แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลกรมวิทยาศาสตรบริการสูการบริการที่เปนเลิศ
กัญญา มวงแกว
นักวิทยาศาสตรชํานาญการ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
ที่มา/ความสําคัญของป&ญหา
ตามแผนยุ ท ธศาสตร1 ก ารพั ฒ นาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2561) มุ งเนนการสราง
ความเป: น เลิ ศ ในการใหบริ ก ารประชาชน ยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานการใหบริ ก าร นํ า ไปสู การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยทบทวนขั้นตอน
ปรับปรุงกระบวนงาน หรือ แกไข กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เป:นอุปสรรคตอการใหบริการ มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใชเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงและใชบริการไดงาย ตลอดจนเสริมสราง
วัฒนธรรมองค1การใหบุคลากรมีจิตใจที่เอื้อตอการใหบริการที่ดี เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพ
การใหบริการ
กรมวิทยาศาสตร1บริการ (วศ.) นับเป:นหนวยงานทางวิทยาศาสตร1ที่เกาแกที่สุดในประเทศ โดยเริ่ม
ดําเนินงานตั้งแตปC พ.ศ. 2434 เป:นตนมา ดวยประวัติความเป:นมาและผลงานที่มีมาอยางยาวนาน ปEจจุบันเป:น
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี แบงสวนราชการ เป:น 5 สํานัก 2 กลุม 3 โครงการ
2 ศูนย1 ประกอบดวยขาราชการ 327 คน ลูกจางประจํา 68 คน พนักงานราชการ 140 คน1 โดยไดมีการ
กําหนด วิสัยทัศน1 พันธกิจ ภารกิจ และคานิยมหลักของหนวยงาน ดังนี้
วิสัยทัศน1
เป:นแหลงอางอิงทางวิชาการ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของภาคการผลิตและภาคบริการในระดับสากล
พันธกิจ
ใหบริ การดานการวิ เ คราะห1 ทดสอบในระดั บเชี่ ย วชาญของประเทศ วิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ
เสริมสรางสมรรถนะดานการทดสอบที่สามารถแขงขันไดในระดับสากล และเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต โดย
การบริหารจัดการเชิงรุกแบบบูรณาการภายใตระบบการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

1 ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 (ทั้งนี้ยังไมรวมลูกจางเหมาของโครงการวิจัยตาง ๆ)

คานิยมหลัก
I am DSS ประกอบดวย I = Integrity ซื่อสัตย1และมีคุณธรรม A = Accountability
รับผิดชอบตอสังคม M = Mindfulness ใสใจตองาน D = Decisiveness กลาตัดสินใจ S = Satisfaction
สรางความพึงพอ S = Self-development พัฒนาตนเอง
ดวยวิสัยทัศน1และพันธกิจของหนวยงาน คือ การใหบริการเพื่อประชาชน ความพึงพอใจของลูกคาจึง
เป:นดัชนีวัดความสําเร็จและความภาคภูมิใจของหนวยงาน ที่ผานมาหนวยงานไดพัฒนาระบบการใหบริการที่มี
ความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการลดขั้นตอน ปรับปรุงกระบวนงาน ที่เป:นอุปสรรคตอการดําเนินการ
รวมทั้งไดจัดตั้งศูนย1บริการเบ็ดเสร็จ ตลอดจนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช เพื่อใหลูกคา
สามารถเขาถึ งขอมู ล การใหบริ การและใชบริ การของหน วยงานไดงายและสะดวกขึ้ น อย างไรก็ ดี เพื่ อให
คุณภาพการบริการมีการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป อยางตอเนื่องสูการบริการที่เป:นเลิศ หนวยงานนาจะมีการพัฒนา
บุคลากรซึ่งเป:นหัวใจของการบริการประชาชน ควบคูไปกับการพัฒนาในดานอื่น ๆ ดวย พรอม ๆ กัน
แนวคิดที่ได(รับจากฝ*กอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ/น
การเรี ย นรู ในชั้ น เรี ย นและการศึ ก ษาดู งานดานการบริ ห ารทรั พยากรบุ คคลในหน วยงาน 5 แห ง
ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุeน คือ 1) Cabinet Bureau of Personnel Affairs (CBPA) สํานักบุคลากรประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นในปC 2014 มีหนาที่ในการวางนโยบายทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ครอบคลุมระบบราชการทั้งหมดของประเทศ ตลอดจนคัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถและจัดสรรสัดสวน
ของขาราชการที่จะบรรจุในแต ละกระทรวง และดํา เนินการฝj กอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะและศั กยภาพของ
บุคลากร รวมทั้งแตงตั้งผูบริหารระดับสูงของกระทรวงดวย 2) Mitsubishi Corporation (MC) เป:นองค1กร
ธุรกิจสากลแบบบูรณาการที่พัฒนาและมีการดําเนินธุรกิจที่หลากหลายตั้งแตการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ไปจนถึงการลงทุนในธุรกิจคาปลีก โครงสรางพื้นฐาน ผลิตภัณฑ1ทางการเงินและการผลิตสินคาเชิงอุตสาหกรรม
มีการวาจางแรงงานขามชาติกวา 65,000 คน ที่ทํา งานทั้งในสํานักงานใหญและบริษัทยอยกวา 200 แห ง
ในกวา 90 ประเทศทั่วโลก และเครือขายบริษัทในกลุมอีกกวา 600 กลุม 3) AEON Retail Co., Ltd. บริษัท
หลักในกลุม AEON GROUP เป:นบริษัทคาปลีกอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุeน มียอดขาย เมื่อเดือนกุมภาพันธ1
ปC 2016 ประมาณ 8.2 ลานลานเยน มีบริษัทในเครือ 315 บริษัท จํานวนพนักงาน 400,000 คน มีสํานักงาน
ใหญอยูในประเทศญี่ปุeน จีน และ มาเลเซีย โดยดําเนินธุรกิจหลักใน 3 กลุม คือ 1) General merchandising
2) Drug and pharmacy 3) Financial services และไดเขามาลงทุนในประเทศไทยเมื่อปC 1965 โดยเริ่มจาก
ซูเปอร1มาเก็ต Maxvalue, Maxvalue Tanjai และสินเชื่ออิออน 4) Chiba University เป:นมหาวิทยาลัย

แหงชาติที่โดดเดนในดานการคนควาวิจัย กอตั้งขึ้นในปC 1949 ประกอบดวย 4 วิทยาเขต ไดแก Nishi-Chiba
Campus, Inohana Campus, Matsudo Campus และ Kashiwa-no-ha Campus มีสํานักงานอยูใน
ประเทศจีนและประเทศเยอรมัน คณะผูเขารับการอบรมไดไปศึกษาดูงานที่ Nishi Chiba Campus ซึ่งเป:น
วิทยาเขตหลัก 5) PASONA บริษัทที่ใหบริการทางดานทรัพยากรมนุษย1ระดับสากล กอตั้งขึ้นเมื่อปC 1976 โดย
Mr. Yasuyuki Nambu ภายใตแนวคิด "จะชวยแกปEญหาสังคม" ดวยการดําเนินงานที่ผสมผสาน การสรางงาน
การสรางสมดุลชีวิตในการงาน สังคม และผลผลิตอาชีพ มีสาขาในประเทศญี่ปุeนประมาณ 110 แหง และสาขา
ในตางประเทศอีก 35 สาขา
การศึกษาดูงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค1กรดังกลาวขางตน ทําใหพบวา องค1ประกอบ
ของความสําเร็จขององค1กรนาจะมาจาก
1. ผู( นํ า หรื อผู( บริ หารองคกร คุ ณลั กษณ1สํ า คั ญ ของผู นํ า ที่ ทําใหองค1 กรประสบความสํ า เร็ จ ไดแก
1. มีวิสัยทัศน มองการณไกล ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนจากปรัชญาองค1กรที่ใชเป:นหลักยึดในการดําเนินงานเพื่อให
เป:นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการปลูกฝEงปรัชญาองค1กรใหเขาถึงจิตวิญญาณของบุคลากรอยางทั่วถึงเป:น
รูปธรรมและชัดเจน ทําใหเกิดการบูรณาการการทํางานในทุกภาคสวนเพื่อมุงสูเป~าหมายเดียวกัน นํามาซึ่ง
ความสําเร็จขององค1กร เชน หลักปรัชญา 3 ประการ ของนาย Koyata Iwasaki ประธานคนที่ 4 ของ
Mitsubishi Corporation (MC) ซึ่งประกอบไปดวย “ความรับผิดชอบขององค1กรตอสังคม” “ความซื่อสัตย1
และเป:นธรรม” และ “ความเขาใจในธุรกิจระดับสากล” ซึ่ง MC มีการจัดอบรมเพื่อปลูกฝEงปรัชญา 3 ขอ ปCละ
8 ครั้ง ทั้งภาษาญี่ปุeนและภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 5 ครั้ง ภาษาญี่ปุeน 3 ครั้ง) ปรัชญาองค1กรของบริษัทอิ
ออนคาปลีก “Customer first” ปรัชญาองค1กรของมหาวิทยาลัยชิบะ คือ “Always Aim Higher” ปรัชญา
องค1กรของบริษัท PASONA “จะชวยแกปEญหาสังคม” เป:นตน 2. มีคุณธรรม ให(ความสําคัญกับความเปน
มนุษยอยางเทาเทียม มีความรับผิดชอบตอสังคมและใสใจสิ่งแวดล(อม การดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ
ตอสังคม เชน MC มีการสงเสริมและสนับสนุนการทํางานของผูหญิง เชน ลดเวลาการทํางานนอกเวลาของ
ผูหญิงที่มีครอบครัว สงเสริมการจางงานผูหญิง สนับสนุนใหผูหญิงกาวขึ้นสูระดับผูบริหาร ตลอดจนสนับสนุน
การจางงานผูทุพพลภาพ ใหความสําคัญกับแรงงานผูสูงอายุ เป:นตน ถึงแมจะเป:นนโยบายของทางรัฐบาล แต
MC มีความเต็มใจและจริงใจในสวนนี้ เชนเดียวกับ Mr. Nambu ผูกอตั้งบริษัท PASONA “จะชวยแกปEญหา
สังคม” เพื่อแกปEญหาของบรรดาคุณแมที่มาสงลูกเรียนกวดวิชา แลวอยากกลับเขาสูการทํางาน จึงไดตั้งบริษัท
HR Outsourcing เพื่อชวยแกปEญหาใหผูหญิงที่อยากกลับมาทํางานอีกครั้ง บริษัทอิออนฯที่ใหความสําคัญกับ
ลูกคา การทําธุรกิจในทุกดานจึงยึดหลักความตองการของลูกคาเป:นที่ตั้ง แลวหาวิธีตอบสนองใหลูกคาเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด ภายใตหลักการ 3 สมดุ ล คือ การสรางความสงบสุขในสังคม การใหความเคารพใน
ความเป:นมนุษย1และใหความสําคัญของมนุษย1เทาเทียมกัน และสนับสนุนการสรางความสัมพันธ1อันดีระหวาง
เพื่ อนมนุษย1 ร วมเป: น ส วนหนึ่ งของชุ มชน ชวยยกระดั บ คุ ณภาพชี วิ ต ของคนในชุมชนใหดีขึ้น โดยใส ใจใน

รายละเอียดทุกขั้นตอน เนนคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกคาเป:นเป~าหมายสูงสุด ดวยความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมดวยจิตสํานึกที่ดี ทําใหเกิดการจางงาน การทํางานรวมกับชุมชนและทํากิจกรรมเพื่อ
ชุมชน นอกจากนี้ PASONA ยังมีแนวคิ ดในการพั ฒนาเศรษฐกิ จ ทองถิ่ น โดยปลู กฝE งการทํ างานในภาค
การเกษตรแกคนรุนใหมดวยการปลูกพืช ผัก ไมดอก ไมผล ทํานา ในสํานักงานของ PASONA ที่กรุงโตเกียว
เพื่อปลุกจิตสํานึกคนรุนใหมใหกลับไปทําเกษตรกรรม ณ บานเกิด นอกจากนี้ยังสนับสนุนการจางงานผูหญิง
สงเสริมอาชีพและการจางงานคนทุพพลภาพและแรงงานผูสูงอายุ ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมตาง ๆ เชน การ
เก็บขยะ การปลูกปeา การอนุรักษ1สิ่งแวดลอมรวมกับชุมชน การทําสภาพแวดลอมของที่ทํางานใหนาอยู ดวย
การนําธรรมชาติเขามาเป:นสวนหนึ่งของอาคารสํานักงาน เชน สวนลอยฟ~า ผนังไมเลื้อย หองประชุมมะเขือ
เทศ ทํ า นาในอาคาร เป: น ตน ช วยสรางบรรยากาศที่ เ ป: น ธรรมชาติ เป: น แหล งผลิ ต อาหารใหกั บ พนั กงาน
สรางจิ ตสํ านึ กในการอนุรั กษ1 สิ่งแวดลอม อนุ รักษ1พลังงาน สรางแรงบันดาลใจในการทํ างาน เช นเดีย วกั บ
Academic Link Center ของมหาวิทยาลัยชิบะ เป:นหองสมุดที่มีการตบแตงและแบงเป:นโซนตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสมและลงตัว ทําใหเกิดบรรยากาศของการเรียนรู เกิดความคิดสรางสรรค1 มีโซนที่เป:นสวนตัว ซึ่งสงบ
และสบาย และโซนที่ใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมรวมกัน เป:นการจัดการสภาพแวดลอมที่สนับสนุนและสงเสริม
การเรียนรูของนักศึกษาอยางแทจริง
2. การบริหารทรัพยากรบุคคล จะเห็นไดชัดเจนวา ทั้ง 5 องค1กรใหความสําคัญและมีการลงทุนดาน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป:นอยางมาก แตละองค1กรมีการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอยางเป:นระบบและ
มีโปรแกรมการพัฒนาและเสริมสรางสมรรถนะเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรแตละระดับอยางเหมาะสมและ
เทาเที ย ม มี เ สนทางความกาวหนาในอาชี พของแต ละสายงานอย างชัด เจน และมี โ ปรแกรมการฝj กอบรม
เพื่อพัฒนาและเสริมสรางสมรรถนะของบุคลากรแตละสายงานแตละระดับโดยเฉพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีความเขมแข็ง สรางแรงจูงใจในการทํา งาน และเตรียมความพรอมของบุคลากรเพื่อกาวขึ้น สู
ตําแหนงที่สูงขึ้นตอไป และเพื่อการพัฒนาขององค1กรตอไปในอนาคตดวย ตัวอยางเชน โปรแกรมการฝjกอบรม
ผูบริหารระดับตนของ CBPA ใหกับขาราชการที่เพิ่งเขารับตําแหนง เพื่อพัฒนาความสามารถในการบริหาร
ปลูกฝEงใหมีแนวคิดในมุมมองที่กวางและเห็นภาพรวม เนนใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ
ระดับสูง และเพิ่มการฝjกอบรมเฉพาะทางดานเทคนิคสําหรับตําแหนงที่เป:นวิชาชีพเฉพาะ ตลอดจนการมอบ
นโยบายดานการบริ ห ารทรั พยากรบุ คคลแก ขาราชการระดั บ ตนที่ จ ะไดรั บ การเสนอชื่ อ เพื่ อคั ด เลื อกเป: น
ผูบริหารระดับกลางตอไป นอกจากนี้ ยังมีการฝjกอบรมรวมกับภาคเอกชนสําหรับนักบริหารระดับสูงและระดับ
อํ า นวยการ เพื่ อ เสริ ม สรางความเขาใจ อภิ ป รายและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ร วมกั น นํ า มาซึ่ ง บทสรุ ป
เพื่อแกปEญหาของประเทศ โดยภาคเอกชนเป:นผูเสนอหัวขอในการฝjกอบรม ผูเขาอบรมมาจากทั้ง 2 สวนเทา ๆ
กัน และทําการฝjกอบรมนอกสถานที่เป:นเวลา 1 คืน โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณ1การสูงเป:น
ผูดําเนินรายการ การดําเนินการดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ MC มุงสรางความเขมแข็งของบริษัท

ย อยในต างประเทศ โดยการหมุ น เวี ย นบุ ค ลากรจากส วนกลางไปยั ง สาขาภู มิ ภ าคตามความเหมาะสม
มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อใหเกิดการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพ เริ่มจากคัดสรรพนักงานที่เหมาะสม
และพัฒนาตามลําดับขั้น ดังนี้ ปฐมนิเทศและอบรม Basic Business skills ในกลุมพนักงานใหม พัฒนา
สมรรถนะโดย Global Training Program ซึ่งประกอบไปดวย OJT 6-12 เดือน อบรมภาษาและ Business
School Program ใหกับ Staff level พัฒนาสมรรถนะกลุมหัวหนางาน Professional level ดวย
Diversified Training Programs ซึ่งประกอบไปดวย Junior Management Program, Program for
Leadership Development (OJT + case study) และ Program for Global Leader โดยจางผูเชี่ยวชาญ
จาก Harvard Business School มาเป:นวิทยากร การพัฒนาสมรรถนะกลุมผูบริหาร โดยใช Executive
Education Program ซึ่งประกอบดวย Onsite Seminar, Short-term Business School และ
Networking with top management และการปลูกฝEงปรัชญาองค1กรโดยการจัดอบรมสัมมนา MC Group
Gateway Program จํานวน 8 ครั้ง/ปC ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทอิออนฯ ยึดหลักเดียวกับ
การทําธุรกิจ คือใหความสําคัญกับความเป:นมนุษย1ของพนักงานทุกคนและตระหนักถึงความตองการเฉพาะของ
พนักงานแตละคน และคํานึงถึงความแตกตางของแตละบุคคล โดยอิออนใชระบบการจัดระดับขั้น/ตําแหนง
ที่สั มพั น ธ1กับ ระบบเงิ น เดื อน ระบบการพั ฒ นาบุ คลากรและเสนทางความกาวหนา โดยแบ งพนั กงานเป: น
3 กลุม คือ ระดับ Junior (J1-J3) Middle (M1-M3) และ Senior (S1-S5) การเลื่อนตําแหนงจาก Junior ไป
Middle ใชการสอบแขงขัน สวนระดับ Senior พิจารณาจากผลการดําเนินงานที่ผานมา และมีการปรับลด
ระดับหากผลการปฏิบัติงานต่ําลง การฝjกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนั้น อิออนไดเลือกหลักสูตรที่
เหมาะสมกับความรูความสามารถ ความจําเป:นและความกาวหนาในสายงาน เชน การปฐมนิเทศพนักงานใหม
ระดับ Junior เพื่อรับทราบปรัชญาและวัฒนธรรมองค1กรที่จําเป:นตอการปฏิบัติงาน ขอบขายการทํางานใน
หนาที่ หลักการแกปEญหาเบื้องตน และทักษะที่จําเป:นในตําแหนงนั้น ๆ การเพิ่มทักษะดานการบริหารจัดการ
สําหรับบุคลากรระดับ Middle ใน AEON Business School หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน
การบัญชี เป:นตน นอกจากนี้ยังจัดใหมีการพัฒนาทักษะของบุคลากรในดานการวิเคราะห1และแกไขปEญหาดวย
Logic tree, why-why technique, SWOT, case study, case analysis เป:นตน และสนับสนุนการศึกษา
ดวยตนเองของบุคลากร (Individual development Program, IDP) โดยใหบุคลากรนําเสนอ แนะนํา
หนังสือหรือตํารา นิตยสาร ที่นาสนใจ แลวทางบริษัทจะสนับสนุนโดยการใหสวนลดในการซื้อตํารับตํารานั้น
สนับสนุนการเรียนเพิ่มเติม E-learning การเรียนภาษาอังกฤษ ณ สถาบันภาษาและบริษัทจะสนับสนุน
คาใชจาย หากประเมินผลดวยการสอบ TOEIC ผานเกณฑ1 โปรแกรมฝjกอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัยชิบะ
เชน การฝjกอบรมบุคลากรใหมสายบริหาร เรื่องมารยาทในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร ความรูพื้นฐานของ
มหาวิทยาลั ย ดวยการบรรยาย 3 วั นและอบรมนอกสถานที่ 2 วั น การฝjกอบรมบุ คลากรสายงานบริ หาร

ระดับกลาง เรื่องแผนความกาวหนาในอาชีพ การทํางานเป:นกลุม ทักษะการแกปEญหา การจัดการตนเอง ดวย
การบรรยาย 1 วันและอบรมนอกสถานที่ 2 วัน เพื่อรับทราบภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ สรางจิตสํานึกใน
ภาระหนาที่ตาง ๆ และสรางทักษะที่จําเป:นตอการปฏิบัติงาน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยชิบะยังไดมีการพัฒนา
บุคลากรใหมมืออาชีพเพื่อสนับสนุนการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่เรียกวา SULA
(Super University Learning Administrator) มีหนาที่เป:นที่ปรึกษาดานการเรียน ใหคําแนะนําเรื่อง
หลักสูตรการเรียน การประกอบอาชีพ ใหคําปรึกษาการวางแผนชีวิตและทุนการศึกษา และแนะแนวการศึกษา
ตอตางประเทศดวย ขณะที่ PASONA มีการเตรียมความพรอมของบุคลากรในแตละตําแหนงใหพรอมกอน
สงไปยังบริษัทตาง ๆ เพื่อสงคนที่ใชตั้งแตแรกใหกับลูกคา เป:นตน
3. การทํางานเปนทีมและการมีจิตมุงบริการ มีการแบงหนาที่ในการใหขอมูลในสวนตาง ๆ แนะนํา
สถานที่ และพาเยี่ยมชม ตอบขอซักถามตรงประเด็นและชัดเจน ดวยความกระตือรือรนในการตอนรับ และ
ดูแลเอาใจใสเป:นอยางดี ยืนสงแขกจนลับตา สรางความประทับใจใหผูมาเยี่ยมชมเป:นอยางยิ่ง
ข(อเสนอในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลกรมวิทยาศาสตรบริการสูการบริการที่เปนเลิศ
การเรียนรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ประเทศญี่ปุeน ทําใหผูเขียน
ไดแนวคิ ดในการบริ หารจั ดการทรัพยากรบุ คคลที่ สั มพั นธ1 กับ วิ สัย ทั ศน1 พั น ธกิจ ของหน วยงานและความรู
ความสามารถและหนาที่การงานของบุคลากรในตําแหนงนั้น ๆ โดยมีขอเสนอการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลกรมวิทยาศาสตร1บริการ เพื่อการบริการที่เป:นเลิศ ดังนี้
1. การขั บเคลื่ อนคานิ ยม วศ. ไปสู การปฏิ บัติ อย างเป: นรูป ธรรมและชั ดเจนตามแนวทางของ MC
เพื่อใหบุคลากรมีทัศนคติและวัฒนธรรมในการทํางานที่เป:นแบบแผนเดียวกัน ใหการทํางานเป:นไปในทิศทาง
เดียวกัน และบรรลุเป~าหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการตีความคานิยม วศ. ออกมาใน
รูปแบบที่สามารถปฏิบัติไดจริง และจัดการอบรมเพื่อปลูกฝEงคานิยมและวัฒนธรรมการทํางานใหกับบุคลากร
อยางตอเนื่อง อาศัยกิจกรรมดานวัฒนธรรมตาง ๆ เชน ไปทํางานจิตอาสา การทําบุญในเดือนเกิดของบุคลากร
เป:นตน ซึ่งการปลูกฝEงคานิยมองค1กร ทําใหเกิดความรักในองค1กร มีแรงบันดาลใจในการทํางาน สรางเครือขาย
สายสัมพันธ1อันดี ความสามัคคีกลมเกลียวภายในองค1กร การทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหบุคลากรมีการเรียนรู
และมีพัฒนาการตอเนื่องอยางมืออาชีพ ทําใหองค1กรประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค1เป~าหมายการ
ทํางานตามปรัชญาองค1กรอยางยั่งยืน ทั้งนี้ การปลูกฝEงคานิยมองค1กรยังเป:นการบริหารจัดการความแตกตาง
ระหวางบุคคลดวยอีกทางหนึ่ง

2. การพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน1และพันธกิจของหนวยงาน
เชน การปรับเกณฑ1 ในการคัดสรรบุคลากรเขาใหม นอกจากความรูความสามารถทางวิชาการ อาจจะเพิ่ม
เกณฑ1ในสวนของการมีจิตมุงบริการเขามา เพื่อใหไดบุคลากรที่เหมาะสมกับงานบริการ เป:นการเลือกคนที่ใช
ตั้งแตแรกตามระบบของอิออน ตามแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ วศ. ประจําปC 2559 ประกอบดวยการ
ฝjกอบรมตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด การฝjกอบรมภายนอก และการฝjกอบรมภายใน นั้น การฝjกอบรม
ตามที่ ก.พ. กําหนด หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของขาราชการตามระดับ และเป:น e-learning ตอง
ศึกษาดวยตนเอง หน วยงานน าจะมี การสรางแรงจู งใจ ส งเสริ ม และสนั บสนุ น การเรี ย นรูดวยตนเองของ
บุคลากรสวนนี้ดวยในแนวทางของอิออน การฝjกอบรมที่จัดขึ้นภายใน วศ. นาจะเสริมในสวนของการฝjกอบรม
เฉพาะดานทักษะการใหบริการ เพื่อเสริมสรางสมรรถนะและสรางความเขมแข็งของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ
บริการอยางตอเนื่อง เชน มารยาทในการปฏิบัติงาน การมีจิตมุงบริการ การสื่อสาร การใหขอมูล การเจรจา
ตอรอง เทคนิคการแกปEญหา เป:นตน เพื่อใหบุคลากรมีความพรอมและสํานึกดีในการใหบริการอยูเสมอ และ
นาจะมีการจัดฝjกอบรมรวมกับเอกชน ตามแนวทางของ CPBA เพื่อรับทราบความตองการตลอดจนปEญหา
ตาง ๆ จากลูกคา เพื่อนํามาปรับปรุงการบริการใหตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดสูงสุด ตลอดจนการ
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรสามารถ
ติดตอสื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การฝjกอบรมภาษาอังกฤษ ณ สถาบันภาษา และ
ประเมินผลดวยการทดสอบ TOEIC IP ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยชิบะและอิออน เป:นตน จากการเรียนรู
ในชั้น เรี ย นจาก ผศ.ดร. เมธาวุฒิ พีร พรวิ ฑูร กรณี ศึกษา เรี ย นรู เมื่ อดูงานประสบการณ1ของฉือจี้ ที่ไตหวั น
นอกจากการพัฒนาความรูความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานแลว นาจะมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับบุคลากรไปดวยพรอมกัน เพื่อเสริมสรางสมรรถนะคูคุณธรรม ใหการทํางานคือการปฏิบัติธรรม (การทํา
ความดี) นํามาซึ่งความสุขใจและความสําเร็จในทันทีที่ไดทํา อาจทําไดในรูปแบบของกิจกรรมสนทนาประสา
วศ. ซึ่งจัดอยูเป:นประจํา การเปŠดเสี ยงตามสายเสียงธรรมะเขาใจงาย นําไปใชไดจริง ชวงเชากอนเริ่มงาน
พักกลางวัน และชวงเย็นหลังเลิกงาน ติดแงคิด คติคุณธรรมตามบอร1ดประกาศ ตามตนไม (ตนไมสอนธรรมะ)
เป:นตน และเสริมสรางประสบการณ1ชีวิตใหกับบุคลากร โดยการศึกษาดูงานในหนวยงานที่เป:นตัวอยางที่ดี
ในดานการใหบริ ก าร เพื่ อสรางแรงบั น ดาลใจ ปรั บ เปลี่ ย นมุ มมอง แนวคิ ด วิ ธี คิ ด จนถึ งการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมได
3. การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพเพื่อสนับสนุนการบริการของ วศ. สูบริการที่เป:นเลิศ เป:นตําแหนง
ประจําที่ปรึกษาศูนย1บริการเบ็ดเสร็จ (DSS Super Consultant, DSS-SC) เพื่อเป:นการประกันคุณภาพการ
บริการ ซึ่งไดแนวทางมาจาก SULA ของมหาวิทยาลัยชิบะ แทนการหมุนเวียนนักวิทยาศาสตร1มาปฏิบัติหนาที่

ที่ปรึกษา ซึ่งนักวิทยาศาสตร1มีภาระในดานการวิเคราะห1ทดสอบ วิจัย และงานที่ไดรับมอบหมายอยูตลอดเวลา
ทํ าใหการพั ฒ นาคุ ณภาพการบริ การไม เป: น ไปอย างต อเนื่ อ ง วศ.น าจะตองมี บุ คลากรที่ เ ป: น มื ออาชี พ เพื่ อ
สนับสนุนดานการใหบริการลูกคาใหมีคุณภาพสูงขึ้น โดยที่ปรึกษา มีหนาที่ เป:นที่ปรึกษาในดานการใหบริการ
ใหขอมูลวิชาการ ขอมูลการบริการ ใหคําแนะนําการใชบริการ ตอบขอซักถาม ประชาสัมพันธ1งานบริการ
เป:นตน สวนการสรรหาบุคลากรที่จะเขามาเป:นที่ปรึกษามืออาชีพ อาจคัดสรรจากนักวิทยาศาสตร1ที่ปฏิบัติงาน
อยูในปEจจุบันหรือนักวิทยาศาสตร1ที่รับเขามาใหม แลวพัฒนาใหมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในดาน
วิชาการ โดยการเรียนรูงานบริการในกองตาง ๆ เป:นเวลา 2 ปC แลวพิจารณาตามความเหมาะสมวาควรเป:นที่
ปรึกษาประจํางานดานไหน พรอมทั้งเสริมทักษะที่จําเป:นตอการเป:นที่ปรึกษา เชน ทักษะการสื่อสาร การให
คําแนะนํา การใหคําปรึกษา การตรวจสอบและใหขอมูล การเจรจาตอรอง การแกปEญหา เป:นตน เพื่อเป:นที่
ปรึกษาที่ดีแกลูกคาได สวนความกาวหนาในอาชีพของที่ปรึกษา อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกยายทุก ๆ 5 ปC
เชน ยายจากกองฟŠสิกส1-กองเคมี-กองฟŠสิกส1-กองชีวภาพ เป:นตน
4. การปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานใหนาอยู ดูสบาย นาทํางาน ตามแนวทางของ PASONA
ดวยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอาคาร เชน เพิ่มการประดับตกแตงอาคารดวยไมดอกไมใบ ทําสวนหยอมเล็ก ๆ
ตามชั้นตาง ๆ ในแตละสํานัก กอง ปลูกผัก ทําสวนบนดาดฟ~าของอาคาร เป:นตน เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวม
และช วยกั น ดู แลพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ไดมี กิจ กรรมร วมกั น สานสั ม พั น ธ1 อัน ดี ภ ายในหน วยงานและสรางสํ า นึ กดี ใ น
การอนุรักษ1สิ่งแวดลอม แสดงถึงความใสใจสิ่งรอบตัว สรางภาพลักษณ1ที่ดีใหกับหนวยงาน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จากบริบทขององคกรญี่ปุ/นสูการปฏิบัติ
ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
จินตวดี สุขศรี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
การบริหารทรัพยากรมนุษย1เป:นปEจจัยพื้นฐานสําคัญที่จะนําองค1กรใหกาวไปสูความสําเร็จ โดยเริ่ม
ตั้งแตการสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection) การปลูกฝEง การฝjกอบรมและพัฒนา (Training
and Development) และระบบการจูงใจ (Motivation) ดังนั้น เมื่อมีการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขารวม
ปฏิบัติงานในองค1กรแลวจึงจําเป:นอยางยิ่งที่จะตองมีการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้นอยางตอเนื่องและ
เป:นระบบ เพื่อเพิ่มพูนองค1ความรูใหแกบุคลากร พัฒนาสมรรถนะ รวมทั้งสงเสริมใหบุคลากรไดแสดงศักยภาพ
ที่มีอยูในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ เพื่อใหกาวไปสูบุคลากรที่มีคุณภาพขององค1กร โดยการฝjกอบรมและพัฒนา
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะแกบุคลากรในระดับตางๆ อีกทั้งยังเป:นโอกาสในการเสริมสรางวิสัยทัศน1 แลกเปลี่ยน
ประสบการณ1 สรางเครือขาย และนําความรูที่ไดรับจากการอบรมและพัฒนามาปรับใชในการปฏิบัติงานให
เป:นไปอยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาการโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่
ของสวนราชการใหเป:นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งกําหนดให สนข.
เป: นส วนราชการที่ รวม 3 หน วยงาน ไดแก สํ านั กงานคณะกรรมการจั ดระบบการจราจรทางบก สั งกั ดสํ านั ก
นายกรัฐมนตรี บางสวนของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และบางสวนของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวี สังกัดกระทรวงคมนาคม มาไวดวยกัน แบงสวนราชการเป:น 6 สํานัก 2 กอง 1 ศูนย1 และ 2 กลุม
มีบุคลากรทั้งสิ้น 239 คน ประกอบดวย ขาราชการ จํานวน 160 คน พนักงานราชการ 47 คน และลูกจาง 32 คน
โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน1 พันธกิจ และคานิยมหลักของหนวยงาน ดังนี้
วิสัยทัศน “องค1กรนําในการกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบขนสงและจราจรของประเทศ” (อยูระหวาง
การปรับปรุง)
พันธกิจ 1) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และบูรณาการการจัดทําแผนดานการขนสงและจราจร
รวมทั้งการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ
2) สงเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในระบบการขนสงและจราจร
3) พัฒนาและประยุกต1ใชเทคโนโลยี เพื่อจัดทําและเผยแพรขอมูลสารสนเทศและองค1ความรู
ดานจราจรและขนสงจราจร
คานิยม “ทีมงานเป:นเลิศ รวมใจเปŠดกวาง สานสรางเครือขาย” (อยูระหวางการปรับปรุง)

