
การพัฒนาเคร่ืองมือในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล 
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สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 
1. บทนํา สภาพป จจุบัน และสภาพป ญหา 
   สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป�นส�วนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเก่ียวกับ
ราชการประจําท่ัวไปของนายกรัฐมนตรี และสํานักนายกรัฐมนตรี การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
การปฏิบัติภารกิจพิเศษ และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได*กําหนดให*เป�นหน*าที่ของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเร�งรัดการปฏิบัติราชการของส�วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีให*เป�นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว*นราชการ
ของส�วนราชการที่อยู�ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรี  
   ป2จจุบัน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อยู�ในช�วงการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร5สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2559 – 2562)  

   วิสัยทัศน&  “เป�นองค5กรนําในการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลอย�างบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล” 
   พันธกิจ 
   1) การเทิดทูนสถาบันหลักและส�งเสริมเอกลักษณ5ของชาติ 
   2) การขับเคล่ือนนโยบายรัฐและติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ�นดิน 
    2.1) กําหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรีให*สอดคล*องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ นโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี 
    2.2) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส�วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี 
    2.3) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
    2.4) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธ์ิ ส�งเสริมพัฒนาการตรวจราชการ ประสานกรตรวจ
ราชการและการจัดระบบข*อมูลการตรวจราชการ รวมทั้งเร�งรัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน�วยงานกรณีเงิน
ขาดบัญชีหรือเจ*าหน*าที่ทุจริตในทางการเงิน 
    2.5) ดําเนินการตามระเบียบเก่ียวกับการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
    2.6) การกระจายอํานาจให*แก�องค5กรปกครองส�วนท*องถ่ิน 
    2.7) บริหารจัดการเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักนายกรัฐมนตรี 
   3) การบริการประชาชน 
    3.1) ดําเนินการตามกฎหมายว�าด*วยข*อมูลข�าวสารของราชการ 



 
 

    3.2) เป�นศูนย5บริการประชาชน โดยรับเรื่องราวร*องทุกข5 ประมวลข*อเท็จจริง ติดตามผลและเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับป2ญหาที่ประชาชนร*องทุกข5หรือร*องเรียน ตลอดจนป2ญหาความเดือดร*อนอ่ืนของประชาชนเพื่อ
ประกอบการพิจารณาส่ังการของนายกรัฐมนตรี 
   ประเด็นยุทธศาสตร&  

   ยุทธศาสตร5ท่ี 1 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย5และเสริมสร*างเอกลักษณ5ของชาติ 
   ยุทธศาสตร5ท่ี 2 ส�งเสริมการขับเคล่ือนนโยบายภาครัฐ และกํากับการบริหารราชการแผ�นดินตามหลัก 
        ธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร5ท่ี 3 การยกระดับการบริการที่เป�นเลิศ 
   ยุทธศาสตร5ท่ี 4 การพัฒนาองค5กรให*มีความพร*อมเพื่อรองรับการขับเคล่ือนภารกิจ 

   สภาพป ญหา  
   การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเป�นกลไกในการขับเคล่ือนองค5กรไปสู�การบรรลุเปKาหมายยุทธศาสตร5 ยังคง
เป�นความท*าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จากรายงานโครงการ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร5สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2555 - 2558) รอบที่ 1 ใน 3 ปN
แรก พ.ศ. 2555 - 2557 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร5 (ท่ีปรึกษาโครงการ) และรายงานสรุปผลการ
สัมมนาเชิงปฏิบั ติการเพื่อสรุปและประเมินผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร5สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2558) โดยผู*ปฏิบัติงานสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี แสดงให*เห็นว�า
ป2จจัยด*านบุคลากร ยังควรได*รับการพัฒนาท้ังในด*านการเสริมสร*างความรู* ทักษะในการทํางาน และการพัฒนา 
ในส�วนของคุณลักษณะภายใน เช�น ทัศนคติในการทํางาน แรงจูงใจต�อความสําเร็จ เป�นต*น 
ทัศนคติ รวมถึงส�วนที่เป�น Soft Skill ซึ่งส�งผลอย�างสําคัญต�อพฤติกรรมในการทํางาน 
   การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร*างความรู*และทักษะในการทํางานน้ัน เป�นส่ิงท่ีสร*างได*ไม�ยากโดยวิธีการ
ฝYกอบรม การสอนงาน (Coaching) การฝYกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) เป�นต*น แต�ในด*าน
ของการพัฒนา Soft Skill น้ันทําได*ยาก หรือหากจะทําได*ก็ต*องใช*ระยะเวลาและทรัพยากรมาก ดังน้ัน จะเป�นส่ิงที่
ดีกว�าหรือไม� ถ*าองค5กรจะคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติด*านท่ีเป�น Soft Skill ท่ีดีอยู�แล*ว 
   ระบบการสรรหาของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในป2จจุบัน  สําหรับประเภทตําแหน�งแรกบรรจุ 
(Entry Level) ระดับปฏิบัติงาน และระดับปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ใช*วิธีการขออนุมัติคัดเลือกจากบัญชี 
ผู*สอบแข�งขันได* เน่ืองจากใช*ระยะเวลาดําเนินการส้ัน ใช*ทรัพยากรน*อย ประหยัดงบประมาณ สําหรับวิธีการ
สอบแข�งขัน จะใช*ในการสรรหาในตําแหน�งนักวิเคราะห5นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ซึ่งเป�นตําแหน�ง
สายงานหลักของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี เพื่อประโยชน5ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลท่ีมี
ความรู*ความสามารถเหมาะสมกับภารกิจของส�วนราชการได*มากที่สุด 
   ถึงแม*ว�าในการสรรหาดังกล�าวจะได*บุคคลท่ีผ�านการคัดเลือกเข*าปฏิบัติงานตามจํานวนท่ีต*องการ แต�
ภายหลังจากได*รับการบรรจุแล*วกลับพบป2ญหาที่ตามมา เช�น การขอโอนไปส�วนราชการอ่ืน การลาออก การมี



 
 

ป2ญหาในการทํางานกับผู*บังคับบัญชา เพื่อนร�วมงาน หรือแม*แต�ประสิทธิภาพในการทํางานไม�เป�นไปอย�างที่
คาดหวังไว* จึงเป�นข*อท่ีควรพิจารณาว�า เคร่ืองมือที่ใช*ในกระบวนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข*าทํางานป2จจุบัน
น้ันยังมีความเหมาะสมและเพียงพออยู�หรือไม� ท�ามกลางสภาวะแวดล*อม โครงสร*างทางสังคมและประชากรที่
เปล่ียนแปลงไป 
 
2. ประเด็นความรู,และประสบการณ&ที่ได,จากการฝ1กอบรมที่นํามาใช,เพ่ือแก,ไขป ญหา 
   จากการฝYกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะสําหรับข*าราชการท่ีปฏิบัติงานด*านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ภาครัฐ และการศึกษาดูงานในองค5กรช้ันนํา ณ สาธารณรัฐสิงคโปร5 5 แห�ง (F&N Food Pe.Ltd., Nanyang 
Technology University, Singapore Public Service Division: Hosted by CSC, Health Promotion 
Board และ Pasona Group Singapore) ต�างก็มีความโดดเด�นที่แตกต�างกันไปตามลักษณะขององค5กร ตัวอย�าง 
เช�น การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection) การดําเนินงานของ บริษัท Pasona Group 
(Singapore) มีความโดดเด�นเป�นอย�างมาก เน่ืองจากเป�นบริษัทท่ีใหญ�ท่ีสุดแห�งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ{นที่ทําธุรกิจ
บริการเก่ียวกับการสรรหาบุคลากรให*กับองค5กรหลายแห�งในสิงคโปร5 มีสาขาในหลายประเทศทั่วโลก (รวมถึง
ประเทศไทย) โดยได*เรียนรู*ป2จจัยแห�งความสําเร็จของบริษัท Pasona Group (Singapore) ซ่ึงได*แก� 
   ความรวดเร็ว : เน่ืองจากตลาดแรงงานในสิงคโปร5มีการแข�งขันสูง ทุกองค5กรล*วนต*องการผู*มีศักยภาพ 
ในการทํางาน ดังน้ัน กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจึงต*องเป�นไปอย�างรวดเร็ว เพื่อไม�ให*เสียโอกาสจาก
กลุ�มเปKาหมายที่ต*องการ 
   ความชัดเจน : ส่ิงที่บริษัทให*ความสําคัญเป�นอย�างมาก คือ Job Description ท่ีระบุรายละเอียดลักษณะ
งานที่ชัดเจน รวมถึงข*อมูลเก่ียวกับสถานท่ีทํางาน สายการบังคับบัญชา เงินเดือน ผลตอบแทน และสวัสดิการ  
   ความเป4นธรรม : การจ*างงานที่เป�นธรรม เน่ืองจากสิงคโปร5มีกฎหมายการจ*างงานที่ชัดเจน เข*าใจง�าย และ
โปร�งใส ประกอบกับมีหน�วยงานตรวจสอบอยู�เสมอ ซ่ึงการจ*างงานที่เป�นธรรมเป�นแนวทางหน่ึงในการรักษา
บุคลากรให*อยู�กับองค5กรได* และในกรณีท่ีมีบุคลากรลาออก บริษัทจะมีการทํา Exit Interview เพื่อตรวจสอบหา
สาเหตุ หรือหาข*อเสีย/จุดอ�อน ที่เป�นสาเหตุให*ไม�อยากทํางานในองค5กร 
   ฐานข,อมูลที่ดี : การมีระบบฐานข*อมูลที่สืบค*นได*ง�าย ข*อมูลมีความถูกต*อง ครบถ*วน เป�นป2จจุบัน จะเป�น
เครื่องมือในการเสริมสร*างประสิทธิภาพในการทํางานได*เป�นอย�างดี 
   การใช,ส่ือที่เข,าถึงกลุ8มเป9าหมาย : ด*วยวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป การใช*ส่ือท่ีเข*าถึงกลุ�มเปKาหมายย�อมไม�ใช�
ส่ือส่ิงพิมพ5อีกต�อไป หากแต�เป�นส่ือสังคมออนไลน5 หรือการเผยแพร�ข*อมูลข�าวสารทาง website ท่ีสามารถเข*าถึง
กลุ�มเปKาหมายได*อย�างรวดเร็ว 
   การสร,าง Brand : องค5กรต*องสร*าง Brand เพื่อสร*างภาพลักษณ5และดึงดูดคนให*อยากเข*ามาทํางานให*
มากข้ึน โดยเลือกใช*ส่ือและรูปแบบที่น�าสนใจ 
   การสร,างองค&ความรู, : เพื่อไม�ให*เกิด Black Box หรือองค5ความรู*ที่สูญหายไปเม่ือมีคนลาออกหรือเกษียณ 
โดยการทํา Knowledge Management ควบคู�ไปกับ Exit Interview 



 
 

 

3. การวิเคราะห&เพ่ือประยุกต&ใช,ประเด็นความรู, ประสบการณ&จากการฝ1กอบรมเพ่ือแก,ไขป ญหา และข,อเสนอ
แนวทางการจัดการกับป ญหาหรือการปรับเปล่ียน  
   การสรรหาเพื่อให,ได, “คนดีและคนเก8ง”   
   จากวิสัยทัศน5ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่มุ�งสู�การเป�นองค5กรนําในการขับเคล่ือนนโยบาย
ของรัฐบาลอย�างบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล จึงมีความจําเป�นที่จะต*องพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคน
เพื่อให*เป�นกลไกอย�างสําคัญในการขับเคล่ือนภารกิจให*บรรลุเปKาหมายได*อย�างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน องค5กรจึงควร
ให*ความสําคัญและมีความพิถีพิถันในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อให*ได*กําลังคนคุณภาพเข*ามา
ปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน 
   แนวคิดที่ได*จากการศึกษาดูงานที่ บริษัท Pasona Group (Singapore) ซ่ึงเป�นบริษัทช้ันนําในด*านการ 
สรรหาบุคลากรให*กับองค5กรต�าง ๆ ส่ิงท่ีบริษัท Pasona Group ให*ความสําคัญเป�นอย�างมากคือ ความชัดเจนของ 
Job Description ซ่ึงมีผลอย�างย่ิงต�อสรรหาบุคลากร เน่ืองจากผู*สมัครมีความคาดหวังต�องานตามข*อมูลที่อยู�ใน 
Job Description เช�นเดียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี Job 
Description เป�นเคร่ืองมืออย�างหน่ึงในการส่ือสารถึงบทบาทหน*าท่ี ความคาดหวังของผู*บังคับบัญชาและองค5กร
ต�อตําแหน�งงาน การประเมินค�างาน การทบทวนบทบาทหน*าท่ีและการทบทวนผลการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี Job 
Description ยังเป�นเครื่องมือสําคัญในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลอีกด*วย 
   สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ดําเนินการสรรหาโดยวิธีการขออนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู*สอบแข�งขัน
ได*และการสอบแข�งขันเป�นหลัก ซึ่งท่ีผ�านมาน้ันได*ใช*เครื่องมือในการเลือกสรร ได*แก� การทําแบบทดสอบ การ
สัมภาษณ5 และการทดสอบปฏิบัติงาน ซึ่งเครื่องมือเหล�าน้ีสามารถวัดความรู*ความสามารถ และทักษะได*ในระดับ
หน่ึง แต�ไม�สามารถหย่ังรู*ถึงพฤติกรรมและคุณลักษณะภายใน ซ่ึงเป�นส�วนสําคัญในการทํางานต�อไปได* ดังน้ัน การ
เลือกใช*เครื่องมืออ่ืน ๆ อาจช�วยให*กระบวนการเลือกสรรได*บุคคลท่ีมีความเหมาะสมกับตําแหน�งและองค5กรได*
อย�างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
   การพัฒนาทักษะการสัมภาษณ&แบบ CBI (Competency-Based Interview)  
   แนวคิดท่ีได*จากการศึกษาเรียนรู*ในภาควิชาการ เห็นว�า เครื่องมือในการเลือกสรรบุคคลที่สามารถนํามาใช*
ในการพัฒนาระบบการสรรหาของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได* คือการพัฒนาทักษะการสัมภาษณ5แบบอิง
สมรรถนะ (Competency-Based Interview : CBI) ซึ่งเป�นเทคนิคของการสัมภาษณ5ที่เป�นระบบมากกว�าการ
สัมภาษณ5แบบท่ัวไป โดยมีแนวคิดพื้นฐานว�า  “พฤติกรรมการทํางานในอดีต เป�นส่ิงที่ทํานายพฤติกรรมการทํางาน
ในอนาคตได*ดีท่ีสุด” การสัมภาษณ5แบบน้ี ผู*สัมภาษณ5จะต*องรู*ถึงบทบาทหน*าท่ีและลักษณะของานตาม Job 
Description และ competency ของตําแหน�งน้ัน ๆ แล*วเลือกใช* competency เพื่อประเมินความเหมาะสมทั้ง
ทางด*านทักษะ ความรู*ความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรมที่สอดคล*องและเหมาะสมกับองค5กร (Organization Fit) 
และงานในหน*าท่ีความรับผิดชอบตามตําแหน�งงาน (Job Fit) และคุณสมบัติอย�างอ่ืนตามตําแหน�งงาน ซ่ึงจะทําให*
เกิดความชัดเจนในการประเมินผู*สมัครอย�างมีหลักการมากกว�าการตัดสินใจโดยใช*ความคิดเห็นส�วนตัว  



 
 

    ดังน้ัน เพื่อให*การสัมภาษณ5แบบ CBI มีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเป�นอย�างย่ิงท่ีจะต*องพัฒนาทักษะ 
ผู*สัมภาษณ5 รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสรรหาและคัดเลือก ให*มีความเข*าใจถึงวัตถุประสงค5และวิธีการ
สัมภาษณ5 แบบ CBI  เรียนรู*เทคนิคการต้ังคําถาม เช�น การต้ังคําถามแบบ STAR (Situation, Task, Action และ 
Result) เป�นต*น ท้ังน้ี เพื่อให*กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถคัดเลือกคนคุณภาพให*
เข*ามาสู�องค5กรได*มากย่ิงข้ึน  
 
4. บทสรุป 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเป�นกระบวนการที่สําคัญด�านแรกท่ีจะทําให*ได*มาซึ่งบุคคลท่ีมีคุณภาพ  
มีความรู* ทักษะ และพฤติกรรมท่ีสอดคล*องและเหมาะสมกับองค5กรและงานในหน*าที่ความรับผิดชอบตามตําแหน�ง
งาน ดังน้ัน หากองค5กรให*ความสําคัญ มีความพิถีพิถันในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล องค5กรย�อมได*
กําลังคนที่มีความรู*ความสามารถ ก็จะส�งผลให*องค5กรสามารถบรรลุเปKาหมายตามภารกิจได*  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ (Talent Management) 

ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ& 

กันยารัตน� เศวตนันทิกุล 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�  
 

บทนํา/สภาพป จจุบัน/สภาพป ญหาของส8วนราชการ 

 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ5 มีหน�วยงานในสังกัดส�วนกลาง 15 สํานัก/กอง และ

ส�วนภูมิภาค 76 จังหวัด มีกรอบอัตรากําลังท้ังหมด 1,985 อัตรา แบ�งเป�น ข*าราชการ 1,161 อัตรา พนักงาน

ราชการ 655 อัตรา และลูกจ*างประจํา 169 อัตรา และในปNงบประมาณ 2559 – 2561 จะมีบุคลากรเกษียณอายุ

ราชการจํานวน 73 คน ซึ่งส�วนใหญ�เป�นตําแหน�งประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ          (ตามตารางที่ 1) 

ทั้งน้ีจากข*อมูลด*านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ5 คาดว�าในอีก 3 ปN

ข*างหน*า ส�วนราชการจะต*องขาดบุคลากรท่ีมีความรู* ความสามารถและ            ความเช่ียวชาญไปเป�นจํานวนมาก 

ประกอบกับระบบข*าราชการผู*มีผลสัมฤทธ์ิสูงของส�วนราชการ ซึ่งถือว�าเป�นกําลังคนคุณภาพท่ีมีส�วนสําคัญของ

หน�วยงานในการทดแทนอัตรากําลังท่ีเกษียณอายุราชการมีจํานวน          ไม�เพียงพอสําหรับการทดแทน

อัตรากําลังท่ีเกษียณอายุราชการ ซึ่งในป2จจุบันมีข*าราชการท่ีอยู�ในระบบข*าราชการผู*มีผลสัมฤทธ์ิสูงของหน�วยงาน

เพียง 1 คน เท�าน้ัน โดยในช�วง 3 ปNท่ีผ�านมา ไม�มีผู*สนใจสมัครเข*ารับการคัดเลือกเข*าสู�ระบบข*าราชการผู*มี

ผลสัมฤทธ์ิสูง ดังกล�าว ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความรู* ความสามารถด*านภาษาต�างประเทศ และป2จจัยอ่ืนๆ จึงทํา

ให*สัดส�วนข*าราชการผู*มีผลสัมฤทธ์ิสูงต�ออัตรากําลังคนในป2จจุบันมีสัดส�วนน*อยมาก ทําให*ขาดความต�อเน่ืองในการ

ปฏิบัติราชการ ดังน้ัน เพื่อเตรียมความพร*อมรองรับ         การเกษียณอายุราชการของส�วนราชการ และเพื่อให*

การปฏิบัติราชการเป�นไปอย�างต�อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ จึงจําเป�นท่ีจะต*องสร*างกลุ�มคนรุ�นใหม�ที่มีศักยภาพเข*า

มาทดแทนอัตรากําลังท่ีเกษียณอายุราชการ  

 

 



 
 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงอัตราการเกษียณอายุราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ5ประจําปN

งบประมาณ 2559 - 2561  

ประเภท ระดับ 
อัตราการเกษียณอายุราชการ 

ปYงบประมาณ 
2559 

ปYงบประมาณ 
2560 

ปYงบประมาณ 
2561 

รวม 

บริหาร สูง 6 3 4 13 
 ต*น - - - - 
อํานวยการ สูง 9 8 4 21 
 ต*น 3 1 2 6 
วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 2 4 7 13 
 ชํานาญการ 4 1 11 16 
ทั่วไป อาวุโส - 1 - 1 
 ชํานาญงาน 1 - 2 3 

รวม 25 18 30 73 
 

แนวทางในการพัฒนางานของส8วนราชการ โดยประยุกต&ใช,ประเด็นความรู,และประสบการณ&จากการฝ1กอบรม  

 จากการสถานการณ5ดังกล�าวข*างต*น สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ5 จึงจําเป�น       ที่

จะต*องสร*างคนรุ�นใหม�ท่ีมีศักยภาพเข*ามาทดแทนอัตรากําลังท่ีเกษียณอายุราชการ โดยการค*นหาและคัดเลือก คนดี 

คนเก�ง และคนที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับองค5กร (Key Person) เพื่อเตรียมความพร*อมในการบริหารจัดการและ

พัฒนาเข*าสู�ตําแหน�งผู*บริหารในอนาคต ซึ่งมีวิธีการดําเนินการดังน้ี 

 การสรรหากลุ8มผู,มีศักยภาพของส8วนราชการ 

 1. แจ*งให*หน�วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ5 คัดเลือกบุคคลผู*มี

ศักยภาพของหน�วยงาน (Key Person) โดยใช*หลักการพิจารณา 2 องค5ประกอบ ท่ีได*จากการไปศึกษาดูงานที่

สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Board : HPB) ณ สาธารณรัฐสิงค5โปร5 ซึ่งมีแนวทาง

ในการค*นหาและคัดเลือก คนดี คนเก�ง และคนท่ีมีสมรรถนะเหมาะสมกับองค5กร (Key Person)     เพื่อเตรียม

ความพร*อมในการบริหารจัดการและพัฒนาเข*าสู� ตําแหน�งผู*บริหารในอนาคต โดยใช*หลักการพิจารณา 2 

องค5ประกอบ คือ  



 
 

 1.1 ผู*ท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติราชการ

และผลการเล่ือนเงินเดือนย*อนหลัง 3 ปN  

 1.2 ผู*ท่ีมีศักยภาพสูง (High Potential) โดยพิจารณาคุณลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ ได*แก�  

• ความสามารถในการคิด (Ability to think) ต*องมีความสามารถในการคิดเชิงระบบ     

การคิดเชิงยุทธศาสตร5 ความสามารถในการคิดวิเคราะห5 ความสามารถในการใช*เหตุผลและการแก*ไขป2ญหา  

• ความสามารถในการทํางานเป�นทีม (Ability to work with team) ต*องสามารถทํางาน

ร�วมกับผู*อ่ืนได* 

• ความสามารถในการเป�นผู* นํา (Ability to lead people) ต*องมีความสามารถใน        
การบริหารจัดการและมีภาวะผู*นําในการขับเคล่ือนบุคลากรและงานให*ประสบความสําเร็จได* 
 และส�งรายช่ือผู*มีคุณสมบัติดังกล�าว อย�างน*อยหน�วยงาน 1 คน พร*อมทั้งทําแบบประเมิน 360 

องศา ส�งมายังกองการเจ*าหน*าท่ี 

 2. กองการเจ*าหน*าที่รวบรวมรายช่ือ เพื่อนํามาคัดเลือกผู*มีคุณสมบัติเป�นไปตาม           เกณฑ5

การพิจารณาเพื่อเข*ามาอยู�ใน Talent Pool โดยใช*เครื่องมือ GIA และตรวจสอบข*อมูลการประเมิน 360 องศา ซึ่ง

บริษัท Fraser & Neave Group : F&N ณ สาธารณรัฐสิงค5โปร5 ได*ใช*เป�นเครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากร โดยการ

ประเมินความรู*และทักษะทั่วไป (General Intelligence Assessment : GIA) การประเมิน 360 องศา จากผู*ร�วม

ปฏิบัติงานด*วยกัน และการสอบสัมภาษณ5จากคณะกรรมการฯ  

 3. สอบสัมภาษณ5โดยคณะกรรมการฯ 

 4. แจ*งผลการคัดเลือกไปยังหน�วยงานต*นสังกัด และบุคลากรท่ีได*รับการคัดเลือก 

 การพัฒนากลุ8มผู,มีศักยภาพของส8วนราชการ 

 1. หารือร�วมมือกันในการพัฒนา โดยใช*ผลการประเมิน (General Intelligence Assessment : 

GIA) และผลการประเมิน 360 องศา มาประกอบการพิจารณา 

 2. ออกแบบกิจกรรมท่ีใช*ในการพัฒนาให*เหมาะสมกับบุคลากรที่ต*องการพัฒนา ซึ่งจาก     การที่

ได*ไปศึกษาดูงานท่ีบริษัท Fraser & Neave Group : F&N ณ สาธารณรัฐสิงค5โปร5 บริษัทได*กําหนด    หลักในการ

พัฒนาบุคลากร คือ 70/20/10 ได*แก� 



 
 

 - ร*อยละ 70 เป�นการเรียนรู*จากประสบการณ5ตรงในการทํางาน โดยการเรียนรู*จาก          การ

ปฏิบัติงาน (On the Job Training) การมอบหมายงานท่ีท*าทาย และการหมุนเวียนงาน ซ่ึงสํานักงาน

คณะกรรมการส�งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Board : HPB) ได*ให*ความสําคัญและสร*างวัฒนธรรมในการ

หมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวและการเรียนรู*ส่ิงใหม� โดยกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมไว* 2 

ปN เน่ืองจากในปNแรกจะเป�นปNแห�งการเรียนรู* และปNที่ 2 เป�นปNแห�งการสร*างผลการปฏิบัติงาน  ซ่ึงสํานักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ5น้ัน มีหน�วยงานทั้งส�วนกลางและส�วนภูมิภาค ดังน้ันการพัฒนากลุ�มผู*มีศักยภาพ

เพื่อให*สามารถดํารงตําแหน�งในระดับสูงข้ึนได* จึงควรมีการหมุนเวียนงานใน 4 หน�วยงาน ได*แก� สํานักแผนงานและ

โครงการพิเศษ กองคลัง กองการเจ*าหน*าที่ และสํานักเกษตรและสหกรณ5จังหวัด เพื่อให*มีกลุ�มผู*มีศักยภาพได*

ประสบการณ5ที่หลากหลายท้ังด*านแผนงาน/โครงการ งบประมาณ การเงิน การคลัง อัตรากําลังคน และ

ประสบการณ5ในเชิงพื้นที่ รวมทั้งการบูรณาการร�วมกันระหว�างหน�วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ5  

 

 

 

 - ร*อยละ 20 เป�นการเรียนรู*จากบุคคล โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู* การสอนงานและ            การ

ให*คําปรึกษา  

 - ร*อยละ 10 เป�นการเรียนรู*จากหลักสูตร การฝYกอบรม โดยใช*วิธี Modulize คือ             เมื่อ

บุคลากรได*รับการอบรมแล*วก็ให*เขากลับไปปฏิบัติงาน และเมื่อครบกําหนดก็กลับไปอบรมอีกครั้งหน่ึง เพื่อให*

บุคลากรนําส่ิงที่ได*รับจากการฝYกอบรมมาประยุกต5ใช*ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังยังทําให*ทราบถึงป2ญหาและอุปสรรค

ในการนําความรู*ท่ีได*รับจากการอบรมมาใช*ในการปฏิบัติงานอีกด*วย ซ่ึงวิธีการน้ีเป�นวิธีที่วิทยาลัยข*าราชการพล

เรือน (Civil Service College Singapore : CSC) นํามาใช*เป�นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรของหน�วยงาน 

 การติดตามและการประเมินผล 

 การติดตามและการประเมินผล เป�นการติดตามความก*าวหน*าของภารกิจ เพื่อประเมิน

ความสําเร็จและความล*มเหลว ซึ่งจากการบรรยายของอาจารย5ทายาท ศรีปล่ัง ได*กําหนดแนวทางใน         การ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยการให*กลุ�มผู*มีศักยภาพได*เขียนสรุปถึงส่ิงที่ได*เรียนรู* ประสบการณ5ที่

ได*รับจากการอบรม การหมุนเวียนงานและอ่ืนๆ ว�าสามารถนํามาประยุกต5ใช*ในการปฏิบัติงานได*อย�างไร รวมทั้งใช*

กองคลัง กองการเจ,าหน,าที่ สํานักงานเกษตร

และสหกรณ&จังหวัด 

สํานักแผนงาน

และโครงการ



 
 

เกณฑ5การพิจารณาการเวียนงานหรือเล่ือนตําแหน�ง เพื่อให*ทราบว�าควรปรับปรุงแนวทาง                    การ

พัฒนาต�อไปอย�างไรและในทิศทางใด โดยดูจากผลงานและการพัฒนาความรู*และศักยภาพ ดังตารางต�อไปน้ี  

 ผลงาน (Output) 

 สูงกว8ามาตรฐาน ได,มาตรฐาน ตํ่ากว8ามาตรฐาน 

มี ศั ก ย ภ า พ ใ น
ตําแหน� ง ง าน ท่ี
สูงข้ึน 

     เ ล่ื อ น ตํ า แ ห น� ง ง า น    
ไปยังระดับท่ีสูงข้ึน 

     พั ฒ น า เ พื่ อ ใ ห*
ปฏิบัติงานได*ผลงานสูงกว�า
มาตรฐาน 

     - พั ฒ น า เ พื่ อ ใ ห*
ปฏิบัติงานได*ตามมาตรฐาน
ในงานท่ีใช*ศักยภาพอย�าง
สูง 

- พัฒนาเพื่อให*ทํางานใน
ง า น ท่ี เ ห ม า ะ ส ม กั บ
ความสามารถของตน 

พั ฒ น า ค ว า ม
เ ช่ี ย วช าญด* า น
ใหม�ๆ ได*อีก 

     หมุนเ วียนงานไป ยัง
ตําแหน�งงานข*างเคียงใน
ระดับเดียวกัน 

     - ฝYกอบรม/พัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ 

- พัฒนาเพื่อให*ปฏิบัติงาน
ได*ผลงานสูงกว�ามาตรฐาน 

     - พั ฒ น า เ พื่ อ ใ ห*
ปฏิบัติงานได*ผลงานตาม
มาตรฐาน 

เ ช่ี ย ว ช า ญ   
เฉพาะทาง 

     ฝY ก ฝ น ใ ห* มี ค ว า ม
เช่ียวชาญในระดับสูง เพื่อ
ประโยชน5ต�อองค5กร 

     - พั ฒ น า เ พื่ อ เ พิ่ ม
ศักยภาพในงานใหม�ๆ 

- พัฒนาเพื่อให*ปฏิบัติงาน
ได*ดีขึ้นอีก 

     - ฝY ก อบ ร ม / พั ฒ นา
เพื่อให*ปฏิบัติงานได*ผลงาน
ตามมาตรฐาน 

- ถ*าผลงานไม�ดีขึ้น 

 จากตารางข*างต*นจะเห็นถึงทิศทางและแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยการฝYกอบรม/พัฒนา การ

หมุนเวียนงานหรือการเล่ือนตําแหน�ง ซึ่งถ*ากลุ�มผู*มีศักยภาพมีผลงานที่ตํ่ากว�ามาตรฐาน รวมท้ังยังมี      การพัฒนา

ความรู*และศักยภาพท่ีตํ่ากว�ามาตรฐานอีก ก็สามารถให*ออกจากระบบได* 

 การให,รางวัลตอบแทน (Rewards)  

 ควรให*รางวัลตอบแทนตามผลการปฏิบั ติงานจริง และการแบ�ง Job Grade โดยการใช*          

การประเมินจากคะแนน (Assessment Scoring) ซึ่งบริษัท Fraser & Neave Group : F&N ณ สาธารณรัฐสิงค5

โปร5 ได*นํามาใช*ในการให*รางวัลตอบแทนกับบุคลากร โดยดูจาก 3 ส�วนประกอบ คือ 
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 1. เรื่องของความรู* (Know How) ว�าต*องใช*ความรู*ความสามารถมากน*อยเพียงใด 

 2. ทักษะในการแก*ป2ญหา (Problem Solving Skill) มีความสามารถในการแก*ไขป2ญหาได*มาก

น*อยแค�ไหน 

 3. ความรับผิดชอบตามสายงาน (Accountability) ดูว�าเป�นสายงานหลัก หรือสายงานสนับสนุน 

ถ*าเป�นสายงานตามภารกิจหลัก (Core Function) ก็จะได*รับค�าตอบแทนสูงกว�า 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 1. จํานวนกลุ�มกําลังคนคุณภาพเพิ่มมากข้ึน 

 2. ความพึงพอใจของผู*ร�วมปฏิบัติงานท่ีมีต�อกลุ�มกําลังคุณภาพ 

 3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่กลุ�มกําลังคนคุณภาพนําเสนอและสามารถนํามาปฏิบัติงาน   ได*

จริง 

             

บทสรุป 

  สํา นักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ5  เป�นหน�วยงานกลางในการ กํา กับ ดูแล          

สนับสนุนและประสานงานส�วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ5 ซ่ึงมีตําแหน�งสําคัญในการบริหารเป�น

จํานวนมาก และในอีก 3 ปNข*างหน*า บุคลากรในตําแหน�งประเภทบริหารและประเภทอํานวยการจะเกษียณอายุ

ราชการเป�นจํานวนมาก ทําให*ส�วนราชการต*องขาดบุคลากรท่ีมีความรู* ความสามารถและความเช่ียวชาญไป ส�วน

ราชการจึงต*องมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับสถานการณ5และการเปล่ียนแปลง ซึ่งกลุ�มกําลังคนคุณภาพเป�นกลุ�ม

กําลังคนที่มีส�วนสําคัญในการทดแทนอัตรากําลังท่ีเกษียณอายุราชการ จึงจําเป�นต*องสร*างระบบการบริหารกําลังคน

คุณภาพที่มีประสิทธิภาพ มีการเตรียมและพัฒนากลุ�มกําลังคนคุณภาพอย�างเป�นระบบและต�อเน่ือง เพื่อให*คนรุ�น

ใหม�ที่มีศักยภาพเข*ามาทดแทนอัตรากําลังท่ีเกษียณอายุราชการ สามารถปฏิบัติงานได*อย�างมีประสิทธิภาพ และ

เป�นไปอย�างต�อเน่ือง รวมทั้งเกิดประโยชน5สูงสุดต�อทางราชการ 

 



 
 

การรักษาไว,ซึ่งกําลังคนคณุภาพโดยการพัฒนาศักยภาพ 

ควบคู8กับการกําหนดแผนความก,าวหน,า (Succession Plan)   

ให,กับกลุ8มกําลังคนคุณภาพ (Talent) 

 

ดุสิต ศิริวราศัย  

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  

กรมการปกครอง 

 

การรักษาไว*ซึ่งกําลังคนคุณภาพ (ผู*ได*รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู*มีศักยภาพสูงท่ีกําลังศึกษาอยู�ในสถาบันการศึกษาใน
ประเทศ UIS) เป�นการให*ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพ ควบคู�ไปกับการกําหนดแผนความก*าวหน*า 
(Succession Plan) ในสายงานให*กับนักเรียนทุน สืบเน่ืองจากสํานักงาน ก.พ. ได*ดําเนินการพัฒนาระบบการสรร
หาเชิงรุกรูปแบบใหม� โดยการเลือกกลุ�มเปKาหมายไปท่ีผู*ท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในช้ันปNสุดท*ายใน
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร*อมด*านกําลังคนภาครัฐอย�างทันการณ5ผ�านกระบวนการสรรหา
เชิงรุก เพิ่มอุปทานกําลังคนคุณภาพของราชการ อีกทั้งนโยบายสําคัญของรัฐบาลในการจัดทํายุทธศาสตร5/
แผนงาน/โครงการ สําหรับการปฏิบัติราชการให*สอดคล*องกับยุทธศาสตร5ชาติ 20 ปN 

1. ข,อมูลทั่วไปของกลุ8มนักเรียนทุน UIS 
สํานักงาน ก.พ. จะสอบถามความต*องการจากส�วนราชการต�างๆ โดยให*ลําดับความสําคัญกับ 
ส�วนราชการท่ีมีความพร*อมในการบริหารกําลังคนคุณภาพ มีการวางแผนความก*าวหน*าในอาชีพ โดยให* 
ส�วนราชการเป�นผู*กําหนดตําแหน�งท่ีจะบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล และสาขาวิชาที่สรรหา และให*ส�วนราชการ 
มีส�วนร�วมในการคัดเลือกนักเรียนทุนดังกล�าว 

รูปแบบของทุน 

กําหนดช�วงเวลาในการให*ทุนเป�น 2 ระยะ ดังน้ี 

ระยะที่ 1 ให*ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในช้ันปNที่ 4 หรือช้ันปNสุดท*ายจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงสร*าง
หลักสูตร ทั้งน้ี ต*องใช*ระยะเวลาศึกษาไม�เกิน 1 ปN โดยภายหลังสําเร็จการศึกษาจะต*องปฏิบัติราชการชดใช*ทุนใน
ส�วนราชการท่ีบรรจุเป�นระยะเวลา 2 เท�า 



 
 

ระยะที่ 2 ให*ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต�อระดับปริญญาโทในหรือต�างประเทศ ตามเง่ือนไขท่ี ก.พ. กําหนด โดยภายหลัง
สําเร็จการศึกษาจะต*องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช*ทุนในส�วนราชการที่บรรจุเป�นระยะเวลา 2 เท�า 

2. สภาพป ญหา 
จากแนวทางการบริหารและพัฒนานักเรียนทุน UIS ข*างต*น ประกอบกับการที่ได*รับมอบหมาย 
ให*รับผิดชอบในการดูแลกลุ�มนักเรียนทุน(UIS) พบว�า ข*าราชการกลุ�มดังกล�าวมีศักยภาพสูงในหลายๆด*าน เน่ืองจาก
ระบบการคัดเลือกของ ก.พ. ได*คัดกรองมาอย�างดี แต�จากสถิติของกรมการปกครองในการบริหารและพัฒนา
ข*าราชการระบบผู*มีผลสัมฤทธ์ิสูง (Hipps) ซึ่งเป�นกลุ�มกําลังคนคุณภาพท่ีมีลักษณะใกล*เคียงกับกลุ�มนักเรียนทุน 
UIS เน่ืองจากกระบวนการคัดเลือกและการพัฒนากลุ�มกําลังคนท่ีมีศักยภาพคล*ายๆกัน แต�เป�นการคัดเลือกจาก
ข*าราชการภายในของกรมเอง  และในป2จจุบันได*ลาออกจากระบบไปหมดแล*ว เน่ืองจากไม�ได*รับความสําคัญในด*าน
การมอบหมายให*ปฏิบัติงาน การพัฒนา หรือความก*าวหน*าในสายงาน  

