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สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห)งชาติ 
 

กระแสโลกาภิว ัตน�ที่แพร�กระจายอย�างรวดเร็วตั ้งแต�ทศวรรษที่ 1970 เป%นต&นมา ทําให&สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปอย�างมากมาย  ระบบเศรษฐกิจเริ่มเป%นตัวแปรท่ี
สําคัญในการกําหนดรูปแบบและความสัมพันธ�ในทุกภาคส�วนของสังคม  ระบบราชการไทยได&มีการปรับเปลี่ยน
เพ่ือให&สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเรื่อยมา ดังจะเห็นได&จากระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 
ได&กําหนดให&การพัฒนาระบบราชการต&องสอดคล&องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความ
ต&องการของประชาชนและทันต�อการบริหารราชการ    ท้ังนี้ ในการปฏิบัติหน&าท่ีของส�วนราชการเป%นไปตาม
พระราชกฤษฎีการว�าด&วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีมุ�งเน&นประโยชน�สุข
ของประชาชน   การเกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ   ความมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ&มค�าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ   การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การปรับปรุงภารกิจของส�วนราชการให&ทันต�อเหตุการณ�   การอํานวย
ความสะดวกให&แก�ประชาชน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอ  

การพัฒนาข&าราชการและบุคลากรในภาครัฐเพ่ือให&ตอบสนองต�อสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็วและสอดคล&องกับการหลักการบริหารกิจการบ&านเมืองท่ีดีจึงเป%นเรื่องท่ีมี
ความสําคัญเพราะข&าราชการและบุคลากรในภาครัฐเป%นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารและพัฒนาประเทศ
ให&ประสบผลสําเร็จและเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชน โดยโครงการฝEกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ
สําหรับข&าราชการระดับชํานาญการพิเศษของสํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน (ก.พ.) ท่ีมุ�งเน&นการ
เสริมสร&างศักยภาพ ความรู& ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงานของตนเพ่ือไปขับเคลื่อนองค�กรให&ไปสู�
ความสําเร็จ โดยให&วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการอบรมหลักสูตร Competency – Base 
Development Program ในระหว�างวันท่ี 13 – 30 มิถุนายน 2559  ให&แก�ข&าราชการระดับชํานาญการพิเศษ 
โดยมีหัวข&อในการอบรมประกอบด&วย Management Competency Development  ภาวะผู&นํา การ
วางแผนกลยุทธ�  การทํางานเป%นทีม  รวมท้ังการศึกษาดูงานด&านการสร&างสมรรถนะและภาวะผู&นําของผู&บริหาร
องค�กรขององค�กรชั้นนําท้ังภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา ณ ประเทศญ่ีปุ̂น ได&แก� The University of 
Tokyo  National Personnel Authority (NPA)  Ministry of Economy, Trade and Industry  Ministry 
of Finance  บริษัท Hitachi บริษัท Rakuten  ท้ังนี้ ในฐานะผู&เข&ารับการอบรมขอนําเสนอความรู&ท่ีได&รับจาก
วิทยากร การศึกษาดูงาน เพ่ือนผู&เข&าการอบรมและประสบการณ�การทํางาน ประมวลเป%นภาพรวมเพ่ือเป%น
ประโยชน�ในการนําไปใช&ในปรับปรุงการทํางานต�อไป ดังนี้ 

การศึกษาดูงานท้ังองค�กรภาครัฐและเอกชนของประเทศญ่ีปุ̂นได&เห็นความแตกต�างในการบริหารงาน
อย�างชัดเจน  โดยหน�วยงานราชการวิธีการเข&ารับราชการในระบบราชการประเทศญ่ีปุ̂นมีการดําเนินการเป%น



   

 

ระบบ คือ ส�วนใหญ�เป%นการรับผู&จบการศึกษาใหม�โดยจะเปoดรับในเดือนเมษายน (ประมาณหนึ่งเดือนหลังจบ
การศึกษา) เพ่ือให&สอดรับกับระยะเวลาและการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปp โดยท่ีข&าราชการท่ีบรรจุเข&า
ทํางานจะมีการโยกย&ายสับเปลี่ยนตําแหน�งอย�างสมํ่าเสมอ  มีการทํางานจะยึดหลักการทํางานเป%นทีมและไม�ยึด
ติดกับคุณลักษณะเฉพาะสําหรับตําแหน�ง โดยท่ี NPA เป%นหน�วยงานกลางท่ีดําเนินการให&งานบริหารจัดการ
บุคลากรภาครัฐเป%นไปอย�างมีประสิทธิภาพการรับข&าราชการดําเนินการโดยสอบคัดเลือก  การสอบเข&าแบ�งเป%น 
4 กลุ�มใหญ�คือ กลุ�มเฉพาะทาง กลุ�มท่ัวไป กลุ�มชํานาญการพิเศษ กลุ�มผู&มีประสบการณ�ในภาคเอกชน มีอัตรา
การแข�งขันสูงมาก ผู&หญิงได&รับการสนับสนุนให&เข&าสู�ระบบการทํางานแต�ยังคงมีสัดส�วนน&อยกว�าเพศชายในทุก
ระดับ การทํางานยึดหลักเกษียณอายุ 60 ปp ยกเว&นอาชีพแพทย�หรือนักการทูตท่ีมีการขยายเป%น 65 และ 63 ปp 
ตามลําดับ การพัฒนาบุคลากรมีทุกระดับส�วนใหญ�จะเป%นแบบ On-the-job-training (OJT)  โดย
กลุ�มเปwาหมายท่ีจะข้ึนดํารงตําแหน�งในระดับบริหารในอนาคตมีการเตรียมการต้ังแต�เริ่มเข&าทํางาน ซ่ึงจะได&รับ
การฝEกอบรมด&านการบริหารจัดการและโยกย&ายผลัดเปลี่ยนไปตามหน�วยงานต�างกระทรวง   การประเมิน
บุคคลแบ�งเกรดเป%น 5 ระดับ ประกอบด&วย การประเมินด&านสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป%นการ
ประเมินตนเองร�วมกับการสัมภาษณ�โดยมีหัวข&อการประเมินและจุดประสงค�ท่ีชัดเจน  ท้ังนี้ ภาพรวมการ
บริหารงานบุคคลของราชการญ่ีปุ^นจะมีความแตกต�างกับระบบของไทย อาทิ เรื่องการรับคนเข&ามาในระบบท่ีมี
กําหนดเวลาระยะเวลาท่ีชัดเจนเนื่องจากมีความสัมพันธ�กับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปp  และ
หน�วยงานกลาง NPA เป%นผู&ดําเนินการท้ังหมดทําให&สามารถกําหนดนโยบายในการบริหารงานบุคคลได&อย�างมี
ประสิทธิภาพไม�ว�าจะเป%นเรื่องค�าตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป%น
ต&น  จะเห็นได&จากการคัดสรรบุคคลท่ีจะข้ึนเป%นผู&บริหารองค�กรท่ีมีการมองภาพรวมท้ังระบบและมีการโยกย&าย
หมุนเวียนการทํางานระหว�างกระทรวงเพ่ือฝEกฝนและเตรียมตัวในการข้ึนสู�ตําแหน�งต�อไปในอนาคต  

ภาคเอกชนของญ่ีปุ^นจะให&ความสําคัญกับการมุ�งสู�ผลลัพธ�ขององค�กร เช�น บริษัท Rakuten Crimson 
House ท่ีบริหารงานแบบ Multinational Management โดยมีคู�มือในการปฏิบัติงานได&แก� Rakuten Shugi 
(วิถีแห�ง Rakuten) ท่ีมีเนื้อหาประกอบด&วย ประมวลจรรยาบรรณ (Code of Ethics) แนวคิดของยี่ห&อ (Brand 
Concept) หลักการเพ่ือความสําเร็จ (Principles of Success) และวิธีการทํางาน (Way to Work)  สําหรับ
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร แบ�งเป%น การพัฒนาตามระดับ เช�น บุคลากรระดับ AAA – A จะได&รับการ
ฝEกอบรมในเรื่อง Management Basic Program การพัฒนาผู&นํา เช�น การพัฒนาบุคลากรระดับ BBB ข้ึนไป 
การพัฒนาอบรมทักษะความรู&ทางด&านธุรกิจเป%นการพัฒนาบุคลากรต้ังแต�ระดับ B  ข้ึนไป  Rakuten Crimson 
House มีการจัดสภาพแวดล&อมให&เอ้ือต�อการทํางาน เช�น จัดอาหารบริการพนักงานสามม้ือโดยคํานึงถึงสุข
ภาวะของพนักงานโดยให&รายละเอียดจํานวนแคลอรี่ของอาหารแต�ละชนิด การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เช�น 
ห&องออกกําลังกาย  ร&านเสริมสวย ร&านซักรีด เป%นต&น  และเนื่องจากเป%นบริษัทท่ีมีสาขาเกือบท่ัวโลกดังนั้นใน
วันอังคารช�วงเช&าของทุกสัปดาห�จะมีการประชุมผู&บริหารและพนักงานของ Rakuten ในญ่ีปุ̂นและท่ัวโลกพร&อม
กันเพ่ือสร&างความเข&าใจถึงเปwาหมายในการทํางานร�วมกัน สําหรับการคัดสรรบุคลากรเข&าทํางานมีมาตรฐานท่ี
กําหนดไว&อย�างชัดเจนโดยผู&ท่ีจะเข&าทํางานในบริษัททุกคนจะต&องสอบได&คะแนนภาษาอังกฤษในระดับท่ีกําหนด
ท้ังนี้  เม่ือมองในส�วนของราชการไทยท่ีคล&ายกับ บริษัท Rakuten Crimson House ท่ีมีการจัดสภาพแวดล&อม



                                                

 

ให&เอ้ือต�อการทํางานคือแนวคิดของการสร&างศูนย�ราชการ (ถนนแจ&งวัฒนะ)  แต�เม่ือปฏิบัติจริงกลับไม�สามารถ
ดําเนินการได&ตามแผนงานท่ีวางไว& 

สําหรับราชการไทยในป{จจุบันบุคคลากรมีความหลากหลายของช�วงอายุชัดเจน โดยท่ีกลุ�มข&าราชการ
ในระดับชํานาญการพิเศษส�วนใหญ�จะอยู�ในสายการบังคับบัญชาระดับกลางระหว�างหัวหน&า (ลูกพ่ี/พ่ี) และ
ผู&ใต&บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร�วมงานในระดับรองลงมา (ลูกน&อง/น&อง)  หรือเป%น Team leader สิ่งท่ีอาจประสบ
ในการทํางานคือเรื่องช�องว�างระหว�างวัย (Generation gap) เนื่องด&วยพ่ีส�วนใหญ�จะอยู�ในช�วงของ Gen B 
(Baby Boomers) ท่ีเป%นประเภทมีหลักการ ทุ�มเท อุทิศชีวิตเพ่ืองาน มีระเบียบ ปฏิบัติตามระเบียบอย�าง
เคร�งครัด ทํางานเป%นข้ันตอน ไม�ชอบการเปลี่ยนแปลงและมีความจงรักภักดีต�อองค�กรสูง  ในขณะท่ีน&องเป%น
ประเภท  Gen Y มีความคิดสร&างสรรค� ชอบแสดงออก ชอบทํางานหลายอย�างในเวลาเดียวกัน ชอบความ
หลากหลาย ชอบการเปลี่ยนแปลง มีความอดทนน&อย ในขณะท่ีกลุ�มข&าราชการในระดับชํานาญการพิเศษส�วน
ใหญ�จะอยู�ในช�วง Gen X ซ่ึงชอบอะไรท่ีไม�เป%นทางการ มีเหตุผล ชอบความสมดุลระหว�างชีวิตและงาน เครียด
และจริงจัง เชื่อม่ันในตัวเอง ชอบความเป%นระบบ ทํางานแบบเบ็ดเสร็จและชอบการวางแผน  ดังนั้น เม่ือมีการ
ทํางานร�วมกันเป%นทีม ในฐานะท่ีเป%น Team Leader จึงต&องมีความเข&าใจความแตกต�างของพ่ี น&องและเพ่ือน
ร�วมงาน โดยอาศัยทักษะในการสื่อสาร (Communication) เข&าช�วยเพ่ือสร&างความสัมพันธ�อันดีทําให&เกิดการ
ขับเคลื่อนผลการดําเนินงานให&บรรลุเปwาหมาย  เนื่องจากกลุ�มข&าราชการในระดับชํานาญการพิเศษจะเป%นกลุ�ม
ท่ีรับคําสั่งมาถ�ายทอดให&ทีมงานรับทราบและปฏิบัติ   และเป%นกลุ�มท่ีใกล&ชิดกับการบริหารจัดการและแก&ไข
ป{ญหาท่ีเกิดข้ึนขององค�กรในเบ้ืองต&นทําให&ทักษะในการตัดสินใจ (Decision making) มีความจําเป%นในการ
แก&ไขป{ญหาในเบ้ืองต&น สิ่งท่ีสําคัญท่ีจะทําให&ภารกิจท่ีได&รับมอบประสบความสําเร็จข้ึนอยู�กับภาวะผู&นํา 
(Leadership) ของ Team Leader 

ผู&นํามีหลายประเภท  ในทัศนะของผู&อบรม ผู&นําท่ีจําเป%นในองค�กรภาคราชการ ได&แก� Strategic 
Thinker ซ่ึงจะต&องรู&ว�าองค�กรผลลัพธ�ท่ีต&องการคืออะไร (สิ่งท่ีดีกว�าสิ่งท่ีมีอยู�เดิม) องค�กรมีอะไร  และสิ่งท่ีจะ
ปรับปรุงให&ดีข้ึนเพ่ือให&ได&ผลลัพธ�ท่ีต&องการ/สิ่งท่ีทําแล&วดีกว�าเดิมคืออะไร โดยใช&เครื่องมือได&แก� แผนกลยุทธ�
เพ่ือนําทางและช�วยการบิหารจัดการงานและคนเพ่ือสร&างและเพ่ิมคุณค�าให&องค�กร ช�วยบริหารงานและทําให&
ได&มาซ่ึงทรัพยากร รวมท้ังช�วยในการสร&างความชัดเจนและชอบธรรมในการใช&ทรัพยากร   ท้ังนี้ ในการคิด
เชิงกลยุทธ�มี 3 ข&อห&ามก�อนเริ่มคิด คือ (1) ห&ามมี scope การคิดท่ีแคบและเอาความคิดหรือมุมมองของตนเอง
เป%นท่ีต้ังให&คิดแบบ Outside-In  แล&วค�อย Inside-Out  (2) ห&ามคิดว�ากลยุทธ�ท่ีดีคือต&องทําเยอะและสูตร
สําเร็จอยู�ในตําราท่ีทําหน&าท่ีเป%นแค�แนวทางในการลดความผิดพลาดเท�านั้น  (3) ห&ามเริ่มต&นด&วยคําถามว�าเรา
จะทําอะไร แต�ควรเริ่มท่ีโจทย�ท่ีต&องการจะแก&หรือผลลัพธ�ท่ีควรบรรลุก�อน ท้ังนี้ ข&าราชการในระดับชํานาญการ
พิเศษควรได&รับการเสริมสร&างสมรรถนะให&เป%นผู&นําประเภท Strategic Thinker ซ่ึงจะทําให&สามารถจัดการการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดในป{จจุบันและสร&างความยืดหยุ�นให&องค�กรบรรลุเปwาหมายโดยใช&วิธีคิดเชิงกลยุทธ� ซ่ึงทักษะ
ท่ีต&องเสริมสร&างได&แก� ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจ การแก&ไขป{ญหาและการเจรจาต�อรอง  

ภาพรวมท่ีได&จากการอบรม ทําให&มีข&อเสนอแนวคิดในการประยุกต�ใช&เพ่ือให&เกิดการพัฒนาข&าราชการ
ให&เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกป{จจุบัน  โดยเริ่มต้ังแต�การสร&างความตระหนักรู& เข&าใจบทบาท 



   

 

ภารกิจของหน�วยงานท่ีต&องตอบสนองความต&องการของประชาชนในฐานะข&าราชการเป%นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการบริหารและพัฒนาประเทศ  ท้ังนี้ ควรเสริมสร&างสมรรถนะ เช�น ความสามารถในการสื่อสาร การ
ตัดสินใจ การแก&ไขป{ญหาและการเจรจาต�อรอง เพ่ือสนับสนุนการทํางานท่ีมุ�งให&เกิดผลสัมฤทธิ์โดยการทํางาน
เป%นทีมและใช&วิธีการบริหารงานเชิงกลยุทธ�เพ่ือตอบโจทย�กับสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วต�อไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                

 

การปรับปรุงมาตรฐานตําแหน�งและมาตรฐานวิทยฐานะข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

โดยใช� Competency และ Performance Based 

 

จารุนันท�  แก+วทองนาค 

นักทรัพยากรบุคคลชํานายการพิเศษ 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 

ระบบตําแหน�งและวิทยฐานะของข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป%นระบบวิทยฐานะ 
(Academic Rank Classification) เนื่องจากมีแนวคิดว�าวิชาชีพครูเป%นวิชาชีพชั้นสูง เป%นตําแหน�งท่ีต&องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จึงควรกําหนดให&ข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล�าว สามารถเลื่อน
วิทยฐานะสูงข้ึนได&เป%นการเฉพาะตัว โดยไม�ต&องรอให&มีตําแหน�งว�างรองรับ เพ่ือเป%นการจูงใจและเสริมสร&าง
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 ได&กําหนดให& ตําแหน�งข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ได&แก� ตําแหน�งครู ผู&บริหารสถานศึกษา ผู&บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก� เป%นตําแหน�งที่มีวิทยฐานะ
สูงข้ึนได&เฉพาะตัว ต้ังแต�วิทยฐานะชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตามลําดับ 

สําหรับมาตรฐานตําแหน�งและมาตรฐานวิทยฐานะของข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น
มาตรา 42 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก&ไขเพ่ิมเติม 
ได&กําหนดว�า ให& ก.ค.ศ. จัดทํามาตรฐานตําแหน�ง มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานตําแหน�งทางวิชาการของ
ข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว& เป%นบรรทัดฐานทุกตําแหน�ง ทุกวิทยฐานะ เ พ่ือใช&ใน 
การปฏิบัติงาน ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิการศึกษา การอบรม ประสบการณ� ระยะเวลา 
การปฏิบัติงาน คุณภาพการปฏิบัติงานหรือผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหน&าท่ี ซ่ึง ก.ค.ศ. ได&กําหนดมาตรฐาน
ตําแหน�งและมาตรฐานวิทยฐานะข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้ังแต�ปp พ.ศ. 2548 เป%นต&นมา โดย
มาตรฐานตําแหน�งฯ ท่ีกําหนด ประกอบด&วย หน&าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู&
ดํ ารงตํ าแหน� ง วิ นั ย คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิ ชาชี พ การให& ได& รั บเ งิ นเ ดื อน ท้ั งนี้  
ได&มีการกําหนดคุณภาพการปฏิบัติงานของแต�ละวิทยฐานะไว&ด&วย โดยพิจารณาจากระดับความเข&มของ
กระบวนการปฏิบัติงาน เช�น วิทยฐานะชํานาญการ มีการดําเนินการในระดับพ้ืนฐาน วิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ ต&องมีความคิดริเริ่มสร&างสรรค� การปรับประยุกต� วิทยฐานะเชี่ยวชาญ มีการวิเคราะห� สังเคราะห� วิจัย 
สําหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ มีการวิจัยและการพัฒนา และถ�ายทอดองค�ความรู& เป%นต&น มาตรฐานตําแหน�ง



   

 

และมาตรฐานวิทยฐานะจึงเป%นพิมพ�เขียว (Blueprint) ท่ีสําคัญต�อระบบตําแหน�งและวิทยฐานะของข&าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

สภาพป:ญหาของมาตรฐานตําแหน�งและมาตรฐานวิทยฐานะของข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. หน&าท่ี ความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ อาจไม�สอดคล&องกับบริบทของกฎหมาย 
และการตอบสนองต�อการขับเคลื่อนต�อนโยบายสําคัญของรัฐบาล เช�น นโยบายประชารัฐ ในส�วนท่ีเก่ียวข&องกับ
โครงการโรงเรียนประชารัฐ นโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู& และนโยบายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข&องกับการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ซ่ึงต&องมีผู&บริหารสถานศึกษา และครูผู&สอนท่ีมีสมรรถนะและมีผลสัมฤทธิ์สูง ในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติให&บังเกิดผลอย�างเป%นรูปธรรม  

2. การไม�กําหนดสมรรถนะของแต�ละตําแหน�ง/วิทยฐานะ ไว&อย�างชัดเจน ทําให&ขาดจุดเน&น 
ในการกําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการสรรหา หลักเกณฑ�และวิธีการให&ข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ หลักเกณฑ�และวิธีการพัฒนาข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป%นต&น 

3. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับผู&ดํารงตําแหน�ง ท่ีกําหนดไว&ยังไม�มุ�งเน&นการสั่งสมประสบการณ�วิชาชีพ 
และประสบการณ�การปฏิบัติงานในสถานศึกษาเท�าท่ีควร  

4. ระดับความเข&มของคุณภาพการปฏิบัติงานท่ีแตกต�างกันในแต�ละวิทยฐานะ มุ�งเน&นกระบวนการ
ปฏิบัติงานในเชิงวิชาการ มากกว�าผลผลิตหรือผลลัพธ�ของงาน (คุณภาพผู&เรียน) ทําให&ในการกําหนดหลักเกณฑ�
และวิธีการฯ ท่ีเก่ียวข&อง เช�น หลักเกณฑ�และวิธีการให&ข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะ ให&ความสําคัญกับผลงานทางวิชาการและผลการพัฒนาคุณภาพผู&เรียน ซ่ึงผลการพัฒนาคุณภาพผู&เรียน
ดังกล�าว มักจะนํามาใช&ประโยชน�เฉพาะเม่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ แต�อาจไม�ดําเนินการอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงในป{จจุบัน   
มีประเด็นคําถามสาธารณะท่ีสําคัญคือ วิทยฐานะครูท่ีสูงข้ึนไม�สัมพันธ�กับคุณภาพผู&เรียน 

5. มิได&กําหนดให&มีการประเมิน เพ่ือกํากับ ติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอย�างต�อเนื่อง 

แนวคิดสําคัญท่ีได�รับจากการอบรมและการศึกษาดูงาน 
1. Management Competency Development โดย ผู&ช�วยศาสตราจารย� ดร.พลิศา รุ�งเรือง 

และอาจารย�กมลวรรณ รามเดชะ 

ได&ทราบถึงความหมายของ Competency ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดใช&ภาษาไทยว�า 
“สมรรถนะ” หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป%นผลมาจาความรู& ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ี
ทําให&บุคคลสามารถสร&างผลงานท่ีโดดเด�นกว�าเพ่ือนร�วมงานอ่ืนๆ ในองค�กร องค�กรท่ีมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย�ท่ีดี จะกําหนดหมวดหมู�ของพฤติกรรมการทํางานท่ีองค�กรคาดหวัง อันนําไปสู�ผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด โดยพิจารณาจากพฤติกรรมในการทํางานและผลการปฏิบัติงานท่ีเป%นเลิศโดดเด�น สมรรถนะ
ต&องเป%นพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตได& วัดประเมินได& เข&าใจได& เรียนรู&และปรับเปลี่ยนได& และนําไปสู�ผลสัมฤทธิ์  



                                                

 

สําหรับระบบราชการไทยได&มีการกําหนดสมรรถนะหลัก (Core competency) ซ่ึงเป%น
สมรรถนะท่ีข&าราชการทุกคนจําเป%นต&องมี ต&องเป%น และต&องทํา เพ่ือให&สมรรถนะของหน�วยงานบรรลุผลตาม
วิสัยทัศน�ท่ีต้ังไว& และสมรรถนะประจํากลุ�มงาน (Functional competency) ซ่ึงเป%นสมรรถนะท่ีข&าราชการ 
แต�ละกลุ�มงานต&องมี ต&องเป%นและต&องทําตามความจําเป%นของแต�ละลักษณะงาน การจะพิจารณาแต�งต้ังบุคคล
ให&ดํารงตําแหน�งใด หรือระดับใด ควรมีการประเมินสมรรถนะท้ัง 2 ส�วน และสามารถนําผลการประเมินไปใช&
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงได&ต�อไป 

 
2. การวางแผนกลยุทธI โดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก 

การวางแผนกลยุทธ� เป%นแนวทางท่ีช�วยเพ่ิมคุณค�าให&กับองค�กร มากกว�าท่ีเคยเป%นมา      โดย
แผนกลยุทธ�ท่ีดีต&องเริ่มต&นท่ี ผลลัพธ� (Result) ท่ีท&าทายกว�าเดิม หรือมีคุณค�ามากกว�าเดิม เริ่มด&วยการคิดท่ีว�า 
“ผลลัพธ�ท่ีต&องการบรรลุ หรือโจทย�ท่ีเราต&องการแก& และมีคุณค�าในมุมมองของเจ&าของทรัพยากร       คือ
อะไร” การคิดเชิงกลยุทธ� ไม�ใช�การเริ่มจากศูนย� แต�เป%นการนําของเดิมมาต�อยอด เพ่ือให&บรรลุเปwาหมายได&เร็ว
ข้ึน โดยมีสมการ (Simple Rule) ของการคิดเชิงกลยุทธ�คือ 

 
 
 
 

3. การทํางานเปKนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ โดย รองศาสตราจารยI ดร.วิชิตา  รักธรรม 
ข้ันตอนของสู�ความสําเร็จของการทํางานเป%นทีม ประกอบด&วย 3 ข้ันตอนสําคัญ ได&แก�  
3.1 ความเข&าใจและรับผิดชอบร�วมกัน (Share) สมาชิกในทีมยึดม่ันต�อวัตถุประสงค�ร�วมกัน 

มีเปwาหมายเฉพาะท่ีเป%นของทีม สมาชิกมีความเชื่อม่ันในศักยภาพและความสามารถของตนและทีมงาน 
3.2 ความห�วงใยดูแลกัน ไว&เนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกัน (Care) สมาชิกเชื่อว�าบทบาทหน&าท่ีของ

ทุกคนมีความสําคัญและให&ความเคารพในสิทธิของแต�ละบุคคล 
3.3 การติดต�อสื่อสารกันอย�างเปoดเผย (Communicate) มีความชํานาญและการปฏิสัมพันธ� 

ในการทํางานเป%นทีม 
 

4. การศึกษาดูงานท่ีบริษัท Rakuten  

Rakuten เป%นบริษัทขายสินค&าออนไลน� ซ่ึงมีบริการธุรกิจมากกว�า 126 กลุ�มธุรกิจ มีสินค&าบน
ระบบออนไลน� มากกว�า 299 ล&านรายการ/ไอเทม ร&านค&าพันธมิตรทางธุรกิจกว�า 59,000 แห�ง และมีสมาชิก/
ลูกค&าท้ังญ่ีปุ^นและท่ัวโลกกว�า 137 ล&านคน อีกท้ังมียอดขายสูงถึง 9.1 ล&านล&านเยน 

Rakuten ได&สร&างวัฒนธรรมองค�กรให&แข็งแกร�ง ภายใต&หลัก 5 ประการเพ่ือความสําเร็จ 
(Five Principles for Success) ได&แก�  

b)  
ของเดิมทําได� 

x 

a)  
อยากได� / ควรได� 

z 

c)  
ควรทําเพ่ิม 

+y 



   

 

1. ต&องปรับปรุงแก&ไขเสมอ ต&องก&าวหน&าเสมอ (Always Improve, Always Advance) 
2. มุ�งม่ันในความเป%นมืออาชีพ (Passionately Professional) 
3. ต้ังสมมติฐาน --> ลงมือปฏิบัติ --> ทําให&เกิดผล --> พัฒนาให&เป%นระบบ 
4. ต&องสร&างความพึงพอใจสูงสุดแก�ลูกค&า (Maximize Customer Satisfaction) 
5. เร็ว!! เร็ว!! เร็ว!! (Speed!! Speed!! Speed!!) 

โดยได&นําหลัก 5 ประการเพ่ือความสําเร็จดังกล�าว มากําหนดเป%นสมรรถนะ จํานวน 11 

สมรรถนะ และกําหนดเกณฑ�การวัด ในแต�ละสมรรถนะแตกต�างกันไปตามระดับของพนักงาน ซ่ึง
แ บ� ง อ อ ก เ ป% น  
6 ระดับ การท่ีพนักงานจะได&รับการเลื่อนระดับ จะพิจารณาจากผลการประเมินสมรรถนะ (Competency) 
และผลการปฏิบัติงาน (Performance) เป%นสําคัญ โดยต&องแสดงให&เห็นถึง การบรรลุเปwาหมายท่ีท&าทายตาม
สมรรถนะและผลการปฏิบัติงานท่ีกําหนดของตําแหน�ง/ระดับท่ีจะเลื่อนสูงข้ึน 

การศึกษาดูงานท่ี National Personnel Authority (NPA) 

NPA เป%นองค�กรกลางในการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ของประเทศญ่ีปุ̂น ซ่ึงให&ความสําคัญกับ
การสรรหาบุคคลท่ีมีศักยภาพเข&าสู�ระบบราชการ และมีระบบการพัฒนา การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน 
(Regular personnel transfers/reshuffles) รวมท้ังการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป%นระยะๆ โดยจะมีการ
ประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation) เป%นประจําทุกปp และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Evaluation) เป%นประจําทุก 2 ปp โดยมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด (KPIs) 
ของแต�ละตําแหน�ง/ระดับไว&อย�างชัดเจน เพ่ือประโยชน�ในการพิจารณาเลื่อนตําแหน�ง โยกย&าย หรือการพัฒนา 

ข�อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงมาตรฐานตําแหน�งและมาตรฐานวิทยฐานะของข�าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในฐานะท่ีผู&เขียนเป%นเจ&าหน&าท่ีผู&รับผิดชอบในการปรับปรุงมาตรฐานตําแหน�งและมาตรฐาน 
วิทยฐานะของข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีข&อเสนอในการประยุกต�แนวคิดท่ีได&รับจากการอบรม
และศึกษาดูงาน มาใช&ในการปรับปรุงมาตรฐานตําแหน�งฯ โดยใช& Competency และ Performance Based 
ดังนี้ 

1. ปรับปรุงหน&าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติของแต�ละตําแหน�งให&สอดคล&องกับ
บริบทของกฎหมาย และการดําเนินงานตามนโยบาย โดยเฉพาะในขณะนี้ได&มีคําสั่งของหัวหน&าคณะรักษา 
ความสงบแห�งชาติ รวม 3 ฉบับ ท่ีเก่ียวข&องกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซ่ึงทําให&
บริบทในการปฏิบัติงานของข&าราชการครูฯ แต�ละตําแหน�งเปลี่ยนแปลงไป  จึงจําเป%นต&องมีการศึกษา วิเคราะห� 
และปรับปรุงเพ่ือให&มีความสอดคล&อง รองรับการดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 



                                                

 

2. กําหนดความรู& ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป%นของแต�ละตําแหน�ง/วิทยฐานะ 
ซ่ึงเป%นการกําหนดเพ่ิมเติมจากมาตรฐานตําแหน�งและมาตรฐานวิทยฐานะเดิม เพ่ือให&การกําหนดหลักเกณฑ�
และวิธีการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล เช�น การสรรหา การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ การพัฒนา ฯลฯ มีจุดเน&น
และมีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดหลัก Competency based ท้ังยังเป%นแนวทางให&ข&าราชการครูฯ 
ได&มีการพัฒนาความรู& ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของตนเอง ให&มีศักยภาพสูงข้ึนเป%นประโยชน�ต�อการ
ปฏิบัติหน&าท่ี 

 
3. ปรับปรุงคุณสมบัติของผู& ดํารงตําแหน�ง ให&มุ�งเน&นการสั่งสมประสบการณ�วิชาชีพ และ

ประสบการณ�การปฏิบัติงานในสถานศึกษา เช�น การเพ่ิมระยะเวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของ 
ครูท่ีจะเข&าสู�ตําแหน�งผู&บริหารสถานศึกษาให&มากข้ึน การไม�กําหนดให&ครูท่ีไม�มีประสบการณ�บริหารเข&าสู�
ตําแหน�งผู&บริหารสถานศึกษาได&โดยตรง เป%นต&น 

4. กําหนด มาตรฐานของผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน&าท่ี แทน คุณภาพการปฏิบัติงาน  
ซ่ึงเป%นกลยุทธ�ท่ีสําคัญต�อการปรับปรุงมาตรฐานตําแหน�งและมาตรฐานวิทยฐานะให&มีความสอดคล&องเชื่อมโยง
กับการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลัก Performance based กล�าวคือ ป{จจุบันในการประเมิน 
วิทยฐานะ ได&มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPIs) ในการประเมินอยู�แล&ว แต�มิได&นํามาใช&เป%นคุณสมบัติในการขอรับการ
ประเมิน จึงทําให&รัฐต&องเสียงบประมาณในการประเมินครูท่ีอาจมีผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน&าท่ีไม�ได&
มาตรฐาน ซ่ึงหากในมาตรฐานตําแหน�งและมาตรฐานวิทยฐานะ กําหนดมาตรฐานของผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
หน&าท่ีไว&ให&มีระดับความเข&มท่ีแตกต�างกันในแต�ละวิทยฐานะ จะเป%นการเพ่ิมคุณค�าอย�างสําคัญต�อระบบตําแหน�ง
และวิทยฐานะ โดยจะทําให&สามารถกําหนดคุณสมบัติของผู&ท่ีขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได&ว�าต&องมีผลงานฯ 
ได&มาตรฐานเสียก�อน จึงจะยื่นคําขอฯ ได& และแม&จะได&รับวิทยฐานะสูงข้ึนแล&ว ก็ยังคงต&องรักษาผลการ
ปฏิบัติงานให&ได&มาตรฐานต�อไป โดยมีการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานเป%นรายปp อย�างต�อเนื่อง 
หากไม�ได&มาตรฐานอาจนํามาตรการการประเมินเพ่ือดํารงไว&ซ่ึงตําแหน�งและวิทยฐานะ ตามท่ีกําหนดไว&ใน
กฎหมายมาใช&บังคับ ซ่ึงจะทําให&ครูมุ�งม่ันพัฒนาผู&เรียนอย�างต�อเนื่อง ส�งผลต�อการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โดยภาพรวม  

ท้ังนี้ ในการดําเนินการในเรื่องดังกล�าวให&ประสบผลสําเร็จ เจ&าหน&าท่ีผู&รับผิดชอบจําเป%นต&องมี
ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานและการบริหารงานหลายด&าน อาทิ ทักษะในการสื่อสาร การตัดสินใจ 
การประสานสัมพันธ� ภาวะผู&นํา โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ทักษะในการทํางานเป%นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถ
ผลักดันให&เกิดการปรับปรุงระบบตําแหน�งและวิทยฐานะข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให&ประสบ
ผลสําเร็จได&อย�างเป%นรูปธรรม 

