สมรรถนะที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
จอมขวัญ โชติศาลิกร เซอเจนจารกาล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ
กระแสโลกาภิว ัต นที ่แ พรกระจายอยางรวดเร็ว ตั ้ง แตทศวรรษที ่ 1970 เป%น ต&น มา ทํ า ให&ส ภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศทั่วโลกเปลี่ย นแปลงไปอยางมากมาย ระบบเศรษฐกิจเริ่มเป%นตัวแปรที่
สําคัญในการกําหนดรูปแบบและความสัมพันธในทุกภาคสวนของสังคม ระบบราชการไทยได&มีการปรับเปลี่ยน
เพื่อให&สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเรื่อยมา ดังจะเห็นได&จากระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545
ได&กําหนดให&การพัฒนาระบบราชการต&องสอดคล&องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความ
ต&องการของประชาชนและทันตอการบริหารราชการ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน&าที่ของสวนราชการเป%นไปตาม
พระราชกฤษฎีการวาด&วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่มุงเน&นประโยชนสุข
ของประชาชน การเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ&มคาในเชิงภารกิจ
ของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการให&ทันตอเหตุการณ การอํานวย
ความสะดวกให&แกประชาชน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
การพั ฒ นาข& า ราชการและบุ ค ลากรในภาครั ฐ เพื่ อ ให& ต อบสนองตอสภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่
เปลี่ ย นแปลงไปอยางรวดเร็ ว และสอดคล& อ งกั บ การหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ& า นเมื อ งที่ ดี จึ ง เป% น เรื่ อ งที่ มี
ความสําคัญเพราะข&าราชการและบุคลากรในภาครัฐเป%นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารและพัฒนาประเทศ
ให&ประสบผลสําเร็จและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน โดยโครงการฝEกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ
สําหรับข&าราชการระดับชํานาญการพิเศษของสํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่มุงเน&นการ
เสริ มสร& า งศั กยภาพ ความรู& ความสามารถ ความเชี่ ย วชาญในงานของตนเพื่ อไปขั บ เคลื่ อนองคกรให& ไปสู
ความสําเร็จ โดยให&วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการอบรมหลักสูตร Competency – Base
Development Program ในระหวางวันที่ 13 – 30 มิถุนายน 2559 ให&แกข&าราชการระดับชํานาญการพิเศษ
โดยมีหัวข&อในการอบรมประกอบด&วย Management Competency Development ภาวะผู&นํา การ
วางแผนกลยุทธ การทํางานเป%นทีม รวมทั้งการศึกษาดูงานด&านการสร&างสมรรถนะและภาวะผู&นําของผู&บริหาร
องคกรขององคกรชั้นนําทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ^น ได&แก The University of
Tokyo National Personnel Authority (NPA) Ministry of Economy, Trade and Industry Ministry
of Finance บริษัท Hitachi บริษัท Rakuten ทั้งนี้ ในฐานะผู&เข&ารับการอบรมขอนําเสนอความรู&ที่ได&รับจาก
วิทยากร การศึกษาดูงาน เพื่อนผู&เข&าการอบรมและประสบการณการทํางาน ประมวลเป%นภาพรวมเพื่อเป%น
ประโยชนในการนําไปใช&ในปรับปรุงการทํางานตอไป ดังนี้
การศึกษาดูงานทั้งองคกรภาครัฐและเอกชนของประเทศญี่ปุ^นได&เห็นความแตกตางในการบริหารงาน
อยางชัดเจน โดยหนวยงานราชการวิธีการเข&ารับราชการในระบบราชการประเทศญี่ปุ^นมีการดําเนินการเป%น

ระบบ คือ สวนใหญเป%นการรับผู&จบการศึกษาใหมโดยจะเปoดรับในเดือนเมษายน (ประมาณหนึ่งเดือนหลังจบ
การศึกษา) เพื่อให&สอดรับกับระยะเวลาและการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปp โดยที่ข&าราชการที่บรรจุเข&า
ทํางานจะมีการโยกย&ายสับเปลี่ยนตําแหนงอยางสม่ําเสมอ มีการทํางานจะยึดหลักการทํางานเป%นทีมและไมยึด
ติดกับคุณลักษณะเฉพาะสําหรับตําแหนง โดยที่ NPA เป%นหนวยงานกลางที่ดําเนินการให&งานบริหารจัดการ
บุคลากรภาครัฐเป%นไปอยางมีประสิทธิภาพการรับข&าราชการดําเนินการโดยสอบคัดเลือก การสอบเข&าแบงเป%น
4 กลุมใหญคือ กลุมเฉพาะทาง กลุมทั่วไป กลุมชํานาญการพิเศษ กลุมผู&มีประสบการณในภาคเอกชน มีอัตรา
การแขงขันสูงมาก ผู&หญิงได&รับการสนับสนุนให&เข&าสูระบบการทํางานแตยังคงมีสัดสวนน&อยกวาเพศชายในทุก
ระดับ การทํางานยึดหลักเกษียณอายุ 60 ปp ยกเว&นอาชีพแพทยหรือนักการทูตที่มีการขยายเป%น 65 และ 63 ปp
ตามลํ า ดั บ การพั ฒ นาบุ คลากรมี ทุก ระดั บ สวนใหญจะเป% น แบบ On-the-job-training (OJT) โดย
กลุมเปwาหมายที่จะขึ้นดํารงตําแหนงในระดับบริหารในอนาคตมีการเตรียมการตั้งแตเริ่มเข&าทํางาน ซึ่งจะได&รับ
การฝEกอบรมด&านการบริหารจัดการและโยกย&ายผลัดเปลี่ยนไปตามหนวยงานตางกระทรวง การประเมิน
บุคคลแบงเกรดเป%น 5 ระดับ ประกอบด&วย การประเมิ นด&านสมรรถนะและผลการปฏิ บัติงาน ซึ่งเป%นการ
ประเมินตนเองรวมกับการสัมภาษณโดยมีหัวข& อการประเมิน และจุ ดประสงคที่ชัด เจน ทั้งนี้ ภาพรวมการ
บริหารงานบุคคลของราชการญี่ปุ^นจะมีความแตกตางกับระบบของไทย อาทิ เรื่องการรับคนเข&ามาในระบบที่มี
กํา หนดเวลาระยะเวลาที่ชั ดเจนเนื่องจากมี ความสั มพั นธกั บการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานประจํ า ปp และ
หนวยงานกลาง NPA เป%นผู&ดําเนินการทั้งหมดทําให&สามารถกําหนดนโยบายในการบริหารงานบุคคลได&อยางมี
ประสิทธิภาพไมวาจะเป%นเรื่องคาตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป%น
ต&น จะเห็นได&จากการคัดสรรบุคคลที่จะขึ้นเป%นผู&บริหารองคกรที่มีการมองภาพรวมทั้งระบบและมีการโยกย&าย
หมุนเวียนการทํางานระหวางกระทรวงเพื่อฝEกฝนและเตรียมตัวในการขึ้นสูตําแหนงตอไปในอนาคต
ภาคเอกชนของญี่ปุ^นจะให&ความสําคัญกับการมุงสูผลลัพธขององคกร เชน บริษัท Rakuten Crimson
House ที่บริหารงานแบบ Multinational Management โดยมีคูมือในการปฏิบัติงานได&แก Rakuten Shugi
(วิถีแหง Rakuten) ที่มีเนื้อหาประกอบด&วย ประมวลจรรยาบรรณ (Code of Ethics) แนวคิดของยี่ห&อ (Brand
Concept) หลักการเพื่อความสําเร็จ (Principles of Success) และวิธีการทํางาน (Way to Work) สําหรับ
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร แบงเป%น การพัฒนาตามระดับ เชน บุคลากรระดับ AAA – A จะได&รับการ
ฝEกอบรมในเรื่อง Management Basic Program การพัฒนาผู&นํา เชน การพัฒนาบุคลากรระดับ BBB ขึ้นไป
การพัฒนาอบรมทักษะความรู&ทางด&านธุรกิจเป%นการพัฒนาบุคลากรตั้งแตระดับ B ขึ้นไป Rakuten Crimson
House มีการจัดสภาพแวดล&อมให&เอื้อตอการทํางาน เชน จัดอาหารบริการพนักงานสามมื้อโดยคํานึงถึงสุข
ภาวะของพนักงานโดยให&รายละเอียดจํานวนแคลอรี่ของอาหารแตละชนิด การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน
ห&องออกกําลังกาย ร&านเสริมสวย ร&านซักรีด เป%นต&น และเนื่องจากเป%นบริษัทที่มีสาขาเกือบทั่วโลกดังนั้นใน
วันอังคารชวงเช&าของทุกสัปดาหจะมีการประชุมผู&บริหารและพนักงานของ Rakuten ในญี่ปุ^นและทั่วโลกพร&อม
กันเพื่อสร&างความเข&าใจถึงเปwาหมายในการทํางานรวมกัน สําหรับการคัดสรรบุคลากรเข&าทํางานมีมาตรฐานที่
กําหนดไว&อยางชัดเจนโดยผู&ที่จะเข&าทํางานในบริษัททุกคนจะต&องสอบได&คะแนนภาษาอังกฤษในระดับที่กําหนด
ทั้งนี้ เมื่อมองในสวนของราชการไทยที่คล&ายกับ บริษัท Rakuten Crimson House ที่มีการจัดสภาพแวดล&อม

ให&เอื้อตอการทํางานคือแนวคิดของการสร&างศูนยราชการ (ถนนแจ&งวัฒนะ) แตเมื่อปฏิบัติจริงกลับไมสามารถ
ดําเนินการได&ตามแผนงานที่วางไว&
สําหรับราชการไทยในป{จจุบันบุคคลากรมีความหลากหลายของชวงอายุชัดเจน โดยที่กลุมข&าราชการ
ในระดับชํานาญการพิเศษสวนใหญจะอยูในสายการบังคับบัญชาระดับกลางระหวางหัวหน&า (ลูกพี่/พี่) และ
ผู&ใต&บังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงานในระดับรองลงมา (ลูกน&อง/น&อง) หรือเป%น Team leader สิ่งที่อาจประสบ
ในการทํางานคือเรื่องชองวางระหวางวัย (Generation gap) เนื่องด&วยพี่สวนใหญจะอยูในชวงของ Gen B
(Baby Boomers) ที่เป%นประเภทมีหลักการ ทุมเท อุทิศชีวิตเพื่องาน มีระเบียบ ปฏิบัติตามระเบียบอยาง
เครงครัด ทํางานเป%นขั้นตอน ไมชอบการเปลี่ยนแปลงและมีความจงรักภักดีตอองคกรสูง ในขณะที่น&องเป%น
ประเภท Gen Y มีความคิดสร&างสรรค ชอบแสดงออก ชอบทํางานหลายอยางในเวลาเดียวกัน ชอบความ
หลากหลาย ชอบการเปลี่ยนแปลง มีความอดทนน&อย ในขณะที่กลุมข&าราชการในระดับชํานาญการพิเศษสวน
ใหญจะอยูในชวง Gen X ซึ่งชอบอะไรที่ไมเป%นทางการ มีเหตุผล ชอบความสมดุลระหวางชีวิตและงาน เครียด
และจริงจัง เชื่อมั่นในตัวเอง ชอบความเป%นระบบ ทํางานแบบเบ็ดเสร็จและชอบการวางแผน ดังนั้น เมื่อมีการ
ทํางานรวมกันเป%นทีม ในฐานะที่เป%น Team Leader จึงต&องมีความเข&าใจความแตกตางของพี่ น&องและเพื่อน
รวมงาน โดยอาศัยทักษะในการสื่อสาร (Communication) เข&าชวยเพื่อสร&างความสัมพันธอันดีทําให&เกิดการ
ขับเคลื่อนผลการดําเนินงานให&บรรลุเปwาหมาย เนื่องจากกลุมข&าราชการในระดับชํานาญการพิเศษจะเป%นกลุม
ที่รับคําสั่งมาถายทอดให&ทีมงานรับทราบและปฏิบัติ และเป%นกลุมที่ใกล&ชิดกับการบริหารจัดการและแก&ไข
ป{ญหาที่เกิดขึ้นขององคกรในเบื้องต&นทําให&ทักษะในการตัดสินใจ (Decision making) มีความจําเป%นในการ
แก& ไ ขป{ ญ หาในเบื้ องต& น สิ่ งที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให& ภ ารกิ จ ที่ ไ ด& รั บ มอบประสบความสํ า เร็ จ ขึ้ น อยู กั บ ภาวะผู& นํ า
(Leadership) ของ Team Leader
ผู&นํ า มี ห ลายประเภท ในทั ศนะของผู& อบรม ผู&นํ า ที่ จํ า เป%น ในองคกรภาคราชการ ได& แก Strategic
Thinker ซึ่งจะต&องรู&วาองคกรผลลัพธที่ต&องการคืออะไร (สิ่งที่ดีกวาสิ่งที่มีอยูเดิม) องคกรมีอะไร และสิ่งที่จะ
ปรับปรุงให&ดีขึ้นเพื่อให&ได&ผลลัพธที่ต&องการ/สิ่งที่ทําแล&วดีกวาเดิมคืออะไร โดยใช&เครื่องมือได&แก แผนกลยุทธ
เพื่อนําทางและชวยการบิหารจัดการงานและคนเพื่อสร&างและเพิ่มคุณคาให&องคกร ชวยบริหารงานและทําให&
ได&มาซึ่งทรัพยากร รวมทั้งชวยในการสร&างความชัดเจนและชอบธรรมในการใช&ทรัพยากร ทั้งนี้ ในการคิด
เชิงกลยุทธมี 3 ข&อห&ามกอนเริ่มคิด คือ (1) ห&ามมี scope การคิดที่แคบและเอาความคิดหรือมุมมองของตนเอง
เป%นที่ตั้งให&คิดแบบ Outside-In แล&วคอย Inside-Out (2) ห&ามคิดวากลยุทธที่ดีคือต&องทําเยอะและสูตร
สําเร็จอยูในตําราที่ทําหน&าที่เป%นแคแนวทางในการลดความผิดพลาดเทานั้น (3) ห&ามเริ่มต&นด&วยคําถามวาเรา
จะทําอะไร แตควรเริ่มที่โจทยที่ต&องการจะแก&หรือผลลัพธที่ควรบรรลุกอน ทั้งนี้ ข&าราชการในระดับชํานาญการ
พิเศษควรได&รับการเสริมสร&างสมรรถนะให&เป%นผู&นําประเภท Strategic Thinker ซึ่งจะทําให&สามารถจัดการการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดในป{จจุบันและสร&างความยืดหยุนให&องคกรบรรลุเปwาหมายโดยใช&วิธีคิดเชิงกลยุทธ ซึ่งทักษะ
ที่ต&องเสริมสร&างได&แก ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ การแก&ไขป{ญหาและการเจรจาตอรอง
ภาพรวมที่ได&จากการอบรม ทําให&มีข&อเสนอแนวคิดในการประยุกตใช&เพื่อให&เกิดการพัฒนาข&าราชการ
ให& เ หมาะสมกั บ การเปลี่ ย นแปลงของโลกป{ จ จุบั น โดยเริ่ มตั้งแตการสร&า งความตระหนั กรู& เข&าใจบทบาท

ภารกิ จ ของหนวยงานที่ ต& องตอบสนองความต& อ งการของประชาชนในฐานะข& า ราชการเป% น กลไกในการ
ขับเคลื่อนการบริหารและพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ควรเสริมสร&างสมรรถนะ เชน ความสามารถในการสื่อสาร การ
ตัดสินใจ การแก&ไขป{ญหาและการเจรจาตอรอง เพื่อสนับสนุนการทํางานที่มุงให&เกิดผลสัมฤทธิ์โดยการทํางาน
เป%นทีมและใช&วิธีการบริหารงานเชิงกลยุทธเพื่อตอบโจทยกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอไป

การปรับปรุงมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
โดยใช Competency และ Performance Based
จารุนันท แก+วทองนาค
นักทรัพยากรบุคคลชํานายการพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ระบบตําแหนงและวิทยฐานะของข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป%นระบบวิทยฐานะ
(Academic Rank Classification) เนื่องจากมีแนวคิดวาวิชาชีพครูเป%นวิชาชีพชั้นสูง เป%นตําแหนงที่ต&องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จึงควรกําหนดให&ข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาว สามารถเลื่อน
วิทยฐานะสูงขึ้นได&เป%นการเฉพาะตัว โดยไมต&องรอให&มีตําแหนงวางรองรับ เพื่อเป%นการจูงใจและเสริมสร&าง
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข&า ราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึก ษา
พ.ศ. 2547 ได&กําหนดให& ตํา แหนงข&า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ได&แก ตําแหนงครู ผู&บริหารสถานศึกษา ผู&บริหารการศึกษา และศึก ษานิเ ทศก เป%น ตํา แหนงที่มีวิท ยฐานะ
สูงขึ้นได&เฉพาะตัว ตั้งแตวิทยฐานะชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตามลําดับ
สําหรับมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น
มาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก&ไขเพิ่มเติม
ได&กําหนดวา ให& ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานตําแหนง มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานตําแหนงทางวิชาการของ
ข& า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาไว& เ ป% น บรรทั ด ฐานทุ ก ตํ า แหนง ทุ ก วิ ท ยฐานะ เพื่ อ ใช& ใ น
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงมาตรฐานวิ ชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา การอบรม ประสบการณ ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงานหรือผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน&าที่ ซึ่ง ก.ค.ศ. ได&กําหนดมาตรฐาน
ตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแตปp พ.ศ. 2548 เป%นต&นมา โดย
มาตรฐานตําแหนงฯ ที่กําหนด ประกอบด&วย หน&าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู&
ดํ า รงตํ าแหน ง วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ชาชี พ การให& ไ ด& รั บ เงิ นเดื อ น ทั้ ง นี้
ได& มี การกํ า หนดคุ ณภาพการปฏิ บั ติ งานของแตละวิ ทยฐานะไว& ด& ว ย โดยพิ จ ารณาจากระดั บ ความเข& มของ
กระบวนการปฏิบัติงาน เชน วิทยฐานะชํานาญการ มีการดําเนินการในระดับพื้นฐาน วิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ ต&องมี ความคิดริเริ่มสร& างสรรค การปรับประยุ กต วิ ทยฐานะเชี่ ยวชาญ มี การวิ เคราะห สั งเคราะห วิจั ย
สําหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ มีการวิจัยและการพัฒนา และถายทอดองคความรู& เป%นต&น มาตรฐานตําแหนง

และมาตรฐานวิทยฐานะจึงเป%นพิมพเขียว (Blueprint) ที่สําคัญตอระบบตําแหนงและวิทยฐานะของข&าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สภาพป: ญ หาของมาตรฐานตํ า แหนงและมาตรฐานวิ ท ยฐานะของขาราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา
1. หน&าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ อาจไมสอดคล&องกับบริบทของกฎหมาย
และการตอบสนองตอการขับเคลื่อนตอนโยบายสําคัญของรัฐบาล เชน นโยบายประชารัฐ ในสวนที่เกี่ยวข&องกับ
โครงการโรงเรียนประชารัฐ นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู& และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข&องกับการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ซึ่งต&องมีผู&บริหารสถานศึกษา และครูผู&สอนที่มีสมรรถนะและมีผลสัมฤทธิ์สูง ในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติให&บังเกิดผลอยางเป%นรูปธรรม
2. การไมกํ าหนดสมรรถนะของแตละตํา แหนง/วิทยฐานะ ไว& อยางชัด เจน ทําให& ขาดจุ ดเน& น
ในการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหา หลักเกณฑและวิธีการให&ข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป%นต&น
3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู&ดํารงตําแหนง ที่กําหนดไว&ยังไมมุงเน&นการสั่งสมประสบการณวิชาชีพ
และประสบการณการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเทาที่ควร
4. ระดับความเข&มของคุณภาพการปฏิบัติงานที่แตกตางกันในแตละวิทยฐานะ มุงเน&นกระบวนการ
ปฏิบัติงานในเชิงวิชาการ มากกวาผลผลิตหรือผลลัพธของงาน (คุณภาพผู&เรียน) ทําให&ในการกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการฯ ที่เกี่ยวข&อง เชน หลักเกณฑและวิธีการให&ข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะ ให& ความสําคั ญกั บผลงานทางวิ ชาการและผลการพั ฒนาคุ ณภาพผู& เรียน ซึ่ งผลการพั ฒนาคุณภาพผู& เรี ยน
ดังกลาว มักจะนํามาใช&ประโยชนเฉพาะเมื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ แตอาจไมดําเนินการอยางตอเนื่อง ซึ่งในป{จจุบัน
มีประเด็นคําถามสาธารณะที่สําคัญคือ วิทยฐานะครูที่สูงขึ้นไมสัมพันธกับคุณภาพผู&เรียน
5. มิได&กําหนดให&มีการประเมิน เพื่อกํากับ ติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
แนวคิดสําคัญที่ไดรับจากการอบรมและการศึกษาดูงาน
1. Management Competency Development โดย ผู&ชวยศาสตราจารย ดร.พลิศา รุงเรือง
และอาจารยกมลวรรณ รามเดชะ
ได&ทราบถึงความหมายของ Competency ตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดใช&ภาษาไทยวา
“สมรรถนะ” หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป%นผลมาจาความรู& ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ที่
ทําให& บุคคลสามารถสร&า งผลงานที่ โดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่ นๆ ในองคกร องคกรที่ มีการบริห ารจั ดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ยที่ ดี จะกํ า หนดหมวดหมู ของพฤติ ก รรมการทํ า งานที่ อ งคกรคาดหวั ง อั น นํ า ไปสู ผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีที่สุด โดยพิจารณาจากพฤติกรรมในการทํางานและผลการปฏิบัติงานที่เป%นเลิศโดดเดน สมรรถนะ
ต&องเป%นพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได& วัดประเมินได& เข&าใจได& เรียนรู&และปรับเปลี่ยนได& และนําไปสูผลสัมฤทธิ์

สําหรับระบบราชการไทยได&มีการกําหนดสมรรถนะหลัก (Core competency) ซึ่งเป%น
สมรรถนะที่ข&าราชการทุกคนจําเป%นต&องมี ต&องเป%น และต&องทํา เพื่อให&สมรรถนะของหนวยงานบรรลุผลตาม
วิสัยทัศนที่ตั้งไว& และสมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional competency) ซึ่งเป%นสมรรถนะที่ข&าราชการ
แตละกลุมงานต&องมี ต&องเป%นและต&องทําตามความจําเป%นของแตละลักษณะงาน การจะพิจารณาแตงตั้งบุคคล
ให&ดํารงตําแหนงใด หรือระดับใด ควรมีการประเมินสมรรถนะทั้ง 2 สวน และสามารถนําผลการประเมินไปใช&
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงได&ตอไป
2. การวางแผนกลยุทธI โดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก
การวางแผนกลยุทธ เป%นแนวทางที่ชวยเพิ่มคุณคาให&กับองคกร มากกวาที่เคยเป%นมา โดย
แผนกลยุทธที่ดีต&องเริ่มต&นที่ ผลลัพธ (Result) ที่ท&าทายกวาเดิม หรือมีคุณคามากกวาเดิม เริ่มด&วยการคิดที่วา
“ผลลัพธที่ต&องการบรรลุ หรือโจทยที่เราต&องการแก& และมีคุณคาในมุมมองของเจ&าของทรัพยากร
คือ
อะไร” การคิดเชิงกลยุทธ ไมใชการเริ่มจากศูนย แตเป%นการนําของเดิมมาตอยอด เพื่อให&บรรลุเปwาหมายได&เร็ว
ขึ้น โดยมีสมการ (Simple Rule) ของการคิดเชิงกลยุทธคือ
c)

b)
ของเดิมทําได

ควรทําเพิ่ม

a)
อยากได / ควรได

+y
3. การทํางานเปKxนทีมที่มีประสิทธิภาพ โดย รองศาสตราจารยI
ดร.วิชิตา รักธรรม z
ขั้นตอนของสูความสําเร็จของการทํางานเป%นทีม ประกอบด&วย 3 ขั้นตอนสําคัญ ได&แก
3.1 ความเข&าใจและรับผิดชอบรวมกัน (Share) สมาชิกในทีมยึดมั่นตอวัตถุประสงครวมกัน
มีเปwาหมายเฉพาะที่เป%นของทีม สมาชิกมีความเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของตนและทีมงาน
3.2 ความหวงใยดูแลกัน ไว&เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Care) สมาชิกเชื่อวาบทบาทหน&าที่ของ
ทุกคนมีความสําคัญและให&ความเคารพในสิทธิของแตละบุคคล
3.3 การติดตอสื่อสารกันอยางเปoดเผย (Communicate) มีความชํานาญและการปฏิสัมพันธ
ในการทํางานเป%นทีม
4. การศึกษาดูงานที่บริษัท Rakuten
Rakuten เป%นบริษัทขายสินค&าออนไลน ซึ่งมีบริการธุรกิจมากกวา 126 กลุมธุรกิจ มีสินค&าบน
ระบบออนไลน มากกวา 299 ล&านรายการ/ไอเทม ร&านค&าพันธมิตรทางธุรกิจกวา 59,000 แหง และมีสมาชิก/
ลูกค&าทั้งญี่ปุ^นและทั่วโลกกวา 137 ล&านคน อีกทั้งมียอดขายสูงถึง 9.1 ล&านล&านเยน
Rakuten ได&สร&างวัฒนธรรมองคกรให&แข็งแกรง ภายใต&หลัก 5 ประการเพื่อความสําเร็จ
(Five Principles for Success) ได&แก

1.
2.
3.
4.
5.

ต&องปรับปรุงแก&ไขเสมอ ต&องก&าวหน&าเสมอ (Always Improve, Always Advance)
มุงมั่นในความเป%นมืออาชีพ (Passionately Professional)
ตั้งสมมติฐาน --> ลงมือปฏิบัติ --> ทําให&เกิดผล --> พัฒนาให&เป%นระบบ
ต&องสร&างความพึงพอใจสูงสุดแกลูกค&า (Maximize Customer Satisfaction)
เร็ว!! เร็ว!! เร็ว!! (Speed!! Speed!! Speed!!)

โดยได&นําหลัก 5 ประการเพื่อความสําเร็จดังกลาว มากําหนดเป%นสมรรถนะ จํานวน 11
สมรรถนะ และกําหนดเกณฑการวัด ในแตละสมรรถนะแตกตางกันไปตามระดับของพนักงาน ซึ่ง
แ
บ
ง
อ
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6 ระดับ การที่พนักงานจะได&รับการเลื่อนระดับ จะพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะ (Competency)
และผลการปฏิ บัติงาน (Performance) เป%นสําคัญ โดยต&องแสดงให& เห็นถึง การบรรลุ เปwาหมายที่ท&าทายตาม
สมรรถนะและผลการปฏิบัติงานที่กําหนดของตําแหนง/ระดับที่จะเลื่อนสูงขึ้น
การศึกษาดูงานที่ National Personnel Authority (NPA)
NPA เป%นองคกรกลางในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ของประเทศญี่ปุ^น ซึ่งให&ความสําคัญกับ
การสรรหาบุ คคลที่ มี ศัก ยภาพเข& า สู ระบบราชการ และมี ร ะบบการพั ฒ นา การสั บ เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นงาน
(Regular personnel transfers/reshuffles) รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป%นระยะๆ โดยจะมีการ
ประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) เป%นประจําทุกปp และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Performance Evaluation) เป%นประจําทุก 2 ปp โดยมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด (KPIs)
ของแตละตําแหนง/ระดับไว&อยางชัดเจน เพื่อประโยชนในการพิจารณาเลื่อนตําแหนง โยกย&าย หรือการพัฒนา
ขอเสนอแนวคิดในการปรับปรุงมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในฐานะที่ ผู&เ ขี ย นเป% น เจ& า หน& า ที่ ผู& รับ ผิ ด ชอบในการปรั บ ปรุงมาตรฐานตํ า แหนงและมาตรฐาน
วิทยฐานะของข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีข&อเสนอในการประยุกตแนวคิดที่ได&รับจากการอบรม
และศึกษาดูงาน มาใช&ในการปรับปรุงมาตรฐานตําแหนงฯ โดยใช& Competency และ Performance Based
ดังนี้
1. ปรับปรุงหน&าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของแตละตําแหนงให&สอดคล&องกับ
บริบทของกฎหมาย และการดําเนินงานตามนโยบาย โดยเฉพาะในขณะนี้ได&มีคําสั่งของหัวหน&าคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ รวม 3 ฉบับ ที่เกี่ยวข&องกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งทําให&
บริบทในการปฏิบัติงานของข&าราชการครูฯ แตละตําแหนงเปลี่ยนแปลงไป จึงจําเป%นต&องมีการศึกษา วิเคราะห
และปรับปรุงเพื่อให&มีความสอดคล&อง รองรับการดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

2. กําหนดความรู& ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป%นของแตละตําแหนง/วิทยฐานะ
ซึ่งเป%นการกําหนดเพิ่มเติมจากมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะเดิม เพื่อให&การกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เชน การสรรหา การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ การพัฒนา ฯลฯ มีจุดเน&น
และมีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดหลัก Competency based ทั้งยังเป%นแนวทางให&ข&าราชการครูฯ
ได&มีการพัฒนาความรู& ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของตนเอง ให&มีศักยภาพสูงขึ้นเป%นประโยชนตอการ
ปฏิบัติหน&าที่
3. ปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบั ติ ข องผู& ดํ า รงตํ า แหนง ให& มุ งเน& น การสั่ งสมประสบการณวิ ชาชี พ และ
ประสบการณการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เชน การเพิ่มระยะเวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของ
ครู ที่จะเข&า สู ตํ าแหนงผู& บ ริห ารสถานศึ กษาให&มากขึ้น การไมกํ า หนดให&ครู ที่ไมมีป ระสบการณบริห ารเข& า สู
ตําแหนงผู&บริหารสถานศึกษาได&โดยตรง เป%นต&น
4. กํ า หนด มาตรฐานของผลงานที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ห น& า ที่ แทน คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน
ซึ่งเป%นกลยุทธที่สําคัญตอการปรับปรุงมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะให&มีความสอดคล&องเชื่อมโยง
กับการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลัก Performance based กลาวคือ ป{จจุบันในการประเมิน
วิทยฐานะ ได&มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPIs) ในการประเมินอยูแล&ว แตมิได&นํามาใช&เป%นคุณสมบัติในการขอรับการ
ประเมิน จึ งทําให& รัฐ ต&องเสี ยงบประมาณในการประเมิน ครูที่อาจมี ผลงานที่เ กิด จากการปฏิบั ติ หน& าที่ ไมได&
มาตรฐาน ซึ่งหากในมาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ กําหนดมาตรฐานของผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน&าที่ไว&ให&มีระดับความเข&มที่แตกตางกันในแตละวิทยฐานะ จะเป%นการเพิ่มคุณคาอยางสําคัญตอระบบตําแหนง
และวิทยฐานะ โดยจะทําให& สามารถกํ าหนดคุณสมบัติของผู&ที่ขอมีห รือเลื่อนวิ ทยฐานะได&วาต&องมีผลงานฯ
ได& ม าตรฐานเสี ย กอน จึ ง จะยื่ น คํ า ขอฯ ได& และแม& จ ะได& รั บ วิ ท ยฐานะสู งขึ้ น แล& ว ก็ ยั งคงต& องรั กษาผลการ
ปฏิบัติงานให&ได&มาตรฐานตอไป โดยมีการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานเป%นรายปp อยางตอเนื่อง
หากไมได&มาตรฐานอาจนํามาตรการการประเมินเพื่อดํารงไว&ซึ่งตําแหนงและวิทยฐานะ ตามที่กําหนดไว&ใน
กฎหมายมาใช&บังคับ ซึ่งจะทําให&ครูมุงมั่นพัฒนาผู&เรียนอยางตอเนื่อง สงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โดยภาพรวม
ทั้งนี้ ในการดําเนินการในเรื่องดังกลาวให&ประสบผลสําเร็จ เจ&าหน&าที่ผู&รับผิดชอบจําเป%นต&องมี
ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานและการบริหารงานหลายด&าน อาทิ ทักษะในการสื่อสาร การตัดสินใจ
การประสานสัมพันธ ภาวะผู&นํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทักษะในการทํางานเป%นทีมที่มีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถ
ผลักดันให&เกิดการปรับปรุงระบบตําแหนงและวิทยฐานะข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให&ประสบ
ผลสําเร็จได&อยางเป%นรูปธรรม

บทบาทและการพัฒนาสมรรถนะขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหบรรลุเปXาหมายขององคIกรรวมกัน
จิตติมา เลาหพจนารถ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
1. ขอมูลองคIกร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป%นหนวยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีหน&าที่ความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการ กํากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึง วัตถุอันตราย ด&านการผลิต สิ่งแวดล&อม ความปลอดภัย
ตามกรอบของกฎหมายและข&อตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวข&อง
วิสัยทัศนI สังคมเชื่อมั่นในการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมสูระดับสากล
คานิยม ให&บริการรวดเร็ว เป%นธรรม โปรงใส ใช&เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใสใจสิ่งแวดล&อม พร&อม
ความปลอดภัย
พันธกิจ
1. บริหารจัดการ กํากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงวัตถุอันตราย ด&านการผลิต สิ่งแวดล&อม
ความปลอดภัย ตามกรอบของกฎหมายและข&อตกลงระหวางประเทศ
2. สงเสริม สนับสนุนข&อมูลและองคความรู&ด&านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล&อม ความปลอดภัย วัตถุ
อันตราย พลังงาน และความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อประโยชนในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
3. พัฒนาสมรรถนะองคกรและบุคลากร
วัฒนธรรมองคIกร ทํางานด&วยความมุงมั่น สัมพันธฉันทพี่น&อง สอดคล&องการเปลี่ยนแปลง
2.ภาพรวม/แนวคิดที่ไดรับจากการอบรม
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะสําหรับข&าราชการระดับชํานาญการพิเศษ แบงการอบรมเป%น 2 สวน
2.1 สวนแรก ในระหวางวันที่ 13-15 มิถุนายน 2559 เป%นการอบรมให&ความรู&เกี่ยวกับความสําคัญและ
การประเมินสมรรถนะที่จําเป%นเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การวางแผนเชิงกลยุทธเพื่อพัฒนาองคกรอยาง
มีประสิทธิภาพ และการทํางานเป%นทีมอยางมีประสิทธิภาพ ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

แนวคิดและความรูที่ไดรับจากการอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณIระหวางผูเขาอบรมและ
วิทยากร พบวาการวางแผนเชิงกลยุทธที่ดีมีความสําคัญในพัฒนาและนําองคกรให&เป%นไปตามเปwาหมายที่ตั้งไว&
ได& อยางมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยจะต& องมี การตั้ งเปw า หมายในระยะยาว โดยพิ จ ารณาตอยอดจากผลงาน หรื อ
ความสามารถที่มีอยู และหาวิธีหรือแนวทางเพื่อบรรลุเปwาหมายนั้นอยางเป%นระบบ โดยจะต&องทําให&ผู&รวมงาน
ทุกคนเข&าใจเปwาหมาย รวมแรงรวมใจทํางานเป%นทีมให&บรรลุเปwาหมายที่ตั้งไว& และต&องมีระบบการประเมิน
สมรรถนะและผลการปฏิบัติงานบุคคลที่กําหนดหัวข&อและจุดประสงคอยางละเอียดชัดเจน
2.2 สวนที่ ส อง ในระหวางวั น ที่ 20-24 มิ ถุน ายน 2559 เป% น การศึ กษาดู ง าน สถาบั น การศึ ก ษา
หนวยงานภาครัฐ และเอกชน ณ ประเทศญี่ปุ^น ได&แก มหาวิทยาลัยโตเกียว บริษัท Hitachi หนวยงานบริหาร
บุคลากรภาครัฐ (National Personnel Authority: NPA) กระทรวงเศรษฐกิจ การค&าและอุตสาหกรรม
(Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) บริษัท Rakuten และกระทรวงการคลัง (Ministry of
Finance: MOF)
แนวคิดและความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน พบวาแนวทางการบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐของ
ประเทศญี่ปุ^น จะเปoดรับสมั ครข&าราชการประจําทุกปp ในชวงเดือนเมษายน (หนึ่ งเดือนหลังจบปpการศึกษา)
โดยแบงเป%น 4 กลุม ได&แก กลุมทั่วไป กลุมเฉพาะทาง กลุมที่มีความสามารถโดดเดน และกลุมผู&มีประสบการณ
จากภาคเอกชน มีระบบในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง มีการหมุนเวียนงานอยางสม่ําเสมอและ
สามารถหมุนเวียนงานตางกระทรวงได& มีการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานบุคคลที่กําหนดหัวข&อ
และจุดประสงคที่ชัดเจน มีการประเมินตนเอง และสัมภาษณ สวนภาคเอกชนจะเน&นการมีวิสัยทัศน พันธกิจ
และคานิยมขององคกรที่ชัดเจน มีการพัฒนาสงเสริมบุคลากร ให&เข&าใจเปwาหมายและมีแรงจูงใจเพื่อรวมใจ
ทํางานให&บรรลุเปwาหมายที่ตั้งไว& โดยมีระบบการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานบุคคลที่กําหนดหัวข&อ
และจุดประสงคชัดเจนแบงอยางละเอียดยอยหลายขั้น
3. ขอเสนอแนวคิดและบทบาทในการพัฒนาสมรรถนะขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหบรรลุเปXาหมายขององคIกรรวมกัน
ข&าราชการระดับชํานาญการพิเศษ นับวาเป%นบุคลากรที่สําคัญ มีความเชื่อมั่นในตัวเองและงานที่
รับผิดชอบ เนื่องจากมีประสบการณและสั่งสมองคความรู&ในการปฏิบัติงานมาในชวงระยะเวลานานพอสมควร
อีกทั้ง ข&าราชการระดับชํานาญการพิเศษบางสวนที่ทําหน&าที่ในฐานะผู&อํานวยการสวนจะต&องเป%นผู&ที่มีบทบาท
สําคัญในการเชื่อมตอระหวางผู&บริหารองคกรและข&าราชการผู&ปฏิบัติงาน ในการรับนโยบายมาถายทอดและ
ดําเนินการปฏิบัติโดยมุงเน&นการทํางานให&เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให&บรรลุเปwาหมายขององคกรรวมกัน
ในสวนของการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติงานแหงชาติวาด&วยการห&ามอาวุธเคมี ซึ่งเป%นหนวยงาน
ระดับสวนอยูภายใต&สํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทําหน&าที่เป%นหนวยงานระดับชาติ
(National Authority: NA) รับผิดชอบในการดําเนินการปฏิบัติให&เป%นไปตามพันธกรณี/ข&อตกลงภายใต&
อนุสัญญาห&ามอาวุธเคมี (Chemical Weapons Convention) ที่ประเทศไทยได&เข&ารวมเป%นภาคีสมาชิก

อัตรากําลังข&าราชการผู&ปฏิบัติงานในศูนยฯ มีจํานวนเพียง ๓ คน และเป%นระดับชํานาญการพิเศษ
ทั้งหมด ดังนั้น การบริหารจัดการเพื่อการทํางานให&บรรลุเปwาหมาย จึงควรจะเน&นการทํางานเป%นทีมอยางมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาภาวะผู&นํา และการประเมินสมรรถนะที่จําเป%นในการปฏิบัติงานอยางเป%นระบบและ
ชัดเจนเพื่อการพัฒนางานและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3.1 การทํางานเปKนทีมอยางมีประสิทธิภาพ
การทํางานเป%นทีมให&มีประสิทธิภาพและประสพความสําเร็จได& สมาชิกในทีมจะต&องมี
คุณสมบัติประกอบด&วยกัน 3 สวน คือ
- ความเข&าใจและรับผิดชอบรวมกัน (Share)
สมาชิ ก ในที มต& องมี วั ต ถุ ป ระสงครวมกั น และมี เ ปw า หมายเฉพาะที่ เ ป% น ของที ม เชื่ อ มั่ น ใน
ศักยภาพและความสามารถของตนและทีมงาน
- ความหวงใย ดูแล และเชื่อใจกัน (Care)
สมาชิกต&องเชื่อวาบทบาทและหน&าที่ของทุกคนมีความสําคัญ และให&ความเคารพในสิทธิของ
แตละบุคคล
- การติดตอสื่อสารกันอยางเปoดเผย (Communicate)
สมาชิกในทีมต&องมีการติดตอสื่อสารกันกันอยางเปoดเผยเพื่อให&สามารถเข&าใจซึ่งกันและกันได&ดี การปฏิบัติงาน
บางอยางจําเป%นต&องอาศัยความรวมมือจากสมาชิกอื่นในทีมด&วยเพื่อให&ได&ผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งไว&
การสื่อสารที่ดีควรจะต&องเป%นแบบสองทางคือ ต&องเป%นทั้งผู&สงสารและผู&รับสารที่ดีในเวลาเดียวกัน การเป%นผู&รับ
สารที่ดี จะทําให&สามารถรับรู& จับประเด็น ที่มีผู&ส งสารมาให&ได&อยางถูกต& อง ผู& สงสารที่ดีก็ควรจะต&องมีความ
ชัดเจนในการถายทอดความคิด และมีทักษะในการพูดเพื่อโน&มน&าวให&ผู&รับสารคิดและยอมรับอยางมีเหตุผล
3.2 ภาวะผูนํา
บุคคลที่มีภาวะผู&นําคือ ผู&ที่มีวิสัยทัศน เข&าใจการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลตอกลุมและสามารถชี้นําให&เกิด
การเปลี่ยนแปลงเพื่อให&การทํางานหรือองคกรดําเนินงานบรรลุเปwาหมายตามที่ตั้งไว&ได& และมีความสามารถ
หรือความตั้งใจที่จะรับบทในการเป%นผู&นําของกลุมในการทํางานเพื่อให&บรรลุเปwาหมาย ภาวะผู&นําไมจําเป%นต&อง
มีเฉพาะในระดับผู&บริหารเทานั้น ผู&ปฏิบัติงานทั่วไปหรือผู&นํากลุมการทํางานก็ควรจะต&องมีภาวะผู&นําหรือ ต&อง
ได&รับการพัฒนาให&มีภาวะผู&นําด&วย เพื่อให&สามารถปฏิบัติงานตามเปwาประสงคในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง
หรืออาจเป%นผู&นําการเปลี่ยนแปลงขององคกรได&อยางมีประสิทธิผล ซึ่งผู&นําที่ดีในการที่จะนําทีมให&ประสพ
ความสําเร็จได& จะต&องมีทักษะความสามารถในการประสานงานด&านตัวบุคคลและการประสานงานด&านการ
ทํางานไปด&วยพร&อมกัน
3.3 การประเมินสมรรถนะที่จําเปKนในการปฏิบัติงานอยางเปKนระบบ ชัดเจน และยุติธรรม เพื่อ
การพัฒนางานและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เพื่อให&การทํางานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและเป%นไปตามเปwาหมายที่วางไว& จําเป%นต&องมีการ
กําหนดสมรรถนะให&เหมาะสมกับตําแหนงงานที่รับผิดชอบ และประเมินสมรรถนะ ผลการปฏิบัติงานอยางเป%น
ระบบ ชัดเจนและยุติธรรม เพื่อนําผลการประเมินที่ได&มาเพื่อพัฒนางานและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเป%น
ตัวชี้วัดผลงานประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

แนวคิด มุมมองจากหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะสําหรับขาราชการระดับ
ชํานาญการพิเศษ
ชญาธร เรืองดิษฐ
ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กิจกรรมของโครงการฝEกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะสําหรับข&าราชการระดับชํานาญ
การพิเศษ ประจําปp 2559 จัดขึ้นระหวางวันที่ 13-30 มิถุนายน 2559 โดยมีกิจกรรมหลัก 2 สวนด&วยกัน
กิจกรรมแรกเป%นการเสริมสร&างความรู& ทักษะและสมรรถนะด&านการบริหารจัดการองคกร การวางแผนกลยุทธ
การวิเคราะหและแก&ป{ญหา กิจกรรมสวนที่สองเป%นการศึกษาดูงานขององคกรชั้นนําทั้งภาครัฐ เอกชนและ
สถาบันการศึกษา ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ^น
จากการเข&ารวมฝEกอบรมในกิจกรรมแรก องคความรู&หลักที่ได&รับและมีความเข&าใจ
มากขึ้น คือ เรื่องวิธีในการวางกลยุทธ
กลยุทธเป%น สวนสํ าคั ญ ที่จ ะทํ าให&งานประสบความสํา เร็ จตามเปwา หมายที่ตั้ งไว& ดังนั้น องคกรและ
หนวยงานตางๆ จึงจําเป%นต&องวางกลยุทธที่ดี แผนกลยุทธไมได&เป%นแคแนวทางในการปฎิบัติหน&าที่ แตเป%น
แนวทางที่ชวยเพิ่มคุณคาให&กับการปฎิบัติงานและการบริหารงานขององคกร
ดร.รัฐ ธนาดิเรก ได&อธิบายและเพิ่มความเข&าใจในแกนแท&ของการวางกลยุทธไว&ดังนี้ กลยุทธควรเริ่ม
จากการตั้งโจทยที่ท&าทายกวาเดิม โดยมี 3 ข&อห&ามกอนเริ่มคิดกลยุทธ คือ
1. ห&ามมี scope การคิดที่แคบเหมือนไกที่อยูในราง ควรมี scope การคิดที่กว&าง คิดแบบ
outside-in แล&วคอย outside-out
2. ห&ามคิดที่จะทําให&ทุกอยางให&สมบูรณแบบ
3. ห&ามคิดเริ่มต&นวาจะทําอะไรดี ให&เริ่มด&วยโจทยที่มีคุณภาพ ควรเริ่มด&วยการคิดที่วา ผลลัพธที่
ต&องการบรรลุหรือโจทยที่เราต&องการแก&และมีคุณคาคืออะไร
สมการของการคิดเชิงกลยุทธ
X +Y=Z

การคิดเชิงกลยุทธให&คิดโดยเริ่มจาก Z คือสิ่งที่อยากได& ควรได&จากนั้นมาพิจารณา X สิ่งที่มีอยู สิ่งที่
ทําได& เพื่อวิเคราะหหา Y สิ่งที่ต&องทําเพิ่ม

นอกจากนั้นได&มีการเรียนรู&เกี่ยวกับภาวะผู&นํา การทํางานเป%นทีม การสื่อสารในองคกร และที่สําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือได&แลกเปลี่ยน มุมมองประสบการณจากผู&เข&ารวมฝEกอบรมทานอื่น
การไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ^น มีโอกาสได&ไปดูงานที่บริษัทเอกชน 2 แหง คือ บริษัท Hitachi และบริษัท
Rakuten Ichiba
บริษัท Hitachi เป%นองคกรที่มีการกําหนดวิสัยทัศนชัดเจน วิสัยทัศนของบริษัท คือ Inspire the next
บริษัทสามารถดําเนินงานตามวิสัยทัศนที่ตั้งไว&ได&อยางเป%นรูปธรรม โดยการสร&างนวัตกรรมด&านตางๆอยาง
ตอเนื่องและหลากหลาย แตละนวัตกรรมที่สร&างสรรคล&วนเป%นนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช&ประโยชนได&จริงและ
มี ก ารนํ า ระบบสารสนเทศมาสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งาน มี การทดลองและวิ เ คราะหข& อมู ล อยางเป% น ระบบ
วิเ คราะหป{ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น เพื่ อนํ าไปพัฒ นาหรือสร&า งสรรนวัต กรรมที่ เ หมาะสมกั บป{ ญ หานั้น เชน จากการ
วิเคราะหประเทศสิงคโปรพบวามีป{ญหาเรื่องทรัพยากรน้ํา จึงได&มีการนําระบบสารสนเทศมาใช&เพื่อจัดการ
แก&ป{ญหาการขาดแคลนน้ํา ให&มีการหมุนวี ยนนําน้ํ ากลับมาใช&อีกครั้ง ซึ่งหลักการคิด ของบริ ษัท Hitachi นี้
สอดคล&องกับสมการของการคิดเชิงกลยุทธของดร.รัฐ ธนาดิเรก ที่ได&กลาวไว&ข&างต&น
บริษัท Rakuten Ichiba เป%นอีกบริษัทหนึ่งที่มีโอกาสได&ไปดูงาน เป%นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Ecommerce และเปwาหมายทางธุรกิจของ Rakuten คือ ต&องการเป%นบริษัทธุรกิจ E-commerce อันดับ 1
ของโลก บริ ษัทนี้ เ ป% น บริ ษัท ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ได& อยางรวดเร็ ว โดยบริ ษัทได& พัฒ นารู ป แบบธุ ร กิ จ และ
สภาพแวดล&อมขององคกรให&เอื้ออํานวยตอการไปสูเปwาหมาย โดยได&สร&างวัฒนธรรมองคกรให&แข็งแกรงภายใต&
ปรัชญา “Rakuten Shugi” หรือวิถีแหง Rakuten ซึ่งประกอบไปด&วย 4 เรื่องสําคัญ คือ Code of ethics,
Brand concept, Principles for success และ Way to work
การที่บริษัทมีการกําหนดเปwาหมายการทํางานที่ชัดเจน มีการสร&างวัฒนธรรมองคกรตามวิธี
แหง Rakuten ซึ่งทุกอยางมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน จึงทําให&บุคลากรเข&าใจและสามารถทํางาน
เพื่อให&บรรลุตามเปwาหมายของบริษัทได&
นอกจากนั้ น ได& มี โ อกาสดู ง านในสวนราชการ เชน กระทรวงการคลั ง (MOF) กระทรวง
เศรษฐกิจ การค&าและอุตสาหกรรม (METI) พบวาลักษณะเฉพาะอยางหนึ่งของการทํางานในสวนราชการของ
ประเทศญี่ปุ^น คือ การสลับหมุนเวียนงานทุก 1-2 ปp ซึ่งข&อดีของการสลับหมุนเวียนงานเชนนี้ จะเป%นการเปoด
โอกาสให&เจ&าหน&าที่ได&เรียนรู&งานและเพิ่มพูนทักษะที่แตกตางจากเดิม ทําให&มีความรู&และประสบการณในการ
ทํางานหลายๆด&าน แตเจ&าหน&าที่ต&องเป%นคนที่ใฝ^รู&และเปoดใจในการเรียนรู&สิ่งใหม
มุมมองเกี่ยวกับประเด็นทางด&านสุขภาพ
จากการเข&าเยี่ยมชมกระทรวงเศรษฐกิจ การค&าและอุตสาหกรรม (METI) มีแนวคิดทางด&านบริการ
สุขภาพอยางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากมากกวาหนึ่งในสามของงบประมาณด&านสาธารณสุขถูกนําไปใช&กับการ
รักษาโรคไมติดตอ (non – communicable diseases) เชน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ซึ่งสาเหตุ

สําคัญของโรคเหลานี้ เกิดจากรูปแบบการใช&ชีวิตที่ไมเหมาะสมและเป%
มเหมาะสมและเป%นโรคที่สามารถปwองกันได& ดังนั้นระบบ
สาธารณสุขของประเทศญี่ปุ^นจึงได&เปลี่ยนจากนโยบายการมุงรักษาโรคเรื้อรัง เป%นนโยบายการปwองกันและ
สงเสริมสุขภาพแทน
METI ได&ยกตัวอยางนโยบาย
นโยบายการสงเสริมสุขภาพเพื่อปwองกันโรค เบาหวาน (ตามแผนภาพด&
ตามแผนภาพด&านลาง)
นลาง
โดยมีนโยบายสนั
สนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมด&านสุขภาพ เพิ่มระบบบริ
ระบบบริการที่สงเสริมการปwองกันโรค เชน
บริการเกี่ยวกับอาหารสุขภาพ การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับผู&สูงอายุ

จากความคิดเห็นสวนตัว เห็นด&วยกับนโยบายนี้อยางยิ่งเนื่องจากในระยะยาว
ะยาว นโยบายทางด&านปw
น องกัน
สุขภาพจะมีมีการใช&ทรัพยากรที่น&อยกวาทั้งในแงงบประมาณและกําลังคน รวมทั้งสงเสริมให&ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
หากนํามาปรับใช&ในงานสงเสริมทันตสุขภาพเพื่อปwองกันโรคฟ{นผุในเด็ก มีแนวคิดและข&อเสนอแนะ
ดังนี้
โดยทั่ ว ไปโรคฟ{ น ผุ ในเด็ กมี ส าเหตุ ในการเกิ ดโรคจากหลายป{ จ จั ย ด& ว ยกั
ย กั น สาเหตุ ห นึ่ งที่ สํ า คั ญ คื อ
อาหารและขนม นโยบายระดับ ประเทศที่ควรสนับสนุนเพื่อสงเสริมการปwองกันฟ{นผุ เชน
1. การควบคุมสื่อโฆษณาเกี่ยวกับขนม รวมทั้งให&ความรู&ในการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมโดยใช&
สื่อที่สามารถเข&าถึงเด็กได&งาย
2. สนับสนุนการจําหนายอาหาร/ขนมที
หนายอาหาร
่ได&รับฉลาก tooth friendly เพื่อเป%นทางเลือกในการบริโภค
อาหารที่มีความเสี่ยงตอการเกิดฟ{นผุต่ํา
3. การควบคุมดูแลเกี่ยวกับชนิดของอาหารที
ของอาหาร ่อนุญาตให&ขายในบริเวณโรงเรียนเพื
เพื่อสร&างสิ่งแวดล&อมที่ดี
เอื้อตอการสงเสริมทันตสุขภาพ

ในชวงสุดท&ายของการอบรมหลักสูตรนี้ รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม ได&สรุป แนวทางในการพัฒนางานไว&ดังนี้
มองมุมกว&างรู&เขารู&เรา

อะไรที่เราต&องการ

Strategy/เราต&องทําอยางไร

Leader / Team

ติดตามผล/ประเมิน/continuous
improvement

ซึ่งได&นําแนวคิดนี้มาปรับใช&ในการพัฒนางานของตนเอง ดังนี้
มองมุมกว&าง รู&เขารู&เรา
ป{จจุบันผู&ฝEกอบรมปฎิบัติงานตําแหนงทันตแพทยชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หน&าที่
ความรับผิดชอบหลัก คือ ตรวจ รักษา สงเสริมสุขภาพชองปากและให&คําแนะนําในการดูแลทันตสุขภาพ ใน
ผู&ป^วยเด็ก ตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปp
ป{ญหาในการทํางานป{จจุบันพบวา ผู&ป^วยเด็กที่มีความยุงยากซับซ&อนมีป{ญหาในการเข&าถึงการเข&ารับ
บริการทางทันตกรรม ตัวอยางผู&ป^วยในกลุมนี้ เชน ผู&ป^วยเด็กเล็กที่ไมให&ความรวมมือในการรักษา ผู&ป^วยเด็กที่มี
โรคประจําตัว เชน โรคหัวใจ มะเร็งเม็ดเลือดขาว รวมทั้งกลุมเด็กพิเศษ เชน ออทิสติก ผู&ป^วยที่บกพรองด&าน
สติป{ญญา ซึ่งในผู&ป^วยกลุมนี้หากมีป{ญหาฟ{นผุในระดับรุนแรง จําเป%นต&องได&รับการรักษาทางทันตกรรมภายใต&
การดมยาสลบ

การรักษาทางทันตกรรมภายใต&การดมยาสลบเป%นการรักษาที่มีความยุงยากมากกวาการรักษา
บนเก&าอี้ทําฟ{นตามปกติ โรงพยาบาลสวนใหญที่สามารถให&การรักษาได& คือ โรงพยาบาลขนาดใหญ คณะทันต
แพทยศาสตรของมหาวิทยาลัยตางๆ
กลุมงานทันตกรรมเริ่มให&การรักษาทางทันตกรรมภายใต&การดมยาสลบตั้งแตปpพ.ศ.2552 เดิมให&การ
รักษาผู&ป^วยเฉพาะในเขตจังหวัดภูเก็ต และในกรณีผู&ป^วยที่โรคทางระบบซับซ&อนจําเป%นต&องสงตอเพื่อรับการ
รักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร
ป{ จ จุ บั น โรงพยาบาลวชิ ร ะภู เ ก็ ต เป% น โรงพยาบาลศู น ยที่ มี ศั กยภาพสู ง มี บุ คลากรสหสาขาวิ ช าชี พ
ครอบคลุมทั้งกุมารแพทย วิสัญญีแพทยและทันตแพทยเฉพาะทางสําหรับเด็ก จึงสามารถให&การรักษาทางทันต
กรรมภายใต&การดมยาสลบในผู&ป^วยเด็กที่มีความยุงยากซับซ&อนได&
อะไรที่เราต&องการ
สิ่งที่ต&องการพัฒนา คือ เพิ่มขีดความสามารถในการให&รักษาและการเข&าถึงการเข&ารับบริการทางทัน
ตกรรมในผู&ป^วยเด็กที่มีความยุงยากซับซ&อน
Strategy / เราต&องทําอยางไร
จัดตั้งศูนยเชี่ยวชาญในการรักษาผู&ป^วยเด็กที่มีความยุงยากซับซ&อน เพื่อให&การดูแลรักษาผู&ป^วยเด็กที่มี
ความยุงยากซับซ&อนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลและเป%นศูนยรับสงตอจากจังหวัดใกล&เคียง เชน กระบี่
พังงา สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช รวมทั้งให&คําแนะนําแกโรงพยาบาลอื่นๆเพื่อพัฒนาขีดความสามารถใน
การรักษาของตนเอง
Leader / Team
จัดตั้งทีมงานของศูนยเชี่ยวชาญซึ่งประกอบไปด&วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งกุมารแพทย วิสัญญีแพทย
วิสัญญีพยาบาล ทันตแพทยเฉพาะทางเด็กและผู&ชวยทันตแพทย
ติดตามผล / ประเมิน / พัฒนาตอเนื่อง
ป{จจุบันได&มีการจัดตั้งศูนยเชี่ยวชาญในการรักษาผู&ป^วยเด็กที่มีความยุงยากซับซ&อนของโรงพยาบาล
วชิ ร ะภู เ ก็ ตแล& ว ซึ่ งทํ าให& ผู&ป วยสามารถได& รับ การรั กษาที่ เ ร็ว ขึ้ น ลดระยะเวลาในการรอคอยจากเดิ ม เพิ่ ม
ทางเลือกในการเข&ารับบริการให&แกผู&ป^วย อยางไรก็ตามมีจํานวนผู&ป^วยที่จําเป%นต&องรับการรักษาด&วยวิธีดังกลาว
เป%นจํานวนมาก และขีดจํากัดของห&องผาตัด เครื่องมืออุปกรณในการดมยาสลบ ทางทีมงานจึงต&องพัฒนาอยาง
ตอเนื่องเพื่อให&ผู&ป^วยได&รับการรักษาเร็วที่สุดเทาที่จะทําได& โดยมีเปwาหมายให&สามารถได&รับการรักษาภายใน 3
เดือน

สมรรถนะสําหรับผูนํา
เทพประสิทธิ์ อุตตะโมท
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
สํานักงาน ก.พ.
“คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย” ได&รับการยอมรับความสําคัญมาโดยตลอดวามีผลสําคัญตอ
ความสําเร็จในงานขององคกร เดิมถือวาคน (Man) เป%นเพียงป{จจัยหนึ่งในการบริหารงาน เชนเดียวกับป{จจัยตัว
อื่นๆ เชน เงิน (Money) ทรัพยากร (Material) และการจัดการ (Management) แตในป{จจุบัน “คน” เป%น
ทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณคา ความสําเร็จขององคกรขึ้นอยูกับความรู& ความสามารถของคนในการดําเนินงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของภาคราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 จึงได&ให&ความสํ าคัญ กับเรื่องกําลั งคนในทุ กมิติ ตั้งแตการสรรหา การพัฒ นากํ าลังคน และการรักษา
กําลังคนไว&เพื่อสร&างประสิทธิภาพในการให&บริการประชาชน โดยได&มุงเปwาไปที่คุณภาพของกําลังคนในทุกระดับ
ทั้งข&าราชการระดับสูงที่ทําหน&าที่ผู&นํา ข&าราชการระดับกลาง ข&าราชการระดับปฏิบัติ วาจะทําอยางไรจึงจะทํา
ให&ข&าราชการเหลานี้ปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ คุณธรรม ที่สอดคล&องกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและ
นโยบายรัฐบาล รวมทั้งเหมาะกับบริบทตางๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางของพระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 จึงได&นําหลักสมรรถนะมาใช&ในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสร&างให&การ
ทํางานของข& าราชการและสวนราชการมีประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยสมรรถนะในระบบริหาร
ทรั พ ยากรบุ คคลในราชการพลเรื อ น หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง พฤติ ก รรมที่ เ ป% น ผลมาจากความรู& ทั ก ษะ
ความสามารถ และคุ ณลักษณะอื่นๆ ที่ทําให& บุคคลสร& างผลงานได&โดดเดนในองคการ ซึ่งสมรรถนะในภาค
ราชการพลเรื อ นได& ถู ก นํ า มาใช& สํ า หรั บ ในการบริ ห าร การประเมิ น ผลงาน และการพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ข&าราชการในระยะยาว โดยได&กําหนดประเภทของสมรรถนะเป%น สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร
และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จากการที่ข&าพเจ&าได&รับทุนรัฐบาลเพื่อเข&ารับการอบรมในหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะสําหรับ
ข&าราชการระดับชํานาญการพิเศษ ผานการอบรม การแลกเปลี่ยนมุมมองจากประสบการณตรงของคณาจารย
ผู&ทรงคุณวุฒิ และศึกษาดูงานในองคกรของประเทศญี่ปุ^น ชวยเปoดมุมมองและตระหนักถึงความสําคัญของ
สมรรถนะ รวมถึงสมรรถนะที่จําเป%นสําหรับการเป%นผู&บริหาร ซึ่งสามารถสรุปประเด็นการเรียนรู&ได& ดังนี้
การคิดเชิงกลยุทธI