ประกอบกับสถานการณ5ของกําลังคนคุณภาพในกลุ�มนักเรียนทุน UIS ท่ีได*รับทุนไปศึกษาต�อต�างประเทศแล*ว เมื่อ
กลับมาปฏิบัติราชการครบตามเง่ือนไขของการรับทุนที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ก็มีความเป�นไปได*ว�าหากส�วน
ราชการยังคงไม�ให*ความสําคัญไม�ว�าจะเป�นในเร่ืองด*านการมอบหมายให*ปฏิบัติงาน การพัฒนา หรือความก*าวหน*า
ในสายงาน ซ่ึงล*วนสําคัญกับตัวนักเรียนทุนกลุ�มน้ีแล*ว ก็มีโอกาสสูงท่ีตัวนักเรียนทุนจะไม�อยู�กับองค5กรต�อไปซึ่ง
ป2ญหาการสูญเสียกําลังคนคุณภาพดังกล�าวมีผลกระทบต�อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในฐานะทุนมนุษย5ของระบบ
ราชการอย�างย่ิง นําไปสู�ข*อเสนอในการวิเคราะห5แนวทางในการดําเนินการ ภายหลังจากนักเรียนทุน UIS ได*รับทุน
ทั้ง 2 ระยะ และกลับมาปฏิบัติราชการเพื่อชดใช*ทุนในส�วนราชการครบตามระยะเวลาที่กําหนดแล*ว  

ข,อเสนอแนวคิด 

เพื่อพัฒนาและแก*ไขป2ญหาดังกล�าว ประกอบกับประสบการณ5ท่ีได*ศึกษาดูงาน โครงการ HR UNIT ณ ประเทศ
สิงคโปร5 พบว�าการให*ความสําคัญในการรักษาและพัฒนากําลังคนคุณภาพ เป�นป2จจัยสําคัญประการหน่ึงในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพขององค5กรอย�างย่ังยืน โดยมีรายละเอียดข*อเสนอท่ีได*จากการนําความรู*จากการศึกษาดู
งานมาประยุกต5ใช* ดังน้ี 

1. การบริหารจัดการแผนความก*าวหน*าของกําลังคนคุณภาพ (Succession Plan for Talents) 

ในการวางแผนกําลังคนคุณภาพระยะยาวน้ัน จึงต*องพิจารณาถึงป2จจัยสําคัญ 3 ประการ ได*แก� ประการการ การ
พิจารณาแนวทางการดําเนินการให*สอดคล*องกับแผนยุทธศาสตร5ชาติ 20 ปNน้ัน ซึ่งได*พิจารณาถึงแนวทางการ
บริหารคนตามวิสัยทัศน5ของประเทศ ในตัวอย�างกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัย NTU (Nanyang Technological 
University) ได*นําเสนอการเช่ือมโยงวิสัยทัศน5ของประเทศ หรือ PS21 กับการให*ความสําคัญของการพัฒนาคน
อย�างต�อเน่ือง ประการที่สอง การสร*างแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนากําลังคนคุณภาพอย�างต�อเน่ือง ในตัวอย�าง
กรณีการพัฒนาของวิทยาลัยพัฒนาข*าราชการสิงคโปร5 (Civil Service College: CSC) ซึ่งมีการวางแผนการพัฒนา



 
 

กําลังคนคุณภาพโดยให*ความสําคัญกับศักยภาพและการพัฒนาอย�างต�อเน่ือง และประการสุดท*ายคือแนวทางการ
ให*ความสําคัญของคนในองค5กรเป�นหลัก ตามกรณีศึกษาของกลุ�มบริษัทพาโซนา ในการคัดเลือกคนเข*าสู�องค5กร ท่ี
จัดลําดับความสําคัญของคนสิงคโปร5เพื่อรักษาสิทธิและสนับสนุนให*คนสิงคโปร5มีงานทําก�อนเป�นอันดับแรก 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค5ในการนําประสบการณ5ท้ัง 3 ประการมาใช*ในการรักษาไว*ซ่ึงกําลังคนคุณภาพโดยการพัฒนา
ศักยภาพควบคู�กับการกําหนดแผนความก*าวหน*า (Succession Plan) ให*กับกลุ�มกําลังคนคุณภาพ (Talent) จึงได*
เสนอแนวทางในการพัฒนากําลังคนกลุ�มนักเรียนทุน UIS โดยกําหนดแผนการบริหารและพัฒนากําลังคนคุณภาพ 
ตามตารางที่ 1 

 

แผนการพัฒนา / 
Training Roadmap 

 

ตําแหน8ง อายุงาน อายุ 
เง่ือนไขในการปรับ

ระดับ 

สํานักงาน ก.พ. เป�นผู*ดูแลและ
พัฒนาจบกว�าจะจบการศึกษา 

นักศึกษาปNสุดท*าย 0 20 ประเมินผลตามตัวช้ีวัด
ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. 
กําหนด 

- หลักสูตรปลัดอําเภอ 
- หลักสูตรสืบสวนสอบสวน

พนักงานฝ{ายปกครอง 
- หลักสูตร ผู*บังคับหมวด 

อส. 
- หลักสูตรอํานวยความเป�น

ธรรมให*กับประชาชน 
 

ระดับปฏิบัติการ 1 (ใช*ทุน) 22 ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามปกติ 

ระดับปฏิบัติการ 2 (ใช*ทุน) 23 ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามปกติ 

ระดับปฏิบัติการ 3 (ต�อโท 
ตปท.) 

24 ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามปกติ 

ระดับปฏิบัติการ 4 (ใช*ทุน) 25 ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามปกติ 

- หลักสูตรบริหารเ ชิงกล
ยุทธ5  

- Balance Score Card 
- ห ลัก สูตรก าร วา งแผน

ระดับชํานาญการ 5 (ใช*ทุน) 26 ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามปกติ 

ระดับชํานาญการ 6 27 ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามปกติ 



 
 

แผนการพัฒนา / 
Training Roadmap 

 

ตําแหน8ง อายุงาน อายุ 
เง่ือนไขในการปรับ

ระดับ 

ยุทธศาสตร5 และแปลงสู� 
การปฏิบัติ 

- Risk Management 

- Change Management 
- การบริหารงานปกครอง

ท*องท่ี 

- ด*านความมั่นคงภายใน 

ระดับชํานาญการ 7 28 สอบประเมินผลครั้งท่ี 1 

ระดับชํานาญการ 8 29 สอบประเมินผลครั้งท่ี 2 

- ป ฏิ บั ติห น* า ท่ี  ปK อ ง กั น
จังหวัด 

- หลักสูตรนายอําเภอ 
- การเตรียมความพร*อม

ระดับชํานาญการพิเศษ 
- ก า ร บ ริ ห า ร ต* น ทุ น

งบประมาณ 
 

ระดับชํานาญการพิเศษ 9 30 เง่ือนไขการแต8งต้ังให,
ดํารงตําแหน8งระดับ
ชํานาญการพิเศษ
จะต,องสอบประเมินผล
ให,มีผลการประเมินอยู8
ในระดับไม8ตํ่ากว8าร,อย
ละ 60 จํานวน 2 คร้ัง  

ระดับชํานาญการพิเศษ 10 31 (รอคิวแต�งต้ังให*เป�น
นายอําเภอตามรุ�น
ตามลําดับที่) 

- ปฏิบัติหน*าที่ จ�าจังหวัด 
- การบริหารงานบุคคล 

ระดับชํานาญการพิเศษ 11 32 (รอคิวการแต�งต้ังเพื่อ
เป�นนายอําเภอตามรุ�น
ตามลําดับที่ ซึ่งจากการ
ประมาณการ น�าจะใช*
เวลาประมาณ 8 ปN) 

ระดับชํานาญการพิเศษ 12 33 

- ปฏิบัติหน*าที่ หัวหน*ากลุ�ม
งานใน สํานักบริหารการ
ปกครองท*องท่ี 

ระดับชํานาญการพิเศษ 13 34 

ระดับชํานาญการพิเศษ 14 35 

- ปฏิบัติหน*าที่ หัวหน*ากลุ�ม
งานใน กองวิชาการและ
แผนงาน 

- ห ลั ก สู ต ร น า ย อํ า เ ภ อ

ระดับชํานาญการพิเศษ 15 36 

ระดับชํานาญการพิเศษ 16 37 



 
 

แผนการพัฒนา / 
Training Roadmap 

 

ตําแหน8ง อายุงาน อายุ 
เง่ือนไขในการปรับ

ระดับ 

ทบทวน 

- แต�งต้ังนายอําเภอ 

- หลักสูตรนักบริหารระดับ
ต*น 

- Leadership 
- 7 Habits 

ระดับอํานวยการต*น 17 38 เง่ือนไขที่จะแต8งต้ังให,
เป4นปลัดจังหวัดหรือผอ.
สํานักกอง หรือผู,ตรวจ
ราชการกรม ภายใน 3 
ปY จะต*องมีผลการ
ประเมินการปฏิบัติ
ราชการ 6 รอบการ
ประเมินอยู�ในระดับ
ดีเด�น และได*รับรางวัล
นายอําเภอแหวนเพชร 

 

- แต�งต้ังนายอําเภอ 

- ห ลั ก สู ต ร นั ก ป ก ค ร อ ง
ระดับสูง 

- ห ลั ก สู ต ร ก า ร บ ริ ห า ร
กิจการบ*านเมืองท่ีดีเพื่อ
การพัฒนาอย�างย่ังยืน 

ระดับอํานวยการสูง 18 39 

ระดับอํานวยการสูง 19 40 

- ป ลัด จั ง ห วั ด  ห รื อ ผอ .
สํานักกอง หรือ ผู* ตรวจ
ราชการกรม 

- พัฒ นา สม ร ร ถ น ะ เ พื่ อ
เตรียมความพร*อมสําหรับ
ผู*บริหาร 

ระดับอํานวยการสูง 20 41  

 

จากตารางที่ 1 กระบวนการในการพัฒนากําลังคนกลุ�มนักเรียนทุน UIS เริ่มต*นจากแรกบรรจุ จนถึงข้ันตอนสุดท*าย 
กลุ�มนักเรียนทุน UIS จะได*รับการพัฒนาควบคู�ไปกับการสร*างความก*าวหน*าและทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน ซึ่งเป�น
การวางแผนความสําเร็จเพื่อสร*างแรงจูงใจและเป�นทางเลือกให*กับข*าราชการกลุ�มดังกล�าว 

2. การส่ือสารเพื่อการประสบความสําเร็จอย�างย่ังยืน (Communication for Sustainable Achievement) 

ป2จจัยสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีจะนําไปสู�การบริหารกําลังคนคุณภาพให*ประสบความสําเร็จ คือ การส่ือสารการ
วางแผนและการบวนการดําเนินการในข*อ 1 เพื่อสร*างการยอมรับและตระหนักถึงความสําคัญในการกําหนด



 
 

แผนการพัฒนาในระยะยาวดังกล�าว เพื่อประโยชน5ส�วนรวมขององค5กรทุกคนและยังสามารถบริหารจัดการความ
แตกต�างและลดความขัดแย*งระหว�างกลุ�มกําลังคนคุณภาพและบุคลากรที่อยู�ในองค5กร โดยคํานึงถึงเปKาหมายหลัก
ของส�วนราชการในการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต*องการของภาครัฐโดยรวม ผู*บริหารและบุคลากรในองค5กร เมื่อ
ทุกคนในองค5กรได*ตระหนักในความสําคัญท่ีจะต*องพัฒนาตนเองให*สามารถเป�นส�วนหน่ึงของระบบ Hipps หรือการ
นําเสนอภาพลักษณ5ของการบริหารและการพัฒนากลุ�ม UIS ให*ชัดเจนเพิ่มข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แนวทางการบริหารจัดการกลุ8มผู,มีศกัยภาพสูง 

ของสํานักงานปลัดประทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อม 

 
ถิรายุ ไกรว)อง 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อม  

 
บทนํา / สภาพป จจุบัน / สภาพป ญหา 

 การบริหารจัดการผู*มีศักยภาพสูง (Talent Management) เป�นแนวทางการจัดการด*านบุคลากรที่กําลัง
เป�นที่สนใจอย�างกว*างขวางในป2จจุบัน การบริหารจัดการผู*มีศักยภาพสูง เกิดจากการวิเคราะห5ว�าขีดความสามารถ
ขององค5การเกิดจากความสามารถของบุคลากรเป�นสําคัญและจะทําอย�างไรจึงจะได*บุคลากรคุณภาพมาอยู�กับ
องค5การ เน่ืองจาก “ผู*มีศักยภาพสูง” เป�นบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานและมีศักยภาพในการทํางานสูง (High 
Performance and High Potential) ซึ่งถือเป�นทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญที่มาช�วยขับเคล่ือนกลยุทธ5 หรือสร*าง
ความได* เป รียบขององค5การ (Competitive Advantage) ห รือช� วยเพิ่ม ขีดความสามารถให* กับองค5การ 
(Organization Capability) 

 สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อม (สป.ทส.) มีอัตรากําลังข*าราชการในป2จจุบัน
ประมาณ 1,894 คน (ข*อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2558) โดยมีกลุ�มผู*มีศักยภาพสูง จํานวน 8 คน (นักเรียนทุน 
ก . พ .  (ทุ น ศึกษา )  จํ านวน  3  คน  ผู� เ ข� า ร� วม โคร งการร ะบบข� าร าชการ ผู� มี ผล สัมฤท ธ์ิ สู ง  จํ านวน 
3 คน และผู* เข*าร�วมโครงการพัฒนาผู*นําคล่ืนลูกใหม�ในราชการไทย จํานวน 2 คน) คิดเป�นร*อยละ 0.42 
ของจํานวนข*าราชการท้ังหมดในสังกัดสํานักงานปลัดฯ นอกจากน้ีข*าราชการอาวุโสส�วนใหญ�ภายในองค5การมีอายุ
ใกล*จะเกษียณ ซึ่งทําให*การวางแผนสืบทอดตําแหน�ง (Succession Planning) ประสบกับป2ญหา เน่ืองจากจํานวน
กลุ�มผู*มีศักยภาพสูงสูงมีไม�เพียงพอกับความต*องการในอนาคต 

เมื่อ “ผู*มีศักยภาพสูง” น้ันนับว�าเป�นบุคคลท่ีจะต*องเข*าไปมีส�วนร�วมหรือมีบทบาทต�างๆ ท่ีเก่ียวข*องกับ
การดําเนินงานขององค5การเป�นจํานวนมาก เน่ืองจากความสามารถพิเศษท่ีเขามีอยู� แต�ในขณะเดียวกันปริมาณของ
ผู*มีศักยภาพสูงในองค5การมีจํานวนน*อย ดังน้ัน ส่ิงที่จะเกิดข้ึนตามมาก็คือ เมื่อเกิดป2ญหาในการดําเนินงานต�างๆ 
ผู*บริหารก็มักจะมอบหมายงานให*พวกเขาเป�นคนที่คอยแก*ไขป2ญหาเหล�าน้ัน ซึ่งการท่ีผู*มีศักยภาพสูงมีงานที่ต*อง
รับผิดชอบเป�นจํานวนมากเกินความจําเป�นน้ัน อาจจะทําให*ผู*มีศักยภาพสูงน้ันไม�มีเวลาท่ีจะพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพได*อย�างเพียงพอ 

การวิเคราะห&เพ่ือประยุกต&ใช,ความรู,ประสบการณ&จากการฝ1กอบรมที่นํามาใช,เพ่ือแก,ไขป ญหาและข,อเสนอแนว
ทางการจัดการกับป ญหาหรือการปรับเปล่ียน 



 
 

 ในภาวะขาดแคลนผู*มีศักยภาพสูงดังกล�าว ผู*เขียนเห็นว�าน�าจะมีแนวทางการจัดการกับป2ญหา ดังน้ี 
รูปแบบการบริหารจัดการผู*มีศักยภาพสูงมีได*ด*วยกันหลายรูปแบบ ข้ึนอยู�กับโครงสร*างองค5การและวัฒนธรรมของ
แต�ละองค5การเป�นหลัก โดย สป.ทส. จะใช*การดึงดูด (Attracting) กลุ�มผู*มีศักยภาพสูงแบบผสมผสาน กล�าวคือ ใช*
วิธีการดึงดูดตัวบุคลากรภายนอกเข*าร�วมงาน (แนวทาง BUY) บริษัท PASONA Singapore ระบุว�า การสรรหา
บุคลากรน้ัน ส่ิงท่ีต*องให*ความสําคัญเป�นอันดับแรก คือ Job Description จะต*องระบุรายละเอียดให*ชัดเจนว�างาน
ที่ ทํ า เ ก่ี ย ว กั บ อ ะ ไ ร  ลั ก ษ ณ ะ ง า น เ ป� น อ ย� า ง ไ ร  แ ล ะ อ ง ค5 ก า ร ต* อ ง รู* จั ก ใ ช*  Social Media 
เพื่อประชาสัมพันธ5ข�าวสารต�างๆขององค5การ ดังน้ัน สป.ทส. จะดึงดูดใจผู*มีศักยภาพสูงโดยอาศัยช�องทางการ
ส่ือสารที่มีความหลากหลาย ไม�ว�าจะเป�นการประกาศรับสมัครผ�านทางหน�วยงานอ่ืนๆ ในเครือข�ายรัฐบาล 
หน�วยงานเอกชน รวมถึงการประกาศรับสมัครภายในองค5การของ สป.ทส. เอง นอกจากน้ัน องค5การจะร�วมมือกับ
หน�วยงานแนะแนวและจัดหางานตามสถาบันการศึกษาต�างๆ เป�นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยเพื่อสร*างความม่ันใจ
ให*กับองค5การว�าจะสามารถสรรหาผู*มีศักยภาพสูงให*เข*ามาร�วมงานกับองค5การ ซ่ึง Civil Service College 
Singapore (วิทยาลัยข*าราชการพลเรือนสาธารณรัฐสิงคโปร5) ก็ใช*เป�นหน่ึงในช�องทางของการสรรหาบุคลากร
ภาครัฐเช�นเดียวกัน ในขณะเดียวกัน สป.ทส. จะใช*วิธีการสร*างผู*มีศักยภาพสูงจากภายในองค5การของตนเอง 
(แนวทาง BUILD) โดยจะกําหนดนโยบาย “กลุ8มผู,มีศักยภาพสูง (TALENT POOL)” ข้ึนภายในองค5การ โดยมี
วัตถุประสงค5เพื่อสร*างความมั่นใจว�าเราจะมีกระบวนการบริหารจัดการผู*มีศักยภาพสูง เริ่มต้ังแต�กระบวนการสรร
หาและคัดเลือก การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการวางแผนความก*าวหน*าในการปฏิบัติงาน
ให*กับข*าราชการท่ีอยู�ในกลุ�มดังกล�าวอย�างเหมาะสม เน่ืองจากปริมาณของกลุ�มผู*มีศักยภาพสูงในป2จจุบันมีจํานวน
น* อ ย ม า ก  อ ง ค5 ก า ร จํ า เ ป� น ต* อ ง มี ก า ร เ พิ่ ม จํ า น ว น ข อ ง ก ลุ� ม ผู* มี ศั ก ย ภ า พ สู ง ใ น อ ง ค5 ก า ร 
โดยการลงทุนกับข*าราชการผู*มีศักยภาพสูงในการทํางานสูงมาก และพัฒนาข*าราชการที่มีศักยภาพปานกลาง 
ซึ่งองค5การจะต*องไม�ให*ความสําคัญในการสรรหาข*าราชการกลุ�มผู*ศักยภาพท่ีมีอายุน*อยเพียงอย�างเดียว 
แต�ไม�ควรมองข*ามข*าราชการผู*มีประสบการณ5ในองค5การเช�นเดียวกัน ซ่ึงนําหลักการบริหารและพัฒนา 
ผู* มี ศั กยภาพ สู งของ  Health Promotion Board (HPB) ม าประ ยุกต5 ใ ช* ใ นกา ร ดํ า เ นินก าร ในทาง ลับ 
(Secret Program) โดยข* าราชการ ท่ีมีศักยภาพปานกลางจะไม�ทราบว� าตนเองอยู� ใน TALENT POOL 
ขององค5การ จะมีเฉพาะผู*บริหารและฝ{ายทรัพยากรบุคคลเท�าน้ันท่ีทราบ โดยจะสามารถสังเกตได*จากการที่
ข*าราชการกลุ�มน้ีจะได*รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพมากกว�าข*าราชการท่ัวไปในองค5การ 

 ข้ันตอนต�อมา คือ กระบวนการพัฒนา (Developing) ถือว�าเป�นองค5ประกอบสําคัญของกระบวนการ
บริหารจัดการและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ�มผู*มีศักยภาพสูง โดยจะนําหลักการฝYกอบรม (Training) ของ
บริษัท F&N มาประยุกต5ใช*กับองค5การ ซึ่งแบ�งเป�นอัตราส�วน 70 : 20 : 10 ดังน้ี ร*อยละ 70 เป�นการเรียนรู*จาก
ประสบการณ5 ตรง ในการทํ า งาน (Learning from Experiences) เช� น การ เ รี ยน รู* จากการปฏิบั ติ ง าน 
(On the Job Training: OJT) การสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การร�วมงานกับผู*บริหารในระดับสูง
เพื่อสร*างเสริมประสบการณ5ในการปฏิบัติงาน (Job Shadowing), ร*อยละ 20 เป�นการเรียนรู*จากบุคลากรใน
องค5การ เช�นการแลกเปล่ียนเรียนรู* (Knowledge Sharing) การสอนงานและการให*คําปรึกษา (Coaching & 



 
 

Mentoring) และร*อยละ 10 เป�นการเรียนรู*ตามหลักสูตร เช�น การฝYกอบรม (Training) โดยเน*นการพัฒนาขีด
ความสามารถของข*าราชการในแต�ละด*านท่ีมีความจําเป�นต�อการปฏิบัติงาน (Competency – based Training) 
เป�นต*น โดยจะนําคําแนะนําเรื่องการสรรหาบุคลากรของบริษัท PASONA Singapore (องค5การจะต*องทําความ
เข*าใจตลาดแรงงานของท*องถ่ินและพนักงาน) มาประยุกต5ใช*ในการพัฒนากลุ�มผู*มีศักยภาพสูง กล�าวคือ การบริหาร
จัดการกลุ�มคนเหล�าน้ีจําเป�นท่ีจะต*องเอาใจใส�ดูแลและทําความเข*าใจถึงความต*องการของแต�ละคนว�ามีความ
แตกต�างกัน ผู*มีศักยภาพสูงแต�ละคนจะต*องได*รับการโอกาสในการพัฒนาความรู*และความสามารถอย�างเหมาะสม 
และต*องดําเนินการพัฒนาอย�างต�อเน่ือง ท้ังน้ี กระบวนการพัฒนาการกลุ�มผู*มีศักยภาพสูงน้ันจะมุ�งเน*นไปท่ีการ
ค*นหาความต*องการในการพัฒนา (Training Needs) ท่ีเร่ิมต*นจากผู*บังคับบัญชา/หัวหน*างาน เพราะผู*เขียนเช่ือว�า
ผู*บังคับบัญชา/หัวหน*างานเป�นผู*ที่ต*องดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารจัดการผู*มีศักยภาพสูงในสังกัดของตนเอง 

 ส่ิงสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีกลุ�มผู*มีศักยภาพสูงให*ความสําคัญ ก็คือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัยข*าราชการพลเรือนสาธารณรัฐสิงคโปร5 (CSC) เน*นว�าระบบการประเมินผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ต* อ ง มี ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม แ ล ะ โ ป ร� ง ใ ส  แ ล ะ เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ ก า ร ใ ห* ร า ง วั ล / ผ ล ต อ บ แ ท น 
แต�หน�วยงานราชการในประเทศไทยส�วนใหญ�มักจะมีเกณฑ5การประเมินผลการปฏิบัติงานของข*าราชการใน 
แต�ละตําแหน�งงานที่คล*ายคลึงกันหรือเหมือนกัน ซ่ึงเกณฑ5การประเมินผลการปฏิบัติงานบางอย�างไม�ได*มี
ความสัมพันธ5กับผลการปฏิบัติงานของกลุ�มผู*มีศักยภาพสูง ดังน้ัน องค5การจําเป�นท่ีจะต*องต้ังวัตถุประสงค5ของการ
ปฏิบัติร�วมกันกับกลุ�มผู*มีศักยภาพสูง มีการติดตามและประเมินผลและมีการให*ข*อมูลปKอนกลับที่เก่ียวข*องกับการ
ปฏิบัติงาน (Feedback) อย�างสม่ําเสมอ พร*อมทั้งเป�ดโอกาสให*กลุ�มผู*มีศักยภาพสูงได*มีการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับผลของการประเมินเช�นเดียวกัน (Two–way Communication) และผลของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานน้ันมีความสัมพันธ5กับการให*รางวัล (Rewards) การสร*างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับกลุ�มผู*มีศักยภาพ
สูงด*วยการให*รางวัลไม�จําเป�นต*องอยู�ในรูปของตัวเงินเพียงอย�างเดียว เน่ืองจากข*อจํากัดเรื่องค�าตอบแทนของระบบ
ราชการน้ัน รางวัลที่อยู�ในรูปของตัวเงินน้ันอาจจะไม�ใช�คําตอบสุดท*าย กลุ�มผู*มีศักยภาพสูงต*องการที่จะได*รับการยก
ย� อ ง แ ล ะ ช่ื น ช ม ใ น ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง พ ว ก เ ข า  เ ช� น  ก า ร ก ล� า ว คํ า ข อ บ คุ ณ 
การมอบหมายภารกิจท่ีมีความสําคัญ การทําให*กลุ�มผู*มีศักยภาพสูงมีความรู*สึกว�าพวกเขาเป�นส�วนหน่ึงท่ีสําคัญต�อ
องค5การ และการทําให*กลุ�มผู*มีศักยภาพสูงรู*สึกว�าพวกเขามีคุณค�าต�อองค5การ เป�นต*น 

 การธํารงรักษา (Retaining) กลุ�มผู*มีศักยภาพสูงให*ร�วมงานกับองค5การได*เป�นระยะเวลายาวนานน้ันมี
ความสําคัญเป�นอย�างมากสําหรับการบริหารงานในยุคป2จจุบัน เน่ืองจาก “ผู*มีศักยภาพสูง” เป�นบุคลากรท่ีมี
ความสําคัญต�อการดําเนินการขององค5การ อีกท้ังกลุ�มบุคลากรที่มีความสามารถตรงกับความต*องการน้ันก็เป�นกลุ�ม
ที่หาได*ยาก เน่ืองจากองค5การต�างๆ ก็มีความต*องการผู*มีศักยภาพสูงเช�นเดียวกัน โดยวิทยาลัยข*าราชการพลเรือน
สาธารณรัฐสิงคโปร5 (CSC) มีหลักในการธํารงรักษากลุ�มผู*มีศักยภาพสูงหลากหลายวิธี ไม�เพียงแต�การจ�าย
ค�าตอบแทนในรูปที่เป�นตัวเงินเท�าน้ัน ซึ่งสามารถนํามาประยุกต5ใช*กับองค5การในการบริหารจัดการกลุ�มผู*มีศักยภาพ
สูงของส�วนราชการได* ไม�ว�าจะเป�นการได*รับโอกาสให*ปฏิบัติงานในตําแหน�งท่ีมีความสําคัญต�างๆ ภายในองค5การ



 
 

เพื่อเป�นการเพิ่มพูนประสบการณ5ในการปฏิบัติงาน โอกาสในการเล่ือนตําแหน�งท่ีสูงข้ึนเมื่อถึงเวลาท่ีเหมาะสม รวม
ไปถึงการได*รับมอบหมายภาระงานท่ีมีความสําคัญและมอบหมายงานที่นอกเหนือไปจากความสามารถที่พวกเขามี
อ ยู� เ พื่ อ เ ป� น ก า ร ท ด ส อ บ ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ค ว า ม คิ ด ส ร* า ง ส ร ร ค5  ค ว า ม อ ด ท น 
และความมุ�งม่ันของพวกเขา นอกจากน้ี องค5การจะต*องสนับสนุนให*กลุ�มผู*มีศักยภาพสูงได*มีการติดต�อประสานงาน 
รวมถึงการรวมตัวเพื่อสร*างเครือข�าย (Network) ในการปฏิบัติงานภายในองค5การและภายนอกองค5การ เพื่อเป�ด
โอกาสให*กลุ�มผู*มีศักยภาพสูงได*มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 ข,อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการผู,มีศักยภาพสูง 

 1. ส�วนราชการควรจะมี “ระบบพี่เล้ียง” (ผู*อํานวยการหรือหัวหน*างานหน�วยงาน) ให*คําปรึกษาและดูแล
ในด*านต�างๆ ที่เก่ียวข*องกับการปฏิบัติงาน โดยพี่เล้ียงมีหน*าที่คอยกํากับและดูแลให*การพัฒนาศักยภาพของกลุ�มผู*มี
ศักยภาพสูงน้ันเป�นไปตามแผนการที่ได*กําหนดไว* และแสดงความสนใจอย�างจริงจังทั้งในเรื่องที่เก่ียวข*องและไม�
เก่ียวข*องกับการปฏิบัติงาน เน่ืองจากผู*อํานวยการหรือหัวหน*างานเป�นผู*ที่ต*องรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ใ น ห น� ว ย ง า น ข อ ง ต น เ อ ง ซึ่ ง มี ค ว า ม เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น 
การแข�งขันขององค5การ 

 2. ผู*อํานวยการหรือหัวหน*างานและฝ{ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ฝ{ายฝYกอบรมและพัฒนา) ต*องมีการ
ส่ือสารให*พวกเขาเข*าใจอย�างถ�องแท*และเตรียมรับมือกับความผิดหวังที่อาจจะเกิดข้ึนว�า การท่ีข*าราชการถูกจัดใน
กลุ�มผู*มีศักยภาพสูงน้ัน ก็ไม�ได*รับประกันว�า พวกเขาทุกคนจะได*มีความก*าวหน*าอย�างรวดเร็วเท�ากันทุกคนเสมอไป 
เช�น การเล่ือนตําแหน�งของข*าราชการแต�ละคนน้ันข้ึนอยู�กับผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของระดับผู*บริหาร
ส�วนราชการ หรือความก*าวหน*าของกลุ�มผู*มีศักยภาพสูงน้ันก็ถูกป�ดก้ันโดยโครงสร*างการบริหารงานภายในส�วน
ราชการท่ีมีลักษณะซับซ*อนและขาดความยืดหยุ�น) โดยผู*อํานวยการหรือหัวหน*างานจะต*องสร*างแรงจูงใจให*กับกลุ�ม
ผู*มีศักยภาพสูงเพื่อให*เกิดความมั่นใจและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับสูงต�อไป และฝ{ายบริหารทรัพยากร
บุคคล (ฝ{ายฝYกอบรมและพัฒนา) ก็จําเป�นต*องให*การสนับสนุนกับกลุ�มผู*มีศักยภาพสูงด*วยการให*คําปรึกษา ส�งเสริม
และพัฒนาขีดความสามารถของพวกเขาให*สูงย่ิงข้ึนเพื่อเป�ดโอกาสให*พวกเขามีความก*าวหน*าในการปฏิบัติงาน 

 3. “ผู*นํา” (ปลัดกระทรวงหรืออธิบดีของส�วนราชการ) ถือได*ว�าเป�นบุคคลท่ีมีความสําคัญเป�นอย�างย่ิงใน
การสนับสนุนนโยบายการสร*างกลุ�มผู*มีศักยภาพสูง (TALENT POOL) และมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและสร*าง
เสริมขีดความสามารถของกลุ�มผู*มีศักยภาพสูงในองค5การให*สูงเพิ่มมากข้ึน การสร*างวัฒนธรรมองค5การที่ทําให*
ข*าราชการมีความพร*อมต�อการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตน้ันเป�นหน*าท่ีสําคัญของผู*นํา กลุ�ม
ผู*มีศักยภาพสูงจะสามารถเติบโตก*าวหน*าได*อย�างย่ังยืนน้ัน คือ ความสัมพันธ5ระหว�างกลุ�มผู*มีศักยภาพสูงกับ
ผู*บังคับบัญชา/หัวหน*างานโดยตรง ผู*บังคับบัญชา/หัวหน*างานท่ีมีความสามารถจะมองภาพตนเองว�าเป�นผู*ฝYกสอน
งานที่ดี และต*องการที่จะมองเห็นผู*ใต*บังคับบัญชา (กลุ�มผู*มีศักยภาพสูง) มีโอกาสที่จะเติบโตก*าวหน*าได*อย�างย่ังยืน
ในองค5การ และฝ{ายบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนกฝYกอบรมและพัฒนา) ก็เป�นอีกฝ{ายหน่ึงที่มีบทบาทด*านการให*



 
 

การสนับสนุนกับกลุ�มผู*มีศักยภาพด*วยการมีหน*าท่ีในการให*คําปรึกษา ส�งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของกลุ�ม
ผู*มีศักยภาพสูงให*สูงย่ิงข้ึนเพื่อเป�ดโอกาสให*พวกเขาได*มีความก*าวหน*าในการปฏิบัติงานเช�นกัน 

บทสรุป 

 การบริหารจัดการผู*มีศักยภาพสูง (Talent Management) ถือเป�นเรื่องที่สําคัญในการก*าวเดินของ
องค5การสมัยใหม�ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข�งขันและขับเคล่ือนองค5การเพื่อให*
บรรลุเปKาหมายได*ตามวิสัยทัศน5 พันธกิจอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่ิงที่องค5การได*รับจากการดําเนินการ
บริหารจัดการผู*มีศักยภาพสูงดังกล�าว ก็คือ ในอนาคตส�วนราชการจะมีข*าราชการผู*มีศักยภาพสูงจํานวนหน่ึงที่
เพียงพอกับความต*องการขององค5การ ซึ่งจะทําให*การวางแผนการสืบทอดตําแหน�ง (Succession Planning) ของ
ส�วนราชการกระทําได*ง�ายข้ึน และข*อดีสําหรับตัวข*าราชการผู*มีศักยภาพสูง ก็คือ ทําให*พวกเขาเข*าใจถึงความสําคัญ
ของการฝYกอบรมและพัฒนาท่ีส�งผลกระทบต�อตัวของพวกเขาเอง และข*อดีของฝ{ายบริหารทรัพยากรบุคคล ก็คือ 
ทราบว�าข*าราชการคนใดมีความสามารถสูงพอท่ีจะได*รับการเล่ือนตําแหน�ง (Promotion) ข*าราชการคนใดท่ีมี
ความพร*อมต�อการปฏิบัติงาน และการพัฒนาศักยภาพของกลุ�มผู*มีศักยภาพสูงอย�างต�อเน่ืองทําให*องค5การสามารถ
ที่ จ ะ ใ ช* ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง พ ว ก เ ข า ไ ด* อ ย� า ง เ ต็ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ อี ก ด* ว ย 
แต�อย�างไรก็ตาม องค5การจําเป�นจะต*องมีการดําเนินการอย�างต�อเน่ือง รวมถึงมีการปรับปรุงกระบวนการและ
ข้ันตอนในการดําเนินการบริหารจัดการผู*มีศักยภาพสูงอย�างสม่ําเสมอเพื่อให*ข*าราชการของส�วนราชการมีขีด
ความสามารถท่ีสอดคล*องกับความต*องการของรัฐบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

หูมีฤทธ์ิและรอยย้ิมสยาม (SIAM 2 SMILE) 

การสร,างค8านิยมของข,าราชการผู,มีศักยภาพสูงและนักทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือตอบสนองแนวทางประชารัฐ 

 ทศพล ศรีบัวเอ่ียม 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  

กรมการปกครอง 
 

 บทความน้ีจะเสนอทางเลือกในการสร*างทัศนคติที่เหมาะสมในการรับฟ2งป2ญหาและความต*องการในการ

พัฒนากําลังคนผู*มีศักยภาพสูง พร*อมกับการสร*างกําลังแรงใจในการพัฒนาศักยภาพของการบริหารราชการแผ�นดิน 

โดยเริ่มต*นจากการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลผู*ดูแลข*าราชการผู*มีศักยภาพสูง(Talent) และตัวข*าราชการผู*มี

ศักยภาพสูงในการสร*างความเข*าใจร�วมกันในการพัฒนาและการปฏิบัติราชการเพื่อก�อให*เกิดผลลัพธ5 (Outcome) 

และผลกระทบ (Impact) ต�อการพัฒนาผู*มีศักยภาพสูงในการบริหารราชการแผ�นดินเพื่อสร*างความสุขให*กับภาค

ประชาสังคมอย�างแท*จริง โดยพิจารณาถึงพัฒนาการและความท*าทายท่ีเกิดข้ึนกับการบริหารทรัพยากรมนุษย5 เพื่อ

จะได*สร*างความเข*าใจถึงความสําคัญในการค*นหานโยบายในการกําหนดหรือสร*างคุณค�า/ค�านิยม(Values) ของ

ข*าราชการเพื่อเข*าถึงต�อความต*องการของภาคส�วนต�างๆ ในการพัฒนาระบบราชการในการตอบสนองต�อการ

พัฒนาประเทศในทิศทางท่ีสอดคล*องกับวิสัยทัศน5และยุทธศาสตร5ของประเทศไทย ที่ให*ความสําคัญกับประชาชน

และภาคเอกชนในฐานะกลไกประชาสังคม (Civil Society) ท่ีจะร�วมกันขับเคล่ือนประเทศชาติไปได*  

