นทางความก�าวหน�าท่ีชัดเจน จะช วยในการดึงดูด 
รักษาและจูงใจคนเก ง คนดี มีผลงานให�อยู กับหน วยงานได�  

        - บุคลากรท่ัวไป จากการศึกษาดูงานท่ีบริษัท AEON Retail มีประเด็นท่ีน าสนใจใน
การนํามาปรับใช�คือ การให�โอกาสพนักงานบริษัทในการเรียนรู�ข�ามสายงาน/ต างแผนก ซ่ึงกรมคุมประพฤติควร
สนับสนุนให�บุคลากรได�มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Rotation) ท้ังในระดับกลุ มงาน และสํานัก/กอง อาจเป:น
การชั่วคราวหรือถาวร เพ่ือให�บุคลากรมีความรู� ความเข�าใจในงานรอบด�านมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะส งผลดีต อ 
การปฏิบัติงานและประโยชน1ต อหน วยงาน  

3.  การวางแผนการสืบทอดตําแหน�ง (Succession Planning) ในหน วยงานระดับกรม 
ควรมีแผนดังกล าว เพ่ือเป:นการเตรียมการสําหรับป�ดช องว างของช วงอายุของข�าราชการ โดยต�องเตรียม 
ความพร�อมและพัฒนาคนรุ นใหม ให�ทัน เพ่ือทดแทนบุคลากรรุ นเดิมท่ีทยอยเกษียณอายุราชการอย างต อเนื่อง 
โดยเฉพาะในตําแหน งระดับบริหาร (ต�น-สูง) ควรกําหนดหลักเกณฑ1การคัดเลือกเพ่ือให�มีความเป:นมาตรฐาน
และจัดให�มีการระบบการพัฒนาอย างต อเนื่อง โดยควรนําวิธีการ coaching มาใช� ซ่ึงเป:นวิธีการท่ีบริษัทใหญ 
อย างมิตซูบิชินํามาใช�ในการพัฒนาบุคลากรในระดับบริหาร อย างไรก็ตาม ผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกมิได�การันตี 
ว าจะได�รับตําแหน งบริหารเสมอไป ซ่ึงในกรมบุคลากรของประเทศญ่ีปุeนใช�ระบบลักษณะดังกล าวเช นเดียวกัน 
โดยแยกส วนกันระหว างผู�บริหารท่ีได�รับการพัฒนา กับการบรรจุแต งต้ัง 

4. การทํางานเป�นทีม โดยท่ีภาระงานของกรมคุมประพฤติมีปริมาณค อนข�างมาก  
เม่ือเปรียบเทียบกับสัดส วนจํานวนบุคลากร การสนับสนุนบุคลากรให�มีการทํางานเป:นทีมร วมกันอยู เสมอ และ



วัดเป~าหมายในเชิงผลสัมฤทธิ์ท้ังทีม จะมีส วนช วยลดความเครียดและความกดดันในการทํางาน เกิดการมีส วน
ร วม ท้ังร วมคิด ร วมทํา และร วมรับประโยชน1 รวมถึงช วยลดความติดยึดในกรอบหน�าท่ีความรับผิดชอบเฉพาะ
ตน ซ่ึงส งผลในเชิงสัมฤทธิผลมากกว าการทํางานเด่ียว นอกจากนั้นควรสนับสนุนให�มีการสร�างสัมพันธภาพ 
พบปะ แลกเปลี่ยนระหว างบุคลากรในทีม หรือผู�ท่ีต�องปฏิบัติงานร วมกันอยู เสมอเพ่ือลดความขัดแย�งใน 
การทํางาน และทําให�การทํางานเป:นไปโดยความราบรื่นมากข้ึน  

5. สภาพแวดล(อมในการทํางาน จากการศึกษาดูงานในบริษัท PASONA ซ่ึงมีความโดดเด น
เป:นอย างมากในเรื่องการจัดสภาพแวดล�อมในการทํางาน โดยพ้ืนท่ีท้ังในและนอกอาคารจะเต็มไปด�วยดอกไม� 
ต�นไม� พืชผลต างๆ จึงเห็นว ากรมคุมประพฤติควรมีการจัดสภาพแวดล�อมให�มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต อการทํางาน 
ซ่ึงจะช วยเสริมสร�างบรรยากาศท่ีดีในการทํางานได� เช น การจัดกิจกรรม 5 ส การจัดให�มีสวนหย อม/ต�นไม�/
ดอกไม�ในบริเวณสถานท่ีทํางาน การลดความเป:นสัดส วนของห�องทํางาน การจัดห�องประชุม/บริเวณให�มี
ลักษณะเป:นทางการลดลงและเ อ้ือต อการสร� า งสรรค1ความคิดและการกล� าแสดงออกมาก ข้ึน  
ซ่ึงการจัดสภาพแวดล�อมท่ีดีในการทํางาน นอกจากบุคลากรผู�ปฏิบัติงานจะมีบรรยากาศท่ีดีในการทํางานแล�ว 
ประชาชนผู�มาติดต อราชการก็จะเกิดความรู�สึกท่ีดีเม่ือเข�ามารับบริการจากส วนราชการอีกด�วย 
 
 

บทสรุป 
 จากการฝjกอบรมและศึกษาดูงาน พบว า ทรัพยากรบุคคลเป:นปEจจัยท่ีสําคัญของความสําเร็จของ
องค1กร ไม ว าจะเป:นองค1กรภาครัฐหรือเอกชน กรมคุมประพฤติควรให�ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล  
ต้ังแต การสรรหาคัดเลือก บรรจุแต งต้ัง การพัฒนาบุคลากรให�มีศักยภาพอย างต อเนื่อง รวมถึงการจูงใจให�
บุคคลอยู และทําประโยชน1ให�กับหน วยงาน ท้ังนี้ เพ่ือให�บุคลากรดังกล าวเป:นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
ภารกิจของกรมคุมประพฤติในการคืนคนดีสู สังคมได�ต อไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการประยุกต�ใช(การพัฒนาบุคลากรแบบญี่ปุ/นเพ่ือส�งเสริมการผลักดันนโยบายสู�
การปฏิบัติด(วยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ�แบบ
เบ็ดเสร็จ  
(Single Command) 

 

ภัคจุฑา เขมากรณ�  

นักวิชาการประมงชํานาญการ 

 กรมประมง 

 

ท่ีมา 

ปEจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปEญหาในด�านเชิงโครงสร�างการตลาด ราคาสินค�าเกษตร
ตกตํ่า สภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน รวมท้ังการแข งขันทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรง ซ่ึงส งผลกระทบต อภาค
เกษตรกรรมเป:นอย างมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ1จึงมีภารกิจสําคัญในการเร งรัดแก�ไขปEญหา
ต างๆ ให�กับเกษตรกร และเตรียมการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีส งผลกระทบต อภาคเกษตรกรรม
ในอนาคต โดยมีกรอบนโยบายในการดําเนินงานท้ังหมด 6 ด�าน ได�แก  1) ดูแลเกษตรกรให�มีรายได�ท่ี
เหมาะสมด�วยวิธีการต างๆ 2) ปรับโครงสร�างการผลิตสินค�าเกษตรให�สอดคล�องกับความต�องการ 3) 
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศให�เป:นเอกภาพในทุกมิติ 4) สหกรณ1ของกลุ มเกษตรกรท่ีผลิต
สินค�าเกษตรสามารถเพ่ิมบทบาทในฐานะผู�ซ้ือพืชผล แปรรูป และส งออกสินค�าได� 5) ป~องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ 6) ปรับปรุงระบบริหารจัดการของ
รัฐวิสาหกิจให�มีประสิทธิภาพ โปร งใส ตรวจสอบได� พร�อมท้ังเร งรัดดําเนินการในเรื่องเร งด วน คือ  
1) การแก�ไขปEญหาการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย (IUU) ต�องเร งดําเนินการแก�ไขกฎหมายและ
บทลงโทษท่ีเหมาะสม รวมท้ังการกํากับดูแลให�เป:นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับต างๆ และ
เรื่องปEญหาแรงงานให�เป:นไปตามมาตรฐานสากล 2) ลดต�นทุนการผลิต โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ1ประกาศให�ปC 2559 เป:นปCแห งการลดต�นทุนการผลิตทางการเกษตร 3) จัดทําฐานข�อมูล
เกษตรกรท่ีครอบคลุม สามารถนําไปแก�ปEญหาและการช วยเหลือเกษตรกรในกรณีต างๆ ได� เช น ด�าน
หนี้สินเกษตรกร ด�านอาชีพ ด�านสถิติต างๆ ของภาคเกษตรกรรมเชื่อมโยงกับภาคส วนอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข�อง เพ่ือประโยชน1ในการบริหารจัดการตามนโยบาย 4) การจัดหาแหล งน้ําเพ่ือแก�ไขปEญหาภัย
แล�ง และ 5) การส งเสริมเกษตรอินทรีย1 



ดังนั้นเพ่ือให�มีการขับเคลื่อนนโยบายต างๆ เหล านี้สู การปฏิบัติอย างเป:นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ1จึงกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู การปฏิบัติด�วย
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ1แบบเบ็ดเสร็จ (ดังแสดงในภาพท่ี 
1) โดยมีนโยบายหลัก 6 ด�านท่ีรัฐมนตรีมอบหมายให�ขับเคลื่อนไปสู การปฏิบัติในพ้ืนท่ีอย างเป:น
รูปธรรม ดังนี้ 

 1) การหาแนวทางช วยเกษตรกรลดต�นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และให�เกษตรกรมีการบริหาร
จัดการด�านการตลาดท่ีดี โดยมีบูรณาการทํางานระหว างกรม มีการใช�แผนท่ีการเกษตร (Agri Map) 
เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกของทุกจังหวัด เน�นสร�างความเข�าใจให�กับเกษตรกร นําไปสู การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทําการเกษตร เพ่ือให�สามารถนําองค1ความรู�ไปใช�ได�อย างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
จะทําให�เกิดการลดต�นทุน การเพ่ิมผลผลิตต อไร  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเพ่ิม
อํานาจในการต อรอง และการเชื่อมโยงตลาดดียิ่งข้ึน 

 2) การจัดโซนนิ่งในการทําการเกษตร ให�มีผลผลิตท่ีตรงกับความต�องการท้ังปริมาณและคุณภาพ  

 3) การเพ่ิมโอกาสในการแข งขันสินค�าเกษตรด�วยระบบส งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ  โดย
อาศัยความร วมมือในรูปแบบประชารัฐ คือ เกษตรกรมีการปรับตัว ภาครัฐสนับสนุนองค1ความรู� 
นวัตกรรม และงบประมาณท่ีจําเป:น โดยมีภาคเอกชนช วยเหลือในการเสริมสร�างศักยภาพด�านการ
บริหารจัดการและด�านการตลาด 

  4) การส งเสริมเกษตรอินทรีย1 เพ่ือเป:นโอกาสในการเพ่ิมมูลค าผลผลิตให�กับเกษตรกร และ
ผู�บริโภคจะได�บริโภคสินค�าท่ีมีความปลอดภัย รวมท้ังสามารถส งผลผลิตการเกษตรไปแข งขันใน
ตลาดโลกได� 

 5) เร งดําเนินการศูนย1บูรณาการเรียนรู�การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 882 ศูนย1 
เพ่ือใช�เป:นกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยให�กรมต างๆ ร วมบูรณาการในศูนย1 เพ่ือให�ความรู�แก 
เกษตรกรเก่ียวกับความเหมาะสมของแต ละพ้ืนท่ีในการทําการเกษตร 

 6) ธนาคารสินค�าเกษตร โดยเพ่ิมขีดความสามารถของธนาคารเกษตรเดิม ขยายผลการจัดต้ัง
ธนาคารสินค�าเกษตรเพ่ือชุมชนตามความพร�อม (รายใหม ) และจัดต้ังธนาคารสินค�าเกษตรในสถาบัน
เกษตรกร ท้ังนี้เพ่ือสร�างความเข�มแข็งและยั่งยืนให�เกษตรกรในระยะยาว โดยให�เกษตรกรเป:น
ศูนย1กลางและเน�นบูรณาการเชิงพ้ืนท่ี 
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ภาพท่ี 1: แผนภาพแสดงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู การปฏิบัติ (ก. และ ข.) และการนําเสนอผล 
การดําเนินงานและข�อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามนโยบาย (ค. และ ง.) ของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ1แบบเบ็ดเสร็จ 

ท่ีมา: http://r12.ldd.go.th/trg/images/pdf/singlecommand.pdf 

โดยแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเหล านี้จะเริ่มจากส วนกลาง โดยคณะกรรมการ
อํานวยการและบูรณาการงานตามนโยบายรัฐมนตรี มีหน�าท่ีกําหนดนโยบาย และประสานการทํางาน
กับส วนราชการนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ1และภาคส วนท่ีเ ก่ียวข�อง จากนั้น
คณะกรรมการบริหารและกํากับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรี ซ่ึงมีปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ1เป:นประธาน จะเป:นผู�กําหนดกรอบแนวทางดําเนินงานตามนโยบาย รวมท้ังกํากับและ
ดูแลการดําเนินงานคณะทํางาน ให�ความเห็นชอบวิธีปฏิบัติและการจัดทําคู มือการทํางาน และชี้แจงผู�
ปฏิบัติในจังหวัด ท้ังนี้จะมีคณะทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีแต ละคณะเป:นผู�
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน จัดทําข�อเสนอเพ่ือการจัดหาทรัพยากร ปรับแผนงาน และงบประมาณ
ในการสนับสนุนนโยบาย รวมท้ังจัดทําคู มือการปฏิบัติงาน จากนั้นนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานเหล านี้จะถูกขับเคลื่อนไปสู การปฏิบัติในส วนภูมิภาค 

โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ1แบบเบ็ดเสร็จ 
(Single Command) จะศึกษาและวิเคราะห1 นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และคู มือการ
ปฏิบัติงาน แล�ววิเคราะห1ทรัพยากรการทํางานในจังหวัดท่ีคณะทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตาม
นโยบายรัฐมนตรีกําหนดและดําเนินการไว�ในแต ละพ้ืนท่ี จากนั้นกําหนดเกษตรกรและพ้ืนท่ีเป~าหมาย
ดําเนินการในจังหวัดท่ีสอดคล�องกับแนวทางการดําเนินงานแต ละนโยบาย วางแผนดําเนินงานและ
กําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบและส งต องานท่ีมีความชัดเจน เพ่ือให�การบูรณาการทํางานในพ้ืนท่ี
เกิดข้ึนได�จริงและมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ สํานักงานเกษตรและสหกรณ1จังหวัดในฐานะเลขานุการของ



คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายจะเป:นกลไกสําคัญในการนํานโยบายของรัฐไปสู การปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
โดยจะเป:นแกนหลักในการบูรณาการหน วยงานของกระทรวงในระดับจั งหวัด  ในขณะ 
ท่ีหัวหน�าส วนราชการท่ีได�รับมอบหมายให�เป:นประธานจะเป:นผู�กํากับและผลักดันการทํางาน 
มอบหมายและชี้แจงทีมกระทรวงเกษตรและสหกรณ1ดําเนินงานแบบบูรณาการในพ้ืนท่ี จากนั้น
นําเสนอแผนการดําเนินงานต อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ1ของจังหวัด ซ่ึงมีผู�ว า
ราชการจังหวัดเป:นประธาน เพ่ือทราบและสนับสนุนการทํางาน โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
นี้จะรายงานผลการดําเนินงาน ปEญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะต อปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ1ต อไป   

ป&ญหาและความท(าทาย 

1. จากแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู การปฏิบัติท่ีกําหนดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ1 
คณะทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรี ซ่ึงเป:นผู�กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ตามกรอบท่ีได�รับมาจากคณะกรรมการบริหารและกํากับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีนั้น 
ต�องมีความสามารถในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานและจัดทําคู มือการปฏิบัติงานท่ีต�องการให�
หน วยงานภูมิภาคดําเนินการได�อย างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติจริง และท่ีสําคัญ
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ1แบบเบ็ดเสร็จซ่ึงเป:นกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนการทํางานในภูมิภาค ต�องมีความสามารถในการวิเคราะห1นโยบายท่ีรับมา สามารถ
วิเคราะห1ทรัพยากรการทํางาน และกําหนดเกษตรกรในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดของแต ละจังหวัดได�อย างตรง
เป~าหมาย สามารถวางแผนการดําเนินงาน กําหนดหน�าที่ความรับผิดชอบของผู�ร วมบูรณาการ
งาน และส งต องานได�อย างชัดเจน ท้ังนี้เพ่ือให�การดําเนินงานนั้นสอดคล�องกับแต ละนโยบายอย างมี
ประสิทธิภาพ และเข�าถึงความต�องการของลูกค�า ซ่ึงก็คือเกษตรกร มิเช นนั้นเกษตรกรจะไม ได�รับ
ผลประโยชน1ตามเป~าหมายท่ีวางไว�อย างแท�จริง จึงเป:นความท�าทายอย างยิ่งของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายท่ีจะต�องเป:นกลไกประสานระหว างส วนกลางและภูมิภาค  

2. ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ1ได�แต งต้ังสํานักงานเกษตรและสหกรณ1จังหวัดให�เป:นเลขานุการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ1แบบเบ็ดเสร็จ โดยมีเกษตรและ
สหกรณ1จังหวัดเป:นประธาน เพ่ือร วมกันบูรณาการทํางานหน วยงานภายใต�กระทรวงในแต ละจังหวัด 
เพ่ือความเป:นเอกภาพนั้น สํานักงานเกษตรและสหกรณ1จังหวัดจึงถือเป:นศูนย1กลางท่ีรับคําสั่งตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ1 และนําไปถ ายทอดสู แผนปฏิบัติในการพัฒนาด�าน
การเกษตรในพ้ืนท่ีแต ละจังหวัด ซ่ึงเปรียบเสมือนเป:นผู�นําในการวางแผนยุทธศาสตร1ทางด�านเกษตร
ของจังหวัดนั้นๆ ดังนั้น หากในบางพ้ืนท่ีท่ีเจ�าหน�าท่ีไม มีความพร�อมในการปฏิบัติงานในฐานะผู�นํา
ดังกล าว โดยเฉพาะอย างยิ่งในด�านการประสานงานและการบริหารงาน รวมท้ังขาดคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ี
ควรมีของผู�นํา ก็จะก อให�เกิดอุปสรรคในการบูรณาการทํางานในจังหวัด เนื่องจากผู�ร วมปฏิบัติงานอาจ



ไม ให�ความเชื่อ ถือ ส งผลต อการให�ความร วมมือ อีก ท้ังอาจทําให� เ กิดความไม ชัดเจนใน 
การดําเนินงาน ทําให�การบูรณาการทํางานในพ้ืนท่ีไม บรรลุผลตามเป~าหมายท่ีกําหนดไว�ในนโยบาย
ของกระทรวง 

3. เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห1แผนและนโยบายของสํานักงานเกษตรและสหกรณ1จังหวัดซ่ึงเป:นคณะผู�จัดทํา
แผนยุทธศาสตร1พัฒนาจังหวัดด�านการเกษตรให�สอดคล�องและสนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ1 อาจมีความรู� ความเข�าใจ ไม ครอบคลุมแต ละสาขาของงานด�านการเกษตร ดังนั้น เม่ือ
ต�องทําหน�าท่ีเป:นผู�จัดทําแผนยุทธศาสตร1ดังกล าว โดยต�องเป:นผู�รวบรวมและวิเคราะห1ข�อมูลจาก
หน วยงานต างๆ ภายใต�กระทรวงเกษตรและสหกรณ1ในจังหวัดแล�วนํามาจัดทําแผนยุทธศาสตร1ด�าน
การเกษตร จึงอาจมีความเป:นไปได�ท่ีแผนยุทธศาสตร1ท่ีจัดทํานั้นไม ครอบคลุมหรือสะท�อนจุดแข็งของ
จังหวัดเท าท่ีควร อีกท้ังเจ�าหน�าท่ีจากหน วยงานต างๆ ท่ีมาร วมระดมความคิดเห็น อาจไม มีความรู�และ
ความเข�าใจในวิธีการจัดทําแผนยุทธศาสตร1 จึงอาจเป:นอุปสรรคในการดําเนินงานได�เช นกัน  

4. เนื่องจากสํานักงานเกษตรและสหกรณ1ได�รับมอบหมายให�เป:นฝeายเลขานุการของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ1แบบเบ็ดเสร็จ จึงมีหน�าท่ีเชิญหน วยงานภายใต�
กระทรวงและสหกรณ1ท่ีเก่ียวข�องเข�าร วมประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนดําเนินงาน 
ซ่ึงมักเป:นการเรียกประชุมแบบเร งด วน ดังนั้นในบางครั้งเจ�าหน�าท่ีในหน วยงานท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงมี
จํานวนน�อย และมีงานประจําท่ีต�องปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอยู แล�ว อาจไม สะดวกเข�าร วมประชุมในเวลา
และสถานท่ีท่ีกําหนด อีกท้ังการขอข�อมูลจากหน วยงานท่ีเก่ียวข�องก็มักเป:นไปด�วยความเร งด วน จึง
อาจทําให�เกิดการประสานงานไม ดีพอและขาดความชัดเจน ส งผลให�ข�อมูลท่ีได�รับไม สมบูรณ1 หรือผิด
วัตถุประสงค1 นอกจากนี้ในบางพ้ืนท่ียังขาดการจัดเก็บข�อมูลท่ีเป:นระบบ ทําให�ไม สามารถเรียกใช�
ข�อมูลท่ีรวบรวมมาแล�วได�อย างทันท วงที จึงทําให�เกิดความซํ้าซ�อนในการขอข�อมูล 

แนวทางการประยุกต�ใช(การพัฒนาบุคลากรและการทํางานแบบญ่ีปุ/นเพ่ือส�งเสริมการผลักดัน
นโยบายสู�การปฏิบัติด(วยคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ�แบบ
เบ็ดเสร็จ (Single Command) 

1. การพัฒนาระบบการทํางาน 

จะสังเกตได�ว าหน วยงานหรือบริษัทเอกชนในญ่ีปุeนทุกแห งจะมีปรัชญาขององค1กร เพ่ือเป:น
เป~าหมายให�เจ�าหน�าท่ีขององค1กรได�ตระหนัก ปฏิบัติตน และปฏิบัติงานไปสู จุดนั้น ยกตัวอย างกลุ ม
บริษัท AEON ซ่ึงเป:นบริษัทท่ีทําธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร มีปรัชญาหลักขององค1กร คือ การให�
ความสําคัญกับลูกค�าเป:นอันดับหนึ่ง (Customer first) บริษัทจึงเริ่มต�นการทําธุรกิจโดยคํานึงถึงความ
ต�องการของลูกค�าเป:นหลัก แล�วหาวิธีเพ่ือตอบสนองให�ลูกค�าเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยพยายาม
ตอบสนองความต�องการของลูกค�าให�ครอบคลุมต้ังแต ต�นน้ํา กลางน้ํา จนถึงปลายน้ํา กล าวคือบริษัท 



AEON จะสร�างปฏิสัมพันธ1กับลูกค�าท่ีมาซ้ือสินค�าและบริการ เพ่ือเก็บข�อมูลพฤติกรรม ความชอบ 
ตลอดจนรูปแบบการดําเนินชีวิต (life style) แล�วนําไปวิเคราะห1 เพ่ือผลิตสินค�าหรือให�บริการท่ีตรง
ตามความต�องการของลูกค�ามากท่ีสุด โดยบริษัทจะมีทีมวิจัยพัฒนาสินค�า จากนั้นทําการผลิต และ
จัดหาช องทางจําหน ายสินค�า หรือเป:นตัวกลางในการจําหน ายสินค�า ยกตัวอย างเช น แผนก AEON 
Agriculture ซ่ึงรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และหาช องทางกระจายการ
เพาะปลูกไปท่ัวประเทศญ่ีปุeนเพ่ือให�มีสินค�าสดใหม ถึงลูกค�าอย างท่ัวถึง นอกจากบริษัทเอกชนของ
ญ่ีปุeน เช น AEON จะคํานึงถึงความต�องการของลูกค�าเป:นสําคัญแล�ว หน วยงานราชการในญ่ีปุeนก็ให�
ความสําคัญต อลูกค�าซ่ึงก็คือประชาชนผู�รับบริการด�วยเช นกัน ดังจะเห็นได�จากสํานักบุคลากรประจํา
สํานักนายยกรัฐมนตรีประเทศญ่ีปุeน ซ่ึงมีหน�าท่ีหลักในการเฟ~นหาบุคลากรท่ีเหมาะสมเข�าทํางานใน
กระทรวง ตลอดจนให�คําแนะนําด�านบริหารจัดการ การจัดฝjกอบรม และการประเมินผลด�านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย1 ได�จัดการฝjกอบรมร วมกันระหว างบุคลากรจากหน วยงานราชการและบริษัท
เอกขน ซ่ึงเป:นนักบริหารระดับสูงและระดับอํานวยการ ท้ังนี้เพ่ือสร�างความเข�าใจลึกซ้ึงระหว างรัฐบาล
และเอกชน และร วมกันแก�ไขปEญหาในระดับบริหารจากการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว างผู�เชี่ยวชาญในหลายสาขา เพ่ือให�ได�ข�อสรุปในทิศทางเดียวกันและตรง 
ความต�องการของทุกฝeาย    

ซ่ึงเม่ือพิจารณาหลักการทํางานท่ีมอบโดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ1ในปEจจุบัน
นั้น จะเห็นว ามีหลักการท่ีสอดคล�องกันกับองค1กรในประเทศญ่ีปุeนข�างต�น กล าวคือ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ1กําหนดให�ทุกหน วยงานของกระทรวงยึดลูกค�า ซ่ึงก็คือเกษตรกร เป:นศูนย1กลางในการ
ทํางาน อย างไรก็ตามในการแปลงนโยบายของกระทรวงท้ัง 6 ด�านท่ีกล าวข�างต�นสู การปฏิบัติเพ่ือให�
เกษตรกรได�รับผลประโยชน1สูงสุดนั้น ควรจะต�องเริ่มต�นด�วยการรู�ความต�องการและปEญหาท่ีแท�จริง
ของเกษตรกร ซ่ึงข�อมูลส วนสําคัญนั้นควรเป:นข�อมูลท่ีมาจากเกษตรกรในพ้ืนท่ีเอง เพ่ือคณะกรรมการ
และคณะทํางานท่ีเก่ียวข�องโดยเฉพาะอย างยิ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ1แบบเบ็ดเสร็จ จะสามารถกําหนดเป~าหมายและวางแผนการปฏิบัติงานได�อย างเหมาะสม 
ดังนั้น จึงควรจะพิจารณาให�มีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เป�ดโอกาสให�เกษตรกรมีส วนร วม เพ่ือการได�มา
ซ่ึงข�อมูลเก่ียวกับความต�องการและปEญหาท่ีแท�จริงของเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีความจําเป:นอย างยิ่ง
ท่ีการศึกษา วิเคราะห1นโยบาย และแปลงแผนสู การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะทํางาน
ท้ังหลาย ต�องกระทําให�ครอบคลุมท้ังต�นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยเฉพาะปลายน้ําซ่ึงเป:นจุดอ อน
สําคัญของภาคการเกษตรของไทยนั้นควรจะได�รับการดูแลเป:นพิเศษ เนื่องจากเกษตรกรไทยได�รับ
ความรู�และการสนับสนุนในเรื่องปEจจัยการผลิตและกระบวนการผลิตเป:นอย างดี แต มักมีปEญหาใน
เรื่องช องทางการจําหน ายผลผลิตท่ียั่งยืน ทําให�แม�สามารถผลิตสินค�าท่ีมีคุณภาพได�มาตรฐาน ก็ไม 
สามารถสร�างรายได�ให�แก ตนเองเท าท่ีควร ถึงแม�กระทรวงได�เล็งเห็นถึงปEญหานี้และพยายามแก�ไขโดย



นํารูปแบบการทํางานแบบประชารัฐเข�ามาใช� ก็ยังมีความจําเป:นท่ีจะต�องปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ
เพ่ือให�เหมาะสมต อการทํางานในแต ละสภาพพ้ืนท่ีต อไป   

2. การพัฒนาบุคลากร 

องค1กรท้ังภาคราชการและเอกชนในประเทศญ่ีปุeนล�วนให�ความสําคัญเป:นอย างมากในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย1ขององค1กร เนื่องจากเป:นทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ดังจะเห็นได�ว าทุกองค1กรมี
แผนการพัฒนาบุคลากรของตนเองอย างชัดเจนและเป:นระบบ ซ่ึงมีตัวอย าง ดังนี้ 

1. รัฐบาลญ่ีปุeน จัดต้ังสํานักบุคลากรประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (Cabinet Bureau of 
Personnel Affairs, CBPA) เพ่ือวางกลยุทธ1หลักในการบริหารทรัพยากรบุคลของรัฐบาลให�เป:น
อันหนึ่งอันเดียวกัน คัดสรรบุคคลท่ีมีความสามารถเข�ามาทํางาน และดําเนินการฝjกอบรมเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะให�บุคลากรและส งเสริมให�บุคลากรแสดงสมรรถนะ โดยจัดการฝjกอบรมให�เหมาะสมตาม
กลุ มเป~าหมายในแต ละระดับ ได�แก  ข�าราชการระดับต�น ระดับกลาง และระดับสูง 

2. บริษัท Mitsubishi Corporation มีนโยบายหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย1 คือ การ
หมุนเวียนบุคลากรเพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�องค1กร โดยเฉพาะองค1กรในต างประเทศ ส งเสริมให�มีการ
แข งขันอย างมีประสิทธิภาพ มีการสร�างแรงจูงใจในการทํางาน โดยพัฒนาสภาพแวดล�อมการทํางานให�
เหมาะสม มีความยืดหยุ น และมีการฝjกอบรมบุคลากรตามลําดับข้ัน ได�แก  กลุ มพนักงานใหม , staff 
level, professional level และ senior professional level โดยจัดหลักสูตรการอบรมให�
เหมาะสมในแต ละระดับ 

3. กลุ มบริษัท AEON ให�ความสําคัญและตระหนักถึงความต�องการท่ีแตกต างของพนักงาน  
ด�วยพนักงานมาจากพ้ืนฐานและมีความรู�ความสามารถท่ีแตกต างกัน จึงมีการบริหารจัดการบุคลกร
โดยยึดหลักการบริหารความหลากหลาย ให�การฝjกอบรมพนักงานตามความต�องการและความจําเป:น
ในสายงาน เพ่ือส งเสริมความก�าวหน�าในสายงานของบุคลากรด�วย 

4. บริษัท PASONA เป:นบริษัทท่ีให�บริการในด�านเตรียมความพร�อมทรัพยากรบุคคล และ
ให�บริการท่ีเก่ียวกับบุคคล โดยมีการฝjกอบรมให�บุคคลก อนเข�าสู ตลาดงาน มีการบริหารงานโดยใช�
หลักนวัตกรรมนําอาชีพ เป:นการสร�างนวัตกรรมต อยอดจากสิ่งท่ีมีอยู เดิมเพ่ือการพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึน 

5. มหาวิทยาลัยชิบะ มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให�บุคลากรมีโอกาสใช�ศักยภาพของตนเอง
อย างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต�การบริหารและกลไกสนับสนุนท่ีเหมาะสม มีการวางแผนและ
กําหนดการฝjกอบรมรายปCให�แก บุคลากร โดยจัดหลักสูตรให�เหมาะสมในแต ละระดับ ได�แก  บุคลากร
ใหม สายวิชาการและสายบริหาร บุคลากรสายบริหารระดับกลาง หัวหน�างาน หัวหน�าฝeาย และ
ผู�บริหารระดับสูง        



จากตัวอย างข�างต�นจะเห็นได�ว าองค1กรในประเทศญ่ีปุeนให�ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
โดยการให�การฝjกอบรมท่ีเหมาะสมตามความต�องการ ระดับ และสายงานของบุคลากร เพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะให�แก บุคลากร และเป�ดโอกาสให�บุคลากรแสดงศักยภาพอย างเต็มท่ี โดยบุคลากรท่ีเข�ามา
ใหม จะได�รับการปฐมนิเทศเพ่ือให�เข�าใจและตระหนักถึงปรัชญา พันธกิจ และนโยบายขององค1กร 
เพ่ือให�ทุกคนในองค1กรทํางานโดยมีเป~าหมายเดียวกัน หลังจากนั้นบุคลากรแต ละระดับจะได�รับการ
ฝjกอบรมท่ีต างกันตามความเหมาะสม โดยมีหัวข�ออบรมท่ีสําคัญ เช น การเป:นผู�นํา การบริหารความ
เสี่ยง การแก�ไขปEญหา การพัฒนาตนเอง การ coaching และการประเมินผล เป:นต�น นอกจากนี้
ภาษาอังกฤษยังเป:นหัวข�อการอบรมบุคลากรท่ีสําคัญในทุกองค1กร เนื่องจากทุกองค1กรตระหนักว า
ภาษาอังกฤษมีความจําเป:นอย างยิ่งต อการทํางานในโลกปEจจุบัน นอกจากนี้การจัดให�มีการแข งขันใน
องค1กรและการสร�างแรงจูงใจในการทํางานให� บุคลากรในรูปแบบต างๆ ก็เป:นสิ่งสําคัญใน 
การส งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร    

ดังนั้น เพ่ือส งเสริมการผลักดันนโยบายสู การปฏิบัติด�วยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ1แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ซ่ึงเปรียบเสมือนผู�นําในการ
วางแผนยุทธศาสตร1ทางด�านเกษตรของจังหวัดนั้นให�มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงควรพิจารณาแต งต้ัง
คณะกรรมการ โดยเฉพาะอย างยิ่งประธาน จากผู�ท่ีมีศักยภาพเพียงพอในการเป:นผู�นําเพ่ือผลักดันการ
วางแผนให�สําเร็จอย างมีประสิทธิภาพ สามารถสร�างพลังขับเคลื่อนในการทํางานเป:นทีม และแสดง
บทบาทในการเป:น coach ให�แก ทีมงานซ่ึงก็คือหน วยงานต างๆ ภายใต�กระทรวงเกษตรและสหกรณ1
ในจังหวัด รวมท้ังมีความสามารถในการตัดสินใจอย างถูกต�อง และดึงศักยภาพของทีมงานข้ึนมาได�
อย างเต็มท่ี ท่ีสําคัญต�องมีความสามารถในการบริหารความหลากหลาย เนื่องจากทีมงานมาจาก
หลากหลายกรมซ่ึงมีความแตกต างกันในเรื่องพ้ืนฐานความรู�และรูปแบบการทํางาน ดังนั้น กระทรวง
เกษตรและสหกรณ1ควรจัดให�มีการฝjกอบรมบุคลากรในหัวข�อต างๆ ท่ีจําเป:นเหล านี้ทุกปC เป:นการ
เตรียมความพร�อมบุคลากรเพ่ือรองรับภารกิจนี้ไว�ล วงหน�า อีกท้ังยังเป:นการส งเสริมให�บุคลากรของ
องค1กรมีการพัฒนาสมรรถนะของตนเองอยู เสมอ 

นอกจากประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ1แบบ
เบ็ดเสร็จ ซ่ึงควรมีหรือได�รับการพัฒนาสมรรถนะในฐานะผู�นําแล�ว เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห1แผนและ
นโยบายของสํานักงานเกษตรและสหกรณ1จังหวัดซ่ึงเป:นทีมปฏิบัติงานท่ีสําคัญในการศึกษาและ
วิเคราะห1นโยบาย รวบรวมข�อมูล วางแผนการปฏิบัติงาน และส งต อแผนไปยังหน วยงานท่ีเก่ียวข�อง ก็
ควรมีองค1ความรู�ในภาพรวมทางด�านเกษตรของจังหวัดนั้นๆ เพ่ือสามารถรวบรวม วิเคราะห1 และ
สังเคราะห1ข�อมูลทางด�านการเกษตรได�อย างถูกต�อง เพ่ือการวางแผนการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
และชัดเจน ซ่ึงจะส งผลให�การดําเนินงานในภาพรวมบรรลุเป~าหมายตามนโยบายท่ีต้ังไว� ดังนั้น การ
เพ่ิมพูนความรู�และความเข�าใจให�แก เจ�าหน�าท่ีโดยการจัดให�เข�ารับการฝjกอบรมในเรื่องการเกษตรใน
ภาพรวมของจังหวัด วิธีวิเคราะห1และสังเคราะห1ข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังข้ันตอนและวิธีการสร�างและ



วางแผนยุทธศาสตร1การเกษตรของจังหวัด จึงเป:นสิ่งจําเป:นท่ีควรพิจารณา นอกจากนี้ เนื่องจาก
เจ�าหน�าท่ีดังกล าวต�องเป:นตัวกลางในการประสานงานระหว างหน วยงานต างๆ ในจังหวัด การมีทักษะ
ท่ีดีในการติดต อสื่อสารและมีจิตใจบริการ รวมท้ังการมีทักษะในการวางแผนท่ีดีในการเก็บรวบรวม
และจัดเก็บข�อมูล จึงเป:นคุณสมบัติท่ีเจ�าหน�าท่ีควรจะมี หรือได�รับการส งเสริมด�วยเช นกัน ซ่ึงการได�รับ
โอกาสในการฝjกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองนี้ ยังเป:นแรงจูงใจและกําลังใจท่ีสําคัญแก 
บุคลากรให�มีความพยายามเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานยิ่งๆ ข้ึนไป 