 
 
 
 



   

 

บทบาทและการพัฒนาสมรรถนะข�าราชการระดับชํานาญการพิเศษ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานให�บรรลุเปXาหมายขององคIกรร�วมกัน 

 

จิตติมา เลาหพจนารถ 

นักวิทยาศาสตร�ชํานาญการพิเศษ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 
1. ข�อมูลองคIกร 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป%นหน�วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีหน&าท่ีความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการ กํากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึง วัตถุอันตราย ด&านการผลิต สิ่งแวดล&อม ความปลอดภัย 
ตามกรอบของกฎหมายและข&อตกลงระหว�างประเทศท่ีเก่ียวข&อง 

วิสัยทัศนI  สังคมเชื่อม่ันในการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมสู�ระดับสากล 

ค�านิยม ให&บริการรวดเร็ว เป%นธรรม โปร�งใส ใช&เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ใส�ใจสิ่งแวดล&อม พร&อม
ความปลอดภัย 

พันธกิจ  

1. บริหารจัดการ กํากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงวัตถุอันตราย ด&านการผลิต สิ่งแวดล&อม   
ความปลอดภัย ตามกรอบของกฎหมายและข&อตกลงระหว�างประเทศ 

2. ส�งเสริม สนับสนุนข&อมูลและองค�ความรู&ด&านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล&อม ความปลอดภัย วัตถุ
อันตราย พลังงาน และความรับผิดชอบต�อสังคม เพ่ือประโยชน�ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 

3. พัฒนาสมรรถนะองค�กรและบุคลากร 

วัฒนธรรมองคIกร  ทํางานด&วยความมุ�งม่ัน สัมพันธ�ฉันท�พ่ีน&อง สอดคล&องการเปลี่ยนแปลง 

 

2.ภาพรวม/แนวคิดท่ีได�รับจากการอบรม 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะสําหรับข&าราชการระดับชํานาญการพิเศษ  แบ�งการอบรมเป%น 2 ส�วน   

2.1 ส�วนแรก ในระหว�างวันท่ี 13-15 มิถุนายน 2559 เป%นการอบรมให&ความรู&เก่ียวกับความสําคัญและ
การประเมินสมรรถนะท่ีจําเป%นเพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การวางแผนเชิงกลยุทธ�เพ่ือพัฒนาองค�กรอย�าง
มีประสิทธิภาพ และการทํางานเป%นทีมอย�างมีประสิทธิภาพ ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล   



                                                

 

แนวคิดและความรู�ท่ีได�รับจากการอบรมและแลกเปล่ียนประสบการณIระหว�างผู�เข�าอบรมและ
วิทยากร พบว�าการวางแผนเชิงกลยุทธ�ท่ีดีมีความสําคัญในพัฒนาและนําองค�กรให&เป%นไปตามเปwาหมายท่ีต้ังไว&
ได&อย�างมีประสิทธิภาพ โดยจะต&องมีการต้ังเปwาหมายในระยะยาว โดยพิจารณาต�อยอดจากผลงาน หรือ
ความสามารถท่ีมีอยู� และหาวิธีหรือแนวทางเพ่ือบรรลุเปwาหมายนั้นอย�างเป%นระบบ โดยจะต&องทําให&ผู&ร�วมงาน
ทุกคนเข&าใจเปwาหมาย ร�วมแรงร�วมใจทํางานเป%นทีมให&บรรลุเปwาหมายท่ีต้ังไว& และต&องมีระบบการประเมิน
สมรรถนะและผลการปฏิบัติงานบุคคลท่ีกําหนดหัวข&อและจุดประสงค�อย�างละเอียดชัดเจน  

2.2 ส�วนท่ีสอง ในระหว�างวันท่ี 20-24 มิถุนายน 2559 เป%นการศึกษาดูงาน สถาบันการศึกษา 
หน�วยงานภาครัฐ และเอกชน ณ ประเทศญ่ีปุ̂น ได&แก� มหาวิทยาลัยโตเกียว บริษัท Hitachi  หน�วยงานบริหาร
บุคลากรภาครัฐ (National Personnel Authority: NPA) กระทรวงเศรษฐกิจ การค&าและอุตสาหกรรม 
(Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) บริษัท Rakuten และกระทรวงการคลัง (Ministry of 
Finance: MOF)  

แนวคิดและความรู�ท่ีได�รับจากการศึกษาดูงาน พบว�าแนวทางการบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐของ
ประเทศญ่ีปุ̂น จะเปoดรับสมัครข&าราชการประจําทุกปpในช�วงเดือนเมษายน (หนึ่งเดือนหลังจบปpการศึกษา)   
โดยแบ�งเป%น 4 กลุ�ม ได&แก� กลุ�มท่ัวไป กลุ�มเฉพาะทาง กลุ�มท่ีมีความสามารถโดดเด�น และกลุ�มผู&มีประสบการณ�
จากภาคเอกชน มีระบบในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย�างต�อเนื่อง มีการหมุนเวียนงานอย�างสมํ่าเสมอและ
สามารถหมุนเวียนงานต�างกระทรวงได& มีการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานบุคคลท่ีกําหนดหัวข&อ
และจุดประสงค�ท่ีชัดเจน มีการประเมินตนเอง และสัมภาษณ�  ส�วนภาคเอกชนจะเน&นการมีวิสัยทัศน� พันธกิจ 
และค�านิยมขององค�กรท่ีชัดเจน มีการพัฒนาส�งเสริมบุคลากร ให&เข&าใจเปwาหมายและมีแรงจูงใจเพ่ือร�วมใจ
ทํางานให&บรรลุเปwาหมายท่ีตั้งไว& โดยมีระบบการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานบุคคลท่ีกําหนดหัวข&อ
และจุดประสงค�ชัดเจนแบ�งอย�างละเอียดย�อยหลายข้ัน  

           
3. ข�อเสนอแนวคิดและบทบาทในการพัฒนาสมรรถนะข�าราชการระดับชํานาญการพิเศษ   

    เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานให�บรรลุเปXาหมายขององคIกรร�วมกัน 
ข&าราชการระดับชํานาญการพิเศษ นับว�าเป%นบุคลากรท่ีสําคัญ มีความเชื่อม่ันในตัวเองและงานท่ี

รับผิดชอบ เนื่องจากมีประสบการณ�และสั่งสมองค�ความรู&ในการปฏิบัติงานมาในช�วงระยะเวลานานพอสมควร 
อีกท้ัง ข&าราชการระดับชํานาญการพิเศษบางส�วนท่ีทําหน&าท่ีในฐานะผู&อํานวยการส�วนจะต&องเป%นผู&ท่ีมีบทบาท
สําคัญในการเชื่อมต�อระหว�างผู&บริหารองค�กรและข&าราชการผู&ปฏิบัติงาน ในการรับนโยบายมาถ�ายทอดและ
ดําเนินการปฏิบัติโดยมุ�งเน&นการทํางานให&เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือให&บรรลุเปwาหมายขององค�กรร�วมกัน   

ในส�วนของการดําเนินงานของศูนย�ปฏิบัติงานแห�งชาติว�าด&วยการห&ามอาวุธเคมี  ซ่ึงเป%นหน�วยงาน
ระดับส�วนอยู�ภายใต&สํานักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทําหน&าท่ีเป%นหน�วยงานระดับชาติ 
(National Authority: NA) รับผิดชอบในการดําเนินการปฏิบัติให&เป%นไปตามพันธกรณี/ข&อตกลงภายใต&
อนุสัญญาห&ามอาวุธเคมี (Chemical Weapons Convention) ท่ีประเทศไทยได&เข&าร�วมเป%นภาคีสมาชิก  



   

 

อัตรากําลังข&าราชการผู&ปฏิบัติงานในศูนย�ฯ มีจํานวนเพียง ๓ คน และเป%นระดับชํานาญการพิเศษ
ท้ังหมด ดังนั้น การบริหารจัดการเพ่ือการทํางานให&บรรลุเปwาหมาย จึงควรจะเน&นการทํางานเป%นทีมอย�างมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาภาวะผู&นํา และการประเมินสมรรถนะท่ีจําเป%นในการปฏิบัติงานอย�างเป%นระบบและ
ชัดเจนเพ่ือการพัฒนางานและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

3.1 การทํางานเปKนทีมอย�างมีประสิทธิภาพ 

          การทํางานเป%นทีมให&มีประสิทธิภาพและประสพความสําเร็จได& สมาชิกในทีมจะต&องมี
คุณสมบัติประกอบด&วยกัน 3 ส�วน คือ 

- ความเข&าใจและรับผิดชอบร�วมกัน (Share) 

สมาชิกในทีมต&องมีวัตถุประสงค�ร�วมกัน และมีเปwาหมายเฉพาะท่ีเป%นของทีม เชื่อม่ันใน
ศักยภาพและความสามารถของตนและทีมงาน 

- ความห�วงใย ดูแล และเชื่อใจกัน (Care) 

สมาชิกต&องเชื่อว�าบทบาทและหน&าท่ีของทุกคนมีความสําคัญ และให&ความเคารพในสิทธิของ
แต�ละบุคคล 

- การติดต�อสื่อสารกันอย�างเปoดเผย (Communicate)  
สมาชิกในทีมต&องมีการติดต�อสื่อสารกันกันอย�างเปoดเผยเพ่ือให&สามารถเข&าใจซ่ึงกันและกันได&ดี การปฏิบัติงาน
บางอย�างจําเป%นต&องอาศัยความร�วมมือจากสมาชิกอ่ืนในทีมด&วยเพ่ือให&ได&ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีตั้งไว& 
การสื่อสารท่ีดีควรจะต&องเป%นแบบสองทางคือ ต&องเป%นท้ังผู&ส�งสารและผู&รับสารท่ีดีในเวลาเดียวกัน การเป%นผู&รับ
สารท่ีดีจะทําให&สามารถรับรู& จับประเด็นท่ีมีผู&ส�งสารมาให&ได&อย�างถูกต&อง ผู&ส�งสารท่ีดีก็ควรจะต&องมีความ
ชัดเจนในการถ�ายทอดความคิด และมีทักษะในการพูดเพ่ือโน&มน&าวให&ผู&รับสารคิดและยอมรับอย�างมีเหตุผล 

3.2  ภาวะผู�นํา 

บุคคลท่ีมีภาวะผู&นําคือ ผู&ท่ีมีวิสัยทัศน� เข&าใจการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลต�อกลุ�มและสามารถชี้นําให&เกิด
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือให&การทํางานหรือองค�กรดําเนินงานบรรลุเปwาหมายตามท่ีต้ังไว&ได& และมีความสามารถ 
หรือความต้ังใจท่ีจะรับบทในการเป%นผู&นําของกลุ�มในการทํางานเพ่ือให&บรรลุเปwาหมาย ภาวะผู&นําไม�จําเป%นต&อง
มีเฉพาะในระดับผู&บริหารเท�านั้น ผู&ปฏิบัติงานท่ัวไปหรือผู&นํากลุ�มการทํางานก็ควรจะต&องมีภาวะผู&นําหรือ   ต&อง
ได&รับการพัฒนาให&มีภาวะผู&นําด&วย เพ่ือให&สามารถปฏิบัติงานตามเปwาประสงค�ในสภาวะท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
หรืออาจเป%นผู&นําการเปลี่ยนแปลงขององค�กรได&อย�างมีประสิทธิผล ซ่ึงผู&นําท่ีดีในการท่ีจะนําทีมให&ประสพ
ความสําเร็จได& จะต&องมีทักษะความสามารถในการประสานงานด&านตัวบุคคลและการประสานงานด&านการ
ทํางานไปด&วยพร&อมกัน 

3.3 การประเมินสมรรถนะท่ีจําเปKนในการปฏิบัติงานอย�างเปKนระบบ ชัดเจน และยุติธรรม      เพ่ือ

การพัฒนางานและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 



                                                

 

เพ่ือให&การทํางานดําเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพและเป%นไปตามเปwาหมายท่ีวางไว& จําเป%นต&องมีการ
กําหนดสมรรถนะให&เหมาะสมกับตําแหน�งงานท่ีรับผิดชอบ และประเมินสมรรถนะ ผลการปฏิบัติงานอย�างเป%น
ระบบ ชัดเจนและยุติธรรม เพ่ือนําผลการประเมินท่ีได&มาเพ่ือพัฒนางานและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเป%น
ตัวชี้วัดผลงานประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

แนวคิด มุมมองจากหลกัสูตรการพัฒนาสมรรถนะสําหรับข�าราชการระดับ
ชํานาญการพิเศษ 

 

ชญาธร เรืองดิษฐ� 

ทันตแพทย�ชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 กิจกรรมของโครงการฝEกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะสําหรับข&าราชการระดับชํานาญ
การพิเศษ ประจําปp 2559  จัดข้ึนระหว�างวันท่ี 13-30  มิถุนายน 2559  โดยมีกิจกรรมหลัก 2  ส�วนด&วยกัน 
กิจกรรมแรกเป%นการเสริมสร&างความรู& ทักษะและสมรรถนะด&านการบริหารจัดการองค�กร การวางแผนกลยุทธ� 
การวิเคราะห�และแก&ป{ญหา กิจกรรมส�วนท่ีสองเป%นการศึกษาดูงานขององค�กรชั้นนําท้ังภาครัฐ เอกชนและ
สถาบันการศึกษา ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ^น 

     จากการเข&าร�วมฝEกอบรมในกิจกรรมแรก องค�ความรู&หลักท่ีได&รับและมีความเข&าใจ
มากข้ึน คือ เรื่องวิธีในการวางกลยุทธ� 

กลยุทธ�เป%นส�วนสําคัญท่ีจะทําให&งานประสบความสําเร็จตามเปwาหมายท่ีต้ังไว&  ดังนั้นองค�กรและ
หน�วยงานต�างๆ จึงจําเป%นต&องวางกลยุทธ�ท่ีดี  แผนกลยุทธ�ไม�ได&เป%นแค�แนวทางในการปฎิบัติหน&าท่ี แต�เป%น
แนวทางท่ีช�วยเพ่ิมคุณค�าให&กับการปฎิบัติงานและการบริหารงานขององค�กร 

ดร.รัฐ ธนาดิเรก ได&อธิบายและเพ่ิมความเข&าใจในแก�นแท&ของการวางกลยุทธ�ไว&ดังนี้  กลยุทธ�ควรเริ่ม
จากการต้ังโจทย�ท่ีท&าทายกว�าเดิม โดยมี 3 ข&อห&ามก�อนเริ่มคิดกลยุทธ� คือ 

1. ห&ามมี scope การคิดท่ีแคบเหมือนไก�ท่ีอยู�ในราง  ควรมี scope การคิดท่ีกว&าง คิดแบบ 
outside-in  แล&วค�อย outside-out 

2. ห&ามคิดท่ีจะทําให&ทุกอย�างให&สมบูรณ�แบบ 
3. ห&ามคิดเริ่มต&นว�าจะทําอะไรดี ให&เริ่มด&วยโจทย�ท่ีมีคุณภาพ ควรเริ่มด&วยการคิดท่ีว�า ผลลัพธ�ท่ี

ต&องการบรรลุหรือโจทย�ท่ีเราต&องการแก&และมีคุณค�าคืออะไร 

สมการของการคิดเชิงกลยุทธ� 

 

 

การคิดเชิงกลยุทธ�ให&คิดโดยเริ่มจาก Z คือสิ่งท่ีอยากได& ควรได&จากนั้นมาพิจารณา X  สิ่งท่ีมีอยู� สิ่งท่ี
ทําได&  เพ่ือวิเคราะห�หา Y  สิ่งท่ีต&องทําเพ่ิม 

X  + Y = Z 



                                                

 

นอกจากนั้นได&มีการเรียนรู&เก่ียวกับภาวะผู&นํา การทํางานเป%นทีม การสื่อสารในองค�กร และท่ีสําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือได&แลกเปลี่ยน มุมมองประสบการณ�จากผู&เข&าร�วมฝEกอบรมท�านอ่ืน 

การไปดูงานท่ีประเทศญ่ีปุ^น มีโอกาสได&ไปดูงานท่ีบริษัทเอกชน 2 แห�ง คือ บริษัท Hitachi  และบริษัท 
Rakuten Ichiba    

บริษัท Hitachi เป%นองค�กรท่ีมีการกําหนดวิสัยทัศน�ชัดเจน วิสัยทัศน�ของบริษัท คือ Inspire the next   
บริษัทสามารถดําเนินงานตามวิสัยทัศน�ท่ีต้ังไว&ได&อย�างเป%นรูปธรรม โดยการสร&างนวัตกรรมด&านต�างๆอย�าง
ต�อเนื่องและหลากหลาย แต�ละนวัตกรรมท่ีสร&างสรรค�ล&วนเป%นนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใช&ประโยชน�ได&จริงและ
มีการนําระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการดําเนินงาน มีการทดลองและวิเคราะห�ข&อมูลอย�างเป%นระบบ 
วิเคราะห�ป{ญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนําไปพัฒนาหรือสร&างสรรนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับป{ญหานั้น  เช�น จากการ
วิเคราะห�ประเทศสิงคโปร�พบว�ามีป{ญหาเรื่องทรัพยากรน้ํา จึงได&มีการนําระบบสารสนเทศมาใช&เพ่ือจัดการ
แก&ป{ญหาการขาดแคลนน้ํา ให&มีการหมุนวียนนําน้ํากลับมาใช&อีกครั้ง ซ่ึงหลักการคิดของบริษัท Hitachi นี้ 
สอดคล&องกับสมการของการคิดเชิงกลยุทธ�ของดร.รัฐ ธนาดิเรก ท่ีได&กล�าวไว&ข&างต&น 

บริษัท Rakuten Ichiba  เป%นอีกบริษัทหนึ่งท่ีมีโอกาสได&ไปดูงาน เป%นบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจเก่ียวกับ E-
commerce  และเปwาหมายทางธุรกิจของ Rakuten คือ ต&องการเป%นบริษัทธุรกิจ E-commerce อันดับ 1 
ของโลก บริษัทนี้เป%นบริษัท ท่ีประสบความสําเร็จได&อย�างรวดเร็ว โดยบริษัทได&พัฒนารูปแบบธุรกิจและ
สภาพแวดล&อมขององค�กรให&เอ้ืออํานวยต�อการไปสู�เปwาหมาย โดยได&สร&างวัฒนธรรมองค�กรให&แข็งแกร�งภายใต&
ปรัชญา “Rakuten Shugi” หรือวิถีแห�ง Rakuten  ซ่ึงประกอบไปด&วย 4 เรื่องสําคัญ คือ Code of ethics, 
Brand concept, Principles for success และ Way to work 

 การท่ีบริษัทมีการกําหนดเปwาหมายการทํางานท่ีชัดเจน มีการสร&างวัฒนธรรมองค�กรตามวิธี
แห�ง Rakuten ซ่ึงทุกอย�างมีความสัมพันธ�ไปในทิศทางเดียวกัน จึงทําให&บุคลากรเข&าใจและสามารถทํางาน
เพ่ือให&บรรลุตามเปwาหมายของบริษัทได& 

 นอกจากนั้นได&มีโอกาสดูงานในส�วนราชการ เช�น กระทรวงการคลัง (MOF) กระทรวง
เศรษฐกิจ การค&าและอุตสาหกรรม (METI) พบว�าลักษณะเฉพาะอย�างหนึ่งของการทํางานในส�วนราชการของ
ประเทศญ่ีปุ̂น คือ การสลับหมุนเวียนงานทุก 1-2 ปp ซ่ึงข&อดีของการสลับหมุนเวียนงานเช�นนี้ จะเป%นการเปoด
โอกาสให&เจ&าหน&าท่ีได&เรียนรู&งานและเพ่ิมพูนทักษะท่ีแตกต�างจากเดิม ทําให&มีความรู&และประสบการณ�ในการ
ทํางานหลายๆด&าน แต�เจ&าหน&าท่ีต&องเป%นคนท่ีใฝ^รู&และเปoดใจในการเรียนรู&สิ่งใหม� 

 

มุมมองเก่ียวกับประเด็นทางด&านสุขภาพ  

จากการเข&าเยี่ยมชมกระทรวงเศรษฐกิจ การค&าและอุตสาหกรรม (METI)  มีแนวคิดทางด&านบริการ
สุขภาพอย�างหนึ่งท่ีน�าสนใจ เนื่องจากมากกว�าหนึ่งในสามของงบประมาณด&านสาธารณสุขถูกนําไปใช&กับการ
รักษาโรคไม�ติดต�อ (non – communicable diseases) เช�น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ซ่ึงสาเหตุ



 

 

สําคัญของโรคเหล�านี้ เกิดจากรูปแบบการใช&ชีวิตท่ีไม�เหมาะส
สาธารณสุขของประเทศญ่ีปุ̂นจึงได&เปลี่ยนจากนโยบายการมุ�งรักษาโรคเรื้อรัง เป%นนโยบายการปwองกันและ
ส�งเสริมสุขภาพแทน   

METI ได&ยกตัวอย�างนโยบาย
โดยมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมด&านสุขภาพ เพ่ิมระบบ
บริการเก่ียวกับอาหารสุขภาพ การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับผู&สูงอายุ

         
จากความคิดเห็นส�วนตัว เห็นด&วยกั

สุขภาพจะมีการใช&ทรัพยากรท่ีน&อยกว�าท้ังในแง�งบประมาณและกําลังคน 
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

หากนํามาปรับใช&ในงานส�งเสริมทันตสุขภาพเพ่ือปwองกันโรคฟ{นผุในเด็ก มีแนวคิด
ดังนี้ 

โดยท่ัวไปโรคฟ{นผุในเด็กมีสาเหตุในการเกิดโรคจากหลายป{จจัยด&วย
อาหารและขนม นโยบายระดับ ประเทศท่ีควรสนับสนุนเพ่ือส�งเสริมการปwองกันฟ{นผุ เช�น

1. การควบคุมสื่อโฆษณาเก่ียวกับขนม รวมท้ังให&ความรู&ในการเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมโดยใช&
สื่อท่ีสามารถเข&าถึงเด็กได&ง�าย

2. สนับสนุนการจําหน�ายอาหาร
อาหารท่ีมีความเสี่ยงต�อการเกิดฟ{นผุต่ํา

3. การควบคุมดูแลเก่ียวกับชนิดของอาหาร
เอ้ือต�อการส�งเสริมทันตสุขภาพ
 
 

 

สําคัญของโรคเหล�านี้ เกิดจากรูปแบบการใช&ชีวิตท่ีไม�เหมาะสมและเป%นโรคท่ีสามารถปwองกันได& 
สาธารณสุขของประเทศญ่ีปุ̂นจึงได&เปลี่ยนจากนโยบายการมุ�งรักษาโรคเรื้อรัง เป%นนโยบายการปwองกันและ

นโยบายการส�งเสริมสุขภาพเพ่ือปwองกันโรค เบาหวาน (ตามแผนภาพด&านล�าง
สนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมด&านสุขภาพ เพ่ิมระบบบริการท่ีส�งเสริมการปwองกันโรค

บริการเก่ียวกับอาหารสุขภาพ การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับผู&สูงอายุ 

จากความคิดเห็นส�วนตัว เห็นด&วยกับนโยบายนี้อย�างยิ่งเนื่องจากในระยะยาว นโยบายทางด&าน
มีการใช&ทรัพยากรท่ีน&อยกว�าท้ังในแง�งบประมาณและกําลังคน รวมท้ังส�งเสริมให&ประชาชนมีคุณภาพ

หากนํามาปรับใช&ในงานส�งเสริมทันตสุขภาพเพ่ือปwองกันโรคฟ{นผุในเด็ก มีแนวคิด

โดยท่ัวไปโรคฟ{นผุในเด็กมีสาเหตุในการเกิดโรคจากหลายป{จจัยด&วยกัน สาเหตุหนึ่งท่ีสําคัญ คือ 
ประเทศท่ีควรสนับสนุนเพ่ือส�งเสริมการปwองกันฟ{นผุ เช�น

การควบคุมสื่อโฆษณาเก่ียวกับขนม รวมท้ังให&ความรู&ในการเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมโดยใช&
สื่อท่ีสามารถเข&าถึงเด็กได&ง�าย 
สนับสนุนการจําหน�ายอาหาร/ขนมท่ีได&รับฉลาก tooth friendly เพ่ือเป%นทางเลือกในการบริโภค
อาหารท่ีมีความเสี่ยงต�อการเกิดฟ{นผุต่ํา 
การควบคุมดูแลเก่ียวกับชนิดของอาหารท่ีอนุญาตให&ขายในบริเวณโรงเรียนเพ่ือสร&างสิ่งแวดล&อมท่ีดี 
เอ้ือต�อการส�งเสริมทันตสุขภาพ 

 

มและเป%นโรคท่ีสามารถปwองกันได& ดังนั้นระบบ 
สาธารณสุขของประเทศญ่ีปุ̂นจึงได&เปลี่ยนจากนโยบายการมุ�งรักษาโรคเรื้อรัง เป%นนโยบายการปwองกันและ

ตามแผนภาพด&านล�าง) 
บริการท่ีส�งเสริมการปwองกันโรค เช�น 

 
ะยาว นโยบายทางด&านปwองกัน 

รวมท้ังส�งเสริมให&ประชาชนมีคุณภาพ

หากนํามาปรับใช&ในงานส�งเสริมทันตสุขภาพเพ่ือปwองกันโรคฟ{นผุในเด็ก มีแนวคิดและข&อเสนอแนะ 

กัน สาเหตุหนึ่งท่ีสําคัญ คือ 
ประเทศท่ีควรสนับสนุนเพ่ือส�งเสริมการปwองกันฟ{นผุ เช�น 

การควบคุมสื่อโฆษณาเก่ียวกับขนม รวมท้ังให&ความรู&ในการเลือกรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมโดยใช&

เพ่ือเป%นทางเลือกในการบริโภค

เพ่ือสร&างสิ่งแวดล&อมท่ีดี 



                                                

 

ในช�วงสุดท&ายของการอบรมหลักสูตรนี้ รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม ได&สรุป แนวทางในการพัฒนางานไว&ดังนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ซ่ึงได&นําแนวคิดนี้มาปรับใช&ในการพัฒนางานของตนเอง ดังนี้ 

มองมุมกว&าง รู&เขารู&เรา 

ป{จจุบันผู&ฝEกอบรมปฎิบัติงานตําแหน�งทันตแพทย�ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หน&าท่ี
ความรับผิดชอบหลัก คือ ตรวจ รักษา ส�งเสริมสุขภาพช�องปากและให&คําแนะนําในการดูแลทันตสุขภาพ  ใน
ผู&ป^วยเด็ก ต้ังแต�แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปp  

ป{ญหาในการทํางานป{จจุบันพบว�า ผู&ป̂วยเด็กท่ีมีความยุ�งยากซับซ&อนมีป{ญหาในการเข&าถึงการเข&ารับ
บริการทางทันตกรรม ตัวอย�างผู&ป^วยในกลุ�มนี้ เช�น ผู&ป̂วยเด็กเล็กท่ีไม�ให&ความร�วมมือในการรักษา ผู&ป̂วยเด็กท่ีมี
โรคประจําตัว เช�น โรคหัวใจ มะเร็งเม็ดเลือดขาว รวมท้ังกลุ�มเด็กพิเศษ เช�น ออทิสติก ผู&ป̂วยท่ีบกพร�องด&าน
สติป{ญญา  ซ่ึงในผู&ป^วยกลุ�มนี้หากมีป{ญหาฟ{นผุในระดับรุนแรง จําเป%นต&องได&รับการรักษาทางทันตกรรมภายใต&
การดมยาสลบ 

มองมุมกว&างรู&เขารู&เรา 

อะไรท่ีเราต&องการ 

Strategy/เราต&องทําอย�างไร 

Leader / Team 

ติดตามผล/ประเมิน/continuous 

improvement 



   

 

 การรักษาทางทันตกรรมภายใต&การดมยาสลบเป%นการรักษาท่ีมีความยุ�งยากมากกว�าการรักษา
บนเก&าอ้ีทําฟ{นตามปกติ โรงพยาบาลส�วนใหญ�ท่ีสามารถให&การรักษาได& คือ โรงพยาบาลขนาดใหญ� คณะทันต
แพทยศาสตร�ของมหาวิทยาลัยต�างๆ   

กลุ�มงานทันตกรรมเริ่มให&การรักษาทางทันตกรรมภายใต&การดมยาสลบต้ังแต�ปpพ.ศ.2552  เดิมให&การ
รักษาผู&ป̂วยเฉพาะในเขตจังหวัดภูเก็ต และในกรณีผู&ป̂วยท่ีโรคทางระบบซับซ&อนจําเป%นต&องส�งต�อเพ่ือรับการ
รักษาท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทร�  

ป{จจุบันโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป%นโรงพยาบาลศูนย�ท่ีมีศักยภาพสูง มีบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ
ครอบคลุมท้ังกุมารแพทย� วิสัญญีแพทย�และทันตแพทย�เฉพาะทางสําหรับเด็ก จึงสามารถให&การรักษาทางทันต 

กรรมภายใต&การดมยาสลบในผู&ป^วยเด็กท่ีมีความยุ�งยากซับซ&อนได& 

อะไรท่ีเราต&องการ 

สิ่งท่ีต&องการพัฒนา คือ เพ่ิมขีดความสามารถในการให&รักษาและการเข&าถึงการเข&ารับบริการทางทัน
ตกรรมในผู&ป^วยเด็กท่ีมีความยุ�งยากซับซ&อน  

Strategy / เราต&องทําอย�างไร 

จัดต้ังศูนย�เชี่ยวชาญในการรักษาผู&ป̂วยเด็กท่ีมีความยุ�งยากซับซ&อน เพ่ือให&การดูแลรักษาผู&ป̂วยเด็กท่ีมี
ความยุ�งยากซับซ&อนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลและเป%นศูนย�รับส�งต�อจากจังหวัดใกล&เคียง เช�น กระบ่ี 
พังงา สุราษฎร�ธานี นครศรีธรรมราช รวมท้ังให&คําแนะนําแก�โรงพยาบาลอ่ืนๆเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถใน
การรักษาของตนเอง 

Leader / Team 

จัดต้ังทีมงานของศูนย�เชี่ยวชาญซ่ึงประกอบไปด&วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ท้ังกุมารแพทย� วิสัญญีแพทย� 
วิสัญญีพยาบาล ทันตแพทย�เฉพาะทางเด็กและผู&ช�วยทันตแพทย� 

ติดตามผล / ประเมิน / พัฒนาต�อเนื่อง 

ป{จจุบันได&มีการจัดต้ังศูนย�เชี่ยวชาญในการรักษาผู&ป̂วยเด็กท่ีมีความยุ�งยากซับซ&อนของโรงพยาบาล
วชิระภูเก็ตแล&ว ซ่ึงทําให&ผู&ปวยสามารถได&รับการรักษาท่ีเร็วข้ึน ลดระยะเวลาในการรอคอยจากเดิม เพ่ิม
ทางเลือกในการเข&ารับบริการให&แก�ผู&ป^วย อย�างไรก็ตามมีจํานวนผู&ป^วยท่ีจําเป%นต&องรับการรักษาด&วยวิธีดังกล�าว
เป%นจํานวนมาก และขีดจํากัดของห&องผ�าตัด เครื่องมืออุปกรณ�ในการดมยาสลบ ทางทีมงานจึงต&องพัฒนาอย�าง
ต�อเนื่องเพ่ือให&ผู&ป̂วยได&รับการรักษาเร็วท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได& โดยมีเปwาหมายให&สามารถได&รับการรักษาภายใน 3 
เดือน 

 
 
 



                                                

 

สมรรถนะสําหรับผู�นํา 

 

เทพประสิทธิ์ อุตตะโมท 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

สํานักงาน ก.พ. 