ความท,าทายในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย&ของภาครัฐไทย 

 โจทย5ใหญ�ที่รัฐบาลตลอดจนหน�วยงานราชการให*ความสําคัญในห*วงของการปฏิรูปคือ การต*องการให*

ประเทศชาติสามารถพัฒนาก*าวหน*าต�อไปตามวิสัยทัศน5 “มั่งคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” โดยน*อมนําพระราชดําริในเรื่องของ

แนวทางการพัฒนาที่ต*องเริ่มต*นจากการ “เข*าใจ เข*าถึง และพัฒนา” จากแนวทางการพัฒนาระบบราชการ

ดังกล�าว อาจอธิบายจากแนวคิดของ Heywood (2557) ถึงการทําความเข*าใจนโยบายที่ให*ความสําคัญถึงการ

เช่ือมโยงเจตจํานง (Intention) การกระทํา (Actions) และผลลัพธ5 (Results) ประกอบกับการพิจารณาถึง

เสถียรภาพของอํานาจจากระบบการเลือกต้ังตามที่ ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ (2558) ได*เสนอถึงการพิจารณาถึงความ

เส่ียงทางการเมืองในระบอบการเลือกต้ังประชาธิปไตยถึงปรากฏการณ5ผิดฝาผิดตัวการบริหารเน่ืองจากความ



 
 

หลากหลายของสังคมและกลุ�มผลประโยชน5ต�างๆ โดยในระยะยาวจึงต*องหาทางเป�ดกว*างกระบวนการไปให*หลาย

กลุ�มหลากแนวคิดได*เข*ามามีส�วนร�วมมากข้ึน  

 จากแนวคิดดังกล�าว ประกอบกับความรู*และประสบการณ5ท่ีได*จากการที่สํานักงาน ก.พ. จัดโครงการใน

การคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติหน*าท่ีด*านการบริหารงานบุคคลของภาครัฐเพื่อสร*างเสริมความเป�นนักทรัพยากร

บุคคลมืออาชีพ ได*ศึกษาดูงานการบริหารผู*มีศักยภาพสูงในภาครัฐและเอกชนของประเทศสิงคโปร5 ซึ่งสอดคล*องกับ

ตัวแบบในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร5ด*านการบริหารทรัพยากรมนุษย5 ของ Analoui (2007) ที่ให*ความสําคัญกับ

การเตรียมความพร*อมและการสร*างค�านิยมในด*านทรัพยากรมนุษย5 ซึ่งค�านิยมดังกล�าวต*องสะท*อนมาจากความเช่ือ

ขององค5กรที่ยึดถือและนําไปสู�การปฏิบัติตามปกติทั่วไป  

 

 จากแผนภาพดังกล�าว จึงได*พิจารณาในส�วนของความท*าทายที่การบริหารผู*มีศักยภาพสูงในองค5กร ซ่ึงมี

ความท*าทายที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติหน*าท่ีด*านทรัพยากรมนุษย5และกลุ�มผู*มีศักยภาพสูง 3 ประการ 

ได*แก� ประการแรก ภาครัฐและภาคราชการของไทยได*ใช*เครื่องมือและแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรท่ีมีฐานท่ีมา

จากแนวคิดหรือจุดกําเนิดจากต�างประเทศ ส�วนมากได*แก� สหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศมหาอํานาจในภูมิภาค

เอเชียอย�างจีน ญ่ีปุ{น และสิงคโปร5 และองค5ความรู*ส�วนมากในการบริหารทรัพยากรมนุษย5จะนํามาจากเทคนิคหรือ

เครื่องมือของภาคเอกชน ซึ่งมิได*หมายความว�าเครื่องมือดังกล�าวไม�มีประสิทธิภาพ แต�หากพิจารณาให*ถ่ีถ*วนแล*ว 

การเข*าใจความเป�นระบบราชไทยจากพื้นฐานความแตกต�างทางประชากร วัฒนธรรม ขนาดของประเทศ ตลอดจน

มุมมองในฐานะความเป�นลูกค*า (Customer) ของประชาชน ก็ยังมีความแตกต�างที่ควรนํามาพิจารณากับความเป�น

พลเมือง (Civilian) 



 
 

 ประการท่ีสอง นโยบายด*านการบริหารงานบุคคลของไทยได*ผ�านพลวัตรต�างๆ ต้ังแต� การปฏิรูปการบริหาร

ราชการแผ�นดินในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล*าเจ*าอยู�หัว เม่ือปN พ.ศ. 2435 การเปล่ียนแปลงการ

ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย5เป�นระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย5เป�นประมุขใน พ.ศ. 2475 

ผ�านช�วงเวลาของสงครามโลกครั้งท่ี 2 และสงครามเย็นซ่ึงการดําเนินนโยบายของภาครัฐที่ต*องต�อสู*ทางความคิด

ท�ามกลางความขัดแย*งระหว�างข้ัวอํานาจในระดับโลก การเผชิญกับความขัดแย*งก*าวล�วงมาจนยุคท่ีประเทศไทยได*

จัดให*มีการเลือกต้ัง ครั้งต�างๆ ท่ีต*องเผชิญกับป2ญหาการทุจริตคอรัปช่ันที่ได*ฝ2งรากลึกไปถึงค�านิยมของสังคม 

 ประการที่สาม ความท*าทายในสังคมโลกเทคโนโลยีทันสมัยไร*พรมแดนอย�างแท*จริง ซึ่งพบได*จากระบบ

เศรษฐกิจโลกจากตัวอย�างวิกฤติต*มยํากุ*งของไทยท่ีเริ่มต*นไปทั่วโลก ภัยก�อการร*าย และภัยธรรมชาติ ซึ่งประเทศ

ไทยเองต*องเผชิญไปพร*อมกับการก*าวเข*าสู�ประชาคมอาเซียนในด*านต�างๆ นําไปสู�การเป�นสังคมพหุวัฒนธรรมและ

สังคมผู*สูงอายุ เป�นต*น 

 นอกจากความท*าทายท่ีได*กล�าวมาแล*ว การศึกษาสภาพป2ญหาและใช*ทฤษฎีทางการบริหารยังมีข*อจํากัดที่

สําคัญประการหน่ึงคือ การทําความเข*าใจระบบราชการจากมุมมองหรือแนวคิดของนักวิชาการทางด*านการบริหาร

ภาครัฐยังไม�สามารถสอดคล*องและเช่ือมโยงกับการแก*ไขป2ญหาหรือการพัฒนาระบบราชการได*เท�าที่ควร บทความ

น้ีจึงได*หยิบยกประเด็นเร่ืองของการเป�ดใจให*ข*าราชการผู*มีศักยภาพสูง ได*มีเวทีในการนําเสนอแนวทางในการ

พัฒนา เพื่อสร*างทัศนคติร�วมกันในการบริหารทรัพยากรมนุษย5 โดยการสร*างกระบวนการรับฟ2งเพื่อเข*าใจสภาพ

ป2ญหาที่ครอบคลุมมากข้ึน เพื่อเป�ดพื้นท่ีในการสร*างรอยย้ิมให*กับทั้งข*าราชการ ประชาชน เพื่อสร*างสังคมไทยให*มี

การพัฒนาได*สืบไป 

บทเรียนด,านการพัฒนาผู,มีศักยภาพสูงของประเทศสิงคโปร&กับการเดินหน,าประเทศไทย 

 ท�านผู*อ�านอาจต้ังคําถามว�า ทําไมถึงต*องเล�าเรื่องความท*าทายอย�างยืดยาว เหตุผลคือการพยายาม

พิจารณาป2ญหาอย�างรอบด*านเพื่อท่ีจะเข*าถึงแนวทางในการพัฒนากําลังคนคุณภาพ เพื่อให*บรรลุวัตถุประสงค5

ดังกล�าว จึงต*องอธิบายความซับซ*อนของป2ญหาและความท*าทายในการพัฒนาคนในฐานะทรัพยากรที่สําคัญท่ีสุด

ของทุกองค5กร ซึ่งถ*าโจทย5ท่ีกําหนดไว*คือการขยับหน่ึงองศาเพื่อปรับเปล่ียนประเทศไทยตามกลไกประชารัฐ การใช*

กําลังความสามารถของผู*มีศักยภาพสูงในระบบราชการร�วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจึงต*องทําความเข*าใจ

ถึงป2ญหาและความท*าทายอย�างลึกซ้ึงและเช่ือมโยงส่ิงเหล�าน้ีไปสู�การเสนอแนวทางในการแก*ไขป2ญหา  (เน่ืองจาก

การพัฒนาอย�างย่ังยืนน้ัน จะเป�นไปไม�ได*ถ*าหากขาดความร�วมมือร�วมใจของทุกภาคส�วนตามพระราชดํารัสท่ียกข้ึน

มาในตอนต*น) 

 



 
 

 

 

 

      จากการศึกษาดูงานสิงคโปร5 พบว�าอาชีพท่ีประชาชน

สิงคโปร5ต*องการทําอันดับต*นๆคือการเป�นเจ*าหน*าท่ีของรัฐ ท้ังน้ีอาจมี

สาเหตุมาจากแรงจูงใจในการทํางานและค�าตอบแทนที่ได*รับ การเป�ด

พื้นที่ในการแลกเปล่ียนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐและการ

ให*ความสําคัญกับบุคลากร “ทุกคน” ในฐานะผู*ที่มีศักยภาพสูงและ

สามารถพัฒนาได*อย�างต�อเน่ือง รวมถึงการให*ความสําคัญกับเด็กและ

เยาวชน จากภาพไม*สักทองแกะสลักเป�นรูปสิงโตขนาดใหญ�ซ่ึงก*อนไม*เล็ก

ในด*านบนคือลูกสิงโตเกาะอยู�บนหัวของพ�อ สะท*อนถึงความสําคัญในการให*ความสําคัญกับการดูแลและเอาใจใส�

เด็กและเยาวชนในฐานะอนาคตของประเทศในการเติบโตเป�นทรัพยากรมนุษย5ท่ีมีคุณภาพ มีการสร*างหรือกําหนด

แผนการพัฒนาที่ชัดเจน รวมถึงความเช่ือมั่นในบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงผ�านการประเมินและการให*โอกาสในการ

ทํางานและความก*าวหน*า การสร*างความไว*วางใจของประชาชนที่มีต�อการทํางานของหน�วยงานภาครัฐ เป�นต*น 

เพื่อนําความรู*และประสบการณ5จากประเทศสิงคโปร5มาสู�การปฏิบัติ บทความน้ีได*เสนอตัวแบบ SIAM 2 SMILE ใน

การสร*างค�านิยมของนักทรัพยากรบุคคลและกําลังคนผู*มีศักยภาพสูงให*สามารถสร*างความเข*าใจร�วมกันในการ

พัฒนาระบบราชการได* 

SIAM – การสร,างค8านิยมของข,าราชการผู,มีศักยภาพสูงและนักทรัพยากรบุคคล 
Simple  Abilities Mastery 

การกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติที่ง8ายในการเข,าถึง 

การสร,างความหน,า
เช่ือถือและภาพลักษณ&
(Brand) ที่ดีในการ

ทํางาน  

ให,ความสําคัญกับ
ความรู, ความสามารถ 
และคุณธรรมในการ
ทํางาน 

การสร,างความเป4นมือ
อาชีพในการทํางานและ
การปรับตัวอย8าง
ต8อเน่ือง 

กรณีศึกษา บริษัท 
PASONA SINGAPORE 
ซึ่งเป4นบริษัทที่ประสบ
ความสําเร็จในการสรร

กรณีศึกษา PSD หรือ
องค&กรกลางทางการ
บริหารงานบุคลากร
ภาครัฐของสิงคโปร&ให,

กรณีศึกษา Civil 
Service College หรือ
วิทยาลัยการพัฒนา
ข,าราชการสิงคโปร&ใน

กรณีศึกษา บริษัท F&N 
ซึ่งเป4นบริษัทใหญ8ใน
ธุรกิจเคร่ืองด่ืมในเอเชีย
ได,ให,ความสําคัญต8อการ

ภาพ Lion King ณ Garden by the Bay ประเทศสิงคโปร์ 



 
 

หาคนให,ตรงกับความ
ต,องการของแต8ละ
องค&กรได, โดยใช,แบบ
บรรยายลักษณะงาน
(Job Description) ที่มี
ความชัดแจน ตอบความ
ต,องการขององค&กรและ
ผู,ปฏิบัติงานตามตัวอย8าง
การดําเนินการสรรหา
(Recruitment) 

ความสําคัญกับการสร,าง
ความเชื่อม่ันในการ
ทํางานของระบบ
ราชการ (Singapore 
Trust) เพ่ือให,บุคลากร
ภาครัฐ เป4นภาพลักษณ&
ในการปฏิบัติงานที่ดี 
สามารถตอบสนองต8อ
ความต,องการของ
ประชาชนและส8วน
ราชการได, 

การให,ความสําคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรอย8าง
ต8อเน่ือง โดยมีการใช,
รูปแบบ Modulize 
หรือการพัฒนาควบคู8กับ
การปฏิบัติงาน โดยมีการ
วางแผนการพัฒนา
ล8วงหน,าและให,
ความสําคัญกับการ
พัฒนา “ความรู, ความ
เป4นผู,นํา และการทํางาน
ร8วมกันเป4นทีม”  

พัฒนาบุคลากรในกลุ8ม
ต8างๆให,มีความเป4นมือ
อาชีพ มีการวาง
แผนการพัฒนากําลังคน
ที่มีศักยภาพสูงในระดับ
ต8างๆ ได,แก8 ระดับต,น 
(Stream) ระดับกลาง 
(River) และระดับสูง 
(Ocean) โดยการ
วางแผนความสําเร็จ
ล8วงหน,า 

  

 เพื่อดําเนินการให*เป�นไปในแนวทาง SIAM จึงได*เสนอกระบวนการในการดําเนินการ โดย Amartya Sen 

ผู* ไ ด* รั บ ร า ง วั ล โ น เ บ ล ใ น ส า ข า

เศรษฐศาสตร5ปN  ค.ศ.  1998 โดย 

UNDP ได*นําแนวคิดดังกล�าวเป�นหลัก

ในการพัฒนาคน  จากผลงานที่เป�ด

มุมมองในการพิจารณาถึงการพัฒนา

คนว�า ป2ญหาของคนจนหรือแนวทาง

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ไม�ได*

อ ยู� ที่ ก า ร ส นับส นุนป2 จ จั ย ท่ี เ ป� น

องค5ประกอบพื้นฐาน แต�ต*องสร*างความสามารถ (Capabilities) ในการบริหารจัดการทรัพยากรเหล�าน้ัน ในหนังสือ

เรื่อง Development as Freedom เพื่อให*การสร*างคุณค�าในการพัฒนาข*าราชการที่มีศักยภาพสูงเป�นไปอย�างมี

ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน สามารถส่ือสารและสร*างความเข*าใจกันได*ระหว�างข*าราชการกลุ�มดังกล�าวและนักทรัพยากร

บุคคลผู*รับผิดชอบ จึงได*เสนอทางเลือกในการดําเนินการพัฒนาคุณค�าดังกล�าวตามรูปแบบ     2-SMILE 

แผนการสร,างค8านิยม SIAM 2 SMILE 



 
 

 1. การเตรียมคณะทํางานเพื่อการขับเคล่ือนหลักการ SIAM 2 SMILE โดยในตัวอย�างข้ันตอนการต้ัง

คณะทํางาน ได*พิจารณาจากการส�งต�อนโยบายจากระดับกระทรวงไปจนถึงข*าราชการในพื้นที่  

 

 2. การสร*างแผนความสําเร็จ Succession Plan และการพัฒนาระบบฐานข*อมูลกําลังคนผู*มีศักยภาพสูง

พร*อมพัฒนาโปรแกรมหรือระบบติดตามประเมินผลอย�างต�อเน่ือง เช�น การสร*างและพัฒนาระบบ E-HRM เป�นต*น 

 ในการออกแบบระบบดังกล�าว จะสามารถ

ติดตามว�า ข*าราชการผู*มีศักยภาพสูงปฏิบัติงานอยู�ท่ีใดใน

องค5 กร  เพื่ อจะได*ก ระจายไปในส� วนต� างๆได*  ใน

ขณะเดียวกัน โปรแกรมดังกล�าวจะสามารถแจ*งเตือนหรือ

ประเมินผลเมื่อผู*มีศักยภาพสูงขาดการติดต�อหรือพัฒนา

จากนักทรัพยากรบุคคลเป�นเวลานาน โดยการดําเนินการ

ในข้ันตอนดังกล�าวต*องบูรณาการร�วมกันระหว�างผู*ท่ีมี

ทักษะด*านโปรแกรมคอมพิวเตอร5 หรือการทํา Info 

graphic โดยต*องมีการรายงานผลให*ผู*บริหารระดับสูงทราบความก*าวหน*าของกําลังคนคุณภาพด*วย  

บทสรุปแห8งความเป4นไปได,และก,าวต8อไป 

 บทความน้ีเร่ิมต*นจากการพิจารณาแนวทางในการสร*างคุณค�าให*กับกลุ�มกําลังคนที่มีศักยภาพสูงพร*อมกับ

นักทรัพยากรบุคคลผู*ปฏิบัติหน*าที่ในการดูแลกําลังคนดังกล�าว โดยได*นําเสนอบทเรียนและประสบการณ5ที่ได*จาก

กรณีศึกษาหน�วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศสิงคโปร5ในการบริหารและรักษากําลังคนท่ีมีศักยภาพสูง และได*

เสนอหลักการ SIAM 2 SMILE ซ่ึงให*ความสําคัญการการวางกลยุทธ5หรือยุทธศาสตร5ท่ีชัดเจนควบคู�กับการพยายาม

สร*างการส่ือสารระหว�างกัน การส่ือสารระหว�างผู*มีศักยภาพสูงและผู*บริหารโดยมีนักทรัพยากรมนุษย5มืออาชีพอาจ



 
 

ต*องใช*เวลา ดังน้ันการเริ่มต*นโดยการเตรียมคณะทํางาน (Team) พร*อมกับการนําเอาเทคโนโลยีมาใช* จึงอาจจะ

เป�นทางเลือกหน่ึงท่ีจะได*นํากําลังคนที่มีศักยภาพสูงเข*าสู�ระบบการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศโดยเริ่มต*นจากส�วน

ราชการแต�ละแห�ง และน่ีอาจจะเป�นก*าวเล็กๆในการขยับปรับเปล่ียนการบริหารระบบราชการของประเทศไทยให*

สามารถพัฒนาก*าวทันโลกและตอบสนองต�อความต*องการของประชาชนในฐานะพลเมืองไทยในอนาคต 
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การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย8างเป4นระบบและต8อเน่ืองเพ่ือให,พร,อมรับการเปล่ียนแปลง 

 

นิยาวดี  สุกใส 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ   

กรมทางหลวงชนบท 

 

1. บทนํา/สภาพป จจุบัน/สภาพป ญหา 

   กรมทางหลวงชนบท เป�นส�วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงคมนาคม ก�อต้ังข้ึนเมื่อปN พ.ศ. 2545 มี

ภารกิจหลักในการพัฒนาโครงสร*างพื้นฐานด*านทางหลวง โดยครอบคลุมถึงการก�อสร*าง การบํารุงรักษาและการ

อํานวยความปลอดภัยทางหลวงชนบท การส�งเสริมและสนับสนุนด*านวิชาการงานทางแก�องค5กรปกครองส�วน

ท*องถ่ิน รวมท้ังสนับสนุนการทํางานร�วมกับหน�วยงานต�างๆ เพื่อให*เกิดการพัฒนาและบูรณาการของระบบโครงข�าย

ทางหลวงที่สมบูรณ5ครอบคลุมท่ัวทั้งประเทศ โดยมีวัตถุประสงค5หลักเพื่อให*ประชาชนและผู*ใช*บริการได*รับความ

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนสนองตอบต�อการพัฒนาตามยุทธศาสตร5ของประเทศในด*าน

ต�างๆ ที่เก่ียวข*อง 

 จากการวิเคราะห5ป2จจัยภายในด*านทรัพยากรบุคคล พบว�ากรมทางหลวงชนบทกําลังประสบป2ญหา  ซึ่ง

อาจจะก�อให*เกิดอุปสรรคต�อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร5และการดําเนินงานรองรับภารกิจของกระทรวงคมนาคมใน

การพัฒนาและบูรณาการระบบการขนส�งด*านทางหลวงได*อย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังน้ี 

1.1 ป0ญหาความไม)สอดคล,องระหว)างปริมาณงานและปริมาณคน จากการวิเคราะห5ข*อมูลในระหว�าง
ปN พ.ศ. 2546 – 2559 พบว�าภารกิจที่กรมทางหลวงชนบทได*รับมอบหมายมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนอย�างต�อเน่ือง 
ในขณะท่ีจํานวนข*าราชการเม่ือเทียบกับปริมาณงานมีแนวโน*มที่จะลดลง อันเน่ืองมาจากการยุบเลิกตําแหน�ง
เกษียณและมาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐ ซ่ึงมีนโยบายลดขนาดภาคราชการ ดังข*อมูลท่ีแสดงในแผนภูมิ
เปรียบเทียบสถิติงบประมาณประจําปNและจํานวนบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท ซ่ึงแสดงให*เห็นถึงสภาพความ
ไม�สมดุลระหว�างปริมาณงานกับปริมาณคน และอาจส�งผลกระทบโดยตรงต�อประสิทธิภาพและคุณภาพของการ
ให*บริการด*านการพัฒนาโครงสร*างพื้นฐานด*านทางหลวงซึ่งเป�นภารกิจหลักในความรับผิดชอบของกรม 

 



 
 

 
 

รูปท่ี 1.1 สถิติงบประมาณประจําปNและจํานวนอัตรากําลังข*าราชการของกรมทางหลวงชนบท 

 

ท่ีมา : การวิเคราะห5ภาระงานและอัตรากําลังของกรมทางหลวงชนบท, 2559 

1.2 ป0ญหาเชิงโครงสร,างอัตรากําลัง  จากการวิเคราะห5โครงสร*างอายุของข*าราชการ พบว�าในอนาคตกรม
ทางหลวงชนบทจะเผชิญกับป2ญหาสังคมสูงวัย ดังข*อมูลที่แสดงในแผนภูมิเปรียบเทียบโครงสร*างอายุข*าราชการของ
กรมทางหลวงชนบท ในปNงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2569 โดยในป2จจุบัน (พ.ศ. 2559) ข*าราชการท่ีมีอายุ 50 ปN
ข้ึนไป รวม 686 คน คิดเป�นร*อยละ 37.7 ของจํานวนข*าราชการทั้งหมด กําลังจะเกษียณอายุออกไปในอีก 5 - 10 ปN
ข*างหน*า นอกจากน้ี ข*าราชการวัยทํางานที่มีอายุ 35 - 49 ปN รวม 776 คน คิดเป�นร*อยละ 42.7 ของจํานวน
ข*าราชการทั้งหมด ซ่ึงถือเป�นกลุ�มท่ีมีทักษะและประสบการณ5อันเป�นกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนภารกิจของกรมใน
ป2จจุบันกําลังจะก*าวเข*าสู�การเป�นกลุ�มบุคลากรสูงอายุ (Aging Generation) ซ่ึงเป�นวัยใกล*เกษียณ อาจทําให*
ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ในขณะที่กลุ�มข*าราชการรุ�นใหม�ที่มีอายุอยู�ในช�วงระหว�าง 25 - 34 ปN รวม 354 
คน คิดเป�นร*อยละ 19.49 ยังไม�มีประสบการณ5และความชํานาญงานที่ดีพอ ซ่ึงต*องใช*ระยะเวลาในการพัฒนา 
เรียนรู*งาน และส่ังสมประสบการณ5เพื่อให*สามารถปฏิบัติงานได*อย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยเฉพาะอย�างย่ิง
หากเป�นงานเฉพาะด*าน เช�น งานวิศวกรรมโยธา จะต*องใช*ระยะเวลาในการเรียนรู*งานและส่ังสมประสบการณ5เป�น
ระยะเวลาเฉล่ีย 10 ปN เป�นต*น จากโครงสร*างอายุข*าราชการตามแนวโน*มลักษณะน้ีสามารถคาดการณ5ได*ว�า ใน
อนาคตกรมทางหลวงชนบทจะประสบป2ญหาขาดแคลนบุคลากรวัยทํางานที่มีทักษะ ประสบการณ5 และความ
เช่ียวชาญในงาน เน่ืองจากมีสัดส�วนข*าราชการจํานวนมากที่จะเกษียณและจะถูกทดแทนด*วยข*าราชการบรรจุใหม�  
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รูปท่ี 1.2 เปรยีบเทียบโครงสร*างอายุข*าราชการของกรมทางหลวงชนบท ในปNงบประมาณ พ

 

ท่ีมา : การวิเคราะห5ภาระงานและอัตรากําลังของกรมทางหลวงชนบท
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เปรยีบเทียบโครงสร*างอายุข*าราชการของกรมทางหลวงชนบท ในปNงบประมาณ พ

การวิเคราะห5ภาระงานและอัตรากําลังของกรมทางหลวงชนบท, 2559 
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(ก) โครงสร*างอายุข*าราชการ ปNงบประมาณ พ.ศ. 2559
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(ข) โครงสร*างอายุข*าราชการ ปNงบประมาณ พ.ศ. 2569
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เปรยีบเทียบโครงสร*างอายุข*าราชการของกรมทางหลวงชนบท ในปNงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2569 
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2. แนวทางในการพฒันางานส�วนราชการโดยประยกุต-ใช�ประเดน็ความรู�และประสบการณ-จากการฝ2กอบรม 

จากสภาพป5ญหาความไม�สอดคล�องระหว�างปริมาณงานและกําลังคน รวมทั้งอัตราการเกษียณอายุราชการซึ่ง
จะทําให�กรมทางหลวงชนบทเผชิญกับป5ญหาสังคมสูงวัยและสูญเสียกําลังคนที่มีความรู� ความสามารถ และ

ประสบการณ-สูงในการปฏิบัติงานเป?นจํานวนมาก ซ่ึงแนวทางในการแก�ไขป5ญหาดังกล�าวนอกเหนือจากการวางแผน
ขอจัดสรรอัตรากําลังข�าราชการเพิ่มใหม�แล�ว ยังต�องมีการวางแผนพัฒนาและเตรียมความพร�อมด�านทรัพยากร
บุคคลที่มีอยู�ในป5จจุบัน เพื่อให�กรมทางหลวงชนบทมีกําลังคนทั้งในด�านปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมที่จะ
ขับเคล่ือนภารกิจในอนาคต  

 

� การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย�างเป?นระบบและต�อเนื่องให�พร�อมรับการเปล่ียนแปลง 
เม่ือกล�าวถึงการพัฒนาบุคลากร หลายองค-กรในส�วนราชการต�างๆ มักจะนึกถึงเรื่องของการจัด

ฝ2กอบรมให�แก�บุคลากร การส�งบุคลากรไปอบรมกับหน�วยงานต�างๆ  ตลอดจนการให�โอกาสในการศึกษาต�อใน
ระดับที่สูงข้ึน เป?นต�น เช�นเดียวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งป5จจุบันมีการดําเนินการ
ในลักษณะของการสนับสนุนให�บุคลากรไปศึกษาต�อในสาขาวิชาที่จําเป?นต�อการปฏิบัติงานของกรม และจัดสรรทุน
สนับสนุนการศึกษาต�อทั้งในและต�างประเทศ รวมทั้งจัดฝ2กอบรมหลักสูตรต�างๆ และสนับสนุนให�บุคลากรได�เข�ารับ
การอบรมหลักสูตรของหน�วยงานภายนอกที่มีความสําคัญและจําเป?นต�อการปฏิบัติงาน ซึ่งถือว�าเป?นวิธีการหน่ึงที่ดี
ในการพัฒนาบุคลากรให�มีความรู� ความสามารถและทักษะที่สอดคล�องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค-กรได� 
แต�การพัฒนาความสามารถของบุคลากรด�วยวิธีการฝ2กอบรมเพียงอย�างเดียวอาจทําได�จํากัดและย�อมนําไปสู�ค�าใช�จ�าย
จํานวนมาก รวมทั้งการพัฒนาจะไม�เกิดข้ึนอย�างต�อเน่ืองหากงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีจํานวนจํากัด  

จากการที่ได*เข*ารับการฝYกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข*าราชการท่ีปฏิบัติงานด*านการบริหารทรัพยากร

บุคคลในภาครัฐ (HR Unit) และมีโอกาสได*ไปศึกษาดูงานทั้งองค5กรภาครัฐและภาคเอกชนในสาธารณรัฐสิงคโปร5 

พบว�าการพัฒนาความรู* ความสามารถในการปฏิบัติงานให*ดีข้ึนและการเตรียมความพร*อมด*านทรัพยากรบุคคลท่ีมี

คุณภาพเพื่อก*าวสู�ตําแหน�งงานที่สําคัญขององค5กรในอนาคตน้ันไม�จําเป�นต*องอาศัยการฝYกอบรมหรือการศึกษาใน

ห*องเรียนเพียงวิธีการเดียว แต�ยังมีรูปแบบการพัฒนาด*วยวิธีการอ่ืนๆ ที่ทําให*บุคลากรเกิดการเรียนรู*และสามารถ

พัฒนาศักยภาพในการทํางานได*อย�างดีย่ิงข้ึน หน่ึงในวิธีการที่น�าสนใจซึ่งองค�กรภาครัฐและภาคเอกชนใน

สาธารณรัฐสิงคโปร�ได#นํามาใช#ควบคู�ไปกับการฝ)กอบรมและการให#โอกาสทางการศึกษา         แต�มีต#นทุนในการ

ดําเนินการที่ตํ่ากว�าและได#ผลค�อนข#างดี คือ การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ตัวอย�างเช�น 

บริษัท F&N (Fraser & Neave Group)  มีแนวทางในการพัฒนากําลังคนคุณภาพและการสืบทอด

ตําแหน�ง (Talent Management & Succession Plan) โดยมีการระบุตําแหน�งที่สําคัญขององค5กร รวมทั้งค*นหา



 
 

คนที่ใช�ซึ่งมีสมรรถนะที่เหมาะสมสอดคล*องกับความต*องการขององค5กร (Key Person) โดยป2จจัยที่ใช*ในการเลือก 

ได*แก� ผลการปฏิบัติงาน (Performance) เฉล่ียย*อนหลัง 3 ปN การประเมินความรู*และทักษะท่ัวไป (General 

Intelligence Assessment : GIA) การประเมิน 360 องศา และการประเมินความรู*ความสามารถโดย

คณะกรรมการท่ีบริษัทแต�งต้ัง (Committee) ซึ่งบริษัทจะมีการคาดการณ5ตําแหน�งว�างล�วงหน*าในอนาคตเป�น

ระยะเวลา 3 ปN เพื่อเลือกและพัฒนาคนในตําแหน�งท่ีต*องการ โดยกําหนดแนวทางการฝYกอบรมและพัฒนาโดยใช*

อัตราส�วนอยู�ที่ 70:20:10 คือ ร*อยละ 70 เป�นการเรียนรู*จากประสบการณ5ตรงในการทํางาน (Learning from 

Experience) เช�น การหมุนเวียนงาน การฝYกอบรมข*ามสายงาน การเรียนรู*จากการปฏิบัติงาน (On the Job 

Training) การมอบหมายงานที่ท*าทาย ในส�วนของร*อยละ 20 เป�นการเรียนรู*จากบุคลากรในองค5กร ได*แก� การ

แลกเปล่ียนเรียนรู* การสอนงานและการให*คําปรึกษา (Coaching & Mentoring) และร*อยละ 10 จะเป�นการเข*า

ร�วมฝYกอบรม การศึกษาทางไกล การเรียนรู*ผ�านส่ืออิเล็กทรอนิกส5 เป�นต*น 

วิทยาลัยข#าราชการพลเรือน (Civil Service College Singapore : CSC)  ซ่ึงเป�นสถาบันหลักในการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐได*นําการหมุนเวียนงานมาใช*เป�นเครื่องมือหน่ึงในกระบวนการพัฒนากลุ�มผู*มีศักยภาพสูงและ
กระบวนการเล่ือนตําแหน�ง (Promotion) ซ่ึงมีสโลแกนคือ “One Career, Infinite Opportunities” โดยส�งเสริม
ให*คนมีโอกาสในการทํางานที่หลากหลายด*วยการหมุนเวียนโยกย*ายงานข*ามกระทรวงหรือหน�วยงานภายใน
กระทรวงเดียวกันเพื่อส่ังสมประสบการณ5ความรู*ในงาน ซ่ึงจะทําให*บุคลากรมีทางเลือกมากข้ึนในเส*นทางอาชีพ มี
ความคล�องตัวระหว�างเส*นทางอาชีพ และมีเส*นทางอาชีพสู�ความสําเร็จมากข้ึนในอนาคต โดยมีป2จจัยในการคัดเลือก
กลุ�มผู*มีศักยภาพสูงจากสมรรถนะหลักที่สําคัญ ได*แก� ทักษะในการวิเคราะห5 (Analytical Skill) ทักษะในการ
ทํางานร�วมกับผู*อ่ืน (Influencing Skill) และทักษะในการสร*างแรงจูงใจ (Motivational Skill)  

สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Board Singapore : HPB) ได*สร*าง
วัฒนธรรมการหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวและการเรียนรู*ส่ิงใหม�ของคนในองค5กร ซึ่งมี
นโยบายให*คนสามารถโยกย*ายหรือหมุนเวียนงานได* โดยกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสมไว* 2 ปN 
เน่ืองจากมองว�าปNแรกเป�นปNแห�งการเรียนรู*งาน และปNที่สองเป�นปNแห�งการสร*างผลงาน โดยต*องปฏิบัติงานให*
บรรลุเปKาหมายของตําแหน�งน้ันก�อนจึงจะขอสับเปล่ียนหมุนเวียนงานได* ซึ่งลักษณะของการหมุนเวียนงานจะเป�น
การหมุนเวียนในกลุ�มงานที่มีลักษณะคล*ายคลึงกัน (Job Family) เพื่อไม�ให*คนเกิดความเครียด ในบางกรณีหากผู*
น้ันเป�นผู*ที่มีศักยภาพสูงก็สามารถที่จะหมุนเวียนหรือโยกย*ายข*ามสายงานได* โดยการค*นหาและคัดเลือกคนเก�งของ
องค5กรเพื่อนําไปพัฒนาจะพิจารณาจาก 2 ป2จจัยท่ีสําคัญ ได*แก� ผู*มีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance) และผู*มี
ศักยภาพสูง (High Potential) ซึ่งประกอบด*วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความสามารถในการคิด (Ability to 
think) ความสามารถในการทํางานเป�นทีม (Ability to work in team) และความสามารถในการเป�นผู*นํา (Ability 
to lead people) 



 
 

จากที่กล�าวมาข�างต�น ผู�เขียนจึงได�นําความรู�และประสบการณ-ที่ได�รับจากการอบรมและศึกษาดูงานใน
ต�างประเทศ มาประยุกต-ใช�ในการเสนอแนวทางการพัฒนางานของส�วนราชการ โดยนําการหมุนเวียนงานมาใช�เป?น
เครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากรอย�างเป?นระบบและต�อเน่ืองเพื่อให�พร�อมรับการเปล่ียนแปลง ดังน้ี 

ระดับนโยบาย  

• กําหนดให�การหมุนเวียนงานเป?นส�วนหนึ่งของการเติบโตในสายอาชีพ  โดยนําเรื่องของการ
หมุนเวียนงานมาเป?นเคร่ืองมือหน่ึงในการวางแผนความก�าวหน�าในสายอาชีพของบุคลากรในองค-กร โดยระบุ
ตําแหน�งที่สําคัญขององค-กรและกําหนดเป?นมาตรฐานว�าการเติบโตไปสู�ตําแหน�งเหล�าน้ัน จะต�องผ�านการโยกย�าย
และหมุนเวียนงานไปในตําแหน�งใดบ�าง อย�างน�อยก่ีตําแหน�ง และระยะเวลาก่ีปC เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียม
ความพร�อมด�านบุคลากรสําหรับตําแหน�งที่สําคัญขององค-กร เช�น ตําแหน�งวิศวกรเช่ียวชาญ ผู�อํานวยการสํานัก 
ผู�อํานวยการแขวงทางหลวงชนบท เป?นต�น ซึ่งหากสามารถกําหนดนโยบายการหมุนเวียนงาน โดยผูกเข�ากับระบบ
การพัฒนาคน และระบบการเติบโตตามสายอาชีพได� จะส�งผลให�บุคลากรมีความเข�าใจและไม�เกิดแรงต�านในการ
เปล่ียนแปลง และเป?นประโยชน-ต�อองค-กรในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให�มีทักษะและมุมมองในการบริหาร
จัดการที่สูงข้ึน  

ระดับปฏบิตัิ  

• ขั้นตอนเตรียมการก�อนหมุนเวียนงาน 
- กําหนดสายงานในการหมุนเวียนงาน โดยพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีมีความสําคัญ และควรมี

การหมุนเวียนงานเพื่อให*เกิดการเรียนรู* รวมถึงพิจารณาว�าตําแหน�งงานใดที่สามารถจัดให*มีการหมุนเวียนงานได* 
- กําหนดเป9าหมายแลระยะเวลาในการหมุนเวียนงาน ซ่ึงอาจจะมีระยะเวลาไม�เท�ากันในแต�ละ

สายงาน รวมท้ังกําหนดเปKาหมายในการเรียนรู*งานในแต�ละครั้งที่มีการหมุนเวียนงานว�าบุคลากรต*องเรียนรู*งาน
อะไรบ*าง ซ่ึงการหมุนเวียนงานจะต*องพิจารณาจากความเป�นไปได*ของกลุ�มงาน (Job Family) ที่จะย*ายไป โดย
พิจารณาจากลักษณะงานที่ใช*ความสามารถใกล*เคียงกันหรือสามารถเรียนรู*ได*ไม�ยากนัก 