การนําเทคโนโลยีมาใช�ประโยชน1ในดําเนินงาน เช น การใช� vdo conference ในการ
ประชุมเจ�าหน�าท่ีจากหน วยงานต างๆ ภายใต�กระทรวงเกษตรและสหกรณ1ท่ีเก่ียวข�องในจังหวัด เพ่ือ
ระดมความคิดเห็นในการทํางานระหว างข้ันตอนต างๆ ก็เป:นหนทางหนึ่งท่ีควรพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือเป:น
การอํานวยความสะดวกให�แก ผู�เข�าร วมประชุม ซ่ึงจะส งผลให�สามารถจัดการประชุมได�ผลสําเร็จตาม
เป~าหมายท่ีวางไว�อย างมีประสิทธิภาพ 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

1. ภารกิจองค�กร และหน(าท่ีของหน�วยงาน 

 กรมโยธิการและผังเมือง เป:นหน วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จากการรวมกรมโยธาธิการและ
กรมการผังเมืองเข�าด�วยกัน ซ่ึงเป:นผลจากการปฏิรูประบบราชการ โดยบูรณาการงานท่ีเก่ียวเนื่องกันของท้ัง
สองกรมเข�าด�วยกัน และมุ งหวังให�เป:นองค1กรแกนนําของประเทศ ในด�านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และ
การอาคาร ให�มีความน าอยู  ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล�อม ประหยัดพลังงาน มีอัตลักษณ1 และประชาชน
ได�รับการบริการด�านช างท่ีได�มาตรฐานอย างท่ัวถึง อันจะนําไปสู ความเป:นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมืองและ
สิ่งปลูกสร�างตามระบบการผังเมืองท่ีดี อันจะนําไปสู การพัฒนาประเทศอย างยั่งยืน 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหน วยงานหลัก คือ หน วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการออกแบบก อสร�างอาคาร
หรืองานภูมิทัศน1 เช น สํานักสถาปEตยกรรม สํานักวิศวกรรมโครงสร�างและงานระบบ กองมาตรฐานราคากลาง  
กองควบคุมการก อสร�าง และสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง เป:นต�น เม่ือหน วยงานฯ ได�รับมอบหมาย
โครงการออกแบบก อสร�างฯ จากผู�บริหาร ผู�ออกแบบ (สถาปนิก หรือ วิศวกร) มีหน�าท่ีความรับผิดชอบ  
ศึกษาข�อมูล ปรึกษาผู�ใช�งาน สํารวจพ้ืนท่ีก อสร�างและบริเวณข�างเคียง ออกแบบและเขียนแบบก อสร�าง
สถาปEตยกรรมและวิศวกรรม พร�อมนําเสนอแนวความคิดด�านงานสถาปEตยกรรมและวิศวกรรม เสนอแก 
หน วยงานเจ�าของงานและหน วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง และประสานงานกับวิศวกรโครงสร�างและวิศวกรงานระบบ
ต าง ๆ ตลอดจนฝeายประมาณราคาก อสร�าง เพ่ือให�ได�แบบก อสร�างสถาปEตยกรรมและวิศวกรรมโครงสร�างและ
งานระบบ ท่ีมีความสมบูรณ1ครบถ�วน ตามมาตรฐานการออกแบบอาคาร ถูกต�องตามกฎหมายอาคาร ตรงตาม
ความต�องการของผู�ใช�อาคาร ภายในวงเงินงบประมาณของหน วยงานเจ�าของงาน ตลอดจนมีความประหยัด
พลังงาน มีอัตลักษณ1และความสวยงามกลมกลืนกับสภาพแวดล�อม 

 ท้ังนี้ สิ่งสําคัญนอกเหนือจากความรู�ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพและการทํางานเป:นทีม ต�องมีความ
พร�อมท่ีจะสานต อนโยบายจากผู�บริหารระดับสูงให�เกิดข้ึนอย างเป:นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมี
เป~าหมายท่ีจะทําให�กลยุทธ1ขององค1กรประสบความสําเร็จ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากร ตลอดจน
นวัตกรรมท่ีจะขับเคลื่อนองค1กรให�เติบโตอย างยั่งยืน ท้ังในระดับประเทศและระดับสากล 

 

 



 

2. ความสําคัญของการส่ือสาร การพัฒนาภาวะผู(นํา การบริหารทรัพยากร และการมีจิตมุ�งบริการ 

 การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทักษะและศิลปะในการรับรู� จับประเด็น ถ ายทอดความคิด และ
การโน�มน�าวท่ีดีนั้น จะส งผลให�การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถสรุปความต�องการของ
โครงการท่ีได�รับมอบหมายได�เป:นอย างดี และถ ายทอดสื่อสารข�อมูลระหว างคณะทํางานให�มีแนวทางปฏิบัติไป
ในทิศทางเดียวกัน 

 นอกจากนี้ การเจรจาต อรองท่ีมุ งเน�นการประสานประโยชน1ของส วนรวมเป:นหลัก และมีความยืดหยุ น 
เข�ากับทุกสถานการณ1 บุคคล หรือกลุ ม ตามความต�องการขององค1กร เป:นสิ่งท่ีมีความจําเป:นอย างยิ่งต อ 
การปฏิบัติงาน เนื่องจาก งานออกแบบก อสร�างท่ีดี นอกจากจะมีความม่ันคง ปลอดภัย ถูกต�องตามกฎหมาย 
ประหยัดพลังงาน มีอัตลักษณ1และสวยงามกลมกลืนกับสภาพแวดล�อมแล�ว ยังต�องตอบสนองความต�องการใช�
สอยพ้ืนท่ีอันหลากหลายของผู�ใช�อาคารแต ละกลุ ม ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได�รับมอบหมายด�วย 

 การทํางานร วมกันเป:นทีม และการประสานสัมพันธ1ท่ีดี มีความสําคัญเป:นอย างมากต องานออกแบบ
ก อสร�าง ส งผลโดยตรงและโดยอ�อมต อผลสัมฤทธิ์ของงาน อาคารท่ีดี มีความม่ันคง ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน 
สวยงาม มีอัตลักษณ1 และรักษาสภาพแวดล�อมนั้น จะเกิดข้ึนได�จากการทํางานร วมกันของหน วยงานต างๆ  
ในองค1กร ท้ังฝeายสถาปนิก วิศวกร สํารวจ เขียนแบบ ประมาณราคา โดยท่ีเจ�าหน�าท่ีแต ละคนจะดําเนินการ
ตามความรู�ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพภายใต�การกํากับของผู�บริหารของแต ละหน วยงาน ดังนั้นการทํางาน
ร วมกับผู�อ่ืนในองค1กรอย างราบรื่น ให�ความเคารพ และเข�าใจซ่ึงกันและกัน จึงมีความสําคัญอย างยิ่งต อการ
ปฏิบัติงานของทีมงานไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกันอย างมีประสิทธิภาพ 

 การบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาสมดุลของทรัพยากรท้ังภายในและ
ภายนอกองค1กร โดยมีการจัดสรรอย างเหมาะสม สอดคล�องกับความจําเป:นตามนโยบายนั้น จะส งผลให�การ
ปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธิ์สูงท่ีสุดภายในวงเงินงบประมาณท่ีได�รับมอบหมาย มีผลงานเป:นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองความต�องการของผู�ใช�อาคารได�เป:นอย างดี ท้ังทางด�านกายภาพ สังคม และ
สิ่งแวดล�อม  

 การมีจิตมุ งบริการ ในการช วยเหลือและรักษาสัมพันธภาพกับผู�รับบริการ เป:นคุณสมบัติท่ีสําคัญยิ่ง 
ของการทํางาน เม่ือหน วยงานเจ�าของงาน หรือหน วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง หรือท่ีได�รับมอบหมายให�ทํางาน
ร วมกัน มีข�อสงสัย ต�องการปรึกษาเก่ียวกับงานออกแบบก อสร�างฯ การให�บริการข�อมูลอย างเต็มใจ เอาใจใส  
และมุ งม่ันในผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในการดําเนินงานอย างต อเนื่อง จะเป:นส วนสําคัญใน
การยกระดับคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตลอดจนรักษาสัมพันธภาพกับผู�รับบริการและทีมงานเป:นอย างดี  

 



3. “Urban Farm” การศึกษาดูงาน Pasona Group Tokyo Headquarters, ประเทศญ่ีปุ/น  

 จากการศึกษาดูงานหน วยงานภาครัฐและเอกชน ณ ประเทศญ่ีปุeน จํานวน 5 หน วยงาน ได�แก   
สํานักบุคลากรประจําสํานักนายกรัฐมนตรีประเทศญ่ีปุeน (CBPA) , Mitsubishi Group, AEON Group, 
มหาวิทยาลัยชิบะ, และ PASONA Group พบว าหน วยงานฯ ดังกล าว เป:นหน วยงานท่ีประสบความสําเร็จและ
เป:นท่ียอมรับในระดับสากลในด�านคุณภาพของผลงานและศักยภาพของบุคลากร โดยจะให�ความสําคัญและมี
กลยุทธ1ท่ีหลากหลายกับการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให�มีความพร�อมท่ีจะปฎิบัติงานอย างเต็มความสามารถ ท้ังนี้ 
PASONA Group เป:นหน วยงานท่ีประทับใจผู�เขียนมากท่ีสุด เนื่องจากให�ความสําคัญกับแนวความคิดดังกล าว
ท้ังในด�านปรัชญาและนโยบายองค1กร และด�านสถาปEตยกรรมอาคาร 

 PASONA Group เป:นบริษัทท่ีให�บริการทางด�านทรัพยากรบุคคล ท่ีมีความโดดเด นในการเตรียม 
ความพร�อมเรื่องทรัพยากรบุคคลและบริการท่ีเก่ียวข�องกับบุคคล เพ่ือเป:น “สินค�า”และ “บริการ” ในการ
สร�างผลกําไร ท่ีสําคัญ PASONA Group มีแนวความคิดท่ีจะคืนกําไรสู สังคมและใส ใจสิ่งแวดล�อม โดยดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) อย างสมํ่าเสมอและหลากหลาย เช น จัดกิจกรรม summer internship ให�นักศึกษา
ญ่ีปุeนไปเรียนต างประเทศ ส งเสริมอาชีพคนพิการ สนับสนุนการทํางานของผู�หญิงท้ังในตําแหน งพนักงานท่ัวไป
และระดับบริหาร การเก็บขยะ ปลูกปeา และการส งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจท�องถ่ิน 

 อาคารสํานักงาน PASONA Group ในกรุงโตเกียว ได�รับการอกแบบทางด�านสถาปEตยกรรมและ
วิศวกรรมภายใต�แนวความคิด “Urban Farm” หรือ “สวนเกษตรในเมือง” มีสวนแนวต้ังปกคลุมผนังภายนอก
อาคาร และภายในอาคารจะมีแปลงปลูกข�าว ตลอดจนพ้ืนท่ีปลูกไม�ดอก ไม�ใบ ไม�ผล โดยให�พนักงานในองค1กร
เป:นผู�ดูแล ท่ีน าสนใจคือ การออกแบบห�องประชุม (ภาพท่ี 1.) ซ่ึงมีผนังด�านหนึ่งเป:นชั้นวางกระถางพืชสวน
ครัว เช น ต�นอ อนทานตะวัน ผักชีล�อม (ภาพท่ี 2.) และมีผนังอีกด�านหนึ่งเป:นกระบะต�นไม�พร�อมตะแกรงเหล็ก
สําหรับไม�ผลขนาดเล็ก เช น ส�ม มะนาว มะเขือเทศ (ภาพท่ี 3.) โดย มีกระบวนการผลิตแบบปลอดสารพิษ 
และผลผลิตท่ีได�จะนําไปผลิตอาหารให�กับพนักงานท่ีอยู ภายในบริษัทซ่ึงถือเป:นสวัสดิการอย างหนึ่ง ช วยลด
ค าใช�จ ายองค1กร ส งเสริมให�คนรุ นใหม มีประสบการณ1ในการทําเกษตรกรรมภายในอาคารสํานักงาน เพ่ือเป:น
การปลุกจิตสํานึกให�คนรุ นใหม ไปทําเกษตรกรรม ณ บ�านเกิด ส งเสริมภาพลักษณ1องค1กรด�านบวก และสร�าง
บรรยากาศการทํางานท่ีมีชีวิตชีวา และส งเสริมให�พนักงานมีกิจกรรมร วมกันอย างสร�างสรรค1 



 

    
4. “Create Green Work Place” การออกแบบก�อสร(างพ้ืนท่ีสีเขียวในท่ีทํางาน 

 จากความรู�และประสบการณ1ท่ีได�รับจากการฝjกอบรมทางด�านวิชาการ ณ ประเทศไทย และการศึกษา 
ดูงาน Pasona Group Tokyo Headquarters ณ ประเทศญ่ีปุeน ผู�เขียนจึงเกิดแนวความคิดท่ีจะพัฒนา
หน วยงานของผู�เขียนเอง คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย การออกแบบก อสร�างพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณทาง
เดินหน�าห�องประชุมชั้นท่ี 2 และ 3 (ภาพท่ี 4.) ด�วยแนวความคิด “Better Place, Better Communication, 
Better Performance” หรือ “สํานักงานสวยข้ึน คุยกันมากข้ึน ผลงานดีข้ึน” (ภาพท่ี 5.) โดยท่ีผนังทึบ
ด�านหน�าห�องประชุมจะติดต้ังชั้นวางกระถางไม�ใบขนาดเล็ก เช น พลูด าง กาบหอยแครงแคระ หรือพืชสมุนไพร 
เช น สะระแหน  โหระพา ตะไคร� ต�นอ อนทานตะวัน เป:นต�น (ภาพท่ี 6.) และท่ีผนังกระจกซ่ึงสามารถมองเห็น



สวนท่ีชั้นล าง จะติดต้ังกระบะต�นไม�พร�อมตะแกรงเหล็กสําหรับไม�ผลขนาดเล็ก เช น ส�ม มะนาว มะเขือเทศ  
โดยมีการเว�นช องว างให�มองเห็นสวนได�ด�วย พร�อมกับติดต้ังเคาน1เตอร1ไม�สําหรับวางเอกสาร ของว าง หรือ
เครื่องด่ืม ระหว างพักประชุม (ภาพท่ี 7.) โดยราคาค าก อสร�างสังเขปประมาณ 183,600 บาทต อชั้น  
(ไม รวมค าแรงงาน) 

 

 

   
 ท้ังนี้ ในเบ้ืองต�นจะให�งานอาคารเป:นผู�ดูแลสถานท่ีและบํารุงรักษาพืชพรรณ แล�วจึงส งมอบให�แก 
หน วยงานต างๆ ในองค1กรมีส วนร วมในการเลือกพรรณไม� เพาะปลูก และเก็บผลผลิต ต อไป 



5. “Better Place, Better Communication, Better Performance” ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ของการดําเนินการ 

 การออกแบบก อสร�างพ้ืนท่ีสีเขียวฯ นี้ จะช วยให�ผู�เข�าร วมประชุม หรือเข�ารับการฝjกอบรม มีพ้ืนท่ี
สําหรับผ อนคลายความคิดและความเม่ือยล�าจาการนั่งประชุมหรือนั่งเรียนเป:นเวลานาน การได�มีโอกาส เดิน
สัมผัสธรรมชาติและความมีชิวิตชีวาของต�นไม�ท่ีแตกต างจากบรรยากาศท่ีตึงเครียดและเป:นทางการในห�อง
ประชุม เพียงแค การเป�ดประตูห�องประชุมเท านั้น จะทําให�บุคลากรรู�สึกสดชื่นและพร�อมท่ีจะรับฟEงความ
คิดเห็นท่ีแปลกใหม หรือแตกต างจากความคิดของตนเอง นอกจากนี้ข�อขัดแย�งท่ีไม สามารถสรุปผลลัพธ1ท่ีเป:นท่ี
พอใจของทุกฝeาย จะสามารถคลี่คลายลงได�ด�วยการพูดคุยอย างเป:นกันเองท ามกลางบรรยากาศท่ีร มรื่นและ
ผ อนคลาย ท้ังจากสีเขียวของธรรมชาติหรือกลิ่นหอมของสมุนไพรไทย กาแฟและขนมต างๆ 

 นอกจากนี้ เม่ือหน วยงานต างๆ ในองค1กรมีส วนร วมในการเลือกพรรณไม� เพาะปลูก และเก็บผลผลิต 
หรือใช�พ้ืนท่ีสีเขียวฯ นี้ เป:นท่ีนัดพบเพ่ือพูดคุยเรื่องงานและเรื่องส วนตัว หรือเป:นท่ีหยุดพักเพ่ือเปลี่ยน
บรรยากาศระหว างการทํางาน กิจกรรมนี้จะส งเสริมให�บุคลากรในองค1กรสื่อสารกันอย างสร�างสรรค1 เรียนรู�การ
ทํางานเป:นทีม เพ่ิมทักษะในการบริหารจัดการอย างเป:นรูปธรรม ปลูกฝEงจิตมุ งบริการและความผูกพันท่ีดีกับ
องค1กร 

 ท้ังนี้ ความพึงพอใจของผู�เข�าร วมประชุมและบุคลากรในองค1กร จะเป:นตัวชี้วัดความสําเร็จของ 
การดําเนินการก อสร�างพ้ืนท่ีสีเขียวฯ นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข(อเสนอแนะเพ่ือจัดการความแตกต�างของบุคลากรกรมอนามัย 

วรารัตน� ใจช่ืน 
ทันตแพทย�ชํานาญการ 

กรมอนามัย 
 

ท่ีมา/ความสําคัญของป&ญหา 

  กรมอนามัยเป:นหน วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีวิสัยทัศน1ในการเป:นองค1กรหลัก

ของประเทศในการอภิบาลระบบส งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล�อมเพ่ือสุขภาพประชาชน ภายใต�

พันธกิจการทําหน�าท่ีในการสังเคราะห1ใช�ความรู�และดูภาพรวม เพ่ือกําหนดนโยบายและออกแบบระบบส งเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล�อม โดยการประสานงาน สร�างความร วมมือและกํากับดูแลเพ่ือให�เกิดความ

รับผิดชอบต อการดําเนินงาน หน วยงานในสังกัดกรมอนามัยประกอบด�วยหน วยงานส วนกลาง 21 หน วยงาน 

และหน วยงานส วนภูมิภาค 14 หน วยงาน กระจายอยู ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศไทย ซ่ึงบุคลากรในกรมอนามัยมี

ความแตกต างท้ังสาขาอาชีพ ภาระงาน ระดับข้ัน กลุ มอายุ รวมถึงความแตกต างในเรื่องวัฒนธรรมของภูมิภาค 