 

 “คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย�” ได&รับการยอมรับความสําคัญมาโดยตลอดว�ามีผลสําคัญต�อ
ความสําเร็จในงานขององค�กร เดิมถือว�าคน (Man) เป%นเพียงป{จจัยหนึ่งในการบริหารงาน เช�นเดียวกับป{จจัยตัว
อ่ืนๆ เช�น เงิน (Money) ทรัพยากร (Material) และการจัดการ (Management) แต�ในป{จจุบัน “คน” เป%น
ทรัพยากรท่ีสําคัญและมีคุณค�า ความสําเร็จขององค�กรข้ึนอยู�กับความรู& ความสามารถของคนในการดําเนินงาน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของภาคราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 จึงได&ให&ความสําคัญกับเรื่องกําลังคนในทุกมิติ ต้ังแต�การสรรหา การพัฒนากําลังคน และการรักษา
กําลังคนไว&เพ่ือสร&างประสิทธิภาพในการให&บริการประชาชน โดยได&มุ�งเปwาไปท่ีคุณภาพของกําลังคนในทุกระดับ 
ท้ังข&าราชการระดับสูงท่ีทําหน&าท่ีผู&นํา ข&าราชการระดับกลาง ข&าราชการระดับปฏิบัติ ว�าจะทําอย�างไรจึงจะทํา
ให&ข&าราชการเหล�านี้ปฏิบัติราชการอย�างมีคุณภาพ คุณธรรม ท่ีสอดคล&องกับยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศและ
นโยบายรัฐบาล รวมท้ังเหมาะกับบริบทต�างๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป  

 การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางของพระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 จึงได&นําหลักสมรรถนะมาใช&ในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือเสริมสร&างให&การ
ทํางานของข&าราชการและส�วนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน โดยสมรรถนะในระบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป%นผลมาจากความรู& ทักษะ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีทําให&บุคคลสร&างผลงานได&โดดเด�นในองค�การ ซ่ึงสมรรถนะในภาค
ราชการพลเรือนได&ถูกนํามาใช&สําหรับในการบริหาร การประเมินผลงาน และการพัฒนาศักยภาพของ
ข&าราชการในระยะยาว โดยได&กําหนดประเภทของสมรรถนะเป%น สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร 
และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

 จากการท่ีข&าพเจ&าได&รับทุนรัฐบาลเพ่ือเข&ารับการอบรมในหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะสําหรับ
ข&าราชการระดับชํานาญการพิเศษ ผ�านการอบรม การแลกเปลี่ยนมุมมองจากประสบการณ�ตรงของคณาจารย�
ผู&ทรงคุณวุฒิ และศึกษาดูงานในองค�กรของประเทศญ่ีปุ̂น ช�วยเปoดมุมมองและตระหนักถึงความสําคัญของ
สมรรถนะ รวมถึงสมรรถนะท่ีจําเป%นสําหรับการเป%นผู&บริหาร ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นการเรียนรู&ได& ดังนี้ 

การคิดเชิงกลยุทธI 



   

 

 “การวางกลยุทธ�ภาครัฐ” เป%นหนึ่งในสมรรถนะทางการบริหารสําหรับข&าราชการพลเรือน ซ่ึง
มีคําจํากัดความ คือ ความเข&าใจวิสัยทัศน�และนโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกต�ใช&ในการกําหนดกล
ยุทธ�ของส�วนราชการได& ดังนั้น ผู&นําจึงต&องเข&าใจ สามารถคิดและวางกลยุทธ�ขององค�กรได& ซ่ึงกลยุทธ�ท่ีดีจะ
นําไปสู�แผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ช�วยนําทางและช�วยบริหารจัดการ “งาน” “ทรัพยากร” และ “คน” เพ่ือสร&าง
และเพ่ิมคุณค�าให&องค�กร และโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการจะช�วยเพ่ิมคุณค�าให&กับการปฏิบัติหน&าท่ีของ
บุคลากร และการบริหารงานองค�การได&อย�างแท&จริงและยั่งยืน 

 กลยุทธ�ท่ีดีมีหลักการท่ีสําคัญและต&องคํานึงถึงด&วยกัน 2 ประการ  

 1. “3 ข&อห&ามก�อนการคิดเชิงกลยุทธ� 

1.1. ห&ามมีมุมมองการคิดท่ีแคบ และเอาความคิดหรือมุมมองของตนเองเป%นท่ีตั้ง  

 การคิดและการบริหารเชิงกลยุทธ� ให&เปรียบเสมือน “การเลี้ยงไก�ในฟาร�มเปoด” หมายถึง การ
มีมุมมองท่ีกว&าง ไม�ใช�แคบหรือยึดติดอยู�กับสิ่งท่ีตัวเองคิดหรือทําทุกวันเป%นท่ีต้ัง เหมือนไก�ท่ีอยู�ในราง ซ่ึงคอย
กินแต�อาหารท่ีอยู�ในรางเท�านั้น การคิดจึงควรเป%นแบบ Outside-in แล&วค�อย Inside-Out  

1.2 ห&ามคิดว�า “การทําทุกอย�างได&สมบูรณ�” หรือ “ตําราคือสูตรสําเร็จ” จะนํามาซ่ึงความสําเร็จท่ี
สมบูรณ�  

กลยุทธ�ท่ีดีคือการมองไปข&างหน&าและต&องทําการคาดการณ�สู�อนาคต การคิดเชิงกลยุทธ�จึง
ไม�ใช�การคิดแบบ Action-based เสมอไป แต�ต&องยอมรับในความเป%น “นามธรรม” ของหลักการด&วย ซ่ึงต&อง
เปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับสถานการณ�และสิ่งรอบตัว โดยไม�จําเป%นต&องทําทุกเรื่องให&สมบูรณ�แบบตามตํารา  

1.3 ห&ามเริ่มต&นการคิดเชิงกลยุทธ�ด&วยคําถามท่ีว�า “เราจะทําอะไร” แต�ควรเริ่มต&นด&วยการคิดท่ีว�า 
“ผลลัพธ�ท่ีต&องการบรรลุ หรือโจทย�ท่ีเราต&องการแก& และมีคุณค�า คืออะไร”  

การเริ่มต&นจึงต&องเริ่มต&นด&วยโจทย�ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงผู&นํา หรือ Leader จึงเป%นผู&ต้ังโจทย� ต&อง
ชัดเจนว�าต&องการเปwาหมายอะไรให&เกิดข้ึน โดยหัวหน&างานและพนักงานจะเป%นผู&แก&โจทย�หรือดําเนินการต�างๆ 
เพ่ือให&โจทย�นั้นบรรลุ  

 2. “สมการ” หรือ “Simple Rule” ของการคิดเชิงกลยุทธ� คือ X + Y = Z  

โดย X คือของเดิมท่ีทําได& Y คือควรทําอะไรเพ่ิม และ Z คือสิ่งท่ีอยากได&หรืออยากให&เกิด ดังนั้น 
แกนหลักของการบริหารเชิงกลยุทธ� ซ่ึงผู&นําต&องคิด Z และเม่ือได& Z แล&ว สิ่งแรกท่ีควรดําเนินการคือต&องโน&ม
น&าวให&คนในองค�กรอยากได& Z เช�นกัน ซ่ึงการท่ีจะโน&มน&าวให&ผู&อ่ืนอยากได& Z เป%นศาสตร�หรือสมรรถนะท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่งของผู&นํา 

หากผู&นําสามารถคิดและวางแผนเชิงกลยุทธ�ท่ีดีได&แล&ว ย�อมนําไปสู�การเพ่ิมคุณค�าให&มากกว�าท่ีเคย
เป%นมา และนําไปสู�แผนการปฏิบัติงานหรือโครงการต�างๆ สําหรับการดําเนินการ ดังนั้น การคิดและวางแผน
เชิงกลยุทธ�จึงเป%นสมรรถนะท่ีสําคัญอย�างยิ่งของผู&นํา 



                                                

 

การทํางานเปKนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ  

 องค�กรหรือส�วนราชการ ประกอบด&วยการทํางานของหลายๆ ฝ^าย และของทีมงาน ไม�ใช�เกิด
จากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในองค�กร ผู&บริหารจึงต&องเข&าใจธรรมชาติ และองค�ประกอบของทีมงาน ซ่ึง
ประกอบด&วยความหลากหลายของสมาชิก ต&องสามารถบริหารทีมงานให&เป%นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ และแสดง
บทบาทและสมรรถนะท่ีเหมาะสมด&วย ขณะเดียวกันการสร&างและพัฒนาสมาชิกในทีมงานเป%นสิ่งจําเป%นและ
ควรต&องดําเนินการอย�างต�อเนื่อง และต&องสอดคล&องกับทิศทางเปwาหมายขององค�กร ซ่ึงแนวคิดการเรียนรู&และ
การพัฒนาบุคลากรแบบใหม�จะเน&นท่ีการพัฒนาเพ่ือให&นําไปปฏิบัติงานได&จริง โดยให&ความสําคัญกับการพัฒนา
และการเรียนรู&ท่ีตรงกับความจําเป%นในการปฏิบัติงานตามเปwาหมายขององค�การ ซ่ึงการเรียนรู&และการพัฒนามี
หลากหลายรูปแบบ ไม�ว�าจะเป%นการค&นคว&าด&วยตนเอง การสัมมนาและฝEกอบรม หรือการลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึง
การลงมือปฏิบัติจริงเป%นการพัฒนาบุคลากรท่ีช�วยให&เกิดการเรียนรู&ท่ีชัดเจนและได&รับประโยชน�มากกว�าการ
พัฒนาตามแนวทางหรือวิธีการอ่ืน องค�การต�างๆ จึงได&ให&ความสําคัญกับแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP) เป%นเครื่องมือท่ีช�วยให&บุคลากรได&รับการสนับสนุนให&สามารถบรรลุ
เปwาหมายอาชีพของตนภายใต&บริบทบทของงาน 

การศึกษาดูงานหน�วยงานภาคเอกชนของประเทศญ่ีปุ\น 

บริษัท Rakuten 

 เป%นบริษัทเอกชนของญ่ีปุ̂นท่ีต้ังข้ึนมาต้ังแต�ประมาณปp 1997 ป{จจุบันมีเปwาหมายทางธุรกิจ 
คือ ต&องการเป%นบริษัทธุรกิจ E-Commerce อันดับ 1 ของโลก โดยได&กําหนดหลัก 5 ประการเพ่ือความสําเร็จ
ขององค�กร คือ 1) ต&องปรับปรุงแก&ไขเสมอ ต&องก&าวหน&าเสมอ 2) ต&องมุ�งในความเป%นมืออาชีพ 3) ต้ังสมมุติฐาน 
ลงมือปฏิบัติ ทําให&เกิดผล พัฒนาให&เป%นระบบ 4) ต&องสร&างความพึงพอใจสูงสุดแก�ลูกค&า และ 5) เร็ว เร็ว เร็ว 
การแบ�งประเภทของพนักงานในองค�กรเริ่มต้ังแต�ระดับผู&ปฏิบัติงานจนถึงผู&บริหาร แบ�งเป%น 6 ระดับ ได&แก� B, 
BB, BBB, A, AA และ AAA โดยระดับ AAA เป%นระดับสูงสุด โดยสมรรถนะของพนักงานในแต�ละระดับได&ถูก
กําหนดอย�างชัดเจนเพ่ือให&สอดคล&องและเชื่อมโยงกับเปwาหมายทางธุรกิจและหลัก 5 ประการเพ่ือความสําเร็จ
ขององค�กร ซ่ึงทุกคนในองค�กรรับรู&ว�าถ&าตัวเองอยู�ในระดับใด จะต&องมีสมรรถนะตัวไหน และอยู�ในระดับใด การ
พัฒนาบุคลากรก็จะพิจารณาไปตามระดับตําแหน�ง เช�น บุคลากรระดับ AAA-A จะได&รับการอบรมหรือพัฒนา
ในเรื่อง Management Basic Program และ Management Program นอกจากนี้สมรรถนะของบุคลากรท่ี
ถูกกําหนดดังกล�าว ก็ยังเชื่อมโยงไปยังกระบวนการสรรหาและการกําหนดคุณสมบัติของผู&ท่ีจะสมัครเข&าทํางาน
ด&วย 

บริษัท Hitachi  

 เป%นองค�กรท่ีมีวิสัยทัศน�ชัดเจนในการดําเนินการ คือ Inspire the Next ซ่ึงได&มีการแปลง
วิสัยทัศน�ไปสู�การปฏิบัติงานอย�างเป%นรูปธรรม มีการนําเทคโนโลยีไปใช&เพ่ือสร&างนวัตกรรมด&านต�างๆ อย�าง
ต�อเนื่องและหลากหลาย และสามารถนําไปใช&ประโยชน�ได&จริง โดยมีระบบสารเสนเทศสนับสนุนการดําเนินการ



   

 

ท่ีเหมาะสม ซ่ึง Hitachi ตระหนักและให&ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย� ซ่ึงเป%นป{จจัยสําคัญท่ีทําให&เกิด
นวัตกรรม ดังนั้น จึงมีการสร&างบรรยากาศการทํางานและแรงจูงใจท่ีเหมาะสมต�อการสร&างสรรค�นวัตกรรม 

การศึกษาดูงานหน�วยงานภาคราชการของประเทศญ่ีปุ\น 

National Personnel Authority (NPA) 

 เป%นหน�วยงานท่ีรับผิดชอบด&านการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาคราชการ รับผิดชอบการ
จัดการสอบเพ่ือสรรหาบุคคลเข&ารับราชการ กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนา
ข&าราชการให&กับส�วนราชการใช&เป%นแนวทางในการดําเนินการ ซ่ึงการสรรหาบุคคลเข&ารับราชการของประเทศ
ญ่ีปุ̂นส�วนใหญ�เป%นการรับผู&จบการศึกษาใหม� โดยจะเปoดรับในเดือนเมษายน ประมาณหนึ่งเดือนหลังจากจบ
การกศึกษา ข&าราชการท่ีบรรจุเข&าทํางานจะได&รับโอกาสในการโยกย&ายสับเปลี่ยนตําแหน�งภายในส�วนราชการ
หรือข&ามส�วนราชการ ซ่ึงการทํางานจะยึดหลักการทํางานเป%นทีม ไม�ได&ยึดติดกับคุณลักษณะเฉพาะสําหรับ
ตําแหน�ง 

Ministry of Finance, Japan 

 กระทรวงการคลังของญ่ีปุ̂นมีแผนหรือการดําเนินการเก่ียวกับการสร&างผู&นําองค�กรอย�าง
ชัดเจน เริ่มต&นต้ังแต�การสรรหาบุคคลเข&ามาทํางาน โดยแบ�งเป%น 2 แบบ คือ 1) การสรรหาบุคคลเข&าทํางาน
ปกติ และ 2) การสรรหาแบบพิเศษสําหรับผู&ท่ีจะเป%นผู&บริหารในอนาคตขององค�กร ซ่ึงผู&ท่ีผ�านการสรรหาตาม
วิธีการแบบปกติ จะเป%นผู&ปฏิบัติงานหลักขององค�กร และมีโอกาสเติบโตสูงสุดในระดับผู&อํานวยการฝ^าย แต�ผู&ท่ี
ผ�านการสรรหาตามวิธีแบบพิเศษ จะได&รับการมอบหมายงานและพัฒนาเพ่ือเติบโตไปเป%นผู&บริหารขององค�กร 
โดยการสรรหาแบบพิเศษจะคัดเลือกบุคคลเฉลี่ยปpละประมาณ 20 คน หรือท่ีเรียกว�าเป%น top elite ของ
องค�กร โดยใช&กระบวนการสอบข&อเขียน และสัมภาษณ�  

 จะเห็นได&ว�ากระทรวงการคลังของประเทศญ่ีปุ̂นมีความชัดเจนว�าผู&ท่ีจะเป%นผู&บริหารของ
หน�วยงานมาจากกลุ�มคนท่ีผ�านการคัดเลือกด&วยวิธีการพิเศษ หากใครอยากจะเป%นผู&บริหารก็ต&องผ�านช�องทางนี้ 
แต�ถ&าผ�านการสอบปกติ คุณก็สามารถเติบโตสูงสุดได&แค�ผู&อํานวยการฝ^าย ดังนั้น ความขัดแย&งระหว�างคน 2 
กลุ�มนี้ จึงแทบไม�เกิดข้ึน เนื่องจากทุกคนรับรู&แต�ต&นว�าจะมีเส&นทางการเติบโตในอนาคตอย�างไร และการสร&าง
และพัฒนาผู&บริหารกลุ�มเหล�านี้ (top elite) ไม�ได&มีรูปแบบท่ีเป%น Systematic แต�จะเป%นการมอบหมายการ
ปฏิบัติงาน หรือ On the Job Training หรือการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Rotate job) โดยจะมีการ
มอบหมายให&หมุนเวียนและเปลี่ยนงานทุกๆ 1 ถึง 2 ปp นอกจากนี้ยังมีโอกาสท่ีจะได&รับทุนไปศึกษาต�อ
ต�างประเทศ โดยมีข&อผูกพันท่ีต&องกลับมาปฏิบัติงานให&กับกระทรวง 5 ปp 

บทสรุปและข�อเสนอการพัฒนา 

 ป{จจัยแห�งความสําเร็จไม�ว�าจะเป%นองค�กรเอกชนหรือส�วนราชการจะประกอบด&วย 3 ส�วน
หลักๆ ดังนี้ 



                                                

 

 1. ความชัดเจนของวิสัยทัศน� และเปwาหมายขององค�กร 

การมีวิสัยทัศน�และเปwาหมายท่ีชัดเจน ผู&นําต&องรู&ว�าต&องการอะไร การคิดหรือวางแผนเชิงกลยุทธ�จึง
เป%นสมรรถนะท่ีจําเป%นของผู&นํา เพ่ือทุกคนในองค�กรจะได&ทราบถึงเปwาหมายการปฏิบัติงาน และการสร&างคุณค�า
ให&กับองค�กร 

 2. การมีผู&นําท่ีเหมาะสม 

ระบบการสร&างผู&นําท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป%นแนวทางหรือเครื่องมือท่ีช�วยเตรียมผู&บริหาร
ให&กับองค�กร สร&างความต�อเนื่องทางการบริหาร และผลักดันให&องค�กรประสบความสําเร็จ 

 3. ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

สมาชิกทุกคนเข&าใจเปwาหมายขององค�กร มีสมรรถนะท่ีส�งเสริม สนับสนุนให&การปฏิบัติงานสําเร็จ
ตามเปwาหมายท่ีกําหนด รวมถึงควรได&รับการพัฒนาอย�างเหมาะสมด&วย 

 

 

ข�อเสนอการพัฒนา 

 1. การนําสมรรถนะมาใช&ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเป%นประโยชน�ต�อทุกคนในองค�การ 
ต้ังแต�ผู&บริหารระดับสูงขององค�การ และผู&ปฏิบัติงานในทุกระดับ ช�วยให&องค�กรสามารถประเมินศักยภาพ จุด
แข็งและจุดอ�อนของบุคลากรในองค�การ เพ่ือใช&ในการกําหนดแผนเชิงกลยุทธ�ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว และ
สามารท่ีเชื่อมโยงกลยุทธ�กับรูปแบบการพัฒนาบุคลากร และผู&บริหารในระดับต�างๆ ซ่ึงแม&จะมีการนําสมรรถนะ
มาใช&ในภาคราชการพลเรือนตามแนวทางของพระราชบัญญัติระเบียบข&าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แต�
ความรู& ความเข&าใจของผู&บริหารและข&าราชการยังมีจํากัด การกําหนดสมรรถนะข&าราชการของส�วนราชการจึง
ยังไม�เห็นถึงความเชื่อมโยงกับเปwาหมายขององค�กร และเป%นสมรรถนะท่ีช�วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให&เกิดผล
สัมฤทธิ์ ดังนั้น ผู&บริหารของส�วนราชการจึงควรให&ความสําคัญและกําหนดสมรรถนะของข&าราชการให&เหมาะสม
กับบริบทของส�วนราชการตัวเอง 

 2. การพัฒนากําลังคนภาครัฐ ควรใช&กลไกหลายส�วนประกอบกัน กล�าวคือ นอกเหนือจาก
การพัฒนาข&าราชการตามยุทธศาสตร�การพัฒนาข&าราชการแล&ว ยังควรให&ความสําคัญเป%นอย�างยิ่งกับการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนข&าราชการ  

 3. การสรรหาบุคคลเข&าสู�ภาคราชการในยุคป{จจุบัน ให&ได&คนท่ีดีมีความรู&ความสามารถสูง 
ขณะนี้ ถูกช�วงชิงไปโดยภาคเอกชน ซ่ึงให&ผลตอบแทนการทํางานได&มากกว�าในอดีต ภาคราชการเป%น
ตลาดแรงงานท่ีสําคัญ เพราะหน�วยงานเอกชนท่ีมีขนาดใหญ�มีไม�มากนัก แต�ป{จจุบันภาคเอกชนได&ขยายตัวไป
จากเดิมมาก ตลาดแรงงานสําหรับภาคเอกชน จึงมีบทบาทสําคัญในการดึงคนเก�งเข&าสู�ระบบ หรือดึงคนเก�ง
ออกจากระบบราชการด&วย ดังนั้น เรื่องนี้จึงเป%นสิ่งท&าทายใหม� ท่ีภาคราชการต&องให&ความสําคัญกับการเป%น 



   

 

Employer of Choices เพ่ือดึงดูดบุคคลท่ีมีศักยภาพให&เข&าสู�ระบบราชการในอนาคต แต�ในขณะเดียวกันก็ต&อง
ทราบด&วยว�า ข&าราชการรุ�นใหม�ท่ีต&องการ ควรมีสมรรถนะและคุณลักษณะอย�างไร และมีระบบหรือเครื่องมือท่ี
จะคัดกรองให&ได&คนท่ีตรงตามท่ีพึงประสงค� 

 4. สํานักงาน ก.พ. ควรได&มีการทบทวนระบบเส&นทางความก&าวหน&าในสายอาชีพ (Career 
Development Plan) เพ่ือเป%นเครื่องมือช�วยในการกําหนดความก&าวหน&าในการทํางาน การช�วยให&บุคลากร
ทํางานได&อย�างมีเปwาหมาย และกําหนดหนทางไปสู�ความสําเร็จของเปwาหมายได& และเพ่ือประโยชน�ในการ
จัดเตรียมพัฒนาผู&มีศักยภาพ ให&พร&อมทดแทนตําแหน�งทางการบริหารของส�วนราชการ 

 5. ส�วนราชการต�างๆ ควรต&องมีการปรับตัวและดําเนินการด&านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เชิงรุกมากข้ึน ต&องมีการบริหารจัดการตนเองเพ่ือรองรับต�อสถานการณ�และสภาพแวดล&อมท่ีเปลี่ยนแปลง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                

 

ศึกษาดูงานระบบการพัฒนาข�าราชการญี่ปุ\น เหลียวมองระบบการพัฒนา
ข�าราชการไทย 

กรณีศึกษาข�าราชการกระทรวงการคลังญี่ปุ\น 
 

บุณฑรีก� โฆษิตานุฤทธิ์ 
เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 
 

1. การบริหารงานบุคลากรของญ่ีปุ\นและความท�าทาย  
 แนวคิดการบริหารงานบุคลากรของประเทศญ่ีปุ̂นมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีแตกต�างจากแนวคิด

การบริหารงานบุคลากรของประเทศตะวันตก โดยมีลักษณะท่ีสําคัญได&แก� การใช&ระบบอาวุโส (Seniority) ท่ี
พิจารณาจากระยะเวลาการทํางาน การพัฒนาบุคลากรด&วยการฝEกปฏิบัติจริง (On-the-job Training) และเป%น
ระบบท่ีบุคลากรได&รับการเลื่อนตําแหน�งอย�างช&า ๆ แต�มีความม่ันคง ในขณะท่ีทฤษฎีการบริหารบุคลากรของ
ประเทศตะวันตกจะมุ�งเน&นการบริหารโดยยึดสมรรถนะ การสร&างแรงจูงใจ และการฝEกอบรมผ�านหลักสูตร
ฝEกอบรมต�าง ๆ  

 ท้ังนี้  ในป{จจุบันองค�กรต�าง ๆ ของญ่ีปุ̂นเผชิญกับความท&าทาย อันเนื่องมาจากระบบ
บริหารงานบุคคลากรท่ีไม�เอ้ือต�อการพัฒนาผู&นํา ทําให&การตัดสินใจขององค�กรเป%นแบบ Bottom up มากกว�า
แบบ Top down นอกจากนี้ องค�กรต�าง ๆ ของญ่ีปุ̂นยังเผชิญกับการเป%น Aging Company กล�าวคือ เป%น
องค�กรท่ีมีพนักงานท่ีมีอายุเฉลี่ยสูง  

 
2. โครงสร�างความรับผิดชอบงานด�านเศรษฐกิจและการคลังของญ่ีปุ\นเปรียบเทียบกับ

ประเทศไทย  
 กระทรวงด&านเศรษฐกิจและการคลังของญ่ีปุ̂นได&แก� กระทรวงเศรษฐกิจ การค&า และ

อุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade, and Industry: METI) ซ่ึงรับผิดชอบงานด&านนโยบายในการ
เสริมสร&างขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจ และมีความครอบคลุมงานด&านต�าง ๆ ได&แก� นโยบายการ
พาณิชย� นโยบายเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ลิขสิทธิ์ และการส�งเสริม
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อย รวมถึงความร�วมมือด&านเศรษฐกิจระหว�างประเทศญ่ีปุ̂นและ
ประเทศอ่ืน ๆ โดยมีกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance: MOF) ดูแลรับผิดชอบในเรื่องการเงินการคลัง 
งบประมาณ การบริหารหนี้สาธารณะ รวมถึงความร�วมมือด&านการเงินการคลังระหว�างประเทศญ่ีปุ̂นและ
ประเทศอ่ืน ๆ  

 เม่ือเปรียบเทียบกับระบบราชการของประเทศไทย METI และกระทรวงการคลังญ่ีปุ̂นมีความ
ครอบคลุมงานของกระทรวงพาณิชย� กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณ  



   

 

 
 
 
3. National Personal Authority (NPA) และการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบ

ราชการญ่ีปุ\น  
 National Personnel Authority (NPA) เป%นหน�วยงานกลางท่ีทําหน&าท่ีในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐของญ่ีปุ̂น (คล&ายคลึงกับสํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน หรือ สํานักงาน 
ก.พ.) ความรับผิดชอบของ NPA ครอบคลุมการคัดเลือก การพัฒนา และการประเมินผลบุคลากร โดยในทุกปp
จะเปoดรับ 

ผู&จบการศึกษาใหม�ในระดับปริญญาตรีเพ่ือเข&าบรรจุรับราชการในเดือนเมษายน ข&าราชการ
ญ่ีปุ̂นจะได&รับการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) อย�างสมํ่าเสมอ ซ่ึงรวมถึงการหมุนเวียนงาน  ข&ามกระทรวง 
และในการทํางานจะยึดหลักการทํางานเป%นทีม ไม�ยึดติดกับคุณลักษณะเฉพาะตําแหน�ง 

 
4. กรณีศึกษาข�าราชการกระทรวงการคลังญ่ีปุ\น 
 จากการศึกษาดูงานท่ีกระทรวงการคลังญ่ีปุ̂น ผ�านการแลกเปลี่ยนประสบการณ�การทํางาน

ของวิทยากรพบว�า ข&าราชการกระทรวงการคลังญ่ีปุ̂นแบ�งเป%น 2 กลุ�มหลัก ซ่ึงมีความแตกต�างกันต้ังแต�การ
คัดเลือก การพัฒนา ประเมินผล รวมถึงความก&าวหน&าในอาชีพ (Career Path) โดยกลุ�มท่ี 1 จะเป%นกลุ�ม
ข&าราชการท่ีผ�านการสอบคัดเลือกจาก NPA และบรรจุเข&ารับราชการโดยท่ัวไป ซ่ึงในท่ีนี้จะเรียกว�า กลุ�มท่ัวไป 
สําหรับกลุ�มท่ี 2 เป%นกลุ�มข&าราชการท่ีผ�านการคัดเลือกโดย NPA ท่ีมีข&อสอบและวิธีในการคัดเลือกท่ีแตกต�าง
และเข&มข&นกว�าการสอบคัดเลือกข&าราชการโดยท่ัวไป ซ่ึงรายชื่อผู&ผ�านการคัดเลือกจะถูกนํามาให&กระทรวงต�าง 
ๆ คัดเลือกเพ่ือแต�งต้ังข&าราชการกลุ�มพิเศษ   เข&ารับราชการต�อไป ในท่ีนี้จะเรียกว�า กลุ�มพิเศษ ท้ังนี้ ข&าราชการ
ญ่ีปุ^นส�วนใหญ�จะเริ่มรับราชการต้ังแต�จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 สําหรับกระทรวงการคลังจะรับข&าราชการกลุ�มพิเศษประมาณปpละ 20 คน โดยเม่ือเทียบกับ
ในอดีตท่ีผ�านมา ป{จจุบันจะมีการรับข&าราชการหญิงสําหรับกลุ�มพิเศษมากข้ึนตามนโยบายการสนับสนุนให&
ผู&หญิงญ่ีปุ̂นเข&าสู�ตลาดแรงงาน โดยสัดส�วนหญิงต�อชายของข&าราชการกลุ�มพิเศษในปpท่ีผ�านมาอยู�ท่ี 7 ต�อ 13 
เทียบกับสัดส�วนดังกล�าวเม่ือประมาณ 20 ปpท่ีผ�านมา ท่ีอยู�ท่ี 1 ต�อ 19 ท้ังนี้ ข&าราชการกระทรวงการคลังใน
กลุ�มพิเศษนี้จะมีความก&าวหน&าในอาชีพได&ถึงตําแหน�งบริหารเป%นอย�างน&อยและสามารถก&าวสู�ตําแหน�งสูงสุด
ของกระทรวงการคลังหรือปลัดกระทรวงการคลังได&  

 การพัฒนาข&าราชการกลุ�มพิเศษจะใช&วิธีการฝEกปฏิบัติจริง (On-the-job Training) เป%นหลัก 
โดยกระทรวงการคลังมีความต้ังใจท่ีจะมอบหมายงานท่ีมีลักษณะงานและบทบาทหน&าท่ีท่ีแตกต�างกันให&แก�
ข&าราชการกลุ�มพิเศษทุก 1-2 ปp โดยเฉพาะอย�างยิ่งในช�วงแรก ๆ ของการรับราชการ นอกจากนี้ ข&าราชการ
กลุ�มนี้จะได&รับโอกาสในการศึกษาต�อในต�างประเทศ เช�น สหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักร ซ่ึงรัฐบาลญ่ีปุ̂น
จะรับผิดชอบค�าใช&จ�ายท้ังหมด โดยมีสัญญาผูกพันในการรับราชการอย�างน&อย 5 ปp หลังจบการศึกษา เพราะ



                                                

 

ถึงแม&ว�าระบบราชการญ่ีปุ^นจะเป%นการจ&างงานแบบตลอดชีวิต และข&าราชการกลุ�มพิเศษนี้จะมีความก&าวหน&าใน
อาชีพท่ีชัดเจนได&ถึงตําแหน�งบริหารอย�างแน�นอน อย�างไรก็ดี จะมีข&าราชการจํานวนหนึ่งออกจากระบบไป
ทํางานในภาคเอกชน เนื่องจากได&รับข&อเสนอท่ีดีกว�า 

 ขอบเขตงานและความรับผิดชอบของข&าราชการกลุ�มท่ัวไปและกลุ�มพิเศษจะแตกต�างกัน 
ข&าราชการกลุ�มท่ัวไปจะทํางานประจํา (Routine) ท่ีเป%นงานภาคปฏิบัติ สําหรับข&าราชการกลุ�มพิเศษจะทํางาน
ท่ีมีลักษณะของการประสานงาน และหมุนเวียนไปตามกรม กองต�าง ๆ เรียนรู& เพ่ือเตรียมตัวเป%นผู&บริหาร 
รวมถึงการได&รับมอบหมายให&ปฏิบัติงานในสถานทูตญ่ีปุ̂นในประเทศต�าง ๆ ซ่ึงวิทยากรได&แลกเปลี่ยน
ประสบการณ�ว�า การปฏิบัติงานในสถานทูตช�วยเปoดโลกทัศน�ให&กว&างข้ึน นอกจากนี้ การประเมินของข&าราชการ
กลุ�มท่ัวไปและกลุ�มพิเศษเป%นการประเมินท่ีแยกจากกัน  

จะเห็นได&ว�าระบบข&าราชการของกระทรวงการคลังญ่ีปุ̂นเป%นระบบคู�ขนาน (Dual Track) 
ประกอบด&วยข&าราชการ 2 กลุ�ม ท่ีมีความแตกต�างกันต้ังแต�ระบบการคัดเลือก การพัฒนา ประเมินผล และ
ความก&าวหน&าในอาชีพ (Career Path) 

 
5. เปรียบเทียบระบบการพัฒนาข�าราชการไทยและญ่ีปุ\น  
 เม่ือมองอย�างผิวเผินอาจดูเหมือนว�าระบบการพัฒนาข&าราชการไทยและญ่ีปุ^นมีความแตกต�าง

กันมาก แต�ในความเป%นจริง เม่ือพิจารณาถึงองค�ประกอบต�าง ๆ เทคนิค วิธีการ และแนวคิดในการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐจะเห็นได&ว�ามีความเหมือนอยู�มากในความต�างท่ีเห็น สรุปได& ดังนี้  

 5.1 การมีหน�วยงานกลางด&านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
      ไทยและญ่ีปุ^นต�างมีหน�วยงานกลางท่ีทําหน&าท่ีในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐแบบครบวงจร ท่ีมีหน&าท่ีรับผิดชอบต้ังแต�การวางนโยบายเก่ียวกับการบริหารบุคลากรภาครัฐ การสรร
หา ตลอดจนการพัฒนาข&าราชการ โดยประเทศญ่ีปุ^นมี National Personal Authority (NPA) ทําหน&าท่ี
ดังกล�าว ซ่ึงเทียบได&กับสํานักงาน ก.พ. 

5.2 เครื่องมือท่ีใช&ในการพัฒนาบุคลากร 
      แม&ว�าไทยจะมีการส�งเสริมให&ข&าราชการเข&ารับการอบรมในหลักสูตรต�าง ๆ เพ่ือเป%นการ

พัฒนาบุคลากร อย�างไรก็ดี ส�วนราชการต�าง ๆ ได&มีการใช&วิธีการฝEกปฏิบัติจริง (On-the-job Training) เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรด&วย นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังให&ทุนศึกษาต�อต�างประเทศท้ังสําหรับข&าราชการ และบุคคลท่ัวไปท่ีมี
ความประสงค�จะเข&ารับราชการหลังสําเร็จการศึกษา โดยการรับทุนการศึกษาจะต&องมีการทําสัญญาเช�นเดียวกับ
การรับทุนการศึกษาของญ่ีปุ^น สําหรับการเวียนงานในหน�วยงานข&ามกระทรวงและโอกาสในการฝEกงานในสถานทูต
ไทยในต�างประเทศเป%นส�วนหนึ่งของการพัฒนาข&าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ�นใหม� 
(นปร.) ซ่ึงดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) และสําหรับข&าราชการ
ในระบบข&าราชการผู&มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ซ่ึงเป%นโครงการของสํานักงาน ก.พ. ข&าราชการจะมีโอกาสในการ
เวียนงานในหลายสํานักภายในหน�วยงานระดับกรมท่ีตนสังกัด  

 



   

 

5.3 แผนความก&าวหน&าในอาชีพ (Career Path)  
     ในขณะท่ีข&าราชการกระทรวงการคลังในกลุ�มพิเศษของญ่ีปุ̂นมีกรอบแผนความก&าวหน&าในอาชีพ

และจะมีความก&าวหน&าในอาชีพได&ถึงตําแหน�งบริหาร สํานักงาน ก.พ. ของไทยได&มีการกําหนดกรอบแผน
ความก&าวหน&าในอาชีพของข&าราชการในระบบข&าราชการผู&มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ให&สามารถมีความก&าวหน&า
ได&ถึงระดับชํานาญการพิเศษ 

6. สรุปภาพรวมและข�อคิดท่ีได�รับ 
ถึงแม&ว�าระบบการพัฒนาข&าราชการญ่ีปุ̂นและข&าราชการไทย มีการใช&เครื่องมือ และเทคนิควิธีต�าง ๆ 

ในการพัฒนาบุคลากรท่ีเหมือนกัน หากแต�นํามาจัดกลุ�มแตกต�างกัน ทําให&เกิดระบบการพัฒนาข&าราชการท่ี
ต�างกัน ดังจะเห็นได&จากข&าราชการกลุ�มพิเศษของญ่ีปุ̂นท่ีจะได&รับการพัฒนาท้ังในส�วนของทุนการศึกษาต�อ
ต�างประเทศ การหมุนเวียนงานในหน�วยงานต�าง ๆ ในกระทรวงและข&ามกระทรวง โอกาสในการฝEกงานใน
สถานทูตในต�างประเทศ รวมถึงความก&าวหน&าในอาชีพในระดับผู&บริหาร ในขณะท่ีประเทศไทยมีท้ังข&าราชการ
ในระบบผู&มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ท่ีมีกรอบแผนความก&าวหน&าในอาชีพและข&าราชการในโครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุ�นใหม� (นปร.) ท่ีมีโอกาสในการหมุนเวียนงานหน�วยงานต�างกระทรวงและฝEกงานใน
สถานทูตในต�างประเทศ  

ท้ังนี้ สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการออกแบบระบบการพัฒนาข&าราชการ คือ ความเหมาะสมสอดคล&องกับ
บริบทของประเทศ เพ่ือให&เกิดประโยชน�และประสิทธิภาพสูงสุด ระบบการพัฒนาข&าราชการท่ีดีควรเอ้ือให&
ข&าราชการมีการพัฒนาความรู&และศักยภาพอย�างรอบด&าน สร&างแรงจูงใจในการทํางานร�วมกันระหว�าง
ข&าราชการ สนับสนุนผู&ท่ีมีศักยภาพให&สามารถใช&ศักยภาพของตนเองอย�างเต็มท่ี อย�างไรก็ดี ภายใต&บริบทโลกท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ไทยจําเป%นต&องปรับเปลี่ยนระบบการพัฒนาข&าราชการอย�างต�อเนื่อง เพ่ือสร&างข&าราชการท่ีมี
ศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศในเวทีโลกได&อย�างสมศักด์ิศรี   

 
7. ข�อเสนอการประยุกตIใช�ในสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เป%นหน�วยงานท่ีมีภารกิจหลักเก่ียวกับการเสนอแนะและ

ออกแบบนโยบายและมาตรการด&านการคลังและภาษีอากร นโยบายการเงิน การออมและการลงทุน และ
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหว�างประเทศ ดังนั้น หากมีการประยุกต�ระบบหมุนเวียนงานของ
ญ่ีปุ^น โดยการเปoดโอกาสให&ข&าราชการ สศค.ได&หมุนเวียนงานในระยะสั้น ๆ ไปตามหน�วยงานท่ีมีงานเก่ียวข&อง
เชื่อมโยงกัน เช�น กรมจัดเก็บภาษี (ประกอบด&วย กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต) 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� เป%นต&น ในช�วงปpท่ี 3-5 ของ
การรับราชการ จะช�วยเสริมสร&างความรู&ท่ีรอบด&าน ก�อให&เกิดความเข&าใจในการนํานโยบายไปสู�การปฏิบัติ อีก
ท้ังยังเสริมสร&างความสัมพันธ�ท่ีดีกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข&อง ซ่ึงจะเป%นประโยชน�ต�อการปฏิบัติภารกิจของ สศค.     