- การคัดเลือกกลุ8มเป9าหมาย เป�นการกําหนดรายช่ือของบุคคลท่ีต*องหมุนเวียนงาน โดยอาจ
คัดเลือกจากบุคคลท่ีมีผลงานดีและมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาได* มาจัดทําเป�น Talent Pool ขององค5กร เพื่อนําไปพัฒนา 
 
 

• ขั้นตอนระหว�างหมุนเวียนงาน 
- ดําเนินการหมุนเวียนงาน โดยมอบหมายงานใหม�ให*ผู*หมุนเวียนงานรับผิดชอบ เพื่อให*เกิดการ

เรียนรู*โดยตรงจากการทํางาน และจัดให*มีพี่เล้ียงทําหน*าที่ในการสอนงาน เพื่อเพิ่มความรู* ทักษะ วิธีคิด วิธีการ
ทํางานในแง�มุมต�างๆ โดยเน*นไปท่ีผลลัพธ5ที่จะทําให*บรรลุเปKาหมายในการหมุนเวียนงาน รวมทั้งกํากับดูแล และให*
คําปรึกษาอย�างต�อเน่ือง เพื่อให*บุคลากรเกิดความผ�อนคลายและสามารถปรับตัวกับงานใหม�ได* 

- การจัดเตรียมแหล8งความรู,ในการทํางาน เป�นการจัดเตรียมเอกสาร หนังสือ รายงาน คู�มือการ
ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน5ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู*งานใหม�ของผู*หมุนเวียนงาน ดังที่บริษัทพาโซนา 
สิงคโปร� ได#กล�าวว�าฐานข#อมูลเปTนส่ิงสําคัญ ต#องมีฐานข#อมูลที่ครบถ#วนและพร#อมใช#งานได#ทันที ดังน้ัน องค�กรควรมี



 
 

การจัดการความรู# (Knowledge Management) โดยมีการทบทวนและปรับปรุงคู�มือการปฏิบัติงานให#ทันสมัยอยู�
เสมอ ซ่ึงจะช�วยแก#ไขป\ญหาองค�ความรู#ที่หายไปเม่ือมีคนลาออกหรือเกษียณ (Black Box)  

• ขั้นตอนหลังการหมุนเวียนงาน 
- การรายงานและประเมินผล เป�นการสรุปผลที่ได*จากการหมุนเวียนงาน เช�น ขอบเขตงานที่ได*

เรียนรู* ความสามารถท่ีเพิ่มข้ึนจากงานใหม�ท่ีเรียนรู* และการนําไปใช*ประโยชน5ในการปฏิบัติงาน เป�นต*น 
 ท้ังน้ี ในการสร*างระบบการหมุนเวียนงานดังกล�าว ควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

ประกอบด*วยผู*บริหารของแต�ละสายงาน เพื่อร�วมกันพิจารณากําหนดแนวทางการหมุนเวียนงานในแต�ละสายงาน 

รวมถึงคัดเลือกกลุ�มเปKาหมายที่ต*องหมุนเวียนงานเพื่อเรียนรู*งานภายในระยะเวลาที่กําหนดไว* ตลอดจนมีบทบาท

หน*าท่ีในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาของกลุ�มคนเหล�าน้ีว�าสามารถเรียนรู*งานที่หมุนเวียนไปได*อย�างมี

ประสิทธิภาพหรือไม� พร*อมทั้งทบทวนแผนและให*คําปรึกษาแนะนําสําหรับการหมุนเวียนงานในระยะต�อไป 

  

3. บทสรปุ 

การหมุนเวียนงานถือเป�นเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล หลายองค5กรได*นําการหมุนเวียนงานมา

ใช*ในการพัฒนาบุคลากร การบริหารผู*มีศักยภาพ (Talent Management) และการวางแผนสืบทอดตําแหน�งท่ี

สําคัญขององค5กร (Succession Plan) เพราะการท่ีองค5กรจะทราบว�าใครเก�งด*านใดและมีความเหมาะสมกับ

ตําแหน�งหรือไม� นอกจากการวิเคราะห5งาน (Job Analysis) รายตําแหน�งและรายบุคคลแล*ว ยังมีความจําเป�น

จะต*องนํากลุ�มคนเหล�าน้ีหมุนเวียนเปล่ียนงาน เพื่อให*เกิดทักษะความสามารถท่ีสูง และนําคนเก�งๆ ไปพัฒนาจุดท่ีมี

ป2ญหาหรือส�งเสริมจุดที่อ�อนแอให*มีความแข็งแกร�งย่ิงข้ึน นอกจากน้ี ในการกําหนดนโยบายเรื่องการเติบโตตามสาย

อาชีพ (Career path) การหมุนเวียนงาน ถือเป�นเรื่องท่ีขาดไม�ได*เลยในการพัฒนาความก*าวหน*าในสายอาชีพของ

บุคลากร โดยมีแนวคิดท่ีสําคัญ คือ การที่บุคลากรคนหน่ึงจะเติบโตข้ึนไปดํารงตําแหน�งท่ีสูงข้ึน รับผิดชอบมากข้ึน 

บุคลากรคนน้ันจะทําได*ดีก็ต�อเมื่อเคยผ�านงานและมีประสบการณ5ในการทํางานน้ันๆ มาก�อน เพื่อที่จะทําให*มองเห็น

ป2ญหาในภาพรวมและสามารถบริหารจัดการในรายละเอียดของงานได*เป�นอย�างดี รวมถึงเข�าใจว�าแต�ละงานมี

ข�อจํากัดและมีความยากในงาน ซึ่งจะช�วยลดความขัดแย�งในการทํางานระหว�างหน�วยงานต�างๆ ดังน้ัน การสร*างระบบ

การหมุนเวียนงาน จึงเป�นการพัฒนาบุคลากรแบบคู�ขนานอีกทางหน่ึง โดยเป�นการพัฒนาความสามารถในงานซ่ึงจะ

ทําให*คนได*รับประสบการณ5ท่ีกว*างข้ึนด*วยการให*โอกาสและความท*าทายในการปฏิบัติงานที่หลากหลายซึ่งจะทําให*

คนตอบสนองและแสดงศักยภาพออกมา เพื่อพัฒนาให*เป�นกําลังคนคุณภาพท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนภารกิจของกรม

ทางหลวงชนบทได*ต�อไปในอนาคต 
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1. บทนํา/สภาพป จจุบัน/สภาพป ญหา 

  กรม อุทยานแห� ง ชา ติ  สัตว5 ป{ า  แ ละพั น ธุ5 พื ช  สั ง กั ดกระทรวงทรั พยากรธรรมชา ติ 
และส่ิงแวดล*อม สถาปนาต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2545 เป�นส�วนราชการที่แยกมาจากกรมป{าไม* มีภารกิจเก่ียวกับ
การอนุรักษ5 ส�งเสริม และฟ��นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว5ป{า และพันธุ5พืช  ในเขตพื้นท่ีป{าเพื่อการอนุรักษ5 โดยการ
ควบคุ ม  ปK อ ง กันพื้ นที่ ป{ าอ นุ รั กษ5 เ ดิมที่ มี อ ยู�  และพื้ นที่ ป{ า เ ส่ื อม โทรมให* ก ลับสมบู รณ5 ด* วยกล ยุทธ5 
การส�งเสริม กระตุ*น และปลุกจิตสํานึกให*ชุมชนมีความหวงแหนและการมีส�วนร�วมในการดูแลทรัพยากรท*องถ่ิน  
เพื่อเป�นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและส่ิงแวดล*อม  ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ  สําหรับเป�นแหล�ง
ต*นนํ้าลําธาร  แหล�งที่อยู�อาศัยของสัตว5ป{า  แหล�งอาหาร แหล�งนันทนาการและการท�องเท่ียวทางธรรมชาติของ
ป ร ะ ช า ช น   ดั ง วิ สั ย ทั ศ น5 ข อ ง ก ร ม ท่ี ว� า  " อ ง ค5 ก ร นํ า ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร พื้ น ที่ ป{ า อ นุ รั ก ษ5  
โดยการมีส�วนร�วม อย�างย่ังยืน" 

  กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว5ป{า และพันธุ5พืช มีอัตรากําลังข*าราชการ 3,626 คน ลูกจ*างประจํา  
3,006 คน และพนักงานราชการ 14,333 คน ในด*านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว5ป{า และ
พันธุ5พืช มีหน�วยงานท่ีมีภารกิจหลักเก่ียวข*องโดยตรง 2 หน�วยงาน คือ ส�วนการเจ*าหน*าท่ี ซึ่งจะดําเนินการเก่ียวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) และส�วนฝYกอบรม ซ่ึงจะ
ดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development : HRD) ทั้งสองหน�วยงานอยู�
ภายใต*การกํากับดูแลของสํานักบริหารงานกลาง ในส�วนกลาง 
  สภาพป2ญหาในการบริหารงานบุคคลของกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว5ป{า และพันธุ5พืช ผู*เขียนขอ
สรุปเฉพาะประเด็นป2ญหาท่ีสําคัญๆ พบว�า ในองค5กร มีข*าราชการที่มีความรู*  ความเช่ียวชาญเฉพาะด*าน  
จัดอยู�ในกลุ�ม talent (talent ในที่น้ี หมายถึงผู*ท่ีมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง โดยมิได*เจาะจงเฉพาะโครงการใด
โครงการหน่ึง) แต�บางส�วนยังไม�เคยได*รับการสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน ทําให*การทํางานมีลักษณะแยกส�วนการ
ปฏิ บั ติงาน การดําเนินภารกิจไม� เป�นไปในทิศทางเดียวกัน และกลุ�ม talent น้ี  มักมองแต�งาน 
ในส�วนท่ีตนรับผิดชอบ และมุ�งสนใจในงานด*านน้ันๆ อย�างเต็มที่ แต�ขาดการส่ังสมประสบการณ5การปฏิบัติงานใน
ด*านอ่ืนๆ ประเด็นต�อมา คือ ป2ญหาการสูญเสียบุคลากรในสายงานสนับสนุน เช�น ตําแหน�งในสายงานการเงินการ
คลัง สายงานวิศวกร สายงานนายช�าง เป�นต*น ซึ่งกําลังประสบภาวะขาดแคลนอัตรากําลัง ในสายงานที่สามารถสรร



 
 

หาบุคคลได*น้ัน เมื่อบรรจุเข*าทํางานได*ไม�นาน ก็มักจะโอนไปหน�วยงานอ่ืนที่มีความก*าวหน*าในสายงานมากกว�า 
ห รื อ ล า ออ ก ไ ป ทํ า ง า น ท่ี อ่ื น ที่ ไ ด* รั บ เ งิ น เ ดื อ น ห รื อ ผ ล ต อบ แ ท น ม า ก ก ว� า  ห รื อ ใ นบ า ง ส า ย ง า น  
ก็ไม�สามารถสรรหาคนได* และประเด็นสุดท*าย คือ การวางแผนทดแทนอัตรากําลัง เน่ืองจากโครงสร*างอายุเฉล่ีย
ของข*าราชการกรมอุทยานแห�งชาติ ขณะน้ี คือ 48 ปN โดยผู*ดํารงตําแหน�งผู*บริหารและผู*อํานวยการ  
เกือบ 100% อยู�ในช�วงอายุน้ี คือ 50 - 54 ปN ทําให*อีก 10 ปNข*างหน*า กรมจะมีอัตราการสูญเสียบุคลากร  
รวมแล*วกว�า 1800 คน ซึ่งต*องมีการวางแผนในการทดแทนอัตรากําลัง และเตรียมความพร*อมในการพัฒนา
บุคลากรในระดับปฏิบัติให*มีความพร*อมก�อนเข*าสู�ตําแหน�งประเภทอํานวยการและบริหาร 

2. ประเด็นความรู, ประสบการณ&ที่ได,รับจากการฝ1กอบรมที่นํามาใช,เพ่ือการแก,ป ญหา 

  จากการไปศึกษาดูงาน ณ หน�วยงานและบริษัทต�างๆ ในสาธารณรัฐสิงคโปร5 ผู*เขียนขอสรุป
ประเด็นความรู*เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เฉพาะประเด็นสําคัญที่เป�นจุดเด�นของแต�ละหน�วยงาน ดังน้ี 
  บริษัท F&N (Fraser and Neave Group) เป�นบริษัทท่ีให*ความสําคัญกับทุนมนุษย5โดยมี
แนวคิดว�าทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพได* บริษัทได*มีการวางแผนและดําเนินการอย�างเป�นระบบในการ 
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร มีการบริหารกําลังคนคุณภาพและการวางแผนสืบทอดตําแหน�ง ความน�าสนใจ 
อยู�ที่เครื่องมือท่ีใช*ในการประเมินกลุ�ม talent ที่เรียกว�า การประเมินความรู*และทักษะทั่วไปแบบ 360 องศา 
(General Intelligence Assessment : GIA) ซ่ึงมีการประเมินผลจากผู*บังคับบัญชา และเพื่อนร�วมงานจํานวน 4 
คน โดยจะเป�นการประเมินในทางลับ บริษัทมีโครงการพัฒนาบุคลากร เรียกว�า Leadership Journey โดยแบ�ง
ออกเป�น 3 ระดับ คือ The Spring & The Stream ผู*นําระดับต*น The River ผู*นําระดับกลาง และ The Ocean 
ผู*บริหารระดับสูง ซึ่งเป�นส�วนหน่ึงของการวางแผนพัฒนากําลังคน นอกจากน้ี หลักการฝYกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร 
บริษัทจะใช*อัตราส�วน 70 : 20 : 10 โดยมาจากการเรียนรู*โดยตรงจากการทํางาน และการหมุนเวียนงาน 70% 
จ า ก ก า ร ส อ น ง า น  20% แ ล ะ อี ก  10% ม า จ า ก ก า ร ฝY ก อ บ ร ม อ ย� า ง 
เป�นทางการ ซึ่งมีท้ังการพัฒนาสมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามสายงาน 
  Nanyang Technological University (NTU) เป�นมหาวิทยาลัยท่ีก�อต้ังได*ไม�นาน  
แต�สามารถสร*างมาตรฐานการศึกษาจนเป�นท่ียอมรับ ประเด็นที่ได*เรียนรู*คือ การจัดการสาธารณะของประเทศ
สิงคโปร5ในระยะยาวจนถึงศตวรรษที่ 21 ภายใต*กรอบการดําเนินงานท่ีเรียกว�า PS21 ที่มุ�งเน*นการเปล่ียนแปลงใน 
3 มิติ คือ people, system และ citizens/customer ในมิติด*าน people มุ�งเน*นการสร*างนวัตกรรมใหม�ๆ และ
การมีส�วนร�วมของบุคลากร สําหรับมิติด*าน system น้ัน ใช*กลยุทธ5การประสานงานระหว�างหน�วยงานต�างๆ เพื่อลด
ก ร ะ บ ว น ก า ร  ห รื อ ข้ั น ต อ น ใ น ก า ร ทํ า ง า น  ซ่ึ ง เ ป� น แ น ว คิ ด ใ น ก า ร ทํ า ง า น 
ของภาคเอกชน รวมถึงการยกระดับมาตรฐานองค5กรโดยใช*เครื่องมือประเมินต�างๆ เช�น Singapore Quality 
Award (SQA), ISO9000, 6 Sigma เป�นต*น ซ่ึงมิติการเปล่ียนแปลงท้ังด*าน people และ system น้ัน  
ได*ดําเนินการไปพร*อมๆกัน และใช*กลยุทธ5ดําเนินการท่ีสอดคล*องกับ balanced scorecard นอกจากน้ี ยังได*
เรียนรู*เก่ียวกับเครื่องมือการประเมินท่ีเรียกว�า Singapore Quality Award (SQA) ซึ่งประกอบด*วย 2 ส�วนหลักๆ 



 
 

คือ 1) โครงสร*าง โดยใช*ระบบ 4/3 approach และ 2) กลยุทธ5 ในการสร*างสรรค5คุณค�าให*กับประเทศ  
โดยสร*างให*สิงคโปร5เป�นสัญลักษณ5ของความไว*วางใจ เป�นศูนย5กลางของความรู* ธุรกิจ การส่ือสาร การขนส�ง การ
เสริมสร*างความผูกพันและเช่ือมโยงวัฒนธรรมกับประเทศสิงคโปร5  และสร*างสิงคโปร5ให* เป�นประเทศ 
ที่น�าอยู� 
  Civil Service Collage Singapore : CSC เป�นหน�วยงานราชการที่มีภารกิจด*านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสิงคโปร5 ภายใต* Public Service Division : PSD ส่ิงที่ได*เรียนรู*จาก CSC คือ  
ในการสรรหาและคัดเลือก talent จะพิจารณาจากสมรรถนะหลัก 3 ด*าน เรียกว�า AIM คือ Analytical skill 
ทักษะการคิดวิเคราะห5 Influencing skill ทักษะการโน*มน*าวใจผู*อ่ืน และ Motivational skill ทักษะการสร*าง
แรงจูงใจ และ CSC ได*กําหนดระบบในการหมุนเวียนงานของกลุ�ม talent ออกเป�น 2 แนวทาง คือ 
Administrative Service : AS สําหรับกลุ�ม talent ระดับผู*บริหาร โดย PSD กําหนดให*สามารถสับเปล่ียน
หมุนเวียนงานข*ามกระทรวงได* และ Public Service Leadership Program : PSLP สําหรับกลุ�ม talent ท่ีมา
จากการคัดเลือกของแต�ละหน�วยงาน กําหนดให*ส่ังสมประสบการณ5โดยสามารถสับเปล่ียนหมุนเวียนงานได*เฉพาะ
ภายในกระทรวงเท�าน้ัน นอกจากน้ี CSC ยังใช*เทคนิคการพัฒนาบุคลากรที่เรียกว�า Modulize method  คือ การ
ส�งบุคลากรไปเข*ารับการอบรมระยะหน่ึง แล*วกลับมาปฏิบัติงาน โดยนําความรู*ท่ีได*จากการอบรมมาใช*ในการ
ปฏิบัติงานด*วย เมื่อครบกําหนดระยะเวลาจึงกลับไปเข*ารับการอบรมอีกครั้ง เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู*ถึงผลและสภาพ
ป2ญหาที่เกิดข้ึนจากการนําความรู*ไปใช*ในบริบทของแต�ละหน�วยงาน 
  Health Promotion Board : HPB เป�นหน�วยงานท่ีมีภารกิจในด*านการเสริมสร*างสุขภาพและ
การปKองกันโรค ในประเด็นเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลน้ัน ได*เรียนรู*ในเรื่องการเตรียมความพร*อมในการ
สืบทอดตําแหน�ง สําหรับตําแหน�งระดับบริหาร โดยการสร*างวัฒนธรรมการสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและเรียนรู* ส่ิงใหม�ๆ HPB มีนโยบายให* บุคลากรมีการหมุนเวียนงาน  
โดยต*องส่ังสมประสบการณ5ในงานเดิมที่ทํามาแล*วอย�างน*อย 2 ปN สาเหตุที่กําหนดระยะเวลา 2 ปN เน่ืองจากปNแรก
เป�นปNสําหรับการเรียนรู*งาน และปNท่ีสองเป�นปNสําหรับการสร*างผลงาน แต�บุคลากรท่ีมีสิทธิจะขอสับเปล่ียน
หมุนเวียนงานได*น้ัน ต*องมีผลการปฏิบัติงานท่ีบรรลุผลสําเร็จตามเปKาหมายแล*วเท�าน้ัน หากผลการปฏิบัติงานตํ่า
เกณฑ5ท่ีกําหนด ก็ไม�สามารถขอย*ายงานได* และในการหมุนเวียนงานของตําแหน�งบริหารน้ัน หากมีการย*าย
ตําแหน�งผู*อํานวยการ ก็จะไม�มีการย*ายตําแหน�งรองผู*อํานวยการ ทั้งน้ี เพื่อให*เกิดความต�อเน่ืองในการปฏิบัติงาน 
สําหรั บ ตํ าแหน� ง ร ะ ดับป ฏิ บั ติ น้ัน  กํ าหนดให* มี โ ป รแกรมการพัฒนาต� า งๆ เพื่ อ เพิ่ มประ สิท ธิภ าพ 
การทํางาน และเพื่อเตรียมพร*อมสําหรับเข*าสู�ตําแหน�งบริหารต�อไป HPB คัดเลือกกลุ�ม talent โดยพิจารณาจาก 2 
องค5ประกอบ คือ ก ลุ�ม ผู* ท่ีมีผลการปฏิบั ติงานสูง  พิจารณาจากผลงาน การเ ล่ือนเ งินเ ดือน เป�นต*น  
และกลุ�มผู*มีศักยภาพสูง พิจารณาจากคุณลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ คือ ความสามารถในการคิด การทํางานเป�น
ทีม และภาวะผู*นํา สําหรับแนวทางในการบริหารจัดการกลุ�ม talent น้ัน เป�นในทางลับ โดยไม�มีการประกาศ
รายช่ือว�าใครคือ talent แต�จะเห็นได*จาก talent ท่ีได*รับการพัฒนาในด*านต�างๆ เช�น มีการหมุนเวียนงาน การ
มอบหมายงานท่ีสําคัญๆ การให*โอกาสในการศึกษาต�อ เป�นต*น ท้ังน้ี ส่ิงท่ีน�าสนใจ คือ HPB เข*าใจและให*



 
 

ความสําคัญต�อคุณค�าของความเป�นมนุษย5  เ น่ืองจากอาจมีบางช�วงเวลาที่กลุ�ม talent เหล�า น้ี  
มีผลการปฏิบัติงานไม�เป�นไปตามเปKาหมายท่ีกําหนด เช�น อาจประสบกับช�วงชีวิตที่ยากลําบาก เจ็บป{วย  
หรือคลอดบุตร แต�ก็ไม�ใช�เหตุท่ีจะตัดคนเหล�าน้ีออกจากกลุ�มของ talent 
  PASONA Singapore เป�นบริษัทญ่ีปุ{นท่ีทําธุรกิจเก่ียวกับรับจัดหาบุคลากรเข*าทํางาน ต้ังแต�
ระดับปฏิบัติจนถึงระดับบริหาร พนักงานจ*างช่ัวคราว พนักงาน outsource รวมถึงการให*คําปรึกษา 
ด*านการบริหารทรัพยากรบุคคลแก�องค5กรต�างๆ ส่ิงที่ได*เรียนรู*จากบริษัท PASONA คือ สถานการณ5เก่ียวกับ
ตลาดแรงงานในประเทศสิงคโปร5ในป2จจุบันมีการแข�งขันสูงมาก แรงงานต�างต*องการทํางานในบริษัทต�างชาติ 
ที่ให*ผลตอบแทนสูง ดังน้ัน แรงงานท่ีมีสมรรถนะสูงก็มองหางานใหม�ๆ อยู�เสมอ ป2ญหาแรงงานเริ่มเข*าสู�วัยสูงอายุ 
การวางแผนทดแทนกําลังคนแทนผู*เกษียณ ป2ญหาองค5ความรู*ที่หายไปพร*อมกับคนเมื่อมีคนลาออกหรือเกษียณ 
การธํารงรักษาบุคลากรให*คงอยู�ในองค5กร รวมถึงการจัดทําเส*นทางความก*าวหน*าในอาชีพ นอกจากน้ี ส่ิงที่ได*เรียนรู*
จ า ก บ ริ ษั ท  PASONA โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ก า ร ส ร ร ห า บุ ค ล า ก ร  คื อ  Job Description  
ของตําแหน�งต*องมีความชัดเจนว�าลักษณะงานที่ทําเป�นอย�างไร รายงานข*อมูลต�อใคร เงินเดือน/ผลตอบแทนเป�น
อย�างไร เป�นต*น เพื่อลดป2ญหาการย*ายงาน และในกระบวนการสรรหาต*องมีความรวดเร็วในการตัดสินใจ เน่ืองจาก
ตลาดแรงงานมีการแข� ง ขันกันสูง  หากองค5กร ตัดสินใจช* า ก็จะ ทํา ให* เ สีย โอกาสในการรับ บุคคล น้ัน 
เข*าทํางาน รวมถึงการใช*ส่ือ social media เข*ามามีบทบาทให*มากข้ึน ไม�เพียงแค�ในการประกาศรับสมัครงาน
เท�าน้ัน แต�องค5กรยังสามารถสร*าง Branding เป�นของตัวเอง โดยผ�านส่ือ social media ได*อีกด*วย  
และสุดท*าย คือ ฐานข*อมูลบุคลากรที่จัดทําข้ึน ต*องมีข*อมูลครบถ*วน มีความละเอียดเพียงพอ และเป�นป2จจุบันอยู�
เสมอ 

3. การวิเคราะห&เพื่อประยุกต&ใช,ประเด็นความรู, ประสบการณ&จากการฝ1กอบรมเพ่ือแก,ไขป ญหา  
และข,อเสนอแนวทางการจัดการกับป ญหาหรือการปรับเล่ียน 

  จากสภาพป2ญหาในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว5ป{า และพันธุ5พืช ที่ได*
กล�าวไปแล*วข*างต*น สามารถนําประเด็นที่ได*เรียนรู*จากการศึกษาดูงานมาประยุกต5ในการแก*ไขป2ญหาได* ดังน้ี 
  ป2ญหาเรื่องการสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน เน่ืองจากวัฒนธรรมองค5กรของกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว5
ป{า และพันธุ5พืช คนในองค5กรมักจะยึดติดกับบุคคลและสถานที่ทํางาน ใครเริ่มต*นทํางานท่ีใดก็มักจะทํางานท่ีเดิม
น้ั น ไ ป จ น เ ก ษี ย ณ  ห รื อ ห า ก มี ก า ร ย* า ย ง า น ก็ เ ฉ พ า ะ ผู* ท่ี มี เ ห ตุ ผ ล จํ า เ ป� น  ซ่ึ ง มี เ พี ย ง ส� ว น น* อ ย  
การหมุนเวียนงานจึงถือเป�นส่ิงใหม� ที่อาจไม�ได*รับการยอมรับจากคนในองค5กร แต�เน่ืองจากในปN 2558 ก.พ.  
ได*กําหนดคุณสมบัติของผู*ที่จะได*รับแต�งต้ังให*ดํารงตําแหน�งประเภทอํานวยการ (ว17/2558) ต*องมีประสบการณ5ใน
งานที่หลากหลาย ทั้งในต�างสายงาน ต�างหน�วยงาน ต�างพื้นที่ หรือต�างลักษณะงาน ไม�น*อยกว�าสามอย�าง โดย
จะต*องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานอย�างละไม�น*อยกว�า 2 ปN จึงถือเป�นโอกาสท่ีดีในการสร*างวัฒนธรรมองค5กรข้ึนมา
ใ ห ม�  คื อ  ก า ร สั บ เ ป ล่ี ย น ห มุ น เ วี ย น ง า น  โ ด ย ไ ม� เ พี ย ง แ ค� เ พื่ อ ใ ห* เ ป� น ไ ป ต า ม ก ฎ เ ก ณ ฑ5 
ของ ก.พ. เท�าน้ัน แต�เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข*าราชการในกรมด*วย โดยผู*เขียนมีความเห็นว�า ส่ิง



 
 

ที่ได*เรียนรู*จาก Health Promotion Board มีความน�าสนใจในการนํามาประยุกต5ใช* เน่ืองจากมีการกําหนดว�า ผู*ที่
จะสามารถใช*สิทธิขอหมุนเวียนงานได*น้ัน ต*องทํางานในหน*าที่เดิมมาแล*วอย�างน*อย 2 ปN และมีผลการปฏิบัติงานที่
ผ�านมาบรรลุผลสําเร็จตามเปKาหมายแล*วเท�าน้ัน หากผลการปฏิบัติงานตํ่ากว�าเกณฑ5ก็ไม�อาจเป�นเหตุให*ขอ
หมุนเวียนได* ทั้งน้ี เพื่อเป�นการกระตุ*นให*ผู*ปฏิบัติงานมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน เพื่อนําไปสู�
โอกาสในการพัฒนาด*านอ่ืนๆ ต�อไป แต�ควรมีการกําหนดเกณฑ5เพิ่มเติม คือ หากผู*ใดที่ไม�เคยมีการหมุนเวียนงาน
เลย เป�นระยะเวลา 4 ปN ให*ดําเนินการสับเปล่ียนหมุนเวียนงานของผู*น้ันทันที เน่ืองจากอาจเกิดป2ญหากลุ�มคนที่ไม�
ชอบการเปล่ียนแปลง หรือผู*ท่ีไม�กระตือรือร*นในการทํางาน 
  ป2ญหาการสูญเสียบุคลากรในสายงานสนับสนุน พบว�า ป2ญหาท่ีทําให* สูญเสียอัตรากําลัง  
คือ ไม�มีความก*าวหน*าในสายงาน ไม�ได*รับโอกาสในการเล่ือนตําแหน�งสู�ตําแหน�งระดับสูง ผู*เขียนมีความเห็นว�า ควร
นําประเด็นท่ีได*เรียนรู*จากบริษัท PASONA มาประยุกต5ใช* คือ การจัดทําเส*นทางก*าวหน*าในอาชีพ (Career Path) 
ให*ชัดเจน เพื่อให*บุคลากรมองเห็นเส*นทางอาชีพในอนาคตของตนเอง และมีแนวทางในการพัฒนาตนเองในอนาคต 
โดยกรมอาจกําหนดในรูปแบบของ milestone ในแต�ละระดับเพิ่มเติมด*วย 
  ป2ญหาการวางแผนทดแทนอัตรากําลังในอีก 10 ปNข*างหน*า จากสภาพป2ญหาที่ได*กล�าวไปข*างต*น
ว�า ใน 10 ปNข*างหน*า กรมจะมีอัตราการสูญเสียบุคลากร รวมแล*วกว�า 1800 คน ซ่ึงส�วนใหญ�เป�นตําแหน�งระดับ
ผู*บริหารและผู*อํานวยการ ผู*เขียนมีความเห็นว�าควรมีการเตรียมความพร*อมเพื่อวางแผนทดแทนกําลังคน ตาม
แนวทางของบริษัท F&N และ Health Promotion Board มาประยุกต5ใช*ในการวางแผนพัฒนา โดยการจัดทํา
แผนการพัฒนาบุคลากรท้ังใน 3 ระดับ คือ ผู*นําระดับต*น ผู*นําระดับกลาง และผู*บริหารระดับสูง โดยต*องเริ่มต้ังแต�
ระดับปฏิบัติ โดยการสับเปล่ียนหมุนเวียนงานให*มีการส่ังสมประสบการณ5 เพื่อเตรียมความพร*อมในการเข*าสู�
ตําแหน�งระดับสูง สําหรับตําแหน�งผู*นําระดับกลาง และผู*บริหารระดับสูง จะมีการหมุนเวียนทุกๆ 2 ปN เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
  สําหรับประเด็นอ่ืนๆ ท่ีผู*เ ขียนเห็นว�ามีประโยชน5และสมควรนํามาจัดทําเป�นข*อเสนอการ
เปล่ียนแปลง ตามท่ีบริษัท PASONA ได*ให*ข*อเสนอแนะไว* คือ การจัดทําฐานข*อมูลบุคลากรของกรมอุทยาน
แห�งชาติ สัตว5ป{า และพันธุ5พืช ท่ีมีความครบถ*วนและสมบูรณ5 ซึ่งข*อมูลเหล�าน้ีจะเป�นประโยชน5อย�างย่ิงต�อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เช�น เป�นข*อมูลประกอบการเล่ือนตําแหน�ง การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล การย*าย
หมุนเวียนงาน เป�นต*น นอกจากน้ี กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว5ป{า และพันธุ5พืช ควรสร*าง Branding ของตนเอง โดย
มุ� ง เน*นไป ท่ีภาร กิจด* านการอนุรั กษ5  ร� วม กับการปลูก จิต สํา นึกในการอนุรั กษ5ท รัพยากรธรรมชา ติ  
เพื่อดึงดูดให*บุคลากรรุ�นใหม�อยากเข*าไปทํางาน เป�นส�วนหน่ึงของกรม โดยใช*ส่ือ Social media ให*เป�นประโยชน5 
และผ�านทางการส่ือสารภายในองค5กร 

4. บทสรุป 

  การพัฒนาคน คือ การพัฒนาองค5กร เน่ืองจากทรัพยากรมนุษย5เป�นกลไกการดําเนินงานของ
องค5กรต้ังแต�แรกเริ่มจนนําไปสู�ผลผลิต ซึ่งจะนําไปสู�ความสําเร็จแก�องค5การ การบริหารทรัพยากรมนุษย5ในป2จจุบัน 



 
 

ต*องใช*ทั้งแนวคิด "การจัดคนให*เหมาะสมกับงาน " ซ่ึงเป�นแนวคิดเรื่อง HRM ร�วมกับ "มนุษย5ทุกคนมีศักยภาพท่ีจะ
ได*รับการพัฒนา" ซ่ึงเป�นแนวคิดเรื่อง HRD เพื่อให*สามารถบริหารทรัพยากรมนุษย5ให*เกิดประโยชน5สูงสุด มี
ประสิทธิภาพ และก�อให*เกิดประสิทธิผลแก�องค5กร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การสร,างกําลังคนคุณภาพ (Talent) 

กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อมใน 2 ทศวรรษ 

 

มัญชุพร กาญจนฤกษ� 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อม 

 

1. บทนําและสภาพป ญหา 

 โลกยุคไร*พรมแดนมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนมากมาย ตามบริบทการเปล่ียนแปลงด*านเศรษฐกิจสังคม 
ตลอดจนแนวนโยบายพื้นฐานแห�งรัฐ และการทยอยหายไปของคนทํางานรุ�น Baby Boomers ความแตกต�างของ
คนทํางานที่เพิ่มข้ึนท้ังในเรื่องอายุ เพศ สายงาน ระดับตําแหน�ง และเช้ือชาติ ทั้งน้ี ต�างมีนัยสําคัญต�อแนวโน*ม
การเปล่ียนแปลงของโลก ซึ่งจะส�งผลกระทบต�อเง่ือนไขการพัฒนาประเทศในอนาคต ในขณะที่ประเทศไทยยังคงต*อง
เผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ ทั้งท่ีเป�นโอกาสและอุปสรรคต�อการพัฒนาประเทศ จึงต*องมีการเตรียมความ
พร*อมในด*านกําลังคน และระบบการบริหารจัดการภายในองค5กรให*มีความสอดคล*องสามารถปรับตัวพร*อมรับกับ
การเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงด*านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อมโลกท่ีมีแนวโน*ม
ป2ญหาโลกร*อน ภาวะภัยธรรมชาติ และความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อมท่ีเพิ่มมากข้ึน อัน
จะเป�นภัยคุกคามท่ีต*องปรับทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อม ให*สามารถสร*างความ
มั่นคงทางฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อพร*อมรับผลกระทบอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 การบริหารกําลังคนของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อมในป2จจุบันพบว�า 
คุณลักษณะเชิงประชากรของกําลังคนกําลังประสบกับป2ญหาจากการเกษียณอายุราชการของกําลังคนภายใน
หน�วยงานที่มีแนวโน*มสูงข้ึน (ป2จจุบันมีอายุเฉล่ีย 45 ปN) ซ่ึงเป�นเครื่องบ�งช้ีว�า ต�อไปในระยะ 20 ปN ข*างหน*าจะสูญเสีย
กําลังคนจากการเกษียณอายุราชการ ถึงร*อยละ 20 ในจํานวนผู*เกษียณดังกล�าวส�วนใหญ�จะเป�นผู*ดํารงตําแหน�งที่
เป�นสายงานหลักของหน�วยงาน และเป�นผู*ที่มีความรู* ความสามารถ และประสบการณ5 ในขณะท่ีการสรรหาคนมา
ดํารงตําแหน�งกําลังประสบกับป2ญหาท่ีหนักหน�วงในป2จจุบัน คือ กําลังคนรุ�นใหม�ไม�เห็นว�าราชการเป�น Employer 
of choice  ในขณะท่ีกําลังคนท่ีมีอยู�ก็ไม�สามารถดึงดูดและรักษาไว*ซึ่งกําลังคนเก�ง คนดี และมีจิตสาธารณะไว*ในระบบ
ราชการไว*ได* ประกอบกับมาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐมิให*เพิ่มจํานวนบุคลากรในภาครัฐ ในขณะท่ีแนวโน*มป2ญหา
ทางด*านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อมท่ีนับวันมีแต�จะเพิ่มข้ึน อันจะเห็นได*จากการวิเคราะห5ข*อมูลและระดมความ
คิดเห็นนักวิชาการในการยกร�างแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 
พบว�า ทรัพยากรธรรมชาติส�วนใหญ�ถูกนําไปใช*ในการพัฒนาประเทศจํานวนมากจนก�อให*เกิดความเส่ือมโทรมอย�าง
ต�อเน่ือง และเกิดป2ญหาความขัดแย*งในการใช*ประโยชน5จากทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน ดังจะเห็นได*จากพื้นที่ป{าลดลงจากปN 
2504 จํานวน 171.2 ล*านไร� คิดเป�นร*อยละ 53.33 ของพื้นที่ป{าท้ังหมดเหลือเพียง 102 ล*านไร� คิดเป�นร*อยละ 31.6 



 
 