การจัดการความแตกต างในองค1กรเหล านี้เป:นประเด็นท่ีผู�บริหารควรให�ความสําคัญ 

แนวคิดท่ีได(รับจากการฝ*กอบรมท่ีประเทศญ่ีปุ/น 

การฝjกอบรมท่ีประเทศญ่ีปุeนครั้งนี้ ประกอบด�วยการศึกษาดูงานในองค1กรท่ีมีผลการดําเนินงาน

โดดเด นของประเทศญ่ีปุeนท้ังภาครัฐและเอกชน จํานวน 5 องค1กร ซ่ึงแนวคิดท่ีได�มีความแตกต างในหลาย

ประเด็น แต ในท่ีนี้จะรวบรวมสรุปเฉพาะแนวคิดท่ีเก่ียวข�องในเรื่องการจัดการความแตกต างในองค1กรดังนี้  

หน วยงานท่ี 1 "Cabinet Bureau of Personnel Affairs"  

เป:นหน วยงานสรรหาและอบรมผู�บริหารระดับสูงของส วนราชการ แสดงให�เห็นถึงการให�

ความสําคัญในการจัดการบุคลากรในระดับสูงซ่ึงมีบทบาทภารกิจท่ีมีความสําคัญในการนําองค1กร แตกต าง 

จากบุคลากรระดับปฏิบัติงานท่ัวไป จึงจําเป:นต�องเพ่ิมพูนความรู�และทักษะการบริหารงานท่ีมีความเฉพาะมาก

ข้ึน หน วยงานนี้ยังมีอีกภารกิจท่ีสําคัญคือการจัดอบรมเพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดระหว างผู�บริหารภาครัฐ

และเอกชน เพ่ือลดช องว างของความแตกต างในวิสัยทัศน1และปรับสู เป~าหมายร วมกันได�มากข้ึน  

 

 



หน วยงานท่ี 2 "Mitsubishi Corporation" 

มิตซูบิชิเป:นกลุ มบริษัทท่ีมีขนาดใหญ  มีฐานการผลิตประมาณ 90 ประเทศ ครอบคลุม 6 ทวีป  

รวมพนักงานจํานวนมากกว า 70,000 คน (ข�อมูลปC 2015) ในกว า 200 สํานักงาน แบ งเป:นพนักงานประจํา 

ฐานการผลิตในญ่ีปุeน 56%  และประจําฐานการผลิตในต างประเทศ 44% การจัดการความแตกต างในองค1กร

อาศัยหลักการ “ความซ่ือสัตย1และความยุติธรรม” การให�ความเท าเทียมแก พนักงานทุกคนเป:นหัวใจสําคัญ 

ในการสร�างความสัมพันธ1ท่ีดีในองค1กรท่ีบุคลากรมาจากต างวัฒนธรรม ท้ังนี้มีหน วยงานผู�รับผิดชอบงาน

ทรัพยากรบุคคลจากส วนกลางของบริษัทในเครือเป:นผู�กําหนดมาตรฐานในการคัดเลือกและประเมินพนักงาน  

แต การดําเนินการสรรหาคัดเลือกพนักงานและหัวหน�างานของแต ละกลุ มบริษัทย อย จะเป:นหน�าท่ีของแต ละ

กลุ มบริษัทเอง ภายใต�มาตรฐานกลางท่ีกําหนดไว� 

หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลของมิตซูบิชิ ประกอบด�วย 1.การพัฒนาศักยภาพการทํางาน

ให�บริษัทในต างประเทศและบริษัทในเครือมิตซูบิชิให�ได�มาตรฐานเท าเทียมกัน ท้ังการสร�างสมรรถนะหลักท่ี

เป:นท่ียอมรับร วมกันระหว างกลุ มบริษัท และการกําหนดความก�าวหน�าในสายงาน รวมท้ังการพัฒนาโครงสร�าง

พ้ืนฐานของบริษัทในแต ละประเทศให�ได�มาตรฐานเดียวกัน ในด�านการพัฒนาความสามารถในการแข งขันกับ

ตลาดโลกให�กับบุคลากร บริษัทจัดการฝjกอบรมให�บุคลากรในแต ละระดับ ดังนี้ บุคลากรแรกเข�าใหม  (Entry 

Level) จะได�รับการปฐมนิเทศและการพัฒนาทักษะด�านพ้ืนฐานทางธุรกิจ บุคลากรระดับหัวหน�างาน (Staff) 

จะเพ่ิมพูนความรู�ความสามารถจากการฝjกงาน (On the job training) การฝjกหัดด�านภาษา และการเรียนใน

โรงเรียนด�านธุรกิจ บุคลากรระดับผู�บริหาร (Professional) จะได�รับการฝjกอบรมในหลักสูตรสําหรับผู�บริหาร

ระดับต�น (Junior management) หลักสูตรพัฒนาความเป:นผู�นํา (Leadership development) และ

หลักสูตรผู�นําในตลาดโลก (Global leader)  สําหรับผู�บริหารระดับสูง (Senior Professional) จะใช�การ

สัมมนา การเรียนระยะสั้นในโรงเรียนด�านธุรกิจ และการสร�างเครือข ายผู�บริหารระดับสูง นอกจากนี้บริษัทยัง

จัดกิจกรรมเพ่ือสร�างการมีส วนร วมในองค1กร จํานวน 8 ครั้ง/ปC เพ่ือสร�างความเข�าใจในปรัชญา ค านิยม 

เป~าหมาย นโยบายขององค1กร และสร�างเครือข ายการทํางานร วมกันระหว างหัวหน�าแผนกต างๆ  

หน วยงานท่ี 3 "AEON retail"  

หัวใจสําคัญท่ีเป:นหลักในการทํางานของ AEON groups คือ “เพ่ือตอบสนองความต�องการ

ของลูกค�า”  ภายใต�หลักการ 3 ประการ คือ การสร�างความสงบสุขในสังคม (Peace)  การให�ความสําคัญใน

ความเป:นมนุษย1 (People)  และการสร�างชุมชนท่ียั่งยืน (Community) ลักษณะธุรกิจของ AEON Retail คือ

การขายปลีกในรูปแบบห�างสรรพสินค�า ซ่ึงพบความแตกต างในองค1กรอย างแท�จริง เพราะพนักงานมาจาก



ครอบครัวท่ีแตกต างกัน  ความรู�แตกต างกัน ลักษณะการทํางานก็แตกต างกัน ท้ังนี้หลักการสําคัญท่ีใช�ในการ

จัดการความแตกต างเหล านี้คือการให�ความสําคัญท่ีความเป:นมนุษย1ของพนักงานทุกคนอย างเท าเทียมกัน ตรง

ตามปรัชญาหลักขององค1กรในส วน “People” ซ่ึงแสดงให�เห็นในระบบเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน ง หรือ Grading 

System ท่ีสัมพันธ1กับระบบเงินเดือน ระบบการพัฒนาบุคลากร และเส�นทางความก�าวหน�าในอาชีพ โดยแบ ง

พนักงานเป:น 3 กลุ ม 11 ระดับ ดังนี้ 

1.  Junior แบ งเป:น J1  J2  J3  ตําแหน งงานท่ีอยู ในระดับนี้  ได�แก  ผู�จัดการฝeาย ผู�ช วย
ผู�จัดการฝeาย พนักงานร�านค�า ซ่ึงต�องการผู�ท่ีมีความชํานาญในการจัดการร�านค�า และการบริหารจัดการแผนก/ 
ฝeาย พนักงานใหม จะได�รับการปฐมนิเทศเพ่ือให�ทราบถึงปรัชญาของบริษัท วัฒนธรรมองค1กร เพ่ือนําไปใช�ใน 
การปฏิบัติงาน นอกจากนั้น พนักงานจะได�เรียนรู�การปฏิบัติหน�าท่ีพ้ืนฐาน การแก�ปEญหาเบ้ืองต�น และฝjก
ทักษะท่ีจําเป:นในการทํางาน พนักงานแรกเข�าใหม นี้จะเริ่มต�นท่ีระดับ J1 หลังจากนั้นจะมีการสอบเลื่อนข้ันทุก
ปC หากสอบผ านการประเมินจึงจะได�รับการเลื่อนข้ันเป:น J2 และ J3 ตามลําดับ โดยพนักงานทุกคนมีสิทธิ์ได�รับ 
การสอบและเลื่อนข้ันทุกคนทุกปC ไม ได�จํากัดจํานวนผู�ได�เลือนข้ัน ท้ังนี้วิธีการสอบประกอบด�วยการสอบ
ข�อเขียนและการสอบสัมภาษณ1 โดยผู�ผ านการสอบข�อเขียนจึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ1 

2.  Middle แบ งเป:น M1  M2  M3 ตําแหน งงานท่ีอยู ในระดับนี้  ได�แก  ผู�ช วยผู�จัดการห�างร�าน 
ผู�จัดการสายงาน เจ�าหน�าท่ีในสํานักงานใหญ   ซ่ึงต�องการผู�ท่ีมีทักษะการแก�ปEญหาท่ีมีความเฉพาะและทักษะ 
การบริหารจัดการ โดยเม่ือพนักงานมีประสบการณ1 3 ปC จะมีการฝjกทักษะในการบริหารจัดการใน  
AEON BUSINESS SCHOOL มีหลักสูตรการอบรมด�านต างๆ  เช น หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 
หลักสูตรด�านการเงินการบัญชี หลักสูตรผู�จัดการร�านค�า  เป:นต�น ซ่ึงหลังจากอบรมแล�วต�องมีการนําเสนอถึง
การนําความรู�ท่ีได�รับไปใช�ในการปฏิบัติงานด�วย การเลื่อนข้ันจาก J3 สู  M1 ใช�วิธีการสอบคัดเลือกด�วย
ข�อเขียนและการสัมภาษณ1เช นเดียวกัน แต จํานวนผู�ท่ีจะได�เลื่อนข้ันมีกรอบความต�องการตามตําแหน ง M1 ท่ี
กําหนดไว�เท านั้น หรือเป:นการสอบแข งขันเพ่ือคัดเลือกเลื่อนข้ันเป:นหัวหน�างาน 

3.  Senior แบ งเป:น S1  S2  S3  S4  S5 ตําแหน งงานท่ีอยู ในระดับนี้  ได�แก  ผู�จัดการห�างร�าน 
ผู�จัดการสายงาน ผู�จัดการท่ัวไป และ Directing manager  ซ่ึงต�องการผู�ท่ีมีความสามารถในการเสนอกลยุทธ1
ธุรกิจและการตัดสินใจของบริษัท  จึงมีการพัฒนาทักษะด�านการบริหารจัดการ หลักสูตรระดับพ้ืนฐาน 
หลักสูตรระดับกลาง สําหรับการเลื่อนข้ันจาก M3 สู  S1 หรือระดับผู�บริหาร และจาก S1 ข้ึนไปจนถึง S5 ไม ได�
ใช�การสอบคัดเลือก แต เปลี่ยนเป:นการคัดเลือกจากผลการทํางานท่ีผ านมา (Performance) ท้ังนี้หากผู�บริหาร
คนใดมีผลงานตํ่าลงก็สามารถถูกลดระดับตําแหน งลงได� ท้ังจากระดับ S ด�วยกัน หรือแม�กระท่ังลดระดับจาก S 
เป:น M จากกฏกติกานี้ ยังไม พบว ามีผู�บริหารคนใดถูกลดระดับข้ันเพราะผลงานดีข้ึนตลอดทุกปC 

หน วยงานท่ี 4 "Chiba university" 

ปEญหาในเรื่องการศึกษาของญ่ีปุeนคือนักศึกษาญ่ีปุeนไม ค อยกล�าไปเรียนในต างประเทศเพราะ 

กลัวการใช�ภาษาอังกฤษ ดังนั้นในปC 2015 รัฐบาลญ่ีปุeนโดยกระทรวงศึกษาจึงมีโครงการ ALPS (Academic 



Link Professional Staff development for Education and Learning Support) ลักษณะคล�ายการสร�าง

อาจารย1พ่ีเลี้ยง/ท่ีปรึกษาเพ่ือให�ข�อมูลและแนะนําเก่ียวกับการศึกษาต อต างประเทศ รัฐบาลกําหนดให�มี 31 

มหาวิทยาลัยร วมในโครงการนี้ โดยมอบหมายให�มหาวิทยาลัย Chiba เป:นผู�รับผิดชอบหลัก สิ่งท่ีน าสนใจคือ

โครงการนี้เริ่มวางแผนต้ังแต การศึกษาวิจัยเพ่ือค�นหา "skill sets" หรือทักษะท่ีจําเป:นต�องมีของผู�ท่ีจะทําหน�าท่ี

นี้ ก อนท่ีจะพัฒนาหลักสูตรการอบรมบุคลากรท่ีจะเป:นผู�ทําหน�าท่ีนั้นในอนาคต  

หน วยงานท่ี 5 "PASONA" 

เป:นบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการจัดหาคนและจัดหางาน ปรัชญาการทํางานของบริษัท คือ 

"การแก�ไขปEญหาสังคมให�ลุล วงด�วยดี" การจัดการความแตกต างท่ีน าสนใจของบริษัทคือการจัดอบรมเตรียม 

ความพร�อมของการทํางานให�กับนักศึกษาท่ีจบใหม ๆให�โดยไม เสียค าใช�จ าย แต จะคิดเป:นค าธรรมเนียมใน 

การดําเนินการเม่ือได�รับการจ�างงานแล�ว แสดงให�เห็นถึงการให�ความสําคัญกับบุคลากรใหม ท่ีจะก�าวเข�ามาใน

ระบบงาน ซ่ึงเป:นลักษณะการจัดการทรัพยากรท่ีพบเห็นในทุกหน วยงานของญ่ีปุeนในการดูงานครั้งนี้ คือเน�น 

สร�างความเข�าใจและซึมซับปรัชญาและวัฒนธรรมองค1กรก อนเป:นอันดับแรก     

   

ข(อคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรนี้  

  เนื้อหาหลักสูตรเน�นเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนั้นผู�เข�ารับการฝjกอบรมควรเป:นผู�ท่ีมี

ประสบการณ1ในตําแหน งหัวหน�างานหรือกําลังจะได�รับมอบหมายให�เป:นหัวหน�างานเพ่ือประโยชน1ในการนํา

ความรู�มาประยุกต1ใช�จริง ท้ังนี้กรมอนามัยควรติดตามการรับสมัครทุนฝjกอบรมนี้และดําเนินการจัดหาบุคลากร 

ท่ีเหมาะสมเข�าร วมรับสมัครในทุกปC เพ่ือสร�างกลุ มบุคลากรท่ีมีความพร�อมในการเป:นผู�นํารุ นใหม ต อไปใน

อนาคต  

  ประโยชน1ท่ีได�รับจากหลักสูตรนี้คือ ผู�เข�าอบรมได�รับความรู�ในเรื่องการบริหารทรัพยากร

บุคคล ผ านการเรียนรู�ท้ังในส วนทฤษฎีและการศึกษาจากหน วยงานต�นแบบของประเทศญ่ีปุeน อีกท้ังได�มีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรู�รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม/กระทรวงอ่ืนๆจากข�าราชการท่ีฝjกอบรมร วมกัน  

ทําให�เข�าใจระบบบริหารทรัพยากรบุคคลได�ดีข้ึน และการนําเสนอสรุปผลการฝjกอบรมและการแลกเปลี่ยน

เรียนรู�ในหน วยงานต�นสังกัดก็ทําให�เกิดการส งต อความรู�ในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลให�กับบุคลากรอ่ืน 

ๆ ด�วย สามารถนําความรู�ไปปรับใช�ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของหน วยงานต อไป  

 



ข(อเสนอแนะเพ่ือจัดการความแตกต�างของบุคลากรกรมอนามัย 

1. พนักงานใหม ของกรมอนามัยควรได�รับการปฐมนิเทศ หรือ การฝjกอบรมเม่ือแรกเข�า
เพ่ือปรับพ้ืนฐานสมรรถนะท่ีจําเป:นในการทํางาน และเพ่ือสร�างความเข�าใจในแนวความคิดและเป~าหมาย
สําคัญท่ีมีร วมกันขององค1กร ดังท่ีพบกิจกรรมนี้ในบริษัท Mitsubishi Corporation บริษัท AEON retail และ
บริษัท PASONA 

2. กรมอนามัยควรกําหนดชุดความรู�และทักษะท่ีพึงประสงค1สําหรับบุคลากรในแต ละ
ระดับ และจัดหลักสูตรการฝjกอบรมเพ่ือรองรับสําหรับพัฒนาบุคลากรเหล านั้น รวมท้ังมีการประเมินผลลัพท1ท่ี
เชื่อมโยงกับการเลื่อนข้ันเลื่อนระดับเงินเดือน เช น บุคลากรระดับปฎิบัติงาน ควรมีความรู�และทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  บุคลากรระดับหัวหน�าฝeาย ควรมีความรู�และทักษะเรื่องการบริหารทรัพยากร
บุคคล  

3. หน วยงานในระดับกอง/สํานัก  ควรมีผู�รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย
ควรเป:นผู�มีความรู�ในงานท่ีเป:นภารกิจสําคัญของหน วยงาน และมีความรู�ในการพัฒนาคน เพ่ือการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล�องกับความต�องการของหน วยงานท่ีแท�จริง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐของไทย 
 

ศิริพร วิริยะอัครเดชา 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ท่ีมา 
 ในปEจจุบัน ปEญหาความขัดแย�งและความไม เข�าใจระหว างกันเกิดข้ึนในทุกภาคส วนและทุกระดับ 
ท้ังในเรื่องส วนบุคคลและการทํางานร วมกันระหว างบุคคลและหน วยงานต าง ๆ ซ่ึงส งผลกระทบต อการพัฒนา
ประเทศในองค1รวม สาเหตุของความขัดแย�งอาจเกิดจากการสื่อสารท่ีไม ตรงกัน การควบคุมตนเองของผู�สื่อสาร 
สถานภาพ/บทบาทท่ีต างกัน หรือความแตกต างระหว างบุคคล เช น ทัศนคติ ค านิยม ความเชื่อ อุปนิสัย 
บุคลิกลักษณะ ความรู� ประสบการณ1 ความต�องการ เป:นต�น 
 ยกตัวอย างเช นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซ่ึงเป:นหน วยงานหลักในการขับเคลื่อน
อุดมศึกษาไทยและกํากับดูแลมหาวิทยาลัยและหน วยงานในกํากับอีกจํานวนหนึ่งท่ีประกอบด�วยบุคลากร
จํานวนมากและมีความหลากหลายท้ังภูมิหลัง ความรู� ตําแหน งหน�าท่ี ฯลฯ ก็ต�องเผชิญกับความขัดแย�งและ
ปEญหาในแวดวงอุดมศึกษาทุกระดับ ต้ังแต การร�องเรียนเรื่องการสอบเข�ามหาวิทยาลัย การทะเลาะวิวาทของ
นักศึกษาต างสถาบัน ปEญหาการทุจริต การบริหารภายในมหาวิทยาลัย คุณภาพการศึกษา จนถึงระดับนโยบาย
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู ตลอดเวลา ซ่ึงอาจก อให�เกิดปEญหาหรือผลกระทบต อความก�าวหน�าในการทํางานตาม
พันธกิจด�านอ่ืน ๆ อันส งผลต อการดําเนินงานในภาพรวมของหน วยงาน ดังนั้น เม่ือเกิดความขัดแย�งข้ึนจึงต�อง
ดําเนินการอย างทันท วงทีเพ่ือตอบโจทย1และแก�ไขปEญหาต าง ๆ ให�ทันการณ1 ทําให�ปEญหาไม ลุกลามยิ่งข้ึน และ
ต�องเป:นหน วยประสานจนถึงข้ันต�องจัดการกับความขัดแย�งในข้ันเด็ดขาด การดําเนินการเหล านี้ต�องอาศัย
ข�อมูลข าวสารท่ีเป:นประโยชน1และบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการบริหารจัดการกับความขัดแย�งเพ่ือลดและแก�ไข
ปEญหาท่ีเกิดข้ึน 
 ดังนั้น การมีบุคลากรท่ีรู�และเข�าใจในงานอย างถ องแท�  มีศักยภาพในการแก�ไขปEญหา 
ท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือไรก็ได�จึงเป:นสิ่งสําคัญและจําเป:นต อการดําเนินงานขององค1กรให�เป:นไปอย างราบรื่นและ
ก�าวหน�าตามพันธกิจขององค1กร   
 