 
 
 



                                                

 

การพัฒนาสมรรถนะสําหรับข�าราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 

พรพรรณ ตันนุกิจ 

นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

บทความนี้ผู&เขียนได&เขียนข้ึนจากการท่ีได&รับทุนรัฐบาลไปฝEกอบรมในและ/หรือต�างประเทศ ประจําปp 
2559 (ทุนสําหรับข&าราชการระดับชํานาญการพิเศษ) ซ่ึงทุนดังกล�าวเป%นการฝEกอบรมในหลักสูตร “การพัฒนา
สมรรถนะสําหรับข&าราชการระดับชํานาญการพิเศษ” การฝEกอบรมในหลักสูตรดังกล�าว ผู&เขียนได&รับการอบรม
ด&านการพัฒนาสมรรถนะด&านการจัดการ ภาวะผู&นํา และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ� และได&ศึกษาดูงานหน�วยงาน
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ณ ประเทศญ่ีปุ̂น ประกอบกับได&แลกเปลี่ยนประสบการณ� ความรู& เรื่องการพัฒนา
สมรรถนะกับผู&เข&ารับการอบรมในหน�วยงานราชการต�างๆ ระหว�างเข&ารับการฝEกอบรม โดยสามารถสรุปการ
ฝEกอบรมและแนวคิดการพัฒนาองค�กรและสมรรถนะของบุคลากรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ได&ดังนี้  

1. ข�อมูลท่ัวไป 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2545 มีส�วนราชการ

ได&แก� สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง กรมอุตุนิยมวิทยา สํานักงานสถิติแห�งชาติ รัฐวิสาหกิจและ
องค�การมหาชนในสังกัดอีก 4 แห�งประกอบด&วย บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) บริษัท ไปรษณีย�ไทย จํากัด สํานักงานส�งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต�แวร�แห�งชาติ (องค�การมหาชน) 
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� (องค�การมหาชน) และสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� (องค�การ
มหาชน) 

คณะรัฐมนตรีได&เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงฯ เม่ือวันท่ี 5 
เมษายน 2559 เพ่ือใช&เป%นกรอบในการผลักดันให&เทคโนโลยีดิจิทัลเป%นกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ซ่ึงรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน�ทางความคิดในทุกภาคส�วน การปฏิรูปกระบวนการ
ทางธุรกิจ การผลิต การค&า และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนําไปสู�ความม่ันคง ม่ันค่ัง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบาย
ของรัฐบาลในท&ายท่ีสุด 

ป{จจุบันร�างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี…) พ.ศ... เพ่ือจัดต้ังกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได&ผ�านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห�งชาติแล&ว ซ่ึงจะมีการปรับเปลี่ยน



   

 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป%นกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีอํานาจหน&าท่ี
เก่ียวกับการวางแผนส�งเสริม พัฒนา และดําเนินกิจการเก่ียวกับดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

2. การทํางานเปKนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ภาวะผู�นํา และการพัฒนาบุคลากรขององคIกรช้ันนําใน
ญ่ีปุ\น 
สมรรถนะ (Competency) (ในความหมายของสํานักงาน ก.พ.) หมายถึงคุณลักษณะเชิง

พฤติกรรมท่ีเป%นผลมาจากความรู& ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีทําให&บุคลากรสามารถสร&าง
ผลงานได&โดดเด�นกว�าเพ่ือนร�วมงานอ่ืนๆ ในองค�กร  

Margerison-McCann ได&เสนอไว&ว�า ทีมงานท่ีประสบความสําเร็จนั้น จะต&องมีสมาชิกท่ีมีทักษะ
ความเชี่ยวชาญอย�างน&อยบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ได&แก� 1) Advising การรวบรวม ค&นหาข&อมูล 2) Innovating 
การสร&างสรรค� นําความคิดใหม�ไปทดลอง 3) Promoting การนําเสนอในโอกาสต�าง ๆ การให&ข&อมูลข�าวสาร 4) 
Developing การพัฒนาวิธีการใหม� การประยุกต� 5) Organising การจัดระบบ เตรียมการ กําหนดแนวทางใน
การทํางาน 6) Producing การผลิต นําผลลัพธ�ออกมา 7) Inspecting การตรวจสอบระบบการทํางาน และ 8) 
Maintaining การรักษามาตรฐานในการทํางาน ซ่ึงในทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพนั้น สมาชิกจะต&องยึดม่ันต�อ
วัตถุประสงค�ร�วมกัน มีเปwาหมายเฉพาะท่ีเป%นของทีม มีความเชื่อม่ันในศักยภาพและความสามารถของตนและ
ทีมงาน ทีมงานมีความขัดแย&งท่ีอยู�ในระดับท่ีสามารถจัดการได& และมีสมาชิกท่ีเอาเปรียบคอยหลีกเลี่ยงและ
ออมแรงทางสังคมอยู�น&อยมาก โดยมีจุดยืนเดียวกันจะทําให&เกิดพลังของการทํางานร�วมกันในท่ีสุด 
            

ระดับสมรรถนะของภาวะผู&นํา มีดังนี้  

• ระดับ 5 Strategize กําหนดกลยุทธ�ในการบริหารงานให&เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด สร&างแผนกลยุทธ�ท่ีสอดคล&องกับวิสัยทัศน�และเปwาหมาย และนําแผนต�างๆ มาใช&ให&เกิดผลในทางปฏิบัติท่ี
เป%นรูปธรรม 

• ระดับ 4 Expertise สามารถแก&ไขป{ญหาองค�กรอย�างมีประสิทธิภาพ มีโลกทัศน� 
ประสบการณ� และความรอบรู&ด&านต�างๆ สามารถวิเคราะห� ประเมินและคาดคะเนแนวโน&มสภาพการณ�ใน
อนาคต ป{ญหาหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได& 

• ระดับ 3 Master สอนงานและให&คําแนะนําผู&ใต&บังคับบัญชาในการแก&ป{ญหา มีทักษะในการ
ให&คําแนะนําและข&อเสนอแนะต�อผู&ร�วมงาน นําศักยภาพของผู&ใต&บังคับบัญชาออกมารให&เกิดผลงานได& เป%น
ต&นแบบท่ีผู&อ่ืนให&การยอมรับ ชื่นชมในความสามารถ แนวความคิดทัศนคติ บุคลิกภาพ หลักการทํางานและ
บริหารการจัดการ การสร&างภาพพจน�ท่ีดีให&องค�กร และอยากมีส�วนร�วมในการทํางาน  

• ระดับ 2 Apply มีความคิดริเริ่มสร&างสรรค�ในการปรับปรุงและพัฒนางาน สร&างแรงจูงใจให&
ผู&ร�วมงานสามารถปฏิบัติงานได&บรรลุผลสัมฤทธิ์ และแสดงความรับผิดชอบร�วมต�อผลการปฏิบัติงานของทีมงาน
ท้ังด&านความสําเร็จและความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 



                                                

 

• ระดับ 1 Learn มีความกระตือรือล&นท่ีจะเรียนรู&งานใหม�ๆ มีความพร&อมท่ีจะรับการ
เปลี่ยนแปลง เข&าใจวิสัยทัศน� วัตถุประสงค�และเปwาหมายตลอดจนค�านิยมท่ีดีขององค�กรเป%นอย�างดี และ
นํามาใช&เป%นแนวทางในการปฏิบัติ 

ในส�วนของการพัฒนาบุคลากรขององค�กรชั้นนําของญ่ีปุ̂น จากการบรรยายท่ีมหาวิทยาลัยโตเกียว
ทําให&ทราบว�าระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของญ่ีปุ̂นในป{จจุบันมีความหลากหลายในอาชีพและรูปแบบการ
ทํางาน มีการปรับเข&าสู�ระบบตะวันตกมากข้ึน (Top down) มีผู&นําองค�กรเป%นคนรุ�นใหม�ท่ีจําเป%นต&องมีการ
จัดการแบบมืออาชีพ ผู&เขียนได&เห็นสมรรถนะด&านความคิดสร&างสรรค� ความคิดริเริ่มในการสร&างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม�ๆ และ การปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง ของบริษัทฮิตาชิ สมรรถนะด&านความร�วมมือ การถ�ายทอด
ความรู&และเทคโนโลยี และการทํางานเป%นทีม ในการส�งผู&เชี่ยวชาญและฝEกอบรมให&แก�ประเทศอาเซียน ของ
กระทรวงเศรษฐกิจ การค&า และอุตสาหกรรม ผู&เขียนได&รับทราบถึงโครงสร&างการบริหารราชการส�วนกลาง 
ลักษณะเฉพาะของข&าราชการ และบทบาทของ National Personnel Authority ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย� การพัฒนาและประเมินบุคคล รวมท้ัง หลักแห�งความสําเร็จ 5 ประการ ของบริษัท Rakuten 
ได&แก� 1) ปรับปรุงเพ่ือความก&าวหน&าอยู�เสมอ 2) มุ�งม่ันในความเป%นมืออาชีพ 3) ต้ังสมมติฐาน ลงมือปฏิบัติ ทํา
ให&เกิดผล และพัฒนาให&เป%นระบบ 4) สร&างความพึงพอใจสูงสุดแก�ลูกค&า และ 5) ความเร็ว   

3. แนวคิดการพัฒนาองคIกรและบุคลากรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร  
ผู&เขียนได&วิเคราะห�สภาพป{ญหาของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในป{จจุบัน 

พบว�านโยบายการทํางานจากผู&บริหารไม�ต�อเนื่องเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู&บริหารบ�อย กระทรวงฯ ยังไม�มี
วัฒนธรรมและค�านิยมขององค�กรท่ีเด�นชัด ป{ญหาเรื่องช�องว�างระหว�างวัย (Generation Gap) ป{ญหาการ
ลาออกของบุคลากรสูง โดยเฉพาะข&าราชการรุ�นใหม� ยังขาดการประสานงานท่ีดี และการทํางานเป%นทีมท่ี
เข&มแข็ง อย�างไรก็ตาม กระทรวงฯ มีจุดแข็งในเรื่องของทักษะความรู&ความสามารถของผู&บริหารและบุคลากรท่ี
สามารถนํามาประยุกต�ใช&ในการทํางานได&อย�างดี  

ดังนั้น เพ่ือให&กระทรวงฯ มีการพัฒนาอย�างยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังจะเกิดข้ึน จึงขอ
เสนอแนวคิดสําหรับการพัฒนาองค�กรและบุคลากรของกระทรวงฯ ได&แก� 1) การมีทักษะในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง และมีการวางแผนปรับตัวเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังจะเกิดข้ึน (Change 
Management) เช�น การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เป%นต&น รวมท้ัง ภาวะผู&นํา จริยธรรม ความสามารถในด&าน
การบริหาร และความสามารถในการตัดสินใจในระดับผู&บริหาร 2) การเสริมสร&างวัฒนธรรมองค�กร ปลูกฝ{ง
จิตสํานึกให&บุคลากรมีความรักองค�กร รู&สึกถึงความเป%นเจ&าของ ตระหนักถึงประโยชน�ของประเทศชาติมากกว�า
ประโยชน�ส�วนตน ท้ังนี้ เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไว&ให&คงอยู�กับองค�กรได& 3) ควรให&มีการฝEกอบรมแก�
บุคลากรอย�างสมํ่าเสมอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วของเทคโนโลยี 4) การสนับสนุนให&มีการเพ่ิม
ความรู&ในการใช&ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน 5) ควรมีการถ�ายทอดงาน ความรู&ต�างๆ ให&แก�เพ่ือนร�วมงาน
และผู&ใต&บังคับบัญชา (KM) ด&วยวิธีการต�างๆ อย�างเป%นระยะ รวมท้ัง การฝEกปฏิบัติงานจริง (On the job 
training) 6) ควรให&มีการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ในระดับเจ&าหน&าท่ีเพ่ือให&มีทักษะความรู&ใน



   

 

หลากหลายด&าน และ 7) มีการสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพ การทํางานเป%นทีม และการสร&างแรงจูงใจและ
สภาพแวดล&อมท่ีดีในการทํางาน เป%นต&น 

การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลกรของกระทรวงฯ เป%นภารกิจสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะอย�างยิ่ง เม่ือ
ก&าวเข&าสู�การเปลี่ยนแปลงขององค�กร ข&าราชการและเจ&าหน&าท่ีจําเป%นต&องมีการเรียนรู&อย�างรวดเร็ว และพัฒนา
ตนเองเพ่ือให&สามารถปฏิบัติงานได&มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เพ่ือความสําเร็จของการสร&างคนท่ี
มีคุณภาพ และสร&างองค�กรให&มีการพัฒนาอย�างยั่งยืนต�อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                

 

ผู�นํา... มุมมองจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู� 

 

พรสวรรค� โพธิ์สว)าง       

นักกิจกรรมบําบัดชํานาญการพิเศษ 

กรมการแพทย�  

 

 ข&าพเจ&าได&มีโอกาสเข&าร�วมโครงการฝEกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะสําหรับข&าราชการ
ระดับ                ชํานาญการพิเศษ (Competency-Based Development Program Senior 
Professional Level) ประจํา                 ปp 2559 ซ่ึงจัดโดยสํานักงานข&าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
วัตถุประสงค�หลักของหลักสูตร คือเพ่ือเสริมสร&างความรู& ทักษะ และสมรรถนะด&านการบริหารจัดการองค�กรท่ีมี
ความสําคัญและจําเป%นให&กับผู&เข&ารับการอบรม โดย       เน&นการเสริมสร&างทักษะด&านการบริหารจัดการ อัน
เป%นทักษะสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ                 ส�วนราชการให&บรรลุเปwาหมายท่ีกําหนด 
อาทิ ภาวะผู&นํา การสื่อสาร การแก&ป{ญหาและการตัดสินใจ เป%นต&น เนื้อหาการฝEกอบรมแบ�งออกเป%น 2 ส�วน 
คือในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ̂น โดยการอบรมในประเทศไทยเป%นการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู&กับทีม
คณาจารย�ผู&ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล                  ในหัวข&อต�างๆ ประกอบด&วย 
1) Management Competency Development  2) Leadership & Strategic  3) Decision-Making 
Mindset  ส�วนการอบรมในประเทศญ่ีปุ̂นเป%นกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน�และประสบการณ�ให&กับผู&เข&ารับการ
อบรมผ�านการเยี่ยมชม ศึกษาดูงานหน�วยงานท่ีมีการบริหารจัดการองค�กรท่ีดีท้ังในหน�วยงานภาครัฐและเอกชน
ของประเทศญ่ีปุ̂น 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  

   

 จากการฝEกอบรมและศึกษาดูงานท้ังในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ̂น ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู&            กับผู&เข&ารับการอบรมท�านอ่ืนๆในหลากหลายประเด็น อาทิ โครงสร&างองค�กรและ
ลักษณะงานท่ีมีความหลากหลาย ตลอดจนมุมมอง แนวคิดและวิสัยทัศน�  ทําให&ข&าพเจ&าได&ตระหนักว�าโครงการ
ฝEกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะสําหรับข&าราชการระดับชํานาญการพิเศษนี้ เป%นโครงการท่ีดีและมี
ประโยชน�เป%นอย�างมาก การได&เข&าร�วมเป%นหนึ่งในผู&เข&ารับการอบรมนับเป%นโอกาสดียิ่งในการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบให&ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว&  นอกเหนือจาก
การพัฒนาตนเองแล&ว ข&าพเจ&ายังต&องการนําความรู&และประสบการณ�อันเป%นประโยชน�ท่ีได&จากการอบรมครั้งนี้



   

 

ไปถ�ายทอดแก�เพ่ือนร�วมงาน ตลอดจนบุคคลอ่ืนเท�าท่ีโอกาสจะอํานวย โดยในเบ้ืองต&นนี้ขอสรุปหนึ่งในประเด็น
สําคัญท่ีข&าพเจ&าได&เรียนรู&และเกิดความประทับใจ ได&แก� “ผู&นําท่ีมีประสิทธิภาพ”  

ผู�นําและภาวะผู�นํา 

    คําว�าผู&นํา (Leader) และภาวะผู&นํา (Leadership) เป%นคําท่ีใช&กันท่ัวไป คําจํากัด
ความหรือความหมายของท้ังสองคํานี้ ได&ถูกอธิบายไว&อย�างหลากหลายโดยนักวิชาการและนักทฤษฎีทางการ
บริหารหลายท�าน เช�น 

 

ผู�นํา คือ บุคคลท่ีสามารถชักจูงหรือชี้นําบุคคลอ่ืนให�ฏิบัติงานสําเร็จตามวัตถุประสงค%ท่ี
วางไว�ได�อย)างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (ยุทธนา พรหมณี)   

 

ผู�นํา หมายถึง บุคคลซ่ึงนํากลุ)มหรือพากลุ)มไปสู)วัตถุประสงค%หรือสู)จุดหมายท่ีวางไว� แม�แต)เพียงชี้แนะให�
กลุ)มไปสู)จุดหมายปลายทางก็ถือว)าเป0นผู�นํา ท้ังนี้รวมถึงผู�นําท่ีนํากลุ)มออกนอกลู)นอกทางด�วย (กวี วงศ�พุฒ) 

  

ภาวะผู�นํา หมายถึง  กระบวนการท่ีผู�นําใช�อิทธิพลหรืออํานาจท่ีตนมีอยู)ในการซักนําหรือ
โน�มน�าวให�ผู�ใต�บังคับบัญชาภายในองค%การหรือในกลุ)มคนในสถานต)าง ๆ  เพ่ือให�สมาชิกของกลุ)มได�ปฏิบัติ
หน�าท่ีของตนอย)างมีประสิทธิภาพท่ีสุดให�บรรลุเป5าหมายขององค%การ (ประสาน  หอมพูล)     

 

ภาวะผู�นํา หมายถึง พฤติกรรมส)วนตัวของบุคคลคนหนึ่งท่ีจะชักนํากิจกรรมของกลุ)มให�
บรรลุเป5าหมายร)วมกัน (Yuki. 1998)                        

                     

จากนิยามต�างๆอาจสรุปได&ว�า ผู&นํา หมายถึงตัวบุคคลหรือกลุ�มบุคคล ซ่ึงอาจมีตําแหน�งอย�าง
เป%นทางการหรือไม�เป%นทางการก็ได& ส�วนภาวะผู&นํา หมายถึง ความสามารถของบุคคลหรือกลุ�มบุคคลในการทํา
ให&สมาชิกในกลุ�มหรือองค�กรดําเนินการเพ่ือไปสู�การบรรลุเปwาหมายของกลุ�ม 

  

 นอกเหนือจากการให&นิยามท่ีหลากหลาย ยังมีการจําแนกผู&นําออกเป%นหลายรูปแบบ อาทิ 
Prof. Robert J House แบ�งผู&นําออกเป%น 4 รูปแบบ ประกอบด&วย 1) แบบชี้นํา (Directive Leadership) 2) 
แบบสนับสนุน (Supportive Leadership)  3) แบบเน&นสัมฤทธิผล (Achievement-Oriented) และ 4) แบบ
มีส�วนร�วม (Participative Leadership) ซ่ึงแต�ละรูปแบบล&วนมีข&อดีข&อด&อยต�างกัน ยากท่ีจะบอกได&ว�าแบบใดดี

ท่ีสุด ตามความเห็นของข&าพเจ&า ลกัษณะของผูน้าํที�ดีควรเป็นผสมผสานกนัอยา่งเหมาะสมทั งความเด็ดขาด



                                                

 

และประนีประนอม สิ�งสําคญัอีกประการหนึ�งคือรูปแบบหรือพฤติกรรมผู&นําควรมีความยืดหยุ�นและสามารถ
ปรับเปลี่ยนให&เหมาะสมกับสถานการณ�และบริบทต�างๆ  

 

 

สมรรถนะสําคัญต�อการเปKนผู�นําที่มีประสิทธิภาพ  

การจะเป%นผู&นําท่ีมีประสิทธิภาพต&องประกอบด&วยคุณลักษณะหลายประการ ข&าพเจ&าขอ
ยกตัวอย�างคุณลักษณะสําคัญบางประการของผู&นําท่ีดี ดังนี้ 

 
o ทักษะด�านการส่ือสาร  

การสื่อสารเป%นหัวใจหลักของการทํางานและถือเป%นศิลปะอย�างหนึ่ง การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพไม�
เพียงทําให&งานประสบความสําเร็จ แต�ยังสร&างเสริมความเข&าใจระหว�างผู&ปฏิบัติงานและสร&างบรรยากาศการ
ทํางานท่ีดีอีกด&วย การสื่อสารประกอบด&วยทักษะหลักสองด&าน คือทักษะการส�งสารและทักษะการรับสาร  ใน
การส�งสาร ผู&ส�งสารควรเลือกรูปแบบของภาษา น้ําเสียงและภาษากายขณะสื่อสารให&เหมาะกับผู&รับสารและ
เหมาะสมกับสถานการณ� ในบางกรณีการใช&คําพูดท่ีเป%นทางการจะทําให&เกิดความน�าเชื่อถือ แต�ในบางกรณีอาจ
ทําให&เกิดความอึดอัด ไม�เป%นกันเอง ผู&ส�งสารจึงควรพิจารณาให&เหมาะสมนอกจากนั้นควรเน&นความถูกต&อง 
ชัดเจนของข&อมูลท่ีต&องการสื่อ เพ่ือลดความผิดพลาด บิดเบือนหรือไม�ครบถ&วนของข&อมูล  ส�วนในการรับสาร
ต&องใช&ทักษะการฟ{ง การวิเคราะห� ตีความ และสรุปเนื้อหาของสารท่ีได&รับ รวมท้ังต&องทําใจเป%นกลาง ไม�มีอคติ
ต�อท้ังสารและผู&ส�งสาร สรุปได&ว�าผู&นําท่ีมีประสิทธิภาพนั้นควรมีทักษะท้ังการเป%นผู&รับสารและผู&ส�งสารท่ีดี  

 
o ทักษะด�านการตัดสินใจ  

ในการปฏิบัติงานต&องมีการตัดสินใจในเรื่องต�างๆอยู�เสมอโดยเฉพาะอย�างยิ่งในบุคคลท่ีเป%นผู&บริหาร
หรือผู&นํา การตัดสินใจท่ีดีควรมีการพิจารณาและวิเคราะห�อย�างรอบคอบบนพ้ืนฐานของข&อมูลท่ีครบถ&วน การ
ด�วนตัดสินใจโดยไม�ไตร�ตรอง และปราศจากความครบถ&วนของข&อมูลอาจนํามาถึงผลเสียท้ังต�อบุคคลและ
องค�กร  ในบางกรณีควรขอคําแนะนําหรือความคิดเห็นจากผู&อ่ืนประกอบการตัดสินใจ เช�น เพ่ือนร�วมงาน 
ผู&บังคับบัญชาหรือแม&แต�ผู&ใต&บังคับบัญชา เพราะจะทําให&ได&ข&อมูลท่ีหลากหลายและครบถ&วนยิ่งข้ึนเนื่องจากแต�
ละบุคคลย�อมมีมุมมองท่ีแตกต�างกัน ผู&นําควรมีความเด็ดเด่ียวในการตัดสินใจและคาดการณ�ล�วงหน&าถึงผลท่ีจะ
เกิดข้ึนหลังการตัดสินใจและยอมรับผลดังกล�าวไม�ว�าจะเป%นผลเชิงบวกหรือลบ กล�าวคือควรตัดสินใจโดยยึด
หลักเหตุผลและความถูกต&อง และยอมรับผลของการตัดสินใจนั้นไม�ว�าผลจะเป%นเช�นไร กรณีตัดสินใจผิดพลาด 
ควรนํามาเป%นบทเรียนและเพ่ิมความระมัดระวังในการตัดสินใจครั้งต�อไป 

 
o ทักษะด�านการประสานสัมพันธI  



   

 

ความสัมพันธ�ท่ีดีของบุคลากรนอกจากทําให&งานประสบความสําเร็จแล&วยังทําให&บุคลากรทํางานอย�าง
มีความสุข ซ่ึงความสัมพันธ�ท่ีดีจะเกิดได&เม่ือบุคลากรมีความความเคารพ ให&เกียรติและเข&าใจต�อกันเป%นพ้ืนฐาน 
การสร&างบรรยากาศและวัฒนธรรมการทํางานท่ีดีเป%นส�วนหนึ่งท่ีส�งผลให&เกิดความสัมพันธ�ท่ีดีของบุคลากรได& 
ดังนั้นผู&นําควรเปoดโอกาสให&บุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นอย�างอิสระบนพ้ืนฐานของสิทธิและ
หน&าท่ี ในขณะเดียวกันต&องรับฟ{งความคิดเห็นของผู&อ่ืน ให&เกียรติเพ่ือนร�วมงานและปฏิบัติต�อกันด&วยความ
เปoดเผยและจริงใจ ท้ังนี้ผู&บริหารหรือผู&นําในองค�กรควรกระทําเป%นตัวอย�าง จะทําให&ผู&ใต&บังคับบัญชามีความ
ศรัทธา เชื่อม่ันและปฏิบัติตาม อันจะทําให&เกิดการประสานสัมพันธ�ท่ีดีข้ึนได&  

 
o ทักษะด�านการสอนงาน  

การสอนงานเป%นกระบวนการในการพัฒนาคนให&เกิดทักษะ ผ�านทางการถ�ายทอดความรู&ความ
เชี่ยวชาญ ระหว�างบุคคลหรือกลุ�มบุคคล เป%นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรูปแบบหนึ่งอันจะนําไปสู�การพัฒนา
งานในลําดับถัดไป จัดเป%นบทบาทหนึ่งท่ีสําคัญของผู&นําท่ีมักต&องกํากับ สอนงาน ให&คําแนะนําปรึกษาแก�
ผู&ใต&บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร�วมงานอยู�เสมอ การสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพทําให&ผู&รับการสอนเกิดการเรียนรู& 
สามารถปฏิบัติงานได&อย�างถูกต&อง ลดความผิดพลาดและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป%นการ
ส�งเสริมการเรียนรู&และประสานสัมพันธ�ท่ีดีต�ออีกด&วย การสอนงานทําได&หลายรูปแบบ เช�น การให&คําแนะนํา 
(counseling) การเป%นพ่ีเลี้ยง (mentoring) การฝEกปฏิบัติจริง (on the job training) เป%นต&น หลักสําคัญคือ
ผู&นําควรเชื่อม่ันว�าบุคลากรทุกคน ทุกระดับมีศักยภาพท่ีจะเรียนรู&และพัฒนาตนเองหากได&รับโอกาสท่ีเหมาะสม 
ในขณะเดียวกันต&องยอมรับความแตกต�างระหว�างบุคคลและเลือกวิธีการสอนให&เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู&
ของแต�ละบุคคล นอกจากนี้ควรต้ังความคาดหวังต�อผลการสอนงานบนพ้ืนฐานความเป%นจริง ไม�คาดหวังสูง
จนเกินไปและควรมอบหมายงานให&เหมาะกับความสามารถของแต�ละบุคคล  

 
o    วิสัยทัศนI  

“วิสัยทัศน�” คือ ทิศทางขององค�กรในอนาคต ผู&นําต&องมีความเข&าใจท่ีชัดเจนถึงวิสัยทัศน�ขององค�กร 
และรู&ว�าต&องขับเคลื่อนองค�กรไปอย�างไรเพ่ือให&บรรลุวิสัยทัศน� มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง มี
ความรู&และข&อมูลท้ังด&านนโยบาย การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและองค�ความรู&อ่ืนๆท่ีเก่ียวข&อง ซ่ึง
ต&องเกิดจากการเรียนรู&เป%นระบบอย�างต�อเนื่อง นอกจากนี้ควรมีมุมมองท่ีกว&างไกลและก&าวทันการเปลี่ยนแปลง
ต�างๆท่ีส�งผลต�อการบรรลุวิสัยทัศน�ดังกล�าว 
 
o คุณธรรม จริยธรรม  

 “คุณธรรม” คือ สภาวะจิตที�เป็นไปในแนวทางที�ถูกตอ้ง ดีงาม เป็นตวักาํหนดให้บุคคลประพฤติตน
ในกรอบที�ดีและเหมาะสม ส่วน “จริยธรรม” คือ ความประพฤติหรือการปฏิบติัที�สะทอ้นคุณธรรมภายใน



                                                

 

จิตใจออกมาเป็นรูปธรรม  ผูน้าํที�ดีควรมีทั งคุณธรรมและจริยธรรม ไดแ้ก่ การครองตนให้อยูใ่นหลกัศีลธรรม
และหลกักฎหมาย ยึดม่ันในความถูกต&องดีงาม มีความซ่ือสัตย�สุจริต และถือประโยชน�ส�วนรวมสําคัญกว�า
ประโยชน�ส�วนตน ปฏิบัติตนเป%นตัวอย�างท่ีดีแก�ผู&ใต&บังคับบัญชาท้ังในด&านการปฏิบัติงานและชีวิตส�วนตัว 
คุณลักษณะข&อนี้จัดเป%นข&อท่ีสําคัญท่ีสุดไม�เพียงต�อการเป%นผู&นําท่ีดีเท�านั้น หากสําคัญต�อการเป%น “มนุษย�” ซ่ึงมี
ความหมายว�า “ผู&มีใจสูง” อีกด&วย    

 

นอกเหนือจากสมรรถนะสําคัญต�อการเป%นผู&นําท่ีมีประสิทธิภาพท่ีกล�าวมาข&างต&น ยังมีสิ่ง
สําคัญอีกประการท่ีข&าพเจ&าเห็นว�าผู&นําทุกคนตลอดจนข&าราชการทุกระดับควรตระหนักและยึดถือเป%นหลักใน
การปฏิบัติงานราชการคือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ&าอยู�หัว ท่ีทรงพระราชทานแก�ข&าราชการ
พลเรือนเนื่องในวันข&าราชการพลเรือน  ประจําปp พ.ศ. 2559 ท่ีว�า 

 

การปฏิบัติงานทุกอย)างของข�าราชการ มีผลเก่ียวเนื่อง 

ถึงประโยชน%ส)วนรวมของประเทศชาติและประชาชนทุกคน 

ข�าราชการทุกฝCายทุกระดับ จึงต�องระมัดระวังการปฏิบัติทุกอย)าง 

ให�สมควรและถูกต�องด�วยหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม 

ข�อสําคัญ เม่ือจะการใด ต�องคิดให�ดี โดยคํานึงถึงผลท่ีจะ 

เกิดข้ึนให�รอบคอบและรอบด�าน เพ่ือให�งานท่ีทําบังเกิดผลดี 

ท่ีเป0นประโยชน%แท�แต)อย)างเดียว 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



   

 

ทีมงานที่มปีระสิทธิภาพในการรองรับภารกิจภายในสํานักงานข�าราชการการเมือง 
 

ภคนันท� ศิลาอาสน�  
นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป%นหน�วยงานท่ีมีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากหัวหน&าส�วนราชการ ได&แก� 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป%นข&าราชการการเมือง เป%นหน�วยงานท่ีรองรับภารกิจอํานวยการและ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ�นดินของนายกรัฐมนตรี รวมท้ัง มีบทบาทสําคัญในการเสริมสร&างภาพลักษณ�
อันดีให&แก�นายกรัฐมนตรี  

บุคลากรของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได&รับการฝEกฝนให&สามารถปฏิบัติหน&าท่ีภายใต&สภาวะท่ีมี
แรงกดดันสูง มีความยืดหยุ�น มีความสามารถในการแก&ไขป{ญหาเฉพาะหน&า สามารถปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงได&อย�างรวดเร็ว คุ&นเคยกับการทํางานกับนักการเมือง และได&รับความไว&วางใจในการปฏิบัติภารกิจ
พิเศษท่ีได&รับมอบหมายตามนโยบายเร�งด�วนของรัฐบาลมาโดยตลอด หากจะอธิบายจากวิสัยทัศน�ตาม
แผนปฏิบัติราชการท่ีกําหนดไว&ว�าสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป%นหน�วยงานท่ีมีความเป%นเลิศในการ
อํานวยการและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ�นดินของนายกรัฐมนตรี ภารกิจส�วนใหญ�จึงจะต&องใช& “ทักษะ” 
สําคัญหลายประการ อาทิ องค�ความรู&ทางวิชาการในการกลั่นกรองงาน มีความสามารถในการทํางาน
เลขานุการได&ดี และมีศิลปะในการประสานราชการ 

  งานช�วยอํานวยการฝ^ายการเมือง ต้ังแต�นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ^ายการเมือง ตลอดจนท่ีปรึกษาทุกท�าน
ท่ีเป%นตําแหน�งทางการเมือง หรือท่ีมักเรียกกันว�า “งานหน&าห&อง”  ซ่ึงในป{จจุบันเป%นความรับผิดชอบของ 
กองงานนายกรัฐมนตรี จึงไม�ได�ทําหน�าท่ีเพียงแค�งานเลขานุการ 