“การวางกลยุทธภาครัฐ” เป%นหนึ่งในสมรรถนะทางการบริหารสําหรับข&าราชการพลเรือน ซึ่ง
มีคําจํากัดความ คือ ความเข&าใจวิสัยทัศนและนโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกตใช&ในการกําหนดกล
ยุทธของสวนราชการได& ดังนั้น ผู&นําจึงต&องเข&าใจ สามารถคิดและวางกลยุทธขององคกรได& ซึ่งกลยุทธที่ดีจะ
นําไปสูแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน ชวยนําทางและชวยบริหารจัดการ “งาน” “ทรัพยากร” และ “คน” เพื่อสร&าง
และเพิ่มคุณคาให&องคกร และโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการจะชวยเพิ่มคุณคาให&กับการปฏิบัติหน&าที่ของ
บุคลากร และการบริหารงานองคการได&อยางแท&จริงและยั่งยืน
กลยุทธที่ดีมีหลักการที่สําคัญและต&องคํานึงถึงด&วยกัน 2 ประการ
1. “3 ข&อห&ามกอนการคิดเชิงกลยุทธ
1.1. ห&ามมีมุมมองการคิดที่แคบ และเอาความคิดหรือมุมมองของตนเองเป%นที่ตั้ง
การคิดและการบริหารเชิงกลยุทธ ให&เปรียบเสมือน “การเลี้ยงไกในฟารมเปoด” หมายถึง การ
มีมุมมองที่กว&าง ไมใชแคบหรือยึดติดอยูกับสิ่งที่ตัวเองคิดหรือทําทุกวันเป%นที่ตั้ง เหมือนไกที่อยูในราง ซึ่งคอย
กินแตอาหารที่อยูในรางเทานั้น การคิดจึงควรเป%นแบบ Outside-in แล&วคอย Inside-Out
1.2 ห&ามคิดวา “การทําทุกอยางได&สมบูรณ” หรือ “ตําราคือสูตรสําเร็จ” จะนํามาซึ่งความสําเร็จที่
สมบูรณ
กลยุทธที่ดีคือการมองไปข&างหน&าและต&องทําการคาดการณสูอนาคต การคิดเชิงกลยุทธจึง
ไมใชการคิดแบบ Action-based เสมอไป แตต&องยอมรับในความเป%น “นามธรรม” ของหลักการด&วย ซึ่งต&อง
เปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับสถานการณและสิ่งรอบตัว โดยไมจําเป%นต&องทําทุกเรื่องให&สมบูรณแบบตามตํารา
1.3 ห&ามเริ่มต&นการคิดเชิงกลยุทธด&วยคําถามที่วา “เราจะทําอะไร” แตควรเริ่มต&นด&วยการคิดที่วา
“ผลลัพธที่ต&องการบรรลุ หรือโจทยที่เราต&องการแก& และมีคุณคา คืออะไร”
การเริ่มต&นจึงต&องเริ่มต&นด&วยโจทยที่มีคุณภาพ ซึ่งผู&นํา หรือ Leader จึงเป%นผู&ตั้งโจทย ต&อง
ชัดเจนวาต&องการเปwาหมายอะไรให&เกิดขึ้น โดยหัวหน&างานและพนักงานจะเป%นผู&แก&โจทยหรือดําเนินการตางๆ
เพื่อให&โจทยนั้นบรรลุ
2. “สมการ” หรือ “Simple Rule” ของการคิดเชิงกลยุทธ คือ X + Y = Z
โดย X คือของเดิมที่ทําได& Y คือควรทําอะไรเพิ่ม และ Z คือสิ่งที่อยากได&หรืออยากให&เกิด ดังนั้น
แกนหลักของการบริหารเชิงกลยุทธ ซึ่งผู&นําต&องคิด Z และเมื่อได& Z แล&ว สิ่งแรกที่ควรดําเนินการคือต&องโน&ม
น&าวให&คนในองคกรอยากได& Z เชนกัน ซึ่งการที่จะโน&มน&าวให&ผู&อื่นอยากได& Z เป%นศาสตรหรือสมรรถนะที่
สําคัญอีกประการหนึ่งของผู&นํา
หากผู&นําสามารถคิดและวางแผนเชิงกลยุทธที่ดีได&แล&ว ยอมนําไปสูการเพิ่มคุณคาให&มากกวาที่เคย
เป%นมา และนําไปสูแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการตางๆ สําหรับการดําเนินการ ดังนั้น การคิดและวางแผน
เชิงกลยุทธจึงเป%นสมรรถนะที่สําคัญอยางยิ่งของผู&นํา

การทํางานเปKนทีมที่มีประสิทธิภาพ
องคกรหรือสวนราชการ ประกอบด&วยการทํางานของหลายๆ ฝ^าย และของทีมงาน ไมใชเกิด
จากบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ในองคกร ผู& บ ริ ห ารจึ ง ต& อ งเข& า ใจธรรมชาติ และองคประกอบของที ม งาน ซึ่ ง
ประกอบด&วยความหลากหลายของสมาชิก ต&องสามารถบริหารทีมงานให&เป%นทีมที่มีประสิทธิภาพ และแสดง
บทบาทและสมรรถนะที่เหมาะสมด&วย ขณะเดียวกันการสร&างและพัฒนาสมาชิกในทีมงานเป%นสิ่งจําเป%นและ
ควรต&องดําเนินการอยางตอเนื่อง และต&องสอดคล&องกับทิศทางเปwาหมายขององคกร ซึ่งแนวคิดการเรียนรู&และ
การพัฒนาบุคลากรแบบใหมจะเน&นที่การพัฒนาเพื่อให&นําไปปฏิบัติงานได&จริง โดยให&ความสําคัญกับการพัฒนา
และการเรียนรู&ที่ตรงกับความจําเป%นในการปฏิบัติงานตามเปwาหมายขององคการ ซึ่งการเรียนรู&และการพัฒนามี
หลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเป%นการค&นคว&าด&วยตนเอง การสัมมนาและฝEกอบรม หรือการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่ง
การลงมือปฏิบัติจริงเป%นการพัฒนาบุคลากรที่ชวยให&เกิดการเรียนรู&ที่ชัดเจนและได&รับประโยชนมากกวาการ
พัฒนาตามแนวทางหรือวิธีการอื่น องคการตางๆ จึงได&ให&ความสําคัญกับแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล
(Individual Development Plan : IDP) เป%นเครื่องมือที่ชวยให&บุคลากรได&รับการสนับสนุนให&สามารถบรรลุ
เปwาหมายอาชีพของตนภายใต&บริบทบทของงาน
การศึกษาดูงานหนวยงานภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ\น
บริษัท Rakuten
เป%นบริษัทเอกชนของญี่ปุ^นที่ตั้งขึ้นมาตั้งแตประมาณปp 1997 ป{จจุบันมีเปwาหมายทางธุรกิจ
คือ ต&องการเป%นบริษัทธุรกิจ E-Commerce อันดับ 1 ของโลก โดยได&กําหนดหลัก 5 ประการเพื่อความสําเร็จ
ขององคกร คือ 1) ต&องปรับปรุงแก&ไขเสมอ ต&องก&าวหน&าเสมอ 2) ต&องมุงในความเป%นมืออาชีพ 3) ตั้งสมมุติฐาน
ลงมือปฏิบัติ ทําให&เกิดผล พัฒนาให&เป%นระบบ 4) ต&องสร&างความพึงพอใจสูงสุดแกลูกค&า และ 5) เร็ว เร็ว เร็ว
การแบงประเภทของพนักงานในองคกรเริ่มตั้งแตระดับผู&ปฏิบัติงานจนถึงผู&บริหาร แบงเป%น 6 ระดับ ได&แก B,
BB, BBB, A, AA และ AAA โดยระดับ AAA เป%นระดับสูงสุด โดยสมรรถนะของพนักงานในแตละระดับได&ถูก
กําหนดอยางชัดเจนเพื่อให&สอดคล&องและเชื่อมโยงกับเปwาหมายทางธุรกิจและหลัก 5 ประการเพื่อความสําเร็จ
ขององคกร ซึ่งทุกคนในองคกรรับรู&วาถ&าตัวเองอยูในระดับใด จะต&องมีสมรรถนะตัวไหน และอยูในระดับใด การ
พัฒนาบุคลากรก็จะพิจารณาไปตามระดับตําแหนง เชน บุคลากรระดับ AAA-A จะได&รับการอบรมหรือพัฒนา
ในเรื่อง Management Basic Program และ Management Program นอกจากนี้สมรรถนะของบุคลากรที่
ถูกกําหนดดังกลาว ก็ยังเชื่อมโยงไปยังกระบวนการสรรหาและการกําหนดคุณสมบัติของผู&ที่จะสมัครเข&าทํางาน
ด&วย
บริษัท Hitachi
เป%นองคกรที่มีวิสัยทัศนชัดเจนในการดําเนินการ คือ Inspire the Next ซึ่งได&มีการแปลง
วิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติงานอยางเป%นรูปธรรม มีการนําเทคโนโลยีไปใช&เพื่อสร&างนวัตกรรมด&านตางๆ อยาง
ตอเนื่องและหลากหลาย และสามารถนําไปใช&ประโยชนได&จริง โดยมีระบบสารเสนเทศสนับสนุนการดําเนินการ

ที่เหมาะสม ซึ่ง Hitachi ตระหนักและให&ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย ซึ่งเป%นป{จจัยสําคัญที่ทําให&เกิด
นวัตกรรม ดังนั้น จึงมีการสร&างบรรยากาศการทํางานและแรงจูงใจที่เหมาะสมตอการสร&างสรรคนวัตกรรม
การศึกษาดูงานหนวยงานภาคราชการของประเทศญี่ปุ\น
National Personnel Authority (NPA)
เป%นหนวยงานที่รับผิดชอบด&านการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาคราชการ รับผิดชอบการ
จัดการสอบเพื่อสรรหาบุคคลเข&ารับราชการ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนา
ข&าราชการให&กับสวนราชการใช&เป%นแนวทางในการดําเนินการ ซึ่งการสรรหาบุคคลเข&ารับราชการของประเทศ
ญี่ปุ^นสวนใหญเป%นการรับผู&จบการศึกษาใหม โดยจะเปoดรับในเดือนเมษายน ประมาณหนึ่งเดือนหลังจากจบ
การกศึกษา ข&าราชการที่บรรจุเข&าทํางานจะได&รับโอกาสในการโยกย&ายสับเปลี่ยนตําแหนงภายในสวนราชการ
หรือข&ามสวนราชการ ซึ่งการทํางานจะยึดหลักการทํางานเป%นทีม ไมได&ยึดติดกับคุณลักษณะเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง
Ministry of Finance, Japan
กระทรวงการคลั งของญี่ปุ^ น มี แผนหรือการดํ า เนิน การเกี่ ย วกั บ การสร& างผู& นํ าองคกรอยาง
ชัดเจน เริ่มต&นตั้งแตการสรรหาบุคคลเข&ามาทํางาน โดยแบงเป%น 2 แบบ คือ 1) การสรรหาบุคคลเข&าทํางาน
ปกติ และ 2) การสรรหาแบบพิเศษสําหรับผู&ที่จะเป%นผู&บริหารในอนาคตขององคกร ซึ่งผู&ที่ผานการสรรหาตาม
วิธีการแบบปกติ จะเป%นผู&ปฏิบัติงานหลักขององคกร และมีโอกาสเติบโตสูงสุดในระดับผู&อํานวยการฝ^าย แตผู&ที่
ผานการสรรหาตามวิธีแบบพิเศษ จะได&รับการมอบหมายงานและพัฒนาเพื่อเติบโตไปเป%นผู&บริหารขององคกร
โดยการสรรหาแบบพิเศษจะคัดเลือกบุคคลเฉลี่ยปpละประมาณ 20 คน หรือที่เรียกวาเป%น top elite ของ
องคกร โดยใช&กระบวนการสอบข&อเขียน และสัมภาษณ
จะเห็ น ได& วากระทรวงการคลังของประเทศญี่ ปุ^ นมี ความชั ดเจนวาผู& ที่จะเป% น ผู&บ ริห ารของ
หนวยงานมาจากกลุมคนที่ผานการคัดเลือกด&วยวิธีการพิเศษ หากใครอยากจะเป%นผู&บริหารก็ต&องผานชองทางนี้
แตถ&าผานการสอบปกติ คุณก็สามารถเติบโตสูงสุดได&แคผู&อํานวยการฝ^าย ดังนั้น ความขัดแย&งระหวางคน 2
กลุมนี้ จึงแทบไมเกิดขึ้น เนื่องจากทุกคนรับรู&แตต&นวาจะมีเส&นทางการเติบโตในอนาคตอยางไร และการสร&าง
และพัฒนาผู&บริหารกลุมเหลานี้ (top elite) ไมได&มีรูปแบบที่เป%น Systematic แตจะเป%นการมอบหมายการ
ปฏิบัติงาน หรือ On the Job Training หรือการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Rotate job) โดยจะมีการ
มอบหมายให& ห มุ น เวี ย นและเปลี่ ย นงานทุ ก ๆ 1 ถึ ง 2 ปp นอกจากนี้ ยั งมี โ อกาสที่ จ ะได& รั บ ทุ น ไปศึ ก ษาตอ
ตางประเทศ โดยมีข&อผูกพันที่ต&องกลับมาปฏิบัติงานให&กับกระทรวง 5 ปp
บทสรุปและขอเสนอการพัฒนา
ป{จจัยแหงความสําเร็จไมวาจะเป%นองคกรเอกชนหรือสวนราชการจะประกอบด&วย 3 สวน
หลักๆ ดังนี้

1. ความชัดเจนของวิสัยทัศน และเปwาหมายขององคกร
การมีวิสัยทัศนและเปwาหมายที่ชัดเจน ผู&นําต&องรู&วาต&องการอะไร การคิดหรือวางแผนเชิงกลยุทธจึง
เป%นสมรรถนะที่จําเป%นของผู&นํา เพื่อทุกคนในองคกรจะได&ทราบถึงเปwาหมายการปฏิบัติงาน และการสร&างคุณคา
ให&กับองคกร
2. การมีผู&นําที่เหมาะสม
ระบบการสร&างผู&นําที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป%นแนวทางหรือเครื่องมือที่ชวยเตรียมผู&บริหาร
ให&กับองคกร สร&างความตอเนื่องทางการบริหาร และผลักดันให&องคกรประสบความสําเร็จ
3. ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
สมาชิกทุกคนเข&าใจเปwาหมายขององคกร มีสมรรถนะที่สงเสริม สนับสนุนให&การปฏิบัติงานสําเร็จ
ตามเปwาหมายที่กําหนด รวมถึงควรได&รับการพัฒนาอยางเหมาะสมด&วย

ขอเสนอการพัฒนา
1. การนําสมรรถนะมาใช&ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเป%นประโยชนตอทุกคนในองคการ
ตั้งแตผู&บริหารระดับสูงขององคการ และผู&ปฏิบัติงานในทุกระดับ ชวยให&องคกรสามารถประเมินศักยภาพ จุด
แข็งและจุดออนของบุคลากรในองคการ เพื่อใช&ในการกําหนดแผนเชิงกลยุทธทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ
สามารที่เชื่อมโยงกลยุทธกับรูปแบบการพัฒนาบุคลากร และผู&บริหารในระดับตางๆ ซึ่งแม&จะมีการนําสมรรถนะ
มาใช&ในภาคราชการพลเรือนตามแนวทางของพระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แต
ความรู& ความเข&าใจของผู&บริหารและข&าราชการยังมีจํากัด การกําหนดสมรรถนะข&าราชการของสวนราชการจึง
ยังไมเห็นถึงความเชื่อมโยงกับเปwาหมายขององคกร และเป%นสมรรถนะที่ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานให&เกิดผล
สัมฤทธิ์ ดังนั้น ผู&บริหารของสวนราชการจึงควรให&ความสําคัญและกําหนดสมรรถนะของข&าราชการให&เหมาะสม
กับบริบทของสวนราชการตัวเอง
2. การพัฒนากําลังคนภาครัฐ ควรใช&กลไกหลายสวนประกอบกัน กลาวคือ นอกเหนือจาก
การพัฒนาข&าราชการตามยุทธศาสตรการพัฒนาข& าราชการแล&ว ยังควรให&ความสําคัญ เป%นอยางยิ่งกับการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนข&าราชการ
3. การสรรหาบุคคลเข&าสูภาคราชการในยุคป{จจุบัน ให&ได&คนที่ดีมีความรู&ความสามารถสูง
ขณะนี้ ถู ก ชวงชิ ง ไปโดยภาคเอกชน ซึ่ ง ให& ผ ลตอบแทนการทํ า งานได& ม ากกวาในอดี ต ภาคราชการเป% น
ตลาดแรงงานที่สําคัญ เพราะหนวยงานเอกชนที่มีขนาดใหญมีไมมากนัก แตป{จจุบันภาคเอกชนได&ขยายตัวไป
จากเดิมมาก ตลาดแรงงานสําหรับภาคเอกชน จึงมีบทบาทสําคัญในการดึงคนเกงเข&าสูระบบ หรือดึงคนเกง
ออกจากระบบราชการด&วย ดังนั้น เรื่องนี้จึงเป%นสิ่งท&าทายใหม ที่ภาคราชการต&องให&ความสําคัญกับการเป%น

Employer of Choices เพื่อดึงดูดบุคคลที่มีศักยภาพให&เข&าสูระบบราชการในอนาคต แตในขณะเดียวกันก็ต&อง
ทราบด&วยวา ข&าราชการรุนใหมที่ต&องการ ควรมีสมรรถนะและคุณลักษณะอยางไร และมีระบบหรือเครื่องมือที่
จะคัดกรองให&ได&คนที่ตรงตามที่พึงประสงค
4. สํานักงาน ก.พ. ควรได&มีการทบทวนระบบเส&นทางความก&าวหน&าในสายอาชีพ (Career
Development Plan) เพื่อเป%นเครื่องมือชวยในการกําหนดความก&าวหน&าในการทํางาน การชวยให&บุคลากร
ทํางานได&อยางมีเปwา หมาย และกํา หนดหนทางไปสูความสําเร็จ ของเปw าหมายได& และเพื่อประโยชนในการ
จัดเตรียมพัฒนาผู&มีศักยภาพ ให&พร&อมทดแทนตําแหนงทางการบริหารของสวนราชการ
5. สวนราชการตางๆ ควรต&องมีการปรับตัวและดําเนินการด&านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เชิงรุกมากขึ้น ต&องมีการบริหารจัดการตนเองเพื่อรองรับตอสถานการณและสภาพแวดล&อมที่เปลี่ยนแปลง

ศึกษาดูงานระบบการพัฒนาขาราชการญี่ปุ\น เหลียวมองระบบการพัฒนา
ขาราชการไทย
กรณีศึกษาขาราชการกระทรวงการคลังญี่ปุ\น
บุณฑรีก โฆษิตานุฤทธิ์
เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
1. การบริหารงานบุคลากรของญี่ปุ\นและความทาทาย
แนวคิดการบริหารงานบุคลากรของประเทศญี่ปุ^นมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางจากแนวคิด
การบริหารงานบุคลากรของประเทศตะวันตก โดยมีลักษณะที่สําคัญได&แก การใช&ระบบอาวุโส (Seniority) ที่
พิจารณาจากระยะเวลาการทํางาน การพัฒนาบุคลากรด&วยการฝEกปฏิบัติจริง (On-the-job Training) และเป%น
ระบบที่บุคลากรได&รับการเลื่อนตําแหนงอยางช&า ๆ แตมีความมั่นคง ในขณะที่ทฤษฎีการบริหารบุคลากรของ
ประเทศตะวันตกจะมุงเน&นการบริหารโดยยึดสมรรถนะ การสร&างแรงจูงใจ และการฝEกอบรมผานหลักสูตร
ฝEกอบรมตาง ๆ
ทั้ ง นี้ ในป{ จ จุ บั น องคกรตาง ๆ ของญี่ ปุ^ น เผชิ ญ กั บ ความท& า ทาย อั น เนื่ อ งมาจากระบบ
บริหารงานบุคคลากรที่ไมเอื้อตอการพัฒนาผู&นํา ทําให&การตัดสินใจขององคกรเป%นแบบ Bottom up มากกวา
แบบ Top down นอกจากนี้ องคกรตาง ๆ ของญี่ปุ^นยังเผชิญกับการเป%น Aging Company กลาวคือ เป%น
องคกรที่มีพนักงานที่มีอายุเฉลี่ยสูง
2. โครงสรางความรับผิดชอบงานดานเศรษฐกิจและการคลังของญี่ปุ\นเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทย
กระทรวงด& า นเศรษฐกิ จ และการคลั ง ของญี่ ปุ^ น ได& แ ก กระทรวงเศรษฐกิ จ การค& า และ
อุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade, and Industry: METI) ซึ่งรับผิดชอบงานด&านนโยบายในการ
เสริมสร&างขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ และมีความครอบคลุมงานด&านตาง ๆ ได&แก นโยบายการ
พาณิ ช ย นโยบายเศรษฐกิจ และอุ ต สาหกรรม ทรั พยากรธรรมชาติ และพลั งงาน ลิ ขสิ ทธิ์ และการสงเสริ ม
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอย รวมถึงความรวมมือด&านเศรษฐกิจระหวางประเทศญี่ปุ^นและ
ประเทศอื่น ๆ โดยมีกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance: MOF) ดูแลรับผิดชอบในเรื่องการเงินการคลัง
งบประมาณ การบริห ารหนี้ สาธารณะ รวมถึงความรวมมือด&านการเงินการคลั งระหวางประเทศญี่ปุ^ นและ
ประเทศอื่น ๆ
เมื่อเปรียบเทียบกับระบบราชการของประเทศไทย METI และกระทรวงการคลังญี่ปุ^นมีความ
ครอบคลุมงานของกระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณ

3. National Personal Authority (NPA) และการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบ
ราชการญี่ปุ\น
National Personnel Authority (NPA) เป%นหนวยงานกลางที่ทําหน&าที่ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐของญี่ปุ^น (คล&ายคลึงกับสํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน หรือ สํานักงาน
ก.พ.) ความรับผิดชอบของ NPA ครอบคลุมการคัดเลือก การพัฒนา และการประเมินผลบุคลากร โดยในทุกปp
จะเปoดรับ
ผู&จบการศึกษาใหมในระดับปริญญาตรีเพื่อเข&าบรรจุรับราชการในเดือนเมษายน ข&าราชการ
ญี่ปุ^นจะได&รับการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) อยางสม่ําเสมอ ซึ่งรวมถึงการหมุนเวียนงาน ข&ามกระทรวง
และในการทํางานจะยึดหลักการทํางานเป%นทีม ไมยึดติดกับคุณลักษณะเฉพาะตําแหนง
4. กรณีศึกษาขาราชการกระทรวงการคลังญี่ปุ\น
จากการศึกษาดูงานที่กระทรวงการคลังญี่ปุ^น ผานการแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน
ของวิทยากรพบวา ข&าราชการกระทรวงการคลังญี่ปุ^นแบงเป%น 2 กลุมหลัก ซึ่งมีความแตกตางกันตั้งแตการ
คัดเลือก การพัฒนา ประเมินผล รวมถึงความก&าวหน&าในอาชีพ (Career Path) โดยกลุมที่ 1 จะเป%นกลุม
ข&าราชการที่ผานการสอบคัดเลือกจาก NPA และบรรจุเข&ารับราชการโดยทั่วไป ซึ่งในที่นี้จะเรียกวา กลุมทั่วไป
สําหรับกลุมที่ 2 เป%นกลุมข&าราชการที่ผานการคัดเลือกโดย NPA ที่มีข&อสอบและวิธีในการคัดเลือกที่แตกตาง
และเข&มข&นกวาการสอบคัดเลือกข&าราชการโดยทั่วไป ซึ่งรายชื่อผู&ผานการคัดเลือกจะถูกนํามาให&กระทรวงตาง
ๆ คัดเลือกเพื่อแตงตั้งข&าราชการกลุมพิเศษ เข&ารับราชการตอไป ในที่นี้จะเรียกวา กลุมพิเศษ ทั้งนี้ ข&าราชการ
ญี่ปุ^นสวนใหญจะเริ่มรับราชการตั้งแตจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
สําหรับกระทรวงการคลังจะรับข&าราชการกลุมพิเศษประมาณปpละ 20 คน โดยเมื่อเทียบกับ
ในอดีตที่ผานมา ป{จจุบันจะมีการรับข&าราชการหญิงสําหรับกลุมพิเศษมากขึ้นตามนโยบายการสนับสนุนให&
ผู&หญิงญี่ปุ^นเข&าสูตลาดแรงงาน โดยสัดสวนหญิงตอชายของข&าราชการกลุมพิเศษในปpที่ผานมาอยูที่ 7 ตอ 13
เทียบกับสัดสวนดังกลาวเมื่อประมาณ 20 ปpที่ผานมา ที่อยูที่ 1 ตอ 19 ทั้งนี้ ข&าราชการกระทรวงการคลังใน
กลุมพิเศษนี้จะมีความก&าวหน&าในอาชีพได&ถึงตําแหนงบริหารเป%นอยางน&อยและสามารถก&าวสูตําแหนงสูงสุด
ของกระทรวงการคลังหรือปลัดกระทรวงการคลังได&
การพัฒนาข&าราชการกลุมพิเศษจะใช&วิธีการฝEกปฏิบัติจริง (On-the-job Training) เป%นหลัก
โดยกระทรวงการคลังมีความตั้งใจที่จะมอบหมายงานที่มีลักษณะงานและบทบาทหน&าที่ที่แตกตางกันให&แก
ข&าราชการกลุมพิเศษทุก 1-2 ปp โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงแรก ๆ ของการรับราชการ นอกจากนี้ ข&าราชการ
กลุมนี้จะได&รับโอกาสในการศึกษาตอในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักร ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ^น
จะรับผิดชอบคาใช&จายทั้งหมด โดยมีสัญญาผูกพันในการรับราชการอยางน&อย 5 ปp หลังจบการศึกษา เพราะ

ถึงแม&วาระบบราชการญี่ปุ^นจะเป%นการจ&างงานแบบตลอดชีวิต และข&าราชการกลุมพิเศษนี้จะมีความก&าวหน&าใน
อาชีพที่ชัดเจนได&ถึงตําแหนงบริหารอยางแนนอน อยางไรก็ดี จะมีข&าราชการจํานวนหนึ่งออกจากระบบไป
ทํางานในภาคเอกชน เนื่องจากได&รับข&อเสนอที่ดีกวา
ขอบเขตงานและความรับ ผิด ชอบของข& าราชการกลุ มทั่ ว ไปและกลุ มพิ เศษจะแตกตางกั น
ข&าราชการกลุมทั่วไปจะทํางานประจํา (Routine) ที่เป%นงานภาคปฏิบัติ สําหรับข&าราชการกลุมพิเศษจะทํางาน
ที่มีลักษณะของการประสานงาน และหมุนเวียนไปตามกรม กองตาง ๆ เรียนรู& เพื่อเตรียมตัวเป%นผู&บริหาร
รวมถึ ง การได& รั บ มอบหมายให& ป ฏิ บั ติ ง านในสถานทู ต ญี่ ปุ^ น ในประเทศตาง ๆ ซึ่ ง วิ ท ยากรได& แ ลกเปลี่ ย น
ประสบการณวา การปฏิบัติงานในสถานทูตชวยเปoดโลกทัศนให&กว&างขึ้น นอกจากนี้ การประเมินของข&าราชการ
กลุมทั่วไปและกลุมพิเศษเป%นการประเมินที่แยกจากกัน
จะเห็ น ได& ว าระบบข& า ราชการของกระทรวงการคลั ง ญี่ ปุ^ น เป% น ระบบคู ขนาน (Dual Track)
ประกอบด&วยข&าราชการ 2 กลุม ที่มีความแตกตางกันตั้งแตระบบการคัดเลือก การพัฒนา ประเมินผล และ
ความก&าวหน&าในอาชีพ (Career Path)
5. เปรียบเทียบระบบการพัฒนาขาราชการไทยและญี่ปุ\น
เมื่อมองอยางผิวเผินอาจดูเหมือนวาระบบการพัฒนาข&าราชการไทยและญี่ปุ^นมีความแตกตาง
กันมาก แตในความเป%นจริง เมื่อพิจารณาถึงองคประกอบตาง ๆ เทคนิค วิธีการ และแนวคิดในการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐจะเห็นได&วามีความเหมือนอยูมากในความตางที่เห็น สรุปได& ดังนี้
5.1 การมีหนวยงานกลางด&านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ไทยและญี่ปุ^นตางมีหนวยงานกลางที่ทําหน&าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแบบครบวงจร ที่มีหน&าที่รับผิดชอบตั้งแตการวางนโยบายเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรภาครัฐ การสรร
หา ตลอดจนการพัฒนาข&าราชการ โดยประเทศญี่ปุ^นมี National Personal Authority (NPA) ทําหน&าที่
ดังกลาว ซึ่งเทียบได&กับสํานักงาน ก.พ.
5.2 เครื่องมือที่ใช&ในการพัฒนาบุคลากร
แม&วาไทยจะมีการสงเสริ มให& ข&าราชการเข&า รับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ เพื่อเป% นการ
พัฒนาบุคลากร อยางไรก็ดี สวนราชการตาง ๆ ได&มีการใช&วิธีการฝEกปฏิบัติจริง (On-the-job Training) เพื่อ
พัฒนาบุคลากรด&วย นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังให&ทุนศึกษาตอตางประเทศทั้งสําหรับข&าราชการ และบุคคลทั่วไปที่มี
ความประสงคจะเข&ารับราชการหลังสําเร็จการศึกษา โดยการรับทุนการศึกษาจะต&องมีการทําสัญญาเชนเดียวกับ
การรับทุนการศึกษาของญี่ปุ^น สําหรับการเวียนงานในหนวยงานข&ามกระทรวงและโอกาสในการฝEกงานในสถานทูต
ไทยในตางประเทศเป%นสวนหนึ่งของการพัฒนาข&าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม
(นปร.) ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) และสําหรับข&าราชการ
ในระบบข&าราชการผู&มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ซึ่งเป%นโครงการของสํานักงาน ก.พ. ข&าราชการจะมีโอกาสในการ
เวียนงานในหลายสํานักภายในหนวยงานระดับกรมที่ตนสังกัด

5.3 แผนความก&าวหน&าในอาชีพ (Career Path)
ในขณะที่ข&าราชการกระทรวงการคลังในกลุมพิเศษของญี่ปุ^นมีกรอบแผนความก&าวหน&าในอาชีพ
และจะมีความก&าวหน&าในอาชีพได&ถึงตําแหนงบริหาร สํานักงาน ก.พ. ของไทยได&มีการกําหนดกรอบแผน
ความก&าวหน&าในอาชีพของข&าราชการในระบบข&าราชการผู&มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ให&สามารถมีความก&าวหน&า
ได&ถึงระดับชํานาญการพิเศษ
6. สรุปภาพรวมและขอคิดที่ไดรับ
ถึงแม&วาระบบการพัฒนาข&าราชการญี่ปุ^นและข&าราชการไทย มีการใช&เครื่องมือ และเทคนิควิธีตาง ๆ
ในการพัฒนาบุคลากรที่เหมือนกัน หากแตนํามาจัดกลุมแตกตางกัน ทําให&เกิดระบบการพัฒนาข&าราชการที่
ตางกัน ดังจะเห็นได&จากข&าราชการกลุมพิเศษของญี่ปุ^นที่จะได&รับการพัฒนาทั้งในสวนของทุนการศึกษาตอ
ตางประเทศ การหมุนเวียนงานในหนวยงานตาง ๆ ในกระทรวงและข&ามกระทรวง โอกาสในการฝEกงานใน
สถานทูตในตางประเทศ รวมถึงความก&าวหน&าในอาชีพในระดับผู&บริหาร ในขณะที่ประเทศไทยมีทั้งข&าราชการ
ในระบบผู&มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ที่มีกรอบแผนความก&าวหน&าในอาชีพและข&าราชการในโครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) ที่มีโอกาสในการหมุนเวียนงานหนวยงานตางกระทรวงและฝEกงานใน
สถานทูตในตางประเทศ
ทั้งนี้ สิ่งที่สําคัญที่สุดในการออกแบบระบบการพัฒนาข&าราชการ คือ ความเหมาะสมสอดคล&องกับ
บริบทของประเทศ เพื่อให&เกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด ระบบการพัฒนาข&าราชการที่ดีควรเอื้อให&
ข& า ราชการมี ก ารพั ฒ นาความรู& แ ละศั ก ยภาพอยางรอบด& า น สร& า งแรงจู งใจในการทํ า งานรวมกั น ระหวาง
ข&าราชการ สนับสนุนผู&ที่มีศักยภาพให&สามารถใช&ศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ อยางไรก็ดี ภายใต&บริบทโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป ไทยจําเป%นต&องปรับเปลี่ยนระบบการพัฒนาข&าราชการอยางตอเนื่อง เพื่อสร&างข&าราชการที่มี
ศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศในเวทีโลกได&อยางสมศักดิ์ศรี
7. ขอเสนอการประยุกตIใชในสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เป%นหนวยงานที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการเสนอแนะและ
ออกแบบนโยบายและมาตรการด&านการคลังและภาษีอากร นโยบายการเงิน การออมและการลงทุน และ
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ดังนั้น หากมีการประยุกตระบบหมุนเวียนงานของ
ญี่ปุ^น โดยการเปoดโอกาสให&ข&าราชการ สศค.ได&หมุนเวียนงานในระยะสั้น ๆ ไปตามหนวยงานที่มีงานเกี่ยวข&อง
เชื่ อ มโยงกั น เชน กรมจั ด เก็ บ ภาษี (ประกอบด& ว ย กรมสรรพากร กรมศุ ล กากร และกรมสรรพสามิ ต )
กรมบัญชีกลาง และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เป%นต&น ในชวงปpที่ 3-5 ของ
การรับราชการ จะชวยเสริมสร&างความรู&ที่รอบด&าน กอให&เกิดความเข&าใจในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ อีก
ทั้งยังเสริมสร&างความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานที่เกี่ยวข&อง ซึ่งจะเป%นประโยชนตอการปฏิบัติภารกิจของ สศค.