ในปN 2556 สภาพป{าชายเลนและนิเวศชายฝ2�งถูกทําลาย ทรัพยากรนํ้าใน 25 ลุ�มนํ้าหลัก ยังไม�สามารถจัดสรรได*ตาม
ต*องการ แม*ว�าปริมาณนํ้าท�าธรรมชาติส�วนใหญ�       จะยังมีศักยภาพในการพัฒนาแหล�งนํ้าได*ถึงจํานวน 102,140 
ล*านลูกบาศก5เมตร และแหล�งนํ้าบาดาลยังมีปริมาตรเก็บกักในช้ันใต*ดิน รวมประมาณ 1.13 ล*านลูกบาศก5เมตร ซึ่ง
สามารถนํามาพัฒนาใช*ประโยชน5ก็ตาม รวมทั้งป2ญหามลพิษทางอากาศ ภัยธรรมชาติจากอุทกภัยมีความถ่ีรุนแรงมาก
ข้ึนอันเป�นผลพวงมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทําให*อุณหภูมิโลกแปรปรวนร*อนข้ึน แห*ง
แล*งยาวนาน ฝนขาดช�วง ฤดูกาลเปล่ียน ป{าไม*เส่ือมโทรม แหล�งนํ้าขาดแคลน ผลผลิตการเกษตรลดลง สูญเสียระบบ
นิเวศ 
 จากปรากฏการณ5ดังกล�าว เป�นเหตุให*สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อมใน
ฐานะท่ีเป�นศูนย5กลางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อมของประเทศ จําเป�นต*องปรับ
ยุทธศาสตร5บทบาทภารกิจให*สอดคล*องกับกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตรอบ 20 ปN เพื่อให*
เป�นไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว*ในยุทธศาสตร5ชาติ จึงได*แปลงแผนไปสู�การปฏิบัติให*เป�นรูปธรรม โดยเฉพาะการ
แก*ป2ญหาในด*านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อม ซึ่งกําหนดไว*ในยุทธศาสตร5ท่ี 5 ว�าด*วย
ยุทธศาสตร5การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป�นมิตรกับส่ิงแวดล*อม (Green Growth) โดยมีเปKาหมายเพื่อลดภาวะ
เรือนกระจกในภาคเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่ป{าไม*ให*ได*ร*อยละ 40 ของพื้นที่ท้ังหมด (128 ล*านไร�) ด*วยแนวทางการ
พัฒนา การใช*พลังงานเป�นมิตรส่ิงแวดล*อม การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป�นมิตรกับส่ิงแวดล*อม ให*
สอดคล*องกับนโยบายรัฐบาล ท่ีมุ�งเน*นการสร*างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อม โดยทําคู�ขนานไป
กับยุทธศาสตร5ที่ 6 ว�าด*วย ยุทธศาสตร5ด*านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงเน*นการ
บริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ การปรับปรุง บทบาท ภารกิจ 
โครงสร*างหน�วยงานภาครัฐ การสร*างความโปร�งใส และพัฒนาบุคลากรให*มีความเป�นมืออาชีพ 

                 จึงนับได*ว�า เป�นความท*าทายท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อม ซ่ึงมีพันธกิจเก่ียวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อม มีความจําเป�นต*องปรับยุทธศาสตร5ในด*านการบริหาร
กําลังคนท่ีมีอยู�ในป2จจุบันให*เป�นผู*ที่มีศักยภาพสูงสุด (Talent) เพื่อให*สามารถขับเคล่ือนภารกิจได*อย�างมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ*มค�า โดยการ “บริหารจัดการกําลังคนคุณภาพ” ให*เป�นผู*ท่ีมีศักยภาพและสามารถทํางานได*อย�างมี
ประสิทธิภาพสูง 

2. แนวคิดจากการอบรมและศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร& 

 จากการอบรมและศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร5 เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5ในองค5กรภาครัฐและ
เอกชน ได*สะท*อนให*เห็นถึงความเหมือนและสอดคล*องกันกับแนวทางปฏิบัติในการพัฒนากําลังคนภาครัฐใน
ประเทศไทยดังจะเห็นได*จาก การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัยข*าราชการพลเรือนประเทศสิงคโปร5มีกรอบ
กระบวนการบริหารบุคคลเริ่มจาก การสรรหา การบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีเริ่มจากการวางแผน การควบคุม การ
ประเมิน การฝYกอบรมและพัฒนา การให*รางวัลและการยอมรับ การเล่ือนตําแหน�ง การพัฒนาบุคลากร     ท่ีมี
ศักยภาพสูง (Talent management) ซ่ึงเป�นที่น�าสังเกตว�าในระบบราชการสิงคโปร5 กลุ�มศักยภาพสูง      ที่ผ�าน
การประเมินผลงานท่ีจะได*เล่ือนตําแหน�งสูงข้ึน จะได*รับการส�งเสริมเติบโตทางการบริหารข*ามหน�วยงาน    ต�าง



 
 

กระทรวงได* และมีบทบาทในการพัฒนากําลังคนที่คุณภาพสูง โดยการเป�นศูนย5กลางในการผลิตคนในด*านต�างๆ เพื่อ
เตรียมความพร*อมบุคลากรเข*าสู�ระบบราชการ (Talent Hub) ในอนาคต 

 สําหรับภาคเอกชนในสิงคโปร5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน�วยงานประเภท บริษัท และมหาวิทยาลัย ให*
ความสําคัญกับมากกับการบริหารกําลังคนคุณภาพและการสืบทอดตําแหน�ง (Talent management & 
succession plan) ซึ่งมีประเด็นท่ีน�าสนใจของบริษัท Fraser & Neave Group (F&N) คือ หลังการสรรหา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพได*แล*ว จะมีการระบุตําแหน�งที่สําคัญ การวางแผนอัตรากําลังจะมีการคาดการณ5ตําแหน�งว�าง
ล�วงหน*าในอนาคตไว*เป�นระยะเวลา 3 ปN ท้ังน้ี เพื่อเตรียมการวางแผนการคัดเลือกและพัฒนาคนในตําแหน�งที่
ต*องการสู�เส*นทางความก*าวหน*า (Career Path) และสืบทอดตําแหน�ง (succession plan) ต�อไป 

                 ส�วนหน�วยงาน Health Promotion Board (HPB) จะให*นํ้าหนักกับการเตรียมความพร*อมในการสืบ
ทอดตําแหน�ง เพื่อสร*างกลุ�มคนเก�งทดแทนผู*เกษียณอายุในอนาคต โดยแบ�งเป�น ระดับบริหาร (Higher Level) โดย
การสร*างวัฒนธรรมการหมุนเวียนงานให*คนโยกย*ายได*ในเวลา 2 ปN โดยในปNแรกเป�นการเรียนรู*งาน      ส�วนในปNที่
สองจะเป�นการสร*างผลงาน ส�วนในระดับปฏิบัติการ ( Lower Level) จะสร*างโปรแกรมการพัฒนา ท่ีหลากหลาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจากการฝYกอบรมอย�างเป�นทางการและการเรียนรู*จากการปฏิบัติจริง (On The 
Job Training) รวมทั้ง การค*นหาและคัดเลือกคนเก�งในองค5กรโดยแบ�งออกเป�น 2 กลุ�ม คือ กลุ�มผู*มีผลการปฏิบัติงานสูง 
(High Performance) จะพิจารณาจากผลงานเป�นเกณฑ5ในการเลื่อนเงินเดือน โบนัส ส�วนผู*มีศักยภาพสูง 
(High Potential) จะพิจารณาจากคุณลักษณะ ความสามารถในการคิดเชิงระบบ ยุทธศาสตร5 การแก*ป2ญหา การ
ทํางานเป�นทีมและการเป�นผู*นํา ซ่ึงจุดเด�นของหน�วยงานน้ีอยู�ที่แนวทางการบริหารคนเก�ง (Talent) จะมีการ
ดําเนินการในทางลับที่เรียกว�า Secret Program โดยผู*บริหารและทีม HR ต�อการให*โอกาสในการพัฒนาแก�กลุ�มคน
ที่มีศักยภาพสูงมากกว�าคนท่ัวไปในองค5กร เช�น การฝYกอบรม การให*ทุนศึกษาต�อต�างประเทศ ความก*าวหน*าอาชีพ
โดยไม�เป�ดเผย สําหรับทางด*านมหาวิทยาลัยของสิงคโปร5 Nanyang Technological University มีจุดเด�นที่การ
พัฒนาคนเพื ่อให *เก ิดนว ัตกรรมใหม� (รวมทั ้งความค ิด และว ัฒนธรรมองค 5กรใหม�)  ขึ ้นด*วยว ิธ ี Work 
Improvement Team (WITs) ซึ่งจะเน*นการรวมตัวของข*าราชการจากหลากหลายสาขามาร�วมกันกําหนดแนว
ทางการแก*ป2ญหาหรือพัฒนางานสรรสร*างส่ิงใหม�ให*แก�ระบบราชการ ตลอดจนมีส�วนสนับสนุนการสร*างนักศึกษา
กลุ�มผู*มีศักยภาพสูงให*แก�หน�วยงานภาคราชการ ซึ่งการสรรหา Talent จะใช*วิธีการให*ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
เพื่อเตรียมความพร*อมในการเข*ามาทํางานในระบบราชการเป�นระยะเวลา 4 - 6 ปN 

3. การวิเคราะห&และประยุกต&ขับเคล่ือนงาน 

                 จากการวิเคราะห5ป2ญหาท่ีเกิดข้ึน พบว�า การท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ    และ
ส่ิงแวดล*อมและหน�วยงานในสังกัด อาทิเช�น กรมทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กรมป{าไม*      กรมอุทยาน
แห�งชาติ สัตว5ป{าและพันธุ5พืช กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรชายฝ2�ง ฯลฯ ในป2จจุบันยัง      ขาดแคลนบุคลากร 
เพื่อรองรับภารกิจตามนโยบายรัฐบาลท่ีกําหนดเป�นยุทธศาสตร5ชาติ 20 ปN ที่เร�งรัดให*หน�วยงานที่เก่ียวข*องแปลง
นโยบายไปสู�การปฏิบัติให*เป�นรูปธรรม ในการน้ี สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อม จึง
จัดทําแผนยุทธศาสตร5กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อม พ.ศ. 2559 – 2564 ข้ึน เพื่อใช*เป�นแนวทางใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อมให*เป�นไปในทิศทางเดียวกันเกิดการบูรณาการทั้งกิจกรรม 
งบประมาณและการพัฒนากําลังคนไปพร*อมๆ กัน  



 
 

 แนวทางในการแก*ป2ญหาดังกล�าวข*างต*น ควรมีการดําเนินการเตรียมความพร*อมในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรท่ีเป�นคนเก�ง และดี (Talent) จากหน�วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อม
มาร�วมกันจัดทําแผนอัตรากําลังในภาพรวมของหน�วยงาน โดยจัดต้ังเป�น “ศูนย&กลางการบริหารกําลังคนคุณภาพ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล,อม” (Talent Hub) โดยมีการประสานการบูรณาการกําลังคน
คุณภาพจากทุกหน�วยงานในสังกัดมาทําหน*าที่เป�นกลุ�มคลังสมอง (Talent Pool) เพื่อสรรหา พัฒนาบุคลากร รวมถึง
การบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยเริ่มจากการวางแผน การควบคุม การประเมิน การฝYกอบรมและพัฒนา การให*รางวัล
และการยอมรับ การเล่ือนตําแหน�ง การพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง (Talent management) ท้ังกลุ�มระดับ
บริหาร/เช่ียวชาญ และระดับปฏิบัติการให*มีเส*นทางความก*าวหน*า (Career Path) และสามารถสืบทอดตําแหน�ง
ว�างในอนาคต  

                  สําหรับวิธีการบริหารกําลังคนคุณภาพสูงเพื่อรองรับภารกิจของกระทรวงฯ ท่ีเพิ่มมากข้ึนน้ัน ดําเนินการได*
โดยเน*นการพัฒนาบุคลากรสองระดับ คือ ระดับบริหาร/เช่ียวชาญ และระดับปฏิบัติการ ในระดับบริหาร/เช่ียวชาญ 
จะทําการพัฒนากลุ�มผู*มีศักยภาพสูง (High Potential) ซ่ึงเป�นผู*บริหารระดับต*น/ผู*เช่ียวชาญ โดยพิจารณาจาก
คุณลักษณะ ความรู* ความสามารถในการคิดเชิงระบบ ยุทธศาสตร5 การแก*ป2ญหา การทํางานเป�นทีมและการเป�นผู*นํา
ขององค5กร มาเข*ารับการพัฒนาจากสถาบันพัฒนาข*าราชการ สํานักงาน ก.พ. ร�วมกับมหาวิทยาลัยช้ันนําในประเทศและ
ต�างประเทศ ในการให*ทุนสนับสนุนพัฒนาบุคลากรภาพสูงด*านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อมในสาขาที่
ขาดแคลน      

                ส�วนในระดับปฏิบัติการ ( Lower Level) ดําเนินการได*โดยการสร*างโปรแกรมการพัฒนาที่หลากหลายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจากการฝYกอบรมอย�างเป�นทางการ และการเรียนรู*จากการปฏิบัติจริง (On 
The Job Training) โดยกลุ�มคลังสมอง (Talent Pool) ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล*อม จะทําหน*าที่ในการคัดสรรบุคลากรภายในสํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อมและ
หน�วยงานในสังกัดมาเข*ารับการอบรมตามหลักสูตรต�างๆ จากสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ หรือที่หน�วยงานในสังกัดจัดทําข้ึน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ�มศักยภาพท่ัวไป
ตามความต*องการ อีกกลุ�มหน่ึงซ่ึงเป�นบุคลากรปฏิบัติการท่ีมีศักยภาพสูงมากของหน�วยงาน จะได*รับการอบรม 
พัฒนาและทุนจากสํานักงาน ก.พ. นอกจากน้ียังมีกลุ�มเตรียมพร*อมบุคลากรศักยภาพสูงมาก ซึ่งหน�วยงานมีเปKาหมาย
หลักที่จะทําบันทึกข*อตกลงกับสถาบันการศึกษาช้ันนําในประเทศและต�างประเทศ เพื่อจะคัดสรรนักศึกษา และสนับสนุน
ในการให*ทุนในการผลิตบุคลากรคุณภาพสูงในสาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อมปKอนให*แก�สํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อม เพื่อเป�นการเตรียมความพร*อมให*หน�วยงานได*บุคลากรมืออาชีพ
รุ�นใหม�ทดแทนคนรุ�นเก�าที่พ*นจากราชการ สอดรับกับนโยบายรัฐที่ให*คงกําลังคนภาครัฐ    แต�องค5กรราชการไทย
ต*องเล็กแต�คนมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง  

4. บทสรุป 
                 การดําเนินการสร*างคนเก�ง และดี เพื่อปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร5ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล*อม พ.ศ. 2559 – 2564 ให*ประสบความสําเร็จได*น้ันต*องอาศัยการบูรณาการร�วมกันของบุคลากร   ท่ีมี
ศักยภาพสูงระหว�างหน�วยงานภายในสังกัด โดยเฉพาะอย�างย่ิงการรวมตัวของกลุ�มคนกําลังคุณภาพจากหลายสาขามา



 
 

ร�วมกันกําหนดแนวทางในการแก*ป2ญหาหรือพัฒนางาน สรรสร*าง สิ ่ง ใหม�ให*กับหน�วยงานสํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล*อม จําเป�นต*องอาศัยหลักการท่ีสําคัญ 3 R คือ 1) Rethink การ
ทบทวนความคิด เพื่อให*เกิดการริเริ่มและสร*างสรรค5แนวคิดใหม�ๆ 2) Re Practice การทบทวนการปฏิบัติงาน 
เพื่อให*เกิดการสร*างกระบวนการใหม� และ 3) Re Innovate การทบทวนนวัตกรรมใหม� เพื่อให*เกิดการสร*างค�านิยม
และวัฒนธรรมองค5กรใหม� เพื่อให*การขับเคล่ือนงานในฐานะที่เป�นศูนย5กลางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล*อมให*ประสบความสําเร็จ และเป�นไปตามแนวทางตามยุทธศาสตร5ชาติใน 2 ทศวรรษให*เกิดความ “ม่ันคง 
ม่ังค่ัง ย่ังยืน”  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การบริหารจัดการกลุ8มผู,มศีักยภาพสูง (Talent Management)  

ให,มีความเป4นมอือาชีพในการพัฒนาระบบราชการ 

 

เยาวลักษณ�  อนันตรักษ� 

นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ 

สํานักงาน ก.พ.ร. 

 

1. บทนํา/สภาพป จจุบัน/สภาพป ญหา 

บทนํา  

สํานักงาน ก.พ.ร. เป�นหน�วยงานหลักในการพัฒนาระบบราชการ ทําหน*าท่ีสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการเสนอแนะและให*คําปรึกษาแก�คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐ

อย�างอ่ืน ซ่ึงรวมถึงโครงสร*างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ค�าตอบแทน 

และวิธีปฏิบัติราชการอ่ืน ให*เป�นไปตามเจตนารมณ5ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ.2545 และ พระราช

กฤษฎีกาว�าด*วยหลักเกณฑ5และวิธีการบริหารกิจการบ*านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ซึ่งเป�นภารกิจท่ีมีขอบข�ายกว*างขวาง ครอบคลุมการ

พัฒนาระบบราชการในทุกด*าน รวมท้ัง ต*องดําเนินงานเก่ียวกับงานเลขานุการของ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด

และกลุ�มจังหวัดแบบบูรณาการ ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด*วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ�มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และ

งานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด*วยการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548  

สภาพข*อเท็จจริง 

ป2จจุบันระบบราชการได*มีการพัฒนาอย�างเป�นรูปธรรม และมีมาตรฐานเป�นท่ียอมรับของประชาชนในระดับ

หน่ึง เป�นผลให*ส�วนราชการเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงให*ความสําคัญกับการพัฒนา

บุคลากรรุ�นใหม� สร*างทัศนคติ ค�านิยมการทํางานท่ีถูกต*อง รวมท้ัง จัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ให*เหมาะสม เช�น การ

สับเปล่ียนหมุนเวียนงาน การสอนงาน การพัฒนาองค5ความรู* การส่ือสารเพ่ือสร*างความรู*ความเข*าใจ การทํางานเป�นทีม การพัฒนา

ตนเองให*เป�นผู*ปฏิบัติงานท่ีมีความรู*ความสามารถ (Knowledge Workers) มีขีดสมรรถนะ (competencies) ตรงตามเงื่อนไขท่ีจําเป�น 

ทํางาน และมุ�งเน*นให*บุคลากรในองค5กรเป�นหลักในการขับเคล่ือนยุทศาสตร5ของหน�วยงาน เพื่อให*องค5กรก*าวไปสู�องค5กรท่ีมุ�งสู�ความ

เป�นเลิศ (Intelligence Organization) และสอดคล*องต�อการเปล่ียนแปลงในยุคลาภิวัฒน5ได*อย�างรวดเร็ว และคล�องตัว 



 
 

สภาพป2ญหา 

ในการท่ีจะขับเคล่ือนภารกิจหลักของสํานักงาน ก.พ.ร. ให*เกิดผลสัมฤทธ์ิอย�างเป�นรูปธรรมได*นั้น ต*องอาศัย 
คน ซึ่งเป�นตัวหลักท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนภารกิจ เมื่อมีการนําระบบบริหารงานสมัยใหม�มาใช* โดยยึดหลักธรรมภิบาลหรือการ

บริหารกิจการบ*านเมืองท่ีดี จึงจําเป�นต*องมีการปรับคน ให*เข*ากับแนวทางใหม� โดยทําได*สองทาง คือ การปรับข*าราชการท่ีมีอยู�ให*

เปล่ียนวัฒนธรรม เปล่ียนแนวทางในการทํางาน ซึ่งสามารถทําได*แต�ต*องใช*เวลา และอีกแนวทางหนึ่ง คือ การนําคนรุ�นใหม�เข*าสู�

ระบบราชการมีความคิดใหม� ทัศนคติใหม� วัฒนธรรมใหม� ให*เป�นผู*นําการเปล่ียนแปลง ช�วยขับเคล่ือนองค5กรและคนเดิมท่ีมีอยู�ให*

เข*ากับแนวทางใหม�ในการปฏิรูประบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได*จัดให*มีโครงการพัฒนานักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ�นใหม� ข้ึน 

เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู*ความสามารถ และสมรรถนะสูงเข*ารับราชการ โดยมีเปKาหมายในการพัฒนา นปร. ให*เป�น

ผู*นําการเปล่ียนแปลงในหน�วยงานภาครัฐท่ีมีความสามารถในการเป�นนักคิดท่ีวิสัยทัศน5 นักพัฒนาและวางแผน นักปฏิบัติ ได*อย�าง

สมดุล มีความสามารถในการเป�นผู*นําการบริหารการเปล่ียนแปลง ท้ังในด*านความคิด ด*านวิชาการ และด*านการบริหารจัดการ

องค5การ  

จากการ ท่ี สํ า นักง าน  ก .พ . ร .  เป� น ผู* ดํ า เ นิ น โคร งการดั ง กล� า ว  ทํ า ให* ร ะบบราชการ ได* เ กิ ด 

นักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ�นใหม�เข*าสู�ระบบราชการเพิ่มข้ึนในทุกๆ ปN ซึ่งในป2จจุบัน มี นปร.ท้ังหมด 10 รุ�น และได*จัดสรร เข*าสู�

ระบบราชการแล*วจํานวน 8 รุ�น ท้ังนี้ยังอยู�ในโครงการอีก จํานวน 2 รุ�น (รุ�น 9-10)สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน�วยงานหลักในการ

พัฒนาระบบราชการ เม่ือมีการสรรหาและคัดเลือกข*าราชท่ีมีศักยภาพสูงเข*ามา ก็ควรท่ีจะส�งเสริม พัฒนาอย�างต�อเนื่อง เพื่อให* 

นปร. เป�น Change Agent ท่ีแข็งแกร�ง และมีความเป�นมืออาชีพในการพัฒนาระบบราชการ มีศัพยภาพพร*อมในการท่ีจะพัฒนาตนเอง

ภายหลังส้ินสุดโครงการเพ่ือนําความรู*ท่ีได*รับกลับมาเผยแพร�และพัฒนางานของสํานักงาน ก.พ.ร. ให*เกิดนวัตกรรมใหม�ๆในการ

พัฒนาระบบราชการ เกิดประโยชน5สูงสุดต�อระบบราชการและประเทศชาติ 

๒. ประเด็นความรู,ประสบการณ&ท่ีได,รับจากการฝ1กอบรมท่ีนํามาใช,เพื่อการแก,ไขป ญหา 

การเรียนรู*จากการท่ีได*เข*าอบรมภายในประเทศและเดินทางไปศึกษาดูงานในหน�วยงานท่ีเป�นตัวอย�างท่ีเป�น

เลิศ (Best Practices) ของหน�วยงานภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน ณ ประเทศสิงคโปร5 ได*ความรู*และประสบการณ5เก่ียวกับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย5 การส�งเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนการศึกษา และมีการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย5อย�างเป�นระบบ ให*

ความสําคัญตั้งแต�การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลากร การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการบริหารผู*มีศักยภาพสูงของประเทศ

สิงคโปร5  

PASONA ได*กล�าวถึงส่ิงท่ีต*องให*ความสําคัญเป�นอันดับแรกของกระบวนการสรรหา คือ Job Description ท่ี

จะต*องระบุรายละเอียดให*ชัดเจนว�าลักษณะของงานท่ีทําเป�นอย�างไร มีสายการบังคับบัญชาแบบใด เงินเดือนและผลตอบแทนเป�น

อย�างไร เพื่อมีเปKาหมายให*พนักงานมีความเข*าใจในภารกิจขององค5กร และตัดสินใจเข*าสู�องค5กร และเมือมีการดําเนินการสรรหา

ควรมีความรวดเร็วในการตัดสินใจ/ส่ังการ เพ่ือไม�ให*เสียโอกาสจากกลุ�มเปKาหมายท่ีต*องการ ในยุคป2จจุบันตลาดแรงงานมีการแข�งขัน



 
 

ท่ีสูงข้ึน ภาคธุรกิจและภาครัฐบาลมีการแข�งขันกันในการพยามท่ีจะจ*างแรงงานผู*ท่ีมีศักยภาพสูง (Competitive Market to Hire Good 

Talent) ทําให*ผู*ท่ีมีศักยภาพสูง Talent มีตัวเลือกเยอะในการเข*าทํางาน 

Health Promotion Board  มีแนวคิดในการพัฒนาคนเก�งขององค5กร (Talent Management) เพื่อเตรียมความ

พร*อมการบริหารจัดการและพัฒนาสู�ตําแหน�งผู*บริหารในอนาคต โดยมองว�าคนกลุ�มน้ีควรท่ีจะได*รับโอกาสในการพัฒนามากกว�าคน

ท่ัวไป เช�น การฝYกอบรม การพัฒนาภาวะผู*นํา การพัฒนาความก*าวหน*าในอาชีพ การหมุนเวียนงาน การมอบหมายงานโครงการท่ี

สําคัญ และการให*ทุนการศึกษาต�อต�างประเทศอย�างเต็มจํานวน และเน*นการรักษาคนเก�งให*อยู�กับองค5กร โดยมีการพิจารณาให*

ค�าตอบแทนและรางวัลท่ีจูงใจกว�าคนท่ัวไป และดูแลใส�ใจคนเก�งให*มีความสุขในการทํางานให*กับองค5กร  

Civil Service College Singapore : CSC ซึ่งเป�นสถาบันหลักในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มีความเช่ือว�า ในเรื่อง

ของการฝYกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) ทุกคนมีความสามารถท่ีจะได*รับการพัฒนาจนถึงท่ีสุด การอบรมจะ

สร*างวัฒนธรรมการเรียนรู*อย�างต�อเนื่อง เพื่อสร*างการให*บริการภาครัฐท่ีมีความสามารถ มีนวัตกรรมและก*าวไปข*างหน*า หลักในการ

อบรมต*องเป�นความร�วมมือระหว�างผู*บังคับบัญชาและผู*ใต*บังคับบัญชา และเป�นการตอบสนองความต*องการของตัวบุคคลและ

องค5กร  และเป�นการรวบรวมงานโครงการท่ีสําคัญ  ความผูกพัน การศึกษาเรียนรู*และการเรียนรู*จากการปฏิบัติงานจริง  

และ CSC  ได*นําการหมุนเวียนงานมาใช*เป�นเครื่องมือหน่ึงในกระบวนการพัฒนากลุ�มผู*มีศักยภาพสูงและกระบวนการเล่ือนตําแหน�ง 

(Promotion) ซึ่งมีสโลแกนคือ “One Career, Infinite Opportunities” โดยส�งเสริมให*คนมีโอกาสในการทางานท่ีหลากหลายด*วยการ

หมุนเวียนโยกย*ายงานข*ามกระทรวงหรือหน�วยงานภายในกระทรวงเดียวกันเพื่อส่ังสมประสบการณ5ความรู*ในงาน ซึ่งจะทําให*

บุคลากรมีทางเลือกมากข้ึนในเส*นทางอาชีพ มีความคล�องตัวระหว�างเส*นทางอาชีพ และมีเส*นทางอาชีพสู�ความสําเร็จมากข้ึนใน

อนาคต โดยมีป2จจัยในการคัดเลือกกลุ�มผู*มีศักยภาพสูงจากสมรรถนะหลักท่ีสําคัญ ได*แก� ทักษะในการวิเคราะห5 (Analytical Skill) 

ทักษะในการทํางานร�วมกับผู*อ่ืน (Influencing Skill) และทักษะในการสร*างแรงจูงใจ (Motivational Skill) 

Health Promotion Board Singapore : HPB สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมสุขภาพ ได*สร*างวัฒนธรรมการ

หมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวและการเรียนรู*ส่ิงใหม�ของคนในองค5กร ซ่ึงมีนโยบายให*คนสามารถโยกย*ายหรอื

หมุนเวียนงานได* โดยกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมไว* 2 ปN เนื่องจากมองว�าปNแรกเป�นปNแห�งการเรียนรู*งาน และปNท่ี

สองเป�นปNแห�งการสร*างผลงาน โดยต*องปฏิบัติงานให*บรรลุเปKาหมายของตําแหน�งนั้นก�อนจึงจะขอสับเปล่ียนหมุนเวียนงานได* ซึ่ง

ลักษณะของการหมุนเวียนงานจะเป�นการหมุนเวียนในกลุ�มงานท่ีมีลักษณะคล*ายคลึงกัน (Job Family) เพื่อไม�ให*คนเกิดความเครียด 

ในบางกรณีหากผู*น้ันเป�นผู*ท่ีมีศักยภาพสูงก็สามารถท่ีจะหมุนเวียนหรือโยกย*ายข*ามสายงานได* โดยการค*นหาและคัดเลือกคนเก�ง

ขององค5กรเพ่ือนําไปพัฒนาจะพิจารณาจาก 2 ป2จจัยท่ีสาคัญ ได*แก� ผู*มีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance) และผู*มีศักยภาพสูง 

(High Potential) ซึ่งประกอบด*วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความสามารถในการคิด (Ability to think) ความสามารถในการทางานเป�น

ทีม (Ability to work in team) และความสามารถในการเป�นผู*นา (Ability to lead people) 

บริษัท F&N (Fraser & Neave Group) มีแนวทางในการพัฒนากําลังคนคุณภาพและการสืบทอดตําแหน�ง 

(Talent Management & Succession Plan) โดยมีการระบุตําแหน�งท่ีสําคัญขององค5กร รวมท้ังค*นหาคนท่ีใช�ซ่ึงมีสมรรถนะท่ีเหมาะสม



 
 

สอดคล*องกับความต*องการขององค5กร (Key Person) โดยป2จจัยท่ีใช*ในการเลือก ได*แก� ผลการปฏิบัติงาน (Performance) เฉล่ียย*อนหลัง 

3 ปN การประเมินความรู*และทักษะท่ัวไป (General Intelligence Assessment : GIA) การประเมิน 360 องศา และการประเมินความรู*

ความสามารถโดยคณะกรรมการท่ีบริษัทแต�งต้ัง (Committee) ซึ่งบริษัทจะมีการคาดการณ5ตําแหน�งว�างล�วงหน*าในอนาคตเป�น

ระยะเวลา 3 ปN เพื่อเลือกและพัฒนาคนในตาแหน�งท่ีต*องการ โดยกําหนดแนวทางการฝYกอบรมและพัฒนาโดยใช*อัตราส�วนอยู�ท่ี 

70:20:10 คือ ร*อยละ 70 เป�นการเรียนรู*จากประสบการณ5ตรงในการทํางาน (Learning from Experience) เช�น การหมุนเวียนงาน การ

ฝYกอบรมข*ามสายงาน การเรียนรู*จากการปฏิบัติงาน (On the Job Training) การมอบหมายงานท่ีท*าทาย ในส�วนของร*อยละ 20 เป�นการ

เรียนรู*จากบุคลากรในองค5กร ได*แก� การแลกเปล่ียนเรียนรู* การสอนงานและการให*คําปรึกษา (Coaching & Mentoring) และร*อยละ 10 

จะเป�นการเข*าร�วมฝYกอบรม การศึกษาทางไกล การเรียนรู*ผ�านส่ืออิเล็กทรอนิกส5 เป�นต*น 

Nanyang Technological University เป�นมหาวิทยาลัยในสิงคโปร5ท่ีเป�นอันดับ 2 ของเอเชีย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS 

World University Rankings NTU ได*มีระบบการจัดการผู*มีศักยภาพสูง Talent Management โดยวิธีการสรรหา Talent โดยการให*

ทุนการศึกษาต้ังแต�ในระดับปริญญาตรี และเมื่อสําเร็จการศึกษาให*กลับมาทํางานในระบบราชการ 4 – 6 ปN หลังจากน้ัน มี 2 ทางเลือก 

คือ การทํางานต�อในภาคราชการ หรือ การทํางานในภาคเอกชน ซึ่งช�องทางการให*ทุนการศึกษาเป�นหนึ่งในสามช�องทางในการสรร

หา talent เข*าสู�ระบบราชการในสิงคโปร5 ซึ่งอีก 2 ช�องทาง คือ การพัฒนาข*าราชการและการสรรหาบุคคลจากภายนอกเข*ามาสู�

ระบบ ในเรื่องของการ Training and Development NTU เป�ดสอนหลักสูตรการพัฒนาบุคคลากรให*มีความรู* ทันสมัย แล*วนําความรู*

ความสามารถมาขับเคล่ือนองค5กร  Key training focus มุ�งเน*นการฝYกอบรมท่ีสําคัญเน*นในเรื่องการกํากับดูแลประชาชน การจัดวางผัง

เมืองและการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาท่ีสูงข้ึน เพื่อส�งเสริมคุณภาพชีวิตให*กับประชากรของสิงคโปร5 

๓. การวิเคราะห&เพื่อประยุกต&ใช,ประเด็นความรู, ประสบการณ&จากการฝ1กอบรมเพื่อแก,ไขป ญหา และข,อเสนอแนวทางการ

จัดการกับป ญหาหรือการปรับเปล่ียน 

จากการท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เป�นผู*ดําเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ�นใหม� นําคนรุ�นใหม�เข*า

สู�ระบบราชการ การบริหารจัดการกลุ�มผู*มีศักยภาพสูง (Talent Management) พัฒนาและรักษาคนเก�งให*คงอยู�กับองค5กร ก็มี

ความสําคัญ เพราะ นปร. เป�นกลุ�มหนึ่งท่ีจัดเป�นกลุ�มผู*มีศักยภาพสูง และเป�นป2จจัยท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนองค5กร ให*เข*ากับ

แนวทางใหม�ในการปฏิรูประบบราชการ เกิดผลสัมฤทธ์ิอย�างเป�นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร5ของการพัฒนาระบบราชการ และการ

บริหารงานภาครัฐแนวใหม� 

โครงการพัฒนานักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ�นใหม� เป�นโครงการหน่ึงท่ีสรรหา คัดเลือก บุคลากรท่ีมีความรู* 

ความสามารถ และมีสมรรถนะสูง เพื่อเข*ารับราชการและพัฒนาอย�างเป�นระบบ ซึ่งโครงการฯ จะเป�ดรับสมัครผู*เข*าร�วมโครงการท้ัง

จากบุคคลผู*สําเร็จการศึกษา บุคคลจากภาคเอกชน หน�วยงาน หรือองค5การระหว�างประเทศ และข*าราชการ หรือเจ*าหน*าท่ีของรัฐ

ประเภทต�างๆ เข*าร�วมโครงการ โดยผู*สมัครต*องสําเร็จการศึกษาตั้งแต�ระดับปริญญาโทข้ึนไป และผู*ที่จบปริญญาโท ต*องอายุไม�เกิน 

30 ปNบริบูรรณ5 และหากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต*องอายุไม�เกิน 35 ปNบริบูรณ5ในวันท่ีป�ดรับสมัคร โดยผู*ท่ีสมัครเข*าร�วม

โครงการฯ จะต*องผ�านการทดสอบความรู*ใน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 



 
 

ข้ันตอนท่ี 1 การทดสอบความรู*พื้นฐาน  

ข้ันตอนท่ี 2 การทดสอบข*อเขียนและการทดสอบสภาวะจิตใจและอารมณ5 

ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินความเหมาะสมทางบุคคลิกภาพพฤติกรรม เชาวน5อารมณ5 ประกอบด*วย การประเมิน

พฤติกรรมด*วยวิธี Assessment Center และการประเมินบุคคลิกภาพด*วยการสอบสัมภาษณ5  

ผู*ท่ีได*รับการคัดเลือกเข*าร�วมโตรงการฯ จะได*รับการบรรจุให*เข*ารับราชการในตําแหน�งนักพัฒนาระบบ

ราชการ สังกัดสํานักงาน ก.พ.ร. 