ที่ผานมา สนข. ไดสงบุคลากรเขารับการฝjกอบรมและพัฒนาในหลายหลักสูตรที่จัดโดยหนวยงาน
ตางๆ เชน สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สํานักงาน ก.พ. สถาบันพระปกเกลา การฝjกอบรมโดยหนวยงาน
ระหวางประเทศ รวมทั้งการฝjกอบรมในตางประเทศผานความรวมมือดานการขนสงตางๆ โดย สนข. จะพิจารณา
เนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวของ เกณฑ1ที่กําหนดในการสมัครเขารับการอบรม เชน ประสบการณ1ในการทํางาน ตําแหนง
ขั้นต่ํา ทักษะทางดานภาษา เป:นตน แลวจึงแจงเวียนใหบุคลากรที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตามที่กําหนด สมัคร
เขารับการฝjกอบรมในหลักสูตรตางๆ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวยังไมเป:นระบบ กลาวคือ การฝjกอบรมยังคง
จํากัด อยูในกลุ มผูสนใจเขารับการอบรมเทานั้น ยังไมครอบคลุมบุคลากรในทุกระดับ ที่ควรจะไดรับการ
ฝjกอบรมและพัฒนาอยางตอเนื่องในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับตําแหนง ภารกิจหนาที่หลัก อีกทั้งการฝjกอบรม
ดังกลาวยังไมไดบูรณาการเขากับเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
แนวคิดที่ได(จากการฝ*กอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ/น
การฝjกอบรมในชั้นเรียนและการศึกษาดูงานใน 5 หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ณ เมืองโตเกียว
ประเทศญี่ปุeน ไดแก 1) Cabinet Bureau of Personnel Affairs ซึ่งเป:นหนวยงานที่วางนโยบายดานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย1 การคัดสรรบุคคลและจัดฝjกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะและความสามารถของขาราชการ
ระดับสูง 2) บริษัท มิตซูบิชิ คอร1เปอเรชั่น องค1กรธุรกิจสากลแบบบูรณาการ 3) บริษัท อิออนกรุ‹ป ผูนําดาน
ธุรกิจคาปลีกของประเทศญี่ปุeน 4) มหาวิทยาลัยชิบะ และ 5) บริษัท พาโซนา ผูใหบริการทางดานทรัพยากร
มนุษย1 ทําใหผูเขียนไดตระหนักวาหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศญี่ปุeนใหความสําคัญในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในทุกระดับเป:นอยางมาก ทั้งผูที่ปฏิบัติงานในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน ทุก
องค1กร เห็นวาทรัพยากรบุคคลเป:นพื้นฐานสําคัญในการดําเนินงานขององค1กรใหบรรลุเป~าหมาย เริ่มตั้งแตการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ การฝjกอบรมกอนเริ่มปฏิบัติงาน และการวางแผนฝjกอบรม
บุคลากรอยางตอเนื่องและเป:นระบบ มีการกําหนดหลักสูตรและเวลาในการฝjกอบรมบุคลากรอยางชัดเจน
เชน การฝjกอบรมขาราชการที่จัดโดย Cabinet Bureau of Personnel Affairs เมื่อเขารับราชการภายในเวลา
15 ปC หากสามารถแสดงวิสัยทัศน1และสมรรถนะที่โดดเดนในการฝjกอบรมและสัมมนา ขาราชการระดับตนนั้น
ก็จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการคัดเลือกเป:นผูบริหารระดับกลางและระดับสูงตอไป โดยผูที่จะเขารับการ
อบรมตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีอายุงานตั้งแต 3 ปCขึ้นไป หรือเป:นผูที่มีคุณสมบัติและความจําเป:นเฉพาะตําแหนง
นั้นๆ และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานดีเดนในรอบ 2 ปCที่ผานมา ซึ่งเป:นการกําหนดเกณฑ1ขึ้นเพื่อประเมิน
ตําแหนงบุคลากรโดยพิจารณาจากทั้งสมรรถนะและศักยภาพดานภาวะผูนําและการบริหารจัดการ รวมทั้ง
ตัวอยางการจัดอบรมบุคลากรสายงานบริหารของมหาวิทยาลัยชิบะที่มีแผนการฝjกอบรมตลอดทั้งปCในดาน
สมรรถนะทั่วไปและความรูเฉพาะทาง เชน บัญชี กฏระเบียบ เป:นตน
การพั ฒ นาศั กยภาพบุ คลากรโดยการหมุ น เวี ย นจากส วนกลางไปยั งสาขาต างประเทศตามความ
เหมาะสมของบริษัท มิตซูบิชิ คอร1เปอเรชั่น ซึ่งจะทําใหบุคลากรมีความเขาใจการปฏิบัติงานในภาพรวม และ
เขาใจถึงความสัมพันธ1ของหนวยงานตางๆ ภายในองค1กรไดดียิ่งขึ้น สวนการพัฒนาบุคลากรนั้นไดแบงเป:น
ระดับตางๆ โดยการฝjกสอนจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training: OJT) ระยะเวลาประมาณ 6-12 เดือน

ซึ่งไดรับการยอมรับวาเป:นวิธีการสอนงานที่ไดผลดีที่สุด รวมทั้งมีการปลูกฝEงปรัชญาองค1กรเพื่อใหบุคลากร
ปฏิบัติงานไปในทิศทางและเป~าหมายเดียวกันผานการอบรมสัมมนาตลอดทั้งปC
การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางบูรณาการและสัมพันธ1กับเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career
Path) เชน ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ AEON Retail ที่ใชระบบการจัดระดับตําแหนงที่สัมพันธ1กับ
ระบบเงินเดือน การพัฒนาบุคลากร และเสนทางความกาวหนาในอาชีพ โดยแบงบุคลากรออกเป:น 3 กลุม 11
ระดับ โดยในระดับตน (Junior) มีการสอบเลื่อนขั้นทุกปC ซึ่งพนักงานทุกคนมีสิทธิ์เขาสอบ โดยไมจํากัดจํานวนผูเขา
สอบและผูไดรับการเลื่อนขั้น สําหรับระดับกลาง (Middle) ใชวิธีการคัดเลือกดวยการสอบขอเขียนและ
สัมภาษณ1 โดยจํา นวนผูที่ จะไดรับ เลื่ อนขั้น จะขึ้ นอยูกั บกรอบความตองการของตํ าแหนง สํ าหรับ ระดับ สู ง
(Senior) จะเป:นการคัดเลือกโดยพิจารณาประสิทธิภาพในการทํางานที่ผานมา
การวางแผนและกําหนดหลักสูตรการฝjกอบรมตามความตองการเฉพาะดานและความจําเป:นของ
บุคลากรแต ละคนในตํ าแหนงและระดั บ ตางๆ อยางเหมาะสม เพื่อพั ฒนาสมรรถนะ ทั กษะ ความรู ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานที่จําเป:นในแตละตําแหนงซึ่งแตกตางกันไป เชน การฝjกอบรมบุคลากรสายงานบริหารของ
มหาวิทยาลัยชิบะ สําหรับบุคลากรใหมจะฝjกอบรมเกี่ยวกับมารยาทในการปฏิบัติงาน และการสื่อสาร เป:นตน
สวนบุคลากรระดับกลาง จะมุงเนนการฝjกอบรมเรื่องการทํางานเป:นกลุม ทักษะการแกปEญหา และการจัดการ
ตนเอง เสนทางความกาวหนาในอาชีพ เป:นตน สวนผูปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนางาน จะเป:นการอบรมใน
หัวขอ การสอนงาน (Coaching) การบริหารจัดการความเสี่ยง การเป:นผูนํา การแกไขปEญหา เป:นตน
ทุกหนวยงานใหความสําคัญในการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษใหแกบุคลากร เพื่อใหบุคลากรมี
ทั ก ษะดานภาษา สามารถติ ด ต อสื่ อ สารดวยภาษาอั ง กฤษ และสื่ อ สารกั บ ชาวต างชาติ แ ละหน วยงาน
ตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน มหาวิทยาลัยชิบะไดจัดใหมีการฝjกอบรมบุคลากรสายงานบริหารใน
ตางประเทศทั้งระยะสั้น 10 วัน และระยะยาว 3 เดือน การฝjกอบรมที่สถาบันภาษา รวมทั้งมีการประเมินผล
การใชภาษาอั งกฤษ โดยเปŠดโอกาสใหบุคลากรเขาทดสอบความสามารถในการใชภาษา (TOEIC IP) และ
กําหนดเป~าหมายของบุคลากรที่จะตองผานการทดสอบไวดวย
นอกจากนี้ การสรางบรรยากาศในที่ทํางาน เชน การปลูกตนไมประดับตกแตงอาคารของบริษัทพาโซนา
และการจัดสวนภายในอาคาร หองประชุม ภายในอาคาร ซึ่งชวยเสริมสรางบรรยากาศในการทํางาน ใหความรูสึก
สดชื่น ผอนคลาย ลดความตึงเครียด และชวยเสริมสรางบรรยากาศในการคิดสรางสรรค1ในการปฏิบัติงาน
ใหเพิ่มมากขึ้น
ข(อเสนอในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
การเรี ยนรูที่ ไดรั บจากการฝj กอบรมและการศึ กษาดู งาน ณ ประเทศญี่ ปุe น ทํ าใหผู เขียนมีแนวคิดที่ จะ
พัฒนาหนวยงานที่ปฏิบัติงานอยู คือ สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) โดยการวางแผน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเป:นระบบ เนื่องจากบุคลากรของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร มี
ภารกิจหลักในการใหขอเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และจัดทําแผนดานการขนสงและจราจร ซึ่งเป:นงานใน

เชิงวิชาการ ซึ่งตองการการบูรณาการจากสวนงานที่ตองการบุคลากรและกลุมบริหารงานบุคคล ตั้งแตการ
คัดเลือกบุคคลเขารับราชการ การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง การสงเสริมศักยภาพและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีขอเสนอในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
1. จัดทําแผนการอบรมของบุคลากรทั้งในสายงานวิชาการและสายงานสนับสนุนอยางเป:นระบบ โดยอาจ
ใชวิธีการระดมสมองทั้งจากบุคลากรระดับผูปฏิบัติงาน หัวหนาฝeาย และผูบริหาร เพื่อทราบถึงสมรรถนะที่
จําเป:นของบุคลากรในระดับตางๆ ในการปฏิบัติงาน กําหนดเป~าหมายผูเขารับการฝjกอบรม หลักสูตรหรือเนื้อหา
ที่จําเป:น ระยะเวลา และจํานวนบุคลากรที่จะเขารับการอบรมเพื่อใหมีแผนเป:นรายปC โดยเฉพาะการกําหนด
หลักสูตร ที่สัมพันธ1กับเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)
2. ประชาสัมพันธ1แผนการฝjกอบรมและพัฒนาใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบ รวมทั้งกําหนดคุณสมบัติ
ของผูที่จะสามารถสมัครเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ เพื่อใหเป:นเกณฑ1ที่ชัดเจน โดยอาจพิจารณาจาก
ระยะเวลาในการรับราชการ ผลการประเมินในชวง 2 ปCที่ผานมา เพื่อใหผูที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติไดทราบ
และเตรียมพรอมในการสมัครเขารับการฝjกอบรมดังกลาว
3. การเตรียมความพรอมใหบุคลากรในระดับตางๆ อาทิเชน การเลื่อนตําแหนงบุคลากรจากระดับตน
(ระดับปฏิบัติการ-ชํานาญการ) เป:นหัวหนางาน (ระดับชํานาญการพิเศษ) ดวยการอบรมสมรรถนะที่จําเป:นในการ
ปฏิบัติงานดานตางๆ เชน การทํางานเป:นกลุม การบริหารทรัพยากร ภาวะผูนํา การสื่อสาร การลดความขัดแยง เป:น
ตน รวมทั้งการสงบุคลากรเขารวมฝjกอบรมความรูเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน เชน ดานวิศวกรรม สิ่งแวดลอม
กฎหมาย ระเบี ย บต างๆ เป: น ตน เพื่ อ ใหการทํ า งานของบุ ค ลากรเป: น ไปอย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ทั น ต อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในดานเทคโนโลยี กฎ ระเบียบ ขอมูลขาวสารตางๆ
นอกจากนี้ แนวคิดในการฝjกอบรมรวมกับภาคเอกชนอาจจะสามารถนํามาปรับใช เพื่อใหบุคลากรของ สนข.
ไดรับทราบถึงความตองการของภาคเอกชนในดานคมนาคมขนสงและจราจร ประเด็นปEญหาและขอเสนอแนะตางๆ
เพื่อเป:นขอมูลประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการ การวางแผนแกไขปEญหาจราจรและขนสง การจัดทํา
ความเห็ น หรื อเสนอแนะนโยบายประกอบการตั ด สิ น ใจของผู บริ ห าร ใหสอดคลองกั บ ความตองการของ
ภาคเอกชนอยางแทจริงตอไป
4. บูรณาการการฝjกอบรมและพัฒนาเขากับระบบบริหารงานบุคคล เชน ใชเป:นเกณฑ1ในการประเมิน
เพื่อเลื่อนตําแหนง โดยอาจกําหนดคุณสมบัติผูที่จะสมัครเขารับการคัดเลือกการประเมินเลื่อนตําแหนงเป:น
หัวหนากลุมหรือผูบริหารระดับตน (ชํานาญการพิเศษ) โดยจะตองผานการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จําเป:น
ในตําแหนงนั้นๆ หรือควรไดรับการอบรมในหัวขอที่จําเป:น เชน ภาวะการเป:นผูนํา (Leadership) การแกไขปEญหา
การสอนงาน (Coaching) การบริหารทรัพยากร การบริหารความเสี่ยง การดําเนินการใหบรรลุเป~าหมาย เป:นตน
รวมทั้ งเกณฑ1อื่นๆ เชน ผลการประเมินที่ ผานมา การหมุนเวียนงานเพื่อใหมีความเขาใจในระบบงานและ
ความสั มพั น ธ1 ร ะหว างสํ า นั ก/กอง/ศู น ย1 ต างๆ เพื่ อสรางกลุ มบุ คลากรที่ มีศักยภาพในการสมั ครเขารั บ การ
คัดเลือกเพื่อประเมินเลื่อนตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตอไป

5. ควรจัดใหมีการพัฒนาภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรอยางตอเนื่อง เพราะทักษะทางดานภาษาตองใช
เวลาในการฝjกฝน เพื่อใหสามารถประสานงาน สื่อสารกับองค1กรตางประเทศ และติดตอราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจกําหนดเป:นหนึ่งในเกณฑ1ในการพิจารณาประเมินเลื่อนตําแหนงดวย

แนวทางการขับเคลื่อนหนวยงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไปสูการปฏิบัติ
ชาญณรงค ชัยอุดมสม
นายแพทยชํานาญการ
กรมสุขภาพจิต

ประวัติความเปนมาของหนวยงาน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เปลี่ยนจากชืชื่อเดิม คือ สถาบัน
พัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558) กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข เป:นสถาบันเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุนกรมสุขภาพจิต กอตั้งขึ้นโดยดําริของนายแพทย1
ปราชญ1 บุณยวงศ1วิโรจน1 ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงอธิบดีกรมสุขภาพจิต มีนโยบายที่จะขยายการใหบริการดาน
การสงเสริมพัฒนาการเด็กใหครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งดานการสงเสริม ป~องกัน รักษา ฟŽ•นฟู และบูรณาการ
งานของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งสรางองค1ความรูใหม แตเนื่องจากในปC 2547 กรม
สุขภาพจิตไมไดขอตั้งงบประมาณในสวนนี้ จึงไดทาบทาม ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ ผูดําเนินการโรงเรียนเทคโนโลยี
ภาคตะวัวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งมีจิตศรัทธาและบริจาคทุนในการ
กอสรางอาคารสถานพยาบาลผูปeวยนอกเป:นอาคาร 3 ชั้น ไดแสดงเจตจํานงนอมเกลาถวายแดสมเด็จพระเจาพี่
นางเธอเจาฟ~ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร1 ในวโรกาสที่พระองค1ทานมีพระชนมายุ 84
พรรษา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 เพื่อทรงประทานใหใชเป:นหนวยงานสําหรับใหบริการแกประชาชน
สืบไป โดยสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟ~ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร1 ไดเสด็จพระราช
ดําเนินวางศิลาฤกษ1เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2547 การกอสรางแลวเสร็
วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2551 ปEจจุบันเปŠด
ใหบริการแบบผูปeวยนอกอายุต่ํากวา 18 ปCในเขตสุขภาพที่ 7 ครอบคลุมจังหวัดขอนแกน รอยเอ็ด กาฬสินธุ1
และมหาสารคาม โดยใหบริการเฉลี่ย 5,000 ราย/ปC และเปŠดใหบริการแบบผูปeวยในตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม
2558 จํานวนทั้งหมด 12 เตียง
วิสัยทัศน
เป:นหนึ่งในองค1กรชั้นนําดานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนระดับประเทศ
ดานสุขภาพจิตชุมชน ในเด็กและวัยรุนภายในปC พ.ศ. 2562

ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

พันธกิจ
1. ใหบริการสงเสริมป~องกัน บําบัดรักษา และฟŽ•นฟูดานบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กที่ยุงยากซับซอน
แกผูปeวยเด็กและวัยรุนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. พัฒนาและถายทอดนวัตกรรม/วิจัย/องค1ความรู/เทคโนโลยีดานสุขภาพจิตชุมชนในเด็กและวัยรุน
3. สงเสริมและพัฒนาภาคีเครือขายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ในการดําเนินงานสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. เสริมสรางองค1กรแหงความสุขที่มีระบบบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล
คานิยม 4H
Heart = บริการดวยหัวใจ

Head = ใฝeรูสรางสรรค1

Hand = มุงมั่นสามัคคี

Humanity = มีจิตสาธารณะ
ป&ญหาที่พบในหนวยงาน
ปEจจุบันหนวยงานภาครัฐตางมีแนวทางการพัฒนาหนวยงานโดยใชหลักคานิยม (core value) เพื่อ
ขับเคลื่อนงานใหบรรลุเป~าหมายตามวิสัยทัศน1และพันธกิจขององค1กร โดยถาหนวยงานมีการปลูกฝEงคานิยมที่ดี
รวมกัน จะทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทํางานอยางสรางสรรค1และมีอุดมการณ1เป:นไปในทิศทางเดียวกัน ทําให
สามารถทํางานบรรลุตามวิสัยทัศน1และพันธกิจของหนวยงานที่กําหนดไวได จากการที่ขาพเจาไดปฏิบัติงานที่
สถาบันฯ มาเป:นเวลา 2 ปC พบปEญหาตางๆที่เกิดขึ้นในหนวยงานดังนี้
1. เป:นหนวยงานตั้งใหม บุคลากรมีประสบการณ1ในการทํางานนอย ขาดความรูและทักษะที่จําเป:น
2. วิสัยทัศน1 พันธกิจ คานิยมของหนวยงาน ยังไมสามารถถายทอดลงสูบุคลากรไดทั้งหมด เนื่องจาก
มี การยายเขาของบุ ค ลากรใหม อยู บ อยครั้ ง และยั งไมมี ร ะบบที่ จ ะถายทอดใหผู ปฏิ บั ติ ทราบ
ทั้งหมด
3. ขาดแคลนอัตรากําลังในหลายๆสาขาวิชาชีพ
4. ขาดการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเป:นระบบ
5. ขาดการติดตามและการประเมินผลของระบบงานตางๆอยางมีประสิทธิภาพ
6. บุคคลากรมีความขัดแยงกันเองในการทํางาน
แนวคิดที่ได(รับจากการฝ*กอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ/น
จากการไดเขาอบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะสําหรับขาราชการระดับชํานาญการครั้งนี้ ทําให
ขาพเจาไดเรียนรูและพัฒนาตัวเองในหลายๆดาน ดังนี้

1. การจั ด การความขั ด แย( ง ในองคกร (Conflict

Management) และการเจรจาตอรอง

(Negotiation)
• มีการนําหลักธรรมเรื่อง อิทธิบาท 4 และพรหมวิหาร 4 มาใช ยกตัวอยางเชน การมีอุเบกขาที่ถูกตอง
คือ การวางเฉยใหถูกสถานการณ1 ถาลูกนองทําผิดก็จําเป:นตองตักเตือนหรือลงโทษใหเหมาะสม ใน
การทํางานกับผูอื่นก็จําเป:นตองมีความเขาใจ (understand) คาดการณ1ได (predict) และ โนมนาว
คนเป:น (influence)
• การมีความขัดแยงในงานถือเป:นเรื่องปกติและเป:นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในองค1กร เพราะความคิดตางจะทํา
ใหองค1กรพั ฒนาไปไดในหลายๆมิติ แตตองระวั งไมใหเกิด ความขัด แยงระหวางบุ คคล (personal
conflict)
• ความสํา เร็ จ (success) ขององค1 กรประกอบดวย 3C คือ Character + Competency +
Connection
• ความไวใจกันและการชี้แจงวิธีการทํางานลวงหนา (realistic job preview) เป:นวิธีการลดความ
ขัดแยงที่ดี
• การตัดสินใจที่ดี ตองใชเหตุผลนําอารมณ1
• เอื้อประโยชน1ทั้ง 2 ฝeาย (cooperator, win - win) เชน การทําธุรกิจรวมกันระหวางโครงการหลวง
กับ Tesco
• จําเป:นตองมีทักษะ เชน การสื่อสาร การควบคุมอารมณ1 ความเขาใจสถานการณ1 การฟEงที่ดี เป:นตน
2. การพัฒนาภาวะผู(นํา
• ผูนําคื อผูที่พรอมจะกาวออกมาแกปEญ หา ขณะเดียวกั นก็พรอมที่ จะเป:นผูตามที่ ดีดวย (lead &
follow)
• ตองยึดหลักมนุษยธรรม (doing the right thing) มากกวายึดหลักตามกฎเกณฑ1 (doing the thing
right)
• วิธีการสอนใหคนมีความเป:นผูนําที่ดีที่สุด คือ การเป:นแบบอยางที่ดี (role model)
• สิ่งที่ผูนําควรทําใหลูกนอง คือ lead, inspire, motivate, empower, facilitate, share (อํานาจ
หนาที่ ความรับผิดชอบ ความรู ความสําเร็จขอมูล) และ follow

สวนทักษะที่สําคัญ คือ ตาดี

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

• ผูนําตองรูจักใชวิธีแบงงานใหลูกนองอยางเหมาะสม รูวาเมื่อไหรจะ สั่งงาน ขายงาน รวมงาน หรือ
มอบงาน
3. การบริหารทรัพยากร
• HR Excellency = Learning Organization (LO) + Dynamic Organization (DO)
+ Organization of Behavior (OB)
• การบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบไปดวย การจัดหาคน (recruitment) การมอบงาน (put the
right man into the right job) สิทธิประโยชน1 (benefit) และกฎกติกา (punishment/reward)
4. การทํางานเปนทีม
• ทีมประกอบดวย Leader (team driver) และสมาชิกของทีม
• หัวใจของทีมงาน คือ

T = Trust

W = Willingness

E = Empathy

O = Opportunity

A = Agreement

R = Recognition

M = Mutual Benefit

K = Knowledge Transfer

• วิธีการถายทอดความรูประกอบไปดวย coaching, OJT, mentoring และ counseling
• หนาที่ของหัวหนาทีม คือ รับนโยบายจากองค1กร กําหนดเป~าหมายและขั้นตอนการทํางาน มอบหมาย
งานใหแกสมาชิก เสริมแรงใหกําลังใจ และชวยเหลือแกปEญหาตางๆ สวนหนาที่ของสมาชิกทีม คือ รับ
มอบงานจากหัวหนาทีม ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ใหความรวมมือในการแกปEญหาตางๆ เป:นผู
ตามที่ดีและเป:นผูพัฒนาตนที่ดี
• การทํ า งานเป: น ที ม ประกอบดวย 4

ขั้ น ตอน คื อ ขั้ น เตรี ม ความพรอม ขั้ น กํ า หนดเป~ า หมาย

ขั้นปฏิบัติงาน และ ขั้นประเมินผล/ปรับปรุง (Plan Do Check Act)
5. การมีจิตมุงบริการ (Service Mind)
• S = Smile มีรอยยิ้ม

M = Make Believe มีความเชื่อในการใหบริการของตน

• E = Enthusiasm ใสใจลูกคา

I = Insist ยืนยันที่จะใหบริการลูกคา

• R = Rapidness มีความรวดเร็ว

N = Necessitate ใหความสําคัญกับลูกคา

• V = Value บริการอยางมีคุณคา

D = Devote อุทิศตนเพื่อการบริการ

• I = Impression มีความนาประทับใจ

• C = Courtesy สุภาพออนโยน
• E = Endurance อดทนอดกลั้น
สวนการศึกษาดูงานในหนวยงานที่ประเทศญี่ปุeนจํานวน 5 แหง ขาพเจาไดเรียนรูดังนี้
1. The Cabinet Bureau of Personal Affairs (กรมบุคลากร) เป:นกรมที่ตั้งขึ้นมาใหมในปC ค.ศ. 2014
โดยขึ้นตรงตอสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนาที่ในการวางนโยบายระบบราชการของแตละกระทรวง ใหเป:นไป
ในทิศทางเดียวกัน จัดสรรและโยกยายขาราชการ หนวยงานมีจุดเดน คือ มีระบบการวางแผนพัฒนา
ขาราชการ (career path) ไปขางหนา 15 ปCเพื่อกาวขึ้นสูผูบริหาร ผานระบบการอบรมโดยมีวิทยากรมา
จากหลายภาคสวน เพื่อใหขาราชการมีการพัฒนาตนเองและแสดงศักยภาพออกมาไดมากที่สุด มีระบบ
การคัดเลือกบุคคลที่จะกาวขึ้นมาเป:นผูบริหารของหนวยงานโดยดูจากผลการปฏิบัติราชการยอนหลัง 2 ปC
รวมกับมีระยะเวลาปฏิบัติงานมากกวา 3 ปC และมีความสนใจในการทํางานบริหาร ใหเขาสูระบบการ
อบรมหลักสูตรผูบริหารรวมทั้งมีการทํางานรวมกับภาคเอกชนดวย
2. Mitsubishi Corporation เป:นบริษัทขนาดใหญ ที่มีการทําธุรกิจหลายประเภท จุดเดนของบริษัท คือ
การมีปรัชญาที่ชัดเจน มีการปลูกฝEงปรัชญาใหบุคลากรอยางยั่งยืน มีแผนการลงทุนที่รอบคอบและชาญ
ฉลาด เนนการทําธุรกิจแบบไดประโยชน1รวมกันทุกฝeาย (fair, relationship, honest, equality)
มีการพัฒ นาวิ สัยทั ศน1 และพันธกิจใหเขากั บยุคสมัย ปEจจุ บัน ใหความสํา คัญกั บสวั สดิ การของพนักงาน
โดยเฉพาะในกลุมหญิงมีบุตร ผูสูงอายุ และผูพิการ เปŠดโอกาสใหผูหญิงที่มีความสามารถขึ้นมาเป:น
ผูบริหารระดับสูง
3. AEON เป:นบริษัทขนาดใหญที่สุดในญี่ปุeน มีการลงทุนใน 13 ประเทศทั่วโลก มีบริษัทในเครือ 315 บริษัท
ประกอบดวย 20,026 รานคา (ขนาดใหญ/กลาง/เล็ก) มีพนักงาน 440,000 คน เป:น 1 ใน 16 บริษัทที่มี
ยอดขายสูงสุดในญี่ปุeน มีธุรกิจตั้งแตผลิต แปรรูป จําหนายและการวิจัย จุดเดน คือ มีคานิยมที่เนนความ
ตองการของประชาชนและเป:นมิตรกับสิ่งแวดลอม (people, peace, community) เนนการทําธุรกิจกับ
เกษตรกร (connect with heart, customer focus, heart to heart connection) บริษัทมีวัฒนธรรม
การทํางานเหมือนครอบครัว และทําประโยชน1ใหสังคม ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของบริษัท AEON คือ
ทรัพยากรบุคคล (people = AEON’s best asset) จึงมีระบบ HR ที่ดีมาก มีการแบงระดับพนักงานเป:น
3 ระดับกอนกาวขึ้นสูผูบริหารระดับสูงโดยมีระบบการสอบเลื่อนขั้นทุกปC คือ
3.1. Junior มีการพัฒนาโดยใช basic training program (OJT, problem solving skills, logic tree)

3.2. Middle มีการพัฒนาโดยใชโมเดล AEON business school (market analysis, case analysis,
SWOT รวมถึงหลักสูตรอื่นๆตามความตองการของพนักงาน)
3.3. Senior มีการพัฒนาโดยใช management program (business planning simulation,
โปรแกรมการบริหาร ผูนํา การทํางานเป:นทีม การวางแผน)
4. Chiba University เป:นมหาวิทยาลัยขนาดใหญที่มีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆในญี่ปุeน มีอาจารย1กวา
3,100 คน และบุคลากรกวา 600 คน จุดเดน คือ เป:นหนวยงานที่มีการผลิตนวัตกรรมใหมๆอยูเสมอ เชน
เครื่องมือชวยในการผาตั ดผูปeวย ดาวเทียมขนาดเล็กที่สามารถใชงานไดจริ ง เป:นตน เป:นหนวยงานที่
ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ใหมหาวิทยาลัย 31 แหงในญี่ปุeน มีโปรแกรมการสอน
แบบเขมขนเพื่อพัฒนาอาจารย1มหาวิทยาลัยใหมีความสามารถในการสอน ใหคําปรึกษา และจัดหลักสูตร
เฉพาะใหนักศึกษาได (Academic Link Professional Staff: ALPS) โดยมหาวิทยาลัยชิบะมีการสราง
หลักสูตร SULA (Super University Learning Administrator) รวมถึงมีหลักสูตรสําหรับพัฒนา
สมรรถนะของอาจารย1ในมหาวิทยาลัย ไดแก New academic staff orientation, New administrative
staff training, Chief training, Deputy Head training (หัวหนางาน) และ Exclusive training
(ผูบริหาร)
5. PASONA เป:นบริษัทที่กอตั้งมากวา 40 ปC โดย Mr. Numbu วัตถุประสงค1เพื่อชวยเหลือหญิงมีบุตรใหมี
งานทํา จากนั้นจึงมีการขยายธุรกิจออกไปเรื่อยๆ สูการเกษตรแบบใหม เพาะปลูกในอาคาร จุดเดน คือ
การมี ป รั ช ญาแน วแน คื อ “แกไขปE ญ หาสั งคมใหลุ ล วงดวยดี ” มี เ ป~ า หมาย คื อ ทํ าใหทองถิ่ น เขมแข็ ง
(regional solution) ชวยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) มีการเปŠดโอกาสให
ผูหญิงเขามาบริหารถึงรอยละ 50 ซึ่งเป:นสัดสวนที่มากที่สุดในบริษัทญี่ปุeนทั้งหมด บริษัทมีหนาที่หลัก
4 อยาง คือ
5.1. HR Solution เป:นหนาที่หลักของบริษัท จัดหาคนไปทํางานใหบริษัทตางๆเนนกลุมผูหญิง บัณฑิต
จบใหมและผูสูงอายุ ในวัยรุนมีการสราง Innovation team เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการหางานหรือ
สรางงานใหมๆที่มีความคิดสรางสรรค1มากกวาจะใหไปทํางานประจําในบริษัทใหญๆ
5.2. Life Solution บริหารสิทธิประโยชน1ดานสวัสดิการและสุขภาพ ใหพนักงานบริษัทตางๆ
5.3. Training Program มีการเปŠดสอนหลักสูตรฝjกอาชีพตางๆ และเป:นที่ปรึกษา/วิทยากรใหบริษัท
อื่นๆดวย
5.4. Global Sourcing มีการลงทุนตั้งศูนย1จัดหางานในกวา 15 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยดวย

ข( อ เสนอในการขั บ เคลื่ อ นหนวยงานสถาบั น สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวั ย รุ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ไปสู
การปฏิบัติ
1. การพัฒนา HRM & HRD จากที่รัฐบาลและบริษัททุกแหงในญี่ปุeนใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล
อยางมากและปEจจุบันทีม HR ของสถาบันฯ ยังไมมีแผนพัฒนาบุคลากรที่เป:นระบบ จึงควรจัดระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลใหม ตั้งแตการคัดเลือก การอบรมในองค1กร หลักสูตรที่จําเป:นตองอบรม
ภายนอกองค1กร การทําแผนพัฒนารายบุคคลระยะยาว 5 – 10 ปC เพื่อใหบุคลากรเห็นเสนทาง
ความกาวหนาในอาชีพ (career path) และทําใหมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางตอเนื่องดวย
อาจใชวิธีตั้ง KPI ใหทีม HR ทํากอนในชวงแรก
2. การปลูกฝ&งคานิยม วิสัยทัศนให(คนในองคกร ควรมีระบบปฐมนิเทศที่เนนการปลูกฝEงคานิยมและ
วิสั ย ทั ศน1 และนํ าคานิ ย มแทรกซึ มเขาไปกั บ กิ จ กรรมนั น ทนาการตางๆได เช น จัด บอร1 ดกิ จ กรรม
ทําคลิปวีดีโอเปŠดทุกเชา เลนเกมวันปCใหม เป:นตน เพื่อใหบุคลากรมีความสามัคคีและปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3. การหาเครือขายที่เข(มแข็ง เพื่อพัฒนางานใหขยายสูวงกวางมากขึ้นเหมือนการขยายธุรกิจ โดยจัดทํา
โครงการต างๆร วมกั บ หน วยงานอื่ น ๆในพื้ น ที่ ใหหน วยงานในพื้ น ที่ เ ห็ น ความสํ า คั ญ และทํ า อย าง
ตอเนื่อง โดยทีมของสถาบันฯเป:นที่ปรึกษา ซึ่งมีปEจจุบันมีการทํางานโมเดลลักษณะนี้อยูแลว และ
มีแผนการขยายผลในวงกวางโดยใชกลยุทธ1การมีผลประโยชน1รวมกัน (cooperator)
4. เน(นการสร(างประโยชนให(สังคม พิจารณาทํางานที่เป:นประโยชน1และแกปEญหาใหประชาชนจริง ๆ
กอนทํางานอื่น ๆ ตามนโยบายที่อาจไมเกิดประโยชน1 เหมือนกับบริษัทญี่ปุeนที่ทําเพื่อสังคม ไมไดหวัง
ผลกําไรอยางเดียว ประชาชนจะสนับสนุนใหหนวยงานทํางานตอเนื่องไดอยางยั่งยืน
5. ทําที่ทํางานให(อบอุนเหมือนเปนครอบครัว สถาบันฯ มีนโยบายการทํางานอยางครอบครัวอยูแลว
ซึ่ ง ทํ า ใหบุ ค ลากรรั ก องค1 ก ร ทุ มเทในการทํ า งานมากขึ้ น และช วยลดความขั ด แยงไดดี จึ ง ควรมี
การสงตอวัฒนธรรมนี้ตอไปใหเขมแข็งมากขึ้นเรื่อยๆ
6. ให(ความสําคัญกับสวัสดิการและครอบครัวของบุคลากร จากการสํารวจความสุขของคนในองค1กร
พบว ามี ปE ญ หาความสุ ข ลดลงจากสาเหตุ ป ริ มาณงานมากจนเบี ย ดเบี ย นเวลาส วนตั ว (work-life
balance) รวมถึงปEญหาหนี้สินดวยดังนั้นควรมีการวางแผนการทํางานใหดี ไมกระทบตอชีวิตสวนตัว
มากเกินไป เชน แบงงานกันอยางเป:นระบบทั่วถึง ไมควรมอบงานสําคัญไวที่คนๆเดียว มีคาตอบแทน
ทํางานลวงเวลาตามความเหมาะสม สรรหาบุคลากรเพิ่มในหนวยงานที่ขาดแคลนเป:นตน

7. ผลงานที่ดีนํามาซึ่งความตอเนื่องและยั่งยืน จะเห็นไดวาบริษัทที่มีสินคาดีมีคุณภาพ จะทําธุรกิจได
ประสบความสําเร็จ ในสวนของสถาบันฯซึ่งเนนการบริการและการทํางานชุมชนสรางเครื่องมือหรือ
หลักสูต รตางๆก็ต องมี นโยบายพั ฒนาคุ ณภาพสิ่ งเหลานี้อยางสม่ํ าเสมอ เชน มีการประเมิ นระบบ
บริการโดยหนวยงานภายนอก (HA) สนับสนุนการทําวิจัยเพื่อใหมีขอมูลที่ทําใหหนวยงานภายนอก
ประชาชน มีความมั่นใจในสถาบันฯมากขึ้น
8. การสร(างภาวะผู( นํา การทํ างานเปนที มและการลดความขั ดแย(งในองคกร สุดทายขาพเจามี
ความตั้งใจวาจะนําความรูที่ไดทั้งหมด มาถายทอดใหคนในหนวยงานทราบ เพื่อนําไปใชในการพัฒนา
ตัวเอง องค1กร รวมถึงสังคมตอไป