บทเรียนจากการฝ*กอบรม 
 จากการฝjกอบรมในภาควิชาการท่ีมีเนื้อหาเก่ียวข�องกับการพัฒนา 5 ด�าน คือ 1) การเป:นผู�นํา  
2) การสื่อสารและการสร�างความร วมมือ 3) ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ นในการทํางาน  
4) การบริหารทรัพยากร และ 5) การมีจิตมุ งบริการ และการศึกษาดูงานหน วยงานในประเทศญ่ีปุeน 5 แห ง 
ได�แก  1) Cabinet Bureau of Personnel Affairs (CBPA) หน วยงานด�านการบริหารทรัพยากรมนุษย1ของ
หน วยงานราชการในประเทศญ่ีปุeนท้ังหมด 2) Mitsubishi Corporation (MC) องค1กรธุรกิจสากลแบบ 



บูรณาการท่ีพัฒนาและดําเนินธุรกิจในเกือบทุกอุตสาหกรรม 3) PASONA บริษัทท่ีให�บริการทางด�านทรัพยากร
มนุษย1 4) Chiba University มหาวิทยาลัยชั้นนําของญ่ีปุeน และ 5) AEON Retail Co.,Ltd. บริษัทค�าปลีก
อันดับหนึ่งของญ่ีปุeนในเครือ AEON Group ผู�ศึกษาพบว าทุกหน วยงานให�ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย1มาก เพราะบุคลากรท่ีดีมีประสิทธิภาพจะนําพาให�องค1กรประสบความสําเร็จตามเป~าหมายท่ีต้ังไว�  
โดยแต ละองค1กรมีแผนการพัฒนาบุคลากรอย างเป:นระบบ ดังนี้ 

1. การแบ�งระดับการพัฒนาบุคลากร ต้ังแต ระดับเริ่มต�น/พนักงานเข�าใหม  จนถึงระดับสูง/ 
ฝeายบริหาร ยกเว�น CBPA ซ่ึงเป:นหน วยงานท่ีเน�นการพัฒนาบุคลากรบริหารระดับต�นข้ึนไป 

2. การจัดหลักสูตร/เนื้อหาการพัฒนาบุคลากรให�เหมาะสมกับระดับและงานท่ีรับผิดชอบ 
โดยเฉพาะ AEON Retail Co.,Ltd. ท่ีมีการแบ งระดับของพนักงานอย างละเอียดถึง 11 ระดับ และใช�ระบบ
การจัดระดับข้ัน/ตําแหน ง หรือ Grading System ท่ีสัมพันธ1กับระบบเงินเดือน ระบบการพัฒนาบุคลากร และ
เส�นทางความก�าวหน�าในวิชาชีพ นอกจากนี้  ยังเป�ดโอกาสให�บุคลากรพัฒนาความรู�ด�วยตนเองโดย 
การสนับสนุนการศึกษาแบบออนไลน1และให�ทุนสนับสนุนในการศึกษาอบรมท่ีเป:นประโยชน1ต อการทํางาน 
และเป�ดโอกาสให�พนักงานได�เรียนรู�ข�ามสายงานผ�านการฝ�กอบรมต�างแผนก 

3. การสอดแทรกแนวคิดหลักขององค*กรในหลักสูตรการอบรม ท่ีโดดเด นได�แก  การปลูกฝEง
ปรัชญาองค1กรของ Mitsubishi Corporation 3 ข�อ ได�แก  ความรับผิดชอบขององค1กรต อสังคม  ความซ่ือสัตย1
และเป:นธรรม และความเข�าใจในธุรกิจระดับสากล ซ่ึงบัญญัติข้ึนต้ังแต ปC 2477 และใช�เป:นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาองค1กรมาตลอดจนถึงปEจจุบัน รวมถึงแนวคิดเรื่องการมีจิตมุ งบริการของ AEON คือ “การให�
ความสําคัญกับลูกค�า (Customer First)” 

4. การให�ความสําคัญกับการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากร โดยองค1กรธุรกิจท้ังสามองค1กร
ถือเป:นองค1กรขนาดใหญ ท่ีมีการทํางานร วมกับเครือข ายต างประเทศ ท้ังการขยายสาขา/ธุรกิจในต างประเทศ 
และการมีบุคลากรต างชาติร วมทํางาน นอกจากนี้ Chiba University ก็มีพันธกิจด�าน The Top Global 
University Project ท่ีต�องจัดหาบุคลากรท่ีมีความโดดเด น มีความรู�ความสามารถและความเชี่ยวชาญ 
ในด�านต าง ๆ รวมท้ังภาษาอังกฤษ เพ่ือตอบสนองกับโครงการ Super University Learning Administrator: 
SULA รวมท้ังยังมีการฝjกอบรมเพ่ือเสริมสร�างสมรรถนะการทํางานของบุคลากร (Capacity Development 
Training) โดยมุ งเน�นการฝjกอบรมในต างประเทศเพ่ือเสริมสร�างความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ และเพ่ือรองรับ
การสนับสนุนวิชาการระดับสูงให�นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย  
 นอกจากนี้ เพ่ือเป:นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและแก�ไขปEญหาด�านสังคมของญ่ีปุeนท่ีได�
เข�าสู สังคมผู�สูงวัย ขาดแคลนแรงงานวัยหนุ มสาว และส งเสริมการจ�างงานผู�พิการ ทุกหน วยงานได�มีการขยาย
ระยะเวลาการเกษียณอายุการทํางานออกไปเป:น 62-63 ปC และมีแผนจะขยายเพ่ิมข้ึนอีก องค1กรธุรกิจ เช น 
Mitsubishi Corporation และ PASONA ก็ได�จัดให�มีการจ�างงานผู�หญิงและผู�พิการเพ่ิมข้ึน  
 ท่ีน าสังเกตคือ PASONA มีต�นกําเนิดจากแนวคิดการช วยแก�ปEญหาสังคมในด�านนี้ โดยผู�ก อต้ัง
เป:นเจ�าของโรงเรียนกวดวิชาท่ีพบเห็นแม บ�านท่ีต�องการกลับมาทํางานแต สังคมญ่ีปุeนขณะนั้นยังไม มี 
การเป�ดโอกาสให�มากนัก จึงก อต้ังบริษัททางด�าน HR Outsourcing และเป:นท่ีมาของปรัชญาองค1กรของ 



PASONA คือ ทางแก�ปEญหาของสังคม PASONA ได�รับคนพิการเข�ามาทํางานเป:นพนักงานส งเอกสาร และ 
มีการฝjกอบรมสร�างทักษะและอาชีพให�กับคนพิการ เช น การทําขนมและนํามาขายให�พนักงานบริษัทในราคา
ถูก อีกท้ังยังให�ความสําคัญกับสิ่งแวดล�อมโดยการนําธรรมชาติเข�ามาในอาคารสํานักงาน สร�างพ้ืนท่ีสีเขียวทํา
ให�เกิดบรรยากาศท่ีดีในการทํางานและสามารถเป:นแหล งอาหารให�พนักงานรวมถึงสร�างกิจกรรมท่ีสามารถ
โฆษณาบริษัทในด�านบวก โดยมีแนวคิดว า “เม่ือได�ผลกําไร ก็ต�องคืนกําไรสู สังคม” นับเป:นบริษัทท่ีดําเนินการ
ด�านทรัพยากรมนุษย1อย างครบวงจรและคํานึงถึงผู�ท่ีขาดโอกาสและการรักษาสิ่งแวดล�อมและธรรมชาติ 
 กล าวโดยสรุป ผู�ศึกษาเห็นว าการดําเนินงานของหน วยงานในประเทศญ่ีปุeนมีความโดดเด นในด�าน
การกําหนดเป~าหมายและวิสัยทัศน1ขององค1กรท่ีชัดเจน มีการปรับตัว รับความท�าทายใหม  ๆ เรียนรู�อย าง 
ไม หยุดนิ่ง มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลอย างเป:นระบบ มีเส�นทางอาชีพให�เห็นและสามารถสร�างบุคลากร
ให�ทํางานได�ดียิ่งข้ึน มีการสร�างแรงจูงใจในการทํางาน การช วยเหลือผู�ขาดโอกาส รวมถึงตอบสนองต อปEญหา
สังคม ความสําเร็จขององค1กรเหล านี้ล�วนเกิดจากความรู�ความเข�าใจในงานขององค1กรและการสร�างงาน 
ท่ีตอบสนองต อท้ังพนักงานและลูกค�าหรือผู�รับบริการ 
 
ข(อเสนอเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐของไทย 
 สังคมไทยในปEจจุบันเองก็กําลังเข�าสู ภาวะผู�สูงวัยเช นประเทศญ่ีปุeน ประสบปEญหาขาดแคลน
แรงงานคุณภาพ ซ่ึงรวมถึงหน วยงานราชการท่ีกําลังประสบปEญหาช องว างรอยต อระหว างบุคลากรระดับ
บริหารและคนทํางานรุ นใหม  ซ่ึงมีความคิด ค านิยมและแนวคิดการทํางานท่ีต างกันออกไปมากยิ่งข้ึน  
อันอาจก อให�เกิดปEญหาด�านการสื่อสารท้ังภายในองค1กรและระหว างองค1กรซ่ึงจะนําไปสู ปEญหาความไม เข�าใจ 
ความขัดแย�งในการทํางาน ซ่ึงหากงานมีความเก่ียวข�องถึงระดับประเทศความเสียหายก็จะยิ่งมากเป:นเงา 
ตามตัว ดังนั้น ผู�ศึกษาเห็นว าการพัฒนาบุคลากรภาครัฐนอกจากด�านความรู�และเนื้อหาการทํางานแล�ว 
ศักยภาพในด�านอ่ืน ๆ ก็ควรมีการพัฒนาไปด�วยพร�อมกันจึงจะช วยส งเสริมการทํางานได�ดียิ่งข้ึน จึงขอเสนอ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐของไทยจากบทเรียนท่ีได�จากการฝjกอบรมดังนี้ 
 1. ควรมีการกําหนดนโยบายด�านการพัฒนาบุคลากรอย างเป:นระบบและเป:นข้ันตอนต้ังแต เริ่ม
เข�าทํางานเพ่ือให�เข�าใจหลักการทํางาน ปรัชญาและแนวคิดหลักขององค1กรจนสามารถทําให�งานดําเนินไปตาม
เป~าหมายท่ีต้ังไว� ท้ังนี้ ปรัชญาและแนวคิดหลักขององค1กรไม ควรเปลี่ยนบ อย ๆ เพราะความต อเนื่องของ
นโยบายเป:นสิ่งสําคัญท่ีจะทําให�งานท่ีดําเนินมาไม หยุดชะงัก ดังเช นปรัชญาองค1กรของ Mitsubishi 
Corporation ท่ีไม เคยเปลี่ยนมาตลอดต้ังแต ปC 2477 แต มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงกลยุทธ1ตามสภาพการณ1 
ท่ีเปลี่ยนไปโดยไม ลืมเป~าหมายทางธุรกิจแต เสริมเป~าหมายทางสังคมเพ่ิมเข�าไปด�วย  
 2. ควรมีแผนและแนวทางการอบรมท่ีชัดเจนและเหมาะสมสําหรับบุคลากรแต ละประเภท แสดง
ให�เห็นถึงเส�นทางอาชีพในระบบราชการ เพ่ือเป:นแรงกระตุ�นให�เกิดการพัฒนาตนเองให�สามารถก�าวไปสู 
เส�นทางตามเป~าหมาย โดยเนื้อหาการอบรมจะคํานึงถึงสิ่งท่ีบุคลากรแต ละประเภทควรต�องรู�และสอดคล�องกับ
หน�าท่ีความรับผิดชอบและคํานึงถึงหลักความแตกต าง ดังเช นแผนการพัฒนาของ AEON ท่ีคํานึงถึงความ
แตกต างของแต ละบุคคล (diversity Management) 



 3. ควรส งเสริมให�บุคลากรเรียนรู�งานให�รอบด�านมากยิ่งข้ึน โดยเป�ดโอกาสให�มีการเรียนรู� 
ข�ามสายงาน ให�เป:นผู�รู�รอบ รู�กว�าง นอกเหนือจากงานประจําเพ่ือให�เกิดมุมมองและวิสัยทัศน1 และสามารถ
ปรับตัวต อการเปลี่ยนแปลงได�ดียิ่งข้ึน 
 4. ควรส งเสริมการทํางานเป:นทีมและ/หรือการทํางานแบบ matrix โดยเป�ดโอกาสให�ผู�สนใจ
สมัครทํางานในโครงการพิเศษหรือนําบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานหนึ่งมาเป:นแกนนําในการพัฒนา
บุคลากรภายในให�เกิดการเรียนรู�ร วมกัน เป:นการสร�างสังคมแห งการเรียนรู�ทางหนึ่ง 
 5. ควรจัดให�มีการพัฒนาศักยภาพนอกเหนือจากความสามารถด�านเนื้อหาของงานซ่ึงจะเป:น 
ส วนเสริมการทํางานให�เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ได�แก  การพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเสริมการ
ทํางานร วมกับผู�อ่ืน เช น การสื่อสารทางบวก การเจรจาต อรองแบบประสานประโยชน1 การควบคุมตัวเอง  
การมีจิตมุ งบริการ การปรับตัวและการยืดหยุ นในการทํางาน การติดต อประสานงานอย างมีประสิทธิภาพ  
ตามหลักการ character + competencies + connection = success 
 6. การสร�างแรงจูงใจในการทํางาน เช น การให�รางวัลหรือสวัสดิการเพ่ิมเติม ท้ังนี้ อาจนําไป
ผนวกร วมกับการประเมินผลงานและการนําผลการอบรมท่ีเก่ียวข�องเป:นส วนหนึ่งการประเมิน รวมถึง 
การจัดสภาพแวดแล�อมท่ีเอ้ือต อการทํางานอย างสร�างสรรค1 เช นท่ีบริษัท PASONA จัดทําแปลงสาธิตการปลูก
พืชผัก สวนลอยฟ~า กําแพงดอกไม� นาข�าว และไม�ผลบางประเภทเพ่ือเป:นการแสดงแนวคิดการทําเกษตร 
ในเมือง และทําให�เกิดผลพลอยได�อีกหลายอย าง ได�แก  การสร�างพ้ืนท่ีสีเขียวภายในอาคาร การประหยัด
พลังงาน แหล งอาหารเสริม และยังสามารถสร�างกิจกรรมท่ีสามารถโฆษณาบริษัทในด�านบวก เช น การเชิญ 
ทูตต างประเทศมาปลูกข�าวในแปลงข�าวของสํานักงาน 
 เม่ือบุคลากรมีท้ังความรอบรู�เชี่ยวชาญในงาน ความเข�าใจและทัศนคติท่ีดีต องาน ความพร�อม 
ท่ีจะรับมือกับปEญหาท่ีจะเกิดข้ึน มีความสุขกับสภาพแวดล�อมในการทํางานก็จะสามารถสร�างสรรค1งานท่ีเป:น
ประโยชน1 ไม สร�างปEญหากับองค1กรและเป:นกําลังสําคัญขององค1กรในการพัฒนางานท่ีดียิ่งข้ึนต อไป 
 
 

 

 

 

 

 

 



การจัดทําระบบฝ*กอบรมที่เป�นมาตรฐานสําหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ของสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน 

 
สุดารัตน� พงษ�พิทักษ�  

นักวิชาการส�งเสริมการลงทุนชํานาญการ 
สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน 

 

1. ภาพรวมของหน�วยงาน 

สํานักงานคณะกรรมการส งเสริมการลงทุน (สกท.) เป:นส วนราชการระดับกรม สังกัดสํานัก 
นายกรัฐมนตรี  ปฏิ บัติงานภายใต�พระราชบัญญัติส งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 แก�ไขเ พ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติส งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2534 และพระราชบัญญัติส งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2544                 ตามโครงสร�างส วนราชการแบ งเป:น  

• คณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน มีนายกรัฐมนตรีเป:นประธาน มีรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ข�าราชการ
ระดับสูง ตัวแทนจากองค1กรเอกชนชั้นนํา และนักวิชาการ ร วมเป:นคณะกรรมการและท่ีปรึกษา มี
หน�าท่ีกําหนดนโยบายและทิศทางส งเสริมการลงทุนของประเทศ  

• สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน (สกท.) มีหน�าท่ีรับผิดชอบงานประจําท่ีเก่ียวกับการ
ส งเสริมการลงทุน ท้ังการลงทุนโดยตรงจากต างประเทศ (Foreign Direct Investment) และการ
ส งเสริมการลง 
ทุนของไทยในต างประเทศ (Thai Oversea Investment) โดยให�สิทธิและประโยชน1ท้ังด�านภาษี 
ได�แก  การยกเว�นภาษีเงินได�นิติบุคคล การยกเว�นหรือลดหย อนอากรขาเข�าเครื่องจักรและวัตถุดิบ 
แ ล ะ 
การอํานวยความสะดวกด�านการลงทุนอ่ืนๆ ท่ีไม ใช ภาษีด�วย เช น การบริการข�อมูลเก่ียวกับการลงทุน 
ในประเทศไทย การอนุญาตให�นําคนต างด�าว ช างฝCมือและผู�ชํานาญการเข�ามาศึกษาลู ทางการลงทุน
หรือทํางานในกิจการท่ีได�รับส งเสริม การอนุญาตให�ต างชาติถือกรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการอนุญาตให�
ส งออกเงินตราต างประเทศ   