  ในป{จจุบัน มีโมเดลท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส�งไปประจําสํานักงานข&าราชการการเมือง คือ 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผน เพ่ือทํางานวิชาการ 1 คน ฝ^ายบริหารท่ัวไป 1-2 คน เพ่ือทําหน&าท่ีธุรการ  
รับ-ส�ง และจัดเก็บเอกสาร มีแม�บ&านประจําสํานักงาน 1-2 คน นอกนั้นจะเป%นข&าราชการท่ีมาช�วยราชการจาก
หน�วยงานอ่ืน โดยอาจเป%นข&าราชการจากหน�วยงานท่ีรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีกํากับดูแล 

  อย�างไรก็ดี ท่ีผ�านมาโมเดลนี้อาจยังไม�สามารถรับรองความมีประสิทธิภาพของแต�ละสํานักงานได&  
เพราะสภาพป{ญหาท่ีเกิดข้ึนในทุกรัฐบาล คือ แต�ละสํานักงานมีภารกิจงานประจําด&านเอกสารเป%นจํานวนมาก  
ขาดนักวิเคราะห�งานด&านวิชาการ บุคลากรท่ีเป%นนักวิเคราะห�มีไม�เพียงพอท่ีจะส�งไปประจําทุกสํานักงาน และ
ด&วยภารกิจงานประจําจํานวนมากนี้ ส�งผลให&บุคลากรไม�มีเวลา ไม�สามารถไปฝEกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะท่ี
จําเป%นของตนเองได& นอกจากนี้ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกําลังเผชิญกับการขาดแคลนอัตรากําลังใน 



                                                

 

อนาคตอีกไม�เกิน 5 ปp บุคลากรอาวุโสท่ีมีประสบการณ�จะเกษียณอายุราชการไปถึง 1 ใน 5 ของจํานวน
ข&าราชการท้ังหมด อาจเกิดป{ญหาช�องว�างระหว�างวัย (Generation Gap) ขาดการหมุนเวียนงาน (Job Rotation)   
และท่ีสําคัญในป{จจุบันยังขาดแผนการพัฒนารายบุคคลท่ีจําเป%นต�อการพัฒนาสมรรถนะของข&าราชการ 

  เม่ือต�องเผชิญกับความท�าทายเช�นนี้แล�ว ภาพท่ีต�องการจะเห็นในสํานักงานท่ีมีประสิทธิภาพคืออะไร ? 
แล�วควรต�องดําเนินการอย�างไรจึงจะเกิดภาพนั้น  

ภาพท่ีต�องการเห็น คือ สํานักงานเล็ก ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพสูง  มีการประสานกําลังทํางานกันเป%นทีม
ได&อย�างมีประสิทธิภาพ (Synergy) เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการปฏิบัติงาน  การรวมตัวกันทํางานเป%นทีมต&อง
เกิดผลลัพธ�ท่ีเหนือกว�างานท่ีแต�ละคนทําแล&วมารวมกัน หนึ่งบวกหนึ่งต&องได&มากกว�าสอง ต&องเกิดองค�ความรู&
เพ่ิมข้ึน ความหลากหลาย (diversity) ของบุคลากรในทีมคือจุดแข็ง ไม�ใช�จุดอ�อนท่ีทําให&เกิดความขัดแย&ง  ซ่ึง
การแลกเปลี่ยนความเห็นกันในทีมจะก�อให&เกิดความคิดสร&างสรรค� (creativity) ในการพัฒนางาน เป%นแรงบวก
ท่ีจะสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  ตลอดจนต&องเป%นสํานักงานท่ีมีการใช&เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช�วยอํานวยความ
สะดวกในการทํางาน ให&เกิดความรวดเร็ว และเพ่ือประโยชน�ในการจัดการองค�ความรู&ภายในสํานักงาน  

  การเปลี่ยนแปลงไปสู�สํานักงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงข&างต&น จึงควรมุ�งเน&นไปท่ีการพัฒนาทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพราะการกลั่นกรองงานภายในสํานักงานฝ^ายการเมือง ต&องมีบุคลากรท่ีมีองค�ความรู&ในเรื่องท่ี
จําเป%นในด&านต�าง ๆ อาทิ การประชุมคณะรัฐมนตรี ระเบียบ กฎหมาย การเงินและงบประมาณ การ
ต�างประเทศ การประสานงานคณะกรรมการต�าง ๆ หรือภารกิจพิเศษตามท่ีได&รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี  
ซ่ึงในความเป%นจริง ไม�มีใครท่ีรอบรู&ทุกด&านภายในคนคนเดียว และอาจไม�ง�ายนักท่ีจะยืมตัวข&าราชการท่ี
เชี่ยวชาญเฉพาะด&านนี้จากหน�วยงานต�าง ๆ มาช�วยราชการ 

การพัฒนาทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพนั้น Margerison-McCann ได&เสนอไว&ว�าทีมงานท่ีประสบ
ความสําเร็จนั้น จะต&องมีสมาชิกในทีมท่ีมีทักษะความเชี่ยวชาญอย�างน&อย บทบาทใดบทบาทหนึ่ง ดังนี้  

• มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการรวบรวมข&อมูล ค&นหาข&อมูล (Advising)  

• มีความคิดริเริ่ม สร&างสรรค� (Innovating) 

• มีความเชี่ยวชาญการนําเสนอในโอกาสต�าง ๆ การให&ข&อมูลข�าวสาร (Promoting) 

• มีความสามารถท่ีจะพัฒนาวิธีการทํางานใหม� ๆ หรือประยุกต�ใช&ในโอกาสท่ีเหมาะสม (Developing) 

• มีความสามารถในการวางแผน จัดระบบ เตรียมการ กําหนดแนวทางในการทํางานของกลุ�ม (Organising) 

• มีความสามารถในการทํางานให&ได&ผลลัพธ� (Producing) 

• มีการตรวจสอบระบบการทํางาน (Inspecting) 

• มีการรักษามาตรฐานในการทํางาน (Maintaining) 

 

 

 



   

 

ประการสุดท&าย คือ ต&องมีผู&ท่ีมีบทบาทในการประสานเชื่อมโยง (Linking) ซ่ึงหมายถึง ผู&นําทีม จะมี
ความสําคัญอย�างมากในการทําหน&าท่ีประสานสัมพันธ� ความเชื่อมโยงองค�ประกอบท้ังหมดเข&าด&วยกัน  

เม่ือมีบุคคลท่ีมีคุณลักษณะข&างต&นเป%นทีมงานแล&ว ป{จจัยแห�งความสําเร็จ (Key Success) ท่ีจะทําให&
ทีมงานสามารถทํางานท่ีได&รับมอบหมายบรรลุผลสําเร็จดังท่ีคาดหวังไว& มีดังนี้ 

 1) การสร�างเปXาหมายการทํางานร�วมกัน ซ่ึงเปwาหมายดังกล�าวต&องเป%นเปwาหมายท่ีดี และ
สร&างผลงานท่ีมีคุณค�ามากข้ึนกว�าเดิม 

2) มีแผนการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเปKนระบบ มีการรวบรวมข&อมูลให&เป%นป{จจุบัน และนําข&อมูลท่ีมีมา
ใช&ได&อย�างเหมาะสม  

3) มีการแบ�งหน�าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน  ทุกคนในทีมต&องได&รับทราบข&อมูลท่ีเท�ากัน  ทุกคนทราบ
หน&าท่ีของตนเอง มีความไว&วางใจกัน และเห็นภาพรวมของงานในสํานักงาน 

4) มีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปKนให�แก�ผู�นําทีม และทีมงาน เพราะ “คน” เป%นป{จจัยสําคัญท่ีจะ
ทําให&เกิดการเปลี่ยนแปลง 

5) มีการประเมินผลการทํางาน และจัดทําตัวช้ีวัดร�วมกันภายในทีม การกําหนดกรอบวัดมาตรฐาน
ความสําเร็จ จะเป%น feedback กลับไปให&ผู&ร�วมงานและผู&บังคับบัญชา เป%นสิ่งสําคัญมากท่ีจะทําให&เห็นจุดอ�อน
จุดแข็งของตนเองและทีมงาน เกิดความเข&าใจและต&องการจะพัฒนาสมรรถนะท่ียังขาดหายไป 

6) ได�รับการสนับสนุนจากผู�บังคับบัญชา ท้ังในรูปแบบท่ีเป%นทางการและไม�เป%นทางการ มี
ความสําคัญอย�างยิ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงาน เพราะหากไม�ได&รับการสนับสนุนจากผู&บังคับบัญชา
ในทุกระดับอย�างจริงจัง และได&รับการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรอย�างเหมาะสมแล&ว เป%นเรื่องยากท่ีจะ
พัฒนาทีมงานได&ตามเปwาหมายท่ีตั้งไว&  
     ดังนั้น ประเด็นการพัฒนาศักยภาพ “คน” จึงนับว�ามีความสําคัญท่ีสุด และเป%นป{จจัยท่ีทําให&ทีม
ประสบความสําเร็จ  จากการศึกษาป{จจัยแห�งความสําเร็จของ Rakuten ซ่ึงเป%นบริษัท E-Commerce ขนาด
ใหญ�ของญ่ีปุ̂นท่ีเติบโตอย�างรวดเร็ว มีสินค&าบนระบบออนไลน�มากกว�า 299 ล&านรายการ มียอดขายสูงถึง 9.1 
ล&านล&านเยน มีพนักงานท่ัวโลกประมาณ 17,000 คน พบว�าบริษัทได&พัฒนารูปแบบธุรกิจและสภาพแวดล&อม
ขององค�กรให&เอ้ืออํานวยต�อการไปสู�เปwาหมายดังกล�าว โดยได&สร&างวัฒนธรรมองค�กรให&แข็งแกร�งภายใต&วิถีแห�ง 
Rakuten เป%นคู�มือปฏิบัติงาน และใช&ในการพัฒนาบุคลากรด&วย โดยบุคลากรของ Rakuten ต&องรู&ว�า
จรรยาบรรณขององค�กรคืออะไร แนวคิด หรือ position ขององค�กรคืออะไร และมีวิธีการทํางานอย�างไร ท้ังนี้
หนทางสู�ความสําเร็จของ Rakuten จะมุ�งเน&นท่ีการทํางาน “ด&วยแรงบันดาลใจอย�างมืออาชีพ” มีการ
พัฒนาการทํางานอยู�เสมอ ต้ังคําถามและพร&อมท่ีจะลงมือปฏิบัติให&เกิดผล ยึดถือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค&า 
และการแข�งขันด&วยความเร็ว  การฝEกอบรมบุคลากรของ Rakuten จะแบ�งการพัฒนาตามอายุงาน คือ พัฒนา
ในระดับเจ&าหน&าท่ี พัฒนาผู&นํา พัฒนาทักษะความรู&ด&านธุรกิจ และพัฒนาเพ่ือความก&าวหน&าตามสายงาน ซ่ึง
หมายรวมถึง การหมุนเวียนงาน เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะของบุคลากร   



                                                

 

     

เม่ือผู&นําและทีมงานเป%นสิ่งท่ีทําให&องค�กรเกิดการเปลี่ยนแปลง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึง
ควรพิจารณาคุณลักษณะของผู&นําทีมท่ีดี และคุณลักษณะของทีมงานท่ีเหมาะสมท่ีจะทํางานกับฝ^ายการเมืองว�า
ควรมีคุณลักษณะเช�นไร และดําเนินการสรรหา และพัฒนาบุคลากรให&ตรงตามความต&องการ กล�าวคือ 
ผู&อํานวยการกลุ�มงาน หรือหัวหน&าสํานักงานฝ^ายการเมือง ควรมีความพร&อมในเรื่อง “ภาวะผู&นํา” เป%นผู&นําท่ี
พร&อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความรู&และทักษะในการให&คําแนะนําแก�ผู&ร�วมงาน สามารถตัดสินใจแก&ไขป{ญหาได&
อย�างมีประสิทธิภาพ เป%นต&นแบบท่ีน�าชื่นชม มีความเสียสละ และสามารถสร&างแรงบันดาลใจในการทํางานให&
ผู&ร�วมงานได& 

    ในส�วนคุณลักษณะของทีมงานท่ีจะทํางานกับฝ^ายการเมือง ท่ีมักต&องการคนท่ีสามารถทุ�มเทเวลา
ให&แก�การทํางานอย�างเต็มท่ี สามารถตอบสนองนโยบายได&อย�างรวดเร็วและมีความถูกต&องแม�นยํา ด&วยลักษณะ
งานเช�นนี้ ทีมงานจึงต&องมีทัศนะคติเชิงบวก  มีเทคนิคการสื่อสาร มีทักษะในการประสานงาน มีความสามารถ
ในการแก&ไขป{ญหา มีความรู&และกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห� และสามารถใช&เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ทํางานได&เป%นอย�างดี  

    คุณลักษณะท่ีจําเป%นเหล�านี้ เป%นเหตุผลให&หน�วยงานต&องให&ความสําคัญแก�การจัดทําแผนพัฒนา
สมรรถนะท่ีบุคลากรแต�ละคนยังขาดอยู� ได&แก� จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล มีการหมุนเวียนงาน มีกระบวนการ
สอนงานและให&คําปรึกษา หรือส�งไปฝEกอบรมในหลักสูตรท่ีจําเป%น อาทิ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู&นํา 
หลักสูตรกฎหมาย และการตัดสินใจเชิงนโยบาย แม&ว�าการเรียนรู&งานส�วนใหญ�ของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีจะเป%นแบบ On the job training ก็ตาม 

     สรุปได&ว�า การพัฒนาทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะรองรับภารกิจของสํานักงานฝ^าย
การเมืองภายในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได&นั้น ควรพัฒนา “ผู&นํา” ท่ีมีทักษะในการประสานงาน และ
ประสานใจ สามารถสร&างบรรยากาศท่ีดี สร&างแรงจูงใจในการทํางาน สร&างทีมงานท่ีมีความห�วงใยไว&เนื้อเชื่อใจ
กัน และควรพัฒนา “ทีมงาน”  ท่ีมีความรอบรู&ในสาขาท่ีจําเป%น และรู&ว�ามีเปwาหมายอะไรท่ีต&องรับผิดชอบ
ร�วมกัน  โดยทุกคนในทีมต&องให&ความสําคัญแก� “การฟ:ง” ซ่ึงกันและกัน เพ่ือการติดต�อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
ลดความขัดแย&งภายในทีมงาน ช�วยให&ทีมงานได&รับรู&ป{ญหาและพัฒนาระบบการทํางานร�วมกัน นําไปสู�
ความสําเร็จตามวิสัยทัศน�ขององค�กร 

 
 
 
 

 
 
 



   

 

การผลักดันกรมวิทยาศาสตรIบริการสู�ยุคใหม�  

 

  ภูวดี ตู+จินดา 

นักวิทยาศาสตร�ชํานาญการพิเศษ 

กรมวิทยาศาสตร�บริการ 

 

 หากมีใครขอให&ผู&เขียนเล�าย�อๆ ถึงหัวใจสําคัญท่ีได&เรียนรู&จากการอบรมครั้งนี้ ผู&เขียนจะสรุป
สั้นๆ สองประการ นั่นคือ  

1. Simplicity is the Key หรือ ความเรียบง�าย ไม�ซับซ&อนและชัดเจน คือ กุญแจสําคัญ ไม�ว�าจะเป%น
โจทย�ของป{ญหา หรือ การแก&ป{ญหา 

2. The Butterfly Effect is real นั่นคือ ทุกอย�างมีความเชื่อมโยงและส�งผลกระทบถึงกัน การ
เปลี่ยนแปลงในจุดหนึ่ง สามารถผลักดันให&เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังระบบได&  

 ซ่ึงหลักการนี้ นอกจากจะสามารถนําไปใช&ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให&
เกิดผลสัมฤทธิ์แล&ว ยังสามารถนําไปประยุกต�ใช&ในการดําเนินชีวิตได&อีกด&วย 

ก�อนจะเชื่อมโยงการเรียนรู&ไปสู�การพัฒนาการปฏิบัติราชการนั้น ผู&เขียนขอแนะนําองค�กรท่ีปฏิบัติ
ราชการอยู� คือ กรมวิทยาศาสตร�บริการ ซ่ึงเป%นหน�วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มี
ภารกิจเก่ียวกับการให&บริการทางวิทยาศาสตร� โดยการดําเนินการกํากับดูแล ส�งเสริม วิจัยพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี รวมท้ังเป%นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีของประเทศ เพ่ือ
เสริมสร&างการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแข�งขันของประเทศ และการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย�างยั่งยืน มีอํานาจหน&าท่ีโดยย�อคือ 

1. พัฒนาคุณภาพห&องปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของห&องปฏิบัติการให&เป%นท่ี
ยอมรับของนานาประเทศ 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรห&องปฏิบัติการ โดยการบริหารจัดการศึกษาและฝEกอบรม 
3. พัฒนาหอสมุดและศูนย�สารสนเทศวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
4. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชุมชุน 
5. เป%นสถานปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีของประเทศ โดยให&บริการวิเคราะห�

ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ� รวมท้ังสอบเทียบความถูกต&องเท่ียงตรงของเครื่องมือและอุปกรณ�
วัด 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให&เป%นอํานาจหน&าท่ีของกรม หรือตามท่ีกระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 



                                                

 

วิสัยทัศน�ของกรมวิทยาศาสตร�บริการในป{จจุบันคือ เป%นแหล�งอ&างอิงทางวิชาการ และมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ท่ีเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของภาคการผลิตและภาคบริการในระดับสากล 

 

 
ภาพท่ี 1 โครงสร&างองค�กรกรมวิทยาศาสตร�บริการ (ข&อมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2559) 

 

โดยท่ีผู&เขียนปฏิบัติราชการในหน&าท่ีหัวหน&ากลุ�มเยื่อและกระดาษ ซ่ึงเป%นหน�วยงานหนึ่งในโครงการ
ฟoสิกส�และวิศวกรรม หน&าท่ีโดยย�อของกลุ�มเยื่อและกระดาษ คือ   

1. เป%นห&องปฏิบัติการเชี่ยวชาญเฉพาะด&านเยื่อและกระดาษ เพ่ือทดสอบสมบัติวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ�
เยื่อและกระดาษ โดยใช&เครื่องมือหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการประเมินคุณภาพวัตถุดิบเพ่ือใช&ใน



   

 

การผลิตเยื่อและกระดาษ การควบคุมคุณภาพสินค&าเยื่อและกระดาษ สําหรับการอุปโภค/บริโภค
ภายในประเทศ การส�งออก/การนําเข&า ให&เป%นไปตามข&อกําหนดของกฎหมาย และมาตรฐาน
ต�างๆ เช�น มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม ฉลากเขียว เป%นต&น 

2. ศึกษาวิจัย/พัฒนาเทคโนโลยี ด&านเยื่อและกระดาษ เพ่ือสร&างนวัตกรรม พัฒนาขบวนการผลิต 
และพัฒนาคุณภาพสินค&า เป%นการเพ่ิมศักยภาพและส�งเสริมความสามารถในการแข�งขันด&าน
อุตสาหกรรม พัฒนาเทคนิคด&านวิเคราะห�ทดสอบ รวมท้ังติดตามและศึกษาความเคลื่อนไหวของ
มาตรฐานต�างๆ ข&อบังคับต�างๆ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการทดสอบให&ทันสมัย ตอบสนองความ
ต&องการของผู&รับบริการ และสร&างฐานข&อมูลด&านสิ่งแวดล&อม อันเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมเยื่อ
และกระดาษ รวมท้ังพัฒนาการผลิตวัสดุอ&างอิงต�างๆ ท่ีใช&ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ 
รวมถึงการพัฒนาห&องปฏิบัติการด&านเยื่อและกระดาษให&เป%นห&องปฏิบัติการอ&างอิง เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการทดสอบของห&องปฏิบัติการท้ังในและต�างประเทศ 

3. เพ่ิมขอบข�ายและรักษาระบบประกันคุณภาพห&องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 
4. ให&คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการ รวมท้ังการให&บริการทํางานวิจัยเพ่ือแก&ป{ญหาต�างๆ 

เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ส�งเสริมและสนับสนุนการถ�ายทอดเทคโนโลยีด&าน
เยื่อและกระดาษ แก�อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ผู&ประกอบการ และประชาชนท่ัวไป  

5. ให&บริการด&านการสอบเทียบเครื่องมือ รวมท้ังพัฒนากรรมวิธีการสอบเทียบเครื่องมือ ซ่ึง
เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ 

6. ปฏิบัติงาน สร&างความร�วมมือทางวิชาการด&านเยื่อและกระดาษกับองค�กรต�างๆ ท้ังในและ
ต�างประเทศ รวมท้ังเป%นตัวแทนของประเทศไทยในการทํางานร�วมกับองค�กรระดับนานาชาติอัน
เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ เช�น ISO และ TAPPI 

7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได&รับมอบหมาย ตามนโยบายรัฐบาลและกรมวิทยาศาสตร�บริการ เช�น การ
ถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�ชุมชน (OTOP) เป%นต&น 

อัตรากําลังคนป{จจุบัน ไม�รวมตัวผู&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 ต�างๆ 2 คน (Gen X 1 คน, Gen Y 1 คน)  
และ มีตําแหน�งข&าราชการ 1 ตําแหน�งและพนักงานราชการ 1 ตําแหน�ง ซ่ึงว�างลงและอยู�ระหว�างการ
ดําเนินการหาบุคลากรทดแทนบุคลากรเดิม 

 ความท&าทายในการบริหารงานกลุ�มเยื่อและกระดาษ คือ การบริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงมี
จํานวนจํากัดและมีความแตกต�างกันทุกด&านกับหน&างานท่ีหลากหลาย จนสามารถยกระดับความสามารถของ
กลุ�มเยื่อและกระดาษ เพ่ือตอบสนองการเติบโตของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ และเปwาหมายของกรม
วิทยาศาสตร�บริการได&ในอนาคต ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดท่ีได&เรียนรู&จากการอบรมดังต�อไปนี้ 

 

Good beginning = Good recruitment (การเริ่มต�นท่ีดี เริ่มจากการมีบุคลากรท่ีดี) 



                                                

 

จากการดูงานท่ี จากการดูงานหน�วยงานราชการของประเทศญ่ีปุ̂น นั่นคือ National Personnel 
Authority (NPA), Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) และ Ministry of Finance 
(MOF) และบริษัทเอกชนคือ Hitachi และ Rakuten พบว�าไม�ว�าจะเป%นหน�วยงานราชการหรือบริษัทเอกชน
ล&วนให&ความสําคัญต�อการคัดเลือกบุคลากรเป%นอย�างมาก 

สําหรับหน�วยงานราชการของประเทศญ่ีปุ̂นนั้น ข&าราชการจะต&องผ�านการสอบจากส�วนกลาง ผู&ท่ีผ�าน
การสอบส�วนใหญ�จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงอันดับต&นๆ ของประเทศท้ังสิ้น ร&อยละ 70 จบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตเกียวซ่ึงเป%นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศ เรียกได&ว�า ข&าราชการของ
ประเทศญ่ีปุ^นถูกคัดมาจากระดับหัวกะทิของประเทศ  

ในส�วนของบริษัทเอกชน Rakuten มีการใช&ภาษาอังกฤษเป%นภาษากลางเป%นวัฒนธรรมองค�กร หรือ 
Englishnisation พนักงานบริษัทชาวญ่ีปุ^นทุกคนจะต&องได&คะแนนสอบ TOEIC มากกว�า 800 คะแนนข้ึนไป ซ่ึง
ผู&เขียนประทับใจในเรื่องนี้เป%นพิเศษ เพราะเป%นการคัดกรองบุคลากรข้ันต&นอย�างมีประสิทธิภาพด&วยการต้ัง
ข&อกําหนดอย�าง “Simple” เพียงข&อเดียว เนื่องจากการท่ีคนญ่ีปุ̂นสักคนจะได&คะแนนสอบ TOEIC มากกว�า 
800 คะแนน จะต&องมี Functional Competency หลายประการ เช�น การพัฒนาศักยภาพของตนเอง ความ
เข&าใจข&อแตกต�างระหว�างวัฒนธรรม การดําเนินการเชิงรุก ความม่ันใจในตนเอง ความยืดหยุ�นผ�อนปรน การ
ควบคุมตนเอง และวิสัยทัศน�ท่ีดี เป%นต&น 

ความท&าทายของกรมวิทยาศาสตร�บริการ มี 3 ประการ 
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีมีอยู�เดิมให&มีสมรรถนะสูงข้ึน สามารถปฏิบัติงานได&อย�างมี

ประสิทธิภาพ 
2. สร&างระบบคัดกรองบุคลากรใหม�ท่ีมีสมรรถนะ ซ่ึงสิ่งท่ีกลุ�มฯ ได&ดําเนินการไปแล&วคือ จัดให&มี

ข&อสอบภาษาอังกฤษในข&อสอบข&อเขียน รวมท้ังมีการเตรียมคําถามในการสัมภาษณ�ซ่ึงสามารถคัด
กรองสมรรถนะสําหรับบุคลากรใหม� 

3. จะทําอย�างไรให&ระดับหัวกะทิของประเทศ คนเก�ง คนดี เข&ามารับราชการเป%นสัดส�วนท่ีสูงข้ึนกว�า
ท่ีเป%นอยู�  

ซ่ึงป{จจัยในการเสาะหาบุคลากรคุณภาพเพ่ือเข&ามาร�วมงานในองค�กรนั้น หนึ่งในตัวแปรสําคัญคือ การ
สร&างภาพลักษณ�ท่ีดี และเอกลักษณ�ท่ีชัดเจน ให&องค�กรเป%นท่ีรู&จักและยอมรับอย�างกว&างขวางท้ังในและ
ต�างประเทศ กระตุ&นให&ผู&คนมีความกระตือรือร&นท่ีจะเป%นส�วนหนึ่งขององค�กร ซ่ึงทําได&โดย... 

 

 …Clear Goal = Good Branding (การมีเปXาหมายท่ีชัดเจน เปKนการสร�างภาพลักษณI
ขององคIกรท่ีชัดเจน) 

 จากการดูงานท่ีบริษัท Hitachi และ Rakuten พบว�า บริษัทเอกชนท้ังสองแห�งท่ีประสบ
ความสําเร็จอย�างสูงนั้น มีการกําหนดเปwาหมายท่ี “Simple” นั่นคือ สั้น กระชับ เรียบง�าย และเห็นภาพชัดเจน



   

 

โดยไม�ต&องแปลความหมายเพ่ิมเติม สําหรับ Hitachi คือ “Inspire the next” และสําหรับ Rakuten คือ 
“No.1 internet service company” ซ่ึงสามารถแปลงไปสู�การปฏิบัติงานได&อย�างเป%นรูปธรรม และทําให&
บริษัทท้ังสองมีภาพลักษณ�ขององค�กรท่ีโดดเด�น เป%น branding ท่ีมีเอกลักษณ� จับต&องได& เป%นท่ีเข&าใจตรงกัน
เป%นวงกว&าง ท้ังภายในและนอกบริษัท 

ซ่ึงในป{จจุบันกรมวิทยาศาสตร�บริการนั้นขาดเปwาหมาย (Goal) และภาพลักษณ� (Branding) ท่ีชัดเจน 
อันเนื่องมาจาก การมีหน&างานท่ีหลากหลาย และวิสัยทัศน�ขาดความ “Simple” ไม�หนักแน�นพอท่ีจะสื่อถึง
ภาพลักษณ� เอกลักษณ� และทิศทางการยกระดับองค�กรให&โดดเด�นกว�าสถานภาพป{จจุบันอย�างเป%นรูปธรรม ทํา
ให&เกิดความสับสนกับบุคคลภายนอก และบุคคลภายในซ่ึงเป%นฟ{นเฟ�องขององค�กรว�า ตนเองมีส�วนสําคัญ
อย�างไรในการขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร�บริการ และ “เปwาหมาย” คือท่ีใด ส�งผลให&ป{จจุบันกรมวิทยาศาสตร�
บริการแทบไม�เป%นท่ีรู&จักของคนในประเทศไทย ท้ังๆ ท่ีเป%นหน�วยงานทางวิทยาศาสตร�ท่ีเก�าแก�ท่ีสุด และทํา
หน&าท่ีประดุจกระดูกสันหลังด&านวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีของประเทศ 

นอกจากการมีเปwาหมายท่ีชัดเจนแล&ว การท่ีจะนําพาองค�กรไปสู�ความสําเร็จนั้นได& จะต&องมี... 

 

 ...Good Strategies 

 กลยุทธ� เป%นแนวทางการบริหารจัดการ “งาน” และ “คน” เพ่ือสร&างและเพ่ิมคุณค�าให&
องค�กร ซ่ึงมีแก�นแท&สามารถแทนด&วยระบบสมการง�ายๆ คือ 

    X  +  Y  =  Z 

 กระบวนการคิดกลยุทธ�ท่ีถูกต&อง ต&องคิดตามลําดับต�อไปนี้  
1. สิ่งท่ีองค�กรอยากได&และควรได&คืออะไร (Z)  
2. ของเดิมท่ีองค�กรทําได&อยู�แล&วคืออะไร (X)  

และ 
3. องค�กรจะต&องทําเพ่ิมอย�างไรให&บรรลุถึงเปwาหมาย (Y)  

ผู&เขียนเห็นภาพการวางกลยุทธ�ท่ีชัดเจนจากการดูงานท่ีบริษัท Hitachi ซ่ึง Z ของบริษัท Hitachi คือ 
“Innovations that answer society's challenges and inspire the world” ส�วน X ในภาพรวมคือ 
เทคโนโลยีท่ีบริษัทมีอยู�แล&ว ทางบริษัทต&องการเจาะตลาดของ ASEAN โดยวางกลยุทธ� หรือ Y ให&บริษัทเป%น
ส�วนหนึ่งในการแก&ไขป{ญหาท่ีแต�ละประเทศเผชิญ เช�น ประเทศสิงคโปร�เป%นเกาะเล็ก ประสบป{ญหาเรื่อง
ทรัพยากรน้ําและพ้ืนท่ีใช&สอย บริษัท Hitachi จึงใช&เทคโนโลยีท่ีมีอยู�เข&าไปมีส�วนร�วมในการสร&างระบบ 
Intelligent water system โดยการการเปลี่ยนน้ําทะเลเป%นน้ําจืด เพ่ือแก&ป{ญหาการขาดแคลนน้ํา และ
เนื่องจากประเทศสิงคโปร�มีพ้ืนท่ีใช&สอยจํากัด ท่ีอยู�อาศัยจึงเป%นตึกสูง ตึกสูงหลายแห�งรวมท้ังท่ีสนามบิน
นานาชาติชางฮี ใช&ลิฟท�ของบริษัท Hitachi หรือ ประเทศเวียดนามมีป{ญหาด&านการขนส�ง บริษัท Hitachi จึง



                                                

 

เข&าไปมีส�วนร�วมในการสร&าง Urban railway line เป%นต&น ทําให&บริษัท Hitachi มีความสําคัญในประเทศ
สิงคโปร�และเวียดนาม เป%นการสร&างแรงบันดาลใจสู�อนาคตบรรลุตามเปwาประสงค� 

หากความท&าทายในการคิดกลยุทธ� นอกจากการวางเปwาหมายอย�างชาญฉลาด คือ จะต&องคิดกลยุทธ�
โดยคํานึงถึงข&อห&าม 3 ประการ คือ  

1. ห&ามมีมุมมองท่ีแคบและเอาตนเองเป%นท่ีตั้ง หรือ คํานึงถึงแต�ความสําคัญของงานตัวเอง แต�จะต&อง
มองในภาพรวมท้ังหมด   

2. ห&ามยึดถือตามทฤษฎีหรือตัวชี้วัดเป%นหลัก ไม�มีอะไรท่ีสมบูรณ�แบบ ต&องรู&จักพลิกแพลง ใช&
สถานการณ�และสิ่งรอบตัวให&เกิดประโยชน�สูงสุด 

3. ห&ามเริ่มต&นการคิดกลยุทธ�ว�า “เราจะทําอะไร” แต�เริ่มต&นด&วยการคิดท่ีว�า “ผลลัพธ�ท่ีต&องการ
บรรลุ” คืออะไร และควรเป%นผลลัพธ�ท่ี “ท&าทายและยกระดับองค�กรให&สูงข้ึน” 

การนําสมการการคิดกลยุทธ�ง�ายๆ อย�าง X + Y = Z มาประยุกต�ใช&ในหน�วยราชการเก�าแก�อย�างกรม
วิทยาศาสตร�บริการท่ีมีกฎเกณฑ�ตายตัว และยึดวัฒนธรรมองค�กรแบบเดิมๆ จึงเป%นเรื่องยาก แต�หากสามารถ
ประยุกต�ใช&การคิดกลยุทธ�แบบนี้ได&แล&ว การขับเคลื่อนกลยุทธ�ไปสู�ความสําเร็จได&นั้น จะต&องทําโดย... 

 

…Build a good team 

ตามทฤษฎีของ Margerison-McCann องค�ประกอบหลักท่ีทําให&ทีมประสบความสําเร็จ สมาชิกในทีม
ต&องมีทักษะความเชี่ยวชาญท้ังหมด 8 ประการ คือ Advising (การรวบรวม ค&นหาข&อมูล), Innovating (การ
สร&างสรรค� นําความคิดใหม�ไปทดลอง), Promoting (การนําเสนอในโอกาสต�าง ๆ การให&ข&อมูลข�าวสาร), 
Developing (การพัฒนาวิธีการใหม� การประยุกต�), Organising (การจัดระบบ เตรียมการ กําหนดแนวทางใน
การทํางาน), Producing (การผลิต นําผลลัพธ�ออกมา), Inspecting (การตรวจสอบระบบการทํางาน) และ 
(Maintaining การรักษามาตรฐานในการทํางาน) ซ่ึงสมาชิกบางคนอาจมีทักษะหลายประการได& โดยมีผู&นําใน
การ Linking หรือ เชื่อมโยงบุคลากรท่ีมีทักษะท้ังหมดนี้เข&าด&วยกัน และในทีมจะต&องมีกระบวนการ Share, 
Care and Communication คือ แบ�งป{น ห�วงใย เชื่อใจ และติดต�อสื่อสารกันอย�างมีประสิทธิภาพ 

ในขณะท่ีกรมวิทยาศาสตร�บริการนั้น มีอัตรากําลังคนส�วนใหญ�เป%น “นักวิทยาศาสตร�” ซ่ึงแน�นอนว�า 
บุคลากรท่ีมีจะมีทักษะความเชี่ยวชาญท่ีคล&ายคลึงกัน ทําให&ขาดทักษะท่ีควรมีท้ังแปดในภาพรวม นอกจากนั้น
การเป%นหน�วยงานราชการยังมีข&อจํากัดในการเลือกบุคลากรเข&ามาร�วมทีมหรือบางครั้งอาจไม�สามารถเลือก
บุคลากรได&เลย ดังนั้นเพ่ือบรรเทาป{ญหาเรื่องนี้และสามารถทําให&บุคลากรในทีมมีทักษะและความเชี่ยวชาญให&
ครบท้ัง 8 ประการนั้น จึงต&องใช&เครื่องมือเข&าช�วย นั่นคือ... 