หนวยงานราชการยุคใหมบนพื้นฐานของความหลากหลายและการเรียนรู(อยางเปนระบบ
นริสรา บุญครอง
นักการขาวชํานาญการ
สํานักขาวกรองแหงชาติ
สภาพป&จจุบัน
สํานักขาวกรองแหงชาติ (สขช.) เป:นหนวยงานราชการระดับกระทรวงที่มีขนาดกะทัดรัด เมื่อ
เปรียบเทียบกับหนวยงานระดับกระทรวงอื่นๆ ทั้งดานกําลังพลที่มีเพียงประมาณ 1,000 คน และ
งบประมาณที่ไดรับประมาณ 620ลานบาท/ปC ตามหลักการแลว การเป:นหนวยงานขนาด
กะทัดรัดและโครงสรางองค1กรที่ไมใหญโตเทอะทะจนเกินไป นาจะเป:นขอไดเปรียบตรงที่องค1กร
จะสามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและภารกิจองค1กรไดตามภาวะกาลณ1ที่เปลี่ยนแปลงของ
ประเทศชาติและสังคม ซึ่งสอดคลองกับภารกิจและพันธกิจของ สขช. ในฐานะเป:นหนวย
ขาวกรองหลักของประเทศ ที่ดูแลความมั่นคงของชาติและจําเป:นตองปรับเปลี่ยนตนเองอยู
ตลอดเวลาเพื่อใหเทาทันและสามารถรับมือกับภัยคุกคามของประเทศและของโลก ที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได อยางไรก็ดี ในขอเท็จจริง การปรับเปลี่ยนภายในองค1กรของ สขช. ก็
เผชิญปEญหาเฉกเชนเดียวกับหนวยงานราชการอื่นๆ ของไทย ที่ติดขัดเรื่องกฎระเบียบซับซอน
มากมายที่ครอบอยู ซึ่งที่ผานมา สขช.พยายามอยางยิ่งที่จะบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้อยางดีที่สุด
เพื่อใหองค1กรสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางใหสอดรับกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงใหไดมากที่สุด
นอกจากนี้ ความเป:นองค1กรเกาแกที่กอตั้งมาตั้งแตปC 2497 ทําให สขช. เป:นอีกหนึ่งหนวย
ราชการที่มีการปลูกฝEงคานิยมขององค1กรใหกับขาราชการรุนตอรุน ทั้งการทุมเททํางานเพื่อชาติ
การยึดมั่นในผลประโยชน1และความมั่นคงของชาติเป:นสําคัญ และการทํางานแบบปŠดทองหลัง
พระ แตดวยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การธํารงองค1กรไวดวยคานิยมดั้งเดิมเพียงอยาง
เดียวอาจจะไมเพียงพอ สขช. อาจจําเป:นที่จะตองเปŠดกวางและเปŠดรับคานิยมและแนวคิดใหม ๆ
เพิ่มเติมเพื่อปรับเปลี่ยนองค1กรใหเหมาะสมสอดคลองกับยุคสมัยดวยเชนกัน
ยุคสมัยของความหลากหลาย
การไดรับโอกาสเขาฝjกอบรมในเรื่อง การเป:นผูนํา การสื่อสารและการสรางความรวมมือ
ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุนในการทํางาน การบริหารทรัพยากร และการมีจิต
มุงบริการ อีกทั้งยังไดไปศึกษาดูงานในองค1กรชั้นนําของญี่ปุeนทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ไดแก 1) Cabinet Bureau of Personnel Affairs (ขึ้นกับสํานักนายกรัฐมนตรีและเทียบไดกับ
สนง.กพ.ของไทย) 2) Mitsubishi Corporation 3) AEON Group 4) มหาวิทยาลัย Shiba
และ 5) บริษัท Pasona (บริษัท recruitment) ทําใหไดรับทราบทิศทางขององค1กรตาง ๆ ใน

ญี่ปุeนที่ตางพยายามปรับเปลี่ยนตนเองใหเป:นองค1กรยุคใหม เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยทุกองค1กรมองเห็นกระแสอยางหนึ่งที่มากับยุคสมัยนี้ คือ ‘ความ
หลากหลาย’ (diversity) ซึ่งมาจากทุกทิศทางทั้งความหลากหลายภายในองค1กรเองที่มีคนอยู
รวมกันหลายรุน (generations) และแตละรุนก็มีความเป:นตัวของตัวเอง โดยเฉพาะ คนรุนใหมๆ
ที่มีความหลากหลายสูงและชอบการเปลี่ยนแปลง ความหลากหลายของ
ความตองการและความคาดหวังของลูกคาและกลุมเป~าหมายขององค1กร ความหลากหลายของ
ภารกิจและหนาที่ความรับผิดชอบ ความหลากหลายของผลผลิตและบริการ และความ
หลากหลายของเทคโนโลยีและองค1ความรูองค1กรชั้นนําของญี่ปุeนแสดงใหเห็นวาการรับมือกับความ
หลากหลายที่ถาโถมเขาใสองค1กรจากทุกทิศทาง ไมใชเรื่องงาย แตก็ไมใชเรื่องยากจนเกิน
ความสามารถที่จะรับมือได หากองค1กรมีความมุงมั่นอยางแทจริงในการเผชิญกับความทาทาย
ครั้งสําคัญนี้ โดยตองเริ่มตนจากองค1กรตระหนักถึงความทาทายนี้อยางแทจริงตั้งแตระดับ
ผูบริหารจนถึงพนักงานทุกระดับ และควรมีการหยิบยกเรื่องความหลากหลายขึ้นเป:นนโยบาย
ระดับองค1กร โดยไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารอยางเต็มที่ เชน นโยบายของ Mitsubishi
Corporation ที่ใหความสําคัญกับการบริหารความหลากหลาย (Diversity Management)
ขณะที่นโยบายการบริหารความหลากหลายอยางแทจริง
(True Diversity Management) ก็เป:นหนึ่งในเป~าหมายหลักของฝeายทรัพยากรบุคคลของบริษัท
AEON Group สวน Cabinet Bureau of Personnel Affairs สงเสริมใหบุคลากรของรัฐมีความ
หลากหลายและแสดงความสามารถของตนอยางเต็มที่
ความหลากหลายของบุ ค ลากร ปE จ จุ บั น องค1 ก รรู ป แบบใหม มี บุ คลากรอยู รวมกั น หลายรุ น
และมี ความแตกตางกันทั้งความรูความสามารถ ความคิด ความเชื่อ และวิธีการดําเนินชีวิต
องค1กรในญี่ปุeนตองบริหารความแตกตางเหลานี้ใหสามารถสอดประสานและนําพาทุกความ
แตกตางไปสูเป~าหมายเดียวกันขององค1กรใหได ซึ่งการเชื่อมโยงความหลากหลายเขาดวยกันจะ
ดําเนินผานแนวคิดและนโยบายตางๆ เชน การชูประเด็น
‘work balance’ เพื่อใหสอดคลองกับวิธีคิดและวิถีการดําเนินชีวิตของคนรุนใหมที่มีความเชื่อวา
‘การทํางานไมใชทุกอยางของชีวิต’ และตองการเวลาใหกับตนเองและครอบครัวเชนกัน ดังนั้น
หลายองค1กรอยาง Mitsubishi Corporation พยายามผลักดันใหพนักงานปฏิบัติงานในเวลาและ
ลดการทํางานลวงเวลา นอกจากนี้ ยังมีความพยายามเปลี่ยน mindset ของบุคลากรชายที่มีตอ
บุคลากรหญิง และสรางคานิยมใหมใหมองผูหญิงเป:นกําลังพลสําคัญขององค1กรเชนเดียวกับผูชาย
ขณะที่ AEON Group ใหความสําคัญกับบุคลากรอยางมากและนํานโยบาย ‘Job, where
everyone wants to work’ มากําหนดทิศทางการดูแลบุคลากรใหสามารถทํางานไดดีและมี
ความสุขกับการทํางาน ขณะที่ Pasona มีการนํากิจกรรมภาคประชาสังคมเขามาเชื่อมโยง
บุคลากรใหทํากิจกรรมรวมกันและคิดถึงสังคม นอกเหนือไปจากการทํางานเพื่อตนเองและองค1กร

สังคมผู(สูงอายุและแนวโน(มการขาดแคลนแรงงาน หลายองค1กรของญี่ปุeนพยายามบริหาร
ขอจํากัดการทํางานของบุคลากร เพื่อใหบุคลากรที่มีเงื่อนไขตางกันสามารถทํางานใหกับองค1กรได
อยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เชน การขยายเวลาทํางานใหบุคลากรที่มีความสามารถและ
ประสงค1จะทํางานตอสามารถทํางานไดหลังอายุ 60 ปC โดยไดรับเงินเดือนและผลประโยชน1ลดลง
การผลักดันผูหญิงเขาสูระบบการทํางานมากขึ้น โดยสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่เอื้อให
ผูหญิง ซึ่งมีภาระในการดูแลบุตรและครอบครัว สามารถปฏิบัติงานได เชน การลดเวลาทํางาน
และการสรางหอง nursery ในองค1กร การเปŠดโอกาสใหคนพิการที่มีความสามารถเขามารวม
ทํางานในองค1กร ในตําแหนงที่มีความเหมาะสม และการเปŠดกวางใหชาวตางชาติมีโอกาสเขามา
ทํางานในองค1กรมากขึ้น โดยคาดหวังวาแกปEญหาดวยวิธีการที่หลากหลายดังกลาว อาจจะชวย
บรรเทาปEญหาสังคมผูสูงอายุและการขาดแคลนแรงงานไดบาง
การเรียนรู(และการเสริมสร(างทักษะอยางเปนระบบ
1. องค1กรชั้นนําในญี่ปุeนยังมีความมุงมั่นในการจัดการปEญหาความแตกตางดานความรูความสามารถ
และทักษะของบุคลากรในองค1กร เพื่อใหบุคลากรสามารถตอบสนองความคาดหวังและความ
ตองการของลูกคาและกลุมเป~าหมายที่มีความหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยองค1กรที่ได
ไปศึกษาดูงานตางใหความสําคัญตั้งแตขั้นตอนการคัดเลือกคนเขามาทํางาน หลังจากนั้นยังมีการ
วางระบบการฝjกอบรมอยางเป:นขั้นเป:นตอนเพื่อเสริมสรางทักษะบุคลากรในชวงเวลาตางๆ อยาง
เหมาะสม และการวางระบบการเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหนงอยางโปรงใส เชนในกรณีบริษัท AEON
Group ที่ยึดหลัก ‘customer-first’ ดังนั้นการคัดคนเขาทํางานจึงตองคัดเลือกคนที่มี
service mind และมีทัศนคติที่ดีตอลูกคาตั้งแตแรก เพราะเชื่อวาเมื่อไดคนที่ถูกตองตามความ
ตองการขององค1กรตั้งแตแรกเขา การจะนําบุคลดังกลาวมาพัฒนาตอจะเป:นเรื่องงายกวานํา ‘คน
ที่ไมใช’ มาทํางานดวย
2. การวางระบบการฝjกอบรมบุคลากรของญี่ปุeนมีความชัดเจน และเป:นระบบที่คลายคลึงกันในทุก
องค1กร โดยแบงการฝjกอบรมออกเป:นชวงๆ ไดแก
(1) ชวง Entry level ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 3 ปCแรกในการฝjกอบรมทักษะพื้นฐานในการ
ทํางาน
(2) ชวง Professional/Middle level (10 – 15 ปCแรกของการทํางาน) จะมีหลักสูตร
ฝjกอบรมที่เฉพาะเจาะจงตางๆ เพื่อเสริมสรางทักษะใหบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในระดับมืออาชีพ
เชน AEON Group จัดหลักสูตร Business School ใหกับบุคลากรใน level นี้ไดเลือกศึกษาวิชา
อยาง Finance Course, Store Manager Course และ Global Course ขณะที่ Mitsubishi
Corporation จัดหลักสูตร Diversified Training Programs ใหศึกษาวิชาตางๆ เชน Program for
Global Leaders, Program for Leadership Development และ Junior Management
Program

(3) ชวง Management/Senior Professional level ระดับผูบริหาร ซึ่งจะมีการเตรียม
ความพรอมสํ า หรั บ ผู ที่ จ ะเขาสู ตํ า แหน งผู บริ ห ารดวยหลั ก สู ต รที่ จ ะช วยเปŠ ด กวางวิ สั ย ทั ศน1 และการสราง
เครือขาย เชน Networking with top management, Short-term Business School, Onsite Seminars,
Business Planning Simulation และการจัดอบรมรวมระหวางผูบริหารจากภาครัฐและเอกชน ผานวิธีการ
อภิปราย (discussion)
3. ระบบการจั ด ฝj ก อบรมขององค1 ก รชั้ น นํ า ในญี่ ปุe น มี ค วามเขมแข็ ง เพราะจั ด ทํ า หลั ก สู ต รการ
ฝjกอบรมอยางชัดเจน และมีการแสดงรายการวิชาตางๆ ใหบุคลากรรับทราบ อีกทั้งยังนําการ
ฝj กอบรมเขาไปเป: น หนึ่ ง ในคุ ณ สมบั ติ ที่บุ คลากรตองมี หากตองการไดรั บ การเลื่ อ นชั้ น เลื่ อ น
ตําแหนง เชน การระบุใหบุคลากรตองผานการอบรมวิชาใดบาง เพื่อใหมีคุณสมบัติเขารับการ
พิจารณาเลื่อนชั้นในตําแหนงนั้นๆ ซึ่งแมจะไมไดรับรองวาผูที่ผานการฝjกอบรมวิชานั้นๆ ทุกคนจะ
ไดรั บ การเลื่ อ นชั้ น เลื่ อนตํ า แหน งโดยอั ต โนมั ติ แต ก็ ทํา ใหบุ คลากรสามารถวางแผนเสนทาง
การทํางานของตนเองไดลวงหนา นอกจากนี้ ยังมีการนําการฝjกอบรมมาใชในการพิจารณาให
บุคลากร rotate หรือขามสายงาน เชน กรณีของ AEON Group ซึ่งไดจัดทําหลักสูตรการ
ฝjกอบรมสําหรับผูที่ตองการจะเปลี่ยนสายงานในดานตางๆ โดยเมื่อบุคลากรผานการฝjกอบรมที่
กําหนดและมีผลการอบรมที่ดี ก็จะอนุญาตใหเปลี่ยนสายงานได เป:นตน
4. การตอบสนองความต(องการของลูกค(าและกลุมเปuาหมายด(วยความหลากหลาย องค1กรใน
ญี่ปุeนใหความสําคัญกับความตองการของลูกคาอยางมาก และมีการทําความเขาใจพัฒนาการของ
ลูกคาและกลุมเป~าหมายในปEจจุบันอยางถองแท องค1กรตางๆ จึงพยายามนําเสนอสินคาและ
บริการที่หลากหลายเพื่อเป:นทางเลือกใหกับลูกคาแตละกลุม และยังใสใจในรายละเอียดของ
สินคาและบริการที่จะนําเสนอใหกับลูกคาและกลุมเป~าหมายอยางมาก เชน มหาวิทยาลัย Shiba
ถึงกับจัดตั้งหนวยงานเฉพาะที่เรียกวา SULA ขึ้นมาเพื่อทําหนาที่เป:นผูใหคําแนะนําและแนะแนว
นักศึกษาในทุกเรื่อง เพื่อตอบสนองความตองการที่แตกตางกันของนักศึกษาแตละคนอยางเขาถึง
และทั่วถึง ขณะที่บริษัท Pasona ซึ่งมีปรัชญาองค1กรวา ‘Solutions to Society’s Problem’ (การ
แกไขปEญหาใหกับสังคม) สะทอนใหเห็นถึงความมุงมั่นที่จะแกไขปEญหาตางๆ ใหกับสังคมและ
กลุมเป~าหมาย เชน การจัดการฝjกอบรมใหนักศึกษาจบใหมเพื่อใหพรอมกอนสงไปทํางานกับบริษัท
ตางๆ การฝjกอบรมดานการเกษตรใหกับคนรุนใหมที่สนใจหันเหชีวิตไปทํางานใน
ภาคเกษตรกรรม และการชวยเหลือหางานและการจัดฝjกอบรมใหกลุมแมบานและคนพิการที่ยัง
ตองการทํางาน
ข(อพิจารณาและข(อเสนอแนะ
ระดับชาติ โครงสรางราชการไทยควรมีความยืดหยุดและเปŠดกวางมากขึ้น โดยยึดหลักการ ‘no
size fits all’ เพื่อเปŠดโอกาสใหหนวยงานราชการตางๆ สามารถปรับเปลี่ยนองค1กรของตนเองได
อยางเหมาะสมตามสภาวะแวดลอมและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละหวงเวลา โดยไมถูกดึงรั้ง
ไวดวยกฎระเบียบที่ใชบังคับแบบรวมหมู

ซึ่งทําใหการขับเคลื่อนองค1กรทําไดคอนขางลําบาก และอาจจะทําใหหลายหนวยงานไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนองค1กรไดทันกับความเปลี่ยนแปลง จนอาจจะสงผลเสียและผลกระทบทางลบตอการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน1ของประเทศชาติและประชาชน
ระดั บ องคกร สขช.อาจจะนํา แนวทางขององค1 ก รชั้ น นํา ในญี่ ปุe น มาปรั บ ใชในการบริ ห าร
จั ด การทั้งการเรียนรูที่จะอยูกับความหลากหลายใหไดดีและการศึกษาระบบการฝjกอบรม เชน
(1) ปEจจุบัน สขช. เผชิญกับความตองการขาวสารที่หลากหลายของผูใชขาวกลุมตางๆ ซึ่ง
สขช. อาจจะตองทบทวนผลผลิตในภาพรวมอยางจริงจัง เพื่อจัดทํา จัดหา และจัดกลุม
ผลผลิตใหมีความหลากหลายและสามารถตอบสนองผูใชขาวทุกกลุมอยางมีประสิทธิภาพ
ทั่วถึง และลดความซ้ําซอนของผลผลิต
(2) การใหความสําคัญและการสรางการยอมรับความหลากหลายของบุคลากรในองค1กร โดย
ผลักดันใหเกิดการเรียนรูและความเขาใจระหวางบุคลากรใน generations ตางๆ และ
ระหวางบุคลากรจากฝeายตางๆ ผานการเสริมสรางทัศนคติที่ถูกตองและกิจกรรมที่
สรางสรรค1 รวมทั้งสนับสนุนการทํากิจกรรมขามฝeาย (cross section)
ในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง เชน กิจกรรม CSR
(3) การปฏิรู ป ระบบการฝj กอบรมของ สขช. ใหมีความเขมแข็งและมี เ ป~ า หมายที่ชั ด เจน
สามารถพัฒนาทักษะของบุคลากรในระดับตางๆ ใหรองรับและสอดคลองไปกับภารกิจ
ของ สขช. ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) การใชระบบการฝjกอบรมเขามาประกอบการพิจารณาใหบุคลากรยายขามสายงาน
ระดั บบุ ค ลากร บุคลากรของ สขช.ยุคใหม ควรมี ทักษะความรู ที่ห ลากหลาย มี ความคิด และ
มุมมองที่กาวหนาและไมปŠดกั้นตนเอง เนื่องจากงานขาวกรองเป:นงานที่จําเป:นตองพึ่งพาทักษะ
ของบุคคลอยูมาก ดังนั้นหากไดบุคลากรที่มีทักษะพื้นฐานดีอยูแลว การจะพัฒนาบุคคลนั้นตอ
น าจะสามารถดํ า เนิ น การไดราบรื่ น มากขึ้ น นอกจากนี้ การคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ มี ทั ศ นคติ ที่
สอดคลองกั บ ภารกิ จ ของ สขช. หรื อ การเลื อกคนที่ ‘ใช ’ตั้ ง แต แรก น าจะช วยเกื้ อ หนุ น การ
ปฏิบัติงานของ สขช. และอาจจะชวยลดปEญหาการโอนยายของบุคลากรใน สขช. ลงไดในระดับ
หนึ่ง
การนํา ‘ความหลากหลาย’ มาศึกษาตอยอดพัฒนา รวมกับการปฏิรูประบบการฝjกอบรม อาจจะกลาย
เป:นจุดแข็งให สขช. ปรับเปลี่ยนรูปโฉมเป:นองค1กรยุคใหมที่สามารถพัฒนาบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
เป:นองค1กรที่มีความยืดหยุนสูง แตขณะเดียวกันก็มีเป~าหมายภารกิจที่ชัดเจนและสอดคลองกับยุคสมัย รวมทั้ง
วิสัยทัศน1ขององค1กรที่ตองการเป:น ‘หนวยขาวกรองที่มีประสิทธิภาพเป:นเลิศ ยึดมั่นในผลประโยชน1และความ
มั่นคงของชาติ’

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะกับการบริหารจัดการความหลากหลายทางอายุ
และการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรอยางเปนระบบ
ปุณชรัสมิ์ ดอนศรีจันทร
เศรษฐกรชํานาญการ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
บทนํา
ปE จ จุ บั น หน วยงานต างๆ ไม ว าจะเป: น ภาคราชการหรื อ ภาคเอกชนต างประสบปE ญ หาเรื่ อ ง
ความหลากหลายเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งความแตกตางทางดานอายุ ซึ่งสามารถแบงออกเป:น 3 กลุม
หลักๆ ที่เขาสูภาคแรงงาน ไดแก Baby Boomer คือ ผูที่เกิดระหวางปC พ.ศ. 2489 – 2507 Generation X
คือ ผูที่เกิดระหวางปC พ.ศ. 2508 – 2522 และ Generation Y คือ ผูที่เกิดหลังปC พ.ศ. 2523 ซึ่งบุคคลแตละ
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จะไดรับการเลี้ยงดูมา ในสภาพแวดลอมและสภาพสังคมที่แตกตางกัน สงผลใหรูปแบบการใชชีวิต แนวคิด
และวิธีในการการทํางาน รวมทั้งแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน ความหลากหลายดังกลาวจะสงผลตอ
การกํ าหนดรูป แบบการสรรหา การบริห ารทรัพยากรบุ คคล การประเมิ น ผลและการใหผลตอบแทนหรื อ
เงินรางวัลที่แตกตางกันออกไป
ที่มา/ความสําคัญของป&ญหา
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เป:นหนวยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค1เพื่อเป:นหนวยงานเดียวซึ่งทําหนาที่ แบบเบ็ดเสร็จและมี
ความเป: นเอกภาพในการดํ าเนินการเกี่ย วกับ หนี้ สาธารณะทั้ งหมด ไมว าจะเป: นการกอหนี้ การบริหารหนี้
การปรับโครงสรางหนี้ และการชําระหนี้ ของประเทศ โดยกําหนดวิสัยทั ศน1 พันธกิจ และคานิยมหลักของ
หนวยงาน ประกอบดวย
วิสัยทัศน : เป:นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
พันธกิจ: บริหารหนี้สาธารณะวาดวยกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ โดยการวางแผน กํากับ
และดําเนินการกอหนี้ ค้ําประกัน และปรับโครงสรางหนี้ของรัฐบาล หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ องค1กร
ปกครองส วนทองถิ่ น และรั ฐ วิ ส าหกิ จ รวมทั้ งการชํ า ระหนี้ ข องรั ฐ บาล และการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดําเนินงาน เพื่อใหการบริหารหนี้สาธารณะเป:นไปอยางมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางความยั่งยืนทาง
การคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ
คานิยม : โปรงใส วินัยดี มีเครดิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
สบน. แบงสวนราชการออกเป:น 8 สํานัก 4 กลุม 2 ศูนย1 โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งดานวิชาการ
และงานสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 249 คน แบงเป:นขาราชการ จํานวน 161 คน พนักงานราชการ จํานวน 8 คน

และลูกจางชั่วคราว จํานวน 80 คน ทั้งนี้ บุคลกรสวนใหญของ สบน. เป:นบุคลากรรุนใหม กลาวคือ บุคลากร
ประมาณรอยละ 50 ของบุคลากรทั้งหมดจะอยูในชวง Generation Y ซึ่งบุคลากรกลุมดังกลาวมีอัตรา
การลาออกและการโอนยายที่สูง สวนหนึ่งอาจเป:นผลมาจากงานหรือภารกิจของ สบน. เป:นงานที่ตองอาศัย
ความเชี่ยวชาญชํานาญในเรื่องกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ ความสามารถในการวิเคราะห1ทาง
เศรษฐศาสตร1 และการเงิน รวมทั้ งความคุนเคยกั บตลาดการเงินซึ่ งมี เทคนิคเฉพาะคอนขางสูง นอกจากนี้
เนื่องจากรัฐบาลมีความจําเป:นตองลงทุนในโครงการโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงจํานวนมาก ทําให
งานภายใตพันธกิจของ สบน. เพิ่มขึ้นตามไปดวย ซึ่งในการทํางานดังกลาวใหประสบความสําเร็จไปไดดวยดี
บุคลากรใหม/บุคลากรระดับตนจะตองเรียนรูจากการทํางานจริง (On the Job Training: OJT) ความรูทาง
วิชาการ รวมทั้งอาศัยประสบการณ1 ความเชี่ยวชาญของหัวหนางานหรือรุนพี่ อยางไรก็ดี การเตรียมความ
พรอมของบุคลากรใหม/บุคลากรระดับตนของ สบน. อาจยังไมเพียงพอประกอบกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น จึง
อาจสงผลใหบุคลากรใหม/บุคลากรระดับตนเกิดความเครียดและความกดดัน จนตัดสินใจลาออกหรือโอนยาย
เป:นจํานวนมาก นอกจากนี้ สบน. ยังไมมีการกําหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในระดับตางๆ อยางเป:น
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ความพรอมใหกับ บุคลากรที่จ ะกาวขึ้นสูระดับตํ าแหน งที่สูงขึ้น รวมทั้งตองพั ฒนาระบบการบริ หารคนเกง
(Talent Management) ที่ดี เพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางานแกบุคลากรรุนใหมที่มีความสามารถใหอยูกับ
หนวยงานตอไป
แนวคิดที่ได(รับจากการฝ*กอบรมและการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ/น
จากการฝj ก อบรมในหองเรี ย นและการศึ ก ษาดู ง านในหน วยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน จํ า นวน
5 หนวยงาน ไดแก 1) Labor and International Unit, Cabinet Bureau of Personnel Affairs สวน
ราชการที่ทําหนาที่หลักในการสรรหาและพัฒนาขาราชการระดับสูงของประเทศญี่ปุeน 2) Mitsubishi Group
ซึ่งเป:นกลุมบริษัทขามชาติขนาดใหญ 3) AEON GROUP ซึ่งเป:นกลุมบริษัทที่ทําธุรกิจหลายหลายและครบ
วงจร ตั้งแตธุรกิจดานการเกษตร การผลิตสินคา การกระจายสินคา ธุรกิจคาปลีก หางสรรพสินคา รวมถึงธุรกิจ
ดานการเงิน 4) Chiba University ซึ่งเป:นมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งไดรับการยอมรับจากกระทรวงศึกษา
วั ฒ นธรรม กี ฬ า วิ ท ยาศาสตร1 และเทคโนโลยี ใ หสรางศู น ย1 ก ารเรี ย นรู แห งชาติ ที่ จ ะใชร วมกั น ระหว าง
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในญี่ปุeน และ 5) PASONA Group Inc. ซึ่งเป:นกลุมบริษัทที่ทําหนาที่ในการจัดหาและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหแกบริษัทขนาดใหญและขนาดเล็กทั้งในและนอกประเทศญี่ปุeน จากการฝjกอบรมและ
ดูงานทําใหพบวาหนวยงานตางๆ ที่ประสบความสําเร็จใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป:น
อยางมาก โดยมีแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่นาสนใจ ดังนี้
1. การบริหารจัดการความหลากหลาย (Diversity Management) เนื่องจากหนวยงานที่ไดไป
ศึกษา ดูงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 3 หนวยงาน ไดแก Mitsubishi Group AEON Group และ PASONA
Group Inc. เป:นกลุมบริษัทขนาดใหญ รวมทั้งมีสาขาทั้งในและตางประเทศจํานวนมาก จึงทําใหการบริหาร
จัดการความหลากหลายไมวาจะเป:นความหลากหลายทางดานเพศ อายุ เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม การศึกษา

ความเชื่ อ ความคิ ด ประสบการณ1 สถานะทางเศรษฐกิ จ และสังคม มี ความจํ า เป: นและมี ความสํ า คั ญ มาก
เนื่องจากบุคลากรในหนวยงานจะมีความตองการ แรงจูงใจและแนวคิดในการทํางานที่แตกตางกันไป ซึ่งหาก
ผูบริหารไมเขาใจ ไมยอมรับ รวมทั้ง ไมตระหนักถึงความหลากหลายดังกลาว อาจกอใหเกิด ความขัดแยง
ภายในหนวยงานได ดังนั้น ผูบริหารจึงควรเขาใจและยอมรับความแตกตางดังกลาว รวมถึงใชประโยชน1จาก
ความหลากหลายใหไดมากที่สุด โดยเฉพาะบุคลากรในกลุม Generation Y เนื่องจากบุคคลกลุมนี้เป:นกลุมที่ใจ
รอน อยากรูอยากเห็น ชอบมีสวนรวมในงาน ตองการแสดงความคิดเห็นและชอบใหผูอื่นรับฟEง ชอบการสอน
งานมากกวาการสั่งงาน เป:นตน รวมทั้งเป:นผูมีความสามารถและคุนเคยกับเทคโนโลยี ดังนั้น การบริหาร
ทรัพยากรในกลุมนี้จึงตองพิจารณาใหเหมาะสม
อยางไรก็ดี หากเกิดความขัดแยงขึ้น ผูบริหารจําเป:นที่จะตองบริหารจัดการความขัดแยง (Conflict
Management) เพื่อไมใหความขัดแยงดังกลาวบานปลายจนกอใหเกิดการแบงพรรคแบงพวก เกิดบรรยากาศ
ที่ไมดีในการทํางานรวมกัน โดยวิธีการที่นิยมใชมากที่สุด คือ การเจรจาตอรองโดยมีคนกลางมาไกลเกลี่ ย
ทั้งนี้ ผูรับหนาที่เป:นคนกลางจะตองเป:นบุคคลที่ทั้งสองฝeายใหการยอมรับนับถือ (Reference Power) หรือ
เป:นผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ขัดแยงกัน (Expert Power) นอกจากนี้ การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
หรือโยกยายตําแหนงชั่วคราวหรือถาวรเป:นอีกวิธีการหนึ่ง ซึ่งจะชวยใหขยายวิสัยทัศน1 มุมมองและความเขาใจ
ในบทบาทของงานอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ผูบริหารจะตองตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมของหนวยงาน
และถายทอดใหทุกฝeายตระหนักถึงความสําคัญของตนตอหนวยงาน รวมรับรูวิสัยทัศน1ของหนวยงานและมี
เป~าหมายในการดําเนินงานรวมกัน
2. การกํา หนดและออกแบบหลั ก สู ต รในการเสริ ม สร( า งและพั ฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากร
ใน
หนวยงานอยางเปนระบบ กลาวคือ ทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ง 5 หนวยงานที่ไดไปศึกษาดูงานใน
ประเทศญี่ปุeนใหความสําคัญในการออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลกรในหนวยงานใหเหมาะสมกับ
ระดับงาน อายุงานและประสบการณ1การทํางาน รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากการ
เรียนรูจากการทํางานตามหนาที่ (On the Job Training: OJT) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 บุคลากรใหมหรือบุคลากรระดับตน ซึ่งมีความจําเป:นที่จะตองพัฒนาและเตรียมความพรอม
ใหบุ คลากรใหมเหล านั้ น ในการทํ า งานภายในหน วยงาน โดยการฝj กอบรมใหบุคลากรใหมเขาใจและรั บ รู
วิสัยทัศน1 พันธกิจองค1กร ธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง ความผิดทางวินัยและการลงโทษ วัฒนธรรมของ
องค1กร รวมทั้งมารยาทในการปฏิบัติงานและทักษะการสื่อสาร
2.2 บุ คลากรระดั บ กลาง มุ งเนนการพั ฒ นาเพื่ อเตรี ย มความพรอมในการเป: น หั ว หนางาน
เสริมสรางเทคนิคในการบริหารจัดการ การพัฒนาลูกนอง การตัดสินใจแกปEญหาเฉพาะหนาตางๆ ที่เกิดขึ้น
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค1หลักตามพันธกิจของหนวยงาน โดยสมรรถนะที่จําเป:น ไดแก การทํางานเป:นกลุม
การแกปEญหา การจัดการตนเอง ความเป:นผูนํ า การแกปE ญหาเฉพาะหนา และการดํา เนินงานเพื่ อไปสู
เป~าหมาย เป:นตน นอกจากนี้ ยังควรใหบุคลากรในระดับกลางเขาใจเสนทางความกาวหนาในอาชีพของตน

( Career
Path)
เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานตอไปอีกดวย
2.3 บุคลากรระดับสูง มุงเนนการสรางทักษะการบริหาร การควบคุมดูแลพื้นฐาน โดยเฉพาะผูที่มี
ลูกนองและบุ คลากรที่ ตองรั บ ผิด ชอบ เพื่อพิ จารณาพัฒ นาบุ คลากร สรางทักษะต างๆ ใหมี ความเป: นผู นํ า
สามารถควบคุมดูแลลูกนองใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มความสามารถ โดยสมรรถนะที่จําเป:นตอง
พัฒนา ไดแก การกําหนดเป~าหมาย การ Coaching เป:นตน นอกจากนี้ จากการไปดูงาน สวนราชการของ
ประเทศญี่ปุeนยังใหความสําคัญกับการรับรูความตองการของภาคเอกชน เพื่อใหหนวยงานราชการสามารถ
ชวยเหลือ/อํานวย
ความสะดวกใหภาคเอกชนสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางคลองตัว จึงไดจัดใหมีการ
ฝjกอบรมรวมกันระหวางบุคลากรระดับสูงจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
นอกจากนี้ ทั้ง 5 หนวยงานยังใหเล็งเห็นความจําเป:นของการ Coaching ของหัวหนางานแก
ลูกนอง
เป: น อย างมาก การ Coaching หรื อ การสอนงาน คื อ การมุ งเนนพั ฒ นาผู ถู ก สอนงานใหตระหนั ก ถึ ง
ความสามารถ ของตนเอง กระตุนใหผูถูกสอนงานเกิดการเรียนรูและเกิดแนวคิดในการพัฒนางานรูปแบบใหมๆ
เพื่อนําไปสูเป~าหมายที่ตองการได ไมเฉพาะแตการพัฒนาผลการปฏิบัติงานตามหนาที่เทานั้น แตยังเป:นการ
พัฒนาศักยภาพของผูถูกสอนงานอีกดวย ยกตัวอยางเชน กรณีของกลุมบริษัท Mitsubishi Group ซึ่งนอกจาก
จ
ะ
ใ
ห
มี
การ Coaching ระหวางหัวหนางานและลูกนองแลว ยังมีการสรางเครือขายระหวางบุคลากรในระดับ
Management เพื่อใหบุคลากรในระดับหัวหนางานไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องแนวทางการบริหารงาน
ระหวางกัน
3. ภาวะผู(นํา จากการฝjกอบรมและการไปศึกษาดูงาน ปEจจัยสําคัญอีกประการที่จะทําใหหนวยงาน
ประสบความสํา เร็จ คื อ ภาวะความเป:นผูนํา ของผูบริหาร โดยผูนํ าที่ดีจะตองพรอมที่จะกาวขึ้นมานําและ
รับ ผิด ชอบจั ดการปEญ หาไดอย างมีป ระสิทธิภ าพ รวมทั้ งพรอมที่ จะเป: นผู ตามเมื่อมีคนที่ มีความพรอมหรื อ
ความสามารถมากกวาตนเอง การมีผูนําที่ดีในหนวยงานจะทําใหบุคลากรในหนวยงานมีเป~าหมายรวมกันอยาง
เต็มใจ
คุณสมบัติที่จําเป:นที่ผูนําที่ดีในปEจจุบันซึ่งสถานการณ1เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วควรจะมี คือ 1) การมี
วิสัยทัศนที่ก(าวไกล สามารถมองเห็นจุดหมายหรือเป~าหมายในอนาคตไดอยางชัดเจน สามารถวิเคราะห1
สถานการณ1หรือความทาทายที่จะเกิดขึ้นอนาคตได 2) ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ กลาวคือ สามารถ
วิเคราะห1ไดวาในสถานการณ1ปEจจุบัน หนวยงานควรจะตองมีกลยุทธ1ในการดําเนินงานอยางไร โดยไมยึดติดกับ
การดําเนินงานแบบเดิมๆ 3) ทักษะในการสื่อสาร ผูนําที่ดีจะตองสามารถถายทอดวิสัยทัศน1ของตนเองหรือ
ของหน วยงานไปสู ลู ก นองได รวมทั้ งสามารถโนมนาวใจใหลู ก นองเชื่ อถื อและสามารถจู งใจใหลู ก นองใช
ศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงานโดยมีจุดมุงหมายรวมกัน นอกจากความรูความสามารถแลว
ผูนําที่ดียังจะตองเป:นตัวอยางที่ดี ในเรื่องความดีดวย ไดแก ยึดมั่นในความถูกต(อง กลาวคือ ยอมสละซึ่งสิ่ง