ปEจจุบัน สกท. มีข�าราชการ 195 คน พนักงานราชการ 143 คน และลูกจ�างประจํา 95 คน  
แบ งส วนราชการภายในเป:น 10 สํานัก 2 กอง 2 กลุ ม 6 ศูนย1เศรษฐกิจการลงทุนในภูมิภาค 14 สํานักงาน
เศรษฐกิจการลงทุนในต างประเทศ และ 2 กลุ มงานท่ีไม ได�อยู ในโครงสร�างตามกฎกระทรวงแบ งส วนราชการ 
ได�แก  ศูนย1วีซ าและใบอนุญาตทํางานและศูนย1ประสานการบริการด�านการลงทุน (One Start One Stop 
Investment Center - OSOS) 
 
 

2. หน(าท่ีรับผิดชอบและโครงสร(างการบริหาร 



สกท. เป:นหน วยงานภาครัฐท่ีมีหน�าท่ีโดยตรงในการให�การส งเสริมการลงทุน ซ่ึงรวมถึงการ 
อํานวยความสะดวก และการบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องแก นักลงทุน โครงสร�างการบริหารแบ งได�เป:น 2 กลุ มงาน
หลัก ได�แก   

• กลุ�มงานท่ีเก่ียวข(องกับอุตสาหกรรมโดยตรง (Sector)  ได�แก  สํานักบริหารการลงทุน 1-4 ท่ีมี 
 อํานาจหน�าท่ีเหมือนกันแต แบ งการบริหารออกตามหมวดอุตสาหกรรมท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

• โครงสร�างการบริหาร: 
- สํานักบริหารการลงทุน 1 หมวดเกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตร และหมวดอุตสาหกรรม

เบา 
- สํานักบริหารการลงทุน 2 หมวดเหมืองแร  เซรามิกส1 โลหะข้ันมูลฐาน และหมวดผลิตภัณฑ1โลหะ  
   เครื่องจักร และอุปกรณ1ขนส ง 
- สํานักบริหารการลงทุน 3 หมวดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส1และเครื่องใช�ไฟฟ~า 
- สํานักบริหารการลงทุน 4 หมวดเคมีภัณฑ1 กระดาษ พลาสติก และหมวดกิจการบริการและ

สาธารณูปโภค 

• อํานาจหน�าท่ี:  
- วิเคราะห1โครงการลงทุนและเสนอความเห็นเก่ียวกับการให�การส งเสริมการลงทุน บริหารงานการ

ให� 
สิทธิและประโยชน1แก โครงการท่ีขอรับการส งเสริมการลงทุน การให�ความคุ�มครองติดตาม 
ตรวจสอบและควบคุมดูแลการดําเนินงานของผู�ได�รับการส งเสริมให�เป:นไปตามเง่ือนไขการ
ส งเสริมการลงทุน 

- รวบรวมข�อมูลและวิเคราะห1ประเมินผลการลงทุนของโครงการท่ีได�รับการส งเสริมการลงทุนในเชิง 
              เศรษฐกิจ 

- ศึกษาและวิเคราะห1ข�อมูลของอุตสาหกรรมรายสาขาภายใต�หมวดอุตสาหกรรมท่ีรับผิดชอบ และ 
              เสนอแนะแนวทางการส งเสริมการลงทุนท่ีเหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมรายสาขา รวมถึง 
              วิธีการให�สิทธิและประโยชน1ตามท่ีกฎหมายว าด�วยการส งเสริมการลงทุน บัญญัติให�เป:น
อํานาจ 
              ของคณะกรรมการส งเสริมการลงทุน 

- ปฏิบัติงานร วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง หรือท่ีได�รับมอบหมาย 

• กลุ�มงานสนับสนุนอ่ืน (Non - Sector) ได�แก  สํานัก/กอง/กลุ มท่ีรับผิดชอบงานด�านอ่ืนๆ ของ
สํานักงาน เช น งานนโยบายและยุทธศาสตร1 งานด�านการตลาด งานบริการข�อมูล งานประชาสัมพันธ1 
งานธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานเจรจาความร วมมือและความตกลง 
งานสารสนเทศ เป:นต�น 

 



 
3. ท่ีมาและขอบข�ายของป&ญหา 

• ปEจจุบัน สกท.จัดต้ังมาครบ 50 ปCแล�ว แต เพ่ิงมีการปรับเปลี่ยนนโยบายส งเสริมการลงทุนครั้ง 
ใหญ เม่ือปCพ.ศ. 2558 ท่ีผ านมา ซ่ึงเปลี่ยนแปลงหลักการและทิศทางการให�ส งเสริมการลงทุนไปอย างมาก จาก
เดิมท่ีเน�นการส งเสริมกิจการท่ีต้ังในพ้ืนท่ีห างไกลและด�อยพัฒนา มาเป:นการส งเสริมตามประเภทกิจการท่ีมี
คุณค าและมีเทคโนโลยีในการผลิต ซ่ึงจําเป:นต�องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานของสํานักงานไปอย างสิ้นเชิง
เม่ือเทียบกับในอดีต อีกท้ังในช วงหลายปCท่ีผ านมา ปEญหาความไม สงบทางการเมืองส งผลต อเศรษฐกิจไทยอย าง
ต อเนื่อง สกท.         ในฐานะหนึ่งในหน วยงานเศรษฐกิจท่ีเป:นเครื่องมือสําคัญของรัฐบาลในการกระตุ�นการ
ลงทุนของภาคเอกชนต�องผลิตนโยบายและมาตรการเฉพาะหน�าต างๆ ออกมาในระยะเวลาอันสั้น เช น 
มาตรการเร งรัดการลงทุน มาตรการส งเสริมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข งขัน มาตรการส งเสริม
การลงทุนท�องถ่ิน ตลอดจนการปรับปรุงแก�ไขบัญชีประเภทกิจการท่ีให�การส งเสริมให�ทันสมัยและสอดคล�อง
กับบริบทในปEจจุบัน  

• สกท, ได�กําหนดวิสัยทัศน1และนโยบายคุณภาพไว�ว า จะส งเสริมการลงทุนท่ีมีคุณค าท้ังในประเทศ 
และการลงทุนของไทยในต างประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข งขัน ก�าวพ�นการเป:นประเทศท่ีมีรายได�
ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโตอย างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยหนึ่งในตัวชี้วัดท่ีกําหนดนั้น ได�แก  ความพึงพอใจของผู�รับบริการท้ังไทยและต างชาติ โดยมีการจ�างท่ีปรึกษา
เพ่ือสํารวจความพึงพอใจในการให�บริการอย างต อเนื่องทุกปC เพ่ือนําผลสํารวจมาประเมินและวางแผนการ
ปรับปรุงระบบงานต างๆ จากผลการสํารวจเม่ือปCพ.ศ. 2558 พบว าคะแนนความพึงพอใจด�านบุคลากรมี
คะแนนสูงสุดท่ี 7.91 หรือคิดเป:นร�อยละ 79.11 แต จะเน�นในเรื่องธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี 
ซ่ึ ง ถื อ ไ ด� ว า เ ป: น 
จุดแข็งของสํานักงานฯ ท่ีผู�รับบริการแสดงความเชื่อม่ันและเห็นว าเจ�าหน�าท่ีมีทัศนคติท่ีความมุ งม่ันใน 
การให�บริการ โดยมีเพียงบางส วนเท านั้นท่ีจะต�องปรับปรุงในเรื่องของทักษะการบริการและอัธยาศัย (Service 
Mind)  

ผลสํารวจความพึงพอใจจําแนกตามป&จจัยแต�ละด(าน 



 
• อย างไรก็ดี เม่ือพิจารณาลงไปในรายละเอียดของผลการสํารวจด�านบุคลากรก อนนํามาสรุป
คะแนน 

เป:นร�อยละพบว า ปEญหาท่ีเก่ียวกับบุคลากรส วนใหญ เก่ียวข�องกับศักยภาพของบุคลากรใน สกท. เอง ท่ีขาด          
องค1ความรู�ท่ีจําเป:นในการทํางาน เช น ความรู�ในนโยบายและมาตรการใหม ๆ ของสํานักงานฯ ความรู�ท่ัวไปใน
เชิงธุรกิจ และความรู�เชิงลึกในอุตสาหกรรม ขาดเทคนิคการตอบคําถามและทักษะการเจรจาต อรอง การ
บริหารและจัดการความขัดแย�ง และขาดแนวทางแก�ไขปEญหาต างๆ ซ่ึงมีผู�รับบริการแนะนําให�พัฒนาและ
ปรับปรุงจํานวนมาก หน วยงานเองก็ไม ได�วางระบบฝjกอบรมท่ีเป:นมาตรฐานเท าท่ีควร เจ�าหน�าท่ีก็มีพ้ืน
ฐานความรู�ความสามารถท่ีแตกต างกัน ส วนใหญ ท่ีมีภาระงานมากอยู แล�ว และไม ได�รับโอกาสในการฝjกอบรม 
ทําให�ขาดความรู�ความเข�าใจท่ีดีพอในการนําไปปฏิบัติ ทําให�ท้ังหมดนี้กระทบกับคุณภาพการให�บริการของ
เจ�าหน�าท่ีได�ท้ังสิ้น ก อให�เกิดปEญหาความไม พอใจของผู�รับบริการตามมาในภายหลัง ส งผลเสียต อภาพลักษณ1
ความเป:นมืออาชีพของเจ�าหน�าท่ีและความน าเชื่อถือของหน วยงานโดยรวม ข�อเสนอในงานชิ้นนี้จึงเน�นไปท่ีการ
พัฒนาองค1ความรู�ท่ีจําเป:นสําหรับการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี ซ่ึงเห็นว าสามารถเสนอแนวทางพัฒนาท่ีเป:น
รูปธรรมได�มากกว าปEญหาท่ีมาจากนิสัยหรือพฤติกรรมส วนตัวของแต ละบุคคล ซ่ึงจะขอไม กล าวถึงในท่ีนี้  
 

4. ป&ญหาและอุปสรรค : การขาดระบบฝ*กอบรมท่ีเป�นมาตรฐานสําหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของ สกท. 

• การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในปEจจุบันมีกลุ มบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.) ท่ีรับผิดชอบ 
ดูแล ซ่ึงมีการจัดอบรมเจ�าหน�าท่ีภายในเป:นระยะ การกําหนดหัวข�อเรื่องต างๆ ทําโดย กบค. เองและเสนอ
ผู�บริหารให�ความเห็นชอบในแต ละปC และยังมีส วนท่ีจัดเสริมภายใต�โครงการบริหารจัดการความรู� 
(Knowledge Management – KM) ท่ีสํานักงานจัดจ�างท่ีปรึกษาจากภายนอกมาช วยดําเนินการ โดยท้ังสอง
ส วนนี้พยายามจัดหัวข�ออบรมให�ครอบคลุมทุกกลุ มเป~าหมายในสํานักงานฯ เช น การอบรมด�านยุทธศาสตร1การ
ลงทุนและนโยบายใหม ๆ สิ่งท่ีควรรู�สําหรับงานวิเคราะห1โครงการ งานเครื่องจักรและวัตถุดิบ การทํางานเป:น
ทีม การบรรยายเชิงเทคนิคหรืออุตสาหกรรมเฉพาะ การเขียนหนังสือราชการ เจ็ดอุปนิสัยสําหรับผู� มี



ประสิทธิผลสูง เป:นต�น ซ่ึงหัวข�อในแต ละปCมีความหลากหลายและไม ได�มีการกําหนดหลักสูตรเฉพาะหลักๆ 
สําหรับเจ�าหน�าท่ีในแต ละปC มีการกําหนดกลุ มเป~าหมายของแต ละหัวข�อไว�คร าวๆ แต ไม ได�บังคับให�เข�าร วม 
และไม มีการติดตามประเมินผลภายหลังการอบรม ทําให�ไม ทราบว าการฝjกอบรมนั้นบรรลุเป~าประสงค1ท่ีต้ังแล�ว
หรือไม    

• สําหรับการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีนั้น มีระบบ On The Job Training (OJT) สําหรับเจ�าหน�าท่ี 
ใหม และเจ�าหน�าท่ีถูกหมุนเวียนสลับตําแหน งงาน หรือการส งคนไปประจําท่ีศูนย1เศรษฐกิจการลงทุนใน
ต างจังหวัดและต างประเทศ ไม มีการ Training หรือ Coaching ท่ีได�มาตรฐานและเป:นระบบ ไม มีการกําหนด
ทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเป:นสําหรับการปฏิบัติงานของของเจ�าหน�าท่ีในตําแหน งนั้นๆ เพ่ือจัดหลักสูตรอบรมเพ่ิมเติม
ให� ส วนใหญ เป:นการสอนงานกันเองตามแต เวลาและโอกาสจะเอ้ืออํานวยระหว างเจ�าหน�าท่ีด�วยกันและกับ
หัวหน�าในสายบังคับบัญชา ทําให�มีข�อจํากัดอยู ท่ีทักษะในการถ ายทอดของหัวหน�าหรือเพ่ือนร วมงานแต ละคน 
หลายครั้งต�องใช�เวลาในการเรียนรู�งานนาน และอาจได�รับการถ ายทอดความรู�ท่ีไม ถูกต�อง การปฏิบัติงานหรือ
ให�ข�อมูลแก นักลงทุนจึงหลากหลายข้ึนอยู กับประสบการณ1เฉพาะตัวของเจ�าหน�าท่ี ส งผลให�การทํางานไม มี
เอกภาพ และกระทบต อความเชื่อม่ันของผู�มารับบริการท่ีได�รับการปฏิบัติแตกต างกัน    
  

5. องค�ความรู(ท่ีเป�นประโยชน�ต�อการจัดทําระบบฝ*กอบรมท่ีเป�นมาตรฐานสําหรับพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ สกท. 
 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะข�าราชการระดับชํานาญการนี้ประกอบไปด�วยการอบรมภาคทฤษฎีท่ี 

ประเทศไทยเก่ียวกับภาวะผู�นํา หลักการเจรจาต อรอง และการบริหารความขัดแย�ง ตามด�วยภาคการศึกษาดู
งานท่ีประเทศญ่ีปุeนในหน วยงานภาครัฐและเอกชน 5 แห ง ได�แก  1) Cabinet Bureau of Personnel Affairs 
(CBPA), Government of Japan หน วยงานของรัฐบาลท่ีรับผิดชอบการวางแผนนโยบายด�านบุคลากรภาครัฐ
ของญ่ีปุeน ความก�าวหน�าในอาชีพของข�าราชการ (Career Path) การแต งต้ังโยกย�ายข�ามกระทรวง และการ
ฝjกอบรมผู�บริหารระดับสูง  2) บริษัท Mitsubishi Corporation ท่ีมีขอบข ายธุรกิจหลากหลาย ครอบคลุมท้ัง 
IT พลังงาน โครงสร�างพ้ืนฐาน โลจิสติกส1 โลหะ เครื่องจักกล รถยนต1 เคมีภัณฑ1 และสินค�าอุปโภคบริโภค 3) 
บริษัท Aeon Retail ผู�นําในธุรกิจค�าปลีกอันดับ 1 ของประเทศญ่ีปุeน กับปรัชญาด�านการบริการท่ีเป:นเลิศ 4) 
กลุ มบริษัท Pasona ผู�นําในธุรกิจจัดหางาน บริการให�คําปรึกษาด�านการบริหารจัดการ การออกแบบภูมิทัศน1
ท่ีเสริมสร�างบรรยากาศท่ีดีภายในสํานักงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคล และ 5) มหาวิทยาลัยชิบะ ท่ีมี
ความโดดเด นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและการ
ให�บริการอย างเต็มความสามารถ ซ่ึงความรู�ท่ีได�รับสามารถนํามาปรับใช�ให�เป:นประโยชน1ต อการจัดทําระบบ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สกท. ได�ดังนี้ 

• การแบ�งกลุ�มเปuาหมายสําหรับการจัดหลักสูตรอบรมอย�างชัดเจน จากการดูงานในหลายๆ  
หน วยงานชองญ่ีปุeนพบกว า หัวใจของความสําเร็จในการฝjกอบรมหรือพัฒนาองค1ความรู�ของเจ�าหน�าท่ีเริ่มจาก
การแบ งกลุ มเป~าหมายให�ชัดเจน แล�วจึงจัดหลักสูตรท่ีให�เหมาะสมกับภาระงานของแต ละคน  



ตัวอย างกลุ ม Aeon ให�ความสําคัญกับการเลือกหลักสูตรอบรมให�เหมาะสมกับระดับความสามารถ
ของพนักงานอย างมาก โดยแต ละหลักสูตรต�องตอบโจทย1ความต�องการและความจําเป:นในสายงาน และ
สัมพันธ1กับความก�าวหน�าในอาชีพ (Career Path) ของพนักงานแต ละคนด�วย การแบ งกลุ มพนักงานใช�ระบบ
การจัดระดับข้ัน/ตําแหน ง หรือ Grading System มาช วยโดยมีท้ังการสอบวัดระดับสําหรับพนักงานในระดับ
ปฏิบัติการ (Junior & Middle) และการประเมินจากประสิทธิภาพในการทํางานท่ีผ านมาสําหรับระดับบริหาร 
(Senior)  

• การจัดหลักสูตรท่ีได(มาตรฐานและเป�นระบบ ตัวอย างท่ีดีในเรื่องนี้ได�แก  Cabinet Bureau of  
Personnel Affairs (CBPA), Government of Japan หน วยงานของรัฐบาลท่ีรับผิดชอบการวางแผนนโยบาย
ด�านบุคลากรภาครัฐของญ่ีปุeน และมหาวิทยาลัยชิบะ  

สําหรับ CBPA นั้นเป:นหน วยงานท่ีรับผิดชอบด�านวางกลยุทธ1นโยบายหลักด�านการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย1ของรัฐบาลญ่ีปุeนให�เป:นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการวางกรอบการพัฒนาศักยภาพข�าราชการใน
ภาพรวม การฝjกอบรมท่ีจําเป:น รวมท้ังหลักเกณฑ1การประเมินผลไว�ภายในระยะเวลา 15 ปC โดยแต ละ
กระทรวง ทบวง กรมสามารถพัฒนาหลักสูตรเฉพาะของตนภายใต�ทิศทางท่ีกรอบใหญ ท่ีกําหนดไว�  
ในส วนของมหาวิทยาลัยชิบะนั้น มีความโดดเด นในการจัดทําหลักสูตรฝjกอบรมท่ีเป:นมาตรฐานและหลากหลาย        
เพ่ือให�บุคลากรมีโอกาสได�ใช�ศักยภาพของตนอย างเต็มประสิทธิภาพ มีบุคลากรในสังกัดมากกว า 3,000 คนท้ัง
ในสายวิชาการและบริหาร ในส วนการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค1กร มหาวิทยาลัยมีแผนกบุคคลเป:น
ผู�รับผิดชอบวางแผนการฝjกอบรมท้ังหมดให�สอดคล�องกับความรับผิดชอบของเจ�าหน�าท่ี โดยคณะท่ีให�การ
บรรยายได�ยกตัวอย างหลักสูตรการอบรมสําหรับผู�บริหาร ท่ีมีการกําหนดกลุ มเป~าหมายท่ีชัดเจนในระดับและ
สายงานท่ีแตกต างกัน ชื่อหลักสูตรท่ีจําเป:นต�องได�รับการอบรม และกําหนดกรอบเวลาไว�อย างชัดเจน  