 

 



   

 

...All about competency 

ความหมายของ Competency หรือ สมรรถนะ โดย สํานักงาน ก.พ. คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ี
เป%นผลมาจากความรู& ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีทําให&บุคคลสามารถสร&างผลงานได&โดดเด�น
กว�าเพ่ือนร�วมงานอ่ืนๆ ในองค�กร 

บริษัท Rakuten เป%นตัวอย�างท่ีดีของการพัฒนาบุคลากร มีการปลูกฝ{ง “Rakuten Shugi” หรือ “วิถี
แห�ง Rakuten” เข&าไปในระบบการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยใช&หลัก 5 ประการเพ่ือความสําเร็จ เป%น
ตัวกําหนดสมรรถนะ 11 สมรรถนะ เป%นเกณฑ�การแบ�งระดับบุคลากรในบริษัท เน&นเรื่อง แผนพัฒนาศักยภาพ
รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)  

เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร�บริการ แล&ว พบว�าบุคลากรมีความ
หลากหลาย แตกต�างกันในทุกด&าน ไม�ว�าจะเป%น อายุ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และเปwาหมายของ
การทํางาน ทว�าต้ังแต�อดีตจนถึงป{จจุบัน กรมวิทยาศาสตร�บริการ ใช&แผนพัฒนาบุคลากรรวมตามหน&าท่ีการ
ปฏิบัติราชการเป%นระนาบเดียวกัน ทําให&การสร&างสมรรถนะของบุคคลากรนั้นเป%นความท&าทายอย�างยิ่งยวด  

เม่ือพิจารณาตัวอย�างของ Competency ประจํากลุ�มงานต�างๆ ตามตาราง 
กลุ�มงาน Competency ประจํากลุ�มงานต�างๆ 

กลุ�มงานศึกษาและค&นคว&าวิจัย ความคิดวิเคราะห� 
การมองภาพองค�กรรวม 
การสืบเสาะหาข&อมูล 

กลุ�มงานให&คําปรึกษา การมองภาพองค�กรรวม 
ความเข&าใจองค�กรและระบบราชการ 
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

กลุ�มงานนโยบายและวางแผน ความคิดวิเคราะห� 
การมองภาพองค�กรรวม 
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

กลุ�มงานบริหาร วิสัยทัศน� 
การวางกลยุทธ�ภาครัฐ 
ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน 
การควบคุมตนเอง 
การให&อํานาจแก�ผู&อ่ืน 

กลุ�มงานความสัมพันธ�ระหว�างประเทศ การมองภาพองค�กรรวม 
ความเข&าใจข&อแตกต�างทางวัฒนธรรม 
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 



                                                

 

 

จะเห็นได&ว�า มีการกําหนดสมรรถนะข้ันพ้ืนฐานของกลุ�มงานต�างๆ เอาไว& ยกตัวอย�างเช�น กลุ�มเยื่อและ
กระดาษซ่ึงผู&เขียนดํารงตําแหน�งหัวหน&ากลุ�มนั้น อยู�ในกลุ�มงานศึกษาและค&นคว&าวิจัย จึงได&รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะมุ�งเน&นเฉพาะท่ีกําหนดไว& แต�หากเม่ือเปรียบเทียบกับหน&าท่ีของกลุ�มเยื่อและกระดาษ
ตามท่ีกล�าวไว&ข&างต&นแล&วพบว�า บุคลากรในกลุ�มจะต&องปฏิบัติงานได&เปรียบเสมือนกลุ�มงานท้ังหมดรวมกัน 
ดังนั้นจะต&องพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสมรรถนะท้ังหมดจึงจะปฏิบัติงานได&อย�างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้นการเลือกบุคคลข้ึนดํารงตําแหน�งผู&บริหารของกลุ�มงาน โครงการฯ สํานักต�างๆ ไปจนถึง
ผู&บริหารระดับสูง พิจารณาจาก “นักวิทยาศาสตร�” ในหน�วยงานซ่ึงมีความเหมาะสมด&านวัยวุฒิและอายุ
ราชการเป%นสําคัญ โดยไม�มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรต้ังแต�ต&นว�า นักวิทยาศาสตร�ท�านนั้นมีความสามารถ 
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และเปwาหมายของการทํางานเป%นผู&บริหารหรือไม� 

ดังนั้นการทําแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรอย�างเป%นระบบ โดยการคิดร�วมกันของผู&บริหารและผู&ปฏิบัติงาน จึงเป%นความจําเป%น
เร�งด�วนในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค�กรโดยรวมไปสู�ความสําเร็จ ซ่ึงนําไปสู�จุดเริ่มต&นอีกครั้ง คือ การเริ่มต&น
ด&วยการมีบุคลากรท่ีดีดังแผนผังตามภาพข&างล�างนี้ ซ่ึงไม�ว�าจะปรับเปลี่ยนในหัวข&อใด ย�อมส�งผลกระทบต�อ
ภาพรวมท้ังระบบด&วยเช�นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Good 
ood Beginning S

uccess Stories 

+ 

C

ontinuous Good 

Competency 

& 

Individual 



   

 

           Competency-based Development for Thai Senior Civil 
Servants 

มณฑกา ธีรชัยสกุล 

เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 

กรมพัฒนาการแพทย%แผนไทยและการแพทย%ทางเลือก   

 

การอบรม การพัฒนาศักยภาพข&าราชการระดับชํานาญการพิเศษประจําปpงบประมาณ 2559 

องค�ประกอบของเนื้อหาในหลักสูตรท่ีได&รับการถ�ายทอดประกอบด&วยเนื้อหาหลักๆ 3 เรื่อง
กล�าว คือ 1) competency ว�าด&วย ความสําคัญและความหมายของคําว�า competency ท่ีมาและการกําหนด 
competency ของระบบราชการ ตลอดจนรูปแบบและวิธีการประเมิน competency ท่ีดีรวมไปถึงการ
ประเมิน competency เฉพาะของตําแหน�งนั้น ๆ การบริหารคน การสอนงาน และการคัดเลือกคนท่ีมี
คุณสมบัติตามประสงค�, 2) การคิดเชิงกลยุทธ�  คือ วิธีการคิดเชิงกลยุทธ� แนวคิดการวิเคราะห�ป{ญหา และการ
กําหนดโจทย�เพ่ือวางแผนกลยุทธ� การเป%นผู&นําและการกําหนดโจทย�ท่ีท&าทายต�อความก&าวหน&าขององค�กรรวม
ไปถึงการถ�ายทอดเปwาหมายแนวทางการปฏิบัติไปสู�ผู& บังคับบัญชาและผู& ท่ีอยู�ใต&บังคับบัญชาได&อย�างมี
ประสิทธิภาพ และ 3) การทํางานเป%นทีม องค�ประกอบของทีม ทักษะท่ีจําเป%นต�อการทํางานเป%นทีม ตลอดจน
ความเป%นผู&นําการวิเคราะห�และการเข&าใจสถานการณ�เพ่ือนําทีมให&ทํางานได&สําเร็จตามวัตถุประสงค� 

โดยในระยะแรกเป%นการถ�ายทอดเนื้อหาผ�านการแลกเปลี่ยนความรู&จากวิทยากรผู&ทรงคุณวุฒิ 

และผู&เข&ารับการอบรมและระยะท่ีสองเป%นการเก็บเก่ียวประสบการณ�ในภาคสนามโดยเรียนรู&
จากองค�กรของรัฐและเอกชนในประเทศญ่ีปุ^นท่ีประสบความสําเร็จ (Best Practice) ถึงรูปแบบการทํางานเป%น
ทีม การบริหารองค�กร การบริหารคน การสร&างสิ่งแวดล&อมท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู& ความคิดสร&างสรรค� ตลอดจน
ความมุ�งม่ันในการปฏิบัติงานจนบรรลุผลสําเร็จตามเปwาหมายท่ีกําหนด 

นับเป%นโอกาสอันดีของผู&เขียนท่ีได&เข&าร�วมหลักสูตรและได&มีโอกาสทําความเข&าใจต�อกรอบ 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพของข&าราชการไทยการพัฒนาศักยภาพท่ีจําเป%นเพ่ือการก&าวไป
เป%นผู&นําขององค�กร ตลอดจนเรียนรู&ประสบการณ�จากองค�กรของรัฐบาลในต�างประเทศ อีกท้ังได&เห็น
ความก&าวหน&าของแนวคิดในการบริหารคน บริหารองค�กร ท้ังของรัฐและเอกชนในต�างประเทศ ทําให&สามารถ
เปรียบเทียบและนําไปสู�การพัฒนาโจทย�ท่ีจะนําไปสู�การพัฒนาองค�กรของตนเองต�อไป 

จากความรู&ท่ีได&รับดังข&างต&นท่ีได&กล�าวไปแล&วทําให&ผู&เขียนมีความสนใจท่ีจะนําเอาความรู&และ 

ประสบการณ�ท่ีได&รับมาวิเคราะห�องค�กรเพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงาน การแบ�งทีม
ตลอดจนวิเคราะห�จุดขาดขององค�กรท่ีควรเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ตลอดจนทําให&องค�กร



                                                

 

และทีมสามารถประสบความสําเร็จได&ตามความประสงค� ดังนั้น ในบทความนี้จะนําเสนอเนื้อหาแบ�งเป%น 3 
เรื่องหลัก กล�าวคือ 1) ข&อมูลพ้ืนฐานของสถาบันวิจัยการแพทย�แผนไทย ภายใต&กรอบโครงสร&างกรมพัฒนา
การแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก, 2) การวิเคราะห�สถานการณ�และโจทย�ขององค�กรท่ีควรตระหนัก 
และ 3) เปwาหมายและกลยุทธ�ท่ีควรนําไปสู�การปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาองค�กรในระยะ 3-5 ปp 

ข�อมูลพ้ืนฐานขององคIกร 

กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกถูกจัดต้ังอย�างเป%นทางการ ณ วันท่ี 3 

ตุลาคม  2546 ซ่ึงกําหนดให&มีหน�วยงานหลักภายในกรมฯ 3 หน�วยงานคือ สํานักงาน
เลขานุการกรม, สถาบันการแพทย�แผนไทย และกองการแพทย�ทางเลือก ทว�าจากการดําเนินงานนับจากปpท่ี
จั ด ต้ั ง จ น ถึ ง ปp ป{ จ จุ บั น  
มีภาระงานท่ีขยายข้ึนอย�างมากประกอบกับความคาดหวังจากรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีต�อกรมฯ 
ตลอดจนการพัฒนาชาติและการสร&างชาติโดยมีเปwาประสงค�ให&ลดภาระการนําเข&ายาจากต�างประเทศสนับสนุน
ให&เกิดการใช&สมุนไพรในประเทศทดแทนพร&อมกับการส�งเสริมให&เศรษฐกิจเข&มแข็งโดยการนําสมุนไพรมาเป%น
ส�วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ทําให&ป{จจุบันกรมฯ มีการกําหนดโครงสร&างและแบ�งส�วนราชการภายในเป%น 
20 หน�วยงานโดยมีการปฏิรูบโครงสร&างภายในกรมฯ ครั้งสําคัญอยู� 2 ครั้ง กล�าวคือ การปรับปรุงครั้งท่ี 1  
ช�วงปpงบประมาณ 2552 และครั้งท่ี 2 ช�วงปpงบประมาณ 2557 ซ่ึงสถาบันวิจัยการแพทย�แผนไทยเป%นโครงสร&าง
ภายในท่ีถูกจัดต้ังข้ึนหลังการปฏิรูปอย�างเป%นทางการครั้งท่ี 1 ปpงบประมาณ 2552 เป%นต&นมา 

ป{จจุบัน สถาบันวิจัยการแพทย�แผนไทยมีอัตรากําลังท้ังสิ้น 28 คน แบ�งเป%นข&าราชการท้ังสิ้น 

8 คน ลูกจ&างเหมาท้ังสิ้น 17 คน ลูกจ&างโครงการ 2 คน และ ลูกจ&างชั่วคราวเงินบํารุง 1 คน 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด 
ผังโครงสร&างและการแบ�งส�วนราชการภายในสถาบันวิจัยการแพทย�แผนไทยดังแสดงในแผนภาพท่ี 1  

 

 



   

 

แผนภาพท่ี 1 แสดงแผนผังองค�กร 

 

 

 

 

สถานการณIและโจทยIท่ีควรตระหนัก 

นับจากปp 2555 จนถึงปp 2558 สถาบันวิจัยการแพทย�แผนไทยมีผลงานวิจัยท้ังสิ้น 22 เรื่อง 

เป%นงานวิจัยระยะก�อนคลินิกท้ังสิ้น 13 เรื่องและงานวิจัยระยะคลินิก 9 เรื่อง มีผลงานท่ีได&รับ
การตีพิมพ�เพียง 2 เรื่อง ได&รับงบประมาณจากเงินงบประมาณเป%นหลัก โดยมีงบประมาณในการดําเนินงาน
เ ฉ ลี่ ย ป ร ะ ม า ณ  
10-15 ล&านบาทต�อปp โดยนับแต�ปp 2558 เป%นต&นมา สถาบันวิจัยการแพทย�แผนไทยเริ่มได&รับงบประมาณจาก
แหล�งทุนอ่ืนเพ่ิมมากข้ึน อาทิเช�น กองทุนภูมิป{ญญาการแพทย�แผนไทย สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป%นต&น โดยคิดเป%นสัดส�วนประมาณร&อยละ 20 ของงบประมาณ
ท้ังหมด 

ขณะท่ีปp 2557-2558 สถาบันวิจัยการแพทย�แผนไทยได&มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร�ทศวรรษ 

การวิจัยด&านการแพทย�แผนไทย และปp 2559 กรมฯ ได&จัดทําแผนแม�บทแห�งชาติว�าด&วยการ
พัฒนาสมุนไพรไทยฉบับท่ี 1 ประจําปp 2560-2564 ทําให&สามารถสรุปสถานการณ�สําคัญๆ ท่ีเก่ียวข&องได& 
ดังต�อไปนี้ 1) ร&อยละการใช&บริการการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกเม่ือเทียบกับการใช&บริการแพทย�
แผนป{จจุบันปp 2558 อยู�ท่ีร&อยละ17.6 (มีแนวโน&มเพ่ิมข้ึนตลอดเนื่องจากเป%นตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข) 
, 2) ป{จจุบันมีสถาบันการศึกษาท่ีจัดหลักสูตรการแพทย�แผนไทยและการแพทย�แผนไทยประยุกต� ท้ังระดับ
ปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและเอก มีจํานวนท้ังสิ้น 28 แห�ง, 3) การยอมรับและการนําแพทย�แผนไทยและ
สมุนไพรไปใช&ประโยชน�โดยแพทย�แผนป{จจุบันยังมีน&อย (ร&อยละการใช&ยาสมุนไพรเม่ือเทียบกับยาแผนป{จจุบัน
มีมูลค�าเพียงร&อยละ 0.69), 4) ขณะท่ีประชาชนให&ความนิยมและยอมรับการใช&ผลิตภัณฑ�จากสมุนไพร (รวมไป
ถึงยาจากสมุนไพร) มากข้ึนเรื่อย ๆ โดยพบว�า มากกว�าร&อยละ 58 คนไทยรู&จักยาจากสมุนไพร ทว�ามีเพียงร&อย
ล ะ  1  
ของ ประชาชนรู&จักและใช&ยาตํารับแผนไทย, 5) ประเทศไทยมีงบประมาณในการดําเนินการวิจัยท้ังสิ้นประมาณ 
25,000 ล&านบาทหรือคิดเป%นประมาณร&อยละ 0.2 ของ GDP ของประเทศ และในจํานวนนี้สามารถประมาณ
การเป%นงบในการดําเนินการวิจัยสําหรับสมุนไพรประมาณ 300 ล&านบาท หรือคิดเป%น ร&อยละ 1.2 ของวงเงิน
การดําเนินงานวิจัยท้ังหมด และ 6) ในระยะ 10 ปpท่ีผ�านมาประเทศไทยมีงานวิจัยสมุนไพรโดยเป%นการวิจัยองค�



                                                

 

ความรู& ใหม� เ พ่ือการพัฒนาพืชสมุนไพรไปสู�ผลิตภัณฑ� เป%นจํานวนมาก แต�ยั งกระจัดกระจายและ 
ไม�ครบห�วงโซ� 

 

เปXาหมายและกลยุทธIท่ีควรมุ�งม่ัน 

ตามหลักการท่ีได&รับความรู&จากชั้นเรียน การวิเคราะห�เชิงกลยุทธ�เพ่ือค&นหาแนวทางการ 

พัฒนาองค�กร และนําองค�กรให&มุ�งไปสู�เปwาหมายท่ีกําหนด มีสมการง�าย ๆ ดังด&านล�าง 

               X + Y = Z 

โดย     X หมายถึง ทุนเดิมท่ีองค�กรมีอยู� 

          Y หมายถึง แนวทางท่ีต&องดําเนินการเพ่ิม 

 Z หมายถึง เปwาหมายท่ีต&องการจะไปให&ถึง 
 

ดังนั้นจากข&อมูลพ้ืนฐานองค�กรและสถานการณ�ดังข&างต&นทําให&เราสามารถสรุปว�า 

สถาบันวิจัยการแพทย�แผนไทยมี X คือ ทุนเดิมซ่ึงเป%น บุคลากร งบประมาณ และเครื่องมือ/
อุปกรณ�พ้ืนฐานเบ้ืองต&น ซ่ึงหากลงในรายละเอียดและนําเอาหลักการท่ีได&รับความรู&มาปรับใช& อาจพบว�า 
สมรรถนะของบุคลากรในสถาบันวิจัยการแพทย�แผนไทยควรถูกกําหนดเป%น 3 กลุ�มหลัก กล�าวคือ สมรรถนะ
กลุ�มผู&บริหาร สมรรถนะกลุ�มนักวิจัย และสมรรถนะกลุ�มสนับสนุน 

  จากข&อมูลสถานการณ�แวดล&อมดังท่ีกล�าวไปแล&ว ทําให&เราเห็นสถานการณ�ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป สถาบันวิจัยการแพทย�แผนไทยในฐานะองค�กรกลางของรัฐบาลจึงไม�สามารถจะกําหนด
ขอบเขตการทํางานไว&เพียงการเป%นหน�วยปฏิบัติการด&านงานวิจัย (Research operator) ได&อีกต�อไป เพราะใน
ป{จจุบันมีหน�วยงานการศึกษาทางการแพทย�แผนไทยเป%นจํานวนมาก หลายแห�งมีโรงพยาบาลท่ีให&บริการด&าน
การแพทย�แผนไทยของตนเองโดยเฉพาะ 

  การขาดทิศทางและขาดการวิจัยท่ีครบห�วงโซ�เพ่ือการนํางานวิจัยออกไปใช&ประโยชน�
ท้ังในระบบบริการสุขภาพและเชิงเศรษฐกิจ ยังเป%นประเด็นสําคัญท่ีต&องการหน�วยงานท่ีมีความเป%นกลาง
ระดับประเทศเป%นศูนย�กลางการประสานงาน การจัดการ และการทํางานร�วมกันระหว�างหลายองค�กรใน
ประเทศ ซ่ึงสถาบันวิจัยการแพทย�แผนไทยควรรับบทบาทการเป%นศูนย�กลางการประสานงานระหว�างองค�กรท่ี
เก่ียวข&องภายในประเทศ รวมท้ังการจัดการและการกําหนดโจทย�การวิจัยเชิงยุทธศาสตร�และวิจัยให&ครบห�วงโซ� 

  แม&จํานวนงานวิจัยด&านการแพทย�แผนไทยจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนมาโดยตลอด แต�
มาตรฐานการวิจัยทางการแพทย�แผนไทยหลายประการยังเป%นช�องว�างท่ีทําการใช&ประโยชน�จากการแพทย�แผน
ไทยในระบบบริการสุขภาพมีข&อจํากัด เม่ือมาตรฐานทางการวิจัยด&านการแพทย�แผนไทยไม�ชัดเจน ทําให&ขาด



   

 

ทิศทางและลําดับข้ันของการค&นคว&าวิจัย ผลลัพธ�ท่ีได&จากการวิจัยจึงไม�เป%นท่ียอมรับ ดังนั้นสถาบันวิจัย
การแพทย�แผนไทยจึงควรมีหน&าท่ีหลักในการกําหนดมาตรฐานและลําดับข้ันของการวิจัยทางการแพทย�แผน
ไทย ตลอดจนการกําหนดวิธีการวิจัยท่ีเอ้ือต�อการพัฒนาองค�ความรู&ทางการแพทย�แผนไทยและการแพทย�
พ้ืนบ&าน โดยไม�ขัดต�อกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร�การแพทย�ท่ีเป%นหลักสากล  

ในภาพรวม ทําให&สรุปได&ว�า Z ท่ี สถาบันวิจัยการแพทย�แผนไทยควรต&องไปให&ถึงในระยะ 5 

ปp คือ “ศูนย�กลางการวิจัยทางการแพทย�แผนไทยท่ีครบห�วงโซ�และได&มาตรฐาน” ซ่ึงการจะไป
ถึงเปwาหมายดังกล�าวได&โดยพิจารณาจากความเป%นไปได&ของทุนเดิม (X) ท่ีมี ทําให&พิจารณาถึง Y หรือกลยุทธ�ท่ี
ต&องเร�งดําเนินการ 3 กลยุทธ� ดังนี้  

ก) การวิจัยเชิงยุทธศาสตร�ด&านการแพทย�แผนไทยเพ่ือการนําไปใช&ประโยชน�ในระบบริการ 

สุขภาพ ซ่ึงมีจุดเน&น 2 ประการคือ 1)การวิจัยในกลุ�มโรค/กลุ�มอาการท่ีเป%นจุดด&อยของ
การแพทย�แผนป{จจุบัน รวมไปถึงการวิจัยท่ีสนับสนุนการใช&สมุนไพรเพ่ือการรักษาเบ้ืองต&นทดแทนการใช&ยาท่ี
เป%นสารเคมีและต&องนําเข&าจากต�างประเทศ และ 2) การสร&างกลไกการกําหนดยุทธศาสตร�การวิจัยด&าน
การแพทย�แผนไทยและสมุนไพรผ�านการจัดต้ัง Board คือ คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร�การวิจัยด&าน
การแพทย�แผนไทยและสมุนไพรระดับชาติ ซ่ึงสอดคล&องกับข&อเสนอของแผนแม�บทแห�งชาติว�าด&วยการพัฒนา
สมุนไพรไทยฉบับท่ี 1 ประจําปp 2560-2564 และร�วมสร&างกลไกการดําเนินการวิจัยเชิงยุทธศาสตร�ท่ีเอ้ือให&เกิด
การดําเนินการวิจัยร�วมกันระหว�างหน�วยงาน (การบริหารชุดโครงการวิจัย)  

ข) เป%นศูนย�กลางความร�วมมือด&าน Traditional Medicine ของประเทศ โดยในระยะ 3 ปp 

มุ�งเน&นการเป%นศูนย�กลางความร�วมมือด&านการแพทย�แผนไทย ซ่ึงต&องสานต�อการดําเนิน
งานวิจัยในรูปของเครือข�ายและพัฒนาแนวทางการทํางานวิจัยแบบทีมร�วมกับผู&เชี่ยวชาญในสาขาต�างๆ และ ค) 
การสร&างงานวิจัยและห&องปฏิบัติการท่ีได&มาตรฐาน กล�าวคือ พัฒนาห&องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยการแพทย�
แผนไทยให&ผ�านกระบวนการรับรอง ISO 17025 (ห&องปฏิบัติการตรวจคุณภาพสมุนไพร) และ ISO 15189 
(ห&องปฏิบัติการทางการแพทย�) และต&องพัฒนาข&อเสนอต�อแนวทางและลําดับข้ันการวิจัยทางการแพทย�แผน
ไทยท่ีชัดเจนต�อไป 

 

จากการทบทวนองค�กรและการวิเคราะห�สถานการณ�จริงท่ีแวดล&อม ทําให&การกําหนด 
เปwาหมายองค�กรและกลยุทธ� (เลือกทําสิ่งท่ีจําเป%นก�อน) ขององค�กรสอดคล&องกับสถานการณ�จริงท่ีแวดล&อม
และมีความเป%นไปได&มากข้ึน ตลอดจนเอ้ือให&เกิดการจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมในอนาคตอันใกล& การใช&
โอกาสนี้ทบทวนองค�กรและกําหนดบทบาทท่ีควรเป%นขององค�กร นับว�าเป%นประโยชน�ต�อตัวผู&เขียนอย�างมาก
เพราะทําให&ผู&เขียนเห็นภาพชัดเจนข้ึนและทราบถึงข&อบกพร�องของการทํางานและการพัฒนาองค�กรในช�วงท่ี
ผ�านมา บางภารกิจท่ีควรเร�งเป%นงานท่ีเริ่มต&นมาบ&างแล&วในปpงบประมาณ 2559 ทําให&ผู&เขียนม่ันใจได&ว�า องค�กร
เดินทางมาในทิศทางท่ีควรจะเป%น ดังนั้นการพัฒนาการวิเคราะห�ท่ีเป%นระบบท้ังการบริหารคน ความเข&าใจต�อ
การพัฒนาสมรรถนะ การบริหารนโยบาย การคิดเชิงกลยุทธ�  และการบริหารผลลัพธ� ผ�านกระบวนการทํางาน



                                                

 

แบบทีม ซ่ึงจากการอบรมภายใต&โครงการนี้ ได&ให&ข&อมูล ตลอดจนอบรมผ�านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู&กับ
วิทยากร การนําเสนอแบบกลุ�ม ตลอดจนการศึกษาดูงานจากองค�กร Best Practice จึงนับว�ามีความครบถ&วน
สมบูรณ� ตลอดจนเป%นประโยชน�อย�างยิ่งแก�ผู&เข&ารับการอบรมและองค�กรท่ีผู&เข&ารับการอบรมสังกัดอยู� ในการนี้ 
ผู&เขียนจึงขอกล�าวขอบพระคุณต�อสํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือนท่ีเห็นประโยชน�และให&
ความสําคัญต�อการพัฒนาข&าราชการระดับชํานาญการพิเศษ และขอบพระคุณวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดลท่ีจัดการอบรมแก�คณะผู&เข&ารับการอบรมได&อย�างดีเยี่ยม ตลอดจน University of Tokyo ท่ี
ให&โอกาสแก�คณะผู&เข&ารับการอบรม ได&ศึกษาดูงานในองค�กรชั้นนําท้ังรัฐบาลและเอกชนในประเทศญ่ีปุ^น 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

ความเข�าใจความหมายของสมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะของข�าราชการ 
เพ่ือช�วยขับเคลื่อนการดําเนินงานสู�เปXาหมายขององคIกร 

 

วันดี คงแก+ว 

สัตวแพทย�ชํานาญการพิเศษ 

กรมปศุสัตว� 

 

สมรรถนะเป%นทางเลือกหนึ่งท่ีใช&วัดความสามารถของบุคคลนอกเหนือไปจากการวัดเชาวน�
ป{ญญา หลักสูตรฝEกอบรมข&าราชการประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ของสํานักงาน ก.พ. รุ�นท่ี 2 
ระหว�าง 11-30 มิถุนายน 2559 เป%นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรภาครัฐของประเทศไทย 
โดยเปoดโอกาสให&ข&าราชการกลุ�มหนึ่ง ได&เสริมสร&างความรู& ทักษะ และสมรรถนะด&านการบริหารจัดการองค�กร
ท่ีสําคัญและจําเป%น เปoดมุมมองและเพ่ิมประสบการณ�ได&ศึกษาตัวอย�างท่ีดีของงานบริหารจัดการองค�กรใน
หน�วยงานงานภาครัฐและเอกชนในประเทศญ่ีปุ̂น เพ่ือกระตุ&นและสร&างความตระหนักเห็นคุณค�าและ
ความสําคัญของการใช&ทักษะด&านการบริหารจัดการท่ีสําคัญอาทิ ภาวะผู&นํา การสื่อสาร การแก&ป{ญหาและการ
ตัดสินใจ ท่ีช�วยขับเคลื่อนการดําเนินงานของส�วนราชการให&บรรลุเปwาหมายท่ีกําหนด บทความนี้อธิบายผลการ
เรียนรู&โดยสังเขปและการนําไปใช&งานจริงในองค�กรของข&าพเจ&าซ่ึงได&แก� ศูนย�วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย�
ภาคใต& สถาบันสุขภาพสัตว�แห�งชาติ กรมปศุสัตว� โดยเนื้อหาส�วนแรกเป%นบทสรุปจากการเรียนรู& ตามแผนภาพ 
และส�วนหลังเป%นการแนะนําองค�กร พันธกิจ และวิสัยทัศน� และแนวทางการนําความรู&จากการฝEกอบรมไปปรับ
ใช&ดําเนินการในองค�กร 

แผนภาพ แสดงผลสรุปการเรียนรู&จากการฝEกอบรมข&าราชการประเภทวิชาการระดับชํานาญ
การพิเศษ ของสํานักงาน ก.พ. รุ�นท่ี 2 



                                             

 

 

1. บทสรุปการเรียนรู�

ส�วนท่ี 1 การรับรู&และเข&าใจความหมายของคําว�าสมรรถนะ การใช&สมรรถนะในการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลด&านต�างๆ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลและนําสิ่งท่ีได&รับจากการประเมิน
เป%นแนวทางในการพัฒนาบุคคลและองค�กร

สมรรถนะตามคําจํากัดความของสํานักงาน ก
ความรู& ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ื
ร�วมงานอ่ืนๆ ในองค�กร” สมรรถนะในการทํางานเป%นเป%นพฤติกรรม ท่ีสามารถสังเกตได& วัดประเมินได& เข&าใจ
ได& เรียนรู&และปรับเปลี่ยนได& และนําไปสู�ผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะเป%นพ้ืนฐานสําคัญท่ีนําไปใช&บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลขององค�กร ต้ังแต� การสรรหาและว�าจ&าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค�าจ&างค�าตอบแทน 
การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล  การพัฒนาเส&นทางอาชีพ จนถึง 
แผนการสืบทอดตําแหน�ง สมรรถนะของบุคลากรในระบบราชการไทย
เปรียบเสมือนหัวใจ เป%นสมรรถนะซ่ึงข&าราชการทุกคนจําเป%นต&องมี ต&องเป%น ต&องทํา ประกอบด&วย การมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ จริยธรรม และความร�วมมือร�วมใจ ด&านท่ี 
สมรรถนะด&านการจัดการ เปรียบเสมือนสมอง ประกอบด&วย สภาวะผู&นํา 
ศักยภาพเพ่ือนําการเปลี่ยนแปลง การควบคุมตนเอง การสอนงานและมอบหมายงาน ด&านท่ี 
การปฏิบัติงาน เปรียบเสมือนมือเท&า

                                               

การเรียนรู� แบ�งออกเป%น 3 ส�วน  

การรับรู&และเข&าใจความหมายของคําว�าสมรรถนะ การใช&สมรรถนะในการบริหาร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลและนําสิ่งท่ีได&รับจากการประเมิน

เป%นแนวทางในการพัฒนาบุคคลและองค�กร และประเภทของสมรรถนะในระบบราชการไทย

สมรรถนะตามคําจํากัดความของสํานักงาน ก.พ. หมายถึง “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป%นผลมาจาก 
ความรู& ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีทําให&บุคคลสามารถสร&างผลงานได&โดดเด�นกว�าเพ่ือน

สมรรถนะในการทํางานเป%นเป%นพฤติกรรม ท่ีสามารถสังเกตได& วัดประเมินได& เข&าใจ
ได& เรียนรู&และปรับเปลี่ยนได& และนําไปสู�ผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะเป%นพ้ืนฐานสําคัญท่ีนําไปใช&บริหารจัดการ

คคลขององค�กร ต้ังแต� การสรรหาและว�าจ&าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค�าจ&างค�าตอบแทน 
การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล  การพัฒนาเส&นทางอาชีพ จนถึง 

สมรรถนะของบุคลากรในระบบราชการไทยแบ�งเป%น 3 ด&าน ด&านท่ี 
เปรียบเสมือนหัวใจ เป%นสมรรถนะซ่ึงข&าราชการทุกคนจําเป%นต&องมี ต&องเป%น ต&องทํา ประกอบด&วย การมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ จริยธรรม และความร�วมมือร�วมใจ ด&านท่ี 
สมรรถนะด&านการจัดการ เปรียบเสมือนสมอง ประกอบด&วย สภาวะผู&นํา วิสัยทัศน� การวางกลยุทธ�ภาครัฐ 
ศักยภาพเพ่ือนําการเปลี่ยนแปลง การควบคุมตนเอง การสอนงานและมอบหมายงาน ด&านท่ี 
การปฏิบัติงาน เปรียบเสมือนมือเท&า เป%นสมรรถนะท่ีจําเป%นตามลักษณะของงานแต�ละกลุ�ม

 

 

การรับรู&และเข&าใจความหมายของคําว�าสมรรถนะ การใช&สมรรถนะในการบริหาร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลและนําสิ่งท่ีได&รับจากการประเมิน

และประเภทของสมรรถนะในระบบราชการไทย  

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป%นผลมาจาก 
นๆ ท่ีทําให&บุคคลสามารถสร&างผลงานได&โดดเด�นกว�าเพ่ือน

สมรรถนะในการทํางานเป%นเป%นพฤติกรรม ท่ีสามารถสังเกตได& วัดประเมินได& เข&าใจ
ได& เรียนรู&และปรับเปลี่ยนได& และนําไปสู�ผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะเป%นพ้ืนฐานสําคัญท่ีนําไปใช&บริหารจัดการ

คคลขององค�กร ต้ังแต� การสรรหาและว�าจ&าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค�าจ&างค�าตอบแทน 
การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล  การพัฒนาเส&นทางอาชีพ จนถึง 

ด&าน ด&านท่ี 1 สมรรถนะหลัก 
เปรียบเสมือนหัวใจ เป%นสมรรถนะซ่ึงข&าราชการทุกคนจําเป%นต&องมี ต&องเป%น ต&องทํา ประกอบด&วย การมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ จริยธรรม และความร�วมมือร�วมใจ ด&านท่ี 2 

วิสัยทัศน� การวางกลยุทธ�ภาครัฐ 
ศักยภาพเพ่ือนําการเปลี่ยนแปลง การควบคุมตนเอง การสอนงานและมอบหมายงาน ด&านท่ี 3 สมรรถนะด&าน

ตามลักษณะของงานแต�ละกลุ�ม ประกอบด&วย 



   

 