สีเทาหรือผลประโยชน1ที่ถูกตองตามกฎระเบียบ แตคนสวนใหญมองวาไมถูกตองหรือไมสมควร เพื่อไมใหเกิด
ขอครหาหรือขอสงสัยในภายหลัง อดทนและอดกลั้น มีความเมตตา ให(อภัย และถอมตน เป:นตน
กรณีมหาวิทยาลัยชิบะเป:นตัวอยางที่แสดงถึงความสําเร็จของหนวยงานจากการที่ผูนํามีวิสัยทัศน1
และความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ1 โดยผูบริหารของมหาวิทยาลัยชิบะมองเห็นความทาทายซึ่งจะเกิดขึ้นใน
อนาคตซึ่งอาจสงผลกระทบตอคุณภาพการใหการศึกษาของมหาวิทยาลัย ไดแก การเพิ่มขึ้นของอัตรานักศึกษา
ที่เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเกือบเทาตัว จากรอยละ 24.6 ในปC 1990 เพิ่มเป:นรอยละ 51.5 ในปC 2015
และ
2) การปรับลดงบประมาณที่จะใหแกมหาวิทยาลัยตางๆ ลง ดังนั้น มหาวิทยาลัยชิบะจึงตองปรับตัว
เพื่อเตรียมพรอมรับความทาทายที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งรักษาระดับมาตรฐานการศึกษาไว โดยมุงเนนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เฉพาะดาน เพื่อทําหนาที่ชวยเหลือและใหคําแนะนําเรื่องการเรียน หลักสูตรการเรียน
การวางแผนชีวิตและการศึกษาตอในตางประเทศ รวมทั้งพัฒนารูปแบบการเรียนรูใหมๆ ในมหาวิทยาลัย เชน
การสัมมนาในชวงพักกลางวัน และระบบการเรียนรูจากวิดิโอนอกชั้นเรียน เป:นตน
4. สภาพแวดล(อมในการทํางาน เป:นอีกปEจจัยหนึ่งที่จะชวยใหบุคลากรในหนวยงานอยากมาทํางาน
รวมทั้งทํางานอยางมีความสุข บริษัท PASONA Group Inc. ใหความสําคัญกับการพัฒนาสภาพแวดลอมในที่
ทํางานใหรมรื่น สวยงาม เป:นระเบียบ และผอนคลาย โดยการปลูกตนไมทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซึ่ง
นอกจากจะช วยใหสถานที่ ส วยงามแลว ผลผลิ ต ทางการเกษตรต างๆ ยั งนํ า มาแปรรู ป เป: น อาหารขายแก
บุคลากรในราคาถูกอีกดวย
ภาพที่ 1 : ห(องประชุมของพนักงานในบริษัท PASONA Group Inc. ซึ่งใตเกาอี้จะมีชั้นเพื่อเพาะถั่วงอกไว
ดวย

ภาพที่ 2 : โรงปลูกผักด(วยน้ําและนาข(าวในอาคาร

ข(อเสนอแนะตอสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
จากการฝjกอบรมและการศึกษาดูงาน ทําใหผูเขียนเกิดแนวคิดที่จะนําเสนอแนวทางเพื่อบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางอายุ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในหนวยงานอยางเป:นระบบ ซึ่งอาจจะชวย
รักษาบุคลากรรุนใหมที่มีความสามารถใหอยูในหนวยงาน ลดอัตราการลาออกของบุคลากรรุนใหมในหนวยงาน
ลง รวมทั้งสงเสริมใหบุคลากรเหลานั้นใชศักยภาพที่มีอยูของตนเองปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ โดยมี
ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน ดังนี้

1. ผูบริหารตองมีความเขาใจวาบุคลากรทุกคนมีศักยภาพและความสามารถที่แตกตางกัน และ
ตระหนักถึงความสําคัญในการสื่อสารวิสัยทัศน1และพันธกิจของหนวยงานใหบุคลากรรุนใหมรับรูวาหนวยงาน มี
เป~าหมายอยางไร ปลูกฝEงใหบุคลากรรุนใหมรูสึกเป:นสวนหนึ่งของหนวยงาน โดยเปŠดโอกาสใหบุคลากรรุนใหม
ไดมีสวนรวม ในงานที่มีความสําคัญ และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมตางๆ
2. การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในระดับตางๆ ตั้งแตระดับตน ระดับกลาง
และระดับสูงอยางเป:นระบบ รวมทั้งประชาสัมพันธ1ใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะที่จําเป:นในระดับตางๆ และความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ดังเชนในกรณีหนวยงานใน
ประเทศญี่ปุeน ซึ่งไดกลาวไปแลวในขอ 2 ขางตน
3. การนําระบบสอนงาน (Coaching) ระหวางหัวหนางานและลูกนองมาใชอยางเป:นรูปธรรม
เชนเดียวกับกลุมบริษัท Mitsubishi Group กลาวคือ
- มอบหมายใหหัวหนางานเป:นพี่เลี้ยงสอนงานโดยใหคําปรึกษาแนะนํามากกวาการสั่งงาน โดย
อาจกําหนดใหหัวหนางานและลูกนองมีการสอนงานกันอยางนอย 1 ชั่วโมงตอสัปดาห1 เริ่มจากการที่หัวหนา
งานให Feedback เรื่องผลการปฏิบัติงานที่แทจริงกับความคาดหวังที่ตองการใหลูกนองเป:น หลังจากนั้นอาจ
เพิ่มเติมเรื่องความรูทางวิชาการที่จําเป:น/ประสบการณ1การทํางานที่ผานมา เพื่อกระตุนใหลูกนองเกิดการคิด
วิ เ คราะห1 พั ฒ นาทั ก ษะการแกไขปE ญ หา เพื่ อ ตอบคํ า ถามหรื อ ตั ด สิ น ใจเลื อ กแนวทางการแกปE ญ หาจาก
เหตุการณ1ที่เคยเกิดขึ้นหรือเหตุการณ1สมมติจากหัวหนางาน

- จัดใหมีการอบรมรวมกันระหวางหัวหนางานและลูกนอง เชน การทํา Case study หรือ
Simulation เพื่ อพัฒ นาความเป: นผูนํ าของหัว หนางาน พั ฒนาศักยภาพของลูกนองโดยมีหั วหนางานให
คําแนะนํา รวมทั้งเปŠดโอกาสใหลูกนองไดเรียนรูแนวคิดหรือรูปแบบในการทํางาน วิธีการตัดสินใจจากหัวหนา
งานไปอีกทางหนึ่ง
- สรางบรรยากาศในการทํางานเป:นทีม โดยอาจใหมีระบบพี่เลี้ยงสอนงานและดูแลบุคลากร
ใหม
เพื่อเป:นการถายทอดความรูจากรุนพี่สูรุนนอง รวมทั้งชวยเหลือบุคลากรใหมในการปรับตัวเขากับวัฒนธรรม
ขององค1กร หรือจัดกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อมุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน
รวมกัน
- เปŠดโอกาสใหผูบริหารไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนและถายทอดประสบการณ1จากการทํางาน
เพื่อเป:นแบบอยางที่ดีในการทํางานแกบุคลากรรุนใหม
4. มีการพัฒนาระบบการบริหารคนเกง (Talent Management) อยางเป:นระบบ เชนเดียวกับ
Cabinet Bureau of Personnel Affairs ดังนี้
- กําหนดหลักเกณฑ1ในการคัดเลือกผูที่มีความรูความสามารถ (Talent) เชน ผลการปฏิบัติ
ราชการยอนหลังดีมากตอเนื่อง 2 ปC ผลการสอบภาษาอังกฤษ เป:นตน เพื่อเขารับการพัฒนาศักยภาพอยาง
ตอเนื่องและมีสิ ทธิไดรั บการแต งตั้ งใหดํารงตํ าแหนงที่ สูงขึ้น รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ1การพิ จารณาเลื่อน
ตํา แหนงในระดั บที่ สูงขึ้น และประกาศใหรั บรู ทั่ว กัน เพื่ อทํ าใหบุ คลากรที่มีความสามารถมองเห็น เสนทาง
ความเจริญกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ของตนเองอยางชัดเจน ทั้งนี้ หลักเกณฑ1ในการคัดเลือกและ
หลักเกณฑ1ในการเลื่อนตําแหนงจะตองไมเปลี่ยนแปลงบอยจนเกินไป
- การมอบหมายงานที่ทาทายความสามารถและใชความคิดสรางสรรค1ใหกับบุคลากรที่มี
ความสามารถ
- สรางแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองดวยการใหทุนการศึกษาตอและการฝjกอบรมทั้งในและ
ตางประเทศ
5. เปŠดโอกาสใหบุคลากรระดับตนในหนวยงานมีโอกาสไดหมุนเวียนเปลี่ยนไปทํางานในสวนงาน
ตางๆ
ตามแตความสนใจของแตละบุคคล (Internal Offering) อยางเป:นประจํา เหมือนกรณีตัวอยางในบริษัท
AEON ซึ่งเปŠดโอกาสใหบุคลากรสามารถสมัครและเปลี่ยนไปทํางานที่ตนสนใจภายในหนวยงานได โดยไม
จําเป:นตองเป:นสายงานที่คลายคลึงหรือเกื้อกูลกัน
6. การปรับปรุงใหหนวยงานมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ดีเอื้อตอการทํางาน เชน ความสะอาด มีตู
เก็บเอกสารที่เพีย งพอ มี บริเวณใหพั กผอนหยอนใจและคลายเครียดระหว างการทํางาน รวมทั้งมี อุปกรณ1
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใชและเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย สามารถรองรั บ การใชงานไดอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช น

ระบบ Internet, Wifi Internet และ Sport Facility เป:นตน เชนเดียวกับกรณีของบริษัท PASONA Group
Inc.

เรียนรู(และดูงาน : สูแนวทางพัฒนาองคกร

พรทิพา ศรีขจรวุฒิศักดิ์
เศรษฐกรชํานาญการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ข(อมูลองคกร
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เป:นหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง กอตั้งเมื่อวันที่
18 ตุ ลาคม

2504

มีภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บการเสนอแนะและออกแบบนโยบายและมาตรการดานการคลั ง

ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีคุณภาพตอกระทรวงการคลัง ปEจจุบัน
สศค. มีบุคลากรจํานวน 521 คน ประกอบดวย ขาราชการ 294 คน ลูกจางประจํา 17 คน พนักงานราชการ
18

คน และลู ก จางชั่ ว คราว 192

คน (ขอมู ล ณ วั น ที่ 9

มิ ถุ น ายน 2559)

มี วิ สั ย ทั ศ น1

พันธกิจ และคานิยมขององค1กร ดังนี้
วิสัยทัศน
องค1กรนําในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล
พันธกิจ
1. ศึกษา และวิเคราะห1และเสนอแนะนโยบายดานการคลัง ระบบการเงิน การออม และ
การลงทุน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหวางประเทศอยางมืออาชีพ
2. ติดตาม กํากับ และประเมินผล มาตรการเศรษฐกิจการคลังใหมีประสิทธิภาพ
3. เสริมสรางความรูความเขาใจ และการยอมรับในนโยบายเศรษฐกิจการคลังกับทุกภาคสวน
4. พัฒนาบุคลากรและองค1กรสูความเป:นเลิศ ดานวิชาการ คุณธรรม และมีความสุข
คานิยม

ส – เสนอแนะอยางมีหลักการ
ศ – ศึกษาโดยไมหยุดนิ่ง
ค – คนคลังที่มีคุณภาพ

แนวคิดที่ได(จากการฝ*กอบรมและการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ/น
จากการฝjกอบรมเรื่องการสื่อสารและการสรางความรวมมือ ความสามารถในการปรับตัวและความ
ยื ด หยุ นในการทํ า งาน การเป: น ผู นํ า การบริ ห ารทรั พ ยากร และการมี จิ ต มุ งบริ ก าร รวมทั้ ง การศึ ก ษา
ดูงานของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ณ ประเทศญี่ปุeน จํานวน 5 แหง ไดแก 1) Cabinet Bureau of
Personnel Affairs 2) Mitsubishi Corporation 3) AEON Group 4) Chiba University,
Nishi Chiba Campus และ 5) PASONA Group เกี่ยวกับภารกิจองค1กร ปรัชญาองค1กร การบริหารงาน
ภายใตความทาทายตาง ๆ โดยเฉพาะการบริหารและพัฒนาบุคลากร สามารถสรุปแนวคิดที่อาจนํามาเป:น
แนวทางในการพัฒนา สศค. ดังนี้
1. การให(ความสําคัญกับคน
ในการบริหารองค1กรและทรัพยากรบุคคล AEON Retail ซึ่งเป:นบริษัทหลักใน AEON Group
ยึดหลักปรัชญาที่ใหความสําคัญกับคนเชนเดียวกับหลักการดําเนินธุรกิจขององค1กรที่ใหความสําคัญกับลูกคา
โดย AEON Retail จะใหความสําคัญกับความเป:นมนุษย1ของพนักงานอยางเทาเทียมกัน และตระหนักถึงความ
ตองการเฉพาะของพนั ก งานแต ละคน (Customization)

เนื่ อ งจาก AEON

Retail

เป:นองค1กรขนาดใหญ มีพนักงานจํานวนมากซึ่งทํางานอยูในหลายประเทศ มาจากตางครอบครัว มีความรู
ความสามารถ คานิยม และวิธีการทํางานที่แตกตางกัน ดังนั้น ความทาทายจึงอยูที่การหาวิธีบริหารจัดการ
พนักงานที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงความแตกตางของแตละบุคคล (True Diversity Management)
เช นเดี ย วกั บ Mitsubishi Corporation ซึ่ ง มี พ นั ก งานหลายเชื้ อ ชาติ วั ฒ นธรรม รู ป แบบการใชชี วิ ต
และค านิ ย มที่ แ ตกต างกั น Mitsubishi Corporation จึ ง ใหความสํ า คั ญ กั บ การบริ ห ารความหลากหลาย
เพื่ อ สรางองค1 ก รที่ เ ขมแข็ ง มี ค วามยื ด หยุ นในการปรั บ ตั ว ใหเขากั บ กั บ สภาพแวดลอมที่ เ ปลี่ ย นแปลง
เชน สนับสนุนการทํางานของผูหญิง โดยพัฒนาสภาพแวดลอมการทํางานใหเหมาะสมและยืดหยุนกับผูหญิงที่
มีครอบครัว เป:นตน

2. การพัฒนาบุคลากร
การสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาในอาชีพ โดยจัดหลักสูตรการฝjกอบรมใหแกบุคลากร
เป:นเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งที่ทุกองค1กรนํามาใชในการพัฒนาบุคลากร เชน
Cabinet Bureau of Personnel Affairs ไดจัดหลักสูตรฝjกอบรม เชน
- การอบรมสัมมนาขาราชการระดับบริหารระดับตนที่เพิ่งเขารับตําแหนง เพื่อพัฒนาความสามารถ
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ ป ลู ก ฝE ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด แ ล ะ ม อ ง ป ร ะ เ ด็ น ต า ง ๆ
จากภาพรวม โดยเนนการใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ และเพิ่มการฝjกอบรมเฉพาะทางสําหรับตําแหนง
ที่เป:นวิชาชีพเฉพาะ
- การอบรมสัมมนารวมกันระหวางหนวยงานราชการและเอกชน (นักบริหารระดับสูงและระดับ
อํานวยการ) เพื่อเสริมสรางความเขาใจระหวางภาครัฐและเอกชนผานการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน
ผูรับการอบรมจะมาจากภาครัฐและเอกชนในสัดสวนที่เทากัน มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยาย ใช
เวลาในการฝjกอบรมนอกสถานที่ 1 คืน
Chiba University ไดวางแผนและกําหนดการจัดฝjกอบรมรายปCใหแกบุคลากรระดับตาง ๆ
ไดแก
- การปฐมนิเทศบุคลากรใหมสายวิชาการ เกี่ยวกับพันธกิจองค1กร ธรรมาภิบาล การบริหาร
ความเสี่ ย ง การศึ กษาวิ จั ย การล วงละเมิ ด สุ ข ภาพจิ ต ความมั่ น คงของขอมู ล ข าวสาร สั ญ ญา วิ นั ย และ
การลงโทษ

- การฝjกอบรมบุคลากรใหมสายงานบริหาร เกี่ยวกับมารยาทในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร
- การฝjกอบรมบุคลากรสายงานบริหารระดับกลาง เกี่ยวกับการวางแผนอาชีพ การทํางาน
เป:นกลุม ทักษะการแกปEญหา การจัดการตนเอง
- การอบรมหั วหนางาน เกี่ ยวกั บการบริ หารความเสี่ ยง การพั ฒนาตนเอง กลไกการปฏิ บั ติ งาน
ในที่ทํางาน การเป:นผูนํา

- การอบรมผูชวยหัวหนาฝeาย เกี่ยวกับการสอนงาน การแกไขปEญหา การดําเนินงานไปสูเป~าหมาย
- การฝjกอบรมผูบริหารระดับสูง เกี่ยวกับการกําหนดเป~าหมาย การสอนงาน การประเมินผล
นอกจากนี้ ยั งมี การฝj กอบรมเพื่ อเสริ มสรางสมรรถนะการทํ า งานของบุค ลากร

(Capacity

Development Training) ไดแก การฝjกอบรมในตางประเทศ การฝjกอบรมภาษาอังกฤษ ณ สถาบันภาษา
การทดสอบ TOEIC IP การฝjกอบรมดานบัญชีใหกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานบัญชี การฝjกอบรมเกี่ยวกั บ
กฎหมายแรงงานใหกั บ บุ คลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบงานดานบุ คคลหรื อการบริ ห ารงานทั่ ว ไปไดนํ า เอาความรู มา
ประยุกต1ใชในการบริหารจัดการ
AEON Retail ไดจั ด หลั ก สู ต รอบรมที่ เ นนการตอบโจทย1 ค วามตองการและความจํ า เป: น
ในสายงานของพนักงานในระดับตาง ๆ แบงเป:น 3 ระดับ ไดแก
- ระดับ Junior พนักงานใหมจะไดรับการปฐมนิเทศเพื่อใหทราบถึงปรัชญาของบริษัท
วัฒนธรรมองค1กรที่จําเป:นสําหรับการปฏิบัติงาน ขอบขายการทํางาน หนาที่พื้นฐานที่ตองปฏิบัติ หลักการ
แกปEญหาเบื้องตน และทักษะที่จําเป:นสําหรับการทํางานในตําแหนงนั้น ๆ
- ระดับ Middle หลังจากพนักงานมีประสบการณ1 3 ปC จะไดรับการฝjกทักษะเพิ่มเติมเฉพาะทาง
ในระดั บ สู งขึ้ น โดยเฉพาะดานการบริ ห ารจั ด การ ใน AEON

Business

School

จะมี ห ลั ก สู ต ร

การอบรมในดานตางๆ เชน หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักสูตรดานการเงินการบัญชี หลักสูตร
ผูจัดการรานคา เป:นตน
- ระดับ Senior พนักงานระดับอาวุโส จะไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเป:นสําหรับระดับบริหาร โดย
แบงเป:นหลักสูตรระดับพื้นฐาน และหลักสูตรระดับกลาง
นอกจากการจัดหลักสูตรฝjกอบรมใหแกพนักงาน AEON Retail ยังใหความสําคัญกับการศึกษา
โดยสนับสนุนการเรียนรูดวยตัวเอง (Self – Study) เชน พนักงานสามารถนําเสนอสิ่งพิมพ1ที่ตองการใหบริษัท
จั ด หาให โดยสามารถซื้ อ ไดในราคาพิ เ ศษ หรื อ การเรี ย นออนไลน1 (Online
บริ ษั ท จะสนั บ สนุ น ค าใชจ าย 50%

Learning)

หรื อ หากพนั ก งานเรี ย นภาษาอั ง กฤษแลวสอบ TOIEC

ไดตามเกณฑ1 บริษัทจะสนับสนุนคาใชจาย เป:นตน สิ่งที่นาสนใจอีกประการหนึ่ง คือ พนักงานของ AEON
Retail สามารถยายสายงานได
3. การสร(างบรรยากาศที่สนับสนุนการทํางาน

PASONA Group มีตนไมทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทําใหสถานที่ทํางานไมใชเป:นเพียงแคตึก
แตเป:นสถานที่ทํางานที่มีชีวิตชีวา สรางความสดชื่นและผอนคลายใหกับพนักงาน สิ่งที่นาสนใจ คือPASONA
Group มีแนวคิดในการพัฒ นาเศรษฐกิจทองถิ่น เช น การสงเสริ มและปลุกจิตสํ านึกใหคนรุนใหมสนใจทํ า
เกษตรกรรม โดยแสดงใหวาภายในอาคารสามารถปลูกพืชผักและนํามาเป:นอาหารใหแกพนักงานได นอกจากนี้
การเชิญทูตมารวมปลูกขาวในแปลงนาที่อยูภายในอาคารของ PASONA Group ยังสามารถชวยประชาสัมพันธ1
PASONA Group ใหเป:นที่รูจัก
Chiba University มีหองสมุดที่มีการแบงพื้นที่อยางเหมาะสม เชน บริเวณที่หามใชเสียง บริเวณที่
ใหนักศึกษาทํากิจกรรมรวมกัน เป:นตน นอกจากนี้ การเลือกเฟอร1นิเจอร1ที่ตอบโจทย1การใชงาน ดีไซน1ทันสมัย
และสวยงาม สะทอนใหเห็นการใสใจตอผูรับบริการและภาพลักษณ1ขององค1กรที่ทันสมัย

แนวทางในการพัฒนาองคกร
สศค. เป:นองค1กรที่มีภารกิจมาก และมีบุคลากรที่มีความหลากหลาย ความทาทายประการหนึ่ง คือ
การบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการทํางานขององค1กรใหบรรลุผลตามเป~าหมาย แนวคิดจากการ
ฝj ก อ บ ร ม แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ที่ เ น น ก า ร ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ค น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร แ ล ะ
การสรางบรรยากาศที่สนับสนุนการทํางาน จึงสามารถนํามาเป:นแนวทางในการพัฒนาองค1กรได ดังนี้
1. การให(ความสําคัญกับคน โดยบริหารความหลากหลายอยางมีประสิทธิภาพ
สศค. มีความหลากหลายของคนหลายดาน เชน ดานอายุ (Age) หรือชวงอายุ (Generation) ซึ่ง
คนแต ละช วงอายุ ย อมมี คุณลั กษณะ ทั ศนคติ คานิ ย ม รู ป แบบการใชชี วิ ต และการทํ า งาน ตลอดจนความ
ตองการที่แตกตางกัน จึงตองเลือกใชวิธีบริหาร สื่อสาร และสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรดวยวิธีที่แตกตางกัน
เชน คน Generation Y ตองการใชชีวิตใหมีความสุขไปพรอม ๆ กับการทํางาน คน Generation X ตองการ
ความสมดุลในการใชชีวิตและการทํางาน (Work – Life Balance) ขณะที่คน Generation Baby Boomer
ใชชีวิตสวนใหญกับการทํางาน เป:นตน ความหลากหลายที่นาสนใจอีกประการหนึ่งของ สศค. คือ ความ
หลากหลายดานศักยภาพและความสามารถ จึงควรหาจุดแข็งและเลือกคนใหเหมาะสมกับงาน (Put the right
man into the right job) ทั้งนี้ ในการบริหารความหลากหลายจะตองมีความเป:นธรรม เทาเทียม และไม
เลือกปฏิบัติ
2. การสนับสนุนให(บุคลากรมีความก(าวหน(าในอาชีพ โดยการพัฒนาบุคลากร

2.1 การจัดหลักสูตรฝ*กอบรม/การสงบุคลากรเข(ารับการอบรม
ปEจจุบัน สศค. ไดจัดหลักสูตรฝjกอบรม “โรงเรียน สศค.” ใหกับขาราชการระดับปฏิบัติการ
และระดับชํานาญการทั้งสายงานหลักและสายงานสนับสนุนโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับงานของ สศค. เชน การคลัง
ภาษี การเงิน การออมและการลงทุน เศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจระหวางประเทศ

งานสารบรรณ การ

เ ขี ย น ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร เ ป: น ต น แ ล ะ เ ปŠ ด โ อ ก า ส ใ ห ห น ว ย ง า น ต า ง ๆ ใ น ส ศ ค .
เสนอหลักสูตรที่บุคลากรตองการเขารับการฝjกอบรม หากหลักสูตรดังกลาวผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการพั ฒ นาบุ คลากรของ สศค. หน วยงานนั้ น ก็ ส ามารถจั ดใหมี การฝj กอบรมหรื อส งบุ ค ลากรเขารั บ
การฝjกอบรมหลักสูตรตามที่เสนอได นอกจากนี้ สศค. ไดสงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ
ที่หนวยงานอื่น ๆ เป:นผูจัดการฝjกอบรม เชน หลักสูตรนักบริหารระดับตน หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง ที่
จั ด โดยหน วยงานในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง เช น สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการคลั ง กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต หรือหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ที่จัดโดยสํานักงาน ก.พ. เนื่องจาก สศค. มีบุคลากร
ไมมากหากเทียบกับหนวยงานอื่นในสังกัดกระทรวงการคลัง บุคลากร สศค. จึงมีโอกาสเขารับการอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับตน หลักสูตรนั กบริหารระดั บกลางอยางทั่วถึง โดยในขณะที่เขารั บการฝjกอบรม
บุ คลากร สศค.

อาจยั งไม ไดเป: น หั ว หนางาน ซึ่ งเป: น โอกาสที่ ดี ในการเตรี ย มความพรอมของบุ ค ลากร

อยางไรก็ตาม เมื่อบุ คลากร สศค. ผานการอบรมหลั กสู ตรนั กบริ หารระดั บกลางและไดรับ การเลื่อนขั้ น
เป:นหัวหนางาน ก็ควรไดรับการอบรมอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ สศค. อาจพิจารณาจัดหลักสูตรฝjกอบรมระดับ
หัวหนางานขึ้นไป โดยเนนการเสริมสรางทักษะในการบริหารทั้งการบริหารงานและบริหารคน การบริหาร
ความขัดแยง การเป:นผูนํา การแกไขปEญหา การสื่อสาร และอาจพิจารณาจัดหลักสูตรฝjกอบรมสัมมนาระหวาง
ผูบริหาร สศค. และผูบริหารเอกชน เพื่อรับทราบความตองการของภาคเอกชน และใหการสนับสนุนดาน
นโยบายอยางเหมาะสม ซึ่งนอกจากจะชวยพัฒนาบุคลากร สศค. ใหมีความรูและมุมมอง

ที่กวางขึ้น

ยังชวยเสริมสรางการทํางานของ สศค. ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 การสอนงาน (Coaching)
เพื่ อเสริ มสรางและพั ฒ นาบุ คลากร สศค. ใหมี ความรู ทั กษะ

ในการทํา งานใหประสบ

ความสํ า เร็ จ ตามเป~ า หมาย สศค. อาจพิ จ ารณาใหการสอนงานเป: น นโยบายขององค1 กร และเป: น หนึ่ งใน
เป~าหมายประจําปCของระดับหัวหนางานขึ้นไป โดยมีการวัด KPI
2.3 การย(ายสายงานและการหมุนเวียนงาน

ปEจ จุ บั น บุ คลากรของ สศค.

สามารถยายสายงานไดหากมี ความรูความสามารถ และ

มี คุ ณสมบั ติ ต รงกั บ ตํ า แหน งงานที่ จ ะยาย นอกจากนี้ สศค. อาจพิ จ ารณาสนั บ สนุ น ใหบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ
มีโอกาสหมุนเวียนงานเชนเดียวกับระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เพื่อใหบุคลากรไดเรียนรู งาน
อื่น ๆ ซึ่งจะชวยพัฒนาศักยภาพในการทํางานของบุคลากรเพิ่มขึ้น
3. การสร(างบรรยากาศที่สนับสนุนการทํางาน
สศค. อาจพิจารณาปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารบางแหงเพื่อลดความแออัดของบุคลากร และจัดให
มี พื้ น ที่ ห รื อมุ มที่ ส รางความสดชื่ น หรื อ ผ อนคลายใหบุ ค ลากร นอกจากสถานที่ ทํ า งานจะมี ส วนช วยสราง
บรรยากาศที่สนับสนุนการทํางานแลว บุคลากรในองค1กรก็มีสวนสําคัญในการสรางบรรยากาศที่ดี

ใน

การทํ า งาน บุ ค ลากรจะตองรู บทบาทและหนาที่ ข องตน ยิ้ ม แยมแจ มใส มี จิ ต มุ งบริ ก ารต อผู รั บ บริ ก าร
ทั้ ง ภายในและภายนอกองค1 ก ร บุ ค ลากรระดั บ หั ว หนาจะตองเป: น “ผู นํ า ” ที่ ส ามารถโนมนาวความคิ ด
จิตใจ และพฤติกรรมของบุคลากรในองค1กรเพื่อไปสูเป~าหมายรวมกัน มีความสามารถในการบริหารทีมงาน
และเมื่อเกิด ความขั ดแยง ก็ จะตองจัดการกั บความขัดแยงอยางสรางสรรค1 การสื่ อสารแบบสองทางอยาง
สม่ํ า เสมอ การพบปะสั งสรรค1 อย างไมเป: น ทางการ การทํ า กิ จ กรรมร วมกั น ระหว างบุ คลากรในหน วยงาน
จะทํ า ใหบุ ค ลากร สศค. รู จั ก กั น มากขึ้ น ช วยสรางความสั ม พั น ธ1 ที่ ดี และสรางบรรยากาศที่ ส นั บ สนุ น
การทํางาน เพื่อใหทุกคนทํางานอยางมีความสุข

I See Change Program
พสุภา ชินวรโสภาค
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่มาของบทความ
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี (สป.วท.) เป:นหนวยงานกลางที่บริหาร
จัดการและดําเนินงานในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยี (วท.) และทําหนาที่ประสานงาน
ระหวางหนวยงานในสังกัดและหนวยงานภายนอก โดยมีหนวยงานภายใต สป.วท. ทั้งในสวนกลาง และสวน
ภู มิภ าค (ศู น ย1 ป ระสานงานกระทรวงวิ ทยาศาสตร1 และเทคโนโลยี ป ระจํ า ภู มิภ าค 5 แห ง) และสํ า นั กงาน
ที่ปรึกษาวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา และ
กรุงบรัสเซลส1 ประเทศเบลเยี่ยม ดวยภารกิจดังกลาว สป.วท. จึงเป:นหนวยงานที่ตองทํางานใกลชิดผูบริหาร
ของกระทรวงและหนวยงานภายนอก ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการทํางานตามภารกิจนี้ คือ บุคลากรที่จะตอง
มี ค วามรอบรู ในงานของกระทรวงเป: น อย างดี สามารถประสานงานกั บ หน วยงานที่ เ กี่ ย วของไดอย าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และพรอมดํ า เนิ น งานทั้ ง งานนโยบายและงานประจํ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบที่ มีก ารปรั บใหเขากั บ
สถานการณ1และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
จากขอมูล จํา นวนขาราชการของ สป.วท. ทั้งหมด 195 คน มีขาราชการในสายงานดาน
วิชาการจํานวน 168 คน ในจํานวนนี้เป:นขาราชการระดับชํานาญการและปฏิบัติการมากที่สุดถึง 138 คน
คิดเป:นหรือ รอยละ 82 ของจํานวนขาราชการสายวิชาการ และ รอยละ 71 ของจํานวนขาราชการทั้งหมด
(ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2559) ขาราชการกลุมนี้นับเป:นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนงาน และเป:นคนที่จะ
กาวขึ้นไปเป:นผูนําของ สป.วท. ตอไป การพัฒนาสมรรถนะใหกับขาราชการกลุมนี้ จึงเป:นเรื่องสําคัญอยางยิ่ง
เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพในปEจจุบัน และเป:นการเตรียมบุคลากรใหพรอมกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้นตอไป
จากประสบการณ1 การทํา งานใน สป.วท. มานานกว า 10 ปC ผนวกกั บความรู ที่ไดรับ จาก
การฝj ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะขาราชการระดั บ ชํ า นาญการ ในปC ง บประมาณ พ.ศ.2559 ของ
สํา นั กงาน ก.พ. ซึ่ งมุ งเนนใน 5 เรื่ อง คื อ การเป: นผู นํ า การสื่ อสารและสรางความร วมมื อ ความสามารถ
ในการปรั บ ตั ว และความยื ด หยุ นในการดํ า เนิ น งาน การบริ ห ารทรั พ ยากร และการมี จิ ต มุ งบริ ก าร และ
การศึ ก ษาดู ง านในดานการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ป ระเทศญี่ ปุe น ทํ า ใหเกิ ด แนวคิ ด และมุ ม มองใน
การเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาบุคลากร วัฒนธรรมองค1กร และระบบการทํางานในปEจจุบัน เพื่อใหหนวยงานนี้
เติบโตและกาวเดินไปในทิศทางที่จะเป:น “องค1กรนําในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี
และนวัตกรรม” ไดตามวิสัยทัศน1อยางแทจริง ทั้งนี้ ขอเสนอดังกลาวอาจจะนําไปปรับใชกับหนวยงานราชการ
อื่นๆ เพื่อใหเกิดผลกระทบตอภาคราชการในภาพรวม