การพัฒนาสมรรถนะสําหรับขาราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
พรพรรณ ตันนุกิจ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บทความนี้ผู&เขียนได&เขียนขึ้นจากการที่ได&รับทุนรัฐบาลไปฝEกอบรมในและ/หรือตางประเทศ ประจําปp
2559 (ทุนสําหรับข&าราชการระดับชํานาญการพิเศษ) ซึ่งทุนดังกลาวเป%นการฝEกอบรมในหลักสูตร “การพัฒนา
สมรรถนะสําหรับข&าราชการระดับชํานาญการพิเศษ” การฝEกอบรมในหลักสูตรดังกลาว ผู&เขียนได&รับการอบรม
ด&านการพัฒนาสมรรถนะด&านการจัดการ ภาวะผู&นํา และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ และได&ศึกษาดูงานหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ณ ประเทศญี่ปุ^น ประกอบกับได&แลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู& เรื่องการพัฒนา
สมรรถนะกับผู&เข&ารับการอบรมในหนวยงานราชการตางๆ ระหวางเข&ารับการฝEกอบรม โดยสามารถสรุปการ
ฝEกอบรมและแนวคิดการพัฒนาองคกรและสมรรถนะของบุคลากรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ได&ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไป
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 มีสวนราชการ
ได&แก สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง กรมอุตุนิยมวิทยา สํานักงานสถิติแหงชาติ รัฐวิสาหกิจและ
องคการมหาชนในสังกัดอีก 4 แหงประกอบด&วย บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการ
มหาชน)
คณะรัฐมนตรีได&เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 5
เมษายน 2559 เพื่อใช&เป%นกรอบในการผลักดันให&เทคโนโลยีดิจิทัลเป%นกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทางความคิดในทุกภาคสวน การปฏิรูปกระบวนการ
ทางธุรกิจ การผลิต การค&า และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนําไปสูความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบาย
ของรัฐบาลในท&ายที่สุด
ป{จจุบันรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่…) พ.ศ... เพื่อจัดตั้งกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได&ผานความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาติแล&ว ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป%นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอํานาจหน&าที่
เกี่ยวกับการวางแผนสงเสริม พัฒนา และดําเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. การทํางานเปKนทีมที่มีประสิทธิภาพ ภาวะผูนํา และการพัฒนาบุคลากรขององคIกรชั้นนําใน
ญี่ปุ\น
สมรรถนะ (Competency) (ในความหมายของสํ า นั ก งาน ก.พ.) หมายถึ งคุ ณ ลั กษณะเชิ ง
พฤติกรรมที่เป%นผลมาจากความรู& ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทําให&บุคลากรสามารถสร&าง
ผลงานได&โดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆ ในองคกร
Margerison-McCann ได&เสนอไว&วา ทีมงานที่ประสบความสําเร็จนั้น จะต&องมีสมาชิกที่มีทักษะ
ความเชี่ยวชาญอยางน&อยบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ได&แก 1) Advising การรวบรวม ค&นหาข&อมูล 2) Innovating
การสร&างสรรค นําความคิดใหมไปทดลอง 3) Promoting การนําเสนอในโอกาสตาง ๆ การให&ข&อมูลขาวสาร 4)
Developing การพัฒนาวิธีการใหม การประยุกต 5) Organising การจัดระบบ เตรียมการ กําหนดแนวทางใน
การทํางาน 6) Producing การผลิต นําผลลัพธออกมา 7) Inspecting การตรวจสอบระบบการทํางาน และ 8)
Maintaining การรักษามาตรฐานในการทํางาน ซึ่งในทีมงานที่มีประสิทธิภาพนั้น สมาชิกจะต&องยึดมั่นตอ
วัตถุประสงครวมกัน มีเปwาหมายเฉพาะที่เป%นของทีม มีความเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของตนและ
ทีมงาน ทีมงานมีความขัดแย&งที่อยูในระดับที่สามารถจัดการได& และมีสมาชิกที่เอาเปรียบคอยหลีกเลี่ยงและ
ออมแรงทางสังคมอยูน&อยมาก โดยมีจุดยืนเดียวกันจะทําให&เกิดพลังของการทํางานรวมกันในที่สุด
ระดับสมรรถนะของภาวะผู&นํา มีดังนี้
• ระดับ 5 Strategize กําหนดกลยุทธในการบริหารงานให&เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด สร&างแผนกลยุทธที่สอดคล&องกับวิสัยทัศนและเปwาหมาย และนําแผนตางๆ มาใช&ให&เกิดผลในทางปฏิบัติที่
เป%นรูปธรรม
• ระดั บ 4 Expertise
สามารถแก& ไ ขป{ ญ หาองคกรอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี โ ลกทั ศ น
ประสบการณ และความรอบรู&ด&านตางๆ สามารถวิเคราะห ประเมินและคาดคะเนแนวโน&มสภาพการณใน
อนาคต ป{ญหาหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได&
• ระดับ 3 Master สอนงานและให&คําแนะนําผู&ใต&บังคับบัญชาในการแก&ป{ญหา มีทักษะในการ
ให&คําแนะนําและข&อเสนอแนะตอผู&รวมงาน นําศักยภาพของผู&ใต&บังคับบัญชาออกมารให&เกิดผลงานได& เป%น
ต&นแบบที่ผู&อื่นให&การยอมรับ ชื่นชมในความสามารถ แนวความคิดทัศนคติ บุคลิกภาพ หลักการทํางานและ
บริหารการจัดการ การสร&างภาพพจนที่ดีให&องคกร และอยากมีสวนรวมในการทํางาน
• ระดับ 2 Apply มีความคิดริเริ่มสร&างสรรคในการปรับปรุงและพัฒนางาน สร&างแรงจูงใจให&
ผู&รวมงานสามารถปฏิบัติงานได&บรรลุผลสัมฤทธิ์ และแสดงความรับผิดชอบรวมตอผลการปฏิบัติงานของทีมงาน
ทั้งด&านความสําเร็จและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

• ระดั บ 1 Learn มี ความกระตื อรื อล& น ที่ จ ะเรี ย นรู& งานใหมๆ มี ความพร& อ มที่ จ ะรั บ การ
เปลี่ย นแปลง เข&าใจวิสั ย ทัศน วัต ถุ ประสงคและเปw าหมายตลอดจนคานิ ยมที่ดี ขององคกรเป%น อยางดี และ
นํามาใช&เป%นแนวทางในการปฏิบัติ
ในสวนของการพัฒนาบุคลากรขององคกรชั้นนําของญี่ปุ^น จากการบรรยายที่มหาวิทยาลัยโตเกียว
ทําให&ทราบวาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของญี่ปุ^นในป{จจุบันมีความหลากหลายในอาชีพและรูปแบบการ
ทํางาน มีการปรับเข&าสูระบบตะวันตกมากขึ้น (Top down) มีผู&นําองคกรเป%นคนรุนใหมที่จําเป%นต&องมีการ
จัดการแบบมืออาชีพ ผู&เขียนได&เห็นสมรรถนะด&านความคิดสร&างสรรค ความคิดริเริ่มในการสร&างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหมๆ และ การปรับปรุงอยางตอเนื่อง ของบริษัทฮิตาชิ สมรรถนะด&านความรวมมือ การถายทอด
ความรู&และเทคโนโลยี และการทํางานเป%นทีม ในการสงผู&เชี่ยวชาญและฝEกอบรมให&แกประเทศอาเซียน ของ
กระทรวงเศรษฐกิจ การค&า และอุตสาหกรรม ผู&เขียนได&รับทราบถึงโครงสร&างการบริหารราชการสวนกลาง
ลักษณะเฉพาะของข&าราชการ และบทบาทของ National Personnel Authority ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย การพัฒนาและประเมินบุคคล รวมทั้ง หลักแหงความสําเร็จ 5 ประการ ของบริษัท Rakuten
ได&แก 1) ปรับปรุงเพื่อความก&าวหน&าอยูเสมอ 2) มุงมั่นในความเป%นมืออาชีพ 3) ตั้งสมมติฐาน ลงมือปฏิบัติ ทํา
ให&เกิดผล และพัฒนาให&เป%นระบบ 4) สร&างความพึงพอใจสูงสุดแกลูกค&า และ 5) ความเร็ว
3. แนวคิดการพัฒนาองคIกรและบุคลากรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
ผู&เขียนได&วิเคราะหสภาพป{ญหาของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในป{จจุบัน
พบวานโยบายการทํางานจากผู&บริหารไมตอเนื่องเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู&บริหารบอย กระทรวงฯ ยังไมมี
วัฒนธรรมและคานิยมขององคกรที่เดนชัด ป{ญหาเรื่องชองวางระหวางวัย (Generation Gap) ป{ญหาการ
ลาออกของบุคลากรสูง โดยเฉพาะข&าราชการรุนใหม ยังขาดการประสานงานที่ดี และการทํางานเป%นทีมที่
เข&มแข็ง อยางไรก็ตาม กระทรวงฯ มีจุดแข็งในเรื่องของทักษะความรู&ความสามารถของผู&บริหารและบุคลากรที่
สามารถนํามาประยุกตใช&ในการทํางานได&อยางดี
ดังนั้น เพื่อให&กระทรวงฯ มีการพัฒนาอยางยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้น จึงขอ
เสนอแนวคิดสําหรับการพัฒนาองคกรและบุคลากรของกระทรวงฯ ได&แก 1) การมีทักษะในการบริหารการ
เปลี่ ย นแปลง และมี ก ารวางแผนปรั บ ตั ว เพื่ อ ตอบสนองการเปลี่ ย นแปลงที่ กํ า ลั ง จะเกิ ด ขึ้ น (Change
Management) เชน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป%นต&น รวมทั้ง ภาวะผู&นํา จริยธรรม ความสามารถในด&าน
การบริหาร และความสามารถในการตัดสินใจในระดับผู&บริหาร 2) การเสริมสร&างวัฒนธรรมองคกร ปลูกฝ{ง
จิตสํานึกให&บุคลากรมีความรักองคกร รู&สึกถึงความเป%นเจ&าของ ตระหนักถึงประโยชนของประเทศชาติมากกวา
ประโยชนสวนตน ทั้งนี้ เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว&ให&คงอยูกับองคกรได& 3) ควรให&มีการฝEกอบรมแก
บุคลากรอยางสม่ําเสมอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี 4) การสนับสนุนให&มีการเพิ่ม
ความรู&ในการใช&ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน 5) ควรมีการถายทอดงาน ความรู&ตางๆ ให&แกเพื่อนรวมงาน
และผู&ใต&บังคับบัญชา (KM) ด&วยวิธีการตางๆ อยางเป%นระยะ รวมทั้ง การฝEกปฏิบัติงานจริง (On the job
training) 6) ควรให&มีการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ในระดับเจ&าหน&าที่เพื่อให&มีทักษะความรู&ใน

หลากหลายด&าน และ 7) มีการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การทํางานเป%นทีม และการสร&างแรงจูงใจและ
สภาพแวดล&อมที่ดีในการทํางาน เป%นต&น
การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลกรของกระทรวงฯ เป%นภารกิจสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อ
ก&าวเข&าสูการเปลี่ยนแปลงขององคกร ข&าราชการและเจ&าหน&าที่จําเป%นต&องมีการเรียนรู&อยางรวดเร็ว และพัฒนา
ตนเองเพื่อให&สามารถปฏิบัติงานได&มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อความสําเร็จของการสร&างคนที่
มีคุณภาพ และสร&างองคกรให&มีการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป

ผูนํา... มุมมองจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
พรสวรรค โพธิ์สว)าง
นักกิจกรรมบําบัดชํานาญการพิเศษ
กรมการแพทย
ข&าพเจ&าได&มีโอกาสเข&ารวมโครงการฝEกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะสําหรับข&าราชการ
ระดั บ
ชํ า นาญการพิ เ ศษ (Competency-Based Development Program Senior
Professional Level) ประจํ า
ปp 2559 ซึ่ ง จั ดโดยสํ า นั กงานข& า ราชการพลเรื อน (ก.พ.)
วัตถุประสงคหลักของหลักสูตร คือเพื่อเสริมสร&างความรู& ทักษะ และสมรรถนะด&านการบริหารจัดการองคกรที่มี
ความสําคัญและจําเป%นให&กับผู&เข&ารับการอบรม โดย
เน&นการเสริมสร&างทักษะด&านการบริหารจัดการ อัน
เป%นทักษะสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สวนราชการให&บรรลุเปwาหมายที่กําหนด
อาทิ ภาวะผู&นํา การสื่อสาร การแก&ป{ญหาและการตัดสินใจ เป%นต&น เนื้อหาการฝEกอบรมแบงออกเป%น 2 สวน
คือในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ^น โดยการอบรมในประเทศไทยเป%นการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู&กับทีม
คณาจารยผู&ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในหัวข&อตางๆ ประกอบด&วย
1) Management Competency Development 2) Leadership & Strategic 3) Decision-Making
Mindset สวนการอบรมในประเทศญี่ปุ^นเป%นกิจกรรมเพื่อเพิ่มวิสัยทัศนและประสบการณให&กับผู&เข&ารับการ
อบรมผานการเยี่ยมชม ศึกษาดูงานหนวยงานที่มีการบริหารจัดการองคกรที่ดีทั้งในหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ของประเทศญี่ปุ^น ประกอบด&วย 1) Tokyo University 2) Ministry of Economic, Trade and Industry
3) National Personnel Authority 4) Hitachi Harmonious center 5) Rakuten Crimson House 6)
Ministry of Finance
จากการฝE ก อบรมและศึ ก ษาดู ง านทั้ ง ในประเทศไทยและประเทศญี่ ปุ^ น ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู&
กับผู&เข&ารับการอบรมทานอื่นๆในหลากหลายประเด็น อาทิ โครงสร&างองคกรและ
ลักษณะงานที่มีความหลากหลาย ตลอดจนมุมมอง แนวคิดและวิสัยทัศน ทําให&ข&าพเจ&าได&ตระหนักวาโครงการ
ฝEกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะสําหรับข&าราชการระดับชํานาญการพิเศษนี้ เป%นโครงการที่ดีและมี
ประโยชนเป%นอยางมาก การได&เข&ารวมเป%นหนึ่งในผู&เข&ารับการอบรมนับเป%นโอกาสดียิ่งในการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบให&ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว& นอกเหนือจาก
การพัฒนาตนเองแล&ว ข&าพเจ&ายังต&องการนําความรู&และประสบการณอันเป%นประโยชนที่ได&จากการอบรมครั้งนี้

ไปถายทอดแกเพื่อนรวมงาน ตลอดจนบุคคลอื่นเทาที่โอกาสจะอํานวย โดยในเบื้องต&นนี้ขอสรุปหนึ่งในประเด็น
สําคัญที่ข&าพเจ&าได&เรียนรู&และเกิดความประทับใจ ได&แก “ผู&นําที่มีประสิทธิภาพ”

ผูนําและภาวะผูนํา
คําวาผู&นํา (Leader) และภาวะผู&นํา (Leadership) เป%นคําที่ใช&กันทั่วไป คําจํากัด
ความหรือความหมายของทั้งสองคํานี้ ได&ถูกอธิบายไว&อยางหลากหลายโดยนักวิชาการและนักทฤษฎีทางการ
บริหารหลายทาน เชน
ผูนํา คือ บุคคลที่สามารถชักจูงหรือชี้นําบุคคลอื่นใหฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงค%ที่
วางไวไดอย)างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (ยุทธนา พรหมณี)
ผูนํา หมายถึง บุคคลซึ่งนํากลุ)มหรือพากลุ)มไปสู)วัตถุประสงค%หรือสู)จุดหมายที่วางไว แมแต)เพียงชี้แนะให
กลุ)มไปสู)จุดหมายปลายทางก็ถือว)าเป0นผูนํา ทั้งนี้รวมถึงผูนําที่นํากลุ)มออกนอกลู)นอกทางดวย (กวี วงศพุฒ)
ภาวะผูนํา หมายถึง กระบวนการที่ผูนําใชอิทธิพลหรืออํานาจที่ตนมีอยู)ในการซักนําหรือ
โนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาภายในองค%การหรือในกลุ)มคนในสถานต)าง ๆ เพื่อใหสมาชิกของกลุ)มไดปฏิบัติ
หนาที่ของตนอย)างมีประสิทธิภาพที่สุดใหบรรลุเป5าหมายขององค%การ (ประสาน หอมพูล)
ภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมส)วนตัวของบุคคลคนหนึ่งที่จะชักนํากิจกรรมของกลุ)มให
บรรลุเป5าหมายร)วมกัน (Yuki. 1998)
จากนิยามตางๆอาจสรุปได&วา ผู&นํา หมายถึงตัวบุคคลหรือกลุมบุคคล ซึ่งอาจมีตําแหนงอยาง
เป%นทางการหรือไมเป%นทางการก็ได& สวนภาวะผู&นํา หมายถึง ความสามารถของบุคคลหรือกลุมบุคคลในการทํา
ให&สมาชิกในกลุมหรือองคกรดําเนินการเพื่อไปสูการบรรลุเปwาหมายของกลุม
นอกเหนือจากการให&นิยามที่หลากหลาย ยังมีการจําแนกผู&นําออกเป%นหลายรูปแบบ อาทิ
Prof. Robert J House แบงผู&นําออกเป%น 4 รูปแบบ ประกอบด&วย 1) แบบชี้นํา (Directive Leadership) 2)
แบบสนับสนุน (Supportive Leadership) 3) แบบเน&นสัมฤทธิผล (Achievement-Oriented) และ 4) แบบ
มีสวนรวม (Participative Leadership) ซึ่งแตละรูปแบบล&วนมีข&อดีข&อด&อยตางกัน ยากที่จะบอกได&วาแบบใดดี
ที่สุด ตามความเห็นของข&าพเจ&า ลักษณะของผูน้ าํ ทีดี ควรเป็ นผสมผสานกันอย่างเหมาะสมทังความเด็ดขาด

และประนี ประนอม สิ งสําคัญอีกประการหนึ งคือรูปแบบหรือพฤติกรรมผู&นําควรมีความยืดหยุนและสามารถ
ปรับเปลี่ยนให&เหมาะสมกับสถานการณและบริบทตางๆ

สมรรถนะสําคัญตอการเปKนผูนําที่มีประสิทธิภาพ
การจะเป%น ผู& นํ าที่ มีประสิ ทธิ ภ าพต& องประกอบด&ว ยคุณลั กษณะหลายประการ ข&า พเจ& า ขอ
ยกตัวอยางคุณลักษณะสําคัญบางประการของผู&นําที่ดี ดังนี้
o ทักษะดานการสื่อสาร
การสื่อสารเป%นหัวใจหลักของการทํางานและถือเป%นศิลปะอยางหนึ่ง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไม
เพียงทําให&งานประสบความสําเร็จ แตยังสร&างเสริมความเข&าใจระหวางผู&ปฏิบัติงานและสร&างบรรยากาศการ
ทํางานที่ดีอีกด&วย การสื่อสารประกอบด&วยทักษะหลักสองด&าน คือทักษะการสงสารและทักษะการรับสาร ใน
การสงสาร ผู&สงสารควรเลือกรูปแบบของภาษา น้ําเสียงและภาษากายขณะสื่อสารให&เหมาะกับผู&รับสารและ
เหมาะสมกับสถานการณ ในบางกรณีการใช&คําพูดที่เป%นทางการจะทําให&เกิดความนาเชื่อถือ แตในบางกรณีอาจ
ทําให&เกิดความอึดอัด ไมเป%นกันเอง ผู&สงสารจึงควรพิจารณาให&เหมาะสมนอกจากนั้นควรเน&นความถูกต&อง
ชัดเจนของข&อมูลที่ต&องการสื่อ เพื่อลดความผิดพลาด บิดเบือนหรือไมครบถ&วนของข&อมูล สวนในการรับสาร
ต&องใช&ทักษะการฟ{ง การวิเคราะห ตีความ และสรุปเนื้อหาของสารที่ได&รับ รวมทั้งต&องทําใจเป%นกลาง ไมมีอคติ
ตอทั้งสารและผู&สงสาร สรุปได&วาผู&นําที่มีประสิทธิภาพนั้นควรมีทักษะทั้งการเป%นผู&รับสารและผู&สงสารที่ดี
o ทักษะดานการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงานต&องมีการตัดสินใจในเรื่องตางๆอยูเสมอโดยเฉพาะอยางยิ่งในบุคคลที่เป%นผู&บริหาร
หรือผู&นํา การตัดสินใจที่ดีควรมีการพิจารณาและวิเคราะหอยางรอบคอบบนพื้นฐานของข&อมูลที่ครบถ&วน การ
ดวนตัด สินใจโดยไมไตรตรอง และปราศจากความครบถ&ว นของข&อมูล อาจนํ ามาถึ งผลเสียทั้งตอบุคคลและ
องคกร ในบางกรณีควรขอคําแนะนําหรือความคิดเห็นจากผู&อื่นประกอบการตัดสินใจ เชน เพื่อนรวมงาน
ผู&บังคับบัญชาหรือแม&แตผู&ใต&บังคับบัญชา เพราะจะทําให&ได&ข&อมูลที่หลากหลายและครบถ&วนยิ่งขึ้นเนื่องจากแต
ละบุคคลยอมมีมุมมองที่แตกตางกัน ผู&นําควรมีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจและคาดการณลวงหน&าถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นหลังการตัดสินใจและยอมรับผลดังกลาวไมวาจะเป%นผลเชิงบวกหรือลบ กลาวคือควรตัดสินใจโดยยึด
หลักเหตุผลและความถูกต&อง และยอมรับผลของการตัดสินใจนั้นไมวาผลจะเป%นเชนไร กรณีตัดสินใจผิดพลาด
ควรนํามาเป%นบทเรียนและเพิ่มความระมัดระวังในการตัดสินใจครั้งตอไป
o ทักษะดานการประสานสัมพันธI

ความสัมพันธที่ดีของบุคลากรนอกจากทําให&งานประสบความสําเร็จแล&วยังทําให&บุคลากรทํางานอยาง
มีความสุข ซึ่งความสัมพันธที่ดีจะเกิดได&เมื่อบุคลากรมีความความเคารพ ให&เกียรติและเข&าใจตอกันเป%นพื้นฐาน
การสร&างบรรยากาศและวัฒนธรรมการทํางานที่ดีเป%นสวนหนึ่งที่สงผลให&เกิดความสัมพันธที่ดีของบุคลากรได&
ดังนั้นผู&นําควรเปoดโอกาสให&บุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นอยางอิสระบนพื้นฐานของสิทธิและ
หน&าที่ ในขณะเดียวกันต&องรับฟ{งความคิดเห็นของผู&อื่น ให&เกียรติเพื่อนรวมงานและปฏิบัติตอกันด&วยความ
เปoดเผยและจริงใจ ทั้งนี้ผู&บริหารหรือผู&นําในองคกรควรกระทําเป%นตัวอยาง จะทําให&ผู&ใต&บังคับบัญชามีความ
ศรัทธา เชื่อมั่นและปฏิบัติตาม อันจะทําให&เกิดการประสานสัมพันธที่ดีขึ้นได&
o ทักษะดานการสอนงาน
การสอนงานเป% น กระบวนการในการพั ฒ นาคนให& เ กิ ด ทั ก ษะ ผานทางการถายทอดความรู& ความ
เชี่ยวชาญ ระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคล เป%นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรูปแบบหนึ่งอันจะนําไปสูการพัฒนา
งานในลํ า ดับ ถั ดไป จั ดเป% น บทบาทหนึ่ งที่สํ า คั ญของผู&นํ า ที่ มักต& องกํ า กั บ สอนงาน ให& คําแนะนํา ปรึ กษาแก
ผู&ใต&บังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงานอยูเสมอ การสอนงานที่มีประสิทธิภาพทําให&ผู&รับการสอนเกิดการเรียนรู&
สามารถปฏิบัติงานได&อยางถูกต&อง ลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป%นการ
สงเสริมการเรียนรู&และประสานสัมพันธที่ดีตออีกด&วย การสอนงานทําได&หลายรูปแบบ เชน การให&คําแนะนํา
(counseling) การเป%นพี่เลี้ยง (mentoring) การฝEกปฏิบัติจริง (on the job training) เป%นต&น หลักสําคัญคือ
ผู&นําควรเชื่อมั่นวาบุคลากรทุกคน ทุกระดับมีศักยภาพที่จะเรียนรู&และพัฒนาตนเองหากได&รับโอกาสที่เหมาะสม
ในขณะเดียวกันต&องยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลและเลือกวิธีการสอนให&เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู&
ของแตละบุคคล นอกจากนี้ควรตั้งความคาดหวังตอผลการสอนงานบนพื้นฐานความเป%นจริง ไมคาดหวังสูง
จนเกินไปและควรมอบหมายงานให&เหมาะกับความสามารถของแตละบุคคล
o

วิสัยทัศนI

“วิสัยทัศน” คือ ทิศทางขององคกรในอนาคต ผู&นําต&องมีความเข&าใจที่ชัดเจนถึงวิสัยทัศนขององคกร
และรู&วาต&องขับเคลื่อนองคกรไปอยางไรเพื่อให&บรรลุวิสัยทัศน มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง มี
ความรู&และข&อมูลทั้งด&านนโยบาย การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและองคความรู&อื่นๆที่เกี่ยวข&อง ซึ่ง
ต&องเกิดจากการเรียนรู&เป%นระบบอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ควรมีมุมมองที่กว&างไกลและก&าวทันการเปลี่ยนแปลง
ตางๆที่สงผลตอการบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว
o คุณธรรม จริยธรรม
“คุณธรรม” คือ สภาวะจิตทีเป็ นไปในแนวทางทีถูกต้อง ดีงาม เป็ นตัวกําหนดให้บุคคลประพฤติตน
ในกรอบทีดี และเหมาะสม ส่ วน “จริยธรรม” คือ ความประพฤติหรื อการปฏิ บตั ิทีสะท้อนคุ ณธรรมภายใน

จิตใจออกมาเป็ นรู ปธรรม ผูน้ าํ ทีดีควรมีทงคุ
ั ณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การครองตนให้อยูใ่ นหลักศีลธรรม
และหลักกฎหมาย ยึดมั่นในความถูกต&องดีงาม มีความซื่อสัตยสุจริต และถือประโยชนสวนรวมสําคัญกวา
ประโยชนสวนตน ปฏิบั ติ ตนเป% นตั ว อยางที่ดี แกผู& ใต& บังคั บบั ญ ชาทั้ งในด& า นการปฏิ บั ติงานและชีวิ ต สวนตั ว
คุณลักษณะข&อนี้จัดเป%นข&อที่สําคัญที่สุดไมเพียงตอการเป%นผู&นําที่ดีเทานั้น หากสําคัญตอการเป%น “มนุษย” ซึ่งมี
ความหมายวา “ผู&มีใจสูง” อีกด&วย
นอกเหนื อจากสมรรถนะสํา คัญ ตอการเป%น ผู&นํา ที่มีประสิทธิ ภาพที่กลาวมาข&างต&น ยังมีสิ่ ง
สําคัญอีกประการที่ข&าพเจ&าเห็นวาผู&นําทุกคนตลอดจนข&าราชการทุกระดับควรตระหนักและยึดถือเป%นหลักใน
การปฏิบัติงานราชการคือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ&าอยูหัว ที่ทรงพระราชทานแกข&าราชการ
พลเรือนเนื่องในวันข&าราชการพลเรือน ประจําปp พ.ศ. 2559 ที่วา
การปฏิบัติงานทุกอย)างของขาราชการ มีผลเกี่ยวเนื่อง
ถึงประโยชน%ส)วนรวมของประเทศชาติและประชาชนทุกคน
ขาราชการทุกฝCายทุกระดับ จึงตองระมัดระวังการปฏิบัติทุกอย)าง
ใหสมควรและถูกตองดวยหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม
ขอสําคัญ เมื่อจะการใด ตองคิดใหดี โดยคํานึงถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นใหรอบคอบและรอบดาน เพื่อใหงานที่ทําบังเกิดผลดี
ที่เป0นประโยชน%แทแต)อย)างเดียว

ทีมงานที่มปี ระสิทธิภาพในการรองรับภารกิจภายในสํานักงานขาราชการการเมือง
ภคนันท ศิลาอาสน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป%นหนวยงานที่มีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากหัวหน&าสวนราชการ ได&แก
เลขาธิ การนายกรั ฐ มนตรี มี ฐ านะเป% น ข& า ราชการการเมื อง เป% น หนวยงานที่ ร องรั บ ภารกิ จ อํ า นวยการและ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดินของนายกรัฐมนตรี รวมทั้ง มีบทบาทสําคัญในการเสริมสร&างภาพลักษณ
อันดีให&แกนายกรัฐมนตรี
บุคลากรของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได&รับการฝEกฝนให&สามารถปฏิบัติหน&าที่ภายใต&สภาวะที่มี
แรงกดดั น สู ง มี ค วามยื ด หยุ น มี ค วามสามารถในการแก& ไ ขป{ ญ หาเฉพาะหน& า สามารถปรั บ ตั ว รั บ การ
เปลี่ยนแปลงได&อยางรวดเร็ว คุ&นเคยกับการทํางานกับนักการเมือง และได&รับความไว&วางใจในการปฏิบัติภารกิจ
พิ เ ศษที่ ไ ด& รั บ มอบหมายตามนโยบายเรงดวนของรั ฐ บาลมาโดยตลอด หากจะอธิ บ ายจากวิ สั ย ทั ศ นตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการที่ กํ า หนดไว& ว าสํ า นั ก เลขาธิ การนายกรั ฐ มนตรี เ ป% น หนวยงานที่ มี ความเป% น เลิ ศในการ
อํานวยการและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดินของนายกรัฐมนตรี ภารกิจสวนใหญจึงจะต&องใช& “ทักษะ”
สํ า คั ญ หลายประการ อาทิ องคความรู& ท างวิ ช าการในการกลั่ น กรองงาน มี ค วามสามารถในการทํ า งาน
เลขานุการได&ดี และมีศิลปะในการประสานราชการ
งานชวยอํา นวยการฝ^า ยการเมื อง ตั้ งแตนายกรั ฐ มนตรี รองนายกรัฐ มนตรี รั ฐมนตรีป ระจํา สํา นั ก
นายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ^ายการเมือง ตลอดจนที่ปรึกษาทุกทาน
ที่เป%นตําแหนงทางการเมือง หรื อที่มักเรีย กกันวา “งานหน&าห&อง” ซึ่งในป{จจุบันเป% นความรับ ผิดชอบของ
กองงานนายกรัฐมนตรี จึงไมไดทําหนาที่เพียงแคงานเลขานุการ
ในป{จจุบัน มีโมเดลที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสงไปประจําสํานักงานข&าราชการการเมือง คือ
นักวิ เ คราะหนโยบายและแผน เพื่อทํ า งานวิ ช าการ 1 คน ฝ^ า ยบริห ารทั่ว ไป 1-2 คน เพื่ อทํา หน& า ที่ธุ ร การ
รับ-สง และจัดเก็บเอกสาร มีแมบ&านประจําสํานักงาน 1-2 คน นอกนั้นจะเป%นข&าราชการที่มาชวยราชการจาก
หนวยงานอื่ น โดยอาจเป% น ข& า ราชการจากหนวยงานที่ ร องนายกรั ฐ มนตรี หรื อ รั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีกํากับดูแล
อยางไรก็ ดี ที่ผ านมาโมเดลนี้ อาจยังไมสามารถรับรองความมีป ระสิ ทธิภ าพของแตละสํา นักงานได&
เพราะสภาพป{ญหาที่เกิดขึ้นในทุกรัฐบาล คือ แตละสํานักงานมีภารกิจงานประจําด&านเอกสารเป%นจํานวนมาก
ขาดนักวิเคราะหงานด&านวิชาการ บุคลากรที่เป%นนักวิเคราะหมีไมเพียงพอที่จะสงไปประจําทุกสํานักงาน และ
ด&วยภารกิจงานประจําจํานวนมากนี้ สงผลให&บุคลากรไมมีเวลา ไมสามารถไปฝEกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่
จําเป%นของตนเองได& นอกจากนี้ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกําลังเผชิญกับการขาดแคลนอัตรากําลังใน