ความคิดวิเคราะห� การมองภาพองค�รวม การพัฒนาศักยภาพคน การสั่งงานตามอํานาจหน&าท่ี การสืบเสาะหา
ข&อมูล ความเข&าใจข&อแตกต�างด&านวัฒนธรรม ความเข&าใจผู&อ่ืน ความเข&าใจองค�กรและระบบเฝwาราชการ ความ
ถูกต&องของงาน ความม่ันใจในตนเอง ความยืดหยุ�นผ�อนปรน ศิลปะการสื่อสารจูงใจ สภาวะผู&นํา สุนทรียภาพ
ทางศิลปะ วิสัยทัศน� การวางกลยุทธ�ภาครัฐ  ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง การให&อํานาจ
แก�ผู&อ่ืน 

ส�วนท่ี 2 การเรียนรู&และทําความเข&าใจสมรรถนะท่ีสําคัญในด&านการจัดการ 3 เรื่อง คือ กล
ยุทธ� (Strategy) การสอนงาน (Coaching) และการทํางานเป%นทีม (Teamwork)  

กลยุทธ� (Strategy) เป%นแนวทางท่ีปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการทํางานแบบเดิมๆ ตามพันธกิจ 
(mission) ไปสู�การสร&างมูลค�าเพ่ิมหรือความยั่งยืนซ่ึงเป%นเปwาหมายหรือวิสัยทัศน� (vision) ขององค�กร บน
พ้ืนฐานความคิด มีอยู�แล&ว (x) ทําเพ่ิมเติมหรือปรับเปลี่ยนบ&างเล็กน&อย (y) ท่ีจะไปสู�ผลลัพธ�ท่ีมีคุณค�าและโดด
เด�นกว�า (z) ตามกฎอย�างง�าย (simple rules; x + y = z) ซ่ึงมีข&อห&าม 3 ประการ (3S) ก�อนคิดสร&างกลยุทธ�ท่ี
ดี ได&แก� ห&ามคิดแคบคิดแต�สิ่งท่ีเคยทําเอาตัวเองเป%นท่ีต้ัง (Scope) ให&คิดกว&างและไกล ห&ามคิดแบบเอาสิ่งท่ี
อยากทําข้ึนก�อน (Step) แต�คิดถึงผลลัพธ�ท่ีต&องการ และห&ามคิดว�าต&องทําเยอะและให&สมบูรณ�แบบทุกอย�าง
(Style) แต�คิดแบบทําบางอย�างให&ดีท่ีสุด และในส�วนของการเพ่ิมเติมหรือปรับเปลี่ยน (y) นั้นอาจใช&หลัก
พิจารณาท่ีเป%นท่ียอมรับในสังคมไทย (SILPA) ได&แก� ปฏิบัติง�าย (Simple) ทําได&ทันที (Immediate) มีหลักการ
เป%นท่ียอมรับ (Legitimate) เห็นผลประโยชน�ชัดเจน (Productive) และเข&าถึงง�ายได&มาง�าย (Accessible) 
เรื่องการสอนงาน (Coaching) หัวใจหลักของการสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ให&คําแนะนําท่ีชัดเจนจาก
จุดประสงค�สู�การเปลี่ยนแปลงท่ีพึงประสงค� เปoดโอกาสให&ผู&รับได&แสดงความคิดเห็น และมีการสรุปและเสนอ
ความช�วยเหลือ มีการให&คําชมเชย การรับฟ{งด&วยความต้ังใจ และใช&คําถามท่ีเหมาะสมกับสถานการณ�  เรื่อง
การทํางานเป%นทีม (Teamwork) หัวใจสู�ความสําเร็จของทีมคือ การยอมรับและมีส�วนร�วม (Share) ความใส�ใจ 
(Care) และมีการสื่อสารระหว�างกัน (Communication) 

ส�วนท่ี 3 การศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุ^น 

ได&ศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัย องค�กรเอกชน และหน�วยงานราชการ รวม 5 แห�ง คือมหาวิทยาลัย
โตเกียว บริษัทเอกชน 2 แห�ง คือ บริษัทฮิตาชิ ณ Hitachi Harmonious Center of Competency และ
บริษัท Rakuten บริษัทอีคอมเมิร�ซชั้นนําของประเทศ และหน�วยงานราชการ 3 แห�ง คือ National 
Personnel Agency (NPA) เทียบเท�ากับสํานักงาน ก.พ. ของประเทศไทย กระทรวงเศรษฐกิจการค&าและ
อุตสาหกรรม (Ministry of Economics, Trade and Industry) และกระทรวงการคลัง (Ministry of 
Finance) สิ่งดีเด�นซ่ึงได&เรียนรู&และตระหนักถึงความเป%นไปได&ในการนํามาปรับใช&ในองค�กรของข&าพเจ&า มี
ดังนี้คือ  
1. มหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญในการสร&างบุคลากรสนับสนุนภาครัฐของประเทศญ่ีปุ̂นรวมท้ังศึกษาวิจัยท่ี

สร&างองค�ความรู&เป%นข&อมูลประกอบการกําหนดและดําเนินนโยบายของภาครัฐและเอกชน ในประเทศไทย

ควรสร&างโอกาสยกระดับความร�วมมือมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และเอกชนมากข้ึน    



                                                

 

2. การทํางานของภาครัฐเป%นไปเพ่ือสร&างความอยู�ดีกินดีภายในประเทศ โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ

สร&างนวัตกรรมท่ีตอบสนองความต&องการของคนในประเทศและสังคมโลกพร&อมกัน ข&าราชการจึงต&องเป%น

ผู&ท่ีมีความรู&ความสามารถพร&อมในการเป%นผู&นําและผู&ประสานงานในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือสนับสนุน

ภาคเอกชนให&สามารถดําเนินกิจกรรมท้ังในระดับประเทศและนานาชาติได&อย�างราบรื่น ระบบการบรรจุ

เข&าทํางานของภาครัฐ และการพัฒนาบุคลากร จึงมีการแบ�งเป%นกลุ�มตามเปwาหมายของงาน และพัฒนาบน

พ้ืนฐานการเรียนรู&จากการปฏิบัติจริง เน&นการทํางานเป%นทีม มีการเตรียมสร&างบุคลากรระดับท่ีจะเป%นผู&นํา

ในอนาคตโดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความสามารถดีเด�นจากการสอบกลางจํานวนหนึ่ง พัฒนางานโดยการให&

เรียนรู&จากการปฏิบัติจริง ในงานต�างๆ และศึกษาต�อ เพ่ือให&รอบรู&ในงานท่ีต&องรับผิดชอบในอนาคต ซ่ึงใน

บางช�วงอาจเป%นการเรียนรู&ข&ามกระทรวงในบางเรื่องและในช�วงแรกจะมีการย&ายเพ่ือให&เรียนรู&งานใหม�ทุก 

1-2 ปp ซ่ึงประเทศไทยสามารถนํามาปรับใช&ได& โดยพัฒนาระบบการประเมินและพัฒนาบุคลากรตาม

เปwาหมายพัฒนาคนและงานพร&อมกัน และ การพัฒนาสินค&าและบริการในประเทศไทยควรใช&มาตรฐาน

ระดับสากลสําหรับสินค&าในประเทศและส�งออก 

3. การมีวิสัยทัศน�ท่ีชัดเจน ท&าทาย และมองกว&างมองไกลผ�านกาลเวลา ในกรณีของบริษัทฮิตาชิซ่ึงมีวิสัยทัศน� 

“Hitachi delivers innovations that answer society’s challenges. With our talented team 

and proven experience in global markets, we can inspire the world” ท้ังนี้โดยนําวิสัยทัศน�สู�

การตระหนักรู&ด&วยสโลแกนสั้นๆ ท่ีเป%นท่ีรู&จักกันดี คือ “Hitachi Inspire the next” ให&แง�คิดว�าในฐานะ

องค�กรหนึ่งถึงแม&เป%นหน�วยงานย�อยแต�ต&องสร&างวิสัยทัศน�ท่ีท&าทาย และสนับสนุนเปwาหมายตามวิสัยทัศน�

ของประเทศ เพราะในท่ีสุดแล&วทุกองค�กรเป%นกลไกหนึ่งท่ีช�วยขับเคลื่อนประเทศ 

4. การมีกระบวนการประเมินและพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน สอดคล&องกับเปwาหมายงานและวิสัยทัศน�องค�กร 

ในกรณีของ Rakuten ท่ีมีหลัก 5 ประการเพ่ือความสําเร็จ และนําหลักดังกล�าว กําหนดเป%นสมรรถนะ 

และเกณฑ�ในการวัดแต�ละสมรรถนะแตกต�างกันไปตามระดับของบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบหลักต�างกัน 

อีกประการหนึ่งคือการมีเปwาหมายให&บุคลากรพัฒนาภาษาอังกฤษ และใช&ภาษาอังกฤษเป%นเกณฑ�ในการรับ

บุคลากรด&วย เนื่องจากองค�กรมีวิสัยทัศน�เป%นท่ี 1 ของโลกในธุรกิจ E-commerce    

ส�วนท่ี 2 แนะนําองค�กร พันธกิจ และวิสัยทัศน� และแนวทางการนําความรู&จากการฝEกอบรม
ไปปรับใช&ดําเนินการในองค�กร 

วิสัยทัศนIกรมปศุสัตวI พ.ศ.2556 – 2560 “เป%นองค�กรชั้นนําพัฒนาการปศุสัตว�สู�อาเซียนและ
ตลาดโลก” 

พันธกิจ 

 
1. เสริมสร&างการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ และสมรรถนะบุคลากรในกระบวนการปศุสัตว�ไทยให&ได&มาตรฐาน มี 



   

 

ความเป%นมืออาชีพ มีความรู& ความเข&าใจ พร&อมรับการเปลี่ยนแปลง เผชิญป{จจัยเสี่ยง และก&าวเข&าสู�การเป%น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) ตลอดจนส�งเสริมการสร&างคุณค�า 
ความสําคัญในอาชีพเกษตรกรด&านการปศุสัตว� ปรับโครงสร&างการผลิต เน&นการพ่ึงพาตนเอง เพ่ือยกระดับ
คุณภาพอาชีพเกษตรกร 

2. ปรับปรุงโครงสร&างการผลิตให&เป%นมิตรกับสิ่งแวดล&อม พัฒนาพันธุ�สัตว� พืชอาหารสัตว� 
สุขภาพสัตว� ควบคู�กับการกํากับดูแลมาตรฐานการผลิตให&มีความน�าเชื่อถือ ตามเง่ือนไขประเทศคู�ค&า และตาม
หลักมาตรฐาน สากล เสริมสร&างมูลค�าเพ่ิมด&วยความคิดสร&างสรรค� เสริมสมรรถนะ ศักยภาพทางการแข�งขัน 
กํากับคุณภาพ ของผลิตภัณฑ� และสนับสนุนการผลิตให&ไดปริมาณท่ีเพียงพอต�อความต&องการของตลาด 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศให&มีความเข&มแข็ง เป%นศูนย�กลางแห�งการเรียนรู&ครบวงจร เข&าถึง
ง�าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต&องและเป%นธรรม โดยบุคลากรในเครือข�ายของการปศุสัตว�สามารถใช&ประโยชน�ได&จริง 

4. สนับสนุนการวิจัย และพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม ในเชิงบูรณาการกับภูมิป{ญญา และ
ความคิด สร&างสรรค� เพ่ือเป%นฐานแห�งศูนย�กลางแหล�งความรู& มุ�งสื่อสาร ถ�ายทอดความรู&ไปสู�เกษตรกร 
ผู&ประกอบการ ให&สามารถนําไปใช&ประโยชน�ได& ท้ังในเชิงวิชาการ สาธารณสุข การพาณิชย� และอ่ืนๆ ได&อย�าง
ยั่งยืน 

5. กํากับ ดูแล ตรวจสอบกระบวนการปศุสัตว� ด&วยกฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบให&ได&
มาตรฐานสากล และความร�วมมือกับต�างประเทศ 

จากวิสัยทัศน�และพันธกิจของกรมปศุสัตว� สู�ภารกิจขององค�กรคือศูนย�วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย�
ภาคใต& 5 ด&าน ได&แก�   

ศึกษาวิเคราะห� วิจัย ด&านการวินิจฉัย ชันสูตรโรคสัตว� และระบาดวิทยาทางห&องปฏิบัติการใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

1. เป็นศนูย์ปฏิบตัิการตรวจวินิจฉัยและชนัสูตรโรคสตัว์ เพื�อการพฒันาสขุภาพสตัว์ การควบคมุ ป้องกัน 

และเป็นที�ปรึกษา สนบัสนนุการดําเนินงานห้องปฏิบตัิการตรวจวินิจฉัยโรคขั .นต้นของสํานกังานปศสุตัว์

จงัหวดั 

2. เป็นศนูย์ปฏิบตัิการตรวจวิเคราะห์ การควบคมุคณุภาพสินค้าปศสุตัว์ ภายในประเทศและการส่งออก

รวมทั .งสิ�งแวดล้อมจากการปศสุตัว์ เพื�อสขุอนามยัการผลิตและผู้บริโภค 

3. ศกึษา วิเคราะห์ วิจยั ประยกุต์เกี�ยวกบัการพฒันาสขุศาสตร์และสขุอนามยัการผลิตสินค้าปศสุตัว์อย่าง

ครบวงจรในพื .นที�รับผิดชอบ 

4. ให้คําปรึกษาแนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสขุศาสตร์สตัว์และสขุอนามยัทั .งภาครัฐและเอกชน 

 เพ่ือให&สอดคล&องกับวิสัยทัศน�และพันธกิจของกรมปศุสัตว� ข&าพเจ&ามุ�งหวังท่ีจะนําความรู&จากการ
ฝEกอบรมเพ่ิมคุณค�าการให&บริการขององค�กรคือศูนย�วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย�ภาคใต& ในช�วงเวลา 5 ปpนับ



                                                

 

จากนี้ ยกระดับการให&บริการชันสูตร เฝwาระวังโรคสัตว� และตรวจสอบคุณภาพสินค&าปศุสัตว� ด&วยคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล และอยู�ในระดับแนวหน&าของประเทศ ด&วยวิสัยทัศน� “เปKนองคIกรชันสูตร เฝXาระวังโรค
สัตวI และ ตรวจสอบคุณภาพสินค�าปศุสัตวI ช้ันนําของประเทศไทย”  

กลยุทธIการปฏิบัติงานให�บรรลุตามวิสัยทัศนI 

ด&วยสภาพพ้ืนท่ีแคบยาว มีพ้ืนท่ีน&อยเป%นข&อจํากัดต�อการทําการปศุสัตว�ขนาดใหญ� ทําให&การผลิตปศุ
สัตว�ในภาคใต&มีไม�มากนักเม่ือเทียบกับภาคอ่ืน ยกเว&น แพะ แกะ ซ่ึงไม�ต&องการพ้ืนท่ีเลี้ยงมาก กินอาหารได&
หลากหลาย และแพะเป%นองค�ประกอบในการประกอบพิธีกรรม ตามประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมซ่ึงมี
อยู�จํานวนมากในพ้ืนท่ี แต�ปศุสัตว�นอกเหนือจากแพะแกะ ก็ยังเป%นท่ีต&องการในการบริโภคและจําเป%นต&อง
ดําเนินการผลิตหรือจัดหาเข&ามาเพ่ือตอบสนองความต&องการ พ้ืนท่ีนี้จึงมีความเสี่ยงด&านโรคระบาดสัตว� 
โรคติดต�อระหว�างสัตว�และคน คุณภาพสินค&าปศุสัตว� ท้ังท่ีเป%นผลจากการผลิตปศุสัตว�ในพ้ืนท่ี และการนําเข&า
จากภายนอก ดังนั้นห&องปฏิบัติการชันสูตร เฝwาระวังโรค และตรวจสอบคุณภาพสินค&าปศุสัตว�ในภาคใต& ก็ต&อง
ปฏิบัติภารกิจ เทียบเท�ากับศูนย�วิจัยและพัฒนาการสัตว�แพทย�ในพ้ืนท่ีอ่ืนท่ัวประเทศ เพ่ือสุขภาพสัตว�และ
สุขอนามัยของประชาชนภายในประเทศและต�างประเทศท่ีประสงค�นําเข&าผลผลิตปศุสัตว�จากประเทศไทย และ
เม่ือพิจารณาข&อดีซ่ึงเป%นโอกาสต�อการพัฒนาสู�เปwาหมายตามวิสัยทัศน� ท่ีพ้ืนท่ีภาคใต&และศูนย�วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย�ภาคใต&มีอยู�แล&วในขณะนี้ คือ ด&านสภาพภูมิประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีล&อมด&วยทะเลเป%นส�วนใหญ�
ติดกับพ้ืนท่ีอ่ืนเพียงช�วงแคบและมีพรมแดนร�วมกับประเทศมาเลเซียซ่ึงมีความก&าวหน&าทางสัตวแพทย�บริการ
ระดับเดียวกับประเทศไทยและมีประชากรมุสลิมจํานวนมากเช�นเดียวกัน ทําให&ภาคใต&มีโอกาสโดดเด�นกว�าภาค
อ่ืนๆ ของประเทศ ท่ีจะพัฒนาสู�การเป%นพ้ืนท่ีปลอดโรคท่ีสําคัญ เช�น โรคปากและเท&าเป��อย โรคพิษสุนัขบ&า และ
การผลิตปศุสัตว�ตามแนวทางฮาลาล เพ่ือบริโภคในพ้ืนท่ีหรือส�งออก ท่ีต้ังขององค�กรอยู�ในทําเลท่ีเป%นศูนย�กลาง
การคมนาคมทางรถไฟ รถยนต� และไม�ไกลจากสนามบิน มีความสะดวกในการรับ-ส�งตัวอย�างจากท่ัวพ้ืนท่ี
ภาคใต& เข&าถึงบริการได&ง�าย มีความปลอดภัยและสะดวกสบายสําหรับบุคลากรในการใช&ชีวิตจึงมีอัตราการขอ
ย&ายออกตํ่า ทําให&ศูนย�ฯ มีโอกาสพัฒนางานได&ต�อเนื่อง ด&านทรัพยากรบุคคล มีบุคลากรท่ีสําเร็จและใกล&สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท เอก จากสถาบันชั้นนําท้ังในประเทศและต�างประเทศ อายุเฉลี่ยของบุคลากรซ่ึง
เป%นกําลังหลักอยู�ในเกณฑ�เฉลี่ยตํ่ากว�า 45 ปp มีความรู&ความเชี่ยวชาญซ่ึงสั่งสมมาเป%นระยะเวลาหนึ่ง และยังมี
พลังและความต้ังใจในการพัฒนาอยู�ในระดับสูง สามารถผลักดันสู�ความสําเร็จเปwาหมายท่ีวางไว&ได& ตามกลยุทธ�
และแนวทาง ดังต�อไปนี้       

กลยุทธIท่ี 1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให�สามารถปฏิบัติงานได�อย�างเช่ียวชาญเปKนมือ
อาชีพและมีมาตรฐานระดับสากล 

แนวทางท่ี 1.1 พัฒนาบุคลากรตามแนวทางยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรให&ครบถ&วนท้ัง 4 มิติ ด&านการทํางาน ด&านสังคม ด&านส�วนตัว ด&านเศรษฐกิจ อย�างต�อเนื่อง 



   

 

แนวทางท่ี 1.2 พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะบุคคลให&สอดคล&องกับวิสัยทัศน�
ขององค�กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามผลการประเมินสมรรถนะและเปwาหมายในการพัฒนางาน 

แนวทางท่ี 1.3 พัฒนาการสมรรถนะการใช&ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

กลยุทธIท่ี 2 ยกระดับมาตรฐานห&องปฏิบัติการให&อยู�ในมาตรฐานสากล 

แนวทางท่ี 2.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพผลการปฏิบัติงานของห&องปฏิบัติการอย�างต�อเนื่อง 

แนวทางท่ี 2.2 พัฒนามาตรฐานห&องปฏิบัติการและระบบความปลอดภัยให&ถึงระดับของสากล 

กลยุทธIท่ี 3 ยกระดับการสร&างเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือให&บริการคุณภาพ เข&าถึงความ
ต&องการและตอบสนองความต&องการของผู&รับบริการได&ครอบคลุม 

แนวทางท่ี 3.1 ประสานความร�วมมือในการวิจัย พัฒนา และการให&บริการ ร�วมกับ 
มหาวิทยาลัย องค�กรภาครัฐอ่ืน และภาคเอกชน 

แนวทางท่ี 3.2 ประสานความร�วมมือในการวิจัย พัฒนา และการให&บริการ ร�วมกับ
สถาบันสุขภาพสัตว�แห�งชาติ ศูนย�วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย�ประจําภาค ศูนย�อ&างอิงโรคปากและ
เท&าเป��อยประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต& สํานักงานปศุสัตว�เขต สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดใน
พ้ืนท่ี   

กลยุทธIท่ี 4 ยกระดับระบบการจัดการภายในองค�กร และการให&บริการอย�างเป%นมืออาชีพ 

แนวทางท่ี 4.1 พัฒนาระบบการจัดการภายในด&วยการจัดเก็บข&อมูลในระบบคอมพิวเตอร�  

แนวทางท่ี 4.2 พัฒนาระบบจัดการและใช&งาน ข&อมูลการชันสูตร เฝwาระวังโรค การ
ตรวจสอบมาตรฐานสินค&าปศุสัตว� การตอบผล การวิเคราะห�ผล การสื่อสารข&อมูลสู�ผู&เก่ียวข&อง ด&วย
ระบบคอมพิวเตอร� 

แนวทางท่ี 4.3 พัฒนาขีดความสามารถในการให&บริการให&ครอบคลุมความต&องการ
ของผู&รับบริการในระดับชาติและระดับสากล 

แนวทางท่ี 4.4 พัฒนาระบบการสื่อสารให&เข&าถึงผู&รับบริการอย�างรวดเร็ว ทันเวลา และ
ครอบคลุม  
 

 
 
 
 
 



                                                

 

บทเรียนต�อการปรับประยุกตIใช�ในการควบคุมมลพิษ 

 

วิมลพร ไวยนิภี 

นักวิชาการส่ิงแวดล+อมชํานาญการพิเศษ 

กรมควบคุมมลพิษ 

 

บทบาทและภารกิจท่ัวไป ตามบทบัญญัติท่ีเก่ียวข&องในพระราชบัญญัติส�งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล&อมแห�งชาติ พ.ศ. 2535 ให&อํานาจคณะกรรมการสิ่งแวดล&อมแห�งชาติ คณะกรรมการควบคุม
มลพิษ และเจ&าพนักงานควบคุมมลพิษ ในการบังคับใช&มาตรการต�างๆ ตามกฎหมาย เพ่ือประโยชน�ในการ
ควบคุม ปwองกันและแก&ไขป{ญหาสิ่งแวดล&อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ ซ่ึงได&แก� การเสนอความเห็นในการ
กําหนดนโยบายด&านการควบคุมมลพิษของประเทศ การกําหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล&อม (มาตรฐาน
คุณภาพน้ําในแม�น้ําลําคลอง น้ําทะเลชายฝ{�ง คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ฯลฯ (การกําหนดมาตรฐานควบคุม
มลพิษจากแหล�งกําเนิด (มาตรฐานน้ําท้ิงจากอาคารต�างๆ น้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม 
มาตรฐานไอเสียจากยานพาหนะต�างๆ ฯลฯ) การจัดทําแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล&อม และมาตรการ
ควบคุมมลพิษ (การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย การประกาศเขตควบคุมมลพิษ ฯลฯ) การ
ติดตามตรวจสอบสถานการณ�มลพิษ การรับเรื่องราวร&องทุกข�ด&านมลพิษ และการดําเนินการตามกฎหมายว�า
ด&วยการส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล&อมด&านการควบคุมมลพิษ 

บทบาทและภารกิจดังกล�าวตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.สิ่งแวดล&อมฯ พ.ศ. 2535 มิได&มี
เจตนารมณ�ท่ีจะให&กรมควบคุมมลพิษมีอํานาจลบล&างหรือเข&าแทนท่ีอํานาจการจัดการน้ําเสียหรือของเสียอ่ืนๆ ท่ี
ออกตามกฎหมายอ่ืนหรือของหน�วยงานอ่ืน แต�มีวัตถุประสงค�เพ่ือให&มีหน�วยงานรับผิดชอบด&านการควบคุม
มลพิษโดยเฉพาะ เอ้ือประโยชน� สนับสนุนและผลักดันการดําเนินงานของหน�วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายท่ีมี
อยู�เดิม และอุดช�องว�างในกรณีท่ีไม�มีกฎหมายใดบัญญัติไว&เป%นการเฉพาะ ตัวอย�างเช�น เจ&าพนักงานควบคุม
มลพิษแม&มีอํานาจเข&าไปทําการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม หากพบว�ามีการละเมิดหรือฝ^าฝ�นกฎหมายก็ไม�มี
อํานาจดําเนินการตามกฎหมายได&ทันที แต�มีหน&าท่ีต&องแจ&งเจ&าพนักงานซ่ึงมีอํานาจหน&าท่ีโดยตรงตามกฎหมาย
โรงงานให&เป%นผู&ดําเนินการ ต�อเม่ือปรากฏว�าเจ&าพนักงานดังกล�าวไม�ดําเนินการแก�ผู&กระทําผิดภายในเวลา 
อันสมควร เจ&าพนักงานควบคุมมลพิษจึงจะมีอํานาจดําเนินการตามอํานาจหน&าท่ีของตนตามกฎหมาย หรือ
กรณีการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล�งกําเนิด โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอ่ืนก็สามารถ
ดําเนินการได& แต�มาตรฐานดังกล�าวต&องเข&มงวดกว�ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล�งกําเนิดท่ีออกตาม พ.ร.บ.
สิ่งแวดล&อมฯ พ.ศ. 2535 เป%นต&น 

 



   

 

วิสัยทัศนI องค�กรหลักขับเคลื่อนทุกภาคส�วนในการสร&างคุณภาพสิ่งแวดล&อมท่ีดีเพ่ือประชาชน 

พันธกิจ 
1. เสนอนโยบายและยุทธศาสตร�ด&านการจัดการมลพิษ และขับเคลื่อนสู�การปฏิบัติอย�างมีส�วนร�วม 
2. พัฒนามาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ�ปฏิบัติด&านการจัดการมลพิษท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยี 
3. พัฒนาองค�ความรู& เทคโนโลยีและสารสนเทศการจัดการมลพิษ 
4. ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล&อม และรายงานต�อสาธารณะ 
5. ติดตาม ตรวจสอบ และส�งเสริมให&มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรการควบคุมมลพิษ อย�างโปร�งใส

และเป%นธรรม 
6. ประสานและดําเนินการตามพันธกรณีระหว�างประเทศด&านมลพิษ 

ค�านิยม กรมควบคุมมลพิษมุ�งม่ันทํางานด&วยความโปร�งใส เป%นธรรม เป%นทีม เป%นประโยชน�
ต�อประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตรI 

1. ปwองกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในระดับพ้ืนท่ี 

2. พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ และเกณฑ�การปฏิบัติด&านการ
ควบคุมมลพิษอย�างมีประสิทธิภาพ  

3. เสริมสร&างความร�วมมือและเครือข�ายในการปwองกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ 

4. การพัฒนาและบริหารจัดการองค�กร 

เปXาประสงคIขององคIกร  

1. พ้ืนท่ีเปwาหมายมีระบบการบริหารจัดการมลพิษตามเกณฑ�ท่ีกําหนด  

2. เป%นองค�กรทันสมัยและมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค�กร  

กลยุทธI 

กลยุทธ�การดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1  
1. สร&างการยอมรับอย�างมีส�วนร�วมของภาคประชาชนต�อการจัดการมลพิษในพ้ืนท่ี  
2. สนับสนุนผลักดันระบบการบริหารจัดการมลพิษท่ีเหมาะสมในระดับพ้ืนท่ี  
3. ยกระดับความสามารถในการรองรับภาวะวิกฤตและเหตุฉุกเฉินด&านมลพิษ 

กลยุทธ�การดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2  

1. พัฒนาและผลักดันการปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ�ปฏิบัติในการควบคุม
มลพิษให&มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลภายใต&กรอบเวลาท่ีเหมาะสม  



                                                

 

2. พัฒนาศักยภาพเจ&าพนักงานตามกฎหมายท้ังภายในและภายนอกกรมควบคุมมลพิษ  

3. ใช&กลไกบริหารจัดการภาครัฐทุกรูปแบบเพ่ือการส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล&อม
อย�างมีประสิทธิภาพ  

4. ผลักดันให&เกิดการมีส�วนร�วมของผู&มีส�วนได&ส�วนเสียในการดําเนินงานด&านต�างๆ 

กลยุทธ�การดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3  
1. สนับสนุนให&เกิดศูนย�ความเป%นเลิศด&านการควบคุมมลพิษในสาขาต�างๆ  
2. พัฒนาสารสนเทศเพ่ือเป%นแหล�งท่ีปรึกษา แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและองค�ความรู&การจัดการมลพิษเพ่ือการ
ตัดสินใจ  
3. ยกระดับสมรรถนะของระบบฐานข&อมูลและสารสนเทศด&านมลพิษ รวมถึงโครงสร&างพ้ืนฐานด&านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ�การดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 
1. พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล  
2. ผลักดันให&เกิดการถ�ายทอดองค�ความรู&ในองค�กรด&วยช�องทางท่ีหลากหลาย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู&กับ
เครือข�ายมลพิษท้ังในประเทศและระหว�างประเทศ  
3. เสริมสร&างค�านิยมด&านธรรมาภิบาลอย�างเป%นระบบ 
4. พัฒนาด&านการสื่อสารเพ่ือเสริมสร&างภาพลักษณ�และความรู&เรื่ององค�กร 
5. ปรับปรุงโครงสร&างองค�กร การแบ�งบทบาทและขอบข�ายงานเพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะในการดําเนินงาน  
6. พัฒนามาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ�ปฏิบัติด&านการจัดการมลพิษท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี 
 

การนําผลท่ีได�จากการอบรมไปปรับประยุกตIใช�ในงานท่ีรับผิดชอบหลัก  

จากการเข&าร�วมอบรมในเรื่องการคิดเชิงกลยุทธ� การสอนงาน สมรรถนะ การทํางานเป%นทีมท่ีมี
ประสิทธิภาพ จะสามารถนํามาปรับประยุกต�ใช&ในการจัดทําโครงการ/การทํางานท่ีรับผิดชอบหลัก ในเรื่อง
ต�างๆ โดยสรุปดังนี้ 

� แผนยุทธศาสตร�การจัดการคุณภาพน้ําสําหรับประเทศไทย โดยนําแนวคิดท่ีได&จากการอบรมมาปรับใช& 
เช�น การต้ังเปwาหมายคุณภาพน้ําใน 20 ปpข&างหน&า บนพ้ืนฐานสถานการณ�ท่ีเป%นอยู� และนําข&อมูลท่ีกรมควบคุม
มลพิษมีอยู�มาใช&ประกอบการวางแผนการดําเนินงาน เช�น คุณภาพน้ําในแต�ละบริเวณ ข&อมูลแหล�งกําเนิดน้ํา
เสีย คุณภาพน้ํา 20 ปpย&อนหลัง การดําเนินงานปwองกันและแก&ไขป{ญหามลพิษทางน้ําในป{จจุบัน และแผนงาน/
โครงการท่ีเก่ียวข&องเพ่ือให&คุณภาพน้ําเป%นไปตามเปwาหมายท่ีกําหนดไว& เป%นต&น  

� แผนบริหารการจัดการและฟ��นฟูนิเวศลุ�มน้ําปากพนังปp 2560-2564 การจัดทําแผนบริหารการจัดการฯ 
โดยการพิจารณาต้ังเปwาหมายคุณภาพสิ่งแวดล&อมบริเวณพ้ืนท่ีลุ�มน้ําปากพนังใน 10-15 ปpข&างหน&า ป{ญหา/



   

 

อุปสรรคจากการดําเนินงานตามแผนบริหารการจัดการและฟ��นฟูนิเวศลุ�มน้ําปากพนังปp 2550-2559  ผลการ
ดําเนินงานของหน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข&องในป{จจุบัน และแผนงาน/โครงการการดําเนินงานใน 5 ปpข&างหน&า 

� ข&อเสนอเชิงนโยบายในการปwองกันและแก&ไขป{ญหาคุณภาพน้ําบริเวณชายแดน โดยพิจารณาแนวโน&ม
ผลกระทบ จากข&อมูลสภาพป{จจุบันท่ีเป%นอยู�ของพ้ืนท่ีท่ีจะประกาศเป%นเขตเศรษฐกิจพิเศษ สํารวจพ้ืนท่ีและ 
เก็บตัวอย�างน้ําเพ่ือตรวจวิเคราะห�คุณภาพน้ําในป{จจุบันแล&วนําเสนอแนวทางมาตรการท่ีเก่ียวข&องเพ่ือปwองกัน
และแก&ไขป{ญหาคุณภาพน้ําจากการพัฒนาเขตชายแดน 

� จดหมายและบันทึก เสนอให&กรมควบคุมมลพิษลดการใช&กระดาษในการนําเสนองานต�อผู&บังคับบัญชา
เพ่ือนําไปสู�ระบบการใช& e-document เพ่ือลดปริมาณขยะและการตัดไม&ทําลายป̂า ซ่ึงเป%นแนวทางการแก&ไข
ป{ญหาคุณภาพน้ําและป{ญหาน้ําท�วม 

� การแบ�งป{นความรู&และประสบการณ�ท่ีได&รับจากการอบรมท้ังในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ̂นให&กับ
เพ่ือนร�วมงานได&นําไปปรับประยุกต�ใช&ในการทํางานให&กับองค�กรและการดําเนินชีวิต เช�น การกําหนดวิสัยทัศน� 
การวางเปwาหมาย การจัดทําแผนงาน ต&องมีกรอบเวลาและแนวทางการดําเนินงานท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได&จริง 
ท้ังนี้ สามารถปรับประยุกต�ใช&ตามสถานการณ�ป{จจุบันได&อย�างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

การดําเนินงานและการพัฒนาต�อไป 

จากการดูงานท่ีประเทศญ่ีปุ̂น ได&เห็นว�าหน�วยงานของประเทศญ่ีปุ̂นมีแนวทางการพัฒนา
บุคลากรของหน�วยงานและการพัฒนาอาชีพท่ีชัดเจนและมีความเป%นธรรม ทําให&บุคลากรทุ�มเทให&กับการ
ทํางาน การเป%นผู&นําจําเป%นต&องมีความยุติธรรมและมีมาตรฐานเดียว มีหลักการท่ีชัดเจนต้ังแต�แรก การต้ัง
วิสัยทัศน�ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได&จริง เพ่ือให&สามารถนําองค�กรไปสู�เปwาหมายท่ีกําหนดได& การหมุนเวียนงาน
เพ่ือสร&างสมประสบการณ�จากการเรียนรู&ในด&านต�างๆ เพ่ือให&สามารถทํางานได&หลากหลายมากข้ึน นอกจากนี้
จําเป%นต&องมีการปรับตัวให&เข&ากับคนต�างวัย ตลอดจนเข&ารับการอบรมอย�างสมํ่าเสมอเพ่ือกระตุ&นการทํางาน
ของตนเองและเพ่ือนร�วมงาน 