ภาวะผู(นํา – สมรรถนะที่สําคัญและจําเปนของบุคลากร
ปEจ จุ บั น การบริ ห ารงานและดํ า เนิ น โครงการตามภารกิ จ ของ สป.วท. ใชระบบ Project
Based Management โดยแตละโครงการจะมีหัวหนาโครงการ หรือ Project Manager ที่เป:นบุคลากรระดับ
ชํานาญการและชํานาญการพิเศษ หนาที่เป:นผูกํากับ ควบคุม ตัดสินใจ รวมถึงทํางานรวมกับผูรวมดําเนิน
โครงการในโครงการนั้นๆ ใหบรรลุวัต ถุประสงค1 เป:นไปตามเป~าหมายและกรอบเวลา ภายใตทรัพยากรที่
กํา หนด หั วหนาโครงการ ในลักษณะการทํ า งานเชนนี้ จึ งเป:น ทั้ ง หัว หนา เพื่อนรวมงาน ผูนํ า และผูตาม
ในเวลาเดียวกัน
“ผู นํ า ” ในความหมายที่ แ ทจริ ง คื อ คนที่ ก ลาที่ จ ะกาวออกมาเผชิ ญ หรื อ แกปE ญ หา
เมื่อมีเหตุการณ1หรือสถานการณ1พิเศษเกิดขึ้น และ “ผูนํา” ยังหมายถึง “ผูตาม” ที่พรอมจะเป:นผูสนับสนุน
เมื่อมีคนที่เกงกวากาวออกมาเป:นผูนํา ดังนั้น “ผูนํา” ในความหมายของคนที่มีภาวะผูนํา จึงไมใชตําแหนง
ที่แตงตั้งอยางเป:นทางการ แตเป:น “ผูนํา” โดยธรรมชาติ และสิ่งที่จะตองบมเพาะใหเกิดในเมล็ดพันธุ1ของ
“ผูนํา” คือ การตัดสินใจที่ถูกตองตามสถานการณ1บนพื้นฐานของขอมูลที่มีอยู การเป:นตัวอยางที่ดีที่จะเป:น
การสอนงานลูกนองไดดีที่สุด และผูนําจะตองสรางมาตรฐานการทํางานในระดับที่สูงกวามาตรฐานเพื่อพัฒนา
ตัวเองและใหผูอื่นเดินตามดวยความยอมรับและโดยสมัครใจ
สป.วท. ในฐานะที่ ตองทํา หนาที่ ประสานงานเพื่ อสนองนโยบายและงานในภาพรวมของ
กระทรวง บุคลากรยังจําเป:นตองพัฒนาและเสริมสรางสมรรถนะดานอื่นๆ เชน ในเรื่องการสื่อสารและสราง
ความรวมมือ การปรับตัวและความยืดหยุนในการดําเนินงาน การบริหารทรัพยากร และการมีจิตมุงบริการ
ซึ่งสามารถพัฒนาผานการฝjกอบรมและการปฏิบัติงาน ที่จะเป:นการเรียนรูระหวางเพื่อนรวมงานทุกระดับ
โดยมี “ผูนํา” เป:นพี่เลี้ยงและแบบอยางที่เหมาะสม
“ผูนํา” ที่แทจริงโดยธรรมชาตินี้ จะทําใหหนวยงานพัฒนาและเจริญกาวหนา จึงเป:นภารกิจ
สํ า คั ญ ของหน วยงานที่ จ ะพั ฒ นาภาวะผู นํ า ใหเกิ ด ขึ้ น และสรางคนที่ พ รอมจะกาวไปเป: น “ผู นํ า ” และ
เมื่อบุคลากรมีภาวะผูนําเกิดขึ้นแลว การพัฒนาสมรรถนะดานอื่นๆ จะเป:นไปโดยธรรมชาติของภาวะผูนํา
ที่จะตองมีการพัฒนาตนเอง เพื่อปรับตัวใหทันตามโลกของการทํางานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ
ไมใชการทํางานตามขอกําหนดของงาน (Job Description) ในแตละตําแหนงอยางเดียวอีกตอไป
วัฒนธรรมองคกร – เบ(าหลอมบุคลากร
จากการศึกษาดูงานหนวยงานและบริษัทชั้นนําของประเทศญี่ปุeน 5 แหง ประกอบดวย ศูนย1
สรรหาผูบริหารระดับสูงของราชการ (Cabinet Bureau of Personnel Affairs) บริษัท มิตซูบิชิคอร1ปอเรชั่น
จํากัด (Mitsubishi Corporation) บริษัท อิออน รีเทล จํากัด (AEON Retail CO.,LTD.) บริษัท พาโซนากรุ‹ป
จํากัด (PASONA Group) และมหาวิทยาลัยชิบะ (Chiba University) พบวา คุณลักษณะที่เป:นปEจจัยรวมที่
เห็นไดชัดเจนในบุคลากรของหนวยงานเหลานี้ คือ การตรงเวลาและรักษาเวลา ความพรอมในการทํางานและ
ความรับผิ ดชอบในหนาที่ ของตนเอง การรั กษากฎระเบีย บของหนวยงานอยางเครงครัด และความสุภาพ
เรียบรอย สิ่งเหลานี้ปรากฏใหเห็นในการดูงานในระยะเวลาสั้นๆ เชน การยืนยันการนัดหมายดูงานและเวลาที่

นัดหมาย การตอนรับและนําไปหองประชุม การเริ่มประชุมตรงเวลา การนําเสนอตามหัวขอและเวลาที่ปรากฏ
ในกําหนดการ ความพรอมและความกระตือรือรนในการนําเสนอและตอบคําถามของผูนําเสนอ การชวยกัน
ตอบคําถาม และการขอความรวมมือหามถายรูปในสถานที่ที่ไมอนุญาต
นอกจากนี้ หน วยงานทั้ ง 5 แห ง มี ป รั ช ญา พั น ธกิ จ หรื อ วิ สั ย ทั ศ น1 ที่ ชั ด เจนและ
สื่อความหมายเป:นที่เขาใจ เชน พันธกิจของมหาวิทยาลัยชิบะ คือ “Always Aim High” บริษัท พาโซนากรุ‹ป
จํากัด คือ ทางแกปEญหาสังคม (Solutions to Society’s Problem) บริษัท อิออน รีเทล จํากัด คือ ลูกคาตอง
มากอน (Customer First ; Everything we do, we do for our customer) บริษัท มิตซูบิชิคอร1ปอเรชั่น
จํากัด คือ ความรับผิดชอบขององค1กรตอสังคม ความซื่อสัตย1และเป:นธรรม และ ความเขาใจในธุรกิจระดับ
สากล
สิ่ ง ที่ ทํ า ออกมาอย างเป: น ธรรมชาติ ข องบุ ค ลากรในหน วยงานเหล านี้ สะทอนใหเห็ น ถึ ง
วัฒนธรรมองค1กรที่ปลูกฝEงและหลอหลอมบุคลากรที่ไดผล และสงผลใหเกิดการสรางความตระหนัก กระตุน
และตอกย้ําภารกิจและเป~าหมายของหนวยงานใหกับพนักงาน เพื่อใหดําเนินงานตามหรือพัฒนาหนวยงานไป
สูเป~าหมาย ใหเป:นอยางที่องค1กรอยากใหเป:น และคนภายนอกเห็นและสัมผัสไดอยางชัดเจน
ข(อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบการทํางานของ สป.วท.
1. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
การพั ฒ นาบุ คลากรเพื่ อสรางสมรรถนะในการทํ า งาน ควรจะประกอบดวยสองส วน คื อ
หนึ่ง- การฝjกอบรมและการศึกษาดูงาน และ สอง-การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Job Rotation)
1.1 การฝ*กอบรมและการศึกษาดูงาน
จากการเขารวมฝjกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะขาราชการระดับชํานาญการ
พบวา หัวขอทั้ง 5 หัวขอเป:นสมรรถนะที่สําคัญและจําเป:นสําหรับบุคลากรระดับชํานาญการ และดวยวิธีการ
ถายทอดความรู ที่นาสนใจและยกตั วอย างใหเห็น ของวิทยากรทั้ ง 3 คน ทําใหผูเขาอบรมสามารถนําไปใช
การทํางานได หลักสูตรดังกลาว ผานการวิเคราะห1และประเมิน โดยสํานักงาน ก.พ. ซึ่งเป:นหนวยงานหลักใน
การพัฒนาขาราชการแลววา เหมาะสมกับการพัฒนาสมรรถนะขาราชการในระดับนี้ จึงควรนํามาเป:นตนแบบ
ของหลักสูตรการฝjกอบรมบุคลากรของ สป.วท. และควรใหขาราชการ สป.วท. ที่เคยผานการอบรมหลักสูตร
การพั ฒ นาสมรรถนะต างๆ ของสํ า นั กงาน ก.พ. เช น การพั ฒ นาสมรรถนะขาราชการระดั บ ชํ า นาญการ
ระดับชํานาญการพิเศษ หรือทุนสําหรับผูมีศักยภาพสูง มารวมกันออกแบบหลักสูตรสําหรับการอบรมใหกับ
บุคลากรของ สป.วท. หรื อ เป:นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ1ในการทํางาน ใหตรงกับงานของ
สป.วท.
ในสวนของการศึกษาดูงาน สามารถเลือกหนวยงานชั้นนําของประเทศทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพื่อเรียนรูการทํางานของหนวยงานนั้นๆ เชน บริษัท เอสซีจี จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน) มหาวิทยาลัยตางๆ การไดเห็นตัวอยางการทํางานจริงของหนวยงานชั้นนํา จะเกิดการเปรียบเทียบ

และเกิดแนวคิดที่จะพัฒนางานของตนเอง โดยจะตองนําเสนอสิ่งที่ไดเรียนรู และแนวทางที่จะนําไปพัฒนาการ
ทํางานในความรับผิดชอบ เชนเดียวกับที่กําหนดในหลักสูตรของสํานักงาน ก.พ.
ทั้งนี้ หากขอเสนอนี้ สามารถผลั กดั นใหเป: นนโยบายการฝjกอบรมสมรรถนะของ
ขาราชการ ภายใตการดูแลหรือควบคุมหลักสูตรโดยสํานักงาน ก.พ. และใหหนวยงานราชการทุกแหงนําไป
ปฏิบัติ จะเป:นการกระจายและขยายโอกาสการพัฒนาบุคลากรไดมากขึ้น นอกเหนือจากการสอบแขงขันเพื่อ
คัดเลือกขาราชการเขารับการอบรมหลักสูตรที่สํานักงาน ก.พ. จัดขึ้น ที่จํากัดจํานวนในแตละปC
อนึ่ง เพื่อใหเกิดประโยชน1สูงสุดจากการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรที่สํานักงาน
ก.พ. จัดขึ้น ควรมีการขยายผลระยะสั้นที่ไดรับจากการฝjกอบรม เชน การใหขาราชการที่ไดรับการฝjกอบรมฯ
ถายทอดความรู ที่ ไ ดใหกั บ เพื่ อนร วมงานดวยวิ ธี ก ารที่ ส ะดวกและเหมาะสม ที่ จ ะเป: น การจั ด การความรู
(Knowledge Management) ในหนวยงานดวย
1.2 การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน
การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน จะทําใหบุคลากรเรียนรูงานอยางรอบดาน และเขาใจงาน
ในภาพรวมของ สป.วท. เกิดการสะสมทักษะและวิธีการทํางาน ซึ่งจะเป:นการพัฒนาบุคลากรที่สงผลทําใหเกิด
การพัฒนางาน นอกจากนี้ จะทําใหบุ คลากรคนหนึ่งสามารถทํ างานแบบเบ็ดเสร็จ ตั้ งแต การคิด วางแผน
นําไปปฏิบัติ ประเมินผล และรายงานผล โดย สป.วท. จะตองพัฒนาระบบฐานขอมูลที่ใชงานรวมกันได ซึ่งจะ
ชวยให สป.วท.สามารถจัดสรรบุคลากรเพื่อรองรับการทํางานเชิงรุก (Proactive) ไดมากขึ้น และเป:น
การบริหารคนใหเหมาะสมกับงาน (Put the right man into the right job) ไดอยางแทจริง
การวางแผนหมุนเวียนเปลี่ยนงาน ควรจะการมองไปขางหนามากกวาการมองเพียง
การทํ า งานในปE จ จุ บั น นอกจากการหมุ น เวี ย นเปลี่ ย นงานในสํ า นั ก เดี ย วกั น หรื อ ในสายงานที่ เ กื้ อ กู ล
(Job Family) กันแลว ควรจะมีการโอนยายขามกลุมงาน (Cross Functional) ดวย แนวความคิดนี้มาจาก
บริษัท อิออน รีเทล จํากัด ที่มีการเตรียมบุคลากรที่มีความประสงค1จะขามสายงานเขาสูการพิจารณาตาม
ผลงาน และเมื่อไดรับการอนุมัติแลว จะไดรับการฝjกอบรมในหลักสูตรที่ตรงตามความจําเป:นในสายงานของ
พนักงานในระดับตางๆ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับความกาวหนาในสายงาน (Career Path) ของพนักงาน
แตละคน กอนที่จะเขาสูงานใหมเมื่อถึงชวงเวลาการเลื่อนตําแหนง จึงขอเสนอแนวทางการสับเปลี่ยนงานของ
สป.วท. ดังนี้
ปCที่ 1 รับสมัครผูที่ตองการสับเปลี่ยนงาน ดําเนินการพิจารณาความเหมาะสมและ
ความพรอมของทั้ ง บุ ค ลากรที่ ป ระสงค1 จ ะขามสายงานและส วนงานใหม ที่ ต องสั ม พั น ธ1 กั บ ช วงเวลาการ
ประเมินผลงานเพื่อขึ้นสูตําแหนงใหม เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมเขาสูการฝjกอบรมตามตําแหนงงานใหม
และเตรียมถายทอดงานเดิมใหกับผูที่จะมารับชวงตอ
ปCที่ 2-4 ใหทํางานแบบปฏิบัติงานจริง (On-the-Job Training) รวมกับบุคลากรที่
รับผิดชอบงานในปEจจุบันและหัวหนางาน เพื่อเป:นเรียนรูการทํางานจากหัวหนาและเพื่อนรวมงาน ที่เป:นการ
รนระยะการเรียนรูงานใหม
ปCที่ 5 ใหรับผิดชอบงานเป:นหัวหนาโครงการเต็มตัว

ทั้งนี้ การหมุนเวียนเปลี่ยนงานอาจจะไมเกิดขึ้นทุกปC สวนบริหารงานบุคคลจะตอง
จัดทําเสนทางความกาวหนาในสายงานที่เป:นจริงของบุคลากรทั้ง สป.วท. ตั้งแตเริ่มเขาทํางาน และมีการปรับ
ใหเป:นปEจจุบัน เพื่อประโยชน1ในการวางแผนการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและ
การเตรียมบุคลากรขึ้นสูตําแหนงสูงขึ้นเป:นสําคัญ
นอกจากนี้ หาก สป.วท. สามารถยืดหยุนระบบการทํางาน เชน การสงบุคลากรไป
ทํางานรวมกับหนวยงานอื่นที่มีลักษณะการทํางานคลายกันหรือมีความรวมมือกัน เชน งานที่ใชวิทยาศาสตร1
เทคโนโลยี และนวัตกรรมพัฒนาชุมชน โดยใหไปทํางานรวมกับ คลัสเตอร1ทรัพยากร ชุมชน และผูดอยโอกาส
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ที่เป:นหนวยงานในสังกัด วท. โครงการพัฒนา
ดอยตุง มูลนิธิแมฟ~าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
รวมไปถึงหนวยงานระหวางประเทศ เชน APEC APCTT UNESCAP จะทําใหบุคลากรไดเห็นและเรียนรู
การทํา งานของหนวยงานอื่น สามารถพัฒนาตั วเองใหทํ างานไดในลั กษณะที่เ ป:นพลวั ตที่ มีการเคลื่ อนไหว
เปลี่ ย นแปลงอยู เสมอทั้ ง ดานสั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ งการปกครอง จากการไดเห็ น รู ป แบบและ
กระบวนการทํางานที่แตกตาง หลากหลาย เพื่อนํา มาพัฒนางานโดยเฉพาะงานในลั กษณะบูรณาการและ
สรางเครือขายกับหนวยงานอื่นๆ ที่จะเอื้อใหการทํางานเห็นผลสัมฤทธิ์ที่เป:นรูปธรรมจากความรวมมือ
2. การปรับวัฒนธรรมองคกร
ปEจจัยรวมดานวัฒนธรรมองค1กรจากการดูงานหนวยงานชั้นนําทั้ง 5 แหงของประเทศญี่ปุeน
คือ การตรงเวลาและรักษาเวลา การเตรียมความพรอมในการทํางานและความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง
การรักษากฎระเบียบของหนวยงานอยางเครงครัด และความสุภาพเรียบรอย สามารถสะทอนออกมาจาก
บุ ค ลากรของหน วยงาน ซึ่ ง ส งผลถึ ง ภาพลั ก ษณ1 แ ละความน าเชื่ อ ถื อ ของหน วยงาน ปE จ จั ย เหล านี้
เป:นปEจจัยพื้นฐานที่จะทําใหบุคลากรทํางานประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงสมควรจะถูกปลูกฟEง
และบมเพาะใหเกิดในตัวบุคลากรของหนวยงานราชการทุกแหง โดยเฉพาะเรื่องการตรงตอเวลาทั้งการทํางาน
การประชุ ม และการส งงานตามกํ า หนด การเตรี ย มงานในหนาที่ รั บ ผิ ด ชอบอย างเต็ ม ความสามารถ
ความเอาใจใสในงานและการนึกถึงผูที่ทํางานตอจากเรา การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงาน
นอกจากนี้ คุ ณ ลั ก ษณะสํ า คั ญ ที่ ค วรปลู ก ฟE ง ใหเป: น วั ฒ นธรรมองค1 ก รของ สป.วท.
เพื่อลดความขัดแยงในการทํางาน คือ การเปŠดใจกวางยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น การแยกเรื่องงานออกจาก
เรื่องสวนตัว จํากัดความขัดแยงในเรื่องงานใหอยูในเฉพาะเรื่องงาน การมีวุฒิภาวะทางอารมณ1 และการทําให
ทุกคนรูสึกวาเป:นคนสําคัญ ไดรับการใจใส และใหเกียรติเสมอกัน
การปรับหรือสรางวัฒนธรรมองค1กรขึ้นมาใหม ในวัฒนธรรมของสังคมไทยที่เดินตามผูใหญ
ผูบริหารหนวยงาน จึงตองเป:น “ผูนํา” และเป:นแบบอยางที่ดี เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติตาม และถือเป:นขอปฏิบัติ
ของหนวยงานไปโดยอัตโนมัติ (Unwritten rule)

3. การสร(างบรรยากาศและสังคมการทํางานที่สร(างสรรค
เมื่ อ มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรตามสมรรถนะและแนวทางที่ เ หมาะสมอย างเป: น ระบบ และ
มีการปรับหรือสรางวัฒนธรรมองค1กรใหมใหเขากับบริบทของการทํางานของหนวยงานแลว สป.วท. ยังจะตอง
มีการสรางบรรยากาศที่ ดี และสั งคมการทํ า งานที่ ส รางสรรค1 ที่ เ ป:น ที่ รั บ รูไดทั้ งทางตรงและทางออม และ
มีอิทธิพลตอการจูงใจและปฏิบัติงาน ที่จะชวยใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การสรางบรรยากาศและสังคมการทํางานที่สรางสรรค1สําหรับ สป.วท. ที่จะเดินไปในทิศทาง
และเป~าหมายตามวิสัยทัศน1 ที่จะเป:น “องค1กรนําในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และ
นวั ต กรรม” ควรจะดํ า เนิ น การในสามดาน คื อ ดานสภาพแวดลอมการทํ า งาน ดานวิ ธี การทํ า งาน และ
ดานการบริหารจัดการ
ดานสภาพแวดลอมการทํ า งาน เป: น การจั ด สภาพแวดลอมการทํ า งานใหน าทํ า งาน เช น
การใชเทคโนโลยีมาชวยจัดการงานดานเอกสารและการประชุม เพื่อลดการใชกระดาษ และการเก็บเอกสาร
ที่ไมจําเป:น และเพื่อเป:นตัวอยางของการนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางาน เป:นหนวยงานที่ทันสมัยสมกับที่เป:น
หนวยงานดานวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ การนําธรรมชาติมาไวในที่ทํางานซึ่งไดแนวคิดมา
จากบริษัท พาโซนากรุ‹ป จํากัด เชน การปลูกผักไฮโดรโปนิกส1ในรม หรือ ปลูกผักอินทรีย1บนดาดฟ~าที่ทํางาน
ที่จะเป:นการตกแตงสถานที่ที่ใชงบประมาณไมมากแลวยังสามารถนํามารับประทานไดดวย หรือ การทํานา
ปลูกขาวโดยใชเมล็ดพันธุ1ขาวที่ไดรับการวิจัยและพัฒนาจากนักวิจัยของ สวทช. นอกจากจะสรางบรรยากาศที่
สดชื่น สดใส ในการทํางานใหกับบุคลากรแลว ยังเป:นการนําเสนอผลงานของ วท. ใหผูมาติดตอประสานงาน
ดวย การจัดสภาพแวดลอมของหนวยงานใหนาทํางาน จะชวยผอนคลายความเครียดในการทํางานที่ปEจจุบัน
บุคลากรของ สป.วท. ใชเวลาในสํานักงานมากกวาวันละ 8 ชั่วโมง
ดานวิธีการทํางาน เป:นการนําวิธีการทํางานที่ทาทายและสรางสรรค1มาใชในการทํางานของ
สป.วท. ในปE จ จุ บั น ที่ ต องปรั บ การทํ า งานเพื่ อ สนองนโยบายมากขึ้ น ดวยทรั พ ยากรที่ มี อ ยู อย างจํ า กั ด
ยกตัวอยาง มหาวิทยาลัยชิบะ ที่จะตองจัดสรรบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานดานวิชาการของนักศึกษาใหมี
คุณภาพสูงขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศใหเป:นวาระแห งชาติเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยไมมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับนโยบายใหมนี้ ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุeนยังลดการ
จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยชิบะ จึงตองจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูเพื่อรองรับ
กฎเกณฑ1ที่กําหนดขึ้นมาใหมนี้ โดยการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในปEจจุบัน ในเรื่องทักษะการสื่อสาร
การใหคําแนะนํา การใหคําปรึกษา การตรวจสอบและใหขอมูล และการตอรองกับองค1กรตางประเทศ เพื่อเป:น
ที่ป รึกษาแกนั กศึ กษา ในเรื่องการเรีย น การประกอบอาชี พ การวางแผนชีวิ ต และแนะแนวการศึกษาต อ
ตางประเทศ
ดานการบริหารจัดการ เป:นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูของหนวยงาน เพื่อใหทํางาน
ไดบรรลุ เ ป~ า หมาย เช น การบริ ห ารจั ด การงานและบุ ค ลากรโดยคํ า นึ งถึ งความแตกต างของแต ละบุ ค คล
(True Diversity Management) และปรับใหอยูในรูปแบบเดียวกัน ดวยความเขาใจ คาดการณ1สิ่งที่จะเกิด
และการชักจูง โนมนาวใหบุคลากรทํางานดวยความเต็มใจ การสรางทัศนคติที่ดีหรือเป:นเชิงบวกในการทํางาน

หรือ นําหลักธรรมะมาใชในการทํางาน เชน อิทธิบาท 4 ประกอบดวย ฉันทะ-ทําใหเกิดความรูสึกพอใจในงาน
ที่ ทํ า วิ ริ ย ะ-ความเพี ย รพยายามในงานที่ ทํ า จิ ต ตะ-ความตั้ ง ใจและเอาใจใส ในงานที่ ทํ า และ วิ มั ง สามีการประเมินงานที่ทํา พรอมทั้งปรับปรุงหรือแกไขใหถูกตอง
การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานและสังคมการทํางานที่สรางสรรค1 จึงไมใชหนาที่ของ
“ผูนํา” หรือ “ผูตาม” แตเป:นหนาที่ของบุคลากรทุกคนในหนวยงานที่จะตองรวมกันสรางใหเกิดขึ้นในแบบที่
อยากใหเป:นเพื่อเอื้อใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน โดยผูนําหนวยงานควรเป:นแกนนําที่จะทําใหเกิดบรรยากาศ
ที่ดีในการทํางานขึ้น
ก(าวที่เปลี่ยนแปลง
กาวแรกของการเปลี่ยนแปลง เป:นกาวที่ยากที่สุดและอาจจะไมเกิดขึ้นเลย ถาบุคลากรสวน
ใหญในหนวยงานยังยินดีและพอใจที่จะอยูในกรอบการทํางานแบบเดิมๆ หรือ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบาง
เพราะถูกบังคับใหเปลี่ยนแปลง จึงเป:นเรื่องที่ทาทายวา ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงจากมุมมองและแนวคิดนี้
จะสามารถปลุกใหฉุกคิด กระตุนใหคิดทํา หรือ จะถูกนําไปปรับใชในหนวยงานหรือไมและอยางไร
หนวยงานราชการไทย รวมถึง สป.วท. ผานการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในการทํางานให
ทันสมัยขึ้นตามยุคสมัยและความกาวหนาทางเทคโนโลยี ผานการผลัดเปลี่ยนจากขาราชการยุคเกาไปสูยุคใหม
ในความหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการไทย ตองอาศัยเวลาและแรงผลักดันจากขาราชการ
คลื่นลูกใหม ที่จะเป:น “ผูนํา”การเปลี่ยนแปลงในยุคเปลี่ยนผานนี้
กาวแรกของการเปลี่ ย นแปลง จึ ง น าจะเริ่ ม จากกาวแรกของผู เขารั บ การอบรม
ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อเป:น “ผูนํา” การเปลี่ยนแปลงของเพื่อนรวมงาน กลุมงาน สวนงาน ขยายไปยัง
สํานัก กรม กระทรวง ที่จะสงผลถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการของประเทศทั้งหมด

ข(อเสนอแนะการประยุกตใช(การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแบบญี่ปุ/น
พัชรวรรณ ไทยอาจ
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ
กรมการคาตางประเทศ
1. ป&ญหาด(านการบุคลากรที่พบในกองปกปuองและตอบโต(ทางการค(า
กองปกป~ อ งและตอบโตทางการคา กรมการคาต างประเทศ เป: น หน วยงานที่ ดู แลรั บ ผิ ด ชอบ
มาตรการเยียวยาทางการคา ไดแก มาตรการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน และมาตรการปกป~องจาก
การนํ า เขาสิ น คาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง การดํ า เนิ น การดั ง กล าวตองดํ า เนิ น การภายใตพระราชบั ญ ญั ติ ก ารตอบโต
การ ทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติมาตรการปกป~อง
จากการนําเขาสินคาที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.2550 ซึ่งเป:นไปตามความตกลงขององค1การการคาโลก
การพัฒนาบุคลากรของกองปกป~องและตอบโตทางการคาตองอาศัยระยะเวลาในการปฏิบัติงานให
เกิดความชํานาญงาน ซึ่งโดยธรรมเนียมปฏิบัติแลวเป:น on the job training เนื่องจากบุคลากรที่มีความรู
ดานนี้ตองสรางขึ้นใหมแทบทั้งสิ้น อีกทั้งเป:นการดําเนินการภายใตความกดดัน ทั้งจากกระบวนการที่ตองมี
ความรูความเขาใจตอตัวบทกฎหมายอยางลึกซึ้ง ตองดําเนินการใหแลวเสร็จทันตามที่กําหนด และแรงกดดัน
จากผูมีสวนไดเสียภาคเอกชนซึ่งไดรับผลกระทบจากการคาที่ไมเป:นธรรม ทําใหบุคลากรประสบปEญหาตองรับ
แรงกดดันอยางตอเนื่อง ทําใหอัตราการขอยายสูง การรักษาบุคลากรใหคงอยูในหนวยงานจึงเป:นประเด็น
ปEญหาหลักที่ประสบมาอยางยาวนาน ซึ่งผูบริหารตระหนักถึงปEญหาดังกลาวเป:นอยางดีจึงไดมีการสั่งการใหมี
การศึกษาความเป:นไปไดในการจัดตั้งใหกองปกป~องและตอบโตทางการคาเป:นหนวยงานอิสระ
ทั้งนี้ การทํางานเป:นทีมก็เป:นปEจจัยสําคัญในการพัฒนาการทํางาน เนื่องจากเนื้อหางานที่ตองมี
ความละเอียดรอบคอบในทุกประเด็น เพราะอาจเป:นประเด็นในการฟ~องรองตอศาลทรัพย1สินทางปEญญาและ
การคาระหวางประเทศได ทุกคนในทีมจึงมีความสําคัญยิ่ง หากมีคนใดคนหนึ่งยอหยอนในการปฏิบัติหนาที่
จะกระทบกับทีมทันที คือทําใหดอยประสิทธิภาพลง ปฏิบัติราชการไดไมเต็มศักยภาพที่ควรเป:น และทําให
เพื่อนรวมงานมีภาระเพิ่มมากขึ้น การแบงงานและการตระหนักถึงการทํางานเป:นทีมจึงเป:นประเด็นสําคัญใน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ประเด็ น สํ า คั ญ ต อมาคื อ การพั ฒ นาอย างต อเนื่ อ ง เนื่ อ งจากโลกการคามี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู
ตลอดเวลา ขาราชการเองตองมีความรูความสามารถเทาทันเอกชน เพื่อใหสามารถตรวจสอบขอมูลขอเท็จจริง
ที่ไดรับจากเอกชนไดอยางทันสถานการณ1 การไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องจึงเป:นสิ่งจําเป:นในการดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพ แตการฝjกอบรมเฉพาะทางดานมาตรการเยียวยาทางการคานั้นมีนอยมาก

จากประเด็นปEญหาที่กลาวมาขางตน การบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลจึงจําเป:นอยางยิ่งใน
การพัฒนากองปกป~องและตอบโตทางการคา
งและตอบโตทางการคา ใหสามารถปฏิบัติราชการไดอยางเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. แนวคิดที่ได(รับจากการศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ/น
2.1 การคํ า นึ งถึ ง ประโยชน1 ส วนรวมของชาวญี่ ปุe น เป: น ที่ ทราบกั น ดี โ ดยทั่ ว กั น ว าเกิ ด จาก
การปลูกฝEงกันมาอยางยาวนาน ซึ่งสะทอนในกระบวนการทางความคิดและการทํ
และการทํางาน โดยจะเห็นไดจากวิธีคิด
และปรั ชญาในการทํา งานของหลายบริษัทที่ไดไปเยี่ยมชมวาแมจะเป: นหนวยงานภาคเอกชนที่มุงแสวงหา
ผลกําไร แตหลักปรัชญาในการดําเนินธุรกิจจะตองคํานึงถึงสังคมหรือประโยชน1สวนรวมเขาไวดวย
Mitsubishi Corporation “Shoki Hoko” ความรับผิดชอบขององค1กรตอสังคม

Strive to enrich society, both materially and spiritually, while contributing towards the
preservation of the global environment.
AEON Retail Co.,Ltd. เนนการใหความสําคัญกับการเป:นสวนหนึ่งของชุมชน โดยใชธุรกิจชวย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิ
ตของสมาชิกในชุมชนใหดียิ่งขึ้น (Community)

2.2 การใหความสําคัญกับการพัฒนาตนเองของบุคลากร ซึ่งทุกองค1กรใหความสําคัญเป:นหัวใจหลักใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เนื่องจากเป:นปEจจัยหลักในการขับเคลื่อนองค1กร เชน
2.2.1 บริษัท AEON Retail เลือกหลักสูตรอบรมใหเหมาะสมกั
ะสมกับระดับความรูความสามารถ
ของพนักงาน (Customization)
Customization) โดยอยูบนหลักการที่เนนใหการฝjกอบรมแตละหลักสูตรตองตอบโจทย1
ความตองการและความจําเป:นในสายงานของพนักงานในระดับตางๆ อยางเหมาะสม รวมทั้งตองสัมพันธ1กับ
ความกาวหนาในสายงาน (Career
Career Path) ของพนักงานแตละคนดวย การดําเนินการภายใตแนวคิดนี้จึงตอง
แบงระดับพนักงานโดยพิจารณาจากผลการสอบ
2.2.2 สํานักบุคลากรประจําสํานักนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุeน ซึ่งศึกษาและประมวลวิธีการที่จะ
อบรมขาราชการกลุมเป~าหมายของทุกกระทรวง จากนั้นจะชี้แนะและนําเสนอนโยบายการอบรมแกหนวยงาน
ราชการต
ชการต างๆ เพื่ อพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเพิ่มขีด ความสามารถของภาครัฐ ไดทั้งระบบ โดยมีตัวอยาง

การฝjกอบรมขาราชการระดับบริหารระดับตนที่เพิ่งเขารับตําแหนง ซึ่งตองฝjกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การบริหารและจะตองปลูกฝEงใหสามารถคิดและมีมุมมองที่กวาง เพื่อใหเห็นภาพรวม เชน หัวหนาประจํา
แผนกตางๆ เพื่ อเพิ่ มความสามารถในการบริห ารจั ดการ และการปกครองบุคลากรในหนวยงาน โดยเนน
การใหความรู เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห นาที่ ของขาราชการระดั บ สู ง และเพิ่ มการฝj กอบรมเฉพาะทางสํ า หรั บ
ตําแหนงที่เป:นวิชาชีพเฉพาะ ตลอดจนการมอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย1แกขาราชการ
ระดับตนที่จะไดรับการนําเสนอรายชื่อเพื่อเขารับการคัดเลือกเป:นผูบริหารระดับกลางตอไป ทั้งนี้ การเขารวม
การฝjกอบรมจะตองไมรบกวนเวลาปฏิบัติราชการ
2.2.3 Mitsubishi Corporation มี การจั ด การฝj กอบรมใหกั บ บุ คลากรตามระดั บ
การปฏิบัติงาน เชน กลุมพนักงานใหม จะมีการปฐมนิเทศ และอบรม Basic Business Skills กลุม Staff
level จะมีการพัฒนาสมรรถนะโดยใช Global Training Program ซึ่งประกอบไปดวย On the Job
Training (OJT) Language Training และ Business School Program เป:นตน
2.3 การกําหนดคุณสมบัติในการเลื่อนขั้นอยางชัดเจน เชน
2.3.1 บริษัท AEON Retail ใชระบบการจัดระดับขั้น/ตําแหนง หรือ Grading System
ที่สัมพันธ1กับระบบเงินเดือน ระบบการพัฒนาบุคลากร และเสนทางความกาวหนาในวิชาชีพ โดยแบงพนักงาน
เป:น 3 กลุม 11 ระดับ โดยวิธีการเลื่อนขั้นมีทั้งแบบสอบขอเขียน การสัมภาษณ1 และการคัดเลือกโดยพิจารณา
จากประสิทธิภาพในการทํางานที่ผานมา (Performance) ตามแตละลําดับขั้น
2.3.1 สํานักบุคลากรประจําสํานักนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุeน กําหนดใหขาราชการผูไดรับ
การประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเดนติดตอกันสองปCขึ้นไปจึงจะไดรับคัดเลือกเขาเป:นผูมีสิทธิ์ไดรับคัดเลือก
เขากลุม Talent pool เพื่อมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกในการเลื่อนขั้นตอไป
2.4 การใหความสําคัญกับบรรยากาศในการทํางาน การนําธรรมชาติเขามาในอาคารสํานักงาน
ของ PASONA เชน สวนลอยฟ~าและผนังไมเลื้อย เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในอาคาร ชวยทําใหบุคลากรรูสึก
ผอนคลาย เชิญชวนใหมาทํางาน และสรางความประทับใจใหกับแขกผูมาเยือนดวย
2.5 สํานักบุคลากรประจําสํานักนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุeน จัดการฝjกอบรมรวมกันระหวาง
หนวยงานราชการและเอกชน (นักบริหารระดับสูงและระดับอํานวยการ) เพื่อเสริมสรางความเขาใจอยางลึกซึ้ง
ระหวางภาครัฐและเอกชน และรวมกันแกปEญหาในระดับบริหารจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันใน
ฐานะผูเชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งในมุมลึกและมุมกวางเพื่อแกปEญหาของประเทศ โดยให
ภาคเอกชนเสนอวาตองการรับการฝjกอบรมในหัวขอใด และทําการฝjกอบรมนอกสถานที่จํานวน 1 คืน ซึ่งผูรับ
การอบรมจะมาจากภาครัฐและเอกชนในสัดสวนที่เทากัน โดยเชิญวิทยากรผูมีความรูและประสบการณ1จาก
ภายนอกมาบรรยายเปรียบเทียบความนาสนใจและทาทายในการพัฒ นาศักยภาพของทั้งงานราชการและ
เอกชน พรอมทั้ งใหผู เขารั บ การฝj กอบรมแสดงความคิ ด เห็ น และอภิ ป รายเพื่ อใหไดบทสรุ ปไปในทิ ศทาง
เดียวกัน