นอกจากนี้ เพ่ือให�ตอบโจทย1ความจําเป:นในการทํางาน มหาวิทยาลัยยังมีการสร�างสรรค1
โปรแกรม 

ใหม ท่ีใช�ในการพัฒนาทักษะบุคลากรมืออาชีพชื่อ “Academic Link Professional Staff Development for 
Educational and Learning Support: ALPS Program” เพ่ือช วยสนับสนุนทักษะอ่ืนๆ ของบุคลากรในสาย
งานสนับสนุนให�ดียิ่งข้ึน ภายใต�โปรแกรมนี้บุคลากรในสายงานต างๆของมหาวิทยาลัยจะได�รับการฝjกอบรม
ทักษะท่ีจําเป:นสําหรับสายงานของตน สําหรับสายงานบริหารก็จะมีหลักสูตรท่ีเก่ียวข�องกับงานบริหาร การ
แก�ไขปEญหา การบริหารความเสี่ยง การ Coaching ในส วนของสายวิชาการก็มีการฝjกอบรมเพ่ือเสริมสร�าง
สมรรถนะการทํางานของบุคลากร (Capacity Development Training) ซ่ึงมีท้ังการอบรมในประเทศด�าน
ภาษาและอบรมในต างประเทศ ในส วนของพนักงานท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในโครงการสนับสนุนการเรียนรู�ของ
นักศึกษาหรือ SULA (Super University Learning Administrator) นั้น จัดเป:นท่ีปรึกษาในด�านการเรียน
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย มีหน�าท่ีให�คําแนะนําเรื่องหลักสูตรการเรียน การประกอบอาชีพ ให�คําปรึกษา
การวางแผนชีวิต ทุนการศึกษา แนะแนวการศึกษาต อต างประเทศ เจ�าหน�าท่ีในโครงการต�องมีทักษะการ
สื่อสาร การให�คําแนะนํา การให�คําปรึกษา การตรวจสอบและให�ข�อมูล การต อรองกับองค1กรต างประเทศ และ



การสื่อสารด�วยภาษาอังกฤษ ซ่ึงการสรรหาเจ�าหน�าท่ีในโครงการนี้ส วนหนึ่งมาจากบุคลากรในปEจจุบัน ท่ีได�รับ
การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการเพ่ิมเติมภายใต� ALPS program  

• การจัดให(มีระบบการติดตามและประเมินผล ภายหลังการอบรม ในบางองค1กร เช น Aeon จะจัดให�
มี 

การประเมินผลศักยภาพของพนักงานในทุกๆปC ท้ังการสอบข�อเขียนและสัมภาษณ1 ซ่ึงหากผลการสอบหรือ
ประเมินด�อยลง ก็สามารถถูกลดระดับลงได� ท้ังจากในระดับเดียวกัน (Junior/Middle/Senior) หรือแม�กระท่ัง
ข�ามระดับ (Middle –Junior, Senior – Middle) 

• การสนับสนุนการเรียนรู(ทักษะอ่ืนๆ นอกจากหลักสูตรพ้ืนฐานแล�ว กลุ ม AEON เป:นตัวอย างองค1กรท่ี 
สนับสนุนการพัฒนาทักษะพนักงานในด�านอ่ืนๆ ท่ีจําเป:นสําหรับการปฏิบัติงานควบคู กันไปด�วย เช น หลักการ
วิเคราะห1ปEญหา การจําลองแผนธุรกิจ และการวิเคราะห1ทิศทางตลาด บนหลักการสากลโดยใช�สูตรในการ
คํานวณมาช วย เช น Logic Tree , why-why Technique, SWOT, Case Study และ Case Analysis เป:น
ต�น นอกจากนี้ ยังเป�ดโอกาสให�พนักงานได�เรียนรู�ข�ามสายงานผ านการฝjกอบรมต างแผนก (Internal Offering) 
ได�อีกด�วย   

• การอบรมสัมมนาร�วมกับภาคเอกชน หน วยงานภาครัฐของญ่ีปุeนอย าง Cabinet Bureau of 
Personnel  

Affairs (CBPA) ก็มีการดําเนินการในลักษณะนี้ โดยมีการจัดอบรมร วมกับภาคเอกชนเป:นระยะ ท้ังการจัด
สัมมนาในห�องประชุม การออกไปพักค�างนอกสถานท่ี โดยมีวัตถุประสงค1ในการเสริมสร�างความเข�าใจในการ
ทํางานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว างกัน การได�พบปะแลกเปลี่ยนกับภาคเอกชนอย างสมํ่าเสมอช วย
เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจในสภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนแนวคิดในการดําเนินธุรกิจของข�าราชการ เป:นอีกวิธี
หนึ่งท่ีช วยพัฒนาองค1ความรู�ให�แก บุคลากรได�เป:นอย างดี นอกเหนือไปจากการอ านจากตําราหรือสืบค�นเองจาก
อินเตอร1เน็ต 
 

6. ข(อเสนอในการจัดทําระบบฝ*กอบรมท่ีเป�นมาตรฐานสําหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สกท.  

• การจัดทําหลักสูตรฝ*กอบรมท่ีได(มาตรฐานและเป�นระบบ โดยเริ่มจากการกําหนดกลุ มเป~าหมาย
หลักให�ชัดเจน ซ่ึงในระบบราชการการสอบวัดระดับอาจทําได�ยาก แต อาจใช�การพิจารณาแบ งตาม
ระดับข้ัน ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ และกลุ มงานท่ีเก่ียวข�องแทน โดยต�องประชาสัมพันธ1ให�รับรู�
โดยท่ัวกัน เพ่ือสร�างความตระหนักถึงความจําเป:นในการเข�ารับการฝjกอบรม  

ตัวอย�างแผนการฝ*กอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
ระดับ ตัวอย�างหลักสูตร ระยะเวลา เปuาประสงค� 

ปฏิบัติการ 
 
 

 

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม  
(แนะนําองค1กรในภาพรวม พันธกิจโครงสร�างการบริหาร 
อํานาจหน�าท่ีของแต ละส วนงาน ค านิยมองค1กร หลักการ
เขียนหนังสือราชการ ภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสาร 

4 ปC 
จัดอบรมเป:นระยะ 
ตลอดเวลาการดํารง
ตําแหน ง  

ให�เจ�าหน�าท่ีมีความรู�
เบ้ืองต�นเพียงพอ
สําหรับปฏิบัติงาน
ตามท่ีได�รับ



ระดับ ตัวอย�างหลักสูตร ระยะเวลา เปuาประสงค� 
 การให�ข�อมูล Business Manners ต างๆ) มอบหมาย 

- Sector เน�นความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับอุตสาหกรรม 
แนะนําแหล งข�อมูลสําหรับศึกษาเพ่ิมเติม 

- Non - Sector เน�นขอบข ายการทํางาน การประสานงานกับสํานัก/กอง
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

ชํานาญการ การฝjกอบรมท่ีเน�นวิธีการบริหารจัดการตนเอง (เส�นทาง
คว ามก� า วหน� า ใ นอาชี พ  ก า ร ทํ า ง าน เป: น กลุ ม 
ภาษาอังกฤษ ทักษะการแก�ปEญหา ทักษะการเจรจา
ต อรอง การพัฒนาศักยภาพของตน) 

4-8 ปC 
จัดอบรมเป:นระยะ 
ตลอดเวลาการดํารง
ตําแหน ง 

ให�เจ�าหน�าท่ีมีความรู�
ความชํานาญเฉพาะ
ทางท่ีเพียงพอสําหรับ
ปฏิบัติงานตามท่ี
ได�รับมอบหมาย - Sector เน�นการพัฒนาความรู�เชิงลึกในอุตสาหกรรม ส งไปอบรม

เฉพาะทางในหลักสูตรท่ีเก่ียวข�องกับอุตสาหกรรมท่ี
รับผิดชอบ 

- Non - Sector เน�นการแก�ไขปEญหาท่ีพบในสายงานหรือจากการติดต อ
ประสานงานกับสํานัก/กองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

ชํานาญการพิเศษ ภาวะผู�นําและหลักการบริหารเบ้ืองต�น ทักษะการ
นําเสนอและบรรยาย ทักษะการเจรจาต อรอง  

8-10 ปC 
จัดอบรมเป:นระยะ 
ตลอดเวลาการดํารง
ตําแหน ง 

ให�เจ�าหน�าท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานตามท่ี
ได�รับมอบหมาย และ
มีความสามารถใน
การรับมือกับปEญหา
ในสถานการณ1ต างๆ 
ได�อย างเหมาะสม 

- Sector เน�นการพัฒนาความรู�เชิงลึกในอุตสาหกรรม การสร�าง
เครือข ายกับหน วยงานและผู�มีส วนได�ส วนเสีย  

- Non - Sector เน�นการบริหารจัดการในสายงาน  
การปฏิสัมพันธ1กับส วนงานอ่ืนๆ               

ผู(อํานวยการ ภาวะผู�นําและหลักการบริหาร ทักษะการนําเสนอและ
บรรยาย ทักษะการเจรจาต อรอง การบริหารบุคลากร 
ทักษะการแก�ปEญหาและจัดการความขัดแย�ง การอบรม
สัมมนากับภาคเอกชน 

10-15 ปC 
จัดอบรมเป:นระยะ 
ตลอดเวลาการดํารง
ตําแหน ง 

ให�เจ�าหน�าท่ีมีภาวะ
ผู�นําและมี
ความสามารถเพียงพอ
ในการบริหารจัดการ
ผู�ใต�บังคับบัญชา 

ผู(บริหาร ภาวะผู�นําและหลักการบริหาร ทักษะการนําเสนอและ
บรรยาย ทักษะการเจรจาต อรอง การบริหารบุคลากร 
ทักษะการแก�ปEญหาและจัดการความขัดแย�ง การอบรม
สัมมนากับภาคเอกชน การสร�างเครือข าย หลักสูตรนัก
บริหารต างๆ  

ตลอดระยะเวลา
การดํารงตําแหน ง 

ให�เจ�าหน�าท่ีมีภาวะ
ผู�นําและความ
เชี่ยวชาญในการ
บริหารจัดการองค1กร
และผู�ใต�บังคับบัญชา 

• การจัดให(มีระบบติดตามและประเมินผล ภายหลังการอบรมควรจัดให�มีระบบจัดเก็บประวัติการ
อบรม 

ของแต ละบุคคล ซ่ึงสกท. มีการดําเนินการในส วนนี้อยู แล�ว และระบบการติดตามและประเมินผลด�วยวิธีต างๆ 
ข้ึนอยู กับรูปแบบการอบรม เช น การทําแบบทดสอบถาม-ตอบ หรือการประเมินผลจากการทดลองปฏิบัติ เป:น
ต�น แล�วเก็บเป:นคะแนน สําหรับผู�ท่ีผ านการประเมินจะได�รับโอกาสเข�าอบรมในหลักสูตรอ่ืนๆ ต อไป ผลการ



ประเมินนี้จะช วยให�หน วยงานทราบว าการจัดอบรมบรรลุผลตามเป~าประสงค1หรือไม  และสร�างความตระหนัก
ถึงความจําเป:นในการเข�าร วมตลอดหลักสูตรและเพ่ิมความต้ังใจเรียนรู�ของเจ�าหน�าท่ี  

• การสนับสนุนการเรียนรู(ทักษะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม นอกเหนือจากหลักสูตรมาตรฐานท่ีกล าวไปข�างต�น  
สํานักงานอาจจัดหลักสูตรอบรมอ่ืนๆ เพ่ิมเติมควบคู กันไปตามบริบทและความจําเป:นของสถานการณ1 โดยอาจ
มาจากการในส วนของ สกท. เอง เช น การจําลองสถานการณ1จริงในการบรรยาย การแก�ปEญหาเฉพาะหน�า 
การจัดประชุมสัมมนา เป:นต�น โดยมีผู�เชี่ยวชาญหรือผู�รับผิดชอบในสายงานนั้นๆ ร วมในการ Coaching หรือ 
Mentoring  

อีกแนวทางหนึ่งคือ การหาพัฒนาทักษะและองค1ความรู�จากประสบการณ1จริงของภาคเอกชน ด�วย
ความท่ี 

สกท. มีความร วมมืออย างใกล�ชิดและพบปะหารือกับภาคเอกชนอยู เป:นระยะ เจ�าหน�าท่ีในสํานักบริหารการ
ลงทุนท่ีทําหน�าท่ีวิเคราะห1โครงการต�องรับฟEงการชี้แจงรายละเอียดโครงการท่ีขอรับการส งเสริมจากผู�ลงทุน 
และมีการไปตรวจท่ีโรงงานเม่ือมีการนําเข�าเครื่องจักรท้ังหมดครบแล�ว จึงช วยทําให�เจ�าหน�าท่ีบางส วนมีโอกาส
เห็นกระบวนการทํางานจริง ช วยเสริมสร�างความเข�าใจในอุตสาหกรรมได�ทางหนึ่ง อย างไรก็ดี ยังควรต�อง
พัฒนาองค1ความรู�ในเชิงเทคนิคเหล านี้ให�เป:นระบบและเป:นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน โดยจัดให�มีการฝjกอบรมจาก
วิทยากรท่ีมีความรู�ความสามารถเชื่อถือได� เพ่ือให�มีข�อมูลท่ีเป:นกลางและถูกต�องสําหรับใช�ประกอบการ
พิจารณาของเจ�าหน�าท่ี นอกเหนือไปจากความรู�ท่ีเก็บเก่ียวเองจากผู�ประกอบการโดยตรง   
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



คุณภาพชีวิตการทํางานในกรมป/าไม( 
 

อารียาพัชร� เพชรรัตน� 
นักวิชาการป8าไม�ชํานาญการ 

กรมป8าไม� 
 

ท่ีมา/ความสําคัญของป&ญหา 
 กรมปeาไม� เป:นหน วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรปeาไม� มีภารกิจท่ีหลากหลาย ท้ังใน
ด�านการป~องกันรักษาปeา การจัดการท่ีดินปeาไม� การฟ��นฟูทรัพยากรปeาไม� การส งเสริมการปลูกปeาเชิงเศรษฐกิจ 
การส งเสริมการมีส วนร วมจัดการทรัพยากรปeาไม�ในรูปแบบปeาชุมชน ปeาในเมือง วนเกษตร และอ่ืน ๆ  
การอนุญาตและการบริการ รวมท้ังการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการและใช�ประโยชน1
ทรัพยากรปeาไม� ซ่ึงงานต าง ๆ เหล านี้ จะสําเร็จได�ต�องอาศัยบุคลากรผู�มีความรู� ความเชี่ยวชาญเฉพาะด�าน 
เพราะประสบการณ1ในการทํางานท่ีสั่งสมมาอย างยาวนานจะช วยให�การทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

อย างไรก็ตาม ปEจจุบันกรมปeาไม�กําลังประสบปEญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
เนื่องจากองค1กรกําลังเข�าสู ภาวะเกษียณอายุราชการของบุคลากร ท้ังบุคลากรผู�เกษียณอายุตามกําหนด
ระยะเวลาแต ละปC โดยองค1กรมิได�รับอัตรากําลังกลับคืนมา และผู�ท่ีมีความประสงค1จะเกษียณอายุก อนกําหนด 
ซ่ึงผู�เกษียณอายุกลุ มหลัง ถือเป:นผู�ท่ีมีศักยภาพในการทํางาน สามารถถ ายทอดองค1ความรู�ให�แก บุคลากรรุ น
ใหม  และทําประโยชน1ให�แก องค1กรได�อีกยาวนาน การขาดแคลนอัตรากําลังผู�มีความชํานาญงานในเวลา 
อันไม เหมาะสม ย อมก อให�เกิดปEญหาต อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติภารกิจของกรมปeาไม�  
จึงถือเป:นสิ่งสําคัญและจําเป:นอย างยิ่งท่ีกรมปeาไม�จะต�องรักษาอัตรากําลังให�คงอยู กับองค1กรนานท่ีสุด  
เพ่ือการบรรลุเป~าหมายขององค1กรท่ีวางไว�  

ด�วยเหตุนี้ กรมปeาไม�จึงต�องมีมาตรการในการแก�ไขปEญหาดังกล าว โดยสร�างแรงจูงใจให�บุคลากร
มีความผูกพันต อองค1กร มีความเต็มใจท่ีจะทุ มเทกําลังกาย กําลังใจในการปฏิบัติงาน ไม เกิดความรู�สึกต�องการ 
ละท้ิงองค1กรไป ซ่ึงการสร�างแรงจูงใจให�กับบุคลากร สามารถทําได�หลายแนวทาง การปรับปรุงคุณภาพชีวิต
การทํางาน และการสร�างสมดุลระหว างชีวิตกับการทํางาน ก็เป:นแนวทางท่ีสามารถทําได�ง าย หากบุคลากรรู�สึก
ว ามีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี ย อมปรารถนาอยู ในองค1กร และสามารถเอ้ือประโยชน1อย างสูงสุดให�กับองค1กร
และประเทศชาติต อไป  

แนวคิดในเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางาน ท่ีได(รับจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุ/น 
1. การศึกษาดูงานสํานักบุคลากรประจําสํานักนายกรัฐมนตรีประเทศญ่ีปุeน (Cabinet Bureau 

of Personnel Affairs: CBPA) ซ่ึงเป:นหน วยงานท่ีมีหน�าท่ีในการวางนโยบายด�านการบริหารทรัพยากรมนุษย1
ของหน วยงานราชการในประเทศญ่ีปุeน คัดสรรบุคลากรท่ีมีความสามารถเข�ามาทํางานในแต ละกระทรวง และ
จัดฝjกอบรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะให�แก บุคลากร รวมท้ังนําเสนอรายชื่อข�าราชการในส วนอํานวยการและบริหาร



แก คณะรัฐมนตรี เพ่ือเข�ารับการคัดเลือกเป:นผู�บริหารระดับกลางและระดับสูงต อไป สําหรับแนวคิดสําคัญท่ี
ผู�เขียนได�รับจากการดูงานท่ี CBPA ก็คือ การจัดทําเส�นทางก�าวหน�าในอาชีพ (Career Path) เพ่ือการพัฒนา
และเตรียมความพร�อมของข�าราชการ นอกจากนี้ยังมีการกําหนดหลักสูตรฝjกอบรมท่ีเน�นการจัดโครงการ
ฝjกอบรมร วมกันกับภาคเอกชน เพ่ือศึกษาความต�องการของภาคเอกชน และหามาตรการร วมกันในเพ่ือให�
หน วยงานราชการสามารถตอบสนองความต�องการดังกล าวได�อย างมีประสิทธิภาพ  