 

ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 

การนําผลท่ีได&จากการอบรมในครั้งนี้ไปปรับประยุกต�ใช&ในการคิดวิเคราะห�ในการทํางานท่ี
รับผิดชอบ มีการต้ังเปwาประสงค�การทํางานท่ีสามารถตรวจวัดได&และมีการวางแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน จะ
ทําให&งานสําเร็จลุล�วงได&อย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ป{ญหามลพิษในพ้ืนท่ีต�างๆได&รับการปwองกัน
มากกว�าการแก&ไข ทําให&มีการใช&ทรัพยากรน&อยลงแต�บรรลุเปwาหมายได&ทันท�วงที นอกจากนี้การนําผลท่ีได&จาก
การอมรมไปปรับใช&จะช�วยให&มีความเข&าใจท้ังงานและทีมงาน ทําให&ทีมเพ่ือนร�วมงานมีความสุขกับการทํางาน
มากข้ึน ไม�มีสมองไหลจากหน�วยงานราชการ ตลอดจนทําให&การแก&ไขป{ญหาด&านต�างๆเป%นไปในแนวทางท่ีดีข้ึน
ตลอดไป 



                                                

 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะข�าราชการสํานักข�าวกรองแห�งชาติ 
 

สุพัตรา เก้ียวกลาง 
นักการข)าวชําชาญการพิเศษ 

สํานักข)าวกรองแห)งชาติ 
 

 สํานักข�าวกรองแห�งชาติ    
  สํานักข�าวกรองแห�งชาติเป%นหน�วยงานระดับกรม สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน&าท่ีในฐานะ
เป%นหน�วยข�าวหลักทางด&านกิจการข�าวกรองท้ังในประเทศและต�างประเทศ การข�าวกรองทางการสื่อสารและ
การรักษาความปลอดภัยฝ^ายพลเรือนซ่ึงเป%นไปตามพระราชบัญญัติข�าวกรองแห�งชาติ พ.ศ.2528 ท่ีกําหนดให&
สํานักข�าวกรองแห�งชาติมีอํานาจหน&าท่ีในการ 
  (1) ปฏิบัติงานเก่ียวกับกิจการการข�าวกรอง การต�อต&านข�าวกรอง การข�าวกรอง ทางการสื่อสาร 
และการรักษาความปลอดภัยฝ^ายพลเรือน  
  (2) ติดตามสถานการณ�ภายในประเทศและต�างประเทศท่ีมีผลกระทบต�อความม่ันคงแห�งชาติ 
และรายงานต�อนายกรัฐมนตรีและสภาความม่ันคงแห�งชาติ 
  (3) กระจายข�าวกรองท่ีมีผลกระทบต�อความม่ันคงแห�งชาติให&หน�วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจท่ี
เก่ียวข&องใช&ประโยชน�ตามความเหมาะสม  
  (4)ศึกษา วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับกิจการการข�าวกรอง การต�อต&านข�าวกรองและการรักษาความ
ปลอดภัยฝ^ายพลเรือนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  (5) เป%นศูนย�กลางประสานกิจการการข�าวกรอง การต�อต&านข�าวกรอง และการรักษาความปลอดภัย
ฝ^ายพลเรือนกับหน�วยข�าวกรองอ่ืนภายในประเทศ  
  (6) เป%นหน�วยงานหลักในการประสานกิจการการข�าวกรองและการต�อต&านข�าวกรองกับหน�วยข�าว
กรองของต�างประเทศในเรื่องท่ีเก่ียวกับความม่ันคงแห�งชาติ 
  (7) เสนอแนะนโยบายและมาตรการ ตลอดจนให&คําแนะนําและคําปรึกษาด&านการข�าวกรองการ
ต�อต&านข�าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยฝ^ายพลเรือนต�อนายกรัฐมนตรีและสภาความม่ันคงแห�งชาติ  
  (8) ปฏิบัติหน&าท่ีอ่ืนใดตามท่ีนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และสภาความม่ันคงแห�งชาติมอบหมาย 
  ท้ังนี้ สํานักข�าวกรองแห�งชาติมีโครงสร&างหน�วยงานตามกฎกระทรวงการแบ�งส�วนราชการสํานัก
ข�าวกรองแห�งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551แบ�งเป%น 14 สํานัก 2 กอง และ6 กลุ�มข้ึนตรง และจัดแบ�ง
การบริหารจัดการออกเป%นกลุ�มภารกิจตามการบังคับบัญชา เป%น 4 กลุ�มภารกิจ ได&แก� (1) กลุ�มภารกิจข�าวกรอง
และต�อต&านข�าวกรองในประเทศ (2)กลุ�มภารกิจข�าวกรองและต�อต&านข�าวกรองต�างประเทศ(3) กลุ�มภารกิจข�าว
กรองและต�อต&านข�าวกรองทางการสื่อสาร เทคนิค และเครือข�ายและ (4) กลุ�มภารกิจพัฒนามาตรฐานการข�าว
กรอง การรักษาความปลอดภัย ภารกิจบริหาร และอํานวยการ ขณะท่ีกลุ�มข้ึนตรง 6 กลุ�มงาน ได&แก� กลุ�ม
พัฒนาระบบบริหารกลุ�มตรวจสอบภายในกลุ�มยุทธศาสตร�ข�าวกรองกลุ�มนิติการสํานักงานเลขานุการคณะท่ี



   

 

ปรึกษาการข�าว และศูนย�ประสานข�าวกรองแห�งชาติ ซ่ึงทําหน&าท่ีเป%นกลไกประสานงานและการบูรณาการข�าว
กรองของสํานักข�าวกรองแห�งชาติ กับประชาคมข�าวกรอง   
 
 ความท�าทายของสํานักข�าวกรองแห�งชาติ 

  ท่ีผ�านมาสํานักข�าวกรองแห�งชาติให&ความสําคัญเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาก จากการท่ีมี

จํานวนเจ&าหน&าท่ีค�อนข&างน&อย จึงต&องเน&น “คุณภาพ” ของคน เพ่ือชดเชยกับปริมาณท่ีมีจํากัด เนื่องด&วยการ

ปฏิบัติงานข�าวกรองคือการดําเนินการเพ่ือให&ทราบถึงการกระทําใดอันเป%นการกระทบกระเทือนต�อความม่ันคง

แห�งชาติ ดังนั้นขอบเขตในการปฏิบัติงานของเจ&าหน&าท่ีจึงมีภารกิจในการติดตามสถานการณ�ภายในประเทศ 

และต�างประเทศท่ีมีผลกระทบต�อความม่ันคงแห�งชาติ เพ่ือให&ได&มาซ่ึงข�าวกรองหรือความรู&พิเศษท่ีสามารถ

อธิบายเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีสําคัญหรือท่ีเป%นหัวใจของสถานการณ�หรือเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึน ครอบคลุมท้ัง

สาเหตุ ความสําคัญ ผลกระทบ และมีการประเมินหรือทํานายเก่ียวกับแนวโน&มหรือสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

เพ่ือนําเสนอผู&ใช&ข�าวท้ังในระดับสูง หรือระดับผู&กําหนดนโยบายแห�งชาติ 

  อย�างไรก็ดีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล&อมต�างๆ กระแสโลกาภิวัฒน�ความก&าวหน&า

ทางด&านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีอัตราเร็วสูงข้ึนอย�างไม�มีขีดจํากัด ตลอดจนการไหลของข&อมูล

ข�าวสารมหาศาล เป%นเหตุให&สถานการณ�ขับเคลื่อนไปด&วยอัตราเร�งสูงและผันผวนรุนแรง โดยเฉพาะในมิติด&าน

การเมืองความม่ันคงร�วมสมัยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดเป%นภัยคุกคามในหลากหลายรูปแบบอาทิ ด&านการเมือง

ระหว�างประเทศ การก�อการร&าย อาชญากรรมข&ามชาติ ภัยธรรมชาติ ภาวะโลกร&อน โรคระบาด ฯลฯ ภัย

คุกคามความม่ันคงเหล�านี้ทําให&หน�วยงานต&องเผชิญกับความท&าทายท้ังการรับมือกับภารกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึน และ

ลักษณะการปฏิบัติงานท่ีมีความยุ�งยากและสลับซับซ&อนมากข้ึน  

  ในอนาคตอันใกล&สํานักข�าวกรองแห�งชาติยังจะเผชิญข&อจํากัดเรื่องจํานวนเจ&าหน&าท่ีอันเนื่องจากการ

เกษียณราชการของเจ&าหน&าท่ีท่ีมีความเชี่ยวชาญสูง โดยมีการประมาณการว�าในระยะ 5 ปpข&างหน&า สํานักข�าว

กรองแห�งชาติจะสูญเสียกําลังพลในระดับบริหาร อํานวยการ ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ ท้ังหมด ขณะท่ีเจ&าหน&าท่ี

ระดับชํานาญการพิเศษ และชํานาญการ จะมีโอกาสสูญเสียมากถึงหนึ่งในสี่ของจํานวนเจ&าหน&าท่ีท้ังหมด  

  สถานการณ�ดังกล�าวข&างต&นยังมีผลต�อเนื่องถึงแนวโน&มการสูญเสียองค�ความรู& ขีดความสามารถ 

ตลอดจนความเชี่ยวชาญและประสบการณ�งานข�าวกรอง เนื่องด&วยปฏิบัติงานข�าวกรองเป%นวิชาชีพเฉพาะ และ

ไม�อาจเรียนรู&ได&จากสาธารณะท่ัวไป แต�ต&องเป%นการเรียนรู&ฝEกปรือทักษะจากภายในหน�วยงานด&านข�าวกรองใน

ประเทศ เช�น สํานักข�าวกรองแห�งชาติ หรือหน�วยข�าวกรองต�างประเทศเท�านั้น การทํางานข�าวกรองจะมี

ประสิทธิภาพนั้น เจ&าหน&าท่ีจะต&องผ�านการฝEกอบรมความรู&ความสามารถด&านวิชาชีพข�าวกรอง ตัวอย�างเช�น 

ความรู&ความเข&าใจเก่ียวกับวงรอบข�าวกรอง เจ&าหน&าท่ีจะต&องมีความเข&าใจเก่ียวกับเทคนิควิธีการรวบรวม

ข�าวสารท่ีดี ซ่ึงมีเทคนิคย�อยอีกจํานวนมาก ท้ังการรวบรวมจากแหล�งข�าวเปoด แหล�งข�าวปoด แหล�งข�าวบุคคล 



                                                

 

แหล�งข�าวเทคนิค เป%นต&น เม่ือมีความรู&ความเข&าใจเก่ียวกับหลักการเหล�านี้แล&ว ยังจําเป%นต&องฝEกฝนซํ้าๆ ต�อเนื่อง

เพ่ือให&เกิดความชํานาญและเป%นทักษะเฉพาะตัวของเจ&าหน&าท่ีเหล�านั้น 

 ข�อเสนอเชิงกลยุทธIในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
  ตัวอย�างความสําเร็จท่ีสําคัญขององค�กรชั้นนําท้ังองค�กรภาครัฐและภาคธุรกิจคือการมีบุคลากรท่ี
ทรงคุณค�าเป%นผู&มีสมรรถนะและขีดความสามารถในระดับสูง ผ�านการคัดเลือกและมีแผนพัฒนาสมรรถนะท่ี
ชัดเจนเป%นรูปธรรมจากความท&าทายท่ีสํานักข�าวกรองแห�งชาติกําลังจะเผชิญ ส�งผลให&หน�วยงานจําเป%นต&องเร�ง
พัฒนาองค�กรอย�างรอบด&านเพ่ือให&สามารถรับมือกับความท&าทายได&อย�างมีประสิทธิภาพภายใต&ทรัพยากรท่ี
จํากัด เฉพาะอย�างยิ่งการเร�งรัดการพัฒนาเจ&าหน&าท่ีรุ�นใหม�ให&เป%นผู&มีสมรรถนะ ความสามารถ ตลอดจน
ประสบการณ�ความเชี่ยวชาญภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็วข้ึนรองรับการเข&ามาสืบทอดงานต�อ โดยเห็นควรมีแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้  
  1. การคัดเลือกบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง (Talent) และกําหนดแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan)  
   แม&ระบบการสอบคัดเลือกข&าราชการไทยได&เอ้ืออํานวยให&สํานักข�าวกรองแห�งชาติได&รับคนเก�ง
ไปเป%นเจ&าหน&าท่ีปฏิบัติงานอยู�แล&ว แต�ยังมีความจําเป%นท่ีหน�วยงานต&องค&นหาคนเก�งและดีในหมู�คนเก�งเพ่ือให&
สามารถสานต�อการทํางานจากกลุ�มผู&บริหารหลายระดับท่ีทยอยเกษียณอายุราชการ โดยการนําหลักTalent 
Management มาปฏิ บั ติและใช&ประโยชน� ในองค�กร มีการสร& างคนเก� งจากภายในองค�กรเ พ่ือเข& าสู�
กระบวนการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพรายบุคคลและเตรียมความพร&อมสู�การสืบทอดตําแหน�ง 
   ท้ังนี้ในเบ้ืองต&นผู&บริหารป{จจุบันจําเป%นต&องกําหนดเกณฑ�การคัดเลือก และวางกลยุทธ�ในการ
ได&มาซ่ึงTalent ท่ีเหมาะกับงานแล&วส�งเสริมสนับสนุนเจ&าหน&าท่ีกลุ�มได&รับการพัฒนาความรู&ทักษะหรือ
ความสามารถเฉพาะด&านเพ่ิมเติม เช�น การกําหนดตําแหน�งงานเพ่ิมในระดับผู&ช�วยหัวหน&างาน ผู&ช�วย
ผู&อํานวยการส�วน ผู&ช�วยผู&อํานวยการสํานัก หรือมีระยะหมุนเวียนงานท่ีชัดเจน เพ่ือให&โอกาสและสร&างแรงจูงใจ
กลุ�มคนเก�งแต�ละระดับได&ทํางานท่ีสําคัญและเสริมสร&างศักยภาพและความสามารถให&สูงข้ึนได& นอกจากนี้ การ
ดําเนินกลยุทธ�นี้ยังจะช�วยสนับสนุนเรื่องการรักษาคนไว&กับหน�วยงาน เนื่องจากคนเก�งเหล�านี้ได&รับรู&ว�าโอกาสใน
การเจริญเติบโตในอาชีพได&รับรู&สถานะบทบาทของตนในองค�กรว�าอยู�ในระดับใด และจะก&าวหน&าอย�างไรต�อไป 
รวมถึงตระหนักว�าตนเองยังต&องพัฒนาความรู&ความสามารถทักษะความเชี่ยวชาญด&านใดเพ่ิมเติมเพ่ือจะได&
กําหนดแผนพัฒนารายบุคคลให&เอ้ือต�อความก&าวหน&าในอาชีพ (Career Path/Career Development) ต�อไป 
 2. การกําหนดระบบการพัฒนาบุคลากร (Training Model) โดยครอบคลุมทุกสายงานและทุก
ระดับ 
  เนื่องด&วยข&าราชการในสํานักข�าวกรองแห�งชาติกระจายการปฏิบัติงานภายใต&กลุ�มภารกิจถึง 4 กลุ�ม
ภารกิจ ได&แก� (1) กลุ�มภารกิจข�าวกรองและต�อต&านข�าวกรองในประเทศ (2)กลุ�มภารกิจข�าวกรองและต�อต&าน
ข�าวกรองต�างประเทศ (3) กลุ�มภารกิจข�าวกรองและต�อต&านข�าวกรองทางการสื่อสาร เทคนิค และเครือข�ายและ  
(4) กลุ�มภารกิจพัฒนามาตรฐานการข�าวกรอง การรักษาความปลอดภัย ภารกิจบริหาร และอํานวยการ 
นอกจากนี้ยังมีกลุ�มข้ึนตรง 6 กลุ�มงาน ได&แก� กลุ�มพัฒนาระบบบริหารกลุ�มตรวจสอบภายในกลุ�มยุทธศาสตร�



   

 

ข�าวกรองกลุ�มนิติการสํานักงานเลขานุการคณะท่ีปรึกษาการข�าว และศูนย�ประสานข�าวกรองแห�งชาติ ซ่ึงแต�ละ
กลุ�มภารกิจต&องการความรู&ความเข่ียวชาญเฉพาะทาง 
  ระบบการพัฒนาสมรรถนะท่ีปฏิบัติอยู�ป{จจุบันนับว�ามีความเข&มแข็ง เฉพาะอย�างยิ่งการวางรากฐาน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะตามบทบาทหน&าท่ี (FunctionalCompetency)โดยเจ&าหน&าท่ีท่ีเข&ามาใหม�ต&อง
เริ่มต&นท่ีหลักสูตรการข�าวเบ้ืองต&น และหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยโดยหลักสูตรการข�าวเบ้ืองต&นคือการ
พัฒนาเจ&าหน&าท่ีการข�าวทุกคนเรียนรู&เรื่องวงรอบข�าวกรองเพ่ือให&รู&กระบวนการทํางานของข�าว ส�วนหลักสูตร
การรักษาความปลอดภัย คือการการพัฒนาเจ&าหน&าท่ีเรียนรู&ในการปwองกันตัวและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 
รู&จักมาตรการรักษาความปลอดภัยบุคคล รักษาความปลอดภัยเอกสาร และรักษาความปลอดภัยสถานท่ี 
  หลังจากนั้นผ�านหลักสูตรเบ้ืองต&นดังกล�าวและปฏิบัติหน&าท่ีมาแล&วระยะหนึ่งเจ&าหน&าท่ีจะได&เข&า
อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง เช�นกลุ�มภารกิจข�าวกรองและต�อต&านข�าวกรองในประเทศ เข&ารับพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะในหลักสูตรการข�าวลับเพ่ือเรียนรู&เทคนิคการทํางานลับว�าจะทําอย�างไรเพ่ือให&บรรลุภารกิจ โดย
หลักสูตรนี้สอนให&เจ&าหน&าท่ีให&เป%นเจ&าหน&าท่ีคุมข�าย (Case Officer - C/O) ในการจัดหาและควบคุม
อํานวยการสายลับ ขณะท่ีเจ&าหน&าท่ีในกลุ�มภารกิจข�าวกรองและต�อต&านข�าวกรองต�างประเทศจะได&รับการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะในหลักสูตรวิเคราะห�วิจัย หรือหลักสูตรผลิตข�าวกรอง คือการอบรมเรียนรู&เชิงลึก
เรื่องวงรอบข�าวกรองโดยเฉพาะในข้ันการวิเคราะห�ประเมินข&อมูลข�าวสาร (Analysis & Assessment)  
  อย�างไรก็ดี การพัฒนาดังกล�าวมีความสมํ่าเสมอและความชัดเจนสําหรับเจ&าหน&าท่ีในกลุ�มภารกิจ
ข�าวกรองและต�อต&านข�าวกรองในประเทศและต�างประเทศ แต�สําหรับกลุ�มภารกิจข�าวกรองและต�อต&านข�าว
กรองทางการสื่อสาร เทคนิค และเครือข�ายและกลุ�มภารกิจพัฒนามาตรฐานการข�าวกรอง การรักษาความ
ปลอดภัย ภารกิจบริหาร และอํานวยการดังนั้นการกําหนดระบบการพัฒนาสําหรับเจ&าหน&าท่ีสองกลุ�มหลังนี้ยัง
ควรต&องดําเนินการให&เป%นรูปธรรม และมีวงรอบชัดเจน รวมท้ังการเสริมทักษะสมรรถนะด&านการบริหาร 
(Management Competency) ให&แก�เจ&าหน&าท่ีโดยเฉพาะในระดับหัวหน&างานข้ึนไป ท้ังนี้หน�วยงานสามารถ
กําหนดโครงสร&างของการพัฒนาบุคคลากร เป%น4 กลุ�มหลัก คือ 

  (1) การพัฒนาไปตามระดับ (Grade by Grade Program) ได&แก� เจ&าหน&าท่ีระดับปฏิบัติการ/
ปฏิบัติงานชํานาญการ/ชํานาญงานอาวุโส ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ รวมท้ังระดับอํานวยการ 
และบริหาร 
  (2) การพัฒนาผู&นํา/ผู&มีศักยภาพเป%นผู&นําเช�น การพัฒนาสมรรถนะด&านการบริหาร ภาวะผู&นํา 
การสร&าง/พัฒนาทีมงาน การจัดการเชิงกลยุทธ� การบริหารโครงการและเปwาหมาย ทักษะการตัดสินใจ การ
สอนงาน การสื่อสาร 
  (3) การพัฒนา/การอบรมทักษะความรู&เฉพาะทางเช�นความรู&และทักษะการปฏิบัติงานข�าว การ
ข�าวทางการการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศกับการข�าว การต�อต&านการก�อการร&ายและอาชญากรรมข&ามชาติ 
อาชญากรรมทางด&านเศรษฐกิจกับการฟอกเงิน การสืบสวนและอาชญากรรมทางเครือข�ายออนไลน�   



                                                

 

  (4) การพัฒนา/การอบรมเพ่ือความก&าวหน&าตามสายงาน ซ่ึงรวมถึงการหมุนเวียน เปลี่ยน
ตําแหน�งงาน โดยเฉพาะงานในสายสนับสนุน อาทิ การบริหารการเงินและการบัญชี การพัสดุและจัดซ้ือจัดจ&าง 
การบริหารหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
  อนึ่ง ผลลัพธ�การพัฒนาสมรรถนะเจ&าหน&าท่ีอย�างเข&มข&นจริงจังและเป%นระบบจะทําให&หน�วยงานมี
เจ&าหน&าท่ีท่ีมีคุณภาพมีความต�อเนื่องของการปฏิบัติภารกิจเฝwาระวังและแจ&งเตือนสถานการณ�หรือภัยคุกคาม
ต�อความม่ันคงของชาติ ทําให&รัฐบาลมีเครื่องมือสําคัญท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความม่ันคง
แห�งชาติเพ่ือขับเคลื่อนประเทศให&เดินหน&าอย�างเข&มแข็งม่ันคงต�อไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Social Design and Management เสริมความคิดในการปฏิบัติงาน 

 

อุทิศ  รักสัจจะ 

วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเก่ียวกับงานด&านการผังเมืองระดับต�าง ๆ การโยธาธิการ, การ
ออกแบบ, การก�อสร&างและการควบคุมการก�อสร&างอาคาร ดําเนินการและสนับสนุนองค�กรปกครองส�วน
ท&องถ่ินในด&านการพัฒนาเมือง พ้ืนท่ี และชนบท โดยการกําหนดและกํากับดูแลนโยบายการใช&ประโยชน�ท่ีดิน 
ระบบการต้ังถ่ินฐานและโครงสร&างพ้ืนฐาน รวมท้ังการกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการก�อสร&างด&าน
สถาป{ตยกรรม  วิศวกรรม  และการผังเมือง  เพ่ือให&มีสภาพแวดล&อมท่ีดี   เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห�ง
สาธารณชน   ความเป%นระเบียบเรียบร&อยของบ&านเมืองและสิ่งปลูกสร&างตามระบบการผังเมืองท่ีดี อันจะ
นําไปสู�การพัฒนาอย�างยั่งยืน โดยให&มีอํานาจหน&าท่ีดังต�อไปนี้ 

 (1) ดําเนินการตามกฎหมายว�าด&วยการผังเมือง กฎหมายว�าด&วยการควบคุมอาคาร กฎหมาย
ว�าด&วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว�าด&วยการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข&อง 

 (2) วางและจัดทําผังเมืองประเภทอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือ
ตามท่ีส�วนราชการอ่ืนร&องขอ และดําเนินการให&เป%นไปตามผังเมืองนั้น ๆ 

 (3) ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษาและวิเคราะห�ข&อมูลเพ่ือการวางผัง  วิจัย  ติดตาม  
ประเมินผลและพัฒนามาตรฐานด&านการผังเมืองและโยธาธิการ    รวมท้ังการจัดทําเกณฑ�มาตรฐานและคู�มือ
ด&านการผังเมืองและโยธาธิการ 

 (4) ดําเนินการเก่ียวกับการวางผัง ออกแบบ ควบคุมการก�อสร&าง บูรณะเมืองหรืออาคารและ
สิ่งก�อสร&างของหน�วยงานของรัฐ 

 (5) ให&บริการและคําปรึกษาเก่ียวกับงานออกแบบ งานก�อสร&าง และงานท่ีอยู�ในอํานาจหน&าท่ี
ของกรมแก�หน�วยงานต�าง ๆ 

 (6) ดําเนินการเก่ียวกับการออกแบบ การก�อสร&างและควบคุมอาคาร ก�อสร&างอาคารและ
โครงสร&างพ้ืนฐาน รวมท้ังการบูรณะและบํารุงรักษา 

 (7) ดําเนินการประสาน กํากับดูแล สนับสนุน และพัฒนาการดําเนินงานของหน�วยงานท่ี
เก่ียวข&องเพ่ือให&เป%นไปตามผังเมือง  รวมท้ังกํากับตรวจสอบการใช&อํานาจตามกฎหมายว�าด&วยการผังเมืองของ
เจ&าพนักงานท&องถ่ิน 



                                                

 

 (8) ดําเนินการพัฒนาระบบและบริหารข&อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ 

 (9) ดําเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรม องค�กรปกครองส�วนท&องถ่ิน รวมท้ัง
หน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข&อง ในด&านการผังเมืองและโยธาธิการ 

 (10 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให&เป%นอํานาจหน&าท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

จากการเข&ารับการอบรมท่ีวิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการฝEกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาสมรรถนะสําหรับข&าราชการระดับชํานาญการพิเศษ มีหัวข&อในการอบรมท่ีเก่ียวกับหลักการพัฒนา
สมรรถนะ ซ่ึงมีการกล�าวถึงสํานักงานคณะกรรมการข&าราชการพลเรือน ได&ให&ความหมายคําว�า สมรรถนะ 
(Competency) ว�า เป%นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเป%นผลมาจาก ความรู& ทักษะ ความสามารถ และ
คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีทําให&บุคคลสามารถสร&างผลงานได&โดดเด�นกว�าเพ่ือนร�วมงานอ่ืนๆ ในองค�กร ซ่ึงกล�าว
โดยท่ัวไปว�า เป%นการเจาะจงเป%นพฤติกรรมของบุคคลในการทํางานท่ีองค�กรคาดหวัง อันนําไปสู�ผลการ
ปฏิบัติการท่ีดีท่ีสุด ประกอบด&วย ทักษะ ทัศนคติ ใจรักท่ีจะทํา แรงจูงใจ ค�านิยม ความรู& จากสมรรถนะส�วน
บุคคลแล&ว จึงได&นําไปสู�การพัฒนาองค�กร ตามการวิเคราะห�หาแผนกลยุทธ� จากโจทย� ท่ีท&าทายต�อ
ความก&าวหน&าขององค�กร ด&วยวิธีการสอนงาน (Coaching) และด&วยการทํางานเป%นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ (High 
Performing Teams)  โดยท่ี 

 

วิธีการสอนงาน (Coaching) มีหัวใจท่ีสําคัญ 3 อย�าง คือ 

 1. (Giving Feedback) คือ ทักษะการสื่อสารกลับท่ีถูกต&องและชัดเจน 

 2. (How to Listen with The Heart) คือ ทักษะการจับประเด็นและแปลความหมายท่ีไม�
คลาดเคลื่อน 

 3. (How to Ask Great Question) คือ การต้ังคําถามท่ีเหมาะสม ในเวลาท่ีถูกต&อง และด&วย
ใจท่ีมุ�งม่ัน 

 

การทํางานเป%นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ (High Performing Teams) เพ่ือนําองค�กรเข&าสู�ภารกิจท่ี
เก่ียวข&องต�อไป โดยคุณสมบัติของทีมท่ีมีประสิทธิภาพต&องมีส�วนประกอบ ดังนี้ 

 - การมีทักษะท่ีเสริมสร&างซ่ึงกันและกัน (Complementary Skills) คือ ทักษะในด&าน
เทคโนโลยี, ด&านการแก&ไขป{ญหาและการตัดสินใจ, ด&านการติดต�อสื่อสารระหว�างบุคคล 

 - จุดประสงค�ท่ีตรงกัน (Common Purpose) 

 - เปwาหมายแนวทางท่ีชัดเจนเจาะจง (Specific Goals) 



   

 

 - วิธีการทํางานท่ีสอดคล&อง (Common Approach) 

 - การไว&วางใจซ่ึงกันและกันของสมาชิกในทีม (Mutual Accountability) 

โดยท่ีหัวใจท่ีจะทําให&ทีมประสบความสําเร็จท่ีต&องตระหนักไว& จะต&องมี 3 ข้ันตอน คือ 

 1. ความเข&าใจและรับผิดชอบร�วมกับ (Share) 

 2. ความห�วงใยดูแลกัน ไว&เนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกัน (Care) 

 3. การติดต�อสื่อสารกันอย�างเปoดเผย (Communicate) 

ในส�วนการฝEกอบรมและการศึกษาดูงานในประเทศญ่ีปุ̂น ซ่ึงได&มีการบรรยายจากผู&ทรงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัยแห�งโตเกียว (University of Tokyo) ท่ีนําเสนอหัวข&อ Social Design and Management ท่ี
เป%นหลักสูตรในระดับบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงสามารถนําหลักการไปค&นคว&าหาข&อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือทําความเข&าใจ 
แล&วนําไปเป%นแนวทางเพ่ือนําภารกิจขององค�กรเข&าสู�พ้ืนท่ีดําเนินการและพ้ืนท่ีข&างเคียงเพ่ือปรับใช&โดยให&เกิด
ประโยชน�ในการปฏิบัติงานได&จริง  

Social Design and Management เกิดข้ึนด&วยเหตุผลท่ีว�า วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีอย�างเดียวไม�
สามารถแก&ป{ญหาสังคมได&ด&วยตัวมันเอง และนโยบายสาธารณะกับธรรมเนียมปฏิบัติอย�างเดียวก็ไม�สามารถ
แก&ป{ญหาสังคมด&วยตัวมันเองเช�นกัน ดังนั้นการวิเคราะห�ป{ญหาจําเป%นต&องค&นหาคําตอบท่ีต&องพิจารณาความ
เชื่อมโยงท้ังจากวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีกับธรรมเนียมปฏิบัติและนโยบายเข&าด&วยกันแบบบูรณาการ ซ่ึงต&อง
มีมุมมองหลากหลายท่ีรอบด&าน คือ   

1. จากทัศนคติแบบโลกาภิวัฒน� (Global Perspectives) คือ ต&องมีมุมมองและแนวคิดแบบ
สากล มีความรู&กว&างและเข&าใจความเป%นไปของโลก พร&อมท่ีจะยอมรับความแตกต�างและมีความสามารถในการ
ถ�ายทอดองค�ความรู& ท้ังทางด&านเทคนิคและการจัดการให&กับคนในท&องถ่ิน เพ่ือสร&างทีมข้ึนมาใหม�ได& 

  2. จากทักษะความสามารถความเป%นผู&นํา (Leadership Skills) ท่ีประกอบด&วย  

- การจัดประเด็นวาระ (Agenda-Setting) คือ หลักการท่ีให&ชุมชนคิดในเรื่องนั้นว�าเป%น
สิ่งท่ีสําคัญ 

- การแก&ประเด็นท่ีเกิดข้ึน (Issue Solving) เพ่ือให&สิ่งท่ีเกิดข้ึนและเก่ียวข&องกับคนใน
ชุมชนได&มีการดําเนินชีวิตท่ีสะดวกข้ึน 

- ความสามารถในการปฏิบัติให&เกิดผลงาน (Execution Capabilities) โดยการกําหนด
เปwาหมายของแผนงานในระยะเริ่มต&นให&มีความสะดวกในการปฏิบัติได&จริง ซ่ึงจะทําให&ง�ายและสะดวกต�อการ
ดําเนินการของแผนงานให&ประสบความสําเร็จ  

- สํานึกความรับผิดชอบ (Sense of Responsibility) ซ่ึงต&องทํางานตามหน&าท่ีและ
ความรับผิดชอบ ถือเป%นสิ่งท่ีแต�ละคนควรยึดถือให&ดีท่ีสุด 



                                                

 

- สํานึกของการดําเนินการให&สู�เปwาหมาย (Sense of Mission) ซ่ึงต&องทํางานให&ได&ตาม
การกําหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหน&าท่ีของหน�วยงาน 

- ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills) หมายถึง ทักษะซ่ึงท้ังผู&ส�งและผู&รับ
ควรจะมีความชํานาญในการส�งและการรับการเพ่ือให&เกิดความเข&าใจกันได&อย�างถูกต&อง 

- ข�าวสารและจริยธรรมการวิจัย (Information and Research Ethics) หมายถึง 
หลักเกณฑ�ท่ีควรประพฤติปฏิบัติเพ่ือให&การดําเนินงานทางข�าวสารหรือทางวิจัยต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของจริยธรรม
และหลักวิชาการท่ีเหมาะสม 

  3. จากความคิดจากความรู&แบบสหวิทยาการ  (Mind for Interdisciplinary 
Knowledge) คือ การนําเอาความรู&จากหลากหลายสาขาวิชามาใช&เพ่ือช�วยเพ่ิมคุณภาพของการดําเนินงาน มา
เชื่อมโยง ผสมผสานกันเพ่ือทําการวิเคราะห�ให&เกิดความเข&าใจในการแก&ไขป{ญหานั้นๆโดยเฉพาะ รวมท้ัง
ผลกระทบต�อเนื่องอ่ืนๆ ท่ีตามมาอย�างรอบด&านมากท่ีสุด 

 การประยุกตIใช�เพ่ือการทํางานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

  จากภารกิจท่ีทางกรมโยธาธิการและผังเมือง   มีอํานาจหน&าท่ีตามท่ีถูกกําหนดไว&และ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปpงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกระทรวงมหาดไทย ท่ีจัดทําเพ่ือเป%นกรอบการ
ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลนั้น โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เป%นหน�วยงานท่ีรับผิดชอบในแผนงาน เช�น 
แก&ไขป{ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต&, พัฒนาและเพ่ิมรายได&จากการท�องเท่ียวและบริการ, ส�งเสริมเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป%นต&น ซ่ึงจะเห็นได&ว�าเรื่องดังกล�าว ต&องเก่ียวข&องกับชุมชนอย�างแน�นอน ดังนั้น การนํา
หลักการและหัวข&อของ Social Design and Management เพ่ือเพ่ิมเติมกระบวนการและข้ันตอนทางแนวคิด
ในการการปฏิบัติงานของข&าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองต&องเกิดประโยชน�อย�างแน�นอน 

 