3. ข(อเสนอแนะในการนําประยุกตใช(การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
3.1 การทํางานแบบ On the job training ในระดับปฏิบัติการ โดยใหมีการฝjกฝนขาราชการที่
รับเขามาใหมโดยขาราชการที่ชํานาญการกวาในสายงานเดียวกัน คือ ใหนักบัญชีสอนนักบัญชี นักกฎหมาย
สอนนักกฎหมาย เพื่อถายทอดประสบการณ1และความรูกันไดอยางตรงประเด็น ซึ่งตรงกับที่ PASONA (บริษัท
ที่ใหบริการทางดานทรัพยากรมนุษย1) จัดบริการนี้ใหกับลูกคา คือมีการฝjกฝนคนใหตรงกับงานกอนที่จะสงไป
ทํางานนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานในเชิงลึกและยังไดมีการแชร1ประสบการณ1ระหวาง
กัน กลาวคือ พี่ไดสอนงานนองในเชิงเทคนิคและนองไดแนะนําพี่ถึงขอมูลใหมๆ ที่ปEจจุบันใชกันดวย และยัง
ชวยลดภาวะความตึงเครียดจากการขาดประสบการณ1อีกดวย
3.2 การปลูกฝEงคานิยมพื้นฐาน ตามที่ Mitsubishi Corporation และบริษัท AEON Retail
มีหลักปรัช ญาดานความรั บผิด ชอบตอสังคม เพื่อใหขาราชการในหนวยงานบริการประชาชนโดยคํา นึงถึ ง
ประโยชน1ของประเทศเป:นที่ตั้ง ไมเอื้อประโยชน1แตเพียงฝeายใดฝeายหนึ่ง การพิจารณาดําเนินการใดๆ ใหมอง
ภาพรวมของประเทศในระยะยาวเป: น หลั ก จะช วยใหการดํ า เนิ น นโยบายของภาครั ฐ เขมแข็ ง และยั่ งยื น
แมมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแตหากมี code of conduct ที่ขาราชการตองปฏิบัติตามจะสามารถชวย
ยกระดับขาราชการใหมี core value ที่คํานึงถึงประเทศชาติเป:นหลักได
3.3 การกําหนดวิธีการประเมินเพื่อการเขารับการพิจารณาเลื่อนขั้นอยางชัดเจน ตามที่ บริษัท
AEON Retail และสํานักบุคลากรประจําสํานักนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุeน มีการกําหนดวิธีการอยางชัดเจน
โดยการกําหนดคุณสมบัติในการเขารับคัดเลือกในระดับชํานาญการพิเศษอยางชัดเจนและออกเป:นประกาศ
กรมใหรับทราบทั่วกัน เชน หากเป:นบุคลากรในกองปกป~องและตอบโตทางการคา ตองเป:นระดับชํานาญการ
มาแลวอยางนอย 4 ปC และไดรับการประเมินระดับดีเดนติดตอกัน 2 ปC หรือหากเป:นบุคลากรจากหนวยงานอื่น
ตองมี ขอกํ า หนดเพิ่ มเติ ม เช น ตองผ านการสอบประเมิ น ความรู ในมาตรการเยี ย วยาทางการคา เป: น ตน
เพื่อจูงใจใหบุคลากรสรางผลงานใหเป:นที่ประจักษ1เพื่อความกาวหนาในอาชีพ
3.4 การจั ดการฝjกอบรมเพื่ อพั ฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ตามที่ บริ ษัท AEON Retail
สํานักบุคลากรประจําสํานักนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุeนและ Mitsubishi Corporation มีการจัดการฝjกอบรม
ใหเหมาะสมกับ บุคลากรแตละระดั บอย างตอเนื่ อง ทั้งการปลูกฝEงการทํา งานเป:น ทีมใหทุ กคนตระหนั กถึ ง
ประโยชน1ในการทํางานเป:นทีม เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ําในการมอบหมายงานและพัฒนาศักยภาพทุกคนในทีม
ใหสามารถทํ า งานไดอย างเทาเที ย มกั น และการฝj ก อบรมในเชิ ง เทคนิ ค ในโลกการคาที่ เ ปลี่ ย นแปลงอยู
ตลอดเวลาใหทันสมัยโดยการสงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝjกอบรมตางๆ ที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ
3.5 การเสริมสรางบรรยากาศในการทํางานใหเป:นระเบียบเรียบรอย ดังที่เป:นจุดเดนของบริษัท
Pasona โดยการจัดสรรพื้นที่ในการรองรับเอกสารที่ไดรับเขามาในแตละวันอยางมีระบบ หามมิใหเก็บของ
สวนตัวในตูเอกสารและไมใหมีเอกสารอยูตามทางเดิน จัดเก็บอุปกรณ1อิเลคทรอนิคส1เสื่อมสภาพอยางเหมาะสม
เพื่อสงเสริมภาพลักษณ1และชวยสรางบรรยากาศในการทํางาน ลดความตึงเครียดจากการไมมีที่เก็บเอกสาร

3.6 จัดการสัมมนารวมกับภาคเอกชนดังที่สํานักบุคลากรประจําสํานักนายกรัฐมนตรีประเทศ
ญี่ปุeนจัด เพื่อใหภาคเอกชนรับทราบถึงขอจํากัดที่มีและใหขาราชการรับทราบถึงความตองการของภาคเอกชน
โดยอาจจัดในรูปแบบสัมมนาประจําปC เพื่อติดตามสถานการณ1ใชมาตรการเยียวยาทางการคา ปEญหา อุปสรรค
ที่พบ เพื่อขจัดชองวางระหวางภาครัฐและเอกชนและสื่อสารใหมีความเขาใจที่ตรงกันมากขึ้น

บทความการนําความรู(และประสบการณที่ได(รับจากการฝ*กอบรมมาประยุกตใช(เพื่อพัฒนา
หรือปรับปรุงงานที่รับผิดชอบพร(อมข(อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลง
ภรรคพร เล็กขาว
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ
กรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติเป:นหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีบทบาทหนาที่ในการสืบเสาะและ
พินิจ ควบคุมและสอดสอง แกไขฟŽ•นฟูและสงเคราะห1ผูกระทําผิดในชั้นกอนฟ~อง ชั้นพิจารณาคดีของศาลและ
ภายหลั ง ที่ ศ าลมี คํ า พิ พ ากษา รวมถึ ง ดํ า เนิ น การฟŽ• น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด ในระบบบั ง คั บ รั ก ษา
มีกรอบอัตรากําลังผูปฏิบัติงานจํานวน 4,480 คน (ขอมูล ณ กันยายน 2558) และมีสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดกระจายทั่วประเทศ
จากบทบาทภารกิจดังกลาว กรมคุมประพฤติรับผิดชอบดําเนินงานประมาณ 400,000 คดี
ต อปC โดยมี เ ป~ า หมายสํ า คั ญ ในการคื น คนดี สู สั ง คม อธิ บ ดี ก รมคุ ม ประพฤติ (พั น ตํ า รวจเอก ดร.ณรั ช ต1
เศวตนันทน1) จึงใหความสําคัญกับงานเชิงคุณภาพเป:นที่ประจักษ1ตอสังคม โดยมีนโยบายที่สําคัญ 7 ขอ คือ
สรางระบบใหประเทศ เขตปลอดทุจริต คิดแบบใหม ใชเทคโนฯ โชว1สถิติ ริบูรณาการ และประสานจับกุม
รวมถึงไดกําหนดแนวทางการบริหารงานที่สําคัญ 5 ดาน คือ 1) การติดตอสื่อสาร ตองรวดเร็ว ชัดเจน และ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 2) ดํ า เนิ น งานตามสายการบั ง คั บ บั ญ ชา 3) การบริ ห ารงานบุ ค คลโดยใชหลั ก คุ ณ ธรรม
4) การประชาสัมพันธ1เชิงรุกคิดนอกกรอบ และเชื่อมโยงการดําเนินงานกับหนวยงานอื่นๆ 5) ทํางานรวดเร็ว
และหวังผลได นอกจากเป~าหมายการดําเนินงานใหบรรลุสัมฤทธิผลที่สามารถสรางระบบงานคุมประพฤติของ
ประเทศแลว อธิ บ ดี ก รมคุ ม ประพฤติ ยั ง ไดใหความสํ า คั ญ เรื่ อ งบุ ค ลากรเช นเดี ย วกั น ภายใตแนวคิ ด ใน
การบริหารงานที่วา “งานไดผล คนเป:นสุข”
การที่ ไ ดมี โ อกาสไดรั บ การอบรมและศึ ก ษาดู ง านในหน วยงานที่ สํ า คั ญ /บริ ษั ท ที่ ป ระสบ
ความสําเร็จของประเทศญี่ปุeนในดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จึงนับเป:นประโยชน1อยางยิ่งที่จะนํา
ความรูและประสบการณ1ที่ไดรับมาจัดทําเป:นขอเสนอในการพัฒนาหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรกรมคุมประพฤติ
มีความสุขในการดําเนินงานตามนโยบายอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ข(อเสนอในการพัฒนา
จากการประมวลและสังเคราะห1 ความรู ที่ ไดรับ จากการอบรมในชั้น เรี ย นและศึ กษาดูงาน
ณ ประเทศญี่ปุeนใน 5 แหง ไดแก 1) กรมบุคลากร (Cabinet Bureau of Personnel Affaires) ซึ่งเป:น
หนวยงานกลางในการดูแลบุคลากรภาครัฐของประเทศญี่ปุeน เชนเดียวกับสํานักงาน ก.พ. ของประเทศไทย
โดยดําเนินงานทั้งในเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร1และการปฏิบัติ โดยเฉพาะในการฝjกอบรมขาราชการระดับบริหาร

ทั้งระดับตน ระดับกลางและระดับสูง เพื่อใหมีศักยภาพในดานภาวะผูนํา (Leadership) และการบริหาร
จัดการ (Management) 2) บริษัท Mitsubishi Corporation เป:นองค1กรธุรกิจสากลแบบบูรณาการที่
พัฒนาและดําเนินธุรกิจในเกือบทุกอุตสาหกรรม โดยใชปรัชญาขององค1กรเป:นพื้นฐานในการพัฒนาสูความสําเร็จ
และมุ งเนนการพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ปลู ก ฝE ง ปรั ช ญาองค1 ก รอย างต อเนื่ อ ง รวมถึ ง ให
การชวยเหลื อและสนั บสนุ นใหผูหญิ งที่มีครอบครั วแลว ไดมี โอกาสทํ างาน โดยสรางสภาวะการทํ างานให
ยืดหยุนและเหมาะสม 3) บริษัท AEON Retail เป:นผูนําธุรกิจคาปลีกอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุeน มีปรัชญาที่
ใหความสําคัญกับลูกคา ทําใหเกิดการพัฒนาและตอยอดในธุรกิจตางๆ โดยการบริหารทรัพยากรบุคคลจะเนน
การจัดการความแตกตาง (True diversity management) 4) มหาวิทยาลัยชิบะ (Chiba University)
เป: น มหาวิ ท ยาลั ย รั ฐ บาลชั้ น นํ า ของประเทศญี่ ปุe น ที่ มี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อ แกปE ญ หาช องว างบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยที่ชวยสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาโดยพัฒนาบุคลากรมืออาชีพเพื่อสนับสนุนการเรียนรูของ
นักศึกษา เรียกวา “SULA: Super University Learning Administrator” ชวยในการใหคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับการเรียน ทุนการศึกษา การศึกษาตอตางประเทศ การวางแผนชีวิตและการประกอบอาชีพ และ
5) บริษัท PASONA เป:นบริษัทที่ใหบริการทางดานทรัพยากรมนุษย1 มีความโดดเดนในการจัดสภาพแวดลอม
ในการทํ า งาน และมี แนวคิ ดในการสรางนวั ต กรรมต อยอดจากสิ่ งที่ มีอยู เดิ ม เพื่ อเตรี ย มผู ที่ ต องการเขาสู
ตลาดแรงงาน ใหเกิดแรงจูงใจและความมั่นคงในการทํางานอยางตอเนื่อง ผูเขารับการอบรมมีขอเสนอใน
การพัฒนาหนวยงาน ดังนี้
1. คานิยมองคกร จากการศึกษาดูงานบริษัทที่ประสบความสํา เร็จไมว าจะเป:น บริษัท
มิตซูบิชิ, บริษัท AEON Retail หรือบริษัท PASONA ทุกแหงลวนใหความสําคัญกับคานิยม/ปรัชญาองค1กร
และปลูกฝEงในบุคลากร ทําใหบุคลากรของบริษัททุกคนยึดถือและใหความสําคัญกับคานิยม/ปรัชญาองค1กร
เป:นอยางมาก จนกลายเป:นสวนหนึ่งของวิธีคิด วิธีการดําเนินงาน และยังถูกใชใหเกิดความสรางสรรค1และ
พัฒนางานบริษัทอีกดวย ตัวอยางปรัชญาองค1กร เชน Customer first , ความซื่อสัตย1และเป:นธรรม,
ความรับผิดชอบตอสังคม ความเขาใจในธุรกิจระดับสากล เป:นตน จึงเห็นว ากรมคุมประพฤติควรผลักดัน
และใหความสําคัญกับคานิย ม (Core Value) ที่มี ปลูกฝEงในบุคลากรทุกคนใหยึดถือและใหความสํา คัญ
และสอดแทรกอยู ในทุกกระบวนงาน/กิจ กรรมของหนวยงาน ตั้งแตการคัด สรรบุคลากร (Recruitment)
โดยตองเลือ กคนที่มีลักษณะหรือ ความคิด ความเชื่อ สอดคลองกับ ค านิย ม มีก ารมอบหมายภารกิจ หรือ
ดําเนินกระบวนการทํางานตามคานิยม รวมถึงพัฒนาบุคลากรในทิศทางที่สอดคลองกับคานิยม อันจะเป:น
การวางรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาตอไป
2. การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) ควรมีการวางระบบ/แผนใน
การพัฒนาบุคลากรในแตละระดับ แตละตําแหนงอยางชัดเจน เพื่อใหบุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งในสวนของบริษัทและหนวยงานภาครัฐของประเทศญี่ปุeนที่ไดศึกษาดูงานลวนมีแผนการพัฒนา
บุคลากรในทุ กระดั บที่ชั ดเจน ทั้ งกรมบุคลากรซึ่ งดู แลหน วยงานราชการของญี่ ปุeน หรื อมหาวิทยาลัย ชิบ ะ
รวมถึ งบริ ษัททุกแห ง ไดใหความสํา คั ญในการพั ฒนาบุ คลากรเป: นอย างมากและมี การวางแผนการพัฒ นา
บุคลากรอยางเป:นระบบ

- บุคลากรเขาใหม ควรมีการปฐมนิเทศบุคลากรที่เขาใหมทั้งหมด ทั้งขาราชการ
พนั ก งานราชการ ลู ก จางประจํ า หรื อ ลู ก จางชั่ ว คราว ไม ว าจะเป: น การบรรจุ ใ หม หรื อ การโอนยายจาก
สวนราชการอื่น โดยควรกําหนดเนื้อหาที่สําคัญ เชน คานิยมหนวยงาน กฎระเบียบ สวัสดิการ ความกาวหนา
ในอาชีพ สิทธิและหนาที่ตางๆ งานในหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ รวมถึงตองมีการฝjกอบรมทักษะ ความรูพื้นฐานที่
จําเป:นในการปฏิบัติงาน เชน ทักษะการแกปEญหา โดยบุคลากรที่ตองปฏิบัติหนาที่ทั้งในสวนกลาง/ภูมิภาค
ทุกคน ควรผานการปฐมนิเทศและอบรม (เป:นทางการ/ไมเป:นทางการ) กอนเขาปฏิบัติหนาที่จริง ซึ่งเป:น
การเตรียมความพรอมของบุคลากรกอนการปฏิบัติงาน ซึ่งแนวคิดดังกลาวไดจากการศึกษาดูงานจากบริษัท
PASONA ซึ่งเป:นบริษัทที่ใหบริการทางดานทรัพยากรมนุษย1 ซึ่งจะมีการเตรียมบุคลากรใหมีความรู ทักษะที่
จําเป:นครบถวน กอนที่จะสงไปปฏิบัติงานในบริษัทลูกคา โดยเมื่อสงบุคลากรไปแลวก็จะสามารถปฏิบัติงานได
ทันที
- บุคลากรผูมีผลสัมฤทธิ์สูง จากการศึกษาดูงาน พบวา ทุกหนวยงาน/บริษัทไมวา
ภาครัฐหรือเอกชนจะมีระบบบริหารจัดการบุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Talent Management)
ทั้งในสวนของเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career path) และการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ทําให
สามารถรักษาบุคคลที่มีความสามารถไวกับหนวยงาน และเป:นกําลังสําคัญในการดําเนินงานได ในสวนของ
กรมคุมประพฤติ ควรมีระบบในการดูแลและพัฒนาบุคลากรผูมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยการเขารวมระบบขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง หรือ HIPPS ของสํานักงาน ก.พ. รวมถึงมีเสนทางความกาวหนาที่ชัดเจน จะชวยในการดึงดูด
รักษาและจูงใจคนเกง คนดี มีผลงานใหอยูกับหนวยงานได
- บุคลากรทั่วไป จากการศึกษาดูงานที่บริษัท AEON Retail มีประเด็นที่นาสนใจใน
การนํามาปรับใชคือ การใหโอกาสพนักงานบริษัทในการเรียนรูขามสายงาน/ตางแผนก ซึ่งกรมคุมประพฤติควร
สนับสนุนใหบุคลากรไดมีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Rotation) ทั้งในระดับกลุมงาน และสํานัก/กอง อาจเป:น
การชั่ ว คราวหรื อถาวร เพื่ อใหบุ คลากรมี ค วามรู ความเขาใจในงานรอบดานมากยิ่ งขึ้ น ซึ่ ง จะส งผลดี ต อ
การปฏิบัติงานและประโยชน1ตอหนวยงาน
3. การวางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) ในหนวยงานระดับกรม
ควรมีแผนดังกลาว เพื่อเป:นการเตรีย มการสํา หรับ ปŠดช องว างของช วงอายุของขาราชการ โดยตองเตรีย ม
ความพรอมและพัฒนาคนรุนใหมใหทัน เพื่อทดแทนบุคลากรรุนเดิมที่ทยอยเกษียณอายุราชการอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะในตําแหนงระดับบริหาร (ตน-สูง) ควรกําหนดหลักเกณฑ1การคัดเลือกเพื่อใหมีความเป:นมาตรฐาน
และจัดใหมีการระบบการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยควรนําวิธีการ coaching มาใช ซึ่งเป:นวิธีการที่บริษัทใหญ
อยางมิตซูบิชินํามาใชในการพัฒนาบุคลากรในระดับบริหาร อยางไรก็ตาม ผูที่ไดรับการคัดเลือกมิไดการันตี
วาจะไดรับตําแหนงบริหารเสมอไป ซึ่งในกรมบุคลากรของประเทศญี่ปุeนใชระบบลักษณะดังกลาวเชนเดียวกัน
โดยแยกสวนกันระหวางผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา กับการบรรจุแตงตั้ง
4. การทํ างานเปนที ม โดยที่ ภาระงานของกรมคุมประพฤติ มีปริ มาณคอนขางมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนจํานวนบุคลากร การสนับสนุนบุคลากรใหมีการทํางานเป:นทีมรวมกันอยูเสมอ และ

วัดเป~าหมายในเชิงผลสัมฤทธิ์ทั้งทีม จะมีสวนชวยลดความเครียดและความกดดันในการทํางาน เกิดการมีสวน
รวม ทั้งรวมคิด รวมทํา และรวมรับประโยชน1 รวมถึงชวยลดความติดยึดในกรอบหนาที่ความรับผิดชอบเฉพาะ
ตน ซึ่งสงผลในเชิงสัมฤทธิผลมากกวาการทํางานเดี่ยว นอกจากนั้นควรสนับสนุนใหมีการสรางสัมพันธภาพ
พบปะ แลกเปลี่ย นระหว างบุ คลากรในที ม หรื อผู ที่ ตองปฏิ บัติ งานรวมกั น อยู เสมอเพื่ อลดความขัด แยงใน
การทํางาน และทําใหการทํางานเป:นไปโดยความราบรื่นมากขึ้น
5. สภาพแวดล(อมในการทํางาน จากการศึกษาดูงานในบริษัท PASONA ซึ่งมีความโดดเดน
เป:นอยางมากในเรื่องการจัดสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยพื้นที่ทั้งในและนอกอาคารจะเต็มไปดวยดอกไม
ตนไม พืชผลตางๆ จึงเห็นวากรมคุมประพฤติควรมีการจัดสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการทํางาน
ซึ่งจะชวยเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานได เชน การจัดกิจกรรม 5 ส การจัดใหมีสวนหยอม/ตนไม/
ดอกไมในบริเ วณสถานที่ทํางาน การลดความเป:น สัดสวนของหองทํางาน การจัดหองประชุ ม/บริเ วณใหมี
ลั ก ษณะเป: น ทางการลดลงและเอื้ อ ต อการสรางสรรค1 ค วามคิ ด และการกลาแสดงออกมากขึ้ น
ซึ่งการจัดสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน นอกจากบุคลากรผูปฏิบัติงานจะมีบรรยากาศที่ดีในการทํางานแลว
ประชาชนผูมาติดตอราชการก็จะเกิดความรูสึกที่ดีเมื่อเขามารับบริการจากสวนราชการอีกดวย
บทสรุป
จากการฝjกอบรมและศึกษาดูงาน พบวา ทรัพยากรบุคคลเป:นปEจจัยที่สําคัญของความสําเร็จของ
องค1 ก ร ไม ว าจะเป: น องค1 ก รภาครั ฐ หรื อ เอกชน กรมคุ ม ประพฤติ ควรใหความสํ า คั ญ กั บ ทรั พ ยากรบุ ค คล
ตั้งแตการสรรหาคัดเลือก บรรจุแตงตั้ง การพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพอยางตอเนื่อง รวมถึงการจูงใจให
บุคคลอยูและทําประโยชน1ใหกับหนวยงาน ทั้งนี้ เพื่อใหบุคลากรดังกลาวเป:นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
ภารกิจของกรมคุมประพฤติในการคืนคนดีสูสังคมไดตอไป

แนวทางการประยุกตใช(การพัฒนาบุคลากรแบบญี่ปุ/นเพื่อสงเสริมการผลักดันนโยบายสู
การปฏิบัติด(วยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบ
เบ็ดเสร็จ
(Single Command)
ภัคจุฑา เขมากรณ
นักวิชาการประมงชํานาญการ
กรมประมง

ที่มา
ปEจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปEญหาในดานเชิงโครงสรางการตลาด ราคาสินคาเกษตร
ตกต่ํา สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน รวมทั้งการแขงขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรง ซึ่งสงผลกระทบตอภาค
เกษตรกรรมเป:นอยางมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ1จึงมีภารกิจสําคัญในการเรงรัดแกไขปEญหา
ตางๆ ใหกับเกษตรกร และเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอภาคเกษตรกรรม
ในอนาคต โดยมีกรอบนโยบายในการดําเนินงานทั้งหมด 6 ดาน ไดแก 1) ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดที่
เหมาะสมดวยวิธีการตางๆ 2) ปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับความตองการ 3)
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเป:นเอกภาพในทุกมิติ 4) สหกรณ1ของกลุมเกษตรกรที่ผลิต
สิน คาเกษตรสามารถเพิ่มบทบาทในฐานะผู ซื้อพื ชผล แปรรู ป และสงออกสิ นคาได 5) ป~ องกั น
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิช อบในภาครั ฐ และ 6) ปรั บ ปรุ งระบบริ ห ารจั ด การของ
รัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได พรอมทั้งเรงรัดดําเนินการในเรื่องเรงดวน คือ
1) การแกไขปEญหาการทําประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) ตองเรงดําเนิน การแกไขกฎหมายและ
บทลงโทษที่เหมาะสม รวมทั้งการกํากับดูแลใหเป:นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ และ
เรื่องปEญหาแรงงานใหเป:นไปตามมาตรฐานสากล 2) ลดตนทุนการผลิต โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ1ประกาศใหปC 2559 เป:นปCแหงการลดตนทุนการผลิตทางการเกษตร 3) จัดทําฐานขอมูล
เกษตรกรที่ครอบคลุม สามารถนําไปแกปEญหาและการชวยเหลือเกษตรกรในกรณีตางๆ ได เชน ดาน
หนี้ สิ น เกษตรกร ดานอาชี พ ดานสถิ ติ ต างๆ ของภาคเกษตรกรรมเชื่ อ มโยงกั บ ภาคส วนอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อประโยชน1ในการบริหารจัดการตามนโยบาย 4) การจัดหาแหลงน้ําเพื่อแกไขปEญหาภัย
แลง และ 5) การสงเสริมเกษตรอินทรีย1

ดังนั้นเพื่อใหมีการขับเคลื่อนนโยบายตางๆ เหลานี้สูการปฏิบัติอยางเป:นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ1จึงกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติดวย
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ1แบบเบ็ดเสร็จ (ดังแสดงในภาพที่
1) โดยมีนโยบายหลัก 6 ดานที่รัฐมนตรีมอบหมายใหขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติในพื้นที่อยางเป:น
รูปธรรม ดังนี้
1) การหาแนวทางชวยเกษตรกรลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และใหเกษตรกรมีการบริหาร
จัดการดานการตลาดที่ดี โดยมีบูรณาการทํางานระหวางกรม มีการใชแผนที่การเกษตร (Agri Map)
เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การเชิ ง รุ ก ของทุ ก จั ง หวั ด เนนสรางความเขาใจใหกั บ เกษตรกร นํ า ไปสู การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทําการเกษตร เพื่อใหสามารถนําองค1ความรูไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
จะทําใหเกิดการลดตนทุน การเพิ่มผลผลิตตอไร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเพิ่ม
อํานาจในการตอรอง และการเชื่อมโยงตลาดดียิ่งขึ้น
2) การจัดโซนนิ่งในการทําการเกษตร ใหมีผลผลิตที่ตรงกับความตองการทั้งปริมาณและคุณภาพ
3) การเพิ่มโอกาสในการแขงขันสินคาเกษตรดวยระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ โดย
อาศั ย ความร วมมื อในรูป แบบประชารัฐ คื อ เกษตรกรมี การปรั บ ตัว ภาครั ฐ สนั บสนุ น องค1 ความรู
นวัตกรรม และงบประมาณที่จําเป:น โดยมีภาคเอกชนชวยเหลือในการเสริมสรางศักยภาพดานการ
บริหารจัดการและดานการตลาด
4) การสงเสริมเกษตรอินทรีย1 เพื่อเป:นโอกาสในการเพิ่มมูลคาผลผลิตใหกับเกษตรกร และ
ผูบริ โ ภคจะไดบริ โ ภคสิ น คาที่ มีความปลอดภั ย รวมทั้ งสามารถส งผลผลิ ต การเกษตรไปแขงขั น ใน
ตลาดโลกได
5) เรงดําเนินการศูนย1บูรณาการเรียนรูการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 882 ศูนย1
เพื่อใชเป:นกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยใหกรมตางๆ รวมบูรณาการในศูนย1 เพื่อใหความรูแก
เกษตรกรเกี่ยวกับความเหมาะสมของแตละพื้นที่ในการทําการเกษตร
6) ธนาคารสินคาเกษตร โดยเพิ่มขีดความสามารถของธนาคารเกษตรเดิม ขยายผลการจัดตั้ง
ธนาคารสินคาเกษตรเพื่อชุมชนตามความพรอม (รายใหม) และจัดตั้งธนาคารสินคาเกษตรในสถาบัน
เกษตรกร ทั้ ง นี้ เ พื่ อสรางความเขมแข็ งและยั่ ง ยื น ใหเกษตรกรในระยะยาว โดยใหเกษตรกรเป: น
ศูนย1กลางและเนนบูรณาการเชิงพื้นที่

ก.

ข.

ค.

ง.
ภาพที่ 1: แผนภาพแสดงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ (ก. และ ข.) และการนําเสนอผล
การดํ า เนิ น งานและขอเสนอแนะในการปฏิบั ติ งานตามนโยบาย (ค. และ ง.) ของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ1แบบเบ็ดเสร็จ
ที่มา: http://r12.ldd.go.th/trg/images/pdf/singlecommand.pdf
โดยแนวทางการขั บ เคลื่ อ นนโยบายเหล านี้ จ ะเริ่ ม จากส วนกลาง โดยคณะกรรมการ
อํานวยการและบูรณาการงานตามนโยบายรัฐมนตรี มีหนาที่กําหนดนโยบาย และประสานการทํางาน
กั บ ส วนราชการนอกสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ1 แ ละภาคส วนที่ เ กี่ ย วของ จากนั้ น
คณะกรรมการบริหารและกํากับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรี ซึ่งมีปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ1เป:นประธาน จะเป:นผูกําหนดกรอบแนวทางดําเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งกํากับและ
ดูแลการดําเนินงานคณะทํางาน ใหความเห็นชอบวิธีปฏิบัติและการจัดทําคูมือการทํางาน และชี้แจงผู
ปฏิบัติในจังหวัด ทั้งนี้จะมีคณะทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีแตละคณะเป:นผู
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน จัดทําขอเสนอเพื่อการจัดหาทรัพยากร ปรับแผนงาน และงบประมาณ
ในการสนั บ สนุ น นโยบาย รวมทั้ ง จั ด ทํ า คู มื อ การปฏิ บั ติ ง าน จากนั้ น นโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานเหลานี้จะถูกขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติในสวนภูมิภาค
โดยคณะกรรมการขั บ เคลื่ อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ1 แ บบเบ็ ด เสร็ จ
(Single Command) จะศึ กษาและวิเคราะห1 นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และคูมือการ
ปฏิบัติงาน แลววิเคราะห1ทรัพยากรการทํางานในจังหวัดที่คณะทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตาม
นโยบายรัฐมนตรีกําหนดและดําเนินการไวในแตละพื้นที่ จากนั้นกําหนดเกษตรกรและพื้นที่เป~าหมาย
ดําเนินการในจังหวัดที่สอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานแตละนโยบาย วางแผนดําเนินงานและ
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและสงตองานที่มีความชัดเจน เพื่อใหการบูรณาการทํางานในพื้นที่
เกิดขึ้นไดจริงและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สํานักงานเกษตรและสหกรณ1จังหวัดในฐานะเลขานุการของ

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายจะเป:นกลไกสําคัญในการนํานโยบายของรัฐไปสูการปฏิบัติในพื้นที่
โดยจะเป: น แกนหลั ก ในการบู ร ณาการหน วยงานของกระทรวงในระดั บ จั ง หวั ด ในขณะ
ที่ หั ว หนาส วนราชการที่ ไ ดรั บ มอบหมายใหเป: น ประธานจะเป: น ผู กํ า กั บ และผลั ก ดั น การทํ า งาน
มอบหมายและชี้ แจงที มกระทรวงเกษตรและสหกรณ1 ดํ า เนิ น งานแบบบู ร ณาการในพื้ น ที่ จากนั้ น
นําเสนอแผนการดําเนินงานตอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ1ของจังหวัด ซึ่งมีผูวา
ราชการจังหวัดเป:นประธาน เพื่อทราบและสนับสนุนการทํางาน โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
นี้ จ ะรายงานผลการดํ า เนิ น งาน ปE ญ หา อุ ป สรรค และขอเสนอแนะต อปลั ด กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ1ตอไป
ป&ญหาและความท(าทาย
1. จากแนวทางการขั บ เคลื่ อ นนโยบายสู การปฏิ บั ติ ที่ กํ า หนดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ1
คณะทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรี ซึ่งเป:นผูกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ตามกรอบที่ไดรับมาจากคณะกรรมการบริหารและกํากับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีนั้น
ตองมีความสามารถในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานและจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่ตองการให
หนวยงานภูมิภาคดําเนิน การไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภ าพในการปฏิบัติ จริง และที่สําคั ญ
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ1แบบเบ็ดเสร็จซึ่งเป:นกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนการทํางานในภูมิภาค ตองมีความสามารถในการวิเคราะห1นโยบายที่รับมา สามารถ
วิเคราะห1ทรัพยากรการทํางาน และกําหนดเกษตรกรในพื้นที่ที่กําหนดของแตละจังหวัดไดอยางตรง
เป~าหมาย สามารถวางแผนการดํา เนิ น งาน กํา หนดหนาที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู ร วมบู ร ณาการ
งาน และสงตองานไดอยางชัดเจน ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานนั้นสอดคลองกับแตละนโยบายอยางมี
ประสิทธิภาพ และเขาถึงความตองการของลูกคา ซึ่งก็คือเกษตรกร มิเชนนั้นเกษตรกรจะไมไดรับ
ผลประโยชน1 ต ามเป~ า หมายที่ ว างไวอย างแทจริ ง จึ งเป: น ความทาทายอย างยิ่ งของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายที่จะตองเป:นกลไกประสานระหวางสวนกลางและภูมิภาค
2. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ1ไดแตงตั้งสํานักงานเกษตรและสหกรณ1จังหวัดใหเป:นเลขานุการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ1แบบเบ็ดเสร็จ โดยมีเกษตรและ
สหกรณ1จังหวัดเป:นประธาน เพื่อรวมกันบูรณาการทํางานหนวยงานภายใตกระทรวงในแตละจังหวัด
เพื่อความเป:นเอกภาพนั้น สํานักงานเกษตรและสหกรณ1จังหวัดจึงถือเป:นศูนย1กลางที่รับคําสั่งตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ1 และนํ า ไปถ ายทอดสู แผนปฏิ บั ติ ใ นการพั ฒ นาดาน
การเกษตรในพื้นที่แตละจังหวัด ซึ่งเปรียบเสมือนเป:นผูนําในการวางแผนยุทธศาสตร1ทางดานเกษตร
ของจังหวัดนั้นๆ ดังนั้น หากในบางพื้นที่ที่เจาหนาที่ไมมีความพรอมในการปฏิบัติงานในฐานะผูนํา
ดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการประสานงานและการบริหารงาน รวมทั้งขาดคุณสมบัติอื่นๆ ที่
ควรมีของผูนํา ก็จะกอใหเกิดอุปสรรคในการบูรณาการทํางานในจังหวัด เนื่องจากผูรวมปฏิบัติงานอาจ

ไม ใหความเชื่ อ ถื อ ส งผลต อการใหความร วมมื อ อี ก ทั้ ง อาจทํ า ใหเกิ ด ความไม ชั ด เจนใน
การดําเนินงาน ทําใหการบูรณาการทํางานในพื้นที่ไมบรรลุผลตามเป~าหมายที่กําหนดไวในนโยบาย
ของกระทรวง
3. เจาหนาที่วิเคราะห1แผนและนโยบายของสํานักงานเกษตรและสหกรณ1จังหวัดซึ่งเป:นคณะผูจัดทํา
แผนยุทธศาสตร1พัฒนาจังหวัดดานการเกษตรใหสอดคลองและสนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ1 อาจมีความรู ความเขาใจ ไมครอบคลุมแตละสาขาของงานดานการเกษตร ดังนั้น เมื่อ
ตองทําหนาที่เป:นผูจัดทําแผนยุทธศาสตร1ดังกลาว โดยตองเป:นผูรวบรวมและวิเคราะห1ขอมูลจาก
หนวยงานตางๆ ภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ1ในจังหวัดแลวนํามาจัดทําแผนยุทธศาสตร1ดาน
การเกษตร จึงอาจมีความเป:นไปไดที่แผนยุทธศาสตร1ที่จัดทํานั้นไมครอบคลุมหรือสะทอนจุดแข็งของ
จังหวัดเทาที่ควร อีกทั้งเจาหนาที่จากหนวยงานตางๆ ที่มารวมระดมความคิดเห็น อาจไมมีความรูและ
ความเขาใจในวิธีการจัดทําแผนยุทธศาสตร1 จึงอาจเป:นอุปสรรคในการดําเนินงานไดเชนกัน
4. เนื่องจากสํานักงานเกษตรและสหกรณ1ไดรับมอบหมายใหเป:นฝeายเลขานุการของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ1แบบเบ็ดเสร็จ จึงมีหนาที่เชิญหนวยงานภายใต
กระทรวงและสหกรณ1ที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทําแผนดําเนินงาน
ซึ่งมั กเป: นการเรี ยกประชุ มแบบเร งดวน ดังนั้ นในบางครั้ งเจาหนาที่ ในหนวยงานที่ เกี่ ย วของ ซึ่ งมี
จํานวนนอย และมีงานประจําที่ตองปฏิบัติงานในพื้นที่อยูแลว อาจไมสะดวกเขารวมประชุมในเวลา
และสถานที่ที่กําหนด อีกทั้งการขอขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของก็มักเป:นไปดวยความเรงดวน จึง
อาจทําใหเกิดการประสานงานไมดีพอและขาดความชัดเจน สงผลใหขอมูลที่ไดรับไมสมบูรณ1 หรือผิด
วัตถุประสงค1 นอกจากนี้ในบางพื้นที่ยังขาดการจัดเก็บขอมูลที่เป:นระบบ ทําใหไมสามารถเรียกใช
ขอมูลที่รวบรวมมาแลวไดอยางทันทวงที จึงทําใหเกิดความซ้ําซอนในการขอขอมูล
แนวทางการประยุกตใช(ก ารพัฒนาบุคลากรและการทํางานแบบญี่ปุ/นเพื่อสงเสริมการผลักดั น
นโยบายสูการปฏิบัติด(วยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบ
เบ็ดเสร็จ (Single Command)
1. การพัฒนาระบบการทํางาน
จะสังเกตไดวาหนวยงานหรือบริษัทเอกชนในญี่ปุeนทุกแหงจะมีปรัชญาขององค1กร เพื่อเป:น
เป~าหมายใหเจาหนาที่ขององค1กรไดตระหนัก ปฏิบัติตน และปฏิบัติงานไปสูจุดนั้น ยกตัวอยางกลุม
บริษัท AEON ซึ่งเป:นบริษัทที่ทําธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร มีปรัชญาหลักขององค1กร คือ การให
ความสําคัญกับลูกคาเป:นอันดับหนึ่ง (Customer first) บริษัทจึงเริ่มตนการทําธุรกิจโดยคํานึงถึงความ
ตองการของลูกคาเป:นหลัก แลวหาวิธีเพื่อตอบสนองใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยพยายาม
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหครอบคลุมตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา จนถึงปลายน้ํา กลาวคือบริษัท