อนาคตอี กไมเกิ น 5 ปp บุ คลากรอาวุ โ สที่ มีป ระสบการณจะเกษี ย ณอายุ ร าชการไปถึ ง 1 ใน 5 ของจํ า นวน
ข&าราชการทั้งหมด อาจเกิดป{ญหาชองวางระหวางวัย (Generation Gap) ขาดการหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
และที่สําคัญในป{จจุบันยังขาดแผนการพัฒนารายบุคคลที่จําเป%นตอการพัฒนาสมรรถนะของข&าราชการ
เมื่อตองเผชิญกับความทาทายเชนนี้แลว ภาพที่ตองการจะเห็นในสํานักงานที่มีประสิทธิภาพคืออะไร ?
แลวควรตองดําเนินการอยางไรจึงจะเกิดภาพนั้น
ภาพที่ตองการเห็น คือ สํานักงานเล็ก ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง มีการประสานกําลังทํางานกันเป%นทีม
ได&อยางมีประสิทธิภาพ (Synergy) เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการปฏิบัติงาน การรวมตัวกันทํางานเป%นทีมต&อง
เกิดผลลัพธที่เหนือกวางานที่แตละคนทําแล&วมารวมกัน หนึ่งบวกหนึ่งต&องได&มากกวาสอง ต&องเกิดองคความรู&
เพิ่มขึ้น ความหลากหลาย (diversity) ของบุคลากรในทีมคือจุดแข็ง ไมใชจุดออนที่ทําให&เกิดความขัดแย&ง ซึ่ง
การแลกเปลี่ยนความเห็นกันในทีมจะกอให&เกิดความคิดสร&างสรรค (creativity) ในการพัฒนางาน เป%นแรงบวก
ที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน ตลอดจนต&องเป%นสํานักงานที่มีการใช&เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยอํานวยความ
สะดวกในการทํางาน ให&เกิดความรวดเร็ว และเพื่อประโยชนในการจัดการองคความรู&ภายในสํานักงาน
การเปลี่ยนแปลงไปสูสํานักงานที่มีประสิทธิภาพสูงข&างต&น จึงควรมุงเน&นไปที่การพัฒนาทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะการกลั่นกรองงานภายในสํานักงานฝ^ายการเมือง ต&องมีบุคลากรที่มีองคความรู&ในเรื่องที่
จํ า เป% น ในด& า นตาง ๆ อาทิ การประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ระเบี ย บ กฎหมาย การเงิ น และงบประมาณ การ
ตางประเทศ การประสานงานคณะกรรมการตาง ๆ หรือภารกิจพิเศษตามที่ได&รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
ซึ่ งในความเป% น จริ ง ไมมี ใครที่ ร อบรู& ทุกด& า นภายในคนคนเดี ย ว และอาจไมงายนั กที่ จ ะยื มตั ว ข& า ราชการที่
เชี่ยวชาญเฉพาะด&านนี้จากหนวยงานตาง ๆ มาชวยราชการ
การพัฒ นาทีมงานที่ มีป ระสิทธิภาพนั้ น Margerison-McCann ได& เสนอไว& วาทีมงานที่ ประสบ
ความสําเร็จนั้น จะต&องมีสมาชิกในทีมที่มีทักษะความเชี่ยวชาญอยางน&อย บทบาทใดบทบาทหนึ่ง ดังนี้
• มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการรวบรวมข&อมูล ค&นหาข&อมูล (Advising)
• มีความคิดริเริ่ม สร&างสรรค (Innovating)
• มีความเชี่ยวชาญการนําเสนอในโอกาสตาง ๆ การให&ข&อมูลขาวสาร (Promoting)
• มีความสามารถที่จะพัฒนาวิธีการทํางานใหม ๆ หรือประยุกตใช&ในโอกาสที่เหมาะสม (Developing)
• มีความสามารถในการวางแผน จัดระบบ เตรียมการ กําหนดแนวทางในการทํางานของกลุม (Organising)
• มีความสามารถในการทํางานให&ได&ผลลัพธ (Producing)
• มีการตรวจสอบระบบการทํางาน (Inspecting)
• มีการรักษามาตรฐานในการทํางาน (Maintaining)

ประการสุดท&าย คือ ต&องมีผู&ที่มีบทบาทในการประสานเชื่อมโยง (Linking) ซึ่งหมายถึง ผู&นําทีม จะมี
ความสําคัญอยางมากในการทําหน&าที่ประสานสัมพันธ ความเชื่อมโยงองคประกอบทั้งหมดเข&าด&วยกัน
เมื่อมีบุคคลที่มีคุณลักษณะข&างต&นเป%นทีมงานแล&ว ป{จจัยแหงความสําเร็จ (Key Success) ที่จะทําให&
ทีมงานสามารถทํางานที่ได&รับมอบหมายบรรลุผลสําเร็จดังที่คาดหวังไว& มีดังนี้
1) การสรางเปXาหมายการทํางานรวมกัน ซึ่งเปwาหมายดังกลาวต&องเป%นเปwาหมายที่ดี และ
สร&างผลงานที่มีคุณคามากขึ้นกวาเดิม
2) มีแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เปKนระบบ มีการรวบรวมข&อมูลให&เป%นป{จจุบัน และนําข&อมูลที่มีมา
ใช&ได&อยางเหมาะสม
3) มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ทุกคนในทีมต&องได&รับทราบข&อมูลที่เทากัน ทุกคนทราบ
หน&าที่ของตนเอง มีความไว&วางใจกัน และเห็นภาพรวมของงานในสํานักงาน
4) มีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปKนใหแกผูนําทีม และทีมงาน เพราะ “คน” เป%นป{จจัยสําคัญที่จะ
ทําให&เกิดการเปลี่ยนแปลง
5) มีการประเมินผลการทํางาน และจัดทําตัวชี้วัดรวมกันภายในทีม การกําหนดกรอบวัดมาตรฐาน
ความสําเร็จ จะเป%น feedback กลับไปให&ผู&รวมงานและผู&บังคับบัญชา เป%นสิ่งสําคัญมากที่จะทําให&เห็นจุดออน
จุดแข็งของตนเองและทีมงาน เกิดความเข&าใจและต&องการจะพัฒนาสมรรถนะที่ยังขาดหายไป
6) ไดรั บการสนั บสนุ น จากผู บั งคั บบั ญชา ทั้ งในรู ป แบบที่ เ ป% น ทางการและไมเป% น ทางการ มี
ความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงาน เพราะหากไมได&รับการสนับสนุนจากผู&บังคับบัญชา
ในทุกระดับอยางจริงจัง และได&รับการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรอยางเหมาะสมแล&ว เป%นเรื่องยากที่จะ
พัฒนาทีมงานได&ตามเปwาหมายที่ตั้งไว&
ดังนั้น ประเด็นการพัฒนาศักยภาพ “คน” จึงนับวามีความสําคัญที่สุด และเป%นป{จจัยที่ทําให&ทีม
ประสบความสําเร็จ จากการศึกษาป{จจัยแหงความสําเร็จของ Rakuten ซึ่งเป%นบริษัท E-Commerce ขนาด
ใหญของญี่ปุ^นที่เติบโตอยางรวดเร็ว มีสินค&าบนระบบออนไลนมากกวา 299 ล&านรายการ มียอดขายสูงถึง 9.1
ล&านล&านเยน มีพนักงานทั่วโลกประมาณ 17,000 คน พบวาบริษัทได&พัฒนารูปแบบธุรกิจและสภาพแวดล&อม
ขององคกรให&เอื้ออํานวยตอการไปสูเปwาหมายดังกลาว โดยได&สร&างวัฒนธรรมองคกรให&แข็งแกรงภายใต&วิถีแหง
Rakuten เป%นคูมือปฏิบัติงาน และใช&ในการพัฒนาบุ คลากรด& วย โดยบุคลากรของ Rakuten ต&องรู&ว า
จรรยาบรรณขององคกรคืออะไร แนวคิด หรือ position ขององคกรคืออะไร และมีวิธีการทํางานอยางไร ทั้งนี้
หนทางสูความสํ าเร็ จของ Rakuten จะมุ งเน& นที่ การทํา งาน “ด& ว ยแรงบั น ดาลใจอยางมื ออาชี พ” มีการ
พัฒนาการทํางานอยูเสมอ ตั้งคําถามและพร&อมที่จะลงมือปฏิบัติให&เกิดผล ยึดถือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค&า
และการแขงขันด&วยความเร็ว การฝEกอบรมบุคลากรของ Rakuten จะแบงการพัฒนาตามอายุงาน คือ พัฒนา
ในระดับเจ&าหน&าที่ พัฒนาผู&นํา พัฒนาทักษะความรู&ด&านธุรกิจ และพัฒนาเพื่อความก&าวหน&าตามสายงาน ซึ่ง
หมายรวมถึง การหมุนเวียนงาน เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะของบุคลากร

เมื่อผู&นําและทีมงานเป%นสิ่งที่ทําให&องคกรเกิดการเปลี่ยนแปลง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึง
ควรพิจารณาคุณลักษณะของผู&นําทีมที่ดี และคุณลักษณะของทีมงานที่เหมาะสมที่จะทํางานกับฝ^ายการเมืองวา
ควรมี คุ ณลั ก ษณะเชนไร และดํ า เนิ น การสรรหา และพั ฒ นาบุ คลากรให& ต รงตามความต& อ งการ กลาวคื อ
ผู&อํานวยการกลุมงาน หรือหัวหน&าสํานักงานฝ^ายการเมือง ควรมีความพร&อมในเรื่อง “ภาวะผู&นํา” เป%นผู&นําที่
พร&อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความรู&และทักษะในการให&คําแนะนําแกผู&รวมงาน สามารถตัดสินใจแก&ไขป{ญหาได&
อยางมีประสิทธิภาพ เป%นต&นแบบที่นาชื่นชม มีความเสียสละ และสามารถสร&างแรงบันดาลใจในการทํางานให&
ผู&รวมงานได&
ในสวนคุณลักษณะของทีมงานที่จะทํางานกับฝ^ายการเมือง ที่มักต&องการคนที่สามารถทุมเทเวลา
ให&แกการทํางานอยางเต็มที่ สามารถตอบสนองนโยบายได&อยางรวดเร็วและมีความถูกต&องแมนยํา ด&วยลักษณะ
งานเชนนี้ ทีมงานจึงต&องมีทัศนะคติเชิงบวก มีเทคนิคการสื่อสาร มีทักษะในการประสานงาน มีความสามารถ
ในการแก&ไขป{ญหา มีความรู&และกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห และสามารถใช&เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ทํางานได&เป%นอยางดี
คุณลักษณะที่จําเป%นเหลานี้ เป%นเหตุผลให&หนวยงานต&องให&ความสําคัญแกการจัดทําแผนพัฒนา
สมรรถนะที่บุคลากรแตละคนยังขาดอยู ได&แก จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล มีการหมุนเวียนงาน มีกระบวนการ
สอนงานและให& คํ า ปรึ กษา หรื อ สงไปฝE ก อบรมในหลั กสู ต รที่ จํ า เป% น อาทิ หลั ก สู ต รพั ฒ นาสมรรถนะผู& นํ า
หลั ก สู ต รกฎหมาย และการตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบาย แม& ว าการเรี ย นรู& ง านสวนใหญของสํ า นั ก เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรีจะเป%นแบบ On the job training ก็ตาม
สรุ ป ได& ว า การพั ฒ นาที ม งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอที่ จ ะรองรั บ ภารกิ จ ของสํ า นั ก งานฝ^ า ย
การเมืองภายในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได&นั้น ควรพัฒนา “ผู&นํา” ที่มีทักษะในการประสานงาน และ
ประสานใจ สามารถสร&างบรรยากาศที่ดี สร&างแรงจูงใจในการทํางาน สร&างทีมงานที่มีความหวงใยไว&เนื้อเชื่อใจ
กัน และควรพัฒนา “ทีมงาน” ที่มีความรอบรู&ในสาขาที่จําเป%น และรู&วามีเปwาหมายอะไรที่ต&องรับผิดชอบ
รวมกัน โดยทุกคนในทีมต&องให&ความสําคัญแก “การฟ:ง” ซึ่งกันและกัน เพื่อการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ลดความขั ด แย& งภายในที ม งาน ชวยให& ที ม งานได& รั บ รู& ป{ ญ หาและพั ฒ นาระบบการทํ า งานรวมกั น นํ า ไปสู
ความสําเร็จตามวิสัยทัศนขององคกร

การผลักดันกรมวิทยาศาสตรIบริการสูยุคใหม
ภูวดี ตู+จินดา
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
หากมีใครขอให&ผู&เขียนเลายอๆ ถึงหัวใจสําคัญที่ได&เรียนรู&จากการอบรมครั้งนี้ ผู&เขียนจะสรุป
สั้นๆ สองประการ นั่นคือ
1. Simplicity is the Key หรือ ความเรียบงาย ไมซับซ&อนและชัดเจน คือ กุญแจสําคัญ ไมวาจะเป%น
โจทยของป{ญหา หรือ การแก&ป{ญหา
2. The Butterfly Effect is real นั่นคือ ทุกอยางมีความเชื่อมโยงและสงผลกระทบถึงกัน การ
เปลี่ยนแปลงในจุดหนึ่ง สามารถผลักดันให&เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบได&
ซึ่งหลักการนี้ นอกจากจะสามารถนําไปใช&ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให&
เกิดผลสัมฤทธิ์แล&ว ยังสามารถนําไปประยุกตใช&ในการดําเนินชีวิตได&อีกด&วย
กอนจะเชื่อมโยงการเรียนรู&ไปสูการพัฒนาการปฏิบัติราชการนั้น ผู&เขียนขอแนะนําองคกรที่ปฏิบัติ
ราชการอยู คือ กรมวิทยาศาสตรบริการ ซึ่งเป%นหนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
ภารกิ จ เกี่ ย วกั บ การให& บ ริ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร โดยการดํ า เนิ น การกํ า กั บ ดู แ ล สงเสริ ม วิ จั ย พั ฒ นาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งเป%นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อ
เสริ ม สร& า งการเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ความสามารถในการแขงขั น ของประเทศ และการพั ฒ นาทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน มีอํานาจหน&าที่โดยยอคือ
1. พัฒนาคุณภาพห&องปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของห&องปฏิบัติการให&เป%นที่
ยอมรับของนานาประเทศ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรห&องปฏิบัติการ โดยการบริหารจัดการศึกษาและฝEกอบรม
3. พัฒนาหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชุน
5. เป%นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ โดยให&บริการวิเคราะห
ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ รวมทั้งสอบเทียบความถูกต&องเที่ยงตรงของเครื่องมือและอุปกรณ
วัด
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให&เป%นอํานาจหน&าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

วิ สั ย ทั ศ นของกรมวิ ท ยาศาสตรบริ ก ารในป{ จ จุ บั น คื อ เป% น แหลงอ& า งอิ ง ทางวิ ช าการ และมี ค วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและภาคบริการในระดับสากล

ภาพที่ 1 โครงสร&างองคกรกรมวิทยาศาสตรบริการ (ข&อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559)
โดยที่ผู&เขียนปฏิบัติราชการในหน&าที่หัวหน&ากลุมเยื่อและกระดาษ ซึ่งเป%นหนวยงานหนึ่งในโครงการ
ฟoสิกสและวิศวกรรม หน&าที่โดยยอของกลุมเยื่อและกระดาษ คือ
1. เป%นห&องปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะด&านเยื่อและกระดาษ เพื่อทดสอบสมบัติวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ
เยื่อและกระดาษ โดยใช&เครื่องมือหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการประเมินคุณภาพวัตถุดิบเพื่อใช&ใน

2.

3.
4.

5.
6.

7.

การผลิตเยื่อและกระดาษ การควบคุมคุณภาพสินค&าเยื่อและกระดาษ สําหรับการอุปโภค/บริโภค
ภายในประเทศ การสงออก/การนําเข&า ให&เป%นไปตามข&อกําหนดของกฎหมาย และมาตรฐาน
ตางๆ เชน มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉลากเขียว เป%นต&น
ศึกษาวิจัย/พัฒนาเทคโนโลยี ด&านเยื่อและกระดาษ เพื่อสร&างนวัตกรรม พัฒนาขบวนการผลิต
และพัฒนาคุณภาพสินค&า เป%นการเพิ่มศักยภาพและสงเสริมความสามารถในการแขงขันด&าน
อุตสาหกรรม พัฒนาเทคนิคด&านวิเคราะหทดสอบ รวมทั้งติดตามและศึกษาความเคลื่อนไหวของ
มาตรฐานตางๆ ข&อบังคับตางๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทดสอบให&ทันสมัย ตอบสนองความ
ต&องการของผู&รับบริการ และสร&างฐานข&อมูลด&านสิ่งแวดล&อม อันเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเยื่อ
และกระดาษ รวมทั้ งพั ฒ นาการผลิ ต วั ส ดุ อ&า งอิ งตางๆ ที่ ใช& ในอุ ต สาหกรรมเยื่ อและกระดาษ
รวมถึ งการพั ฒนาห&องปฏิบั ติ การด& า นเยื่อและกระดาษให&เ ป% นห& องปฏิบั ติการอ& างอิง เพื่ อเพิ่ ม
ศักยภาพการทดสอบของห&องปฏิบัติการทั้งในและตางประเทศ
เพิ่มขอบขายและรักษาระบบประกันคุณภาพห&องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
ให& คํ า ปรึ ก ษาและแนะนํ า ทางวิ ช าการ รวมทั้ งการให& บ ริ ก ารทํ า งานวิ จั ย เพื่ อ แก& ป{ ญ หาตางๆ
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ สงเสริมและสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีด&าน
เยื่อและกระดาษ แกอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ผู&ประกอบการ และประชาชนทั่วไป
ให& บ ริ ก ารด& า นการสอบเที ย บเครื่ อ งมื อ รวมทั้ ง พั ฒ นากรรมวิ ธี ก ารสอบเที ย บเครื่ อ งมื อ ซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
ปฏิ บั ติ งาน สร& า งความรวมมื อทางวิ ช าการด& า นเยื่ อ และกระดาษกั บ องคกรตางๆ ทั้ งในและ
ตางประเทศ รวมทั้งเป%นตัวแทนของประเทศไทยในการทํางานรวมกับองคกรระดับนานาชาติอัน
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ เชน ISO และ TAPPI
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได&รับมอบหมาย ตามนโยบายรัฐบาลและกรมวิทยาศาสตรบริการ เชน การ
ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน (OTOP) เป%นต&น

อัตรากําลังคนป{จจุบัน ไมรวมตัวผู&เขียน คือ ข&าราชการ 7 คน (Gen B 2 คน, Gen X 4 คน, Gen Y 1
คน) พนักงานราชการ 1 คน (Gen X) ลูกจ&างเหมาจากโครงการฯ ตางๆ 2 คน (Gen X 1 คน, Gen Y 1 คน)
และ มี ตํ า แหนงข& า ราชการ 1 ตํ า แหนงและพนั ก งานราชการ 1 ตํ า แหนง ซึ่ ง วางลงและอยู ระหวางการ
ดําเนินการหาบุคลากรทดแทนบุคลากรเดิม
ความท&าทายในการบริหารงานกลุมเยื่อและกระดาษ คือ การบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งมี
จํานวนจํากัดและมีความแตกตางกันทุกด&านกับหน&างานที่หลากหลาย จนสามารถยกระดับความสามารถของ
กลุมเยื่อและกระดาษ เพื่อตอบสนองการเติบโตของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ และเปwาหมายของกรม
วิทยาศาสตรบริการได&ในอนาคต ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดที่ได&เรียนรู&จากการอบรมดังตอไปนี้
Good beginning = Good recruitment (การเริ่มตนที่ดี เริ่มจากการมีบุคลากรที่ดี)

จากการดูงานที่ จากการดูงานหนวยงานราชการของประเทศญี่ปุ^น นั่นคือ National Personnel
Authority (NPA), Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) และ Ministry of Finance
(MOF) และบริษัทเอกชนคือ Hitachi และ Rakuten พบวาไมวาจะเป%นหนวยงานราชการหรือบริษัทเอกชน
ล&วนให&ความสําคัญตอการคัดเลือกบุคลากรเป%นอยางมาก
สําหรับหนวยงานราชการของประเทศญี่ปุ^นนั้น ข&าราชการจะต&องผานการสอบจากสวนกลาง ผู&ที่ผาน
การสอบสวนใหญจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับต&นๆ ของประเทศทั้งสิ้น ร&อยละ 70 จบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตเกียวซึ่งเป%นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศ เรียกได&วา ข&าราชการของ
ประเทศญี่ปุ^นถูกคัดมาจากระดับหัวกะทิของประเทศ
ในสวนของบริษัทเอกชน Rakuten มีการใช&ภาษาอังกฤษเป%นภาษากลางเป%นวัฒนธรรมองคกร หรือ
Englishnisation พนักงานบริษัทชาวญี่ปุ^นทุกคนจะต&องได&คะแนนสอบ TOEIC มากกวา 800 คะแนนขึ้นไป ซึ่ง
ผู&เขียนประทับใจในเรื่องนี้เป%นพิเศษ เพราะเป%นการคัดกรองบุคลากรขั้นต&นอยางมีประสิทธิภาพด&วยการตั้ง
ข&อกําหนดอยาง “Simple” เพียงข&อเดียว เนื่องจากการที่คนญี่ปุ^นสักคนจะได&คะแนนสอบ TOEIC มากกวา
800 คะแนน จะต&องมี Functional Competency หลายประการ เชน การพัฒนาศักยภาพของตนเอง ความ
เข&าใจข&อแตกตางระหวางวัฒนธรรม การดําเนินการเชิงรุก ความมั่นใจในตนเอง ความยืดหยุนผอนปรน การ
ควบคุมตนเอง และวิสัยทัศนที่ดี เป%นต&น
ความท&าทายของกรมวิทยาศาสตรบริการ มี 3 ประการ
1. พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรที่ มี อ ยู เดิ ม ให& มี ส มรรถนะสู ง ขึ้ น สามารถปฏิ บั ติ ง านได& อ ยางมี
ประสิทธิภาพ
2. สร&างระบบคัดกรองบุคลากรใหมที่มีสมรรถนะ ซึ่งสิ่งที่กลุมฯ ได&ดําเนินการไปแล&วคือ จัดให&มี
ข&อสอบภาษาอังกฤษในข&อสอบข&อเขียน รวมทั้งมีการเตรียมคําถามในการสัมภาษณซึ่งสามารถคัด
กรองสมรรถนะสําหรับบุคลากรใหม
3. จะทําอยางไรให&ระดับหัวกะทิของประเทศ คนเกง คนดี เข&ามารับราชการเป%นสัดสวนที่สูงขึ้นกวา
ที่เป%นอยู
ซึ่งป{จจัยในการเสาะหาบุคลากรคุณภาพเพื่อเข&ามารวมงานในองคกรนั้น หนึ่งในตัวแปรสําคัญคือ การ
สร& า งภาพลั กษณที่ ดี และเอกลั กษณที่ ชั ด เจน ให& องคกรเป% น ที่ รู& จั กและยอมรั บ อยางกว& า งขวางทั้ งในและ
ตางประเทศ กระตุ&นให&ผู&คนมีความกระตือรือร&นที่จะเป%นสวนหนึ่งขององคกร ซึ่งทําได&โดย...
…Clear Goal = Good Branding (การมีเปXาหมายที่ชัดเจน เปKนการสรางภาพลักษณI
ขององคIกรที่ชัดเจน)
จากการดูงานที่บริษัท Hitachi และ Rakuten พบวา บริษัทเอกชนทั้งสองแหงที่ประสบ
ความสําเร็จอยางสูงนั้น มีการกําหนดเปwาหมายที่ “Simple” นั่นคือ สั้น กระชับ เรียบงาย และเห็นภาพชัดเจน

โดยไมต&องแปลความหมายเพิ่มเติม สําหรับ Hitachi คือ “Inspire the next” และสําหรับ Rakuten คือ
“No.1 internet service company” ซึ่งสามารถแปลงไปสูการปฏิบัติงานได&อยางเป%นรูปธรรม และทําให&
บริษัททั้งสองมีภาพลักษณขององคกรที่โดดเดน เป%น branding ที่มีเอกลักษณ จับต&องได& เป%นที่เข&าใจตรงกัน
เป%นวงกว&าง ทั้งภายในและนอกบริษัท
ซึ่งในป{จจุบันกรมวิทยาศาสตรบริการนั้นขาดเปwาหมาย (Goal) และภาพลักษณ (Branding) ที่ชัดเจน
อันเนื่องมาจาก การมีหน&างานที่หลากหลาย และวิสัยทัศนขาดความ “Simple” ไมหนักแนนพอที่จะสื่อถึง
ภาพลักษณ เอกลักษณ และทิศทางการยกระดับองคกรให&โดดเดนกวาสถานภาพป{จจุบันอยางเป%นรูปธรรม ทํา
ให&เ กิดความสับ สนกั บบุ คคลภายนอก และบุ คคลภายในซึ่งเป%น ฟ{นเฟ–องขององคกรวา ตนเองมีส วนสํ าคั ญ
อยางไรในการขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตรบริการ และ “เปwาหมาย” คือที่ใด สงผลให&ป{จจุบันกรมวิทยาศาสตร
บริการแทบไมเป%นที่รู&จักของคนในประเทศไทย ทั้งๆ ที่เป%นหนวยงานทางวิทยาศาสตรที่เกาแกที่สุด และทํา
หน&าที่ประดุจกระดูกสันหลังด&านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ
นอกจากการมีเปwาหมายที่ชัดเจนแล&ว การที่จะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จนั้นได& จะต&องมี...
...Good Strategies
กลยุ ทธ เป% นแนวทางการบริ ห ารจั ด การ “งาน” และ “คน” เพื่ อสร& า งและเพิ่ มคุ ณคาให&
องคกร ซึ่งมีแกนแท&สามารถแทนด&วยระบบสมการงายๆ คือ
X + Y = Z
กระบวนการคิดกลยุทธที่ถูกต&อง ต&องคิดตามลําดับตอไปนี้
1. สิ่งที่องคกรอยากได&และควรได&คืออะไร (Z)
2. ของเดิมที่องคกรทําได&อยูแล&วคืออะไร (X)
และ
3. องคกรจะต&องทําเพิ่มอยางไรให&บรรลุถึงเปwาหมาย (Y)
ผู&เขียนเห็นภาพการวางกลยุทธที่ชัดเจนจากการดูงานที่บริษัท Hitachi ซึ่ง Z ของบริษัท Hitachi คือ
“Innovations that answer society's challenges and inspire the world” สวน X ในภาพรวมคือ
เทคโนโลยีที่บริษัทมีอยูแล&ว ทางบริษัทต&องการเจาะตลาดของ ASEAN โดยวางกลยุทธ หรือ Y ให&บริษัทเป%น
สวนหนึ่งในการแก& ไขป{ ญหาที่แตละประเทศเผชิญ เชน ประเทศสิ งคโปรเป%น เกาะเล็ก ประสบป{ญ หาเรื่อง
ทรัพยากรน้ํ าและพื้นที่ ใช&ส อย บริษัท Hitachi จึงใช&เ ทคโนโลยี ที่มีอยู เข&าไปมีส วนรวมในการสร&างระบบ
Intelligent water system โดยการการเปลี่ยนน้ําทะเลเป%นน้ําจืด เพื่อแก&ป{ญหาการขาดแคลนน้ํา และ
เนื่ องจากประเทศสิ งคโปรมีพื้น ที่ ใช&ส อยจํา กั ด ที่อยู อาศัย จึ งเป%น ตึ กสู ง ตึ กสูงหลายแหงรวมทั้ งที่ สนามบิ น
นานาชาติชางฮี ใช&ลิฟทของบริษัท Hitachi หรือ ประเทศเวียดนามมีป{ญหาด&านการขนสง บริษัท Hitachi จึง

เข&าไปมีสวนรวมในการสร&าง Urban railway line เป%นต&น ทําให&บริษัท Hitachi มีความสําคัญในประเทศ
สิงคโปรและเวียดนาม เป%นการสร&างแรงบันดาลใจสูอนาคตบรรลุตามเปwาประสงค
หากความท&าทายในการคิดกลยุทธ นอกจากการวางเปwาหมายอยางชาญฉลาด คือ จะต&องคิดกลยุทธ
โดยคํานึงถึงข&อห&าม 3 ประการ คือ
1. ห&ามมีมุมมองที่แคบและเอาตนเองเป%นที่ตั้ง หรือ คํานึงถึงแตความสําคัญของงานตัวเอง แตจะต&อง
มองในภาพรวมทั้งหมด
2. ห& า มยึ ด ถื อ ตามทฤษฎี ห รื อ ตั ว ชี้ วั ด เป% น หลั ก ไมมี อะไรที่ ส มบู ร ณแบบ ต& อ งรู& จั กพลิ ก แพลง ใช&
สถานการณและสิ่งรอบตัวให&เกิดประโยชนสูงสุด
3. ห&ามเริ่มต&นการคิดกลยุทธวา “เราจะทําอะไร” แตเริ่มต&นด&วยการคิดที่วา “ผลลัพธที่ต&องการ
บรรลุ” คืออะไร และควรเป%นผลลัพธที่ “ท&าทายและยกระดับองคกรให&สูงขึ้น”
การนําสมการการคิดกลยุทธงายๆ อยาง X + Y = Z มาประยุกตใช&ในหนวยราชการเกาแกอยางกรม
วิทยาศาสตรบริการที่มีกฎเกณฑตายตัว และยึดวัฒนธรรมองคกรแบบเดิมๆ จึงเป%นเรื่องยาก แตหากสามารถ
ประยุกตใช&การคิดกลยุทธแบบนี้ได&แล&ว การขับเคลื่อนกลยุทธไปสูความสําเร็จได&นั้น จะต&องทําโดย...
…Build a good team
ตามทฤษฎีของ Margerison-McCann องคประกอบหลักที่ทําให&ทีมประสบความสําเร็จ สมาชิกในทีม
ต&องมีทักษะความเชี่ยวชาญทั้งหมด 8 ประการ คือ Advising (การรวบรวม ค&นหาข&อมูล), Innovating (การ
สร&างสรรค นําความคิดใหมไปทดลอง), Promoting (การนําเสนอในโอกาสตาง ๆ การให&ข&อมูลขาวสาร),
Developing (การพัฒนาวิธีการใหม การประยุกต), Organising (การจัดระบบ เตรียมการ กําหนดแนวทางใน
การทํางาน), Producing (การผลิต นําผลลัพธออกมา), Inspecting (การตรวจสอบระบบการทํางาน) และ
(Maintaining การรักษามาตรฐานในการทํางาน) ซึ่งสมาชิกบางคนอาจมีทักษะหลายประการได& โดยมีผู&นําใน
การ Linking หรือ เชื่อมโยงบุคลากรที่มีทักษะทั้งหมดนี้เข&าด&วยกัน และในทีมจะต&องมีกระบวนการ Share,
Care and Communication คือ แบงป{น หวงใย เชื่อใจ และติดตอสื่อสารกันอยางมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่กรมวิทยาศาสตรบริการนั้น มีอัตรากําลังคนสวนใหญเป%น “นักวิทยาศาสตร” ซึ่งแนนอนวา
บุคลากรที่มีจะมีทักษะความเชี่ยวชาญที่คล&ายคลึงกัน ทําให&ขาดทักษะที่ควรมีทั้งแปดในภาพรวม นอกจากนั้น
การเป%นหนวยงานราชการยังมีข&อจํากัดในการเลือกบุคลากรเข&ามารวมทีมหรือบางครั้งอาจไมสามารถเลือก
บุคลากรได&เลย ดังนั้นเพื่อบรรเทาป{ญหาเรื่องนี้และสามารถทําให&บุคลากรในทีมมีทักษะและความเชี่ยวชาญให&
ครบทั้ง 8 ประการนั้น จึงต&องใช&เครื่องมือเข&าชวย นั่นคือ...