แนวทางการฝYกอบรมและพัฒนาผู*เข*าร�วมโครงการฯ  ผู*เข*ารับการฝYกอบรมจะได*รับการพัฒนาท้ังด*าน

วิชาการและฝYกปฏิบัติราชการจริง ทางด*านวิชาการ จะเป�นการปรับฐานความรู*ในด*านต�างๆ ท่ีมีความจําเป�นและสําคัญสําหรับนัก

บริหารยุคใหม� เพื่อให*สอดคล*องกับมิติต�างๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็วและต�อเนื่อง โดยจะมีการเรียนรู*ร�วมกันในห*องเรียน 

ฟ2งบรรยายจากวิทยากรผู*ทรงคุณวุฒิ อาจเป�นข*าราชการระดับสูงหรือผู*บริหารจากภาคเอกชนท่ีเป�นผู*เช่ียวชาญด*านต�างๆ  รวมถึงมี

การศึกษาดูงานหน�วยงานหรือสถานท่ีต�างๆ ท่ีมีความเป�นเลิศ และเป�นต*นแบบด*านต�างๆ 

ทางด*านการฝYกปฏิบัติราชการในหน�วยงานต�างๆ เพื่อให*ผู*เข*าร�วมโครงการมีประสบการณ5ในการปฏิบัติงาน

จริงในทุกๆ ด*าน ผู*เข*าร�วมโครงการจะได*ปฏิบัติราชการกับผู*บริหารระดับสูงของหน�วยงานภาครัฐท้ังในและต�างประเทศ และ

ผู*บริหารระดับสูงของภาคเอกชน และเอกอัครราชฑูตไทยในต�างประเทศ และมีการเรียนรู*ด*วยตนเองเช�น การจัดทําผลงานส�วนบุล

คล ผลงานกลุ�ม เป�นต*น และเมื่อผ�านการพัฒนาตามโครงการแล*ว ผู*เข*าร�วมโครงการจะได*รับจัดสรรให*ไปปฏิบัติราชการใน

หน�วยงานภาครัฐท่ีมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร5 ต�อไป 

จากกระบวนการได*มาซึ่งนักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ�นใหมน้ัน  ทุกข้ันตอนมีกระบวนการสรรหา คัดเลือก 

และการพัฒนาอย�างเป�นระบบ ส�งเสริมให*สํานักงาน ก.พ.ร. และส�วนราชการได*บุคคลากรท่ีมีความรู*ความสามารถสูงเข*าสู�ระบบ

ราชการ  

จากท่ีกล�าวมาข*างต*น ผู*เขียนจึงได*นําความรู*และประสบการณ5ท่ีได*รับจากการอบรมและศึกษาดูงานใน

ต�างประเทศ เพื่อขอเสนอแนะแนวคิดในการบริหารจัดการกลุ�มผู*มีศักยภาพสูง (Talent Management) ส�งเสริมพัฒนาความรู*

ความสามารถของ นปร.อย�างต�อเนื่อง เพื่อให*เป�นมืออาชีพในการพัฒนาระบบราชการ และให*เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับระบบ

ราชการ จากโครงการพัฒนานักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ�นใหม� ดังนี้ 

1. จัดสรรทุนการศึกษาต�อในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวกับระบบราชการ ท้ังในและต�างประเทศ 

โดยกําหนดหลักเกณฑ5และคุณสมบัติเบื้องต*น ดังน้ี ผู*ท่ีเข*ารับการสมัครเพ่ือคัดเลือก จะต*องเป�น นปร. ท่ีผ�านการฝYกอบรมจาก

โครงการ และมีระดับผลการประเมินดีเด�น ตลอดการเข*าร�วมโครงการ ภายหลังจากจบการศึกษา ต*องชดใช*ทุน ปฏิบัติงานให*กับ

ส�วนราชการผู*ให*ทุนเป�นระยะเวลา 1 เท�าของจํานวนปNที่ศึกษาต�อ ส�วนราชการจัดตําแหน�งท่ีสําคัญให*กับ นปร. ท่ีได*รับการคัดเลือก 

ภายหลังจากสําเร็จการศึกษา ในตําแหน�งท่ีสําคัญทางยุทธศาสตร5ของหน�วยงาน หรือ มอบหมายงานโครงการท่ีสําคัญให*รับผิดชอบ 



 
 

หรือเป�นคณะทํางานนั้นๆ เพ่ือให*การให*ทุนดังกล�าวเกิดผลสัมฤทธ์ิอย�างเป�นรูปธรรมในรูปแบของผลงานทํางาน ผลงานท่ีแสดง

ออกมาอย�างประจักษ5 

2. ส�งเสริมให*มีการสับเปล่ียนหมุนเวียนการทํางาน เพ่ือให*มีประสบการณ5ในการทํางานท่ีหลากหลาย โดย

การระบุเพ่ิมเติมในหลักสูตรของโครงการฯ เพ่ือให* นปร. เกิดการเรียนรู*ภารกิจหลักของสํานักงาน ก.พ.ร. และการเป�นนักพัฒนา

ระบบราชการเรียนรู*จากผู*เช่ียวชาญ หัวหน*ากลุ�มงาน/โครงการ และผู*ปฏิบัติงานตามภารกิจของแต�ละกอง/สํานัก ท่ีมีความชํานาญ

และมีประสบการณ5ตรง ในฐานะท่ี สํานักงาน ก.พ.ร. เป�นหน�วยงานหลักในการพัฒนาระบบราชการโดยการสอนงานและการให*

คําปรึกษา (Coaching & Mentoring) เพ่ือท่ีเรียนรู*วิธีการประสานการทํางานร�วมกันระหว�างส�วนราชการกับสํานักงาน ก.พ.ร. ให*ไปใน

ทิศทางเดียวกัน ซึ่งอาจกําหนดระยะเวลารวมประมาณ 2-3 เดือน ก�อนการจัดสรรไปส�วนราชการ และมีการติดตามประเมินผลการ

เรียนรู* โดยใช*เครื่องมือการประเมิน 360 องศา และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานจากการเรียนรู*เสนอต�อสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อ

นําไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร หรือวิธีการทํางานจากมุมมองใหม�ๆ ของกลุ�มผู*มีศักยภาพสูงท่ีเป�นคล่ืนลูกใหม�และเป�นกําลังสําคัญใน

การพัฒนาระบบราชการ และการสร*างผู*นําการเปล่ียนแปลงในหน�วยงานภาครัฐท่ีเข*มแข็ง  

ความคาดหวังสําหรับแนวคิดน้ี เพ่ือเป�นการสร*างแบรนด5ของความเป�นนักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ�นใหม� 

(นปร) ให*เป�นท่ีรู*จักโดยมีการโปรโมทจากรุ�นสู�รุ�น และจากคนในส�วนราชการสู�สังคมของคนรุ�นใหม�ท่ีมองเห็นความสําคัญ ความมี

คุณค�าของการเป�นข*าราชการ ดึงดูดคนเก�งให*ร�วมงานกับองค5กร และการเป�นนักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ�นใหม�ในโครงการฯ ท่ีมี

ความสําคัญ มีความภูมิในและมุ�งมั่นในการท่ีจะเป�น Change Agent ให*กับหน�วยงานภาครัฐ และเป�นความท*าทายท่ีจะให* นปร. มี

แรงผลักดันท่ีจะพัฒนาตนเองตลอดระยะเวลาการอยู�ในโครงการ เพ่ือให*มีผลงานดีเด�นและเป�นท่ีประจักษ5ส�วนราชการให*การ

ยอมรับและเช่ือมั่นในประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการท่ี สํานักงาน ก.พ.ร.  มุ�งมั่นท่ีจะสร*างกําลังคนท่ีมีคุณภาพเข*าสู�ระบบ

ราชการ 

4. บทสรุป 

เพ่ือให*สํานักงาน ก.พ.ร. บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามวิสัยทัศน5ท่ีกําหนดไว*ว�า “ส�งเสริมให*การพัฒนาระบบราชการ

ดําเนินไป อย�างต�อเนื่อง และบังเกิดผลอย�างเป�นรูปธรรม”   ในภารกิจเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะห5 เสนอแนะนโยบาย ให*คําปรึกษา

แก�คณะรัฐมนตรี ส�วนราชการ และหน�วยงานอ่ืนของรัฐเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ เพื่อให*ระบบราชการมีความเข*มแข็ง 

ทันสมัย สอดรับกับการบริหารภาครัฐแนวใหม�ท่ีเน*นเรื่องผลสัมฤทธ์ิของงาน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงควรมีการสรรหาบุคคลากรท่ีมี

ความรู*ความสามารถสูงเข*าสู�องค5กรและพัฒนากลุ�มผู* ท่ีมีศักยภาพสูงท่ีมีอยู� เดิมให*เกิดประโยชน5สูงสุด ส�งเสริมและสร*าง

ความก*าวหน*าในอาชีพ รักษาคนดี คนเก�งให*คงอยู�กับองค5กร และเป�นการสร*างภาพลักษณ5ท่ีดีให*กับองค5กรเพิ่มข้ึน ระบบราชการมี

ความน�าเช่ือถือ ประเทศชาติ และประชาชนผู*รับบริการ ให*ความให*ความเช่ือมั่นในระบบราชการท่ีมีความเข*มแข็ง เพราะระบบ

ราชการมีผู*ที่มีศักยภาพสูงเข*าทํางาน  

 
 



 
 

การเตรียมการด,านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับสภาวะสังคมผู,สูงอายุ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
เลิศฤทธ์ิ  วนะภูติ 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
 ป2จจุบันการเปล่ียนแปลงต�างๆ ในสังคมโลกมีมากมาย เช�น ด*านเทคโนโลยีและการส่ือสารแบบไร*

พรมแดน สภาวะการล�าอาณานิคมทางด*านการเงิน โดยเฉพาะคนที่อัตราการเกิดน*อยลงแต�แนวโน*มจะมีอายุยืน
มากข้ึนเพราะพัฒนาการทางด*าน แพทย5มีศักยภาพในการรักษามากกว�าในอดีต หน�วยงานราชการของประเทศไทย
ก็กําลังประสบป2ญหาเดียวกัน สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเป�นอีกหน�วยงานหน่ึงท่ีกําลังจะประสบป2ญหา
สภาวะสังคมผู*สูงอายุ ซึ่งผู*ศึกษาได*ทําการสํารวจข*อมูลข*าราชการท่ีสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดย
ปรากฏผลการศึกษา ดังน้ี 

1. ปNงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจะข*าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง เกษียณอายุราชการ 
จํานวน 2 ราย ปNงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข*าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง เกษียณอายุราชการ จํานวน 4 ราย  
ปNงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข*าราชการประเภทบริหาร ระดับต*น และตําแหน�งประเภทวิชาการ สายงานนิติการ 
ตําแหน�งนิติกร ระดับทรงคุณวุฒิ เกษียณอายุราชการ จํานวน 3 ราย  
  2. ระหว�างปNงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 ตําแหน�งประเภทอํานวยการเกษียณอายุราชการ รวม 
59 อัตรา จาก 87 อัตรา คิดเป�นร*อยละรวม 67.81 โดยจําแนกเป�นประเภทอํานวยการ ระดับสูง จํานวน 43 
อัตรา (คิดเป�นร*อยละ 60.91) และประเภทอํานวยการ ระดับต*น จํานวน 16 อัตรา (คิดเป�นร*อยละ 18.39) ซ่ึงถือ
เป�นกลุ�มตําแหน�งที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร5ของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และกระทรวงแรงงาน และถือ
ว�าเป�นกลุ�มตําแหน�งที่มีการเกษียณอายุราชการสูงที่สุดของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
 

ลําดับ
ที ่

ประเภทตําแหน8ง 
ปYงบประมาณ (คน) 

2559 2560 2561 2562 2563 
1 บริหารระดับสูง 2 4    
2 บริหารระดับต*น   1   
3 วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ   2   
4 อํานวยการระดับสูง 8 8 9 6 6 

5 อํานวยการระดับต*น 2 3 1 5 3 



 
 

หมายเหตุ  ข*อมูลจากศูนย5ข*อมูลทะเบียนประวัติ กลุ�มงานสรรหาและบรรจุแต�งต้ัง สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ณ 
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 
 

   
  ดังน้ันหน�วยงานการเจ*าหน*าท่ีของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจึงต*องให*ความสําคัญและ
จําเป�นในลําดับต*นของการกําหนดแผนยุทธศาสตร5เพื่อการเตรียมการด*านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับ
สภาวะสังคมผู*สูงอายุของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเป�นกรณีเร�งด�วน ทั้งในเรื่องของการขาดช�วงองค5ความรู*ของผู*
ที่กําลังจะเกษียณอายุราชการ การวางแผนเพื่อสรรหาและบรรจุแต�งต้ังข*าราชการข้ึนทดแทน การพัฒนาข*าราชการ
เพื่อให*มีความพร*อมต�อการปฏิบัติงานให*สัมฤทธ์ิผลตามภารกิจหน*าท่ีของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
  ผู*ศึกษาได*รับโอกาสในการเข*ารับการฝYกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข*าราชการที่ปฏิบัติงานด*าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (HR Unit) ในประเทศและศึกษาดูงานในต�างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร5 จึงขอนํา
ผลการศึกษาดังกล�าวมาวิเคราะห5เปรียบเทียบและเสนอแนะในประเด็นที่เก่ียวข*องเพื่อประโยชน5ต�อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดังน้ี 

1. บริษัท FRASER & NEAVE Group : F&N ท่ีมีการกําหนดเปKาหมายกรอบวิสัยทัศน5ในอีก 4 ปN
ข*างหน*าว�า “จะเป�นผู*นําการตลาดโดยหลอมรวมจุดแข็ง คู�ขนานไปกับธุรกิจต�างๆ เพื่อเป�นผู*นําในอาเซียนอย�าง
มั่นคงและย่ังยืน” ภายใต*กลยุทธ5 ๕ ประการ หรือ Health Promotion Board หรือ กระทรวง สาธารณสุขแห�ง
ประเทศสิงคโปร5 มีการกําหนดวิสัยทัศน5ท่ีชัดเจน ต*องตามภารกิจและสามารถเห็นเปKาหมายขององค5กรที่ชัดเจน 
คือ “ประเทศแห�งประชาชนท่ีมีสุขภาพดี” ดังน้ันการบริหารงานบุคคลที่ดีต*องมีการวางแผนกลยุทธ5ด*านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อกําหนดเปKาหมาย ทิศทางขององค5กรท่ีชัดเจน มุ�งผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจขององค5กร สร*างการ
รับรู*และมีส�วนร�วมของบุคลากรในองค5กรไปสู�อนาคต รวมท้ังการสร*างเอกลักษณ5 (Brands) ขององค5กร ซึ่งเม่ือมี
การกล�าวถึงสามารถนึกรู*ได*ทันทีว�าดําเนินภารกิจธุรกิจอะไร  

การประเมินผลของบริษัท F&N มีรูปแบบการประเมินที่แตกต�างกัน ได*แก� ผู*บริหารองค5กร 
เน*นผลสําเร็จของงานหรือค�าตัวช้ีวัดความสําเร็จ ร*อยละ 90 และเน*นทักษะสมรรถนะ ร*อยละ 10 พนักงาน
ระดับกลาง เน*นผลสําเร็จของงานหรือค�าตัวช้ีวัดความสําเร็จ ร*อยละ 70 และเน*นทักษะสมรรถนะ ร*อยละ 30 
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พนักงานผู*ปฏิบัติงาน เน*นผลสําเร็จของงาน ร*อยละ 80 และเน*นทักษะสมรรถนะ ร*อยละ 20 ความแตกต�าง
ดังกล�าวส�งผลต�อการปฏิบัติงานอย�างชัดเจน 

2. การสรรหาและคัดเลือกที่เน*นคนท่ีมีคุณภาพและตรงกับงาน ที่มีวิธีการสรรหาหลากหลาย
วิธีการ เช�น  

- การพิจารณาจากคุณลักษณะ บุคลิกภาพรายบุคคล ให*เหมาะตามงานที่มอบหมาย (การดู
โหวงเฮ*ง : การสรรหาและคัดเลือกของบริษัท ซีพี จํากัด, สมบูรณ5  กุลวิเศษชนะ :หน*า 12) หรือ 

- การวางระบบการสรรหาบุคลากรท่ีดึงดูดใจของบริษัท Pasona Singapore Pte.Ltd เช�น 
การสร*างระบบอัตราค�าจ*างท่ีดึงดูดใจตามสาขาวิชา การจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ท่ีมีความ
ชัดเจน มีกระบวนการสรรหาท่ีรวดเร็วเพื่อลดโอกาสการสูญเสียกลุ�มเปKาหมายท่ีต*องการ การมีกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
การจ*างงานที่ชัดเจน โปร�งใส และเข*าใจง�าย เป�นต*น หรือ 

3. ป2จจัยที่ผลักดันให*เกิดการบริหารจัดการกลุ�มคนศักยภาพ โดยมุ�งหวังสะสมคนเก�ง – คนดีไว*ใน
องค5กร (ทายาท  ศรีปล่ัง :หน*า 10) เพื่อป�ดช�องว�างต�างๆ เช�น  

- ความต*องการลดต*นทุนแรงงานขององค5กรที่ไม�เน*นการจ*างพนักงานเป�นจํานวนมาก  
- ปริมาณของบุคลากรในวัยทํางานน*อยกว�าปริมาณผู*สูงอายุ  
- ยุคโลกาภิวัฒน5หรือการส่ือสารไร*พรมแดน ส�งผลให*ผู*บริหารหรือผู*ปฏิบัติงานต*องมีความรอบรู*ใน

ทุกด*านมากข้ึน ต*องทันต�อเหตุการณ5 และสามารถตอบสนองความต*องการขององค5กรได*อย�างทันท�วงที 
- พนักงานในวัยทํางานป2จจุบันให*ความสนใจคุณภาพชีวิตและการทํางาน (Balance work-

life) ที่มีความสมดุลระหว�างกัน ภายใต*การให*ความช�วยเหลือสังคม 

● Health Promotion Board หรือ กระทรวงสาธารณสุขแห�งประเทศสิงคโปร5 มีรูปแบบการ
บริหารคนเก�งในขององค5กร (Talent Management) ดังน้ี 

1) การค*นหาและคัดเลือกคนเก�งในองค5กร เป�นการค*นหาเพื่อการเตรียมความพร*อมในการ
บริหารจัดการและพัฒนาเข*าสู�ตําแหน�งผู*บริหารในอนาคต โดยพิจารณาใน 2 องค5ประกอบ ได*แก� 

● ผู*มีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance) พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ผล
การเล่ือนค�าตอบแทน เงินเดือน และเงินโบนัส 

● ผู*มีศักยภาพสูง (High Potential) พิจารณาจากคุณลักษณะ 3 ประการ ได*แก� 
 - ความสามารถในการคิด (Ability to Think) ต*องมีการคิดเป�นเชิงระบบ การคิดเชิง

ยุทธศาสตร5 ความสามารถในการคิดวิเคราะห5  สามารถระบุประเด็นป2ญหา และเสนอแนะแนวทางแก*ไขป2ญหาได* 
เป�นต*น 

- ความสามารถในการทํางานเป�นทีม (Ability to Work in Team) ต*องสามารถทํางาน
ร�วมกับผู*อ่ืนได* 
 



 
 

 
- ความสามารถในการเป�นผู*นํา (Ability to Lead People) โดยจะต*องมีความสามารถ

ในการบริหารจัดการและมีภาวะการเป�นผู*นําในการขับเคล่ือนคนและทํางานท่ีได*รับมอบหมายให*ประสบ
ความสําเร็จได* 

2) การบริหารและพัฒนาคนเก�งในองค5กร จะไม�มีการประกาศในบุคลากรในองค5กรทราบว�า
บุคคลใดในองค5กรคือกลุ�มคนมีศักยภาพสูง (Talent Pool) จะมีเพียงผู*บริหารและหน�วยงานการเจ*าหน*าที่เท�าน้ันที่
จะทราบ และอย�างไรก็ตามก็สามารถทราบได*ว�าใครบ*างเป�นคนกลุ�มดังกล�าวโดยการสังเกตว�าบุคคลใดได*รับโอกาส
ในการพัฒนามากกว�าบุคคลทั่วไปในองค5กร เช�น การฝYกอบรม การพัฒนาภาวการณ5เป�นผู*นําการพัฒนา
ความก*าวหน*าในอาชีพ การหมุนเวียนงาน การมอบหมายงาน/โครงการสําคัญ การให*ทุนไปศึกษาต�อในต�างประเทศ 
นอกจากน้ันยังมีระบบการรักษากลุ�มคนเก�งให*อยู�ในองค5กร ด*วยการพิจารณาค�าตอบแทนและรางวัลที่จูงใจมากกว�า
คนปกติ นอกจากน้ันยังได*รับโอกาสการสนทนาพูดคุยกับผู*บริหารบ�อยครั้ง การได*รับการดูแลจากหน�วยงานการ
เจ*าหน*าท่ีขององค5กรเพื่อให*กลุ�มคนดังกล�าวรู*สึกมีความสุขในการทํางาน เป�นต*น 

ประเด็นดังกล�าวน้ีอาจนํามาปรับใช*กับองค5กรได*ภายใต*ข*อจํากัดด*านบุคลากรที่ไม�ให*เพิ่มกรอบ
อัตรากําลังข*าราชการ แต�มีการสนับสนุนให*นําเทคโนโลยีต�างๆ เข*ามาใช*ในการปฏิบัติงานเพื่อให*ประสบผลสัมฤทธ์ิ
ของหน�วยงาน ท้ังน้ีต*องมีการพัฒนาบุคลากรในหน�วยงานให*มีศักยภาพสอดคล*องกับเทคโนโลยีดังกล�าว ป2จจุบันการ
สร*างสมดุลระหว�างชีวิตส�วนตัวกับการทํางานและการรักษาสุขภาพร�างกายที่แข็งแรงให*เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานโดยมีแผนบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2556 – 2561 โดยกําหนดเรื่องความสุข
ในการทํางานเป�นหน่ึงในตัวช้ีวัดในการทํางานให*มีความสุข 

4. การบริหารจัดการกลุ�มคนศักยภาพสูง (Talent) ตามแนวทางของวิทยาลัยข*าราชการพล
เรือนประเทศสิงคโปร5 (Civil Service College : CSC) กระบวนการ ดังน้ี 

4.1 การสรรหาและคัดเลือก มีวิธีการหลากหลายช�องทาง เช�น การให*ทุนรัฐบาลและกลับมา
ทํางานใช*ทุน การคัดเลือกจากตลาดแรงงาน หรือ การคัดเลือกจากบุคลากรในองค5กรของหน�วยงานตนเอง โดยใช*
สมรรถนะหลักในการสรรหาและคัดเลือก ๓ ตัว ได*แก� AIM 

A: Analytical Skill ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห5 ซ่ึงเป�นสมรรถนะที่ข*าราชการต*องมีเป�น
ลําดับแรก 

I: Influencing Skill ทักษะโน*มน*าวชักจูง 
M: Motivation Skill ทักษะการจูงใจ 

4.2 มีรูปแบบการพัฒนากลุ�มคนคุณภาพต�าง  ๆเช�น กําหนดหลักสูตรเฉพาะกลุ�ม การมอบหมายให*ทํา
กิจกรรมโครงการ สอนงาน การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เป�นต*น 

4.3  การรักษากลุ�มคนคุณภาพ เช�น การให*โอกาสทํางานที่หลากหลาย การให*เงินรางวัลตาม
ผลการปฏิบัติงานที่เป�นธรรม เป�นต*น 

4.4 กรอบการบริหารจัดการกลุ�มผู*มีศักยภาพสูง จําแนกได* 2 กลุ�ม ดังน้ี 



 
 

• การบริหารดูแลระบบ (Administrative Service : AS) เป�นโปรแกรมสําหรับพัฒนา
ผู*บริหารระดับสูงของประเทศ ซึ่งมีจํานวนไม�มากนัก เพื่อให*ข*าราชการกลุ�มน้ีมีการเรียนรู*งานท่ีมีความหลากหลาย 
ดังน้ันจึงสามารโอนไปรับราชการในกระทรวงอ่ืนได* 

• หลักสูตรผู*นําการให*การบริการ (Public Service Leadership Programme : PSLP) 
เป�นโปรแกรมสําหรับพัฒนาพนักงานผู*ให*บริการซ่ึงกลุ�มข*าราชการได*มาโดยการสรรหาคัดเลือกโดยกระทรวงน้ันๆ 
การส่ังสมประสบการณ5ความรู*ในงานกระทําโดยการย*ายภายในกระทรวงเท�าน้ัน 

4.5 การพัฒนาบุคลากรเพื่อให*ตอบสนองภารกิจหน*าที่ขององค5กร Health Promotion Board 
หรือ กระทรวงสาธารณสุขแห�งประเทศสิงคโปร5 มีรูปแบบการพัฒนาใน 3 ระดับดังน้ี 

1) ลักษณะงานทั่วไป (General Skills) เช�น การพัฒนาหลักสูตรการบริหารทรัพยากร
มนุษย5 การตลาด การบริหารโครงการ การส่ือสาร การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะการเป�น
ผู*นํา เป�นต*น จะส�งตัวบุคลากรไปอบรมร�วมกับมหาวิทยาลัยสิงคโปร5 หรือ วิทยาลัยข*าราชการพลเรือนของประเทศ
สิงคโปร5 จะเป�นหน�วยงานกลางรับผิดชอบให*บริการด*านการพัฒนาและฝYกอบรมให*แก�บุคลากรของรัฐทุกหน�วยงาน 

2) ลักษณะงานเฉพาะด*าน (Healthcare Skills) จะกําหนดหลักสูตรท่ีเป�นการอบรม
ร�วมกับ วิทยาลัยผู*นําด*านสุขภาพประเทศสิงคโปร5 (Healthcare Leadership College) ซ่ึงเป�นหน�วยงานท่ีอยู�
ภายใต*กระทรวงสาธารณสุขของประเทศสิงคโปร5 ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด*านเป�นผู*ทําหน*าที่ให*บริการฝYกอบรม
เพื่อเตรียมบุคลากรให*มีความพร*อมในการเป�นผู*บริหารต�อไปในอนาคต 

3) ลักษณะเทคนิคเฉพาะด*าน (Special list) โดยหน�วยงานฝYกอบรมในองค5กรเป�นผู*
ให*บริการ ซ่ึงหน�วยงานจะมีความรู* ความเข*าใจและความถนัดในเรื่องภารกิจหน*าที่ความรับผิดชอบของหน�วยงานเป�น
การเฉพาะอยู�แล*ว 
  ผลจากการศึกษาภายในประเทศและต�างประเทศสามารถนํามาปรับใช*การเตรียมการด*านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับสภาวะสังคมผู*สูงอายุของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดังน้ี 
  1. การวางแผนการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานต*องมีการ
วิเคราะห5ประเด็นป2ญหาด*านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่แท*จริงของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและนํามา
กําหนดแผนกลยุทธ5 โครงการ กิจกรรม ท่ีแก*ไขป2ญหาดังกล�าว มิใช�กําหนดเพียงเพื่อตอบตัวช้ีวัดของหน�วยเหนือ
ต�างๆ ซึ่งแผนกลยุทธ5ด*านการบริหารทรัพยากรบุคคลต*องมีลักษณะสําคัญ คือ 

1.1 ต*องมีประเด็นยุทธศาสตร5ที่มองไปสู�อนาคตขององค5กรที่ชัดเจน 
1.2 เน*นการมีส�วนร�วมของคนในองค5กร ในเรื่องของการรับรู*ประเด็นยุทธศาสตร5ขององค5กรที่

จะมุ�งสู�อนาคต และการมีส�วนร�วมในการดําเนินการต�างๆ ตามกิจกรรม โครงการ เพื่อให*ผลสัมฤทธ์ิตามแผนกลยุทธ5 
2. การสรรหาและรักษาไว*ของกลุ�มคนศักยภาพสูง 

2.1 องค5กรต*องส�งเสริมให*บุคลากรมุ�งทํางานให*เกิดประสิทธิผลต�อองค5กรอย�างชัดเจน ด*วย
ความทุ�มเท อุทิศแรงกายและแรงใจเพื่อให*ผลงานเป�นไปตามเปKาหมายขององค5กร โดยมีมุ�งเน*นให*เกิดความรู*สึกว�า



 
 

ตนเป�นส�วนหน่ึงของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งจะผลให*เกิดความรัก ผูกพัน และจงรักภักดีต�อองค5กรอย�าง
แท* และปฏิบัติงานอย�างมีคุณธรรมและจริยธรรมในหัวใจ 

2.2 สร*างระบบการหมุนเวียนงานต�างๆ ให*หลากหลายมากข้ึน โดยเฉพาะงานโครงการ
กิจกรรมซึ่งเป�นภารกิจหลักของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน หรืออาจจะมีการเวียนงานกับระหว�างกระทรวง ใน
ระดับบริหาร และหมุนเวียนงานกันในระดับกรมในระดับอํานวยการ ซึ่งจะเป�นการเพิ่มเติมประสบการณ5ทํางานให*
มากข้ึน 

2.3 อบรมความรู*ใหม�ให*กับกลุ�มคนดังกล�าวน้ีอย�างสม่ําเสมอเพื่อเป�นการเพิ่มเติมความรู*ให*มาก
ข้ึน เช�น ความรู*ด*านกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวกับการทํางาน ระบบคอมพิวเตอร5 ฯลฯ โดยจะต*องมีหน�วยงานเจ*าภาพ
ที่ชัดเจน ซ่ึงจะส�งผลให*สามารถคิดผลผลิตงานใหม�ท่ีสอดคล*องกับการปรับเปล่ียนของโลกอนาคตได* เช�น  

1) กรณีหลักสูตรทั่วไปควรมีหน�วยงาน เช�น สํานักงาน ก.พ. ควรเป�นหน�วยงานกลาง 
รับผิดชอบในการฝYกอบรม เช�น หลักสูตรการพัฒนาข*าราชการบรรจุใหม� หลักสูตรนักบริหารระดับต*น ระดับกลาง  

2) หลักสูตรเฉพาะด*านหน�วยงานระดับกระทรวงต*องหน�วยงานฝYกอบรมกลางระดับ
กระทรวงเป�นเจ*าภาพรับผิดชอบ เช�น หลักสูตรพัฒนาเจ*าพนักงานตรวจแรงงาน หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
นักวิชาการแรงงาน เป�นต*น 

3) หลักสูตรท่ีมี ลักษณะเทคนิคเฉพาะต*องมีหน�วยงานฝYกอบรมของกรมน้ันเป�น
ผู*รับผิดชอบ เช�น หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเจ*าพนักงานตรวจความปลอดภัยในการทํางาน เป�นต*น 

2.4 ส�งเสริมให*เกิดการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่เป�นธรรม มี
สัมพันธ5กับผลการปฏิบัติงานของแต�ละบุคคลอย�างแท*จริง โดยใช*ระบบการประเมินผลแบบความสัมพันธ5ระหว�าง
ผลสัมฤทธ์ิของงานกับสมรรถนะ และนําผลสําเร็จของงานในปNป2จจุบันมากําหนดเป�นค�าฐานและสร*างค�าเปKาหมาย
แบบสะสมของปNถัดไปเรื่อยๆ 

2.5 มีแผนเส*นทางความก*าวหน*าในสายอาชีพ (Career Path) สําหรับกลุ�มคนมีศักยภาพที่
ชัดเจนเม่ือปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามท่ีกําหนดจะได*รับการส�งเสริมให*ก*าวหน*าในตําแหน�งอย�างไร และคํา
บรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของกลุ�มคนท่ีมีศักยภาพสูงอย�างชัดเจน โดยจะต*องระบุรายละเอียดว�าเมื่อ
ดํารงตําแหน�งน้ันจะต*องปฏิบัติงานอะไร ลักษณะงานที่ปฏิบัติเป�นอย�างไร สังกัดหน�วยงานไหน และมีสายการ
บังคับบัญชาอย�างไร ทั้งน้ีอาจรวมไปถึงจะได*รับเงินเดือนหรือเงินค�าตอบแทนอย�างไร   

2.6 ส�งเสริมให*เกิดการเลื่อนให*ดํารงตําแหน�งที่สูงขึ้น โดยเน*นที่ความรู*และความสามารถที่
ชัดเจน ซึ่งจะต*องมีผลการปฏิบัติงานในรอบ 3 ปNท่ีผ�านมาอยู�ในระดับดีเด�นมาประกอบการเล่ือนข้ันให*สูงข้ึน  
 

 
 
 

 



 
 

“การเตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการท8องเท่ียวและกีฬา” 

 
ศิริธร นาคทั่ง 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการท)องเที่ยวและกีฬา 

 

1. บทนํา สภาพป จจุบันและป ญหา 

  สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬาเป�นหน�วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวง     การ
ท�องเที่ยวและกีฬา ก�อต้ังข้ึนใหม�เมื่อปN พ.ศ. 2545 ต้ังแต�ก�อต้ังหน�วยงานมา 12 ปN สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ท�องเที่ยวและกีฬาไม�เคยได*รับการจัดสรรอัตรากําลังเพิ่มข้ึนเลย ต�อมาในปNงบประมาณ 2557 ได*รับการจัดสรร
อัตรากําลังข*าราชการเพิ่มข้ึน จํานวน 40 อัตรา จึงเร่ิมมีการเป�ดสอบบรรจุข*าราชการเพื่อสรรหาและเลือกสรรคน
รุ�นใหม�ๆ เข*ามารับราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงท�องเที่ยวและกีฬา  

 ป2จจุบันสํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬาก็เป�นอีกหน�วยงานหน่ึงจากหลาย
หน�วยงานที่ประสบป2ญหาในเรื่องโครงสร*างอายุข*าราชการและการเกษียณอายุของข*าราชการพลเรือนสามัญ            
ที่จะเพิ่มสูงข้ึนในอีกไม�ก่ีปNข*างหน*าน้ี อันเน่ืองมาจากหน�วยงานไม�มีการสรรหาบุคลากรรุ�นใหม�เข*ามาในระบบ
ราชการในช�วงเวลาหลายปNท่ีผ�านมา โดยจะส�งกระทบในเรื่องช�องว�างระหว�างอายุของข*าราชการรุ�นแรกกับ
ข*าราชการรุ�นใหม�ในเรื่องการเรียนรู*และการส่ังสมประสบการณ5ในงาน และยังไม�สามารถเจริญเติบโตและมี
ความก*าวหน*าในหน*าที่การงานได*หรือมีคุณสมบัติในเรื่องการระยะเวลาการดํารงตําแหน�งในการเล่ือนข้ึนเพื่อ
แต�งต้ังให*ดํารงตําแหน�งท่ีสูงข้ึนได*ทันตามสถานการณ5ป2จจุบัน โดยจําแนกข*าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในแต�
ละปNงบประมาณดังน้ี 

จํานวนข*าราชการท่ีเกษียณอายุราชการในแต�ละปNงบประมาณ 2559-2561 

ปYงบประมาณ ประเภทตําแหน8ง ระดับ จํานวน รวม 
2559 บริหาร สูง 1 18 

  ต*น   
 อํานวยการ สูง 1  
  ต*น 8  
 วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 4  
  ชํานาญการ 3  
 ท่ัวไป ชํานาญงาน 1  



 
 

2560 บริหาร สูง 1 12 

  ต*น   
 อํานวยการ สูง   
  ต*น 4  
 วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 4  

  ชํานาญการ 2  
 ท่ัวไป ชํานาญงาน 1  

2561 บริหาร สูง 1 11 
  ต*น   
 อํานวยการ สูง   
  ต*น 4  
 วิชาการ ชํานาญการพิเศษ 3  
  ชํานาญการ 3  

2. ประเด็นความรู, ประสบการณ&ที่ได,รับจากการฝ1กอบรมที่นํามาใช,เพ่ือแก,ไขป ญหา 

    จากการที่ได*รับเข*ารับการอบรมหลักสูตรน้ีภายในประเทศระยะเวลา 3 วัน กับทีมวิทยากรของ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ทําให*ได*รับความรู* ได*รับทราบถึงเครื่องมือหรือเทคนิคใหม�ๆในการ
บริหารงานบุคคลท่ีเพิ่มมากข้ึน รวมถึงการได*แลกเปล่ียนความรู*และมุมมองใหม�ๆจากเพื่อนร�วมรุ�นและวิทยากร 
รวมทั้งการศึกษาดูงานในต�างประเทศในหลักสูตรน้ี มีองค5ความรู*และประสบการณ5ที่สามารถนํามาประยุกต5ใช*การ
แก*ไขป2ญหาดังน้ี 

    2.1 บริษัท F&N (Fraser & Neave Group) โดยทางบริษัทได*ให*ความสําคัญกับทุนมนุษย5ใน
องค5กรเป�นอันดับแรก โดเริ่มต้ังแต� 
   กระบวนการที่หน่ึง การสรรหาและการคัดเลือก (Recruitment & Selection) โดยการสรรหา
บุคคลจากภายในและภายนอกองค5กรเพื่อให*ได*คนเก�งและมีความเหมาะสมกับความต*องการขององค5กรมากที่สุด  
   กระบวนการท่ีสอง ก็คือการบริหารกําลังคนคุณภาพและการสืบทอดตําแหน�ง (Talent 
Management & Succession Plan) ได*มีการวางแผนการสืบทอดตําแหน�ง 3 กระบวนการ ประกอบด*วย การ
ระบุตําแหน�งที่มีความสําคัญ การระบุกําลังคนคุณภาพ การพัฒนาและการติดตามกําลังคนคุณภาพ มีการออกแบบ
เครื่องมือ/กระบวนการเป�นไปตามความต*องการและมีสมรรถนะที่เหมาะสมในองค5กร  
   กระบวนการที่สาม การฝYกอบรม การพัฒนา และการให*รางวัล (Training Development and 
Reward System) โดยใช*หลักการฝYกอบรม 70/20/10 (From Job/From People/From Courses) และมีการ
สร*างตัวช้ีวัดในการพัฒนา (KPI for Development) แบบมีหลักเกณฑ5โดยคํานึงถึงผลลัพธ5ท่ีแท*จริง เพื่อให*บรรลุ
วัตถุประสงค5และเปKาหมายขององค5กร 



 
 

   2.2 Health Promotion Board : HPB เป�นหน�วยงานท่ีมีภารกิจในการเสริมสร*างสุขภาพและ
การปKองกันโรคของประเทศสิงคโปร5 โดยมีแนวทางด*านการบริหารทรัพยากรมนุษย5 ดังน้ี  
      - การฝYกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การดําเนินการร�วมกับหน�วยงานอ่ืนสําหรับตําแหน�งท่ีมี
ลักษณะงานท่ัวไป (General Skill) โดยจะส�งไปฝYกอบรมกับหน�วยงานท่ีให*บริการด*านการพัฒนาและฝYกอบรม คือ 
มหาวิทยาลัยสิงคโปร5 และ Civil Service College สําหรับตําแหน�งที่มีลักษณะงานเฉพาะด*าน (Healthcare Skill) 
โดยจัดส�งบุคลากรไปฝYกอบรมกับ Healthcare Leadership College และดําเนินการเอง โดยการสร*างโปรแกรม
และการพัฒนาที่เหมาะสมกับบุคลากรภายในองค5กร เช�น การจัดอบรม Conference  การส�งไปอบรมและศึกษาดู
งานที่ต�างประเทศ 
      - การเตรียมความพร*อมในเรื่องการสืบทอดตําแหน�ง โดยให*ความสําคัญกับการสร*างและพัฒนา
คนเพื่อให*มีความพร*อมในการสืบทอดตําแหน�งท่ีสําคัญขององค5กรแทนผู*ท่ีจะเกษียณอายุในอนาคต  คือ ระดับ
บริหาร สร*างวัฒนธรรมในการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เป�นการหมุนเวียนงานในกลุ�มงานท่ีลักษณะ
คล*ายคลึงกัน (Job Family) เพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวและการเรียนรู*ส่ิงใหม� คือ การโยกย*ายระดับ
ผู*อํานวยการจะไม�มีการย*ายผู*บริหารของแต�ละหน�วยงานพร*อมกันท้ังหมด ซึ่งหากมีการโยกย*ายในระดับ
ผู*อํานวยการ ก็จะไม�มีการโยกย*ายในระดับรองผู*อํานวยการ  ในส�วนระดับปฏิบัติการจะเน*นการพัฒนาที่
หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน เช�น Formal Training ,On The Job 
Training การจัดระบบพี่เล้ียงและสอนงาน เป�นต*น 
       - การบริหารคนเก�งในองค5กร การค*นหาคนเก�งจะพิจารณาใน 2 องค5ประกอบ ได*แก� ผู*มีผล
การปฏิบัติงานสูง และผู*มีศักยภาพสูง  เพื่อเตรียมความพร*อมในการบริหารจัดการ และพัฒนาสู�ตําแหน�งผู*บริหาร
ในอนาคต รวมถึงการบริหารและพัฒนาคนเก�งในองค5กรในลักษณะของการดําเนินการในทางลับ (Secret 
Program)  
   2.3 วิทยาลัยข,าราชการพลเรือนประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร& (Civil Service College 
Singapore : CSC) ซึ่งเป�นหน�วยงานที่ทําหน*าที่ด*านการบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศสิงคโปร5 เป�น
หน�วยงานภายใต* Public Service Division (PSD) ทําหน*าท่ีเป�นสถาบันหลักของภาครัฐสําหรับการฝYกอบรม การ
เรียนรู* การวิจัยและการพัฒนา  โดยการบริหารทรัพยากรบุคคลของ CSC เริ่มต้ังแต�กระบวนการสรรหา 
(Recruitment) เป�นอันดับแรกโดยการสร*างแรงดึงดูดใจ  โดยใช*หลักการสรรหาคนท่ีดีท่ีสุดสําหรับตําแหน�งงาน 
เน*นความเป�นธรรม กระบวนการถัดมา คือ การบริหารผลการปฏิบัติการ (Performance Management) โดยเริ่ม
จากการวางแผน การควบคุม การประเมิน การพัฒนา และทุกข้ันตอนของกระบวนการมีการให*ข*อมูลย*อนกลับ
เสมอ  กระบวนการฝNกอบรมและพัฒนา (Training and Development) มีความเช่ือว�าทุกคนมีสิทธิที่จะได*รับการ
พัฒนา และทุกคนมีทักษะและความสามารถท่ีจะถูกพัฒนาอย�างเต็มท่ี และการฝYกอบรมจะสร*างวัฒนธรรมแห�งการ
เรียนรู*อย�างต�อเน่ือง เช�น Project work , Attachments, Study trips และ on the-job training และ
กระบวนการการให*รางวัลและการยอมรับ (Rewards and Recognition) คือ กําหนดค�าจ*างให*เท�ากับอัตราจ*างใน
ตลาดแรงงาน และค�าจ*างต*องเช่ือมโยงกับผลการปฏิบัติงาน  