AEON จะสรางปฏิสัมพันธ1กับลูกคาที่มาซื้อสินคาและบริการ เพื่อเก็บขอมูลพฤติกรรม ความชอบ
ตลอดจนรูปแบบการดําเนินชีวิต (life style) แลวนําไปวิเคราะห1 เพื่อผลิตสินคาหรือใหบริการที่ตรง
ตามความตองการของลูกคามากที่สุด โดยบริษัทจะมีทีมวิจัยพัฒนาสินคา จากนั้นทําการผลิต และ
จัดหาชองทางจําหนายสินคา หรือเป:นตัวกลางในการจําหนายสินคา ยกตัวอยางเชน แผนก AEON
Agriculture ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และหาชองทางกระจายการ
เพาะปลูกไปทั่วประเทศญี่ปุeนเพื่อใหมีสินคาสดใหมถึงลูกคาอยางทั่วถึง นอกจากบริษัทเอกชนของ
ญี่ปุeน เชน AEON จะคํานึงถึงความตองการของลูกคาเป:นสําคัญแลว หนวยงานราชการในญี่ปุeนก็ให
ความสําคัญตอลูกคาซึ่งก็คือประชาชนผูรับบริการดวยเชนกัน ดังจะเห็นไดจากสํานักบุคลากรประจํา
สํานักนายยกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุeน ซึ่งมีหนาที่หลักในการเฟ~นหาบุคลากรที่เหมาะสมเขาทํางานใน
กระทรวง ตลอดจนใหคําแนะนําดานบริหารจัดการ การจัดฝjกอบรม และการประเมินผลดานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย1 ไดจัดการฝjกอบรมรวมกันระหวางบุคลากรจากหนวยงานราชการและบริษัท
เอกขน ซึ่งเป:นนักบริหารระดับสูงและระดับอํานวยการ ทั้งนี้เพื่อสรางความเขาใจลึกซึ้งระหวางรัฐบาล
และเอกชน และรวมกันแกไขปEญหาในระดับบริหารจากการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางผูเชี่ยวชาญในหลายสาขา เพื่อใหไดขอสรุปในทิศทางเดียวกันและตรง
ความตองการของทุกฝeาย
ซึ่งเมื่อพิจารณาหลักการทํางานที่มอบโดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ1ในปEจจุบัน
นั้น จะเห็นวามีหลักการที่สอดคลองกันกับองค1กรในประเทศญี่ปุeนขางตน กลาวคือ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ1กําหนดใหทุกหนวยงานของกระทรวงยึดลูกคา ซึ่งก็คือเกษตรกร เป:นศูนย1กลางในการ
ทํางาน อยางไรก็ตามในการแปลงนโยบายของกระทรวงทั้ง 6 ดานที่กลาวขางตนสูการปฏิบัติเพื่อให
เกษตรกรไดรับผลประโยชน1สูงสุดนั้น ควรจะตองเริ่มตนดวยการรูความตองการและปEญหาที่แทจริง
ของเกษตรกร ซึ่งขอมูลสวนสําคัญนั้นควรเป:นขอมูลที่มาจากเกษตรกรในพื้นที่เอง เพื่อคณะกรรมการ
และคณะทํางานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ1แบบเบ็ดเสร็จ จะสามารถกําหนดเป~าหมายและวางแผนการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
ดังนั้น จึงควรจะพิจารณาใหมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ เปŠดโอกาสใหเกษตรกรมีสวนรวม เพื่อการไดมา
ซึ่งขอมูลเกี่ยวกับความตองการและปEญหาที่แทจริงของเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีความจําเป:นอยางยิ่ง
ที่การศึกษา วิเคราะห1นโยบาย และแปลงแผนสูการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะทํางาน
ทั้งหลาย ตองกระทําใหครอบคลุมทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยเฉพาะปลายน้ําซึ่งเป:นจุดออน
สําคัญของภาคการเกษตรของไทยนั้นควรจะไดรับการดูแลเป:นพิเศษ เนื่องจากเกษตรกรไทยไดรับ
ความรูและการสนับสนุนในเรื่องปEจจัยการผลิตและกระบวนการผลิตเป:นอยางดี แตมักมีปEญหาใน
เรื่องชองทางการจําหนายผลผลิตที่ยั่งยืน ทําใหแมสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ก็ไม
สามารถสรางรายไดใหแกตนเองเทาที่ควร ถึงแมกระทรวงไดเล็งเห็นถึงปEญหานี้และพยายามแกไขโดย

นํารูปแบบการทํางานแบบประชารัฐเขามาใช ก็ยังมีความจําเป:นที่จะตองปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ
เพื่อใหเหมาะสมตอการทํางานในแตละสภาพพื้นที่ตอไป
2. การพัฒนาบุคลากร
องค1กรทั้งภาคราชการและเอกชนในประเทศญี่ปุeนลวนใหความสําคัญเป:นอยางมากในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย1ขององค1กร เนื่องจากเป:นทรัพยากรพื้นฐานที่สําคัญ ดังจะเห็นไดวาทุกองค1กรมี
แผนการพัฒนาบุคลากรของตนเองอยางชัดเจนและเป:นระบบ ซึ่งมีตัวอยาง ดังนี้
1. รัฐบาลญี่ปุeน จัดตั้งสํานักบุคลากรประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (Cabinet Bureau of
Personnel Affairs, CBPA) เพื่อวางกลยุทธ1หลักในการบริหารทรัพยากรบุคลของรัฐบาลใหเป:น
อันหนึ่งอันเดียวกัน คัดสรรบุคคลที่มีความสามารถเขามาทํางาน และดําเนินการฝjกอบรมเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะใหบุคลากรและสงเสริมใหบุคลากรแสดงสมรรถนะ โดยจัดการฝjกอบรมใหเหมาะสมตาม
กลุมเป~าหมายในแตละระดับ ไดแก ขาราชการระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง
2. บริษัท Mitsubishi Corporation มีนโยบายหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย1 คือ การ
หมุนเวียนบุคลากรเพื่อสรางความเขมแข็งใหองค1กร โดยเฉพาะองค1กรในตางประเทศ สงเสริมใหมีการ
แขงขันอยางมีประสิทธิภาพ มีการสรางแรงจูงใจในการทํางาน โดยพัฒนาสภาพแวดลอมการทํางานให
เหมาะสม มีความยืดหยุน และมีการฝjกอบรมบุคลากรตามลําดับขั้น ไดแก กลุมพนักงานใหม, staff
level, professional level และ senior professional level โดยจัดหลักสูตรการอบรมให
เหมาะสมในแตละระดับ
3. กลุมบริษัท AEON ใหความสําคัญและตระหนักถึงความตองการที่แตกตางของพนักงาน
ดวยพนักงานมาจากพื้นฐานและมีความรูความสามารถที่แตกตางกัน จึงมีการบริหารจัดการบุคลกร
โดยยึดหลักการบริหารความหลากหลาย ใหการฝjกอบรมพนักงานตามความตองการและความจําเป:น
ในสายงาน เพื่อสงเสริมความกาวหนาในสายงานของบุคลากรดวย
4. บริษัท PASONA เป:นบริษัทที่ใหบริการในดานเตรียมความพรอมทรัพยากรบุคคล และ
ใหบริการที่เกี่ยวกับบุคคล โดยมีการฝjกอบรมใหบุคคลกอนเขาสูตลาดงาน มีการบริหารงานโดยใช
หลักนวัตกรรมนําอาชีพ เป:นการสรางนวัตกรรมตอยอดจากสิ่งที่มีอยูเดิมเพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
5. มหาวิทยาลัยชิบะ มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหบุคลากรมีโอกาสใชศักยภาพของตนเอง
อย างเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ภายใตการบริ ห ารและกลไกสนั บ สนุ น ที่ เ หมาะสม มี ก ารวางแผนและ
กําหนดการฝjกอบรมรายปCใหแกบุคลากร โดยจัดหลักสูตรใหเหมาะสมในแตละระดับ ไดแก บุคลากร
ใหมสายวิ ช าการและสายบริ ห าร บุ คลากรสายบริ หารระดับ กลาง หั ว หนางาน หั ว หนาฝe าย และ
ผูบริหารระดับสูง

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาองค1กรในประเทศญี่ปุeนใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
โดยการใหการฝjกอบรมที่ เหมาะสมตามความตองการ ระดั บ และสายงานของบุคลากร เพื่อเพิ่ ม
สมรรถนะใหแกบุคลากร และเปŠดโอกาสใหบุคลากรแสดงศักยภาพอยางเต็มที่ โดยบุคลากรที่เขามา
ใหมจะไดรับการปฐมนิเทศเพื่อใหเขาใจและตระหนักถึงปรัชญา พันธกิจ และนโยบายขององค1กร
เพื่อใหทุกคนในองค1กรทํางานโดยมีเป~าหมายเดียวกัน หลังจากนั้นบุคลากรแตละระดับจะไดรับการ
ฝjกอบรมที่ตางกันตามความเหมาะสม โดยมีหัวขออบรมที่สําคัญ เชน การเป:นผูนํา การบริหารความ
เสี่ยง การแกไขปEญหา การพัฒนาตนเอง การ coaching และการประเมินผล เป:นตน นอกจากนี้
ภาษาอังกฤษยังเป:นหัวขอการอบรมบุคลากรที่สําคัญในทุกองค1กร เนื่องจากทุกองค1กรตระหนักวา
ภาษาอังกฤษมีความจําเป:นอยางยิ่งตอการทํางานในโลกปEจจุบัน นอกจากนี้การจัดใหมีการแขงขันใน
องค1 ก รและการสรางแรงจู ง ใจในการทํ า งานใหบุ ค ลากรในรู ป แบบต างๆ ก็ เ ป: น สิ่ ง สํ า คั ญ ใน
การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ดังนั้น เพื่อสงเสริมการผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติดวยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ1แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ซึ่งเปรียบเสมือนผูนําในการ
วางแผนยุทธศาสตร1ทางดานเกษตรของจังหวัดนั้นใหมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงควรพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการ โดยเฉพาะอยางยิ่งประธาน จากผูที่มีศักยภาพเพียงพอในการเป:นผูนําเพื่อผลักดันการ
วางแผนใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสรางพลังขับเคลื่อนในการทํางานเป:นทีม และแสดง
บทบาทในการเป:น coach ใหแกทีมงานซึ่งก็คือหนวยงานตางๆ ภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ1
ในจังหวัด รวมทั้งมีความสามารถในการตัดสินใจอยางถูกตอง และดึงศักยภาพของทีมงานขึ้นมาได
อย างเต็ มที่ ที่สํ าคั ญ ตองมี ความสามารถในการบริ หารความหลากหลาย เนื่องจากที มงานมาจาก
หลากหลายกรมซึ่งมีความแตกตางกันในเรื่องพื้นฐานความรูและรูปแบบการทํางาน ดังนั้น กระทรวง
เกษตรและสหกรณ1ควรจัดใหมีการฝjกอบรมบุคลากรในหัวขอตางๆ ที่จําเป:นเหลานี้ทุกปC เป:นการ
เตรียมความพรอมบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจนี้ไวลวงหนา อีกทั้งยังเป:นการสงเสริมใหบุคลากรของ
องค1กรมีการพัฒนาสมรรถนะของตนเองอยูเสมอ
นอกจากประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ1แบบ
เบ็ ด เสร็จ ซึ่ งควรมี ห รือไดรั บการพั ฒนาสมรรถนะในฐานะผูนํ า แลว เจาหนาที่ วิ เคราะห1แผนและ
นโยบายของสํ า นั ก งานเกษตรและสหกรณ1 จั งหวั ด ซึ่ งเป: น ที มปฏิ บั ติ งานที่ สํ า คั ญในการศึ กษาและ
วิเคราะห1นโยบาย รวบรวมขอมูล วางแผนการปฏิบัติงาน และสงตอแผนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ก็
ควรมีองค1ความรูในภาพรวมทางดานเกษตรของจังหวัดนั้นๆ เพื่อสามารถรวบรวม วิเคราะห1 และ
สังเคราะห1ขอมูลทางดานการเกษตรไดอยางถูกตอง เพื่อการวางแผนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และชัดเจน ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานในภาพรวมบรรลุเป~าหมายตามนโยบายที่ตั้งไว ดังนั้น การ
เพิ่มพูนความรูและความเขาใจใหแกเจาหนาที่โดยการจัดใหเขารับการฝjกอบรมในเรื่องการเกษตรใน
ภาพรวมของจังหวัด วิธีวิเคราะห1และสังเคราะห1ขอมูลที่เกี่ยวของ รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการสรางและ

วางแผนยุทธศาสตร1การเกษตรของจั งหวัด จึงเป:น สิ่งจําเป:น ที่ควรพิ จารณา นอกจากนี้ เนื่องจาก
เจาหนาที่ดังกลาวตองเป:นตัวกลางในการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ในจังหวัด การมีทักษะ
ที่ดีในการติดตอสื่อสารและมีจิตใจบริการ รวมทั้งการมีทักษะในการวางแผนที่ดีในการเก็บรวบรวม
และจัดเก็บขอมูล จึงเป:นคุณสมบัติที่เจาหนาที่ควรจะมี หรือไดรับการสงเสริมดวยเชนกัน ซึ่งการไดรับ
โอกาสในการฝj กอบรมเพื่ อพั ฒ นาศั กยภาพของตนเองนี้ ยั งเป: น แรงจู งใจและกํ า ลั งใจที่ สํ า คั ญ แก
บุคลากรใหมีความพยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานยิ่งๆ ขึ้นไป
การนําเทคโนโลยีมาใชประโยชน1ในดําเนินงาน เชน การใช vdo conference ในการ
ประชุมเจาหนาที่จากหนวยงานตางๆ ภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ1ที่เกี่ยวของในจังหวัด เพื่อ
ระดมความคิดเห็นในการทํางานระหวางขั้นตอนตางๆ ก็เป:นหนทางหนึ่งที่ควรพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อเป:น
การอํานวยความสะดวกใหแกผูเขารวมประชุม ซึ่งจะสงผลใหสามารถจัดการประชุมไดผลสําเร็จตาม
เป~าหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
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กรมโยธาธิการและผังเมือง
1. ภารกิจองคกร และหน(าที่ของหนวยงาน

กรมโยธิการและผังเมือง เป:นหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จากการรวมกรมโยธาธิการและ
กรมการผังเมืองเขาดวยกัน ซึ่งเป:นผลจากการปฏิรูประบบราชการ โดยบูรณาการงานที่เกี่ยวเนื่องกันของทั้ง
สองกรมเขาดวยกัน และมุงหวังใหเป:นองค1กรแกนนําของประเทศ ในดานการผังเมือง การพัฒนาเมือง และ
การอาคาร ใหมีความนาอยู ปลอดภัย รักษาสภาพแวดลอม ประหยัดพลังงาน มีอัตลักษณ1 และประชาชน
ไดรับการบริการดานชางที่ไดมาตรฐานอยางทั่วถึง อันจะนําไปสูความเป:นระเบียบเรียบรอยของบานเมืองและ
สิ่งปลูกสรางตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
กรมโยธาธิการและผังเมือง มีหนวยงานหลัก คือ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการออกแบบกอสรางอาคาร
หรืองานภูมิทัศน1 เชน สํานักสถาปEตยกรรม สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ กองมาตรฐานราคากลาง
กองควบคุมการกอสราง และสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง เป:นตน เมื่อหนวยงานฯ ไดรับมอบหมาย
โครงการออกแบบกอสรางฯ จากผู บริห าร ผู ออกแบบ (สถาปนิ ก หรื อ วิ ศวกร) มี ห นาที่ ความรั บ ผิด ชอบ
ศึกษาขอมู ล ปรึ กษาผู ใชงาน สํ า รวจพื้ น ที่ กอสรางและบริ เ วณขางเคี ยง ออกแบบและเขี ย นแบบกอสราง
สถาปEต ยกรรมและวิศวกรรม พรอมนํ าเสนอแนวความคิ ดดานงานสถาปEต ยกรรมและวิ ศวกรรม เสนอแก
หนวยงานเจาของงานและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ และประสานงานกับวิศวกรโครงสรางและวิศวกรงานระบบ
ตาง ๆ ตลอดจนฝeายประมาณราคากอสราง เพื่อใหไดแบบกอสรางสถาปEตยกรรมและวิศวกรรมโครงสรางและ
งานระบบ ที่มีความสมบูรณ1ครบถวน ตามมาตรฐานการออกแบบอาคาร ถูกตองตามกฎหมายอาคาร ตรงตาม
ความตองการของผูใชอาคาร ภายในวงเงินงบประมาณของหนวยงานเจาของงาน ตลอดจนมีความประหยัด
พลังงาน มีอัตลักษณ1และความสวยงามกลมกลืนกับสภาพแวดลอม
ทั้งนี้ สิ่งสําคัญนอกเหนือจากความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพและการทํางานเป:นทีม ตองมีความ
พรอมที่จะสานตอนโยบายจากผูบริหารระดับสูงใหเกิดขึ้นอยางเป:นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมี
เป~าหมายที่จะทําใหกลยุทธ1ขององค1กรประสบความสําเร็จ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากร ตลอดจน
นวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนองค1กรใหเติบโตอยางยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

2. ความสําคัญของการสื่อสาร การพัฒนาภาวะผู(นํา การบริหารทรัพยากร และการมีจิตมุงบริการ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนทักษะและศิลปะในการรับรู จับประเด็น ถายทอดความคิด และ
การโนมนาวที่ ดี นั้ น จะส งผลใหการปฏิ บั ติ งานมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ น สามารถสรุ ป ความตองการของ
โครงการที่ไดรับมอบหมายไดเป:นอยางดี และถายทอดสื่อสารขอมูลระหวางคณะทํางานใหมีแนวทางปฏิบัติไป
ในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้ การเจรจาตอรองที่มุงเนนการประสานประโยชน1ของสวนรวมเป:นหลัก และมีความยืดหยุน
เขากับ ทุกสถานการณ1 บุ คคล หรื อกลุม ตามความตองการขององค1 กร เป:น สิ่งที่มีความจํา เป: นอยางยิ่ งต อ
การปฏิบัติงาน เนื่องจาก งานออกแบบกอสรางที่ดี นอกจากจะมีความมั่นคง ปลอดภัย ถูกตองตามกฎหมาย
ประหยัดพลังงาน มีอัตลักษณ1และสวยงามกลมกลืนกับสภาพแวดลอมแลว ยังตองตอบสนองความตองการใช
สอยพื้นที่อันหลากหลายของผูใชอาคารแตละกลุม ภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับมอบหมายดวย
การทํางานรวมกันเป:นทีม และการประสานสัมพันธ1ที่ดี มีความสําคัญเป:นอยางมากตองานออกแบบ
กอสราง สงผลโดยตรงและโดยออมตอผลสัมฤทธิ์ของงาน อาคารที่ดี มีความมั่นคง ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน
สวยงาม มีอัตลักษณ1 และรักษาสภาพแวดลอมนั้น จะเกิดขึ้นไดจากการทํางานรวมกันของหนวยงานตางๆ
ในองค1กร ทั้งฝeายสถาปนิก วิศวกร สํารวจ เขียนแบบ ประมาณราคา โดยที่เจาหนาที่แตละคนจะดําเนินการ
ตามความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพภายใตการกํากับของผูบริหารของแตละหนวยงาน ดังนั้นการทํางาน
รวมกับผูอื่นในองค1กรอยางราบรื่น ใหความเคารพ และเขาใจซึ่งกันและกัน จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
ปฏิบัติงานของทีมงานไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
สามารถรักษาสมดุลของทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอกองค1กร โดยมีการจัดสรรอยางเหมาะสม สอดคลองกับความจําเป:นตามนโยบายนั้น จะสงผลใหการ
ปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธิ์สูงที่สุดภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับมอบหมาย
มีผลงานเป:นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของผูใชอาคารไดเป:นอยางดี ทั้งทางดานกายภาพ สังคม และ
สิ่งแวดลอม
การมีจิตมุงบริการ ในการชวยเหลือและรักษาสัมพันธภาพกับผูรับบริการ เป:นคุณสมบัติที่สําคัญยิ่ง
ของการทํางาน เมื่ อหนวยงานเจาของงาน หรือหน วยงานอื่นที่เกี่ ยวของ หรือที่ไดรับ มอบหมายใหทํางาน
รวมกัน มีขอสงสัย ตองการปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบกอสรางฯ การใหบริการขอมูลอยางเต็มใจ เอาใจใส
และมุงมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง จะเป:นสวนสําคัญใน
การยกระดับคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตลอดจนรักษาสัมพันธภาพกับผูรับบริการและทีมงานเป:นอยางดี

3. “Urban Farm” การศึกษาดูงาน Pasona Group Tokyo Headquarters, ประเทศญี่ปุ/น
จากการศึ กษาดู งานหน วยงานภาครั ฐ และเอกชน ณ ประเทศญี่ ปุe น จํ า นวน 5 หน วยงาน ไดแก
สํานักบุคลากรประจําสํานักนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุeน (CBPA) , Mitsubishi Group, AEON Group,
มหาวิทยาลัยชิบะ, และ PASONA Group พบวาหนวยงานฯ ดังกลาว เป:นหนวยงานที่ประสบความสําเร็จและ
เป:นที่ยอมรับในระดับสากลในดานคุณภาพของผลงานและศักยภาพของบุคลากร โดยจะใหความสําคัญและมี
กลยุทธ1ที่หลากหลายกับการเพิ่มศักยภาพบุคลากรใหมีความพรอมที่จะปฎิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ทั้งนี้
PASONA Group เป:นหนวยงานที่ประทับใจผูเขียนมากที่สุด เนื่องจากใหความสําคัญกับแนวความคิดดังกลาว
ทั้งในดานปรัชญาและนโยบายองค1กร และดานสถาปEตยกรรมอาคาร
PASONA Group เป: นบริษัทที่ ใหบริการทางดานทรัพยากรบุ คคล ที่มีความโดดเด นในการเตรี ย ม
ความพรอมเรื่องทรัพยากรบุคคลและบริการที่เกี่ยวของกับบุคคล เพื่อเป:น “สินคา”และ “บริการ” ในการ
สรางผลกําไร ที่สําคัญ PASONA Group มีแนวความคิดที่จะคืนกําไรสูสังคมและใสใจสิ่งแวดลอม โดยดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อยางสม่ําเสมอและหลากหลาย เชน จัดกิจกรรม summer internship ใหนักศึกษา
ญี่ปุeนไปเรียนตางประเทศ สงเสริมอาชีพคนพิการ สนับสนุนการทํางานของผูหญิงทั้งในตําแหนงพนักงานทั่วไป
และระดับบริหาร การเก็บขยะ ปลูกปeา และการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น
อาคารสํ า นั กงาน PASONA Group ในกรุ งโตเกี ย ว ไดรั บการอกแบบทางดานสถาปEต ยกรรมและ
วิศวกรรมภายใตแนวความคิด “Urban Farm” หรือ “สวนเกษตรในเมือง” มีสวนแนวตั้งปกคลุมผนังภายนอก
อาคาร และภายในอาคารจะมีแปลงปลูกขาว ตลอดจนพื้นที่ปลูกไมดอก ไมใบ ไมผล โดยใหพนักงานในองค1กร
เป:นผูดูแล ที่นาสนใจคือ การออกแบบหองประชุม (ภาพที่ 1.) ซึ่งมีผนังดานหนึ่งเป:นชั้นวางกระถางพืชสวน
ครัว เชน ตนออนทานตะวัน ผักชีลอม (ภาพที่ 2.) และมีผนังอีกดานหนึ่งเป:นกระบะตนไมพรอมตะแกรงเหล็ก
สําหรับไมผลขนาดเล็ก เชน สม มะนาว มะเขือเทศ (ภาพที่ 3.) โดย มีกระบวนการผลิตแบบปลอดสารพิษ
และผลผลิตที่ไดจะนําไปผลิตอาหารใหกับพนักงานที่อยูภายในบริษัทซึ่งถือเป:นสวัสดิการอยางหนึ่ง ชวยลด
คาใชจายองค1กร สงเสริมใหคนรุนใหมมีประสบการณ1ในการทําเกษตรกรรมภายในอาคารสํานักงาน เพื่อเป:น
การปลุกจิตสํานึกใหคนรุนใหมไปทําเกษตรกรรม ณ บานเกิด สงเสริมภาพลักษณ1องค1กรดานบวก และสราง
บรรยากาศการทํางานที่มีชีวิตชีวา และสงเสริมใหพนักงานมีกิจกรรมรวมกันอยางสรางสรรค1

4. “Create Green Work Place” การออกแบบกอสร(างพื้นที่สีเขียวในที่ทํางาน
จากความรูและประสบการณ1ที่ไดรับจากการฝjกอบรมทางดานวิชาการ ณ ประเทศไทย และการศึกษา
ดูงาน Pasona Group Tokyo Headquarters ณ ประเทศญี่ปุeน ผูเขียนจึงเกิดแนวความคิดที่จะพัฒนา
หนวยงานของผูเขียนเอง คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย การออกแบบกอสรางพื้นที่สีเขียวบริเวณทาง
เดินหนาหองประชุมชั้นที่ 2 และ 3 (ภาพที่ 4.) ดวยแนวความคิด “Better Place, Better Communication,
Better Performance” หรือ “สํานักงานสวยขึ้น คุยกันมากขึ้น ผลงานดีขึ้น” (ภาพที่ 5.) โดยที่ผนังทึบ
ดานหนาหองประชุมจะติดตั้งชั้นวางกระถางไมใบขนาดเล็ก เชน พลูดาง กาบหอยแครงแคระ หรือพืชสมุนไพร
เชน สะระแหน โหระพา ตะไคร ตนออนทานตะวัน เป:นตน (ภาพที่ 6.) และที่ผนังกระจกซึ่งสามารถมองเห็น

สวนที่ชั้นลาง จะติดตั้งกระบะตนไมพรอมตะแกรงเหล็กสําหรับไมผลขนาดเล็ก เชน สม มะนาว มะเขือเทศ
โดยมีการเวนชองวางใหมองเห็นสวนไดดวย พรอมกับติดตั้งเคาน1เตอร1ไมสําหรับวางเอกสาร ของวาง หรือ
เครื่องดื่ม ระหวางพักประชุม (ภาพที่ 7.) โดยราคาคากอสรางสังเขปประมาณ 183,600 บาทตอชั้น
(ไมรวมคาแรงงาน)

ทั้งนี้ ในเบื้องตนจะใหงานอาคารเป:นผูดูแลสถานที่และบํารุงรักษาพืชพรรณ แลวจึงสงมอบใหแก
หนวยงานตางๆ ในองค1กรมีสวนรวมในการเลือกพรรณไม เพาะปลูก และเก็บผลผลิต ตอไป

5. “Better Place, Better Communication, Better Performance” ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของการดําเนินการ
การออกแบบกอสรางพื้นที่สีเขียวฯ นี้ จะชวยใหผูเขารวมประชุม หรือเขารับการฝjกอบรม มีพื้นที่
สําหรับผอนคลายความคิดและความเมื่อยลาจาการนั่งประชุมหรือนั่งเรียนเป:นเวลานาน การไดมีโอกาส เดิน
สัมผัสธรรมชาติและความมีชิวิตชีวาของตนไมที่แตกตางจากบรรยากาศที่ตึงเครียดและเป:นทางการในหอง
ประชุม เพียงแคการเปŠดประตูหองประชุมเทานั้น จะทําใหบุคลากรรูสึกสดชื่นและพรอมที่จะรับฟEงความ
คิดเห็นที่แปลกใหมหรือแตกตางจากความคิดของตนเอง นอกจากนี้ขอขัดแยงที่ไมสามารถสรุปผลลัพธ1ที่เป:นที่
พอใจของทุกฝeาย จะสามารถคลี่คลายลงไดดวยการพูดคุยอยางเป:นกันเองทามกลางบรรยากาศที่รมรื่นและ
ผอนคลาย ทั้งจากสีเขียวของธรรมชาติหรือกลิ่นหอมของสมุนไพรไทย กาแฟและขนมตางๆ
นอกจากนี้ เมื่อหนวยงานตางๆ ในองค1กรมีสวนรวมในการเลือกพรรณไม เพาะปลูก และเก็บผลผลิต
หรื อ ใชพื้ น ที่ สี เ ขี ย วฯ นี้ เป: น ที่ นั ด พบเพื่ อ พู ด คุ ย เรื่ อ งงานและเรื่ องส วนตั ว หรื อเป: น ที่ ห ยุ ด พั กเพื่ อ เปลี่ ย น
บรรยากาศระหวางการทํางาน กิจกรรมนี้จะสงเสริมใหบุคลากรในองค1กรสื่อสารกันอยางสรางสรรค1 เรียนรูการ
ทํางานเป:นทีม เพิ่มทักษะในการบริหารจัดการอยางเป:นรูปธรรม ปลูกฝEงจิตมุงบริการและความผูกพันที่ดีกับ
องค1กร
ทั้ งนี้ ความพึ ง พอใจของผู เขาร วมประชุ ม และบุ คลากรในองค1 กร จะเป: น ตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ของ
การดําเนินการกอสรางพื้นที่สีเขียวฯ นี้

ข(อเสนอแนะเพื่อจัดการความแตกตางของบุคลากรกรมอนามัย
วรารัตน ใจชื่น
ทันตแพทยชํานาญการ
กรมอนามัย
ที่มา/ความสําคัญของป&ญหา
กรมอนามัยเป:นหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีวิสัยทัศน1ในการเป:นองค1กรหลัก
ของประเทศในการอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาพประชาชน ภายใต
พันธกิจการทําหนาที่ในการสังเคราะห1ใชความรูและดูภาพรวม เพื่อกําหนดนโยบายและออกแบบระบบสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม โดยการประสานงาน สรางความรวมมือและกํากับดูแลเพื่อใหเกิดความ
รับผิดชอบตอการดําเนินงาน หนวยงานในสังกัดกรมอนามัยประกอบดวยหนวยงานสวนกลาง 21 หนวยงาน
และหนวยงานสวนภูมิภาค 14 หนวยงาน กระจายอยูทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย ซึ่งบุคลากรในกรมอนามัยมี
ความแตกตางทั้งสาขาอาชีพ ภาระงาน ระดับขั้น กลุมอายุ รวมถึงความแตกตางในเรื่องวัฒนธรรมของภูมิภาค
การจัดการความแตกตางในองค1กรเหลานี้เป:นประเด็นที่ผูบริหารควรใหความสําคัญ
แนวคิดที่ได(รับจากการฝ*กอบรมที่ประเทศญี่ปุ/น
การฝjกอบรมที่ประเทศญี่ปุeนครั้งนี้ ประกอบดวยการศึกษาดูงานในองค1กรที่มีผลการดําเนินงาน
โดดเดนของประเทศญี่ปุeนทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน 5 องค1กร ซึ่งแนวคิดที่ไดมีความแตกตางในหลาย
ประเด็น แตในที่นี้จะรวบรวมสรุปเฉพาะแนวคิดที่เกี่ยวของในเรื่องการจัดการความแตกตางในองค1กรดังนี้
หนวยงานที่ 1 "Cabinet Bureau of Personnel Affairs"
เป: น หนวยงานสรรหาและอบรมผู บริ ห ารระดั บ สู งของส วนราชการ แสดงใหเห็ น ถึ งการให
ความสําคัญในการจัดการบุคลากรในระดับสูงซึ่งมีบทบาทภารกิจที่มีความสําคัญในการนําองค1กร แตกตาง
จากบุคลากรระดับปฏิบัติงานทั่วไป จึงจําเป:นตองเพิ่มพูนความรูและทักษะการบริหารงานที่มีความเฉพาะมาก
ขึ้น หนวยงานนี้ยังมีอีกภารกิจที่สําคัญคือการจัดอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดระหวางผูบริหารภาครัฐ
และเอกชน เพื่อลดชองวางของความแตกตางในวิสัยทัศน1และปรับสูเป~าหมายรวมกันไดมากขึ้น

หนวยงานที่ 2 "Mitsubishi Corporation"
มิตซูบิชิเป:นกลุมบริษัทที่มีขนาดใหญ มีฐานการผลิตประมาณ 90 ประเทศ ครอบคลุม 6 ทวีป
รวมพนักงานจํานวนมากกวา 70,000 คน (ขอมูลปC 2015) ในกวา 200 สํานักงาน แบงเป:นพนักงานประจํา
ฐานการผลิตในญี่ปุeน 56% และประจําฐานการผลิตในตางประเทศ 44% การจัดการความแตกตางในองค1กร
อาศัยหลักการ “ความซื่อสัตย1และความยุติธรรม” การใหความเทาเทียมแกพนักงานทุกคนเป:นหัวใจสําคัญ
ในการสรางความสั มพั น ธ1 ที่ดีในองค1 กรที่ บุ คลากรมาจากต างวั ฒ นธรรม ทั้ งนี้มีห น วยงานผู รั บผิ ด ชอบงาน
ทรัพยากรบุคคลจากสวนกลางของบริษัทในเครือเป:นผูกําหนดมาตรฐานในการคัดเลือกและประเมินพนักงาน
แตการดําเนินการสรรหาคัดเลือกพนักงานและหัวหนางานของแตละกลุมบริษัทยอย จะเป:นหนาที่ของแตละ
กลุมบริษัทเอง ภายใตมาตรฐานกลางที่กําหนดไว
หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลของมิตซูบิชิ ประกอบดวย 1.การพัฒนาศักยภาพการทํางาน
ใหบริษัทในตางประเทศและบริษัทในเครือมิตซูบิชิใหไดมาตรฐานเทาเทียมกัน ทั้งการสรางสมรรถนะหลักที่
เป:นที่ยอมรับรวมกันระหวางกลุมบริษัท และการกําหนดความกาวหนาในสายงาน รวมทั้งการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานของบริษัทในแตละประเทศใหไดมาตรฐานเดียวกัน ในดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันกับ
ตลาดโลกใหกับบุคลากร บริษัทจัดการฝjกอบรมใหบุคลากรในแตละระดับ ดังนี้ บุคลากรแรกเขาใหม (Entry
Level) จะไดรับการปฐมนิเทศและการพัฒนาทักษะดานพื้นฐานทางธุรกิจ บุคลากรระดับหัวหนางาน (Staff)
จะเพิ่มพูนความรูความสามารถจากการฝjกงาน (On the job training) การฝjกหัดดานภาษา และการเรียนใน
โรงเรียนดานธุรกิจ บุคลากรระดับผูบริหาร (Professional) จะไดรับการฝjกอบรมในหลักสูตรสําหรับผูบริหาร
ระดับตน (Junior management) หลักสูตรพัฒนาความเป:นผูนํา (Leadership development) และ
หลักสูตรผูนําในตลาดโลก (Global leader) สําหรับผูบริหารระดับสูง (Senior Professional) จะใชการ
สัมมนา การเรียนระยะสั้นในโรงเรียนดานธุรกิจ และการสรางเครือขายผูบริหารระดับสูง นอกจากนี้บริษัทยัง
จัดกิจกรรมเพื่อสรางการมีสวนรวมในองค1กร จํานวน 8 ครั้ง/ปC เพื่อสรางความเขาใจในปรัชญา คานิยม
เป~าหมาย นโยบายขององค1กร และสรางเครือขายการทํางานรวมกันระหวางหัวหนาแผนกตางๆ
หนวยงานที่ 3 "AEON retail"
หัวใจสําคัญที่เป:นหลักในการทํางานของ AEON groups คือ “เพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคา” ภายใตหลักการ 3 ประการ คือ การสรางความสงบสุขในสังคม (Peace) การใหความสําคัญใน
ความเป:นมนุษย1 (People) และการสรางชุมชนที่ยั่งยืน (Community) ลักษณะธุรกิจของ AEON Retail คือ
การขายปลีกในรูปแบบหางสรรพสินคา ซึ่งพบความแตกตางในองค1กรอยางแทจริง เพราะพนักงานมาจาก