...All about competency
ความหมายของ Competency หรือ สมรรถนะ โดย สํานักงาน ก.พ. คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
เป%นผลมาจากความรู& ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทําให&บุคคลสามารถสร&างผลงานได&โดดเดน
กวาเพื่อนรวมงานอื่นๆ ในองคกร
บริษัท Rakuten เป%นตัวอยางที่ดีของการพัฒนาบุคลากร มีการปลูกฝ{ง “Rakuten Shugi” หรือ “วิถี
แหง Rakuten” เข&าไปในระบบการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยใช&หลัก 5 ประการเพื่อความสําเร็จ เป%น
ตัวกําหนดสมรรถนะ 11 สมรรถนะ เป%นเกณฑการแบงระดับบุคลากรในบริษัท เน&นเรื่อง แผนพัฒนาศักยภาพ
รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาบุคลากรของกรมวิทยาศาสตรบริการ แล&ว พบวาบุคลากรมีความ
หลากหลาย แตกตางกันในทุกด&าน ไมวาจะเป%น อายุ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และเปwาหมายของ
การทํางาน ทวาตั้งแตอดีตจนถึงป{จจุบัน กรมวิทยาศาสตรบริการ ใช&แผนพัฒนาบุคลากรรวมตามหน&าที่การ
ปฏิบัติราชการเป%นระนาบเดียวกัน ทําให&การสร&างสมรรถนะของบุคคลากรนั้นเป%นความท&าทายอยางยิ่งยวด
เมื่อพิจารณาตัวอยางของ Competency ประจํากลุมงานตางๆ ตามตาราง
กลุมงาน
Competency ประจํากลุมงานตางๆ
กลุมงานศึกษาและค&นคว&าวิจัย
ความคิดวิเคราะห
การมองภาพองคกรรวม
การสืบเสาะหาข&อมูล
กลุมงานให&คําปรึกษา
การมองภาพองคกรรวม
ความเข&าใจองคกรและระบบราชการ
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
กลุมงานนโยบายและวางแผน
ความคิดวิเคราะห
การมองภาพองคกรรวม
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
กลุมงานบริหาร
วิสัยทัศน
การวางกลยุทธภาครัฐ
ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
การควบคุมตนเอง
การให&อํานาจแกผู&อื่น
กลุมงานความสัมพันธระหวางประเทศ
การมองภาพองคกรรวม
ความเข&าใจข&อแตกตางทางวัฒนธรรม
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

จะเห็นได&วา มีการกําหนดสมรรถนะขั้นพื้นฐานของกลุมงานตางๆ เอาไว& ยกตัวอยางเชน กลุมเยื่อและ
กระดาษซึ่ งผู& เขี ยนดํ ารงตํ าแหนงหั วหน& ากลุมนั้น อยูในกลุ มงานศึกษาและค&น คว& าวิ จัย จึงได& รับ การพั ฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะมุงเน&นเฉพาะที่กําหนดไว& แตหากเมื่อเปรียบเทียบกับหน&าที่ของกลุมเยื่อและกระดาษ
ตามที่กลาวไว&ข&างต&นแล&วพบวา บุคลากรในกลุมจะต&องปฏิบัติงานได&เปรียบเสมือนกลุมงานทั้งหมดรวมกัน
ดังนั้นจะต&องพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะทั้งหมดจึงจะปฏิบัติงานได&อยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นการเลือกบุคคลขึ้นดํารงตําแหนงผู&บริหารของกลุมงาน โครงการฯ สํานักตางๆ ไปจนถึง
ผู&บริหารระดับสูง พิจารณาจาก “นักวิทยาศาสตร” ในหนวยงานซึ่งมีความเหมาะสมด&านวัยวุฒิและอายุ
ราชการเป%นสําคัญ โดยไมมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรตั้งแตต&นวา นักวิทยาศาสตรทานนั้นมีความสามารถ
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และเปwาหมายของการทํางานเป%นผู&บริหารหรือไม
ดังนั้นการทําแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพื่อการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรอยางเป%นระบบ โดยการคิดรวมกันของผู&บริหารและผู&ปฏิบัติงาน จึงเป%นความจําเป%น
เรงดวนในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรโดยรวมไปสูความสําเร็จ ซึ่งนําไปสูจุดเริ่มต&นอีกครั้ง คือ การเริ่มต&น
ด&วยการมีบุคลากรที่ดีดังแผนผังตามภาพข&างลางนี้ ซึ่งไมวาจะปรับเปลี่ยนในหัวข&อใด ยอมสงผลกระทบตอ
ภาพรวมทั้งระบบด&วยเชนกัน
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Competency-based Development for Thai Senior Civil
Servants
มณฑกา ธีรชัยสกุล
เภสัชกรชํานาญการพิเศษ
กรมพัฒนาการแพทย%แผนไทยและการแพทย%ทางเลือก
การอบรม การพัฒนาศักยภาพข&าราชการระดับชํานาญการพิเศษประจําปpงบประมาณ 2559
องคประกอบของเนื้อหาในหลักสูตรที่ได&รับการถายทอดประกอบด&วยเนื้อหาหลักๆ 3 เรื่อง
กลาว คือ 1) competency วาด&วย ความสําคัญและความหมายของคําวา competency ที่มาและการกําหนด
competency ของระบบราชการ ตลอดจนรูปแบบและวิธีการประเมิน competency ที่ดีรวมไปถึงการ
ประเมิน competency เฉพาะของตําแหนงนั้น ๆ การบริหารคน การสอนงาน และการคัดเลื อกคนที่ มี
คุณสมบัติตามประสงค, 2) การคิดเชิงกลยุทธ คือ วิธีการคิดเชิงกลยุทธ แนวคิดการวิเคราะหป{ญหา และการ
กําหนดโจทยเพื่อวางแผนกลยุทธ การเป%นผู&นําและการกําหนดโจทยที่ท&าทายตอความก&าวหน&าขององคกรรวม
ไปถึ ง การถายทอดเปw า หมายแนวทางการปฏิ บั ติ ไ ปสู ผู& บั ง คั บ บั ญ ชาและผู& ที่ อ ยู ใต& บั ง คั บ บั ญ ชาได& อ ยางมี
ประสิทธิภาพ และ 3) การทํางานเป%นทีม องคประกอบของทีม ทักษะที่จําเป%นตอการทํางานเป%นทีม ตลอดจน
ความเป%นผู&นําการวิเคราะหและการเข&าใจสถานการณเพื่อนําทีมให&ทํางานได&สําเร็จตามวัตถุประสงค
โดยในระยะแรกเป%นการถายทอดเนื้อหาผานการแลกเปลี่ยนความรู&จากวิทยากรผู&ทรงคุณวุฒิ
และผู&เข&ารับการอบรมและระยะที่สองเป%นการเก็บเกี่ยวประสบการณในภาคสนามโดยเรียนรู&
จากองคกรของรัฐและเอกชนในประเทศญี่ปุ^นที่ประสบความสําเร็จ (Best Practice) ถึงรูปแบบการทํางานเป%น
ทีม การบริหารองคกร การบริหารคน การสร&างสิ่งแวดล&อมที่เอื้อตอการเรียนรู& ความคิดสร&างสรรค ตลอดจน
ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานจนบรรลุผลสําเร็จตามเปwาหมายที่กําหนด
นับเป%นโอกาสอันดีของผู&เขียนที่ได&เข&ารวมหลักสูตรและได&มีโอกาสทําความเข&าใจตอกรอบ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของข&าราชการไทยการพัฒนาศักยภาพที่จําเป%นเพื่อการก&าวไป
เป% น ผู& นํ า ขององคกร ตลอดจนเรี ย นรู& ป ระสบการณจากองคกรของรั ฐ บาลในตางประเทศ อี ก ทั้ ง ได& เ ห็ น
ความก&าวหน&าของแนวคิดในการบริหารคน บริหารองคกร ทั้งของรัฐและเอกชนในตางประเทศ ทําให&สามารถ
เปรียบเทียบและนําไปสูการพัฒนาโจทยที่จะนําไปสูการพัฒนาองคกรของตนเองตอไป
จากความรู&ที่ได&รับดังข&างต&นที่ได&กลาวไปแล&วทําให&ผู&เขียนมีความสนใจที่จะนําเอาความรู&และ
ประสบการณที่ ได& รั บ มาวิ เ คราะหองคกรเพื่ อ กํ า หนดทิ ศทางการดํ า เนิ น งาน การแบงที ม
ตลอดจนวิเคราะหจุดขาดขององคกรที่ควรเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ตลอดจนทําให&องคกร

และทีมสามารถประสบความสําเร็จได&ตามความประสงค ดังนั้น ในบทความนี้จะนําเสนอเนื้อหาแบงเป%น 3
เรื่องหลัก กลาวคือ 1) ข&อมูลพื้นฐานของสถาบันวิจัยการแพทยแผนไทย ภายใต&กรอบโครงสร&างกรมพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก, 2) การวิเคราะหสถานการณและโจทยขององคกรที่ควรตระหนัก
และ 3) เปwาหมายและกลยุทธที่ควรนําไปสูการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาองคกรในระยะ 3-5 ปp
ขอมูลพื้นฐานขององคIกร
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกถูกจัดตั้งอยางเป%นทางการ ณ วันที่ 3
ตุลาคม 2546 ซึ่งกําหนดให&มีหนวยงานหลักภายในกรมฯ 3 หนวยงานคือ สํานักงาน
เลขานุการกรม, สถาบันการแพทยแผนไทย และกองการแพทยทางเลือก ทวาจากการดําเนินงานนับจากปpที่
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มีภาระงานที่ขยายขึ้นอยางมากประกอบกับความคาดหวังจากรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่มีตอกรมฯ
ตลอดจนการพัฒนาชาติและการสร&างชาติโดยมีเปwาประสงคให&ลดภาระการนําเข&ายาจากตางประเทศสนับสนุน
ให&เกิดการใช&สมุนไพรในประเทศทดแทนพร&อมกับการสงเสริมให&เศรษฐกิจเข&มแข็งโดยการนําสมุนไพรมาเป%น
สวนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ทําให&ป{จจุบันกรมฯ มีการกําหนดโครงสร&างและแบงสวนราชการภายในเป%น
20 หนวยงานโดยมีการปฏิรูบโครงสร&างภายในกรมฯ ครั้งสําคัญอยู 2 ครั้ง กลาวคือ การปรับปรุงครั้งที่ 1
ชวงปpงบประมาณ 2552 และครั้งที่ 2 ชวงปpงบประมาณ 2557 ซึ่งสถาบันวิจัยการแพทยแผนไทยเป%นโครงสร&าง
ภายในที่ถูกจัดตั้งขึ้นหลังการปฏิรูปอยางเป%นทางการครั้งที่ 1 ปpงบประมาณ 2552 เป%นต&นมา
ป{จจุบัน สถาบันวิจัยการแพทยแผนไทยมีอัตรากําลังทั้งสิ้น 28 คน แบงเป%นข&าราชการทั้งสิ้น
8 คน ลูกจ&างเหมาทั้งสิ้น 17 คน ลูกจ&างโครงการ 2 คน และ ลูกจ&างชั่วคราวเงินบํารุง 1 คน
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ผังโครงสร&างและการแบงสวนราชการภายในสถาบันวิจัยการแพทยแผนไทยดังแสดงในแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 แสดงแผนผังองคกร

สถานการณIและโจทยIที่ควรตระหนัก
นับจากปp 2555 จนถึงปp 2558 สถาบันวิจัยการแพทยแผนไทยมีผลงานวิจัยทั้งสิ้น 22 เรื่อง
เป%นงานวิจัยระยะกอนคลินิกทั้งสิ้น 13 เรื่องและงานวิจัยระยะคลินิก 9 เรื่อง มีผลงานที่ได&รับ
การตีพิมพเพียง 2 เรื่อง ได&รับงบประมาณจากเงินงบประมาณเป%นหลัก โดยมีงบประมาณในการดําเนินงาน
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10-15 ล&านบาทตอปp โดยนับแตปp 2558 เป%นต&นมา สถาบันวิจัยการแพทยแผนไทยเริ่มได&รับงบประมาณจาก
แหลงทุนอื่นเพิ่มมากขึ้น อาทิเชน กองทุนภูมิป{ญญาการแพทยแผนไทย สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป%นต&น โดยคิดเป%นสัดสวนประมาณร&อยละ 20 ของงบประมาณ
ทั้งหมด
ขณะที่ปp 2557-2558 สถาบันวิจัยการแพทยแผนไทยได&มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรทศวรรษ
การวิจัยด&านการแพทยแผนไทย และปp 2559 กรมฯ ได&จัดทําแผนแมบทแหงชาติวาด&วยการ
พัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 ประจําปp 2560-2564 ทําให&สามารถสรุปสถานการณสําคัญๆ ที่เกี่ยวข&องได&
ดังตอไปนี้ 1) ร&อยละการใช&บริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเมื่อเทียบกับการใช&บริการแพทย
แผนป{จจุบันปp 2558 อยูที่ร&อยละ17.6 (มีแนวโน&มเพิ่มขึ้นตลอดเนื่องจากเป%นตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข)
, 2) ป{จจุบันมีสถาบันการศึกษาที่จัดหลักสูตรการแพทยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต ทั้งระดับ
ปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและเอก มีจํานวนทั้งสิ้น 28 แหง, 3) การยอมรับและการนําแพทยแผนไทยและ
สมุนไพรไปใช&ประโยชนโดยแพทยแผนป{จจุบันยังมีน&อย (ร&อยละการใช&ยาสมุนไพรเมื่อเทียบกับยาแผนป{จจุบัน
มีมูลคาเพียงร&อยละ 0.69), 4) ขณะที่ประชาชนให&ความนิยมและยอมรับการใช&ผลิตภัณฑจากสมุนไพร (รวมไป
ถึงยาจากสมุนไพร) มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยพบวา มากกวาร&อยละ 58 คนไทยรู&จักยาจากสมุนไพร ทวามีเพียงร&อย
ล
ะ
1
ของ ประชาชนรู&จักและใช&ยาตํารับแผนไทย, 5) ประเทศไทยมีงบประมาณในการดําเนินการวิจัยทั้งสิ้นประมาณ
25,000 ล&านบาทหรือคิดเป%นประมาณร&อยละ 0.2 ของ GDP ของประเทศ และในจํานวนนี้สามารถประมาณ
การเป%นงบในการดําเนินการวิจัยสําหรับสมุนไพรประมาณ 300 ล&านบาท หรือคิดเป%น ร&อยละ 1.2 ของวงเงิน
การดําเนินงานวิจัยทั้งหมด และ 6) ในระยะ 10 ปpที่ผานมาประเทศไทยมีงานวิจัยสมุนไพรโดยเป%นการวิจัยองค

ความรู& ใ หมเพื่ อ การพั ฒ นาพื ช สมุ น ไพรไปสู ผลิ ต ภั ณ ฑเป% น จํ า นวนมาก แตยั ง กระจั ด กระจายและ
ไมครบหวงโซ
เปXาหมายและกลยุทธIที่ควรมุงมั่น
ตามหลักการที่ได&รับความรู&จากชั้นเรียน การวิเคราะหเชิงกลยุทธเพื่อค&นหาแนวทางการ
พัฒนาองคกร และนําองคกรให&มุงไปสูเปwาหมายที่กําหนด มีสมการงาย ๆ ดังด&านลาง
X+Y=Z
โดย

X หมายถึง ทุนเดิมที่องคกรมีอยู
Y หมายถึง แนวทางที่ต&องดําเนินการเพิ่ม

Z หมายถึง เปwาหมายที่ต&องการจะไปให&ถึง
ดังนั้นจากข&อมูลพื้นฐานองคกรและสถานการณดังข&างต&นทําให&เราสามารถสรุปวา
สถาบันวิจัยการแพทยแผนไทยมี X คือ ทุนเดิมซึ่งเป%น บุคลากร งบประมาณ และเครื่องมือ/
อุป กรณพื้ นฐานเบื้ องต& น ซึ่งหากลงในรายละเอีย ดและนํา เอาหลั กการที่ได&รั บความรู& มาปรับใช& อาจพบวา
สมรรถนะของบุคลากรในสถาบันวิจัยการแพทยแผนไทยควรถูกกําหนดเป%น 3 กลุมหลัก กลาวคือ สมรรถนะ
กลุมผู&บริหาร สมรรถนะกลุมนักวิจัย และสมรรถนะกลุมสนับสนุน
จากข& อ มู ล สถานการณแวดล& อ มดั ง ที่ ก ลาวไปแล& ว ทํ า ให& เ ราเห็ น สถานการณที่
เปลี่ ย นแปลงไป สถาบั น วิ จั ย การแพทยแผนไทยในฐานะองคกรกลางของรั ฐ บาลจึ งไมสามารถจะกํ า หนด
ขอบเขตการทํางานไว&เพียงการเป%นหนวยปฏิบัติการด&านงานวิจัย (Research operator) ได&อีกตอไป เพราะใน
ป{จจุบันมีหนวยงานการศึกษาทางการแพทยแผนไทยเป%นจํานวนมาก หลายแหงมีโรงพยาบาลที่ให&บริการด&าน
การแพทยแผนไทยของตนเองโดยเฉพาะ
การขาดทิศทางและขาดการวิจัยที่ครบหวงโซเพื่อการนํางานวิจัยออกไปใช&ประโยชน
ทั้งในระบบบริการสุ ขภาพและเชิงเศรษฐกิ จ ยั งเป% นประเด็นสํ าคั ญที่ต& องการหนวยงานที่มีความเป%นกลาง
ระดั บประเทศเป%น ศูนยกลางการประสานงาน การจัดการ และการทํ างานรวมกั นระหวางหลายองคกรใน
ประเทศ ซึ่งสถาบันวิจัยการแพทยแผนไทยควรรับบทบาทการเป%นศูนยกลางการประสานงานระหวางองคกรที่
เกี่ยวข&องภายในประเทศ รวมทั้งการจัดการและการกําหนดโจทยการวิจัยเชิงยุทธศาสตรและวิจัยให&ครบหวงโซ
แม& จํ า นวนงานวิ จั ย ด& า นการแพทยแผนไทยจะมี ป ริ มาณเพิ่ มขึ้ น มาโดยตลอด แต
มาตรฐานการวิจัยทางการแพทยแผนไทยหลายประการยังเป%นชองวางที่ทําการใช&ประโยชนจากการแพทยแผน
ไทยในระบบบริการสุขภาพมีข&อจํากัด เมื่อมาตรฐานทางการวิจัยด&านการแพทยแผนไทยไมชัดเจน ทําให&ขาด

ทิ ศทางและลํ า ดั บ ขั้ น ของการค& น คว& า วิ จั ย ผลลั พธที่ ไ ด& จ ากการวิ จั ย จึ งไมเป% น ที่ ย อมรั บ ดั งนั้ น สถาบั น วิ จั ย
การแพทยแผนไทยจึงควรมีหน&าที่หลักในการกําหนดมาตรฐานและลําดับขั้นของการวิจัยทางการแพทยแผน
ไทย ตลอดจนการกําหนดวิธีการวิจัยที่เอื้อตอการพั ฒนาองคความรู&ทางการแพทยแผนไทยและการแพทย
พื้นบ&าน โดยไมขัดตอกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทยที่เป%นหลักสากล
ในภาพรวม ทําให&สรุปได&วา Z ที่ สถาบันวิจัยการแพทยแผนไทยควรต&องไปให&ถึงในระยะ 5
ปp คือ “ศูนยกลางการวิจัยทางการแพทยแผนไทยที่ครบหวงโซและได&มาตรฐาน” ซึ่งการจะไป
ถึงเปwาหมายดังกลาวได&โดยพิจารณาจากความเป%นไปได&ของทุนเดิม (X) ที่มี ทําให&พิจารณาถึง Y หรือกลยุทธที่
ต&องเรงดําเนินการ 3 กลยุทธ ดังนี้
ก) การวิจัยเชิงยุทธศาสตรด&านการแพทยแผนไทยเพื่อการนําไปใช&ประโยชนในระบบริการ
สุขภาพ ซึ่งมีจุดเน&น 2 ประการคือ 1)การวิจัยในกลุมโรค/กลุมอาการที่เป%นจุดด&อยของ
การแพทยแผนป{จจุบัน รวมไปถึงการวิจัยที่สนับสนุนการใช&สมุนไพรเพื่อการรักษาเบื้องต&นทดแทนการใช&ยาที่
เป%นสารเคมีและต&องนําเข&าจากตางประเทศ และ 2) การสร&างกลไกการกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยด&าน
การแพทยแผนไทยและสมุนไพรผานการจัดตั้ง Board คือ คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรการวิจัยด&าน
การแพทยแผนไทยและสมุนไพรระดับชาติ ซึ่งสอดคล&องกับข&อเสนอของแผนแมบทแหงชาติวาด&วยการพัฒนา
สมุนไพรไทยฉบับที่ 1 ประจําปp 2560-2564 และรวมสร&างกลไกการดําเนินการวิจัยเชิงยุทธศาสตรที่เอื้อให&เกิด
การดําเนินการวิจัยรวมกันระหวางหนวยงาน (การบริหารชุดโครงการวิจัย)
ข) เป%นศูนยกลางความรวมมือด&าน Traditional Medicine ของประเทศ โดยในระยะ 3 ปp
มุงเน& น การเป% น ศูน ยกลางความรวมมื อด& า นการแพทยแผนไทย ซึ่ งต&องสานตอการดํ าเนิ น
งานวิจัยในรูปของเครือขายและพัฒนาแนวทางการทํางานวิจัยแบบทีมรวมกับผู&เชี่ยวชาญในสาขาตางๆ และ ค)
การสร&างงานวิจัยและห&องปฏิบัติการที่ได&มาตรฐาน กลาวคือ พัฒนาห&องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยการแพทย
แผนไทยให&ผานกระบวนการรับรอง ISO 17025 (ห&องปฏิบัติการตรวจคุณภาพสมุนไพร) และ ISO 15189
(ห&องปฏิบัติการทางการแพทย) และต&องพัฒนาข&อเสนอตอแนวทางและลําดับขั้นการวิจัยทางการแพทยแผน
ไทยที่ชัดเจนตอไป
จากการทบทวนองคกรและการวิเคราะหสถานการณจริงที่แวดล&อม ทําให&การกําหนด
เปwาหมายองคกรและกลยุทธ (เลือกทําสิ่งที่จําเป%นกอน) ขององคกรสอดคล&องกับสถานการณจริงที่แวดล&อม
และมีความเป%นไปได&มากขึ้น ตลอดจนเอื้อให&เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมในอนาคตอันใกล& การใช&
โอกาสนี้ทบทวนองคกรและกําหนดบทบาทที่ควรเป%นขององคกร นับวาเป%นประโยชนตอตัวผู&เขียนอยางมาก
เพราะทําให&ผู&เขียนเห็นภาพชัดเจนขึ้นและทราบถึงข&อบกพรองของการทํางานและการพัฒนาองคกรในชวงที่
ผานมา บางภารกิจที่ควรเรงเป%นงานที่เริ่มต&นมาบ&างแล&วในปpงบประมาณ 2559 ทําให&ผู&เขียนมั่นใจได&วา องคกร
เดินทางมาในทิศทางที่ควรจะเป%น ดังนั้นการพัฒนาการวิเคราะหที่เป%นระบบทั้งการบริหารคน ความเข&าใจตอ
การพัฒนาสมรรถนะ การบริหารนโยบาย การคิดเชิงกลยุทธ และการบริหารผลลัพธ ผานกระบวนการทํางาน

แบบทีม ซึ่งจากการอบรมภายใต&โครงการนี้ ได&ให&ข&อมูล ตลอดจนอบรมผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู&กับ
วิทยากร การนําเสนอแบบกลุม ตลอดจนการศึกษาดูงานจากองคกร Best Practice จึงนับวามีความครบถ&วน
สมบูรณ ตลอดจนเป%นประโยชนอยางยิ่งแกผู&เข&ารับการอบรมและองคกรที่ผู&เข&ารับการอบรมสังกัดอยู ในการนี้
ผู&เขียนจึงขอกลาวขอบพระคุณตอสํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือนที่เห็นประโยชนและให&
ความสําคัญตอการพัฒนาข&าราชการระดับชํานาญการพิเศษ และขอบพระคุณวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดลที่จัดการอบรมแกคณะผู&เข&ารับการอบรมได&อยางดีเยี่ยม ตลอดจน University of Tokyo ที่
ให&โอกาสแกคณะผู&เข&ารับการอบรม ได&ศึกษาดูงานในองคกรชั้นนําทั้งรัฐบาลและเอกชนในประเทศญี่ปุ^น

ความเขาใจความหมายของสมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะของขาราชการ
เพื่อชวยขับเคลื่อนการดําเนินงานสูเปXาหมายขององคIกร
วันดี คงแก+ว
สัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
กรมปศุสัตว
สมรรถนะเป%นทางเลือกหนึ่งที่ใช&วัดความสามารถของบุคคลนอกเหนือไปจากการวัดเชาวน
ป{ญญา หลั กสูตรฝEกอบรมข&า ราชการประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิ เศษ ของสํานักงาน ก.พ. รุนที่ 2
ระหวาง 11-30 มิถุนายน 2559 เป%นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรภาครัฐของประเทศไทย
โดยเปoดโอกาสให&ข&าราชการกลุมหนึ่ง ได&เสริมสร&างความรู& ทักษะ และสมรรถนะด&านการบริหารจัดการองคกร
ที่สําคัญและจําเป%น เปoดมุมมองและเพิ่มประสบการณได&ศึกษาตัวอยางที่ดีของงานบริหารจัดการองคกรใน
หนวยงานงานภาครั ฐ และเอกชนในประเทศญี่ ปุ^ น เพื่ อ กระตุ& น และสร& า งความตระหนั ก เห็ น คุ ณ คาและ
ความสําคัญของการใช&ทักษะด&านการบริหารจัดการที่สําคัญอาทิ ภาวะผู&นํา การสื่อสาร การแก&ป{ญหาและการ
ตัดสินใจ ที่ชวยขับเคลื่อนการดําเนินงานของสวนราชการให&บรรลุเปwาหมายที่กําหนด บทความนี้อธิบายผลการ
เรียนรู&โดยสังเขปและการนําไปใช&งานจริงในองคกรของข&าพเจ&าซึ่งได&แก ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย
ภาคใต& สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรมปศุสัตว โดยเนื้อหาสวนแรกเป%นบทสรุปจากการเรียนรู& ตามแผนภาพ
และสวนหลังเป%นการแนะนําองคกร พันธกิจ และวิสัยทัศน และแนวทางการนําความรู&จากการฝEกอบรมไปปรับ
ใช&ดําเนินการในองคกร
แผนภาพ แสดงผลสรุปการเรียนรู&จากการฝEกอบรมข&าราชการประเภทวิชาการระดับชํานาญ
การพิเศษ ของสํานักงาน ก.พ. รุนที่ 2

1. บทสรุปการเรียนรู แบงออกเป%น 3 สวน
สวนที่ 1 การรับรู&และเข&าใจความหมายของคําวาสมรรถนะ การใช&สมรรถนะในการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลด&านตางๆ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลและนําสิ่งที่ได&รับจากการประเมิน
เป%นแนวทางในการพัฒนาบุคคลและองคกร และประเภทของสมรรถนะในระบบราชการไทย
สมรรถนะตามคําจํากัดความของสํานักงาน ก.พ.
ก หมายถึง “คุคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป%นผลมาจาก
ความรู& ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ
นๆ ที่ทําให&บุคคลสามารถสร&างผลงานได&โดดเดนกวาเพื่อน
รวมงานอื่นๆ ในองคกร” สมรรถนะในการทํางานเป%นเป%นพฤติกรรม ที่สามารถสังเกตได& วัดประเมินได& เข&าใจ
ได& เรี ยนรู&และปรั บเปลี่ย นได& และนํ าไปสูผลสั มฤทธิ์ สมรรถนะเป%น พื้น ฐานสํ าคั ญที่ นําไปใช&บ ริห ารจัด การ
ทรัพยากรบุคคลขององคกร
คคลขององคกร ตั้งแต การสรรหาและวาจ&าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน คาจ&างคาตอบแทน
การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล การพัฒนาเส&นทางอาชีพ จนถึง
แผนการสืบทอดตําแหนง สมรรถนะของบุคลากรในระบบราชการไทยแบงเป%
ลากรในระบบราชการไทย
น 3 ด&าน ด&านที่ 1 สมรรถนะหลัก
เปรียบเสมือนหัวใจ เป%นสมรรถนะซึ่งข&าราชการทุกคนจําเป%นต&องมี ต&องเป%น ต&องทํา ประกอบด&วย การมุง
ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ จริยธรรม และความรวมมือรวมใจ ด&านที่ 2
สมรรถนะด&านการจัดการ เปรียบเสมือนสมอง ประกอบด&วย สภาวะผู&นํา วิสัยทัศน การวางกลยุทธภาครัฐ
ศักยภาพเพื่อนําการเปลี่ยนแปลง การควบคุมตนเอง การสอนงานและมอบหมายงาน ด&านที่ 3 สมรรถนะด&าน
การปฏิบัติงาน เปรียบเสมือนมือเท&า เป%นสมรรถนะที่จําเป%นตามลักษณะของงานแตละกลุม ประกอบด&วย