 
 

    CSC มีแนวทางในการบริหารจัดการกลุ�มมีผู*มีศักยภาพสูง (Talent) ภายใต*ค�านิยมร�วมกัน คือ 
ความซื่อสัตย5 การบริการ และความเป�นเลิศ โดยมีรูปแบบการพัฒนาผู*มีศักยภาพสูง เช�น Milestone 
Programmes, Postgraduate Sponsorship, Coaching, Mentoring, Community Attachments และมี
วิธีการรักษา เช�น Meaningful Career Opportunities, Leadership renewal  

3. การวิเคราะห&เพื่อประยุกต&ใช,ประเด็นความรู,ประสบการณ&จากการฝ1กอบรมเพ่ือแก,ไขป ญหาและข,อเสนอ
แนวทางการจัดการกับป ญหาหรือการปรับเปล่ียน 

    จากสภาพการณ5ดังกล�าว จะเป�นป2ญหาสําคัญอย�างย่ิงของในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬาจะทําอย�างไร ในการท่ีจะเตรียมบุคลากรของหน�วยงานให*มีความ
พร*อมในการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล*น้ี คือ การดําเนินการต�ออายุการเป�นผู*นํา (Leadership 
renewal) หรือการขอขยายเวลาการเกษียณอายุราชการสําหรับตําแหน�งประเภทผู*บริหารหรือตําแหน�งที่มีลักษณะ
งานเช่ียวชาญเฉพาะด*าน รวมถึงการโดยให*ข*าราชการผู*ที่ มีความรู*  ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และ

ประสบการณ5สูงมาทําหน*าที่เป�นผู*สอนงาน (Coaching) และการเป็นพี�เลี �ยง (Mentoring) ให้กับข้าราชการรุ่น
ใหม่ได้เรียนรู้ถงึกระบวนการ วิธีการ แนวทางปฏิบตัิที�ถกูต้องในการปฏิบัติงานในตําแหน่งนั �นๆ  และการเพิ่มพูน
ประสบการณ5และเรียนรู*จากการปฏิบัติงานจริง (On-the-job training) และหน�วยงานจะต*องให*ความสําคัญกับ
การสร*างและพัฒนาบุคลากรให*มีความพร*อมในการสืบทอดตําแหน�งท่ีสําคัญของหน�วยงานเพื่อให*ได*คนเก�งมา
ทดแทนผู*ท่ีจะเกษียณอายุในอนาคตอันใกล* 

    จากสภาพการณ5ดังกล�าวข*างต*นท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬากําลังประสบอยู�
ในป2จจุบันน้ัน ข*าพเจ*าได*นําความรู*และประสบการณ5ที่ได*รับจากการศึกษาดูงาน มาจัดทําเป�นข*อเสนอแนวทางการ
จัดการกับป2ญหา ดังน้ี 

  1. การต8ออายุการเป4นผู,นํา (Leadership renewal)  
   จากสภาพป2ญหาดังกล�าว ตําแหน�งท่ีจะเกษียณอายุราชการของหน�วยงานในอีก 3 ปNข*างหน*า 
ส�วนใหญ�จะเป�นตําแหน�งประเภทอํานวยการ จนถึงตําแหน�งประเภทบริหาร เน่ืองจากเป�นตําแหน�งท่ีมีความสําคัญ
ในการบริหารจัดการภายในสํานักงานและยังเป�นหัวหน*าหน�วยงานในระดับจังหวัด ระดับกรมอีกด*วย ซึ่งบุคคล
เหล�าน้ีเป�นผู*มีความรู* ความสามารถ ส่ังสมความเช่ียวชาญและประการณ5ในการทํางานมานานเป�นเวลาหลายสิบปN 
ทั้งน้ี สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬาอาจจะนําวิธีการต�ออายุผู*นํา (Leadership renewal) สําหรับ
ตําแหน�งบริหารหรือตําแหน�งท่ีมีลักษณะงานเช่ียวชาญเฉพาะด*าน และมีความสําคัญเป�นพิเศษ โดยการเสนอขอ
อนุมัติขยายอายุเกษียณให*ข*าราชการจากเดิม 60 ปN เพิ่มเป�น 62 ปN หรือ 64 ปN เป�นต*น ซ่ึงในกรณีน้ี ประเทศ
มาเลเซีย มีการขยายอายุเกษียณของข*าราชการเป�น 63 ปN ประเทศสิงคโปร5 และประเทศญ่ีปุ{น มีการขยายอายุ
เกษียณของข*าราชการเป�น 65 ปN ตามลําดับ 



 
 

  2. การสอนงาน (Coaching) และการเป็นพี
เลี �ยง (Mentoring)  และการพัฒนาทักษะด,วย
การฝ1กอบรมในงาน (On-the-job training) 

    จากสภาพป2ญหาในเรื่องอายุของข*าราชการรุ�นแรกกับข*าราชการรุ�นใหม� จะมีช�องว�างระหว�างวัย
ค�อนข*างสูง ซึ่งพบว�าบุคลากรรุ�นแรกเป�นกลุ�ม Baby Boomers ได*มีการส่ังสมความรู* ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ5ในการทํางานที่ปฏิบัติมาเป�นระยะเวลานานมาก หากบุคคลเหล�าน้ีจะต*องเกษียณอายุราชการไป            
ในระยะเวลาอันใกล*น้ี  ก็จะทําให*การปฏิบัติงานของหน�วยงานไม�มีความต�อเน่ือง ท้ังน้ี ก็เห็นควรให*ข*าราชการรุ�น
แรกนําระบบการสอนงาน (Coaching) และการเป�นพี่เล้ียง (Mentoring) มาเป�นเครื่องมือหรือเทคนิคท่ีจะช�วย
ส�งเสริมการเรียนรู*ให*กับข*าราชการรุ�นใหม�ได*มีความรู* ความสามารถ ทักษะ และสามารถปฏิบัติงานที่ได*รับ
มอบหมายได*เป�นอย�างดี  อีกท้ัง หน�วยงานต*องมุ�งพัฒนาบุคลากรโดยให*มีการฝYกอบรมในงาน (On-the-job 
training) และการมอบหมายงานท่ีท*าทายและให*โอกาสในการทํางานที่มีความหลากหลาย (Meaningful Career 
Opportunities) มากข้ึน เพื่อมีผลการปฏิบัติงานดีข้ึน และหน�วยงานก็มีความพร*อมที่จะรองรับการเปล่ียนแปลงที่
จะเกิดข้ึนในอนาคตอีกด*วย 

  3. การสืบทอดตําแหน8ง (Succession plan) 

   จากสภาพป2ญหาจะเกิดข้ึนในอนาคตท่ีจะมีข*าราชการที่เกษียณอายุราชการในปNงบประมาณ 
2559-2561 มีจํานวนมาก และส�วนใหญ�เป�นตําแหน�งผู*บริหาร ซึ่งมีความสําคัญในการบริหารจัดการและขับเคล่ือน
องค5กรไปสู�เปKาหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬาควรจะให*ความสําคัญกับการสร*างและพัฒนา
คนรุ�นใหม�เพื่อให*มีความพร*อมในการสืบทอดตําแหน�งที่สําคัญขององค5กร และเพื่อให*ได*คนเก�งมาทดแทนผู*ท่ีจะ
เกษียณอายุในอนาคตอันใกล* โดยใช*หลักการของ HPB คือ การเตรียมความพร*อมในเรื่องการสืบทอดตําแหน�งใน
ระดับบริหาร (Higher Level) สร*างให*มีวัฒนธรรมในการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการปรับตัวและการเรียนรู*ส่ิงใหม�จากสภาพแวดล*อมการทํางานใหม� โดยมีนโยบายให*คนสามารถโยกย*ายหรือ
หมุนเวียนงานได* กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมไว* 2 ปN จึงขอจะสับเปล่ียนหมุนเวียนงานได* และจะ
ไม�มีการโยกย*ายผู*บริหารของแต�ละหน�วยงานพร*อมกันทั้งหมด หากมีการโยกย*ายในระดับผู*อํานวยการ ก็จะไม�มี
การโยกย*ายในระดับรองผู*อํานวยการ เพื่อให*หน�วยงานยังคงสามารถปฏิบัติงานได*อย�างต�อเน่ือง 

4. บทสรุป 

    ในอนาคตอีกไม�ก่ีปNข*างหน*าน้ี สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬาจะต*องมีการ
ปรับเปล่ียนบุคลากรจากรุ�นหน่ึงไปสู�อีกรุ�นหน่ึงซึ่งจะทําให*เกิดการสูญเสียบุคลากรผู*ท่ีมีความรู*ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญในหน�วยงานไป ก็จะทําให*การปฏิบัติงานขององค5กรขาดความต�อเน่ือง หากจะได*นําแนวทางท่ีผู*เขียนได*
นําเสนอมาดําเนินการพัฒนาบุคลากรในองค5กร ก็จะเป�นประโยชน5อย�างย่ิงในการบริหารงานบุคคลก็จะเป�นระบบ
มากข้ึน การพัฒนาสมรรถนะของตัวบุคลากรเองในทุกระดับไม�ว�าจะเป�นระดับปฏิบัติการ จนถึงระดับบริหารให*เป�น
คนเก�งตามที่หน�วยงานต*องการ และยังส�งผลต�อความสําเร็จขององค5กรอีกด*วย  
 



 
 

แนวทางการเสริมสร,างประสิทธิภาพในการสรรหาและเลอืกสรร 
กําลังคนคุณภาพเข,าสู8ระบบราชการ 

 
สุภร ปุริสังคหะ  

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
สํานักงาน ก.พ. 

 

1.  บทนําและสภาพป ญหา 

ตามยุทธศาสตร5ชาติ ระยะ 20 ปN มีเปKาประสงค5หลัก คือ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ซ่ึงถือ

ว�าเป�นคติพจน5ประจําชาติ โดยที่สํานักงาน ก.พ. เป�นองค5กรกลางด*านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพล
เรือน จึงได*กรอบยุทธศาสตร5การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ สํานักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ�งเน*น
ยุทธศาสตร5ท่ี 6 ของกรอบยุทธศาสตร5ชาติ 20 ปN ด*านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่ง
มีจุดประสงค5เพื่อตอบสนองความต*องการของประชาชนอย�างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล          มีความคุ*มค�า 
โปร�งใส และเกิดความเป�นธรรมในการให*บริการสาธารณะและเพื่อให*สอดคล*องกับทิศทางและบริบทการ
เปล่ียนแปลงของโลก (ยุทธศาสตร5สํานักงานคณะกรรมการข*าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระยะ 20 ปN (พ.ศ. 2560 – 
2579)) และกําหนดวิสัยทัศน5ในการดําเนินการตามยุทธศาสตร5ข*างต*นว�า “ให*การรับราชการเป�นทางเลือกแรกและ
ทางเลือกสุดท*ายของการประกอบอาชีพสําหรับคนเก�งที่มีจิตสาธารณะและให*โลกหันมาศึกษาดูงานการปฏิรูป
ระบบบริหาร” 

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป�นกระบวนการท่ีสําคัญอย�างย่ิง ซึ่งอาจเปรียบเสมือน “ประตู
ด�านแรก” ในการสรรหาบุคคลที่เป�น “คนเก�ง คนดี” และมีความเหมาะสมเข*าสู�ระบบราชการ ดังน้ัน การให*
ความสําคัญต�อกระบวนการ “สรรหา” ซึ่งถือว�าเป�นเครื่องมือในการเฟKนหา “กําลังคนคุณภาพ” ที่ เป�น                
“คนเก�งและคนดี” จึงถือว�าเป�นส่ิงท*าทายอย�างย่ิง ทั้งน้ี เพื่อให*ภาคราชการสามารถดึงดูดคนคุณภาพใน
ตลาดแรงงานได*ก�อนหรือทันคู�แข�งในตลาดแรงงาน ซ่ึงในป2จจุบันก็คือภาคเอกชน  

ในบริบทของการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข*ารับราชการในป2จจุบัน ประกอบด*วย                
3 ช�องทางหลัก คือ การสอบแข�งขัน การคัดเลือกและการบรรจุบุคคลที่มีความรู* ความสามารถและความชํานาญ
งานสูง ภายใต*ระเบียบ หลักเกณฑ5 ต�างๆ ท่ี ก.พ. กําหนด เพื่อให*ส�วนราชการใช*เป�นแนวทางในการดําเนินการ ซึ่ง
เป�นระเบียบ หลักเกณฑ5ท่ีเป�นมาตรฐานเดียวกัน อย�างไรก็ตาม หากพิจารณาในภาพรวมแล*วพบว�าข*าราชการส�วน
ใหญ�เข*าสู�ระบบราชการด*วยวิธีการสอบแข�งขัน และการคัดเลือก แต�กลไกการสรรหาในป2จจุบันยังไม�สามารถคัด
กรองกําลังคนคุณภาพให*เข*าสู�ภาคราชการได*อย�างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เน่ืองจากระบบและกระบวนการ
ที่ล�าช*า อีกท้ังไม�สอดรับกับบริบทต�าง ๆ ที่เปล่ียนแปลงไป ประกอบกับกระบวนการสรรหาในป2จจุบันยังคงเป�นการ



 
 

สอบเพ่ือวัดความรู*
ความสามารถท่ัวไป  

(ภาค ก.)

สอบเพ่ือวัดความรู*
ความสามารถที่ใช*เฉพาะ
ตําแหน�ง (ภาค ข)

ความเหมาะสมกับตําแหน�ง 
(ภาค ค)

สอบเพื่อวัดความรู*
ความสามารถท่ีใช*เฉพาะ
ตําแหน�ง (ภาค ข)

สอบเพื่อวัดความรู*ความสามารถ
ทั่วไป  (ภาค ก.) 

รับสมัครปNละ 2 ครั้ง (ต.ค./มี.ค.)

ความเหมาะสมกับ
ตําแหน�ง (ภาค ค)

สรรหาในรูปแบบของการต้ังรับ และยังขาดกระบวนการคัดกรองและ “ดึงดูด” “คนดี” ให*เข*าสู�ภาคราชการ ดังน้ัน 
จึงมีความจําเป�นอย�างย่ิงที่สํานักงาน ก.พ. ในฐานะองค5กรกลางด*านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน 
จะต*องศึกษาวิเคราะห5และปรับเปล่ียนกระบวนการสรรหาและเลือกสรร รวมท้ังระเบียบหลักเกณฑ5ต�างๆ ให*สอดคล*อง
กับบริบทท่ีเปล่ียนไป เพื่อดึงดูดกลุ�มเปKาหมายและสามารถช�วงชิงกําลังคนคุณภาพจากคู�แข�งในตลาดแรงงานได* 

นอกจากน้ี ภาคราชการจะต*องปรับกระบวนทัศน5ในการสรรหาใหม� โดยปรับเปล่ียนการสรรหาให�เป?น “การสรรหาเชิง
รุก” รวมถึงสร�างเครื่องมือที่จะนํามาใช�ในการ                คัดกรองและ “ดึงดูด คนเก�ง คนดี” ที่เป?น “คนคุณภาพ” ให�
เข�าสู�ภาคราชการเพื่อขับเคล่ือนประเทศต�อไป  

ในท่ีน้ี จะขอกล�าวเฉพาะกระบวนการสรรหาและเลือกสรรด*วยวิธีการสอบแข�งขัน เท�าน้ัน โดย
ป2จจุบันมีกระบวนการดําเนินการ ดังน้ี 

แบบปกติ (ก � ข � ค) 

การสรรหาเชิงรุก (ข � ก � ค) 

 

จากที่กล�าวมาข*างต*นพบว�าสภาพป2ญหาในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข*ารับราชการ  สรุปได* 
ดังน้ี 

1. กลุ�มเปKาหมายยังไม�รู*จัก “ภาคราชการ”   
2. งานราชการยังไม�มีส่ิงท่ีดึงดูด “กลุ�มเปKาหมาย”มากนัก 
3. กระบวนการสรรหามีหลายข้ันตอน และใช* เวลาในการดําเนินการในภาพรวมนาน              

(10½ เดือนข้ึนไป) รวมทั้งมีระเบียบหลักเกณฑ5ท่ีเป�นข*อจํากัดในการสรรหา เช�น การกําหนดคุณสมบัติผู*สมัคร 
กล�าวคือ ภาค ก รับผู*ที่สําเร็จหรือกําลังจะสําเร็จการศึกษาในปNการศึกษาน้ันๆ ในขณะที่ภาค ข รับเฉพาะผู*ที่สําเร็จ
การศึกษาแล*วเท�าน้ัน ทําให*ภาคราชการไม�สามารถช�วงชิงกลุ�มคนคุณภาพได*ต้ังแต�สําเร็จการศึกษา 

4. ภาคราชการยังสรรหาคนที่เหมาะสมกับตําแหน�งงานได*ไม�มากนัก 

   มีค. – พ.ย.: 

1½ - 2  เดือน  2½ เดือน  1 - 1½ เดือน  



 
 

จากสภาพป2ญหาดังกล�าวข*างต*น จึงเป�นโจทย5ท่ีท*าทายในการแก*ป2ญหาดังกล�าว เพื่อหาคําตอบว�า 
“ทําอย�างไรให*เขารู*จักเรา” “ทําอย�างไรให*เขาสนใจเรา” “ทําอย�างไรที่จะช�วงชิงเขาได*ก�อนคู�แข�งในตลาดแรงงาน” 
และ “ทําอย�างไรท่ีจะได*กําลังคนคุณภาพที่เหมาะสมกับตําแหน�งงาน” 

2. การเรียนรู,และประสบการณ&จากการฝ1กอบรมที่นํามาใช,เพ่ือแก,ไขป ญหา 

 จากการฝYกอบรมในประเทศไทยและการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร5 ได*เรียนรู*เก่ียวกับการ
สรรหาและเลือกสรร โดยสรุป ดังน้ี 

2.1 การสรรหาและเลือกสรร (Recruitment & Selection) เป�นกระบวนการที่มีความสําคัญเป�น
อย�างย่ิง องค5กรช้ันนํามีความพิถีพิถันในการสรรหาและคัดเลือกเป�นอย�างมาก โดยใช*วิธีการ “เลือกเพชรออกจาก
กรวด” (สมบูรณ5 กุลวิเศษชนะ,เอกสารประกอบการสอน “การสรรหาและการคัดเลือก”, 2559) 

2.2 การทําให*คนรู*จักองค5กร โดยการสร*างแบรนด5 (Employer Branding) ซ่ึงอาจเป�นการเล�า
เรื่องหรือเล�าประสบการณ5 แต�ส่ิงที่สําคัญคือ เน้ือหาต*องเป�นความจริง เช่ือถือได* ตรงประเด็น โดดเด�นและสร*างแรง
บันดาลใจ (True, Credible, Relevant, Distinctive and Aspirational) นอกจากการสร*างแบรนด5แล*ว ยังต*องมี
การประชาสัมพันธ5ที่มีประสิทธิภาพอีกด*วย (สมบูรณ5 กุลวิเศษชนะ,เอกสารประกอบการสอน “การสรรหาและการ
คัดเลือก”, 2559 และ Pasona Singapore Pte Ltd.,2559)   

2.3 ป2จจัยท่ีมีผลต�อการประกอบอาชีพของคนรุ�นใหม� คือ เงินเดือน รองลงมาคือ ความก*าวหน*า
ในอาชีพและลักษณะงานท่ีตรงตามความถนัด สําหรับส่ิงที่นึกถึงระบบราชการในสายตาของคนรุ�นใหม� คือ ความ
ล�าช*า รองลงมา คือ ความยุ�งยากซับซ*อน ในขณะท่ีแหล�งข*อมูลที่ใช*สมัครงาน คือ Website ต�างๆ รองลงมา คือ 
งาน Job Fair (สมบูรณ5 กุลวิเศษชนะ,เอกสารประกอบการสอน “การสรรหาและการคัดเลือก”, 2559) ซึ่ง
สอดคล*องกับ Pasona Singapore Pte Ltd. ท่ีพบว�าเหตุผลการหางานใหม�ของคนสิงคโปร5 พบว�าร*อยละ 43 เรื่อง
อัตราเงินเดือนหรือสวัสดิการ รองลงมาร*อยละ 36 คือ เรื่องขาดความก*าวหน*าในอาชีพและต*องการความท*าทาย
ใหม�ๆ 

   2.4 กระบวนการสรรหา มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการที่เพิ่มเติมจากท่ีประเทศไทยใช*ในการสรร
หาและเลือกสรรบุคคลเข*ารับราชการ ดังน้ี 

1) สาธารณรัฐสิงคโปร5มีการทดสอบทางจิตวิทยา การสํารวจพฤติกรรมเบื้องต*น  และการ
ตรวจสอบและการประเมินโดยผู*เช่ียวชาญ (บริษัท F&N ( Fraser & Neave Group)) 

2) การสัมภาษณ5ด*วยวิธีการสัมภาษณ5เชิงพฤติกรรม (Competency – based interview) 
เป�นวิธีการท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก “พฤติกรรมในอดีตจะเป�นตัวทํานายที่ดีสําหรับพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในอนาคต” 
อย�างไรก็ตาม ลักษณะการปฏิบัติงานในตําแหน�งที่แตกต�างกันย�อมต*องการคนที่มีคุณลักษณะที่แตกต�างกันด*วย 
ดังน้ัน ควรมีการทําแบบทดสอบบุคคลิกภาพด*วย เช�น แบบตรวจวัดคุณลักษณะบุคคลิกภาพของมายเออร5 – บริกส5 



 
 

(The Myers – Briggs Type Indicator: MBTI) (สมบูรณ5 กุลวิเศษชนะ,เอกสารประกอบการสอน “การสรรหา
และการคัดเลือก”, 2559) 

2.5 เทคนิคการสรรหา 
1) Job Description เป�นส่ิงท่ีองค5กรต*องกําหนดให*ชัดเจนและสอดคล*องกับยุทธศาสตร5และ

ตําแหน�งงาน เพื่อให*ได*คนท่ีเหมาะสมกับตําแหน�งน้ันๆ (Pasona Singapore Pte Ltd.,2559) 
2) องค5กรต*องมีการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว ซึ่งเป�นกุญแจหลักในการสรรหาพนักงาน (Pasona 

Singapore Pte Ltd.,2559)   

3) การสรรหาเน*นการสร,างแรงดึงดูดใจ โดยมีหลักเกณฑ5 คือ สรรหาคนท่ีดีท่ีสุดสําหรับ
ตําแหน�งงาน เน*นความเป�นธรรม และผลการคัดเลือกมาจากคณะกรรมการสัมภาษณ5 (Civil Service College 
Singapore: CSC,2559)  

4) ฐานข*อมูลเป�นส่ิงสําคัญ ซ่ึงต*องครบถ*วนและทันสมัย สามารถนําไปใช*ได*ทันที (Pasona 
Singapore Pte Ltd.,2559)  

5) การประชาสัมพันธ5ข�าวสารต�างๆ ต*องใช* Social Media ให*มากข้ึน หรือ Linked in 
(Pasona Singapore Pte Ltd.,2559) 

นอกจากการสรรหาและเลือกสรรแล*ว ยังมีองค5ความรู*ท่ีเป�นประโยชน5ในการนํามาใช*ในการ
ปรับโฉมการสรรหาและเลือกสรรของสํานักงาน ก.พ. โดยเป�นการศึกษาดูงานที่ Nanyang Technological 
University: NTU ซึ่งกล�าวถึง The Public Service in 21st Century (PS21) ว�าสาธารณรัฐสิงคโปร5จะฝYกให*
บุคคลากรรองรับต�อการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งจะเป�นแรงขับเคล่ือนภาครัฐของสิงคโปร5ใน         3 
มิติ คือ People, System และ Customer โดยในส�วนของการพัฒนาคน เน*นท่ีการส�งเสริมให*เกิด Innovation 
โดยใช*หลักการ Work Improvement Team (WITs) และ Suggestions (ทุกข*อเสนอแนะล*วนมีคุณค�า) สุดท*าย
คือการให*รางวัลสําหรับผลงานท่ีมีความโดดเด�น นอกจากน้ี ยังส�งเสริมให* Staff เกิดความผูกพันในองค5กรด*วย ใน
ส�วนของ Systems ใช*หลัก Smart Regulation โดยใช*ยุทธศาสตร5ในการแก*ป2ญหา (Strategies to cut red 
tape) และหลักการยกระดับมาตรฐานองค5กร โดยใช*เครื่องมือในการประเมินมาตรฐาน และผลักดันให*การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามท่ีมาตรฐานน้ันๆ กําหนดไว* 

3. การวิเคราะห&และการนําความรู,และประสบการณ&มาประยุกต&ใช,ในการแก,ไขป ญหาต8างๆ รวมทั้ง ข,อเสนอ 

   จากวิสัยทัศน5ของสํานักงาน ก.พ. ท่ีกําหนดว�า “ให*การรับราชการเป�นทางเลือกแรกและทางเลือก
สุดท*ายของการประกอบอาชีพสําหรับคนเก�งท่ีมีจิตสาธารณะและให*โลกหันมาศึกษาดูงานการปฏิรูประบบบริหาร” 

แต�สถานการณ5ป2จจุบันกลับพบว�าภาคราชการกําลังประสบป2ญหาการขาดแคลนกําลังคนคุณภาพ เน่ืองจากภาค

ราชการสูญเสียโอกาสในการช�วงชิงกําลังคนคุณภาพในตลาดแรงงานภายในประเทศ จึงมีความจําเป?นอย�างยิ่ง ที่ภาค
ราชการต�องตระหนักและให�ความสําคัญในการ “สรรหาและคัดเลือก” เพื่อเฟGนหา      “คนเก�งและคนดี” เข�าสู�ระบบ



 
 

ราชการเพื่อขับเคล่ือนประเทศต�อไป หรือ “เลือกเพชรออกจากกรวด” (สมบูรณ5 กุลวิเศษชนะ,เอกสารประกอบการ
สอน “การสรรหาและการคัดเลือก”, 2559) ดังน้ัน เพื่อให*เกิดการเปล่ียนโฉมใหม�ของการสรรหาและเลือกสรร ทั้ง
ในเรื่องการดึงดูดคนคุณภาพ รวมท้ังเพิ่มโอกาสในการเลือกคน               ที่เหมาะสม ซ่ึงต*องใช*กลยุทธ5ในการแย�ง
ชิงคนคุณภาพจากคู�แข�งในตลาดแรงงาน (ภาคเอกชน) จึงขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงเร่ืองต�างๆ ดังน้ี 

3.1 การดึงดูดคนคุณภาพเข,าสู8ระบบราชการ ด*วยวิธีการ ดังน้ี 

1)  ทําให,เขารู,จักเรา โดยการสร*าง Employer Branding (สมบูรณ5 กุลวิเศษชนะ,เอกสาร
ประกอบการสอน “การสรรหาและการคัดเลือก”, 2559 และ Pasona Singapore Pte Ltd)  ให*คนรู*จักโดย
วิธีการต�างๆ เช�น Open House เดือนละ 1 ครั้ง ให*นักศึกษาท่ีสนใจเข*ามาเรียนรู*ภาพรวมการทํางานของส�วน
ราชการ การรับนักศึกษาฝYกงาน การจัดประกวดคลิปที่ส่ือความหมายถึงองค5กรในมุมมองของคนรุ�นใหม� เป�นต*น 
ทั้งน้ี ต*องมีการประชาสัมพันธ5การดําเนินงานผ�านส่ือต�างๆ อย�างต�อเน่ือง โดยเฉพาะช�องทาง Social Media เพื่อให*
กลุ�มเปKาหมายซึ่งเป�นคนรุ�นใหม�สามารถเข*าถึงข*อมูลได*ไม�ยากนัก นอกจากการสร*าง           แบรนด5ของส�วน
ราชการต�างๆ แล*ว สํานักงาน ก.พ.ในฐานะองค5กรกลาง จะต*องสร*างแบรนด5ข*าราชการให*             ติดตลาดด*วย
เช�นกัน 

2) ทําให,เขาสนใจเรา โดยการเพิ่มช�องทางการเข*าถึงกลุ�มเปKาหมาย โดยใช*หลัก Employee 
Referral (สมบูรณ5 กุลวิเศษชนะ,เอกสารประกอบการสอน “การสรรหาและการคัดเลือก”, 2559) และการ
ประชาสัมพันธ5ผ�าน Social Media 

3.2 การเพิ่มโอกาสในการเลือกคนที่เหมาะสม โดยการปรับระเบียบหลักเกณฑ5เก่ียวกับการสรร
หาและเลือกสรรให*ทันสมัย (อ*างอิง: NTU: แนวคิด PS21 (The Time of Change) ทุกอย�างเปล่ียนแปลงไปตาม
กาลเวลา และการปรับเปล่ียนบทบาทของภาครัฐ) โดยวิธีการระดมสมองจากข*าราชการด*านสรรหาจากทุกองค5กร 
และ HR ด*านสรรหาจากภาคเอกชน (NTU: แนวคิดของ PS21 ในเรื่อง Innovate ในส�วนของ WITs และ เรื่อง 
System: Smart Regulation � Strategies to cut red tape โดยใช*แนวทาง ZIP (Zero in Process) และ 
Rule Review Process) สําหรับในเบื้องต*นขอเสนอในประเด็นเก่ียวกับ 

 

ประเด็น ป จจุบัน ข,อเสนอ 

1) คุณสมบัติผู,สมัครสอบ 

• ความรู*ความสามารถ
ท่ัวไป 

 

กําลังศึกษาช้ันปNสุดท*ายหรือ
สําเร็จการศึกษา 

 

กําลังศึกษาช้ันปNท่ี 3 หรือช้ันปN 4 หรือสําเร็จการศึกษา
แล*ว 

o สอบ เ พื่ อ วั ดค วา ม รู*
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่ ใ ช*
เฉพาะตําแหน�ง  

สําเร็จการศึกษา กําลังศึกษาช้ันปNสุดท*ายหรือสําเร็จการศึกษา 



 
 

ประเด็น ป จจุบัน ข,อเสนอ 

2) การนํ าผลการสอบ
เ พ่ื อ วั ด ค ว า ม รู,
ความสามารถทั่วไป
ไปใช, 

ผลกา รสอบจะมี ผล เ มื่ อ
ผู*สมัครสําเร็จการศึกษาใน
ระดับท่ีสมัครสอบเท�าน้ัน 

เป�ดโอกาสให*ผู*สมัครเลือกสมัครในระดับการศึกษาท่ี
ต*องการ โดยไม�จําเป�นต*องสําเร็จการศึกษาในระดับท่ีสอบ
ผ�าน และผลการสอบสามารถนําไปใช*สมัครสอบใน
ข้ันตอนต�อไปได*  (ภาค ข)เช�น ผู* ท่ี กําลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาจสอบ “ผ�าน”ภาค ก.ในระดับปริญญาโท 
เป�นต*น 

3) กระบวนการสรรหา   

• กา รประกาศ รับ
สมัครสอบแข�งขัน 

เมื่อมีตําแหน�งว�าง ส�วนราชการจัดทําแผนอัตรากําลังอย�างเป�นระบบและ
ดําเนินการสรรหาได*ก�อนโดยไม�ต*องรอจนถึงเดือนตุลาคม 
ท้ังน้ี เพื่อบรรจุและแต�งต้ังบุคคลในตําแหน�งที่ว�างได*ในทันที 

• การสอบแข8งขัน 
o ส อ บ เ พื่ อ วั ด

ความรู*ความสามารถทั่วไป 

o สอบวัดความรู*
ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ ฉ พ า ะ
ตําแหน�ง  

 
 

o สอบ วัดความ
เหมาะสมกับตําแหน�ง 
 
 

 
 

สอบข*อเขียน 
 

สอบ ข* อ เ ขี ยน  ก า รสอ บ
ปฏิบัติหรือสอบโดยวิธีอ่ืน 
 

 
 
 

สัมภาษณ5หรือวิธีอ่ืน 

 
 

สอบข*อเขียนผ�านระบบ Electronic  
 

เหมือนเดิม และเพิ่มการทําแบบทดสอบบุคคลิกภาพ เช�น 
แบบตรวจวัดคุณลักษณะบุคคลิกภาพของมายเออร5 – 
บริกส5 (The Myers – Briggs Type Indicator: MBTI)
เน่ืองจากลักษณะการปฏิบัติงานในตําแหน�งที่แตกต�างกัน
ย�อมต*องการคนที่มีคุณลักษณะท่ีแตกต�างกันด*วย 
วิธีการสัมภาษณ5เชิงพฤติกรรม (Competency – based 
interview) เป�นวิธีการท่ีเหมาะสม เน่ืองจาก “พฤติกรรม
ในอดีตจะเป�นตัวทํานายท่ีดีสําหรับพฤติกรรมที่เกิดข้ึนใน
อนาคต” (สมบูรณ5 กุลวิเศษชนะ,เอกสารประกอบการ
สอน “การสรรหาและการคัดเลือก”, 2559) 

4) การบรรจุและแต8งต้ัง บรรจุได*ทันทีตามลําดับการ
สอบแข�ง ขันได*  เ น่ืองจาก
ผู*สมัครสําเร็จการศึกษาแล*ว 

กรณีสําเร็จการศึกษา: บรรจุได*ตามลําดับท่ีสอบแข�งขันได* 
กรณีกําลังศึกษา : เสนอ 2 ทางเลือก คือ 

• บรรจุหลังเรียนจบ ถึงแม*จะบรรจุคนที่ได*ลําดับถัดไป
แล*วก็ตาม ก็สามารถย*อนกลับมาบรรจุได*ถ*าบัญชียัง
ไม�หมดอายุ หรือ 

• บรรจุตามลําดับ แต�วันที่มีผลในการบรรจุแต�งต้ังคือ
วันท่ีสําเร็จการศึกษา 



 
 

ประเด็น ป จจุบัน ข,อเสนอ 

5) การจูงใจโดยการให,
รางวัล 

ไม�มีการให*รางวัล ให*ทุนดูงานต�างประเทศ 1 ครั้ง สําหรับผู*ท่ีสอบแข�งขันได*
เป�นลําดับท่ี 1 (เฉพาะบัญชีท่ีเป�ดสอบแข�งขันเท�าน้ัน) โดย
ใช*งบประมาณของส�วนราชการ ในส�วนของงบพัฒนา
บุคลากร ทั้งน้ี เพื่อให*กลุ�มเปKาหมาย (คนรุ�นใหม�) ที่มี
ความรู*ความสามารถได*รับค�าตอบแทนที่ภาคราชการ
สนับสนุนและเป�นแรงจูงใจให*คนที่มีความรู*ความสามารถ
เข*ารับราชการ (Pasona Singapore Pte Ltd)   

นอกจากวิธีการดังกล�าวท่ีเสนอข*างต*น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับป2จจัยท่ีมีผลต�อการเข*ารับ
ราชการ โดยศึกษาจากข*าราชการท่ีส�วนราชการต�างๆ บรรจุและแต�งต้ังเข*ารับราชการ (ทํางานไม�เกิน 1 ปN) นอกจากน้ี 
ควรมีการประกวด  “วิธีการสรรหาในมุมมองของข*าราชการรุ�นใหม�” และในมุมมองของนักศึกษา  (อ*างอิง: แนวคิด
ของ PS21 ในเรื่อง Innovate ในส�วนของข*อเสนอของทุกคนล*วนมีคุณค�าในการพัฒนางาน หรือสรรสร*างส่ิงใหม�ๆ) 

3.3 การสร,างฐานข,อมูลการจ,างงานในภาคราชการ เพื่อช�วยให*คนรุ�นใหม� (กลุ�มเปKาหมาย) 
สามารถสืบค*นได*ว�าสาขาท่ีตนศึกษา สามารถสมัครงานได*ในตําแหน�งใด ส�วนราชการใด และมีลักษณะการทํางาน
อย�างไร อาจจัดทําในลักษณะของ Application ท่ีสามารถสืบค*นข*อมูลผ�านระบบโทรศัพท5มือถือ 

4. บทสรุป 

ถึงแม*การสร*างแบรนด5 การประชาสัมพันธ5และการปรับเปล่ียนกระบวนการสรรหาและเลือกสรร

จะเป�นเรื่องยุ�งยากในทางปฏิบัติ แต�หากทุกฝ{ายที่เก่ียวข*อง ไม�ว�าจะเป�นสํานักงาน ก.พ. หรือผู*บริหารและเจ*าหน*าที่

ผู*ปฏิบัติงานของแต�ละส�วนราชการตระหนักถึงความสําคัญและสนับสนุนเรื่องดังกล�าว จะช�วยให*ภาคราชการ