2. บริษัท Mitsubishi Corporation เป:นองค1กรธุรกิจระดับสากล ท่ีดําเนินธุรกิจท่ีหลากหลาย 
ภายใต�ปรัชญาขององค1กร 3 ประการท่ีบัญญัติข้ึนต้ังแต ปC พ.ศ. 2477 คือ 1) ความรับผิดชอบขององค1กรต อ
สังคม 2) ดําเนินธุรกิจด�วยความซ่ือสัตย1และเป:นธรรม และ 3) ขยายธุรกิจโดยมีพ้ืนฐานอยู ในมุมมองสากล
อย างรอบด�าน สําหรับแนวคิดท่ีโดดเด นในการสร�างแรงจูงใจในการทํางาน ก็คือ การสร�างแรงจูงในในการ
ทํางานโดยการปลูกฝEงปรัชญาองค1กร 3 ประการให�กับพนักงานและบริษัทในเครือ รวมท้ังนโยบายท่ีสนับสนุน
ให�ผู�หญิงมีโอกาสก�าวหน�าในตําแหน งบริหารโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการทํางานและความทุ มเทให�กับ
งานเป:นหลัก การช วยเหลือสตรีท่ีต้ังครรภ1หรือมีบุตรมีความสมดุลระหว างชีวิตกับการทํางาน และเป�ดโอกาส
ใ ห� พ นั ก ง า น 
ทุกระดับได�มีโอกาสพัฒนาและก�าวหน�าในอาชีพโดยมีการจัดอบรมอย างต อเนื่องและเหมาะสมกับตําแหน ง 
โดยเฉพาะอย างยิ่งการพัฒนาสมรรถนะให�กับบุคลากรระดับ Staff โดยใช�วิธีการฝjกอบรมในขณะปฏิบัติงาน 
(On-the-Job Training : OJT) ระบบการสอนงาน (Coaching) และระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 

3. การศึกษาดูงาน AEON Retail CO., LTD. ซ่ึงประกอบธุรกิจค�าปลีกและอ่ืนๆ หลายประเภท 
อาทิ ศูนย1การค�า ร�านขายยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน อสังหาริมทรัพย1 การฌาปนกิจ การค�นคว�าวิจัย
และพัฒนา เกษตรและการแปรรูป AEON ดําเนินกิจการใน 13 ประเทศ รวมท้ังในประเทศไทย คือบริษัท  
อิออน (ไทยแลนด1) จํากัด เป:นธุรกิจค�าปลีก คือ MaxValu และ MaxValuTanjai และบริษัท อิออน ธน
สินทรัพย1 (ไทยแลนด1) จํากัด (มหาชน) ให�บริการด�านการเงินและสินเชื่อ สิ่งท่ีน าสนใจในการดูงานครั้งนี้ คือ 
กลุ มบริษัท AEON ให�ความสําคัญกับคนเป:นอย างมาก เห็นได�จากปรัชญาขององค1กรท่ีว า “ลูกค�าสําคัญท่ีสุด” 
ในการดําเนินธุรกิจทุกอย างจึงดูความต�องการของลูกค�าเป:นสําคัญ แล�วหาวิธีการให�ลูกค�าพึงพอใจมากท่ีสุด 
ดังนั้น ในการคัดเลือกบุคลากรเข�ามาทํางานจึงคํานึงในเรื่องการมีจิตบริการ (Service Mind) เป:นสิ่งท่ีสําคัญ
ท่ีสุด รวมท้ังการจัดหลักสูตรฝjกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพให�กับพนักงานให�สอดคล�องกับความต�องการและ
ความจําเป:นในสายงาน และสัมพันธ1กับความก�าวหน�าในสายงาน (Career Path) ของพนักงานแต ละคนหรือ
แต ละระดับ ซ่ึงแบ งเป:น 3 ระดับ คือ 1) ระดับ Junior เช น ผู�จัดการฝeาย ผู�ช วยผู�จัดการฝeาย พนักงานร�านค�า 
ในระดับนี้ พนักงานใหม จะได�รับการปฐมนิเทศให�ทราบถึงปรัชญาองค1กร วัฒนธรรมองค1กร ขอบข ายการ
ทํางานในหน�าท่ีของตน 2) ระดับ Middle เช น ผู�ช วยผู�จัดการห�าง หลังจากพนักงานมีประสบการณ1 3 ปC  
จะได�รับการฝjกทักษะเพ่ิมเติมในระดับท่ีสูงข้ึน เช น อบรมด�านการบริหารจัดการใน AEON Business School 
ซ่ึงประกอบด�วยหลักสูตรท่ีหลากหลาย เช น การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินการบัญชี ผู�จัดการร�านค�า 
และ 3) ระดับ Senior เช น ผู�จัดการห�าง ผู�จัดการท่ัวไป จะได�รับการพัฒนาทักษะท่ีจําเป:นสําหรับผู�บริหาร 
นอกจากนี้สิ่งท่ีน าสนใจคือ การเป�ดโอกาสให�พนักงานได�เรียนรู�ข�ามสายงาน (Internal Offering) และเม่ือผ าน



เกณฑ1การประเมินพนักงานสามารถย�ายไปปฏิบัติงานจริงในสายงานใหม ได� รวมท้ัง มีระบบ Online Learning 
แนะนําหนังสืออ านให�กับพนักงานท่ีต�องการพัฒนาความรู�ใหม ๆ และสนับสนุนทุนฝjกอบรมแก พนักงานท่ีมี
คะแนนภาษาอังกฤษผ านเกณฑ1ท่ีกําหนด 

4. มหาวิทยาลัยชิบะ (Chiba University) มีการวางแผนการฝjกอบรมให�แก บุคลากรทุกระดับ
ต้ังแต บุคลากรใหม  บุคลากรในสายงานบริหาร รวมท้ังผู�บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และมีความโดดเด น
ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพข้ึนมาใหม เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู�ของนักศึกษา (Super University 
Learning Administrator: SULA) โดยการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถในด�านการสื่อสาร การให�
คําแนะนํา มารยาทในการปฏิบัติงาน การแก�ปEญหาเฉพาะหน�า และความสามารถด�านภาษาอังกฤษ มาปฏิบัติ
หน�าท่ี เป:น SULA ปEจจุบันมี SULA 2 ท าน และมีแนวโน�มว าเป:นโครงการท่ีมีประโยชน1และจะได�รับ 
การตอบรับท่ีดีจากนักศึกษา 

5. จากการเรียนรู�จาก บริษัท Pasona Group ซ่ึงมีความโดดเด นและมีความคิดสร�างสรรค1 
ในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับอาคาร ท้ังท่ีเป:นสวนลอยฟ~า ผนังกุหลาบเลื้อย นาข�าว สวนมะเขือเทศ ซ่ึงพ้ืนท่ีสี
เขียวในอาคารเหล านี้ ไม เพียงแต จะสร�างบรรยากาศท่ีดีในการทํางานแล�ว ยังเป:นแหล งเรียนรู�ให�กับประชาชน
ทุกเพศทุกวัย และสร�างอาชีพรวมถึงสร�างแรงจูงใจให�คนวัยหนุ มสาวหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมรูปแบบ
ต างๆ ท่ีดูเหมือนว าจะไม ยุ งยากและสามารถผสมกลมกลืนเข�ากับยุคสมัยปEจจุบันได�เป:นอย างดี  

ข(อเสนอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานในกรมป/าไม( 
บุคลากรในองค1การจะปฏิบัติงานอย างเต็มกําลังความสามารถ ต�องมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี 

การสร�างคุณภาพชีวิตการทํางานจึงเป:นสิ่งท่ีจําเป:นและมีความสําคัญอย างยิ่ง ซ่ึงนําไปสู ประสิทธิภาพและ 
เกิดการเพ่ิมผลผลิตขององค1กรในท่ีสุด ผู�เขียนจึงนําแนวคิดท่ีได�จากชั้นเรียน รวมท้ังการศึกษาดูงานในประเทศ
ญ่ีปุeน มาประยุกต1ใช�กับกรมปeาไม� โดยมีความเห็นว า กรมปeาไม�ควรสร�างกลไกของการทํางาน เพ่ือส งเสริมคุณภาพ
ชีวิตการทํางานให�บุคลากรในองค1กรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน และสร�างแรงจูงใจให�เกิดความต�องการ
ทํางาน ดังนี้ 

1. สร�างแรงบันดาลใจและคุณค าของงาน  
1.1. ควรสร�างให�บุคลากรในกรมปeาไม�มีแรงบันดาลใจ โดยเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพของ

ผู�นํา กล าวคือ ผู�นําท่ีดีควรเป:นผู�นําท่ีมีความสามารถนําองค1กรได�อย างเก งกาจ รับฟEงความคิดเห็นของบุคลากร
ในองค1กร ส งเสริมการทํางานและกําหนดทิศทางการทํางานขององค1กรได�อย างชัดเจน สร�างขวัญและกําลังใจ
ของบุคลากรได�เป:นอย างดี  

1.2. กรมปeาไม� ต�องทําให�บุคลากรรู�สึกว างานของเขามีคุณค า และรู�สึกว าชีวิตมีความหมาย
เกิดประโยชน1ต อหน วยงานและส วนรวม ตามวิสัยทัศน1ของกรมปeาไม�ท่ีกล าวว า “กรมปeาไม� เป:นหน วยงานหลัก
ในการบริหารจัดการทรัพยากรปeาไม�เพ่ือประโยชน1สูงสุดของประเทศชาติ” โดยการหล อหลอมวัฒนธรรมท่ีดี
ให�แก คนในองค1กร เพ่ือสร�างค านิยมร วมและพฤติกรรมร วมขององค1กร โดยเฉพาะอย างยิ่งการปลูกฝEงค านิยม
หลัก I AM RFD ซ่ึงได�แก  I = Intellectual การปฏิบัติงานอย างชาญฉลาด A = Activeness การปฏิบัติงาน
เชิงรุก M = Open Mind การเป�ดใจกว�าง R = Responsibility มีความรับผิดชอบ F = Faith มีการรักษา



คําม่ันสัญญา และ D = Development ใฝeเรียนรู�และพัฒนาตนเอง ให�แก บุคลากรใหม  โดยคงไว�ซ่ึงวัฒนธรรม
ดังกล าวตลอดช วงชีวิตการทํางาน เช นเดียวกับ บริษัท Mitsubishi Corporation ใช�ปรัชญาขององค1กรท่ี
บัญญัติข้ึนต้ังแต ปC พ.ศ. 2477 มาจนถึงปEจจุบัน 

1.3. ต�องทําให�บุคลากรเกิดความรู�สึกว าเขาได�ทํางานท่ีตรงกับความสนใจและความรู�
ความสามารถ ได�ทํางานมีความท�าทาย มีอิสระในการตัดสินใจและสามารถแสดงศักยภาพได�อย างเต็มท่ี  
รวมท้ังต�องเป�ดโอกาสให�พนักงานได�เรียนรู�ข�ามสายงาน (Internal Offering) และเม่ือผ านเกณฑ1การประเมิน
พนักงานสามารถย�ายไปปฏิบัติงานจริงในสายงานใหม ได� เช นเดียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย1ของบริษัท 
AEON  

2. สร�างความก�าวหน�าในสายอาชีพและเป�ดโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะ 
2.1. มี Feedback ของงานท่ีทํา เพ่ือให�บุคลากรสามารถนํา Feedback นั้นมาปรับปรุง

และพัฒนาการทํางาน และควรจัดทําเส�นทางก�าวหน�าในสายอาชีพ (Career path) เพ่ือให�บุคลากรมองเห็น
เส�นทางและโอกาสความก�าวหน�าของตน และสร�างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การพัฒนา
ความรู�ท่ีเก่ียวกับหน�าท่ีรับผิดชอบ ท้ังนี้อาจโดยใช�วิธีการฝjกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On-the-Job Training: 
OJT) ระบบการสอนงาน (Coaching) และระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) ตามความเหมาะสม รวมท้ังเป�ดโอกาส
ให�บุคลากรได�เรียนรู�และพัฒนาความรู�ท่ีนอกเหนือจากงานท่ีทําประจํา  

2.2. ในการพัฒนาหลักสูตรฝjกอบรมของกรมปeาไม� ต�องเป�ดโอกาสให�เอกชนเข�ามามีส วน
ร วมแสดงความคิดเห็นและคํานึงถึงความต�องการของภาคเอกชนด�วย โดยเฉพาะหน วยงานหรือสํานักท่ีมีหน�าท่ี
หลักในการบริการประชาชน เช น สํานักอนุญาต สํานักส งเสริมการปลูกปeา สํานักจัดการปeาชุมชน สํานักวิจัย
และพัฒนาการปeาไม� ส วนเพาะชํากล�าไม�  

2.3. ควรนําระบบ SULA ของ มหาวิทยาลัยชิบะ มาประยุกต1ใช�ในหน วยงานของกรมปeาไม�
ท่ีทําหน�าท่ีบริการประชาชน เป:นหลัก โดยการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถมีจิตบริการมาเข�าโครงการ
หรืออบรมเพ่ือทําหน�าท่ีเป:นท่ีปรึกษาให�แก ผู�รับบริการต างๆ ของกรมปeาไม�  

3. สร�างสภาพแวดล�อมท่ีส งเสริมให�การทํางานมีคุณภาพและความสัมพันธ1อันดีในองค1กร 
3.1. สร�างสภาพแวดล�อมท่ีส งเสริมและเอ้ืออํานวยต อการทํางานของบุคลากร เช น  

นําแนวคิดของบริษัท PASONA มาเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในบริเวณอาคาร เพ่ือสร�างสภาพแวดล�อมในการทํางานท่ีดี 
รวมท้ังในการส งเสริมให�คนในสังคมเมืองเห็นความสําคัญของพ้ืนท่ีสีเขียว เป:นแรงจูงใจให�เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
ในเมือง ซ่ึงเป:นภารกิจหนึ่งของกรมปeาไม�  

3.2. ควรส งเสริมการทํางานเป:นทีม จัดอบรมในรูปแบบของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) เพ่ือให�มีส วนร วมในการคิดและตัดสินใจร วมกัน มีการจัดกิจกรรมท่ีสร�างความเป:นอันหนึ่ง 
อันเดียวกันอย างสมํ่าเสมอ เช น กิจกรรมปลูกปeา หรือจัดการแข งกีฬาภายในประจําทุกปC เพ่ือเสริมสร�าง 
ความสามัคคีและความสัมพันธ1อันดีต อกัน ช วยเหลือเก้ือกูลกันท้ังในการปฏิบัติงานและการอยู ร วมกัน  
รวมท้ังได�มีโอกาสปฏิสัมพันธ1ระหว างพนักงานและผู�บริหาร 
 



 
4. สร�างสมดุลระหว างชีวิตและการทํางาน  

4.1. เนื่องจากเราทุกคนต างต�องการท้ังชีวิตส วนตัวท่ีดีและขณะเดียวกันก็ต�องการ 
การทํางานท่ีดี ดังนั้นจึงจําเป:นอย างยิ่งท่ีจะต�องมีการกําหนดเวลาในการดําเนินชีวิตให�มีสัดส วนท่ีเหมาะสม
สําหรับงาน ครอบครัว สังคม และตนเอง แม�ว ากรมปeาไม�ได�มีการใช�มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติหลายอย าง
เพ่ือสร�างเสริมความสมดุลระหว างชีวิตกับการทํางาน ของบุคลากร แต ปEจจุบัน ในกรุงเทพมหานครกําลังเกิด
ปEญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะท่ีตั้งของกรมปeาไม�ซ่ึงเป:นบริเวณการก อสร�างรถไฟฟ~าสายสีเขียว เกิดปEญหา
อย างรุนแรง จนทําให�บุคลากรส วนใหญ ต�องรีบเดินทางมาทํางานต้ังแต เช�าตรู และเดินทางกลับในเวลาคํ่าเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการจราจรท่ีติดขัด ทําให�เกิดความเหนื่อยล�าและสูญเสียเวลาท่ีใช�กับครอบครัวหรือส วนตัวไป ดังนั้น 
กรมปeาไม�ควรพิจารณาในเรื่องของการเหลื่อมเวลาการทํางาน คือ กําหนดเวลาเข�าและเลิกงานให�มี 
ความยืดหยุ นตามความเหมาะสมของแต ละคนและงาน โดยให�มีจํานวนชั่วโมงการทํางานเท าเดิม ส งผลให�มี
เวลาว างสามารถแบ งเวลาให�กับเรื่องส วนตัวและงานได�อย างเหมาะสม  

4.2. ควรให�การช วยเหลือสตรีท่ีมีบุตรมีความสมดุลระหว างชีวิตกับการทํางาน เช น  
ให�การสนับสนุนเรื่องสถานรับเลี้ยงเด็ก ซ่ึงจะช วยให�กลุ มสตรีเหล านี้ไม มีความกังวลขณะทํางาน และสามารถ
ทํางานได�อย างเต็มท่ี เช นเดียวกับ วิธีการของ Pasona ท่ีมีสถานเลี้ยงเด็กให�กับพนักงานเพ่ือสนับสนุนให�สตรี 
ท่ีมีบุตรได�มีโอกาสทํางานมากข้ึน 

นอกจากนี้ ตัวบุคลากรเอง ก็ต�องทําให�เกิดสมดุลยภาพระหว างชีวิตส วนตัวกับการทํางาน กล าวคือ 
เราต�องรักษาสุขภาพให�แข็งแรงท้ังร างกายและจิตใจ การมีสุขภาพจิตท่ีดี ไม เครียด จิตใจผ องใส รู�จักผ อนคลายต อ
สิ่งต างๆ มีความยืดหยุ นในการทํางาน รู�จักบริหารปEญญาทางอารมณ1 (EQ) ฝjกให�มีตัวควบคุมอยู ภายใน คือ
รับผิดชอบต อตนเอง ไม ท้ิงวัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม เช น อ อนน�อมถ อมตน สุภาพอ อนโยน มีน้ําใจ ขยัน อดทน  
มีสันติ และให�อภัย นอกจากนี้การได�อยู ในสังคมท่ีดี มีความรักสามัคคี เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ กัน แบ งปEนสิ่งดี ๆ 
ความรู�สึกดี ๆ ให�กับคนรอบข�าง หม่ันศึกษาหาความรู�อย างต อเนื่อง รวมท้ังเราต�องปลูกฝEงให�ตัวเราเองมีความ
มุ งม่ันท่ีจะทํางานให�ประสบความสําเร็จตามเป~าหมายท่ีตั้งไว� และมีความภูมิใจท่ีได�ปฏิบัติงานในกรมปeาไม� 

 
 
 
 
 
 

 