ความคิดวิเคราะห การมองภาพองครวม การพัฒนาศักยภาพคน การสั่งงานตามอํานาจหน&าที่ การสืบเสาะหา
ข&อมูล ความเข&าใจข&อแตกตางด&านวัฒนธรรม ความเข&าใจผู&อื่น ความเข&าใจองคกรและระบบเฝwาราชการ ความ
ถูกต&องของงาน ความมั่นใจในตนเอง ความยืดหยุนผอนปรน ศิลปะการสื่อสารจูงใจ สภาวะผู&นํา สุนทรียภาพ
ทางศิลปะ วิสัยทัศน การวางกลยุทธภาครัฐ ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง การให&อํานาจ
แกผู&อื่น
สวนที่ 2 การเรียนรู&และทําความเข&าใจสมรรถนะที่สําคัญในด&านการจัดการ 3 เรื่อง คือ กล
ยุทธ (Strategy) การสอนงาน (Coaching) และการทํางานเป%นทีม (Teamwork)
กลยุทธ (Strategy) เป%นแนวทางที่ปรับ ปรุงหรือเปลี่ย นแปลงการทํ างานแบบเดิมๆ ตามพันธกิ จ
(mission) ไปสูการสร&างมูลคาเพิ่มหรือความยั่งยืนซึ่งเป%นเปwาหมายหรือวิสัยทัศน (vision) ขององคกร บน
พื้นฐานความคิด มีอยูแล&ว (x) ทําเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนบ&างเล็กน&อย (y) ที่จะไปสูผลลัพธที่มีคุณคาและโดด
เดนกวา (z) ตามกฎอยางงาย (simple rules; x + y = z) ซึ่งมีข&อห&าม 3 ประการ (3S) กอนคิดสร&างกลยุทธที่
ดี ได&แก ห&ามคิดแคบคิดแตสิ่งที่เคยทําเอาตัวเองเป%นที่ตั้ง (Scope) ให&คิดกว&างและไกล ห&ามคิดแบบเอาสิ่งที่
อยากทําขึ้นกอน (Step) แตคิดถึงผลลัพธที่ต&องการ และห&ามคิดวาต&องทําเยอะและให&สมบูรณแบบทุกอยาง
(Style) แตคิดแบบทําบางอยางให&ดีที่สุด และในสวนของการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยน (y) นั้นอาจใช&หลัก
พิจารณาที่เป%นที่ยอมรับในสังคมไทย (SILPA) ได&แก ปฏิบัติงาย (Simple) ทําได&ทันที (Immediate) มีหลักการ
เป%นที่ยอมรับ (Legitimate) เห็นผลประโยชนชัดเจน (Productive) และเข&าถึงงายได&มางาย (Accessible)
เรื่องการสอนงาน (Coaching) หัวใจหลักของการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ คือ ให&คําแนะนําที่ชัดเจนจาก
จุดประสงคสูการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค เปoดโอกาสให&ผู&รับได&แสดงความคิดเห็น และมีการสรุปและเสนอ
ความชวยเหลือ มีการให&คําชมเชย การรับฟ{งด&วยความตั้งใจ และใช&คําถามที่เหมาะสมกับสถานการณ เรื่อง
การทํางานเป%นทีม (Teamwork) หัวใจสูความสําเร็จของทีมคือ การยอมรับและมีสวนรวม (Share) ความใสใจ
(Care) และมีการสื่อสารระหวางกัน (Communication)
สวนที่ 3 การศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ^น
ได&ศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัย องคกรเอกชน และหนวยงานราชการ รวม 5 แหง คือมหาวิทยาลัย
โตเกียว บริษัทเอกชน 2 แหง คือ บริษัทฮิตาชิ ณ Hitachi Harmonious Center of Competency และ
บริ ษัท Rakuten บริษัทอีคอมเมิร ซชั้น นํ าของประเทศ และหนวยงานราชการ 3 แหง คือ National
Personnel Agency (NPA) เทียบเทากับสํานักงาน ก.พ. ของประเทศไทย กระทรวงเศรษฐกิจการค&าและ
อุตสาหกรรม (Ministry of Economics, Trade and Industry) และกระทรวงการคลัง (Ministry of
Finance) สิ่งดีเดนซึ่งได&เรียนรู&และตระหนักถึงความเป%นไปได&ในการนํามาปรับใช&ในองคกรของข&าพเจ&า มี
ดังนี้คือ
1. มหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการสร&างบุคลากรสนับสนุนภาครัฐของประเทศญี่ปุ^นรวมทั้งศึกษาวิจัยที่
สร&างองคความรู&เป%นข&อมูลประกอบการกําหนดและดําเนินนโยบายของภาครัฐและเอกชน ในประเทศไทย
ควรสร&างโอกาสยกระดับความรวมมือมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และเอกชนมากขึ้น

2. การทํางานของภาครัฐเป%นไปเพื่อสร&างความอยูดีกินดีภายในประเทศ โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สร&างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต&องการของคนในประเทศและสังคมโลกพร&อมกัน ข&าราชการจึงต&องเป%น
ผู&ที่มีความรู&ความสามารถพร&อมในการเป%นผู&นําและผู&ประสานงานในระดับชาติและนานาชาติเพื่อสนับสนุน
ภาคเอกชนให&สามารถดําเนินกิจกรรมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติได&อยางราบรื่น ระบบการบรรจุ
เข&าทํางานของภาครัฐ และการพัฒนาบุคลากร จึงมีการแบงเป%นกลุมตามเปwาหมายของงาน และพัฒนาบน
พื้นฐานการเรียนรู&จากการปฏิบัติจริง เน&นการทํางานเป%นทีม มีการเตรียมสร&างบุคลากรระดับที่จะเป%นผู&นํา
ในอนาคตโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถดีเดนจากการสอบกลางจํานวนหนึ่ง พัฒนางานโดยการให&
เรียนรู&จากการปฏิบัติจริง ในงานตางๆ และศึกษาตอ เพื่อให&รอบรู&ในงานที่ต&องรับผิดชอบในอนาคต ซึ่งใน
บางชวงอาจเป%นการเรียนรู&ข&ามกระทรวงในบางเรื่องและในชวงแรกจะมีการย&ายเพื่อให&เรียนรู&งานใหมทุก
1-2 ปp ซึ่ งประเทศไทยสามารถนํ ามาปรับใช& ได& โดยพั ฒ นาระบบการประเมิน และพัฒ นาบุ คลากรตาม
เปwาหมายพัฒนาคนและงานพร&อมกัน และ การพัฒนาสินค&าและบริการในประเทศไทยควรใช&มาตรฐาน
ระดับสากลสําหรับสินค&าในประเทศและสงออก
3. การมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน ท&าทาย และมองกว&างมองไกลผานกาลเวลา ในกรณีของบริษัทฮิตาชิซึ่งมีวิสัยทัศน
“Hitachi delivers innovations that answer society’s challenges. With our talented team
and proven experience in global markets, we can inspire the world” ทั้งนี้โดยนําวิสัยทัศนสู
การตระหนักรู&ด&วยสโลแกนสั้นๆ ที่เป%นที่รู&จักกันดี คือ “Hitachi Inspire the next” ให&แงคิดวาในฐานะ
องคกรหนึ่งถึงแม&เป%นหนวยงานยอยแตต&องสร&างวิสัยทัศนที่ท&าทาย และสนับสนุนเปwาหมายตามวิสัยทัศน
ของประเทศ เพราะในที่สุดแล&วทุกองคกรเป%นกลไกหนึ่งที่ชวยขับเคลื่อนประเทศ
4. การมีกระบวนการประเมินและพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน สอดคล&องกับเปwาหมายงานและวิสัยทัศนองคกร
ในกรณีของ Rakuten ที่มีหลัก 5 ประการเพื่อความสําเร็จ และนําหลักดังกลาว กําหนดเป%นสมรรถนะ
และเกณฑในการวัดแตละสมรรถนะแตกตางกันไปตามระดับของบุคลากรที่มีความรับผิดชอบหลักตางกัน
อีกประการหนึ่งคือการมีเปwาหมายให&บุคลากรพัฒนาภาษาอังกฤษ และใช&ภาษาอังกฤษเป%นเกณฑในการรับ
บุคลากรด&วย เนื่องจากองคกรมีวิสัยทัศนเป%นที่ 1 ของโลกในธุรกิจ E-commerce
สวนที่ 2 แนะนําองคกร พันธกิจ และวิสัยทัศน และแนวทางการนําความรู&จากการฝEกอบรม
ไปปรับใช&ดําเนินการในองคกร
วิสัยทัศนIกรมปศุสัตวI พ.ศ.2556 – 2560 “เป%นองคกรชั้นนําพัฒนาการปศุสัตวสูอาเซียนและ
ตลาดโลก”
พันธกิจ
1. เสริมสร&างการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ และสมรรถนะบุคลากรในกระบวนการปศุสัตวไทยให&ได&มาตรฐาน มี

ความเป%นมืออาชีพ มีความรู& ความเข&าใจ พร&อมรับการเปลี่ยนแปลง เผชิญป{จจัยเสี่ยง และก&าวเข&าสูการเป%น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) ตลอดจนสงเสริมการสร&างคุณคา
ความสําคัญในอาชีพเกษตรกรด&านการปศุสัตว ปรับโครงสร&างการผลิต เน&นการพึ่งพาตนเอง เพื่อยกระดับ
คุณภาพอาชีพเกษตรกร
2. ปรับปรุงโครงสร&างการผลิตให&เป%นมิตรกับสิ่งแวดล&อม พัฒนาพันธุสัตว พืชอาหารสัตว
สุขภาพสัตว ควบคูกับการกํากับดูแลมาตรฐานการผลิตให&มีความนาเชื่อถือ ตามเงื่อนไขประเทศคูค&า และตาม
หลักมาตรฐาน สากล เสริมสร&างมูลคาเพิ่มด&วยความคิดสร&างสรรค เสริมสมรรถนะ ศักยภาพทางการแขงขัน
กํากับคุณภาพ ของผลิตภัณฑ และสนับสนุนการผลิตให&ไดปริมาณที่เพียงพอตอความต&องการของตลาด
3. พัฒนาระบบสารสนเทศให&มีความเข&มแข็ง เป%นศูนยกลางแหงการเรียนรู&ครบวงจร เข&าถึง
งาย สะดวก รวดเร็ว ถูกต&องและเป%นธรรม โดยบุคลากรในเครือขายของการปศุสัตวสามารถใช&ประโยชนได&จริง
4. สนับสนุนการวิจัย และพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม ในเชิงบูรณาการกับภูมิป{ญญา และ
ความคิด สร&างสรรค เพื่อเป%นฐานแหงศูนยกลางแหลงความรู& มุงสื่อสาร ถายทอดความรู&ไปสูเกษตรกร
ผู&ประกอบการ ให&สามารถนําไปใช&ประโยชนได& ทั้งในเชิงวิชาการ สาธารณสุข การพาณิชย และอื่นๆ ได&อยาง
ยั่งยืน
5. กํากับ ดูแล ตรวจสอบกระบวนการปศุสัตว ด&วยกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบให&ได&
มาตรฐานสากล และความรวมมือกับตางประเทศ
จากวิสัยทัศนและพันธกิจของกรมปศุสัตว สูภารกิจขององคกรคือศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย
ภาคใต& 5 ด&าน ได&แก
ศึกษาวิเคราะห วิจัย ด&านการวินิจฉัย ชันสูตรโรคสัตว และระบาดวิทยาทางห&องปฏิบัติการใน
พื้นที่รับผิดชอบ
1. เป็ นศูนย์ปฏิบตั ิการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ เพือการพัฒนาสุขภาพสัตว์ การควบคุม ป้องกัน
และเป็ นทีปรึกษา สนับสนุนการดําเนินงานห้ องปฏิบตั ิการตรวจวินิจฉัยโรคขันต้
. นของสํานักงานปศุสตั ว์
จังหวัด
2. เป็ นศูนย์ปฏิบตั ิการตรวจวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพสินค้ าปศุสตั ว์ ภายในประเทศและการส่งออก
รวมทังสิ
. งแวดล้ อมจากการปศุสตั ว์ เพือสุขอนามัยการผลิตและผู้บริ โภค
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ประยุกต์เกียวกับการพัฒนาสุขศาสตร์ และสุขอนามัยการผลิตสินค้ าปศุสตั ว์อย่าง
ครบวงจรในพื .นทีรับผิดชอบ
4. ให้ คําปรึกษาแนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขศาสตร์ สตั ว์และสุขอนามัยทังภาครั
.
ฐและเอกชน
เพื่อให&ส อดคล&องกับวิสั ยทัศนและพันธกิจของกรมปศุ สัตว ข& าพเจ&า มุงหวังที่จะนํา ความรู& จากการ
ฝEกอบรมเพิ่มคุณคาการให&บริการขององคกรคือศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคใต& ในชวงเวลา 5 ปpนับ

จากนี้ ยกระดับการให&บริการชันสูตร เฝwาระวังโรคสัตว และตรวจสอบคุณภาพสินค&าปศุสัตว ด&วยคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล และอยูในระดับแนวหน&าของประเทศ ด&วยวิสัยทัศน “เปKนองคIกรชันสูตร เฝXาระวังโรค
สัตวI และ ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตวI ชั้นนําของประเทศไทย”
กลยุทธIการปฏิบัติงานใหบรรลุตามวิสัยทัศนI
ด&วยสภาพพื้นที่แคบยาว มีพื้นที่น&อยเป%นข&อจํากัดตอการทําการปศุสัตวขนาดใหญ ทําให&การผลิตปศุ
สัตวในภาคใต&มีไมมากนักเมื่อเทียบกับภาคอื่น ยกเว&น แพะ แกะ ซึ่งไมต&องการพื้นที่เลี้ยงมาก กินอาหารได&
หลากหลาย และแพะเป%นองคประกอบในการประกอบพิธีกรรม ตามประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมซึ่งมี
อยูจํานวนมากในพื้นที่ แตปศุสัตวนอกเหนือจากแพะแกะ ก็ยังเป%นที่ต&องการในการบริโภคและจําเป%นต&อง
ดํ า เนิ น การผลิ ต หรื อ จั ด หาเข& า มาเพื่ อตอบสนองความต& องการ พื้ น ที่ นี้ จึ ง มี ความเสี่ ย งด& า นโรคระบาดสั ต ว
โรคติดตอระหวางสัตวและคน คุณภาพสินค&าปศุสัตว ทั้งที่เป%นผลจากการผลิตปศุสัตวในพื้นที่ และการนําเข&า
จากภายนอก ดังนั้นห&องปฏิบัติการชันสูตร เฝwาระวังโรค และตรวจสอบคุณภาพสินค&าปศุสัตวในภาคใต& ก็ต&อง
ปฏิบัติภารกิจ เทียบเทากับศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยในพื้นที่อื่นทั่วประเทศ เพื่อสุขภาพสัตวและ
สุขอนามัยของประชาชนภายในประเทศและตางประเทศที่ประสงคนําเข&าผลผลิตปศุสัตวจากประเทศไทย และ
เมื่ อ พิ จ ารณาข& อ ดี ซึ่ ง เป% น โอกาสตอการพั ฒ นาสู เปw า หมายตามวิ สั ย ทั ศน ที่ พื้ น ที่ ภ าคใต& แ ละศู น ยวิ จั ย และ
พัฒนาการสัตวแพทยภาคใต&มีอยูแล&วในขณะนี้ คือ ด&านสภาพภูมิประเทศที่มีพื้นที่ล&อมด&วยทะเลเป%นสวนใหญ
ติดกับพื้นที่อื่นเพียงชวงแคบและมีพรมแดนรวมกับประเทศมาเลเซียซึ่งมีความก&าวหน&าทางสัตวแพทยบริการ
ระดับเดียวกับประเทศไทยและมีประชากรมุสลิมจํานวนมากเชนเดียวกัน ทําให&ภาคใต&มีโอกาสโดดเดนกวาภาค
อื่นๆ ของประเทศ ที่จะพัฒนาสูการเป%นพื้นที่ปลอดโรคที่สําคัญ เชน โรคปากและเท&าเป–šอย โรคพิษสุนัขบ&า และ
การผลิตปศุสัตวตามแนวทางฮาลาล เพื่อบริโภคในพื้นที่หรือสงออก ที่ตั้งขององคกรอยูในทําเลที่เป%นศูนยกลาง
การคมนาคมทางรถไฟ รถยนต และไมไกลจากสนามบิน มีความสะดวกในการรับ-สงตัวอยางจากทั่วพื้น ที่
ภาคใต& เข&าถึงบริการได&งาย มีความปลอดภัยและสะดวกสบายสําหรับบุคลากรในการใช&ชีวิตจึงมีอัตราการขอ
ย&ายออกต่ํา ทําให&ศูนยฯ มีโอกาสพัฒนางานได&ตอเนื่อง ด&านทรัพยากรบุคคล มีบุคลากรที่สําเร็จและใกล&สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท เอก จากสถาบันชั้นนําทั้งในประเทศและตางประเทศ อายุเฉลี่ยของบุคลากรซึ่ง
เป%นกําลังหลักอยูในเกณฑเฉลี่ยต่ํากวา 45 ปp มีความรู&ความเชี่ยวชาญซึ่งสั่งสมมาเป%นระยะเวลาหนึ่ง และยังมี
พลังและความตั้งใจในการพัฒนาอยูในระดับสูง สามารถผลักดันสูความสําเร็จเปwาหมายที่วางไว&ได& ตามกลยุทธ
และแนวทาง ดังตอไปนี้
กลยุทธIที่ 1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเชี่ยวชาญเปKนมือ
อาชีพและมีมาตรฐานระดับสากล
แนวทางที่ 1.1 พั ฒนาบุคลากรตามแนวทางยุ ทธศาสตรการพั ฒนาคุณภาพชี วิ ต
บุคลากรให&ครบถ&วนทั้ง 4 มิติ ด&านการทํางาน ด&านสังคม ด&านสวนตัว ด&านเศรษฐกิจ อยางตอเนื่อง

แนวทางที่ 1.2 พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะบุคคลให&สอดคล&องกับวิสัยทัศน
ขององคกรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามผลการประเมินสมรรถนะและเปwาหมายในการพัฒนางาน
แนวทางที่ 1.3 พัฒนาการสมรรถนะการใช&ภาษาอังกฤษของบุคลากร
กลยุทธIที่ 2 ยกระดับมาตรฐานห&องปฏิบัติการให&อยูในมาตรฐานสากล
แนวทางที่ 2.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพผลการปฏิบัติงานของห&องปฏิบัติการอยางตอเนื่อง
แนวทางที่ 2.2 พัฒนามาตรฐานห&องปฏิบัติการและระบบความปลอดภัยให&ถึงระดับของสากล
กลยุทธIที่ 3 ยกระดั บการสร&า งเครื อขายความรวมมื อเพื่ อให&บ ริ การคุ ณภาพ เข& า ถึงความ
ต&องการและตอบสนองความต&องการของผู&รับบริการได&ครอบคลุม
แนวทางที่ 3.1 ประสานความรวมมือในการวิจัย พัฒนา และการให&บริการ รวมกับ
มหาวิทยาลัย องคกรภาครัฐอื่น และภาคเอกชน
แนวทางที่ 3.2 ประสานความรวมมือในการวิจัย พัฒนา และการให&บริการ รวมกับ
สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยประจําภาค ศูนยอ&างอิงโรคปากและ
เท&าเป–šอยประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต& สํานักงานปศุสัตวเขต สํานักงานปศุสัตวจังหวัดใน
พื้นที่
กลยุทธIที่ 4 ยกระดับระบบการจัดการภายในองคกร และการให&บริการอยางเป%นมืออาชีพ
แนวทางที่ 4.1 พัฒนาระบบการจัดการภายในด&วยการจัดเก็บข&อมูลในระบบคอมพิวเตอร
แนวทางที่ 4.2 พัฒนาระบบจัดการและใช&งาน ข&อมูลการชันสูตร เฝwาระวังโรค การ
ตรวจสอบมาตรฐานสินค&าปศุสัตว การตอบผล การวิเคราะหผล การสื่อสารข&อมูลสูผู&เกี่ยวข&อง ด&วย
ระบบคอมพิวเตอร
แนวทางที่ 4.3 พัฒนาขีดความสามารถในการให&บริการให&ครอบคลุมความต&องการ
ของผู&รับบริการในระดับชาติและระดับสากล
แนวทางที่ 4.4 พัฒนาระบบการสื่อสารให&เข&าถึงผู&รับบริการอยางรวดเร็ว ทันเวลา และ
ครอบคลุม

บทเรียนตอการปรับประยุกตIใชในการควบคุมมลพิษ
วิมลพร ไวยนิภี
นักวิชาการสิ่งแวดล+อมชํานาญการพิเศษ
กรมควบคุมมลพิษ
บทบาทและภารกิจทั่วไป ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข&องในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล&อมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ให&อํานาจคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแหงชาติ คณะกรรมการควบคุม
มลพิษ และเจ&าพนักงานควบคุมมลพิษ ในการบังคับใช&มาตรการตางๆ ตามกฎหมาย เพื่อประโยชนในการ
ควบคุม ปwองกันและแก&ไขป{ญหาสิ่งแวดล&อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ ซึ่งได&แก การเสนอความเห็นในการ
กําหนดนโยบายด&านการควบคุมมลพิษของประเทศ การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล&อม (มาตรฐาน
คุณภาพน้ําในแมน้ําลําคลอง น้ําทะเลชายฝ{šง คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ฯลฯ (การกําหนดมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหลงกําเนิด (มาตรฐานน้ําทิ้งจากอาคารตางๆ น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม
มาตรฐานไอเสียจากยานพาหนะตางๆ ฯลฯ) การจัดทําแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล&อม และมาตรการ
ควบคุมมลพิษ (การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย การประกาศเขตควบคุมมลพิษ ฯลฯ) การ
ติดตามตรวจสอบสถานการณมลพิษ การรับเรื่องราวร&องทุกขด&านมลพิษ และการดําเนินการตามกฎหมายวา
ด&วยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล&อมด&านการควบคุมมลพิษ
บทบาทและภารกิจ ดังกลาวตามบทบัญ ญัติของ พ.ร.บ.สิ่งแวดล&อมฯ พ.ศ. 2535 มิได&มี
เจตนารมณที่จะให&กรมควบคุมมลพิษมีอํานาจลบล&างหรือเข&าแทนที่อํานาจการจัดการน้ําเสียหรือของเสียอื่นๆ ที่
ออกตามกฎหมายอื่นหรือของหนวยงานอื่น แตมีวัตถุประสงคเพื่อให&มีหนวยงานรับผิดชอบด&านการควบคุม
มลพิษโดยเฉพาะ เอื้อประโยชน สนับสนุนและผลักดันการดําเนินงานของหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายที่มี
อยูเดิม และอุดชองวางในกรณีที่ไมมีกฎหมายใดบัญญัติไว&เป%นการเฉพาะ ตัวอยางเชน เจ&าพนักงานควบคุม
มลพิษแม&มีอํานาจเข&าไปทําการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม หากพบวามีการละเมิดหรือฝ^าฝ–นกฎหมายก็ไมมี
อํานาจดําเนินการตามกฎหมายได&ทันที แตมีหน&าที่ต&องแจ&งเจ&าพนักงานซึ่งมีอํานาจหน&าที่โดยตรงตามกฎหมาย
โรงงานให&เป%นผู&ดําเนินการ ตอเมื่อปรากฏวาเจ&าพนักงานดังกลาวไมดําเนินการแกผู&กระทําผิดภายในเวลา
อันสมควร เจ&าพนักงานควบคุมมลพิษจึงจะมีอํานาจดําเนินการตามอํานาจหน&าที่ของตนตามกฎหมาย หรือ
กรณี ก ารกํ า หนดมาตรฐานควบคุ ม มลพิ ษ จากแหลงกํ า เนิ ด โดยอาศั ย อํ า นาจตามกฎหมายอื่ น ก็ ส ามารถ
ดําเนินการได& แตมาตรฐานดังกลาวต&องเข&มงวดกวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดที่ออกตาม พ.ร.บ.
สิ่งแวดล&อมฯ พ.ศ. 2535 เป%นต&น

วิสัยทัศนI องคกรหลักขับเคลื่อนทุกภาคสวนในการสร&างคุณภาพสิ่งแวดล&อมที่ดีเพื่อประชาชน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พันธกิจ
เสนอนโยบายและยุทธศาสตรด&านการจัดการมลพิษ และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางมีสวนรวม
พัฒนามาตรฐาน มาตรการ และเกณฑปฏิบัติด&านการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี
พัฒนาองคความรู& เทคโนโลยีและสารสนเทศการจัดการมลพิษ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล&อม และรายงานตอสาธารณะ
ติดตาม ตรวจสอบ และสงเสริมให&มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรการควบคุมมลพิษ อยางโปรงใส
และเป%นธรรม
ประสานและดําเนินการตามพันธกรณีระหวางประเทศด&านมลพิษ
คานิยม กรมควบคุมมลพิษมุงมั่นทํางานด&วยความโปรงใส เป%นธรรม เป%นทีม เป%นประโยชน

ตอประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรI
1. ปwองกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในระดับพื้นที่
2. พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ และเกณฑการปฏิบัติด&านการ
ควบคุมมลพิษอยางมีประสิทธิภาพ
3. เสริมสร&างความรวมมือและเครือขายในการปwองกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ
4. การพัฒนาและบริหารจัดการองคกร
เปXาประสงคIขององคIกร
1. พื้นที่เปwาหมายมีระบบการบริหารจัดการมลพิษตามเกณฑที่กําหนด
2. เป%นองคกรทันสมัยและมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองคกร
กลยุทธI
กลยุทธการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
1. สร&างการยอมรับอยางมีสวนรวมของภาคประชาชนตอการจัดการมลพิษในพื้นที่
2. สนับสนุนผลักดันระบบการบริหารจัดการมลพิษที่เหมาะสมในระดับพื้นที่
3. ยกระดับความสามารถในการรองรับภาวะวิกฤตและเหตุฉุกเฉินด&านมลพิษ
กลยุทธการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
1. พัฒนาและผลักดันการปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรการ และเกณฑปฏิบัติในการควบคุม
มลพิษให&มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลภายใต&กรอบเวลาที่เหมาะสม

2. พัฒนาศักยภาพเจ&าพนักงานตามกฎหมายทั้งภายในและภายนอกกรมควบคุมมลพิษ
3. ใช&กลไกบริหารจัดการภาครัฐทุกรูปแบบเพื่อการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล&อม
อยางมีประสิทธิภาพ
4. ผลักดันให&เกิดการมีสวนรวมของผู&มีสวนได&สวนเสียในการดําเนินงานด&านตางๆ
กลยุทธการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
1. สนับสนุนให&เกิดศูนยความเป%นเลิศด&านการควบคุมมลพิษในสาขาตางๆ
2. พัฒนาสารสนเทศเพื่อเป%นแหลงที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและองคความรู&การจัดการมลพิษเพื่อการ
ตัดสินใจ
3. ยกระดับสมรรถนะของระบบฐานข&อมูลและสารสนเทศด&านมลพิษ รวมถึงโครงสร&างพื้นฐานด&านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลยุทธการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
1. พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ผลักดันให&เกิดการถายทอดองคความรู&ในองคกรด&วยชองทางที่หลากหลาย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู&กับ
เครือขายมลพิษทั้งในประเทศและระหวางประเทศ
3. เสริมสร&างคานิยมด&านธรรมาภิบาลอยางเป%นระบบ
4. พัฒนาด&านการสื่อสารเพื่อเสริมสร&างภาพลักษณและความรู&เรื่ององคกร
5. ปรับปรุงโครงสร&างองคกร การแบงบทบาทและขอบขายงานเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการดําเนินงาน
6. พัฒนามาตรฐาน มาตรการ และเกณฑปฏิบัติด&านการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี
การนําผลที่ไดจากการอบรมไปปรับประยุกตIใชในงานที่รับผิดชอบหลัก
จากการเข& า รวมอบรมในเรื่ อ งการคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ การสอนงาน สมรรถนะ การทํ า งานเป% น ที ม ที่ มี
ประสิทธิภาพ จะสามารถนํามาปรับประยุกตใช&ในการจัดทําโครงการ/การทํางานที่รับผิดชอบหลัก ในเรื่อง
ตางๆ โดยสรุปดังนี้
แผนยุทธศาสตรการจัดการคุณภาพน้ําสําหรับประเทศไทย โดยนําแนวคิดที่ได&จากการอบรมมาปรับใช&
เชน การตั้งเปwาหมายคุณภาพน้ําใน 20 ปpข&างหน&า บนพื้นฐานสถานการณที่เป%นอยู และนําข&อมูลที่กรมควบคุม
มลพิษมีอยูมาใช&ประกอบการวางแผนการดําเนินงาน เชน คุณภาพน้ําในแตละบริเวณ ข&อมูลแหลงกําเนิดน้ํา
เสีย คุณภาพน้ํา 20 ปpย&อนหลัง การดําเนินงานปwองกันและแก&ไขป{ญหามลพิษทางน้ําในป{จจุบัน และแผนงาน/
โครงการที่เกี่ยวข&องเพื่อให&คุณภาพน้ําเป%นไปตามเปwาหมายที่กําหนดไว& เป%นต&น
แผนบริหารการจัดการและฟ–›นฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังปp 2560-2564 การจัดทําแผนบริหารการจัดการฯ
โดยการพิจารณาตั้งเปwาหมายคุณภาพสิ่งแวดล&อมบริเวณพื้นที่ลุมน้ําปากพนังใน 10-15 ปpข&างหน&า ป{ญหา/

อุปสรรคจากการดําเนินงานตามแผนบริหารการจัดการและฟ–›นฟูนิเวศลุมน้ําปากพนังปp 2550-2559 ผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวข&องในป{จจุบัน และแผนงาน/โครงการการดําเนินงานใน 5 ปpข&างหน&า
ข&อเสนอเชิงนโยบายในการปwองกันและแก&ไขป{ญหาคุณภาพน้ําบริเวณชายแดน โดยพิจารณาแนวโน&ม
ผลกระทบ จากข&อมูลสภาพป{จจุบันที่เป%นอยูของพื้นที่ที่จะประกาศเป%นเขตเศรษฐกิจพิเศษ สํารวจพื้นที่และ
เก็บตัวอยางน้ําเพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในป{จจุบันแล&วนําเสนอแนวทางมาตรการที่เกี่ยวข&องเพื่อปwองกัน
และแก&ไขป{ญหาคุณภาพน้ําจากการพัฒนาเขตชายแดน
จดหมายและบันทึก เสนอให&กรมควบคุมมลพิษลดการใช&กระดาษในการนําเสนองานตอผู&บังคับบัญชา
เพื่อนําไปสูระบบการใช& e-document เพื่อลดปริมาณขยะและการตัดไม&ทําลายป^า ซึ่งเป%นแนวทางการแก&ไข
ป{ญหาคุณภาพน้ําและป{ญหาน้ําทวม
การแบงป{นความรู&และประสบการณที่ได&รับจากการอบรมทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ^นให&กับ
เพื่อนรวมงานได&นําไปปรับประยุกตใช&ในการทํางานให&กับองคกรและการดําเนินชีวิต เชน การกําหนดวิสัยทัศน
การวางเปwาหมาย การจัดทําแผนงาน ต&องมีกรอบเวลาและแนวทางการดําเนินงานที่สามารถนําไปปฏิบัติได&จริง
ทั้งนี้ สามารถปรับประยุกตใช&ตามสถานการณป{จจุบันได&อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
การดําเนินงานและการพัฒนาตอไป
จากการดูงานที่ ประเทศญี่ปุ^ น ได&เ ห็นวาหนวยงานของประเทศญี่ ปุ^น มีแนวทางการพั ฒนา
บุคลากรของหนวยงานและการพัฒ นาอาชีพที่ชั ดเจนและมี ความเป%นธรรม ทําให& บุคลากรทุมเทให& กับการ
ทํางาน การเป%นผู&นําจําเป%นต&องมีความยุติธรรมและมีมาตรฐานเดียว มีหลักการที่ชัดเจนตั้งแตแรก การตั้ง
วิสัยทัศนที่สามารถนําไปปฏิบัติได&จริง เพื่อให&สามารถนําองคกรไปสูเปwาหมายที่กําหนดได& การหมุนเวียนงาน
เพื่อสร&างสมประสบการณจากการเรียนรู&ในด&านตางๆ เพื่อให&สามารถทํางานได&หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้
จําเป%นต&องมีการปรับตัวให&เข&ากับคนตางวัย ตลอดจนเข&ารับการอบรมอยางสม่ําเสมอเพื่อกระตุ&นการทํางาน
ของตนเองและเพื่อนรวมงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
การนําผลที่ได&จากการอบรมในครั้งนี้ไปปรับประยุกตใช&ในการคิดวิเคราะหในการทํางานที่
รับผิดชอบ มีการตั้งเปwาประสงคการทํางานที่สามารถตรวจวัดได&และมีการวางแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน จะ
ทําให&งานสําเร็จลุลวงได&อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ป{ญหามลพิษในพื้นที่ตางๆได&รับการปwองกัน
มากกวาการแก&ไข ทําให&มีการใช&ทรัพยากรน&อยลงแตบรรลุเปwาหมายได&ทันทวงที นอกจากนี้การนําผลที่ได&จาก
การอมรมไปปรับใช&จะชวยให&มีความเข&าใจทั้งงานและทีมงาน ทําให&ทีมเพื่อนรวมงานมีความสุขกับการทํางาน
มากขึ้น ไมมีสมองไหลจากหนวยงานราชการ ตลอดจนทําให&การแก&ไขป{ญหาด&านตางๆเป%นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
ตลอดไป