สามารถสรรหาและเลือกสรรคนคุณภาพเข*าสู�ระบบราชการได*อย�างเป�นรูปธรรมย่ิงข้ึน และ             เกิด

ประโยชน5สูงสุดกับภาคราชการในอนาคตอันใกล* รวมท้ังบรรลุตามยุทธศาสตร5ชาติ 20 ปNท่ีกําหนดไว*อีกด*วย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความหลากหลายของสายงาน 
 

สุรินทร� เอ่ียมสอาด 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

กรมเจ,าท)า 
 
บทนํา 

ตลอดระยะเวลากว�า 157 ปN ที่ผ�านมา กรมเจ*าท�าได*มีการพัฒนาระบบการคมนาคมและการขนส�งทางนํ้าให*
เป�นมาตรฐานสากลในการเสริมสร*างความปลอดภัย พัฒนาทางนํ้าก*าวไกล นําพาณิชยนาวีไทย    สู�สากล โดยการ
กํากับดูแล การส�งเสริม การพัฒนาระบบการขนส�งทางนํ้าและการพาณิชยนาวีให*มี         การเช่ือมต�อกับระบบ
การขนส�งอ่ืนๆ ทั้งการขนส�งผู*โดยสาร และสินค*า ท�าเรือ อู�เรือ กองเรือไทย และกิจการเก่ียวเน่ือง เพื่อให*ประชาชน
ได*รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส�งออกให*มีความเข*มแข็ง บุคลากร
ในกรมเจ*าท�าเน*นการปฏิบัติงานแบบบูรณาการบริหาร        แบบมีส�วนร�วม สร*างเสริมค�านิยมวัฒนธรรม การ
ทํางานเป�นทีมตามแนวทางการบริหารจัดการยุคใหม� ภายใต* วิสัยทัศน5 “มุ�งสู�การขนส�งทางนํ้าและพาณิชยนาวีที่
ย่ังยืน”  ซ่ึงมีจํานวนบุคลากรในการปฏิบัติราชการ ท้ังส้ิน 2,278 คน แบ�งเป�น ข*าราชการ จํานวน 1,080 คน (54 
สายงาน)  ลูกจ*างประจํา จํานวน 494 คน และพนักงานราชการ จํานวน 704 คน โดยร*อยละ 47.75 ปฏิบัติงาน
ด*านความปลอดภัย ร*อยละ 37.24 ปฏิบัติงานด*านโครงสร*างพื้นฐานทางนํ้า และร*อยละ 15.01 ปฏิบัติงานด*าน
สนับสนุน  

สภาพป ญหา  
ป2จจุบัน กรมเจ*าท�ากําลังประสบกับความท*าทายด*านบุคลากร ที่จะต*องมีความรู* ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับกับภารกิจที่หลากหลาย ซึ่งมีผลกับการพัฒนา          การคมนาคม และการ

ขนส�งทางนํ้าในระดับประเทศ ดังน้ี 

1. การควบคุมการจราจรทางนํ้าด*วยระบบ VTMS (Vessel Tracking and Monitoring System) การนํา

ร�องเรือโดยนําเครื่องช�วยในการนําร�องเรือชนิดพกพา PPU (Pilot Portable Unit) มาช�วยในการ นําร�องเรือ การ

ฝYกเจ*าหน*าที่ในการใช*เครื่องมือฝYกจําลอง (Simulator) เพื่อจัดการเรียนการสอนและ      การฝYกอบรมให*กับ

นักเรียนเดินเรือพาณิชย5 

2. การพัฒนาโครงสร*างพื้นฐานทางนํ้า ได*แก� การเข*าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําให* กรมเจ*าท�าต*อง

ปรับแนวทางการปรับโครงสร*างพื้นฐานทางนํ้าให*มีความเหมาะสม กับสภาพการแข�งขันของประเทศมากข้ึน เช�น 

การเพิ่มปริมาณการขนส�งสินค*าทางนํ้า เน่ืองจากการขนส�งทางนํ้ามีต*นทุนการขนส�งต�อตัน    ตํ่าท่ีสุดเม่ือเทียบกับ

การขนส�งรูปแบบอ่ืนๆ   



 
 

3. การส�งเสริมการขนส�งทางนํ้า ได*แก� การศึกษา วิเคราะห5ป2ญหาการส�งเสริมการพัฒนากิจการพาณิชยนาวี 

และกิจการท่ีเก่ียวข*อง การจัดทําข*อเสนอแนะแนวทาง/มาตรการการพัฒนากิจการพาณิชยนาวีและกิจการ

เก่ียวเน่ือง การศึกษาวิเคราะห5ความเหมาะสมการให*การส�งเสริมการลงทุนจัดซื้อเรือของผู*ประกอบการเรือไทย การ

ให*ความเห็นและข*อเสนอแนะเก่ียวกับท�าทีของประเทศไทยต�อความร�วมมือ  ด*านกิจการพาณิชยนาวีแก�สถาบัน 

องค5การระดับประเทศและระหว�างประเทศ การติดตาม ประเมินผล โครงการ มาตรการการส�งเสริมการพัฒนาการ

พาณิชยนาวีต�างๆ เช�น ส�งเสริมให*มีการจดทะเบียนเรือไทยเพื่อขยายกองเรือไทยท่ีเดินทําการค*าระหว�างประเทศ 

4. การพัฒนาบุคลากรด*านพาณิชยนาวี ได*แก� การมีสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนให*บริการ  ในการ

เรียนการสอนและฝYกอบรมตามหลักสูตร ซ่ึงกําหนดโดยองค5การทางทะเลระหว�างประเทศ มีศูนย5ฝYกพาณิชย5นาวี

เป�นสถาบันการศึกษาของรัฐ เป�นหน�วยงานในสังกัดกรมเจ*าท�าทําหน*าที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด*านพาณิชยนาวี 

โดยกรมเจ*าท�าต*องกํากับสถาบันการศึกษาให*มีการผลิตบุคลากรให*ได*มาตรฐานสากล ตามที่องค5การทางทะเล

ระหว�างประเทศกําหนด 

5. การสร*างความปลอดภัยในการคมนาคมขนส�งทางนํ้า ได*แก� การตรวจตรา ควบคุมการเดินเรือ การ

บํารุงรักษาร�องนํ้าและเครื่องหมายการเดินเรือให*พร*อมใช*งานได*ตลอดปN การควบคุมมาตรฐานเรือ    ทุกประเภท 

การรณรงค5 สร*างจิตสํานึก ด*วยการประชาสัมพันธ5ให*กับเยาวชน และประชาชน ให*ตระหนักถึงความปลอดภัย เมื่อ

เดินทางทางนํ้า โดยมีเปKาหมายให*สถิติอุบัติเหตุทางนํ้าลดลงทุกปNจนเป�น 0 (ศูนย5) 

6. การพัฒนากฎหมายด*านพาณิชยนาวี ได*แก� การพัฒนากฎหมายให*สอดคล*องกับสภาวการณ5ในป2จจุบัน

และอนาคต ให*ตอบรับการพัฒนาประเทศโดยรวม คํานึงถึงความเป�นสากลของกฎเกณฑ5ทางนํ้า รวมท้ัง รับฟ2ง

ความคิดเห็นของผู*ท่ีได*รับผลกระทบจากกฎหมาย เช�น กฎหมายการเดินเรือ กฎหมายท่ีเก่ียวกับอนุสัญญาและ

ความตกลงระหว�างประเทศ เช�น เม่ืออนุสัญญาระหว�างประเทศมีการเปล่ียนแปลง กรมเจ*าท�าต*องปรับปรุง

กฎหมายภายในให*สอดรับกับการเปล่ียนแปลงน้ัน เป�นต*น 

 จากสภาพความท*าทายในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมเจ*าท�าดังกล�าวข*างต*น จะเห็นได*ว�าบุคลากรของ
กรมเจ*าท�าจะต*องเป�นบุคลากรท่ีมีความรู* ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สามารถรองรับต�อการเปล่ียนแปลง 
และร�วมกันปฏิบัติงานแบบบูรณาการ แต�ในสภาพความเป�นจริงของการพัฒนาบุคลากรของกรมเจ*าท�า ในช�วง 10 
ปNท่ีผ�าน ได*จัดสรรงบประมาณในการฝYกอบรม ในแต�ละปNงบประมาณ โดยเฉล่ีย 1.6 -1.8 ล*านบาท ซึ่งใช*ในการจัด
ฝYกอบรมหลักสูตรพื้นฐานที่สําคัญ ประกอบด*วย หลักสูตร    นักปฏิบัติการขนส�งทางนํ้า หลักสูตรนักบริหารงาน
ขนส�งทางนํ้า และหลักสูตรข้ันพื้นฐานอ่ืนๆ ตามท่ีได*รับส่ังการจากผู*บริหาร หรือหลักสูตรที่เร�งด�วนในช�วงเวลาน้ันๆ 
เพื่อแก*ไขป2ญหาเฉพาะหน*า และส�งเสริมให�บุคลากรมีการเรียนรู� พัฒนาตนเองในระดับบุคคล (Individual 
Learning) ซึ่งในแต�ละปCจะมีข�าราชการ โดยเฉล่ีย คิดเป?นร�อยละ 80 ที่ได*จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล ของตนเอง 



 
 

แต�การพัฒนาระดับบุคคลดังกล�าว ไม�สามารถยกระดับศักยภาพของบุคลากรได*อย�างเป�นรูปธรรม ดังน้ัน จึงเห็นได*
ว�า การพัฒนาบุคลากรของกรมเจ*าท�า ยังไม�สามารถรองรับได*ครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ�ม ทุกระดับ ทุกสายงาน (54 
สายงาน) อย�างเป�นระบบ ก�อให*เกิดป2ญหาในการพัฒนาบุคลากรในแต�ละสายงานเพื่อทดแทนบุคลากรท่ีจากการ
เกษียณอายุราชการ หรือสูญเสียในกรณีอ่ืนๆ ส�งผลต�อการมอบหมายงาน หน*าท่ีในแต�ละตําแหน�งรวมถึง    มี
ผลกระทบต�อการให*บริการประชาชน  
 

ประเด็นความรู,และประสบการณ&ที่ได,จากการฝ1กอบรมที่นํามาใช,เพื่อแก,ป ญหา 
 จากการศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยข*าราชการพลเรือนประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร5 (Civil Service College 
Singapore : CSC) ในกระบวนการการฝYกอบรมและพัฒนา (Training and Development)   ซ่ึง CSC มีความ
เช่ือว�าพนักงานทุกคนมีสิทธ์ิท่ีได*รับการพัฒนา และพนักงานทุกคนท่ีมีทักษะและความสามารถที่ถูกพัฒนาอย�าง
เต็มที่ และการฝYกอบรมจะสร*างวัฒนธรรมแห�งการเรียนรู*อย�างต�อเน่ือง โดยเป�นความรับผิดชอบร�วมกันระหว�าง
ผู*บังคับบัญชาและผู*ใต*บังคับบัญชา เป�นการตอบสนองความต*องการของตัวพนักงานและขององค5กร ผ�านวิธีการ
พัฒนาแบบต�างๆ เช�น Project Work , Attachments, Study Trip และ On the job training  และ บริษัท 
F&N (FASTER & NEAVE GROUP) ในการฝYกอบรมและ       การพัฒนา (Training Development) จะใช*
อัตราส�วนอยู�ที่ 70/20/10 คือ ร*อยละ 70 เป�นการเรียนรู*จากประสบการณ5ตรงในการทํางาน (Learning From 
Experience) เช�น การเรียนรู*จากการปฏิบัติงาน      (On the job Training) รับผิดชอบโครงการที่ท*าทาย การ
หมุนเวียนงาน และการฝYกอบรมข*ามสายงาน ร*อยละ 20 เรียนรู*จากบุคลากรในองค5กร เช�น การแลกเปล่ียนเรียนรู* 
การสอนงาน และการให*คําปรึกษา (Coaching & Mentoring) และการเรียนรู*ตามหลักสูตร ร*อยละ 10 จะเป�น
การฝYกอบรม การศึกษาทางไกล การพัฒนาตนเอง และการเรียนรู*ผ�านส่ืออิเล็กทรอนิกส5 
 

70% From Job 20%  From People 10% From Course 
  จากประเด็นความรู*ดังกล�าว นํามาวางรูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความหลากหลายของสายงาน 
ในกรมเจ*าท�า เพื่อให*การพัฒนามีความครอบคลุมแก�บุคลากรทุกสายงาน ทุกกลุ�ม ทุกระดับ (ข*าราชการ 
ลูกจ*างประจํา และพนักงานราชการ)  ซึ่งกรมเจ*าท�าสามารถดําเนินการ ได*ดังน้ี 

1. กําหนดสัดส�วนในการพัฒนาบุคลากร (ข*าราชการ ลูกจ*างประจํา และพนักงานราชการ) ออกเป�น 
70/20/10 ประกาศให*บุคลากรทุกคนรับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

70% From Job เรียนรู*จากประสบการณ5ตรงในการทํางาน (Learning From Experience) 
เช�น การเรียนรู*จากการปฏิบัติงาน (On the job Training) รับผิดชอบ
โครงการท่ีท*าทาย การหมุนเวียนงาน และการปฏิบัติงานข*ามสายงาน 

20%  From People เรียนรู*จากบุคลากรในองค5กร เช�น การแลกเปล่ียนเรียนรู* (Community of 



 
 

Practices : COP)  การสอนงาน และการให*คําปรึกษา (Coaching & 
Mentoring)  

10% From Course การฝYกอบรม การศึกษาทางไกล การพัฒนาตนเอง และการเรียนรู*ผ�านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส5  

 
2. ในการฝYกอบรม (10 %) กรมเจ*าท�า ควรมีการจัดทําหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  โดย

แบ�งเป�นหลักสูตรการฝYกอบรม 3 ระดับ ประกอบด*วย  
- หลักสูตรระดับต*น สําหรับข*าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ ประเภทท่ัวไป ระดับ

ปฏิบัติงาน ลูกจ*างประจํา และ พนักงานราชการ โดย 
(1) เข*ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน จํานวน 3 วัน ในหัวข*อความรู*ทั่วไป คือ ความรู*เก่ียวกับ

กรมเจ*าท�า วิสัยทัศน5 พันธกิจ ยุทธศาสตร5 การเขียนหนังสือราชการ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงาน คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ    ด*วยระบบ DPIS การ
ทดลองปฏิบัติราชการ และการพัฒนาในระหว�างการทดลองปฏิบัติราชการ  

(2) เข*ารับการอบรมหลักสูตรนักปฏิบัติการขนส�งทางนํ้า จํานวน 15 วัน ในหัวข*อ ภารกิจ
ของแต�ละหน�วยงานในสังกัดกรมเจ*าท�า และศึกษาดูงานในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของกรมเจ*าท�าใน  ด*านต�างๆ ที่
กําหนด 
 

- หลักสูตรระดับกลาง สําหรับข*าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และประเภทท่ัวไป 
ระดับชํานาญงาน และอาวุโส) โดย 

(1) เข*ารับการอบรมในหลักสูตร นักบริหารงานขนส�งทางนํ้า ในหัวข*อ การบริหาร วางแผน
เชิงกลยุทธ5ในการบริหารงานขนส�งทางนํ้า ตามภารกิจของกรมเจ*าท�า และศึกษาดูงานในพื้นท่ีปฏิบัติงานจริงของ
กรมเจ*าท�าในด*านต�างๆ ที่กําหนด 

(2) เข*ารับการอบรมในหลักสูตร นักบริหารคมนาคมระดับต*น ซ่ึงจัดโดยกระทรวงคมนาคม 
ในหัวข*อ ภารกิจของกระทรวงคมนาคม นโยบายของรัฐบาลกับการปรับปรุงกฎหมายเพื่อปGองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและผลประโยชน-ทับซ�อนการเสริมสร�างและการปGองกันการกระทําผิดวินัย และศึกษาดูงานใน
ต�างประเทศ 

(3) เข*ารับการอบรมในหลักสูตร เฉพาะทางของแต�ละสายงาน ทั้งในประเทศ และ
ต�างประเทศ  

- หลักสูตรระดับกลาง สําหรับข*าราชการ ประเภทอํานวยการ ระดับต*น ประเภทวิชาการระดับ
ชํานาญการพิเศษ โดย 

(1) เข*ารับการอบรมในหลักสูตร นักบริหารคมนาคมระดับกลาง ซ่ึงจัดโดยกระทรวงคมนาคม 
ในหัวข*อ การบริหารบนความเปล่ียนแปลง การบริหารด*วยหลักคุณธรรม การพัฒนากลยุทธ5การบริหาร การพัฒนา



 
 

ภาวะผู*นํา การพัฒนาเสริมบุคลิกภาพและมารยาททางสังคมของนักบริหาร การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
การศึกษาดูงาน  

(2) เข*ารับการอบรมในหลักสูตร  วิทยาลัยการทัพเรือ ในหัวข*อ ความม่ันคงแห�งชาติ การริ
หารองค5กรด*านความมั่นคง ยุทธศาสตร5และนโยบายการทําสงคราม ปฏิบัติการทางทหาร 

- หลักสูตรระดับสูง สําหรับข*าราชการ ประเภทบริหาร ระดับต*น-สูง ประเภทอํานวยการ ระดับสูง 
และประเภทวิชาการ  ระดับเช่ียวชาญ โดย 

(1)  เข*ารับการอบรมในหลักสูตร นักบริหารระดับสูง จัดโดยสํานักงาน ก.พ. ในหัวข*อ 
กระบวนการทางความคิดของผู*บริหาร ระยะเวลา 6 วัน การนําองค5ความรู*มุ�งสู�ผลสัมฤทธ์ิ และศึกษาดูงานใน
กรุงเทพ/ต�างจังหวัด  ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

(2) เข*ารับการอบรมในหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล*า  
 

 
 

ภาพรูปแบบในการฝYกอบรม (10 %) ของกรมเจ*าท�า 
 

(3) กรมเจ*าท�าประกาศให*บุคลากร (ข*าราชการ ลูกจ*างประจํา และพนักงานราชการ) จัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส5 : ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให*บุคลากรทุกคนได*รับการพัฒนาตนเอง      ตามสัดส�วน 
70/20/10 โดยผ�านการประเมินผลจากผู*บังคับบัญชาหน�วยในแต�ละปNงบประมาณ 
 
บทสรุป  

การพัฒนาบุคลากรกรมเจ*าท�า ควรตระหนักและให*ความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให*
บุคลากรในองค5การเป�นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และเป�นบุคลากรที่เปN�ยมด*วยความรู* ความสามารถ และทักษะต�างๆ 

หลักสูตรระดับสูง 

(สําหรับ อธิบดี รองอธิบดี 
ผู,อํานวยการระดับสูง และ

ผู,เชี่ยวชาญ)

หลักสูตรระดับกลาง 
(สําหรับ ขรก.ระดับ อํานวยการต*น ชํานาญการพิเศษ

ระดับชํานาญการ ชํานาญงาน และอาวุโส)

หลักสูตรระดับต,น

 (สําหรับ ขรก. ระดับปฏิบัติการ ขรก.ระดับปฏิบัติงาน ลูกจ*างประจํา 

และ พนักงานราชการ)



 
 

ภายใต*กรอบแนวคิดว�า “บุคลากรทุกคนมีสิทธ์ิที่ได*รับการพัฒนา” และ ควรพัฒนาบุคลากรให*อยู�ในรูปแบบสัดส�วน 
70/20/10 เพื่อมุ�งเน*นการพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และการพัฒนาขีดความสามารถ 
(Capability) มีความเช่ียวชาญในสายอาชีพ และมีทัศนคติที่เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติทั้งในป2จจุบันและอนาคต 
ส�งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อให*สามารถปฏิบัติงานได*อย�างมีความสุข           มีแรงจูงใจ มีศักยภาพที่ก*าวทันกับความ
เปล่ียนแปลงของบริบทของกรมเจ*าท�าได*อย�างต�อเน่ือง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมสรรพากร 

 

อรณดา ศรีลาวงศ� 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

กรมสรรพากร 

บทนํา/สภาพป จจุบัน/สภาพป ญหา 

กรมสรรพากรเป�นองค5กรของรัฐที่มีภารกิจในการจัดเก็บภาษีเพื่อหารายได*เข*ารัฐเป�นอันดับหน่ึง มี

หน�วยงานให*บริการแก�ประชาชนผู*เสียภาษีอยู�ท่ัวประเทศไม�ว�าจะเป�นด*านการให*ความรู*เก่ียวกับภาษีอากรการ

บริหารจัดเก็บภาษีครอบคลุมทุกจังหวัดทุกอําเภอ/เขต โดยเน*นการจัดโครงสร*างองค5กรที่ได*ออกแบบโดยวิเคราะห5

ถึงบทบาทภารกิจเหตุผลความจําเป�นความคุ*มค�าความต*องการของผู*รับบริการและความสําคัญท่ีจะต*องดําเนินการ

เพื่อบรรลุเปKาหมายตามยุทธศาสตร5และนโยบายของภาครัฐโดยมีการติดตามผลและทบทวนภารกิจตาม

กําหนดเวลาท่ีเหมาะสมสอดคล*องกับยุทธศาสตร5และสถานการณ5ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

กรมสรรพากรตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ “คน” ที่มีความหลากหลาย

ในองค5กรทั้งในเรื่องการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ เพื่อให*การพัฒนาบุคลากรทุกระดับสามารถสร*างมูลค�าเพิ่มให*

องค5กรได*อย�างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงการส�งเสริมคนที่มีความรู*ความสามารถ (Talent) ให*

ได*รับการพัฒนา เพื่อให*เป�นกําลังคนคุณภาพของหน�วยงาน ภายใต*ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใน

ลักษณะการบริหารเชิงกลยุทธ5 (Strategic Human Resource Management : SHRM) เพื่อสนับสนุนการ

ทํางานของหน�วยงานในกรมสรรพากรให*สามารถทํางานได*บรรลุตามภารกิจมีความสอดคล*องกับวิสัยทัศน5และ

แผนยุทธศาสตร5กรมสรรพากรด*านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ท่ีว�า“บุคลากรเป�นมืออาชีพด*านบริหาร

การจัดเก็บภาษีภายใต*หลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” ทั้งน้ี การที่จะสามารถบรรลุผลตาม

ยุทธศาสตร5ดังกล�าวได*น้ัน จําเป�นอย�างย่ิงที่จะต*องได*รับการสนับสนุนจากผู*บริหารและมีทีม HR ที่เข*มแข็ง  

 

ตารางแสดงจํานวนข*าราชการกรมสรรพากรแยกตามระดับ (ข*อมูล ณ วันท่ี 9 กรกฎาคม 2559 



 
 

ระดับ จํานวน 
บริหารสูง 1 
บริหารต*น 2 
อํานวยการสูง 148 
อํานวยการต*น 1 

ทรงคุณวุฒิ 5 
เช่ียวชาญ 61 
ชํานาญการพิเศษ 1,249 
ชํานาญการ 9,266 
ปฏิบัติการ 1,087 
อาวุโส 119 
ชํานาญงาน 4,902 
ปฏิบัติงาน 1,088 
รวม             17,929 

 

จากข*อมูลจํานวนข*าราชการกรมสรรพากรทั้งหมด 17,929 คน   ในแต�ละกลุ�มระดับมีบุคลากร

หลากหลายช�วงวัย หลากหลายรุ�นซึ่งมีประสบการณ5และความรู*ความชํานาญที่แตกต�างกัน เมื่อมีการเปล่ียนผ�าน

จากระบบซีมาเป�นระบบแท�ง และมีบุคลากรรุ�นหลังเข*ามาอยู�ในแท�งเดียวกันระดับเดียวกันกับรุ�นพี่ซ่ึงอยู�มานาน 

วัฒนธรรมการให*ความเคารพผู*อาวุโสกว�าเริ่มเลือนหายไป ก�อให*เกิดป2ญหาในการทํางานร�วมกันขาดความสามารถ

ในการทํางานเป�นทีม ซึ่งจากการสอบถามพูดคุยกับกลุ�มคนท่ีมีป2ญหา เกิดจากการท่ีรุ�นพี่ไม�ให*การยอมรับรุ�นน*องที่

ด*อยประสบการณ5กว�า ส�วนรุ�นน*องก็ขาดการเคารพและให*เกียรติรุ�นพี่เน่ืองจากคิดว�าอยู�ในตําแหน�งระดับเดียวกัน 

รุ�นพี่ จึงไม�อยากสอนงาน ไม�ถ�ายทอดทักษะและประสบการณ5ให*กับรุ�นน*อง ทําซึ่งเป�นท่ีน�าเสียดายหากกรมจะต*อง

สูญเสียศักยภาพดังกล�าวไป  

นอกจากน้ีป2ญหาด*านการพัฒนาผู*มีศักยภาพของกรมสรรพากร    ก็ถือเป�นอีกป2ญหาท่ีท*าทาย เพราะ

ด*วยภารกิจของกรมสรรพากรน้ัน จําเป�นต*องใช*บุคลากรผู*มีความรู*และความเช่ียวชาญในงาน การพัฒนาผู*มี

ศักยภาพเพื่อมารองรับภารงานของกรมจึงจําเป�นอย�างย่ิง ป2ญหาด*านการพัฒนาผู*มีศักยภาพของกรมสรรพากรเกิด

จากกลุ�มผู*ที่ได*รับการพัฒนาเป�น Talent ของกรมสรรพากรน้ัน เป�นผู*มีความรู*เชิงวิชาการและทักษะด*าน

ภาษาต�างประเทศดี แต�ขาดทักษะความเช่ียวชาญและประสบการณ5ในการทํางานเฉพาะด*าน ขณะเดียวกันกลุ�มคน

ผู*มีทักษะและความเช่ียวชาญในงานท่ีเป�นภารกิจหลักของกรมสรรพากรกลับขาดทักษะด*านภาษาต�างประเทศท่ีดี 



 
 

ทําให*ขาดโอกาสในการที่จะพัฒนาเป�น Talent ของกรม ซึ่งถือเป�นเรื่องที่น�าเสียดายอย�างย่ิง ดังน้ัน ป2ญหาดังกล�าว

จึงควรได*รับการแก*ไข เพื่อความสําเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการทํางานอย�างผาสุกของข*าราชการ

สรรพากรต�อไป 

ประเด็นความรู,ที่ได,จากการฝ1กอบรมและการศึกษาดูงาน 

1. FRASER & NEAVE GROUP หรือกลุ�มบริษัท F&N เป�นบริษัทร�วมทุนระหว�าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จํากัด (มหาชน) กับกลุ�มบริษัทTCC  ซึ่งนอกจากจะให*ความสําคัญในการสรรหาคนดีคนเก�งที่เหมาะสมกับองค5กร
แล*วยังเน*นการให*ความสําคัญกับบุคลากรในองค5กรในฐานะทุนมนุษย5 ด*วยการฝYกอบรมและสร*างแผนการพัฒนา
อย�างต�อเน่ืองโดยใช*เครื่องมือท่ีสําคัญควบคู�กับวิสัยทัศน5และการกําหนดเปKาหมาย รวมถึงสร*างความเป�นหุ*นส�วนใน
การพัฒนาร�วมกัน นอกจากน้ี F&N ยังให*ความสําคัญกับการสรรหาและการเลือกสรร (Recruitment & 
Selection) การบริหารกําลังคนคุณภาพ (Talent Management & Succession plan) โดยการนําเครื่องมือใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลากหลายรูปแบบมาใช* เพื่อบรรลุเปKาหมายของบริษัทในอนาคต 

2. Civil Service College Singapore หรือวิทยาลัยข*าราชการ พลเรือนประเทศสาธารณะรัฐสิงค5โปร5 

เป�นหน�วยงานทําหน*าท่ีด*านบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศ  มีวิสัยทัศน5ท่ีมองว�าบุคลากรทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะ

ได*รับการพัฒนา หลังจากท่ีได*มีการคัดเลือกเข*าองค5กรแล*ว จะมีการประเมินผลการทํางาน การพัฒนาด*วยการ

ฝYกอบรมด*วยโปรแกรมท่ีหลากหลาย นอกจากน้ียังมีการมอบรางวัลเป�นการจูงใจรวมไปถึงกระบวนการเล่ือน

ตําแหน�งตามศักยภาพในการทํางาน 

3. Nanyang Technological University (NTU) มหาวิทยาลัยในสิงคโปร5อันดับที่ 13 ของโลกและ

อันดับ 2 ของเอเชียที่ยกระดับมาตรฐานการศึกษาได*ภายในเวลาท่ีรวดเร็ว NTU เล็งเห็นว�าโลกทุกวันน้ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยู�เสมอ การพัฒนาของประเทศสิงคโปร5จึงมุ�งเน*นการฝYกบุคลากรให*รองรับทุกการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา โดยการสร*างนวัตกรรมด*านบุคลากรและพัฒนากฎระเบียบที่สมบูรณ5แบบในการทํางาน รวมถึงการ

ยกระดับมาตรฐานองค5การที่มุ�งสู�ความเป�นเลิศ สําหรับการพัฒนา Talent ของ NTU น้ันจะมีการให*ทุนการศึกษา

กับผู*ท่ีมีศักยภาพและให*กลับมาทํางานในองค5กร 

4. Health Promotion Board  หน�วยงานด*านการเสริมสร*างสุขภาพและปKองกันโรค ซึ่งมีบุคลากร

ด*านบริหารจัดการและด*านสาธารณะสุขมีแผนงานด*านบริหารบุคคลท่ีเน*นการฝYกอบรมท้ังในและนอกองค5กรและมี

การเตรียมความพร*อมในการสืบทอดตําแหน�งเพื่อให*แน�ใจว�ามีกลุ�มคนเก�งท่ีสามารถทดแทนคนที่เกษียนในอนาคต 

ในระดับงานบริหารน้ันมีนโยบายโยกย*ายหมุนเวียนงานในกลุ�มงานท่ีคล*ายคลึงกัน นอกจากน้ียังมีการบริหารคนเก�ง

ในองค5กรโดยคนกลุ�มน้ีจะได*รับโอกาสในการฝYกอบรม หรือเข*าร�วมโครงการต�างๆ มากกว�าคนทั่วไปในองค5กร 



 
 

5. Pasona Singapore Pte. Ltd กลุ�มบริษัท Pasona มีสํานักงานใหญ�ท่ีญ่ีปุ{น เป�นองค5กรด*านบริการ

จัดสรรบุคลากรเข*าทํางานและบริหารด*านทรัพยากรมนุษย5 มีมุมมองด*านงานบุคลากรท่ีว�า ส่ิงสําคัญอันดับแรกใน

การสรรหาคนคือ Job description หรือคําอธิบายรายละเอียดงาน และต*องมีความรวดเร็วในการสรรหาเพื่อไม�ให*

เสียโอกาสเมื่อเจอกลุ�มเปKาหมายที่ต*องการ มีการจ*างงานที่เป�นธรรมไม�เอาเปรียบ  และการสร*างแบรนด5ให*กับ

องค5กรเพื่อดึงดูดให*มีการอยากร�วมงาน รวมถึงการแก*ป2ญหาองค5ความรู*ท่ีขาดหายไปเม่ือมีคนลาออกหรือเกษียน 

การวิเคราะห&เพ่ือประยุกต&ใช,ประเด็นความรู,ประสบการณ&จากการฝ1กอบรมที่นํามาใช,เพ่ือแก,ไขป ญหาและ

ข,อเสนอแนะแนวทางการจัดการป ญหา 

1.ให*ความสําคัญกับการทํางานเป�นทีม (Value Teamwork) เพื่อแก*ป2ญหาในการทํางานร�วมกันของรุ�น

พี่รุ�นน*อง เช�นเดียวกับท่ี Civil Service College Singapore ซึ่งถือการทํางานเป�นทีมเป�นปรัชญาสําคัญด*านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากน้ีเพื่อเป�นการถ�ายทอดทักษะองค5ความรู*  และประสบการณ5จากรุ�นสู�รุ�น 

กรมสรรพากรควรมีหลักการฝYกอบรมท่ีดี เช�น นําระบบการสอนงานและให*คําปรึกษา (Coaching &Mentoring) 

เข*ามาใช*ในการถ�ายทอดทักษะจากรุ�นพี่สู�รุ�นน*อง เพื่อเป�นการรักษาองค5ความรู*และทักษะในงานไม�ให*สูญหายไป

ตามการเกษียนหรือลาออก เช�นเดียวกับหลายหน�วยงานในสิงคโปร5ที่นําระบบการสอนงานและให*คําปรึกษามาเป�น

เครื่องมือในการอบรม 

2.แนวทางการบริหารและพัฒนาคนเก�งในองค5กร 

สําหรับกลุ�มคนเก�งในกรมสรรพากรน้ัน ควรจะมีแนวทางในการบริหารและพัฒนาคนเก�งแยกออกเป�น 

2 กลุ�ม ดังน้ี 

2.1 กลุ�ม Talent ของกรมสรรพากร เช�น HiPPS ฯลฯ คนกลุ�มน้ีถือว�าเป�นกลุ�มท่ีมีศักยภาพ มีความรู*

ในเชิงวิชาการและมีทักษะด*านภาษาต�างประเทศดี แต�ขาดทักษะและความชํานาญในงานที่ตรงกับตําแหน�งและ     

สายงานที่ต*องเติบโตใน Career Path ขาดประสบการณ5ในการบริหารงาน บริหารคน ดังน้ันจึงต*องมีการเสริม

ทักษะและพัฒนาความรู*และประสบการณ5โดยการสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน ( Rotation ) ซึ่งตามแนวทางเดิมของ

กรมได*กําหนดให*มีการหมุนเวียนงานในกลุ�มงานที่มีลักษณะคล*ายคลึงกันกลุ�มงานละ 6 เดือน แต�ด*วยระยะเวลาอัน

ส้ันทําให*ยังไม�สามารถเรียนรู*และมีความชํานาญในงานท่ีเพียงพอ จึงเห็นว�าควรกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่

เหมาะสมไว*เป�น 2 ปN โดยหมุนเวียนงานในกลุ�มงานที่มีลักษณะคล*ายคลึงกัน ( Job Family ) เช�นเดียวกับแนวทาง

ของ Health Promotion Board Singapore ซ่ึงให*กําหนดระยะเวลาในการหมุนเวียนงานไว* 2 ปN โดยในปNแรกถือ

ว�าเป�นปNแห�งการเรียนรู*และปNท่ี 2 เป�นปNในการสร*างผลงาน ซึ่งได*ผลดีในการสร*างทักษะความชํานาญในงาน 



 
 

นอกจากน้ี ควรเน*นการพัฒนาเร่ืองการทํางานเป�นทีม ( Value Teamwork ) เพื่อสร*างความสัมพันธ5ท่ีดีกับเพื่อน

ร�วมงาน เพื่อที่จะสามารถเติบโตไปเป�นผู*นําในใจคนต�อไป 

2.2 กลุ�มผู*มีศักยภาพที่เป�นผู*มีทักษะและมีความเช่ียวชาญในงานซึ่งเป�นภารกิจหลัก สมควรจะได*รับ

การพัฒนาเป�น Talent และผู*บริหารในอนาคต แต�คนกลุ�มน้ีขาดทักษะด*านภาษาต�างประเทศที่ดี ซึ่งเป�นเรื่องท่ีน�า

เสียดายอย�างย่ิงหากไม�ได*รับการพัฒนา จึงควรมีการฝYกอบรมในห*องเรียน (Training in class ) ด*าน

ภาษาต�างประเทศ เช�น ภาษาอังกฤษ จากน้ันอาจส�งไปฝYกฝนเพิ่มเติม โดยอาจแยกวิธีการในการพัฒนาได* 2 วิธี คือ 

1) จัดทําโครงการแลกเปล่ียนด*านภาษากับหน�วยงานด*านภาษีอากรของต�างประเทศ และจัดหาที่พัก

โดยอาศัยอยู�กับครอบครัวชาวต�างชาติ ระยะเวลาอย�างน*อย 1-2 เดือน เพื่อให*มีโอกาสได*ฝYกฝนการใช*ภาษาจาก

ประสบการณ5จริงในชีวิตประจําวัน  

2) จัดให*มีการสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน ( Job Rotation ) โดยหมุนเวียนงานไปยังกลุ�มงานที่ต*องมีการ

ใช*ภาษาอังกฤษค�อนข*างมาก เช�น สํานักวิชาการแผนภาษี สํานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส5 กลุ�มบริหาร

การคืนภาษีมูลค�าเพิ่มให*แก�นักท�องเท่ียว สํานักกฎหมาย เป�นต*น การสับเปล่ียนหมุนเวียนงานในลักษณะน้ี 

นอกจากจะสามารถเสริมศักยภาพในด*านทักษะความเช่ียวชาญในงานแล*ว ยังสามารถสร*างทักษะที่ดีในการใช*

ภาษาอังกฤษให*กับบุคลากรได*อีกด*วย เพราะในป2จจุบันกรมสรรพากรได*จัดอบรมด*านภาษาอังกฤษอยู�อย�าง

สมํ่าเสมอ แต�ไม�สามารถนํามาใช*งานได*จริง เพราะไม�ได*ฝYกฝนด*านการฟ2งและการพูดในการทํางาน 

นอกจากน้ีแล*ว การพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของกรมสรรพากร ควรมุ�งเน*นการใช*การทํางานเป�นทีม 

(Team Work) ระบบพี่เล้ียงและการสอนงาน (Coaching) เพื่อเป�นการถ�ายทอดเทคนิคและองค5ความรู*จากรุ�นสู�รุ�น 

สร*างความสัมพันธ5อันดีระหว�างผู*ร�วมงาน เกิดความผาสุกในชีวิตการทํางานและรักษาไว*ซึ่งศักยภาพในการกํากับ

ดูแลด*านภาษีและการให*บริการประชาชน ท้ังน้ี การพัฒนาทรัพยากรบุคคลน้ัน ไม�ได*เป�นไปเพียงเพื่อประโยชน5ของ

ตัวบุคคลหรือองค5กรเท�าน้ัน หากแต�เพื่อประโยชน5ของประเทศชาติและประชาชนส�วนรวมโดยแท*จริง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