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะขาราชการสํานักขาวกรองแหงชาติ
สุพัตรา เกี้ยวกลาง
นักการข)าวชําชาญการพิเศษ
สํานักข)าวกรองแห)งชาติ
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สํานักขาวกรองแหงชาติเป%นหนวยงานระดับกรม สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน&าที่ในฐานะ
เป%นหนวยขาวหลักทางด&านกิจการขาวกรองทั้งในประเทศและตางประเทศ การขาวกรองทางการสื่อสารและ
การรักษาความปลอดภัยฝ^ายพลเรือนซึ่งเป%นไปตามพระราชบัญญัติขาวกรองแหงชาติ พ.ศ.2528 ที่กําหนดให&
สํานักขาวกรองแหงชาติมีอํานาจหน&าที่ในการ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการการขาวกรอง การตอต&านขาวกรอง การขาวกรอง ทางการสื่อสาร
และการรักษาความปลอดภัยฝ^ายพลเรือน
(2) ติดตามสถานการณภายในประเทศและตางประเทศที่มีผลกระทบตอความมั่นคงแหงชาติ
และรายงานตอนายกรัฐมนตรีและสภาความมั่นคงแหงชาติ
(3) กระจายขาวกรองที่มีผลกระทบตอความมั่นคงแหงชาติให&หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข&องใช&ประโยชนตามความเหมาะสม
(4)ศึกษา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกิจการการขาวกรอง การตอต&านขาวกรองและการรักษาความ
ปลอดภัยฝ^ายพลเรือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(5) เป%นศูนยกลางประสานกิจการการขาวกรอง การตอต&านขาวกรอง และการรักษาความปลอดภัย
ฝ^ายพลเรือนกับหนวยขาวกรองอื่นภายในประเทศ
(6) เป%นหนวยงานหลักในการประสานกิจการการขาวกรองและการตอต&านขาวกรองกับหนวยขาว
กรองของตางประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติ
(7) เสนอแนะนโยบายและมาตรการ ตลอดจนให&คําแนะนําและคําปรึกษาด&านการขาวกรองการ
ตอต&านขาวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝ^ายพลเรือนตอนายกรัฐมนตรีและสภาความมั่นคงแหงชาติ
(8) ปฏิบัติหน&าที่อื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และสภาความมั่นคงแหงชาติมอบหมาย
ทั้งนี้ สํานักขาวกรองแหงชาติมีโครงสร&างหนวยงานตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการสํานัก
ขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551แบงเป%น 14 สํานัก 2 กอง และ6 กลุมขึ้นตรง และจัดแบง
การบริหารจัดการออกเป%นกลุมภารกิจตามการบังคับบัญชา เป%น 4 กลุมภารกิจ ได&แก (1) กลุมภารกิจขาวกรอง
และตอต&านขาวกรองในประเทศ (2)กลุมภารกิจขาวกรองและตอต&านขาวกรองตางประเทศ(3) กลุมภารกิจขาว
กรองและตอต&านขาวกรองทางการสื่อสาร เทคนิค และเครือขายและ (4) กลุมภารกิจพัฒนามาตรฐานการขาว
กรอง การรักษาความปลอดภัย ภารกิจบริหาร และอํานวยการ ขณะที่กลุมขึ้นตรง 6 กลุมงาน ได&แก กลุม
พัฒนาระบบบริหารกลุมตรวจสอบภายในกลุมยุทธศาสตรขาวกรองกลุมนิติการสํานักงานเลขานุการคณะที่

ปรึกษาการขาว และศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ซึ่งทําหน&าที่เป%นกลไกประสานงานและการบูรณาการขาว
กรองของสํานักขาวกรองแหงชาติ กับประชาคมขาวกรอง
ความทาทายของสํานักขาวกรองแหงชาติ
ที่ผานมาสํานักขาวกรองแหงชาติให&ความสําคัญเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาก จากการที่มี
จํานวนเจ&าหน&าที่คอนข&างน&อย จึงต&องเน&น “คุณภาพ” ของคน เพื่อชดเชยกับปริมาณที่มีจํากัด เนื่องด&วยการ
ปฏิบัติงานขาวกรองคือการดําเนินการเพื่อให&ทราบถึงการกระทําใดอันเป%นการกระทบกระเทือนตอความมั่นคง
แหงชาติ ดังนั้นขอบเขตในการปฏิบัติงานของเจ&าหน&าที่จึงมีภารกิจในการติดตามสถานการณภายในประเทศ
และตางประเทศที่มีผลกระทบตอความมั่นคงแหงชาติ เพื่อให&ได&มาซึ่งขาวกรองหรือความรู&พิเศษที่สามารถ
อธิบายเกี่ย วกับคุ ณลักษณะที่ สําคัญ หรือที่เป%น หัวใจของสถานการณหรือเหตุการณที่ เกิด ขึ้น ครอบคลุมทั้ ง
สาเหตุ ความสําคัญ ผลกระทบ และมีการประเมินหรือทํานายเกี่ยวกับแนวโน&มหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เพื่อนําเสนอผู&ใช&ขาวทั้งในระดับสูง หรือระดับผู&กําหนดนโยบายแหงชาติ
อยางไรก็ดีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล&อมตางๆ กระแสโลกาภิวัฒนความก&าวหน&า
ทางด&านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอัตราเร็วสูงขึ้นอยางไมมีขีดจํากัด ตลอดจนการไหลของข&อมูล
ขาวสารมหาศาล เป%นเหตุให&สถานการณขับเคลื่อนไปด&วยอัตราเรงสูงและผันผวนรุนแรง โดยเฉพาะในมิติด&าน
การเมืองความมั่นคงรวมสมัยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดเป%นภัยคุกคามในหลากหลายรูปแบบอาทิ ด&านการเมือง
ระหวางประเทศ การกอการร& าย อาชญากรรมข&ามชาติ ภัยธรรมชาติ ภาวะโลกร&อน โรคระบาด ฯลฯ ภั ย
คุกคามความมั่นคงเหลานี้ทําให&หนวยงานต&องเผชิญกับความท&าทายทั้งการรับมือกับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น และ
ลักษณะการปฏิบัติงานที่มีความยุงยากและสลับซับซ&อนมากขึ้น
ในอนาคตอันใกล&สํานักขาวกรองแหงชาติยังจะเผชิญข&อจํากัดเรื่องจํานวนเจ&าหน&าที่อันเนื่องจากการ
เกษียณราชการของเจ&าหน&าที่ที่มีความเชี่ยวชาญสูง โดยมีการประมาณการวาในระยะ 5 ปpข&างหน&า สํานักขาว
กรองแหงชาติจะสูญเสียกําลังพลในระดับบริหาร อํานวยการ ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ทั้งหมด ขณะที่เจ&าหน&าที่
ระดับชํานาญการพิเศษ และชํานาญการ จะมีโอกาสสูญเสียมากถึงหนึ่งในสี่ของจํานวนเจ&าหน&าที่ทั้งหมด
สถานการณดังกลาวข&างต&นยังมีผลตอเนื่องถึงแนวโน&มการสูญเสียองคความรู& ขีดความสามารถ
ตลอดจนความเชี่ยวชาญและประสบการณงานขาวกรอง เนื่องด&วยปฏิบัติงานขาวกรองเป%นวิชาชีพเฉพาะ และ
ไมอาจเรียนรู&ได&จากสาธารณะทั่วไป แตต&องเป%นการเรียนรู&ฝEกปรือทักษะจากภายในหนวยงานด&านขาวกรองใน
ประเทศ เชน สํ านั กขาวกรองแหงชาติ หรือหนวยขาวกรองตางประเทศเทานั้น การทํ างานขาวกรองจะมี
ประสิทธิภาพนั้น เจ&าหน&าที่จะต&องผานการฝEกอบรมความรู&ความสามารถด&านวิชาชีพขาวกรอง ตัวอยางเชน
ความรู&ความเข&าใจเกี่ยวกั บวงรอบขาวกรอง เจ&าหน& าที่จะต&องมีความเข&าใจเกี่ ยวกับเทคนิควิ ธีการรวบรวม
ขาวสารที่ดี ซึ่งมีเทคนิคยอยอีกจํานวนมาก ทั้งการรวบรวมจากแหลงขาวเปoด แหลงขาวปoด แหลงขาวบุคคล

แหลงขาวเทคนิค เป%นต&น เมื่อมีความรู&ความเข&าใจเกี่ยวกับหลักการเหลานี้แล&ว ยังจําเป%นต&องฝEกฝนซ้ําๆ ตอเนื่อง
เพื่อให&เกิดความชํานาญและเป%นทักษะเฉพาะตัวของเจ&าหน&าที่เหลานั้น
ขอเสนอเชิงกลยุทธIในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ตัวอยางความสําเร็จที่สําคัญขององคกรชั้นนําทั้งองคกรภาครัฐและภาคธุรกิจคือการมีบุคลากรที่
ทรงคุณคาเป%นผู&มีสมรรถนะและขีดความสามารถในระดับสูง ผานการคัดเลือกและมีแผนพัฒนาสมรรถนะที่
ชัดเจนเป%นรูปธรรมจากความท&าทายที่สํานักขาวกรองแหงชาติกําลังจะเผชิญ สงผลให&หนวยงานจําเป%นต&องเรง
พัฒนาองคกรอยางรอบด&านเพื่อให&สามารถรับมือกับความท&าทายได&อยางมีประสิทธิภาพภายใต&ทรัพยากรที่
จํา กัด เฉพาะอยางยิ่ งการเรงรัด การพั ฒนาเจ& าหน&า ที่ รุนใหมให& เป% น ผู&มีส มรรถนะ ความสามารถ ตลอดจน
ประสบการณความเชี่ยวชาญภายในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้นรองรับการเข&ามาสืบทอดงานตอ โดยเห็นควรมีแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้
1. การคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) และกําหนดแผนพัฒนารายบุคคล (Individual
Development Plan)
แม&ระบบการสอบคัดเลือกข&าราชการไทยได&เอื้ออํานวยให&สํานักขาวกรองแหงชาติได&รับคนเกง
ไปเป%นเจ&าหน&าที่ปฏิบัติงานอยูแล&ว แตยังมีความจําเป%นที่หนวยงานต&องค&นหาคนเกงและดีในหมูคนเกงเพื่อให&
สามารถสานตอการทํางานจากกลุมผู&บริหารหลายระดับที่ทยอยเกษียณอายุราชการ โดยการนําหลักTalent
Management มาปฏิ บั ติ แ ละใช& ป ระโยชนในองคกร มี ก ารสร& า งคนเกงจากภายในองคกรเพื่ อ เข& า สู
กระบวนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพรายบุคคลและเตรียมความพร&อมสูการสืบทอดตําแหนง
ทั้งนี้ในเบื้องต&นผู&บริหารป{จจุบันจําเป%นต&องกําหนดเกณฑการคัดเลือก และวางกลยุทธในการ
ได& มาซึ่งTalent ที่เ หมาะกับ งานแล&ว สงเสริมสนั บสนุน เจ&า หน& าที่ กลุ มได&รั บการพัฒ นาความรู&ทักษะหรื อ
ความสามารถเฉพาะด& า นเพิ่ ม เติ ม เชน การกํ า หนดตํ า แหนงงานเพิ่ ม ในระดั บ ผู& ช วยหั ว หน& า งาน ผู& ช วย
ผู&อํานวยการสวน ผู&ชวยผู&อํานวยการสํานัก หรือมีระยะหมุนเวียนงานที่ชัดเจน เพื่อให&โอกาสและสร&างแรงจูงใจ
กลุมคนเกงแตละระดับได&ทํางานที่สําคัญและเสริมสร&างศักยภาพและความสามารถให&สูงขึ้นได& นอกจากนี้ การ
ดําเนินกลยุทธนี้ยังจะชวยสนับสนุนเรื่องการรักษาคนไว&กับหนวยงาน เนื่องจากคนเกงเหลานี้ได&รับรู&วาโอกาสใน
การเจริญเติบโตในอาชีพได&รับรู&สถานะบทบาทของตนในองคกรวาอยูในระดับใด และจะก&าวหน&าอยางไรตอไป
รวมถึงตระหนักวาตนเองยังต&องพัฒนาความรู&ความสามารถทักษะความเชี่ยวชาญด&านใดเพิ่มเติมเพื่อจะได&
กําหนดแผนพัฒนารายบุคคลให&เอื้อตอความก&าวหน&าในอาชีพ (Career Path/Career Development) ตอไป
2. การกําหนดระบบการพัฒนาบุคลากร (Training Model) โดยครอบคลุมทุกสายงานและทุก
ระดับ
เนื่องด&วยข&าราชการในสํานักขาวกรองแหงชาติกระจายการปฏิบัติงานภายใต&กลุมภารกิจถึง 4 กลุม
ภารกิจ ได&แก (1) กลุมภารกิจขาวกรองและตอต&านขาวกรองในประเทศ (2)กลุมภารกิจขาวกรองและตอต&าน
ขาวกรองตางประเทศ (3) กลุมภารกิจขาวกรองและตอต&านขาวกรองทางการสื่อสาร เทคนิค และเครือขายและ
(4) กลุมภารกิจพัฒนามาตรฐานการขาวกรอง การรักษาความปลอดภัย ภารกิจบริหาร และอํานวยการ
นอกจากนี้ยังมีกลุมขึ้นตรง 6 กลุมงาน ได&แก กลุมพัฒนาระบบบริหารกลุมตรวจสอบภายในกลุมยุทธศาสตร

ขาวกรองกลุมนิติการสํานักงานเลขานุการคณะที่ปรึกษาการขาว และศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ซึ่งแตละ
กลุมภารกิจต&องการความรู&ความเขี่ยวชาญเฉพาะทาง
ระบบการพัฒนาสมรรถนะที่ปฏิบัติอยูป{จจุบันนับวามีความเข&มแข็ง เฉพาะอยางยิ่งการวางรากฐาน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะตามบทบาทหน&าที่ (FunctionalCompetency)โดยเจ&าหน&าที่ที่เข&ามาใหมต&อง
เริ่มต&นที่หลักสูตรการขาวเบื้องต&น และหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยโดยหลักสูตรการขาวเบื้องต&นคือการ
พัฒนาเจ&าหน&าที่การขาวทุกคนเรียนรู&เรื่องวงรอบขาวกรองเพื่อให&รู&กระบวนการทํางานของขาว สวนหลักสูตร
การรักษาความปลอดภัย คือการการพัฒนาเจ&าหน&าที่เรียนรู&ในการปwองกันตัวและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
รู&จักมาตรการรักษาความปลอดภัยบุคคล รักษาความปลอดภัยเอกสาร และรักษาความปลอดภัยสถานที่
หลังจากนั้นผานหลักสูตรเบื้องต&นดังกลาวและปฏิบัติหน&าที่มาแล&วระยะหนึ่งเจ&าหน&าที่จะได&เข&า
อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง เชนกลุมภารกิจขาวกรองและตอต&านขาวกรองในประเทศ เข&ารับพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะในหลักสูตรการขาวลับเพื่อเรียนรู&เทคนิคการทํางานลับวาจะทําอยางไรเพื่อให&บรรลุภารกิจ โดย
หลักสูตรนี้สอนให&เจ&าหน&าที่ให&เป%นเจ&าหน&าที่คุมขาย (Case Officer - C/O) ในการจัดหาและควบคุม
อํานวยการสายลับ ขณะที่เจ&าหน&าที่ในกลุมภารกิจขาวกรองและตอต&านขาวกรองตางประเทศจะได&รับการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะในหลักสูตรวิเคราะหวิจัย หรือหลักสูตรผลิตขาวกรอง คือการอบรมเรียนรู&เชิงลึก
เรื่องวงรอบขาวกรองโดยเฉพาะในขั้นการวิเคราะหประเมินข&อมูลขาวสาร (Analysis & Assessment)
อยางไรก็ดี การพัฒนาดังกลาวมีความสม่ําเสมอและความชัดเจนสําหรับเจ&าหน&าที่ในกลุมภารกิจ
ขาวกรองและตอต&านขาวกรองในประเทศและตางประเทศ แตสําหรับกลุมภารกิจขาวกรองและตอต&านขาว
กรองทางการสื่อสาร เทคนิค และเครือขายและกลุมภารกิจพัฒนามาตรฐานการขาวกรอง การรักษาความ
ปลอดภัย ภารกิจบริหาร และอํานวยการดังนั้นการกําหนดระบบการพัฒนาสําหรับเจ&าหน&าที่สองกลุมหลังนี้ยัง
ควรต&องดํ าเนินการให& เป% นรูป ธรรม และมี วงรอบชั ดเจน รวมทั้ งการเสริ มทั กษะสมรรถนะด&า นการบริ หาร
(Management Competency) ให&แกเจ&าหน&าที่โดยเฉพาะในระดับหัวหน&างานขึ้นไป ทั้งนี้หนวยงานสามารถ
กําหนดโครงสร&างของการพัฒนาบุคคลากร เป%น4 กลุมหลัก คือ
(1) การพัฒนาไปตามระดับ (Grade by Grade Program) ได&แก เจ&าหน&าที่ระดับปฏิบัติการ/
ปฏิบัติงานชํานาญการ/ชํานาญงานอาวุโส ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งระดับอํานวยการ
และบริหาร
(2) การพัฒนาผู&นํา/ผู&มีศักยภาพเป%นผู&นําเชน การพัฒนาสมรรถนะด&านการบริหาร ภาวะผู&นํา
การสร&าง/พัฒนาทีมงาน การจัดการเชิงกลยุทธ การบริหารโครงการและเปwาหมาย ทักษะการตัดสินใจ การ
สอนงาน การสื่อสาร
(3) การพัฒนา/การอบรมทักษะความรู&เฉพาะทางเชนความรู&และทักษะการปฏิบัติงานขาว การ
ขาวทางการการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศกับการขาว การตอต&านการกอการร&ายและอาชญากรรมข&ามชาติ
อาชญากรรมทางด&านเศรษฐกิจกับการฟอกเงิน การสืบสวนและอาชญากรรมทางเครือขายออนไลน

(4) การพั ฒ นา/การอบรมเพื่ อ ความก& า วหน& า ตามสายงาน ซึ่ งรวมถึ งการหมุ น เวี ย น เปลี่ ย น
ตําแหนงงาน โดยเฉพาะงานในสายสนับสนุน อาทิ การบริหารการเงินและการบัญชี การพัสดุและจัดซื้อจัดจ&าง
การบริหารหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
อนึ่ง ผลลัพธการพัฒนาสมรรถนะเจ&าหน&าที่อยางเข&มข&นจริงจังและเป%นระบบจะทําให&หนวยงานมี
เจ&าหน&าที่ที่มีคุณภาพมีความตอเนื่องของการปฏิบัติภารกิจเฝwาระวังและแจ&งเตือนสถานการณหรือภัยคุกคาม
ตอความมั่ น คงของชาติ ทํ าให& รั ฐ บาลมี เ ครื่ องมื อสํ า คั ญ ที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การความมั่ น คง
แหงชาติเพื่อขับเคลื่อนประเทศให&เดินหน&าอยางเข&มแข็งมั่นคงตอไป

Social Design and Management เสริมความคิดในการปฏิบัติงาน
อุทิศ รักสัจจะ
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับงานด&านการผังเมืองระดับตาง ๆ การโยธาธิการ, การ
ออกแบบ, การกอสร&างและการควบคุมการกอสร&างอาคาร ดําเนินการและสนับสนุนองคกรปกครองสวน
ท&องถิ่นในด&านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกําหนดและกํากับดูแลนโยบายการใช&ประโยชนที่ดิน
ระบบการตั้ ง ถิ่ น ฐานและโครงสร& า งพื้ น ฐาน รวมทั้ ง การกํ า หนดคุ ณ ภาพและมาตรฐานการกอสร& า งด& า น
สถาป{ตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง เพื่อให&มีสภาพแวดล&อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแหง
สาธารณชน ความเป%นระเบียบเรียบร&อยของบ&านเมืองและสิ่งปลูกสร&างตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะ
นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยให&มีอํานาจหน&าที่ดังตอไปนี้
(1) ดําเนินการตามกฎหมายวาด&วยการผังเมือง กฎหมายวาด&วยการควบคุมอาคาร กฎหมาย
วาด&วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายวาด&วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข&อง
(2) วางและจัดทําผังเมืองประเภทอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือ
ตามที่สวนราชการอื่นร&องขอ และดําเนินการให&เป%นไปตามผังเมืองนั้น ๆ
(3) ดํา เนิ นการเกี่ยวกับ การศึกษาและวิเคราะหข& อมูล เพื่ อการวางผั ง วิจั ย ติด ตาม
ประเมินผลและพัฒนามาตรฐานด&านการผังเมืองและโยธาธิการ รวมทั้งการจัดทําเกณฑมาตรฐานและคูมือ
ด&านการผังเมืองและโยธาธิการ
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการกอสร&าง บูรณะเมืองหรืออาคารและ
สิ่งกอสร&างของหนวยงานของรัฐ
(5) ให&บริการและคําปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ งานกอสร&าง และงานที่อยูในอํานาจหน&าที่
ของกรมแกหนวยงานตาง ๆ
(6) ดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การกอสร&างและควบคุมอาคาร กอสร&างอาคารและ
โครงสร&างพื้นฐาน รวมทั้งการบูรณะและบํารุงรักษา
(7) ดําเนินการประสาน กํา กับดูแล สนับสนุน และพัฒนาการดําเนิน งานของหนวยงานที่
เกี่ยวข&องเพื่อให&เป%นไปตามผังเมือง รวมทั้งกํากับตรวจสอบการใช&อํานาจตามกฎหมายวาด&วยการผังเมืองของ
เจ&าพนักงานท&องถิ่น

(8) ดําเนินการพัฒนาระบบและบริหารข&อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ
(9) ดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรม องคกรปกครองสวนท&องถิ่น รวมทั้ง
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวข&อง ในด&านการผังเมืองและโยธาธิการ
(10 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให&เป%นอํานาจหน&าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
จากการเข&ารับการอบรมที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการฝEกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาสมรรถนะสําหรับข&า ราชการระดั บชํานาญการพิเศษ มีหัวข& อในการอบรมที่เกี่ ยวกับหลักการพัฒนา
สมรรถนะ ซึ่งมีการกลาวถึงสํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน ได&ให&ความหมายคําวา สมรรถนะ
(Competency) วา เป% น คุณลั กษณะเชิ งพฤติ กรรมที่ เ ป% น ผลมาจาก ความรู& ทั กษะ ความสามารถ และ
คุณลั กษณะอื่ นๆ ที่ ทําให&บุ คคลสามารถสร&า งผลงานได&โ ดดเดนกวาเพื่ อนรวมงานอื่ นๆ ในองคกร ซึ่ งกลาว
โดยทั่วไปวา เป%นการเจาะจงเป%นพฤติ กรรมของบุคคลในการทํา งานที่องคกรคาดหวัง อัน นําไปสูผลการ
ปฏิบัติการที่ดีที่สุด ประกอบด&วย ทักษะ ทัศนคติ ใจรักที่จะทํา แรงจูงใจ คานิยม ความรู& จากสมรรถนะสวน
บุ ค คลแล& ว จึ ง ได& นํ า ไปสู การพั ฒ นาองคกร ตามการวิ เ คราะหหาแผนกลยุ ท ธ จากโจทยที่ ท& า ทายตอ
ความก&าวหน&าขององคกร ด&วยวิธีการสอนงาน (Coaching) และด&วยการทํางานเป%นทีมที่มีประสิทธิภาพ (High
Performing Teams) โดยที่
วิธีการสอนงาน (Coaching) มีหัวใจที่สําคัญ 3 อยาง คือ
1. (Giving Feedback) คือ ทักษะการสื่อสารกลับที่ถูกต&องและชัดเจน
2. (How to Listen with The Heart) คือ ทักษะการจับประเด็นและแปลความหมายที่ไม
คลาดเคลื่อน
3. (How to Ask Great Question) คือ การตั้งคําถามที่เหมาะสม ในเวลาที่ถูกต&อง และด&วย
ใจที่มุงมั่น
การทํางานเป%นทีมที่มีประสิทธิภาพ (High Performing Teams) เพื่อนําองคกรเข&าสูภารกิจ ที่
เกี่ยวข&องตอไป โดยคุณสมบัติของทีมที่มีประสิทธิภาพต&องมีสวนประกอบ ดังนี้
- การมีทักษะที่เสริมสร&างซึ่งกันและกัน (Complementary Skills) คือ ทักษะในด&าน
เทคโนโลยี, ด&านการแก&ไขป{ญหาและการตัดสินใจ, ด&านการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล
- จุดประสงคที่ตรงกัน (Common Purpose)
- เปwาหมายแนวทางที่ชัดเจนเจาะจง (Specific Goals)

- วิธีการทํางานที่สอดคล&อง (Common Approach)
- การไว&วางใจซึ่งกันและกันของสมาชิกในทีม (Mutual Accountability)
โดยที่หัวใจที่จะทําให&ทีมประสบความสําเร็จที่ต&องตระหนักไว& จะต&องมี 3 ขั้นตอน คือ
1. ความเข&าใจและรับผิดชอบรวมกับ (Share)
2. ความหวงใยดูแลกัน ไว&เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Care)
3. การติดตอสื่อสารกันอยางเปoดเผย (Communicate)
ในสวนการฝEกอบรมและการศึกษาดูงานในประเทศญี่ปุ^น ซึ่งได&มีการบรรยายจากผู&ทรงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัยแหงโตเกียว (University of Tokyo) ที่นําเสนอหัวข&อ Social Design and Management ที่
เป%นหลักสูตรในระดับบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งสามารถนําหลักการไปค&นคว&าหาข&อมูลเพิ่มเติมเพื่อทําความเข&าใจ
แล&วนําไปเป%นแนวทางเพื่อนําภารกิจขององคกรเข&าสูพื้นที่ดําเนินการและพื้นที่ข&างเคียงเพื่อปรับใช&โดยให&เกิด
ประโยชนในการปฏิบัติงานได&จริง
Social Design and Management เกิดขึ้นด&วยเหตุผลที่วา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเดียวไม
สามารถแก&ป{ญหาสังคมได&ด&วยตัวมันเอง และนโยบายสาธารณะกับธรรมเนียมปฏิบัติอยางเดียวก็ไมสามารถ
แก&ป{ญหาสังคมด&วยตัวมันเองเชนกัน ดังนั้นการวิเคราะหป{ญหาจําเป%นต&องค&นหาคําตอบที่ต&องพิจารณาความ
เชื่อมโยงทั้งจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับธรรมเนียมปฏิบัติและนโยบายเข&าด&วยกันแบบบูรณาการ ซึ่งต&อง
มีมุมมองหลากหลายที่รอบด&าน คือ
1. จากทัศนคติแบบโลกาภิวัฒน (Global Perspectives) คือ ต&องมีมุมมองและแนวคิดแบบ
สากล มีความรู&กว&างและเข&าใจความเป%นไปของโลก พร&อมที่จะยอมรับความแตกตางและมีความสามารถในการ
ถายทอดองคความรู& ทั้งทางด&านเทคนิคและการจัดการให&กับคนในท&องถิ่น เพื่อสร&างทีมขึ้นมาใหมได&
2. จากทักษะความสามารถความเป%นผู&นํา (Leadership Skills) ที่ประกอบด&วย
- การจัดประเด็นวาระ (Agenda-Setting) คือ หลักการที่ให&ชุมชนคิดในเรื่องนั้นวาเป%น
สิ่งที่สําคัญ
- การแก&ประเด็นที่เกิดขึ้น (Issue Solving) เพื่อให&สิ่งที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข&องกับคนใน
ชุมชนได&มีการดําเนินชีวิตที่สะดวกขึ้น
- ความสามารถในการปฏิบัติให&เกิดผลงาน (Execution Capabilities) โดยการกําหนด
เปwาหมายของแผนงานในระยะเริ่มต&นให&มีความสะดวกในการปฏิบัติได&จริง ซึ่งจะทําให&งายและสะดวกตอการ
ดําเนินการของแผนงานให&ประสบความสําเร็จ
- สํานึกความรับผิดชอบ (Sense of Responsibility) ซึ่งต&องทํางานตามหน&าที่และ
ความรับผิดชอบ ถือเป%นสิ่งที่แตละคนควรยึดถือให&ดีที่สุด

- สํานึกของการดําเนินการให&สูเปwาหมาย (Sense of Mission) ซึ่งต&องทํางานให&ได&ตาม
การกําหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหน&าที่ของหนวยงาน
- ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills) หมายถึง ทักษะซึ่งทั้งผู&สงและผู&รับ
ควรจะมีความชํานาญในการสงและการรับการเพื่อให&เกิดความเข&าใจกันได&อยางถูกต&อง
- ขาวสารและจริยธรรมการวิจัย (Information and Research Ethics) หมายถึง
หลักเกณฑที่ควรประพฤติปฏิบัติเพื่อให&การดําเนินงานทางขาวสารหรือทางวิจัยตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรม
และหลักวิชาการที่เหมาะสม
3. จากความคิดจากความรู&แบบสหวิทยาการ (Mind for Interdisciplinary
Knowledge) คือ การนําเอาความรู&จากหลากหลายสาขาวิชามาใช&เพื่อชวยเพิ่มคุณภาพของการดําเนินงาน มา
เชื่ อมโยง ผสมผสานกัน เพื่อทํา การวิเ คราะหให& เกิ ดความเข& าใจในการแก&ไขป{ ญหานั้น ๆโดยเฉพาะ รวมทั้ ง
ผลกระทบตอเนื่องอื่นๆ ที่ตามมาอยางรอบด&านมากที่สุด
การประยุกตIใชเพื่อการทํางานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
จากภารกิจที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง มีอํานาจหน&าที่ตามที่ถูกกําหนดไว&และ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปpงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงมหาดไทย ที่จัดทําเพื่อเป%นกรอบการ
ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลนั้น โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เป%นหนวยงานที่รับผิดชอบในแผนงาน เชน
แก&ไขป{ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต&, พัฒนาและเพิ่มรายได&จากการทองเที่ยวและบริการ, สงเสริมเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป%นต&น ซึ่งจะเห็นได&วาเรื่องดังกลาว ต&องเกี่ยวข&องกับชุมชนอยางแนนอน ดังนั้น การนํา
หลักการและหัวข&อของ Social Design and Management เพื่อเพิ่มเติมกระบวนการและขั้นตอนทางแนวคิด
ในการการปฏิบัติงานของข&าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองต&องเกิดประโยชนอยางแนนอน