ครอบครัวที่แตกตางกัน ความรูแตกตางกัน ลักษณะการทํางานก็แตกตางกัน ทั้งนี้หลักการสําคัญที่ใชในการ
จัดการความแตกตางเหลานี้คือการใหความสําคัญที่ความเป:นมนุษย1ของพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน ตรง
ตามปรัชญาหลักขององค1กรในสวน “People” ซึ่งแสดงใหเห็นในระบบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง หรือ Grading
System ที่สัมพันธ1กับระบบเงินเดือน ระบบการพัฒนาบุคลากร และเสนทางความกาวหนาในอาชีพ โดยแบง
พนักงานเป:น 3 กลุม 11 ระดับ ดังนี้
1. Junior แบงเป:น J1 J2 J3 ตําแหนงงานที่อยูในระดับนี้ ไดแก ผูจัดการฝeาย ผูชวย
ผูจัดการฝeาย พนักงานรานคา ซึ่งตองการผูที่มีความชํานาญในการจัดการรานคา และการบริหารจัดการแผนก/
ฝeาย พนักงานใหมจะไดรับการปฐมนิเทศเพื่อใหทราบถึงปรัชญาของบริษัท วัฒนธรรมองค1กร เพื่อนําไปใชใน
การปฏิบัติงาน นอกจากนั้น พนักงานจะไดเรียนรูการปฏิบัติหนาที่พื้นฐาน การแกปEญหาเบื้องตน และฝjก
ทักษะที่จําเป:นในการทํางาน พนักงานแรกเขาใหมนี้จะเริ่มตนที่ระดับ J1 หลังจากนั้นจะมีการสอบเลื่อนขั้นทุก
ปC หากสอบผานการประเมินจึงจะไดรับการเลื่อนขั้นเป:น J2 และ J3 ตามลําดับ โดยพนักงานทุกคนมีสิทธิ์ไดรับ
การสอบและเลื่อนขั้นทุกคนทุกปC ไมไดจํากัดจํานวนผูไดเลือนขั้น ทั้งนี้วิธีการสอบประกอบดวยการสอบ
ขอเขียนและการสอบสัมภาษณ1 โดยผูผานการสอบขอเขียนจึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ1
2. Middle แบงเป:น M1 M2 M3 ตําแหนงงานที่อยูในระดับนี้ ไดแก ผูชวยผูจัดการหางราน
ผูจัดการสายงาน เจาหนาที่ในสํานักงานใหญ ซึ่งตองการผูที่มีทักษะการแกปEญหาที่มีความเฉพาะและทักษะ
การบริหารจัดการ โดยเมื่อพนักงานมีประสบการณ1 3 ปC จะมีการฝjกทักษะในการบริหารจัดการใน
AEON BUSINESS SCHOOL มีหลักสูตรการอบรมดานตางๆ เชน หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักสูตรดานการเงินการบัญชี หลักสูตรผูจัดการรานคา เป:นตน ซึ่งหลังจากอบรมแลวตองมีการนําเสนอถึง
การนําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงานดวย การเลื่อนขั้นจาก J3 สู M1 ใชวิธีการสอบคัดเลือกดวย
ขอเขียนและการสัมภาษณ1เชนเดียวกัน แตจํานวนผูที่จะไดเลื่อนขั้นมีกรอบความตองการตามตําแหนง M1 ที่
กําหนดไวเทานั้น หรือเป:นการสอบแขงขันเพื่อคัดเลือกเลื่อนขั้นเป:นหัวหนางาน
3. Senior แบงเป:น S1 S2 S3 S4 S5 ตําแหนงงานที่อยูในระดับนี้ ไดแก ผูจัดการหางราน
ผูจัดการสายงาน ผูจัดการทั่วไป และ Directing manager ซึ่งตองการผูที่มีความสามารถในการเสนอกลยุทธ1
ธุ ร กิ จ และการตั ด สิ น ใจของบริ ษั ท จึ ง มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะดานการบริ ห ารจั ด การ หลั กสู ต รระดั บ พื้ น ฐาน
หลักสูตรระดับกลาง สําหรับการเลื่อนขั้นจาก M3 สู S1 หรือระดับผูบริหาร และจาก S1 ขึ้นไปจนถึง S5 ไมได
ใชการสอบคัดเลือก แตเปลี่ยนเป:นการคัดเลือกจากผลการทํางานที่ผานมา (Performance) ทั้งนี้หากผูบริหาร
คนใดมีผลงานต่ําลงก็สามารถถูกลดระดับตําแหนงลงได ทั้งจากระดับ S ดวยกัน หรือแมกระทั่งลดระดับจาก S
เป:น M จากกฏกติกานี้ ยังไมพบวามีผูบริหารคนใดถูกลดระดับขั้นเพราะผลงานดีขึ้นตลอดทุกปC
หนวยงานที่ 4 "Chiba university"
ปEญหาในเรื่องการศึกษาของญี่ปุeนคือนักศึกษาญี่ปุeนไมคอยกลาไปเรียนในตางประเทศเพราะ
กลัวการใชภาษาอังกฤษ ดังนั้นในปC 2015 รัฐบาลญี่ปุeนโดยกระทรวงศึกษาจึงมีโครงการ ALPS (Academic

Link Professional Staff development for Education and Learning Support) ลักษณะคลายการสราง
อาจารย1พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาเพื่อใหขอมูลและแนะนําเกี่ยวกับการศึกษาตอตางประเทศ รัฐบาลกําหนดใหมี 31
มหาวิทยาลัยรวมในโครงการนี้ โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัย Chiba เป:นผูรับผิดชอบหลัก สิ่งที่นาสนใจคือ
โครงการนี้เริ่มวางแผนตั้งแตการศึกษาวิจัยเพื่อคนหา "skill sets" หรือทักษะที่จําเป:นตองมีของผูที่จะทําหนาที่
นี้ กอนที่จะพัฒนาหลักสูตรการอบรมบุคลากรที่จะเป:นผูทําหนาที่นั้นในอนาคต
หนวยงานที่ 5 "PASONA"
เป:นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาคนและจัดหางาน ปรัชญาการทํางานของบริษัท คือ
"การแกไขปEญหาสังคมใหลุลวงดวยดี" การจัดการความแตกตางที่นาสนใจของบริษัทคือการจัดอบรมเตรียม
ความพรอมของการทํางานใหกับนักศึกษาที่จบใหมๆใหโดยไมเสียคาใชจาย แตจะคิดเป:นคาธรรมเนียมใน
การดําเนินการเมื่อไดรับการจางงานแลว แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับบุคลากรใหมที่จะกาวเขามาใน
ระบบงาน ซึ่งเป:นลักษณะการจัดการทรัพยากรที่พบเห็นในทุกหนวยงานของญี่ปุeนในการดูงานครั้งนี้ คือเนน
สรางความเขาใจและซึมซับปรัชญาและวัฒนธรรมองค1กรกอนเป:นอันดับแรก

ข(อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรนี้
เนื้อหาหลักสูตรเนนเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนั้นผูเขารับการฝjกอบรมควรเป:นผูที่มี
ประสบการณ1ในตําแหนงหัวหนางานหรือกําลังจะไดรับมอบหมายใหเป:นหัวหนางานเพื่อประโยชน1ในการนํา
ความรูมาประยุกต1ใชจริง ทั้งนี้กรมอนามัยควรติดตามการรับสมัครทุนฝjกอบรมนี้และดําเนินการจัดหาบุคลากร
ที่เหมาะสมเขารวมรับสมัครในทุกปC เพื่อสรางกลุมบุคลากรที่มีความพรอมในการเป:นผูนํารุนใหมตอไปใน
อนาคต
ประโยชน1ที่ไดรับจากหลักสูตรนี้คือ ผูเขาอบรมไดรับความรูในเรื่องการบริหารทรัพยากร
บุคคล ผานการเรียนรูทั้งในสวนทฤษฎีและการศึกษาจากหนวยงานตนแบบของประเทศญี่ปุeน อีกทั้งไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรูรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม/กระทรวงอื่นๆจากขาราชการที่ฝjกอบรมรวมกัน
ทําใหเขาใจระบบบริหารทรัพยากรบุคคลไดดีขึ้น และการนําเสนอสรุปผลการฝjกอบรมและการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในหนวยงานตนสังกัดก็ทําใหเกิดการสงตอความรูในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลใหกับบุคลากรอื่น
ๆ ดวย สามารถนําความรูไปปรับใชในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานตอไป

ข(อเสนอแนะเพื่อจัดการความแตกตางของบุคลากรกรมอนามัย
1.
พนักงานใหมของกรมอนามัยควรไดรับการปฐมนิเทศ หรือ การฝjกอบรมเมื่อแรกเขา
เพื่อปรับพื้นฐานสมรรถนะที่จําเป:นในการทํางาน และเพื่อสรางความเขาใจในแนวความคิดและเป~าหมาย
สําคัญที่มีรวมกันขององค1กร ดังที่พบกิจกรรมนี้ในบริษัท Mitsubishi Corporation บริษัท AEON retail และ
บริษัท PASONA
2.
กรมอนามัยควรกําหนดชุดความรูและทักษะที่พึงประสงค1สําหรับบุคลากรในแตละ
ระดับ และจัดหลักสูตรการฝjกอบรมเพื่อรองรับสําหรับพัฒนาบุคลากรเหลานั้น รวมทั้งมีการประเมินผลลัพท1ที่
เชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้นเลื่อนระดับเงินเดือน เชน บุคลากรระดับปฎิบัติงาน ควรมีความรูและทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บุคลากรระดับหัวหนาฝeาย ควรมีความรูและทักษะเรื่องการบริหารทรัพยากร
บุคคล
3.
หนวยงานในระดับกอง/สํานัก ควรมีผูรับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย
ควรเป:นผูมีความรูในงานที่เป:นภารกิจสําคัญของหนวยงาน และมีความรูในการพัฒนาคน เพื่อการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับความตองการของหนวยงานที่แทจริง

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐของไทย
ศิริพร วิริยะอัครเดชา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่มา
ในปEจจุบัน ปEญหาความขัดแยงและความไมเขาใจระหวางกันเกิดขึ้นในทุกภาคสวนและทุกระดับ
ทั้งในเรื่องสวนบุคคลและการทํางานรวมกันระหวางบุคคลและหนวยงานตาง ๆ ซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนา
ประเทศในองค1รวม สาเหตุของความขัดแยงอาจเกิดจากการสื่อสารที่ไมตรงกัน การควบคุมตนเองของผูสื่อสาร
สถานภาพ/บทบาทที่ ต างกั น หรือความแตกต างระหว างบุ คคล เช น ทั ศนคติ คานิ ย ม ความเชื่ อ อุ ป นิ สั ย
บุคลิกลักษณะ ความรู ประสบการณ1 ความตองการ เป:นตน
ยกตัวอยางเชนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเป:นหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน
อุดมศึกษาไทยและกํา กับดูแลมหาวิทยาลัยและหนวยงานในกํากับ อีกจํานวนหนึ่งที่ประกอบดวยบุคลากร
จํานวนมากและมีความหลากหลายทั้งภูมิหลัง ความรู ตําแหนงหนาที่ ฯลฯ ก็ตองเผชิญกับความขัดแยงและ
ปEญหาในแวดวงอุดมศึกษาทุกระดับ ตั้งแตการรองเรียนเรื่องการสอบเขามหาวิทยาลัย การทะเลาะวิวาทของ
นักศึกษาตางสถาบัน ปEญหาการทุจริต การบริหารภายในมหาวิทยาลัย คุณภาพการศึกษา จนถึงระดับนโยบาย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งอาจกอใหเกิดปEญหาหรือผลกระทบตอความกาวหนาในการทํางานตาม
พันธกิจดานอื่น ๆ อันสงผลตอการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงาน ดังนั้น เมื่อเกิดความขัดแยงขึ้นจึงตอง
ดําเนินการอยางทันทวงทีเพื่อตอบโจทย1และแกไขปEญหาตาง ๆ ใหทันการณ1 ทําใหปEญหาไมลุกลามยิ่งขึ้น และ
ตองเป:นหนวยประสานจนถึงขั้นตองจัดการกับความขัดแยงในขั้นเด็ดขาด การดําเนินการเหลานี้ตองอาศัย
ขอมูลขาวสารที่เป:นประโยชน1และบุคลากรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการกับความขัดแยงเพื่อลดและแกไข
ปEญหาที่เกิดขึ้น
ดั ง นั้ น การมี บุ ค ลากรที่ รู และเขาใจในงานอย างถ องแท มี ศั ก ยภาพในการแกไขปE ญ หา
ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ไดจึงเป:นสิ่งสําคัญและจําเป:นตอการดําเนินงานขององค1กรใหเป:นไปอยางราบรื่นและ
กาวหนาตามพันธกิจขององค1กร
บทเรียนจากการฝ*กอบรม
จากการฝjกอบรมในภาควิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการพัฒนา 5 ดาน คือ 1) การเป:นผูนํา
2) การสื่อสารและการสรางความรวมมือ 3) ความสามารถในการปรับตั วและความยื ดหยุนในการทํางาน
4) การบริหารทรัพยากร และ 5) การมีจิตมุงบริการ และการศึกษาดูงานหนวยงานในประเทศญี่ปุeน 5 แหง
ไดแก 1) Cabinet Bureau of Personnel Affairs (CBPA) หนวยงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษย1ของ
หนวยงานราชการในประเทศญี่ปุeนทั้งหมด 2) Mitsubishi Corporation (MC) องค1กรธุรกิจสากลแบบ

บูรณาการที่พัฒนาและดําเนินธุรกิจในเกือบทุกอุตสาหกรรม 3) PASONA บริษัทที่ใหบริการทางดานทรัพยากร
มนุษย1 4) Chiba University มหาวิทยาลัยชั้นนําของญี่ปุeน และ 5) AEON Retail Co.,Ltd. บริษัทคาปลีก
อันดับหนึ่งของญี่ปุeนในเครือ AEON Group ผูศึกษาพบวาทุกหนวยงานใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย1 มาก เพราะบุคลากรที่ ดีมีประสิ ทธิภ าพจะนํา พาใหองค1 กรประสบความสํ าเร็จ ตามเป~ าหมายที่ ตั้งไว
โดยแตละองค1กรมีแผนการพัฒนาบุคลากรอยางเป:นระบบ ดังนี้
1. การแบงระดั บ การพั ฒ นาบุคลากร ตั้ งแตระดับ เริ่มตน/พนั กงานเขาใหม จนถึงระดั บสู ง/
ฝeายบริหาร ยกเวน CBPA ซึ่งเป:นหนวยงานที่เนนการพัฒนาบุคลากรบริหารระดับตนขึ้นไป
2. การจั ด หลั กสู ต ร/เนื้ อ หาการพั ฒ นาบุ คลากรใหเหมาะสมกั บ ระดั บ และงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
โดยเฉพาะ AEON Retail Co.,Ltd. ที่มีการแบงระดับของพนักงานอยางละเอียดถึง 11 ระดับ และใชระบบ
การจัดระดับขั้น/ตําแหนง หรือ Grading System ที่สัมพันธ1กับระบบเงินเดือน ระบบการพัฒนาบุคลากร และ
เสนทางความกาวหนาในวิ ช าชี พ นอกจากนี้ ยั ง เปŠ ด โอกาสใหบุ ค ลากรพั ฒ นาความรู ดวยตนเองโดย
การสนับสนุนการศึกษาแบบออนไลน1และใหทุนสนับสนุนในการศึกษาอบรมที่เป:นประโยชน1ตอการทํางาน
และเปดโอกาสใหพนักงานไดเรียนรูขามสายงานผานการฝกอบรมตางแผนก
3. การสอดแทรกแนวคิดหลักขององค*กรในหลักสูตรการอบรม ที่โดดเดนไดแก การปลูกฝE ง
ปรัชญาองค1กรของ Mitsubishi Corporation 3 ขอ ไดแก ความรับผิดชอบขององค1กรตอสังคม ความซื่อสัตย1
และเป:นธรรม และความเขาใจในธุรกิจระดับสากล ซึ่งบัญญัติขึ้นตั้งแตปC 2477 และใชเป:นพื้นฐานในการ
พั ฒ นาองค1 กรมาตลอดจนถึ งปE จ จุ บั น รวมถึ ง แนวคิ ด เรื่ องการมี จิ ต มุ งบริ ก ารของ AEON คื อ “ การให

ความสําคัญกับลูกคา (Customer First)”
4. การใหความสําคัญกับการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากร โดยองค1กรธุรกิจทั้งสามองค1กร
ถือเป:นองค1กรขนาดใหญที่มีการทํางานรวมกับเครือขายตางประเทศ ทั้งการขยายสาขา/ธุรกิจในตางประเทศ
และการมีบุคลากรตางชาติรวมทํางาน นอกจากนี้ Chiba University ก็มีพันธกิจดาน The Top Global
University Project ที่ตองจัดหาบุคลากรที่มีความโดดเดน มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ในดานตาง ๆ รวมทั้งภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองกับโครงการ Super University Learning Administrator:
SULA รวมทั้งยังมีการฝjกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการทํางานของบุคลากร (Capacity Development
Training) โดยมุงเนนการฝjกอบรมในตางประเทศเพื่อเสริมสรางความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ และเพื่อรองรับ
การสนับสนุนวิชาการระดับสูงใหนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ เพื่อเป:นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและแกไขปEญหาดานสังคมของญี่ปุeนที่ได
เขาสูสังคมผูสูงวัย ขาดแคลนแรงงานวัยหนุมสาว และสงเสริมการจางงานผูพิการ ทุกหนวยงานไดมีการขยาย
ระยะเวลาการเกษียณอายุการทํางานออกไปเป:น 62-63 ปC และมีแผนจะขยายเพิ่มขึ้นอีก องค1กรธุรกิจ เชน
Mitsubishi Corporation และ PASONA ก็ไดจัดใหมีการจางงานผูหญิงและผูพิการเพิ่มขึ้น
ที่นาสังเกตคือ PASONA มีตนกําเนิดจากแนวคิดการชวยแกปEญหาสังคมในดานนี้ โดยผูกอตั้ง
เป: น เจาของโรงเรี ย นกวดวิ ช าที่ พ บเห็ น แม บานที่ ต องการกลั บ มาทํ า งานแต สั ง คมญี่ ปุe น ขณะนั้ น ยั ง ไม มี
การเปŠดโอกาสใหมากนัก จึงกอตั้งบริษัททางดาน HR Outsourcing และเป:นที่มาของปรัชญาองค1กรของ

PASONA คือ ทางแกปEญหาของสังคม PASONA ไดรับคนพิการเขามาทํางานเป:นพนักงานสงเอกสาร และ
มีการฝjกอบรมสรางทักษะและอาชีพใหกับคนพิการ เชน การทําขนมและนํามาขายใหพนักงานบริษัทในราคา
ถูก อีกทั้งยังใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมโดยการนําธรรมชาติเขามาในอาคารสํานักงาน สรางพื้นที่สีเขียวทํา
ใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางานและสามารถเป:นแหลงอาหารใหพนักงานรวมถึงสรางกิจกรรมที่สามารถ
โฆษณาบริษัทในดานบวก โดยมีแนวคิดวา “เมื่อไดผลกําไร ก็ตองคืนกําไรสูสังคม” นับเป:นบริษัทที่ดําเนินการ
ดานทรัพยากรมนุษย1อยางครบวงจรและคํานึงถึงผูที่ขาดโอกาสและการรักษาสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ
กลาวโดยสรุป ผูศึกษาเห็นวาการดําเนินงานของหนวยงานในประเทศญี่ปุeนมีความโดดเดนในดาน
การกําหนดเป~าหมายและวิสัยทัศน1ขององค1กรที่ชัดเจน มีการปรับตัว รับความทาทายใหม ๆ เรียนรูอยาง
ไมหยุดนิ่ง มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางเป:นระบบ มีเสนทางอาชีพใหเห็นและสามารถสรางบุคลากร
ใหทํางานไดดียิ่งขึ้น มีการสรางแรงจูงใจในการทํางาน การชวยเหลือผูขาดโอกาส รวมถึงตอบสนองตอปEญหา
สังคม ความสํา เร็จ ขององค1 กรเหล านี้ ล วนเกิด จากความรูความเขาใจในงานขององค1 กรและการสรางงาน
ที่ตอบสนองตอทั้งพนักงานและลูกคาหรือผูรับบริการ
ข(อเสนอเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐของไทย
สังคมไทยในปEจจุบันเองก็กําลังเขาสูภาวะผูสูงวัยเชนประเทศญี่ปุeน ประสบปEญหาขาดแคลน
แรงงานคุณภาพ ซึ่งรวมถึงหนวยงานราชการที่กําลั งประสบปEญหาชองว างรอยต อระหว างบุ คลากรระดั บ
บริ ห ารและคนทํ า งานรุ นใหม ซึ่ ง มี ค วามคิ ด ค านิ ย มและแนวคิ ด การทํ า งานที่ ต างกั น ออกไปมากยิ่ ง ขึ้ น
อันอาจกอใหเกิดปEญหาดานการสื่อสารทั้งภายในองค1กรและระหวางองค1กรซึ่งจะนําไปสูปEญหาความไมเขาใจ
ความขัดแยงในการทํางาน ซึ่งหากงานมีความเกี่ยวของถึงระดับประเทศความเสีย หายก็จะยิ่งมากเป:นเงา
ตามตั ว ดั งนั้ น ผู ศึ กษาเห็ น ว าการพั ฒ นาบุ คลากรภาครั ฐ นอกจากดานความรู และเนื้ อหาการทํ า งานแลว
ศักยภาพในดานอื่น ๆ ก็ควรมีการพัฒนาไปดวยพรอมกันจึงจะชวยสงเสริมการทํางานไดดียิ่งขึ้น จึงขอเสนอ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐของไทยจากบทเรียนที่ไดจากการฝjกอบรมดังนี้
1. ควรมีการกําหนดนโยบายดานการพัฒนาบุคลากรอยางเป:นระบบและเป:นขั้นตอนตั้งแตเริ่ม
เขาทํางานเพื่อใหเขาใจหลักการทํางาน ปรัชญาและแนวคิดหลักขององค1กรจนสามารถทําใหงานดําเนินไปตาม
เป~าหมายที่ตั้งไว ทั้งนี้ ปรัช ญาและแนวคิด หลักขององค1กรไมควรเปลี่ย นบอย ๆ เพราะความตอเนื่ องของ
นโยบายเป: น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ใหงานที่ ดํ า เนิ น มาไม หยุ ด ชะงั ก ดั ง เช นปรั ช ญาองค1 ก รของ Mitsubishi
Corporation ที่ไมเคยเปลี่ยนมาตลอดตั้งแตปC 2477 แตมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงกลยุทธ1ตามสภาพการณ1
ที่เปลี่ยนไปโดยไมลืมเป~าหมายทางธุรกิจแตเสริมเป~าหมายทางสังคมเพิ่มเขาไปดวย
2. ควรมีแผนและแนวทางการอบรมที่ชัดเจนและเหมาะสมสําหรับบุคลากรแตละประเภท แสดง
ใหเห็ นถึ งเสนทางอาชี พในระบบราชการ เพื่อเป: นแรงกระตุนใหเกิ ดการพัฒ นาตนเองใหสามารถกาวไปสู
เสนทางตามเป~าหมาย โดยเนื้อหาการอบรมจะคํานึงถึงสิ่งที่บุคลากรแตละประเภทควรตองรูและสอดคลองกับ
หนาที่ความรับผิดชอบและคํานึงถึงหลักความแตกตาง ดังเชนแผนการพัฒ นาของ AEON ที่คํานึงถึงความ
แตกตางของแตละบุคคล (diversity Management)

3. ควรส งเสริ ม ใหบุ คลากรเรี ย นรู งานใหรอบดานมากยิ่ ง ขึ้ น โดยเปŠ ดโอกาสใหมี การเรี ย นรู
ขามสายงาน ใหเป:นผูรูรอบ รูกวาง นอกเหนือจากงานประจําเพื่อใหเกิดมุมมองและวิสัยทัศน1 และสามารถ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดดียิ่งขึ้น
4. ควรสงเสริมการทํางานเป:นทีมและ/หรือการทํางานแบบ matrix โดยเปŠดโอกาสใหผูสนใจ
สมัครทํางานในโครงการพิ เศษหรือนํ าบุคลากรที่มีความเชี่ ยวชาญในงานหนึ่งมาเป:นแกนนํ าในการพัฒนา
บุคลากรภายในใหเกิดการเรียนรูรวมกัน เป:นการสรางสังคมแหงการเรียนรูทางหนึ่ง
5. ควรจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพนอกเหนือจากความสามารถดานเนื้อหาของงานซึ่งจะเป:น
สวนเสริมการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไดแก การพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติและพฤติกรรมที่เสริมการ
ทํางานรวมกับผูอื่น เชน การสื่อสารทางบวก การเจรจาตอรองแบบประสานประโยชน1 การควบคุมตัวเอง
การมีจิตมุงบริการ การปรับตัวและการยืดหยุนในการทํางาน การติดตอประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ
ตามหลักการ character + competencies + connection = success
6. การสรางแรงจูงใจในการทํางาน เชน การใหรางวัลหรือสวัสดิการเพิ่มเติม ทั้งนี้ อาจนําไป
ผนวกร วมกั บ การประเมิ น ผลงานและการนํ า ผลการอบรมที่ เ กี่ ย วของเป: น ส วนหนึ่ งการประเมิ น รวมถึ ง
การจัดสภาพแวดแลอมที่เอื้อตอการทํางานอยางสรางสรรค1 เชนที่บริษัท PASONA จัดทําแปลงสาธิตการปลูก
พืชผัก สวนลอยฟ~า กําแพงดอกไม นาขาว และไมผลบางประเภทเพื่อเป:นการแสดงแนวคิดการทําเกษตร
ในเมือง และทําใหเกิดผลพลอยไดอีกหลายอยาง ไดแก การสรางพื้น ที่สีเขีย วภายในอาคาร การประหยั ด
พลังงาน แหลงอาหารเสริม และยังสามารถสรางกิจกรรมที่สามารถโฆษณาบริษัทในดานบวก เชน การเชิญ
ทูตตางประเทศมาปลูกขาวในแปลงขาวของสํานักงาน
เมื่อบุคลากรมีทั้งความรอบรูเชี่ยวชาญในงาน ความเขาใจและทัศนคติที่ดีตองาน ความพรอม
ที่จะรับมือกับปEญหาที่จะเกิดขึ้น มีความสุขกับสภาพแวดลอมในการทํางานก็จะสามารถสรางสรรค1งานที่เป:น
ประโยชน1 ไมสรางปEญหากับองค1กรและเป:นกําลังสําคัญขององค1กรในการพัฒนางานที่ดียิ่งขึ้นตอไป

การจัดทําระบบฝ*กอบรมที่เปนมาตรฐานสําหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
สุดารัตน พงษพิทักษ
นักวิชาการสงเสริมการลงทุนชํานาญการ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
1. ภาพรวมของหนวยงาน
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (สกท.) เป:นสวนราชการระดับกรม สังกัดสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี ปฏิ บั ติ ง านภายใตพระราชบั ญ ญั ติ ส งเสริ ม การลงทุ น พ.ศ.2520 แกไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 และพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2544
ตามโครงสรางสวนราชการแบงเป:น
• คณะกรรมการสงเสริมการลงทุ น มี นายกรัฐ มนตรีเป: นประธาน มี รัฐมนตรี เศรษฐกิ จ ขาราชการ
ระดับสูง ตัวแทนจากองค1กรเอกชนชั้นนํา และนักวิชาการ รวมเป:นคณะกรรมการและที่ปรึกษา มี
หนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางสงเสริมการลงทุนของประเทศ
• สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (สกท.) มีหนาที่รับผิดชอบงานประจําที่เกี่ยวกับการ
สงเสริมการลงทุน ทั้งการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment) และการ
สงเสริมการลง
ทุนของไทยในตางประเทศ (Thai Oversea Investment) โดยใหสิทธิและประโยชน1ทั้งดานภาษี
ไดแก การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล การยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาเครื่องจักรและวัตถุดิบ
แ
ล
ะ
การอํานวยความสะดวกดานการลงทุนอื่นๆ ที่ไมใชภาษีดวย เชน การบริการขอมูลเกี่ยวกับการลงทุน
ในประเทศไทย การอนุญาตใหนําคนตางดาว ชางฝCมือและผูชํานาญการเขามาศึกษาลูทางการลงทุน
หรือทํางานในกิจการที่ไดรับสงเสริม การอนุญาตใหตางชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน และการอนุญาตให
สงออกเงินตราตางประเทศ
ปEจจุบัน สกท. มีขาราชการ 195 คน พนักงานราชการ 143 คน และลูกจางประจํา 95 คน
แบงสวนราชการภายในเป:น 10 สํานัก 2 กอง 2 กลุม 6 ศูนย1เศรษฐกิจการลงทุนในภูมิภาค 14 สํานักงาน
เศรษฐกิจการลงทุนในตางประเทศ และ 2 กลุมงานที่ไมไดอยูในโครงสรางตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
ไดแก ศูนย1วีซาและใบอนุญาตทํางานและศูนย1ประสานการบริการดานการลงทุน (One Start One Stop
Investment Center - OSOS)

2. หน(าที่รับผิดชอบและโครงสร(างการบริหาร

สกท. เป:นหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่โดยตรงในการใหการสงเสริมการลงทุน ซึ่งรวมถึงการ
อํานวยความสะดวก และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของแกนักลงทุน โครงสรางการบริหารแบงไดเป:น 2 กลุมงาน
หลัก ไดแก
• กลุมงานที่เกี่ยวข(องกับอุตสาหกรรมโดยตรง (Sector) ไดแก สํานักบริหารการลงทุน 1-4 ที่มี
อํานาจหนาที่เหมือนกันแตแบงการบริหารออกตามหมวดอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ ดังนี้
• โครงสรางการบริหาร:
- สํานักบริหารการลงทุน 1 หมวดเกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตร และหมวดอุตสาหกรรม
เบา
- สํานักบริหารการลงทุน 2 หมวดเหมืองแร เซรามิกส1 โลหะขั้นมูลฐาน และหมวดผลิตภัณฑ1โลหะ
เครื่องจักร และอุปกรณ1ขนสง
- สํานักบริหารการลงทุน 3 หมวดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส1และเครื่องใชไฟฟ~า
- สํานักบริหารการลงทุน 4 หมวดเคมีภัณฑ1 กระดาษ พลาสติก และหมวดกิจการบริการและ
สาธารณูปโภค
• อํานาจหนาที่:
- วิเคราะห1โครงการลงทุนและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใหการสงเสริมการลงทุน บริหารงานการ
ให
สิทธิและประโยชน1แกโครงการที่ขอรับการสงเสริมการลงทุน การใหความคุมครองติดตาม
ตรวจสอบและควบคุมดูแลการดําเนินงานของผูไดรับการสงเสริมใหเป:นไปตามเงื่อนไขการ
สงเสริมการลงทุน
- รวบรวมขอมูลและวิเคราะห1ประเมินผลการลงทุนของโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในเชิง
เศรษฐกิจ
- ศึกษาและวิเคราะห1ขอมูลของอุตสาหกรรมรายสาขาภายใตหมวดอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ และ
เสนอแนะแนวทางการสงเสริมการลงทุนที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมรายสาขา รวมถึง
วิธีการใหสิทธิและประโยชน1ตามที่กฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน บัญญัติใหเป:น
อํานาจ
ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
• กลุมงานสนับสนุนอื่น (Non - Sector) ไดแก สํานัก/กอง/กลุมที่รับผิดชอบงานดานอื่นๆ ของ
สํานักงาน เชน งานนโยบายและยุทธศาสตร1 งานดานการตลาด งานบริการขอมูล งานประชาสัมพันธ1
งานธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานเจรจาความรวมมือและความตกลง
งานสารสนเทศ เป:นตน

3. ที่มาและขอบขายของป&ญหา
• ปEจจุบัน สกท.จัดตั้งมาครบ 50 ปCแลว แตเพิ่งมีการปรับเปลี่ยนนโยบายสงเสริมการลงทุนครั้ง
ใหญเมื่อปCพ.ศ. 2558 ที่ผานมา ซึ่งเปลี่ยนแปลงหลักการและทิศทางการใหสงเสริมการลงทุนไปอยางมาก จาก
เดิมที่เนนการสงเสริมกิจการที่ตั้งในพื้นที่หางไกลและดอยพัฒนา มาเป:นการสงเสริมตามประเภทกิจการที่มี
คุณคาและมีเทคโนโลยีในการผลิต ซึ่งจําเป:นตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานของสํานักงานไปอยางสิ้นเชิง
เมื่อเทียบกับในอดีต อีกทั้งในชวงหลายปCที่ผานมา ปEญหาความไมสงบทางการเมืองสงผลตอเศรษฐกิจไทยอยาง
ตอเนื่อง สกท.
ในฐานะหนึ่งในหนวยงานเศรษฐกิจที่เป:นเครื่องมือสําคัญของรัฐบาลในการกระตุนการ
ลงทุ น ของภาคเอกชนตองผลิ ต นโยบายและมาตรการเฉพาะหนาต างๆ ออกมาในระยะเวลาอั น สั้ น เช น
มาตรการเรงรัดการลงทุน มาตรการสงเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน มาตรการสงเสริม
การลงทุนทองถิ่น ตลอดจนการปรับปรุงแกไขบัญชีประเภทกิจการที่ใหการสงเสริมใหทันสมัยและสอดคลอง
กับบริบทในปEจจุบัน
• สกท, ไดกําหนดวิสัยทัศน1และนโยบายคุณภาพไววา จะสงเสริมการลงทุนที่มีคุณคาทั้งในประเทศ
และการลงทุนของไทยในตางประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน กาวพนการเป:นประเทศที่มีรายได
ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโตอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยหนึ่งในตัวชี้วัดที่กําหนดนั้น ไดแก ความพึงพอใจของผูรับบริการทั้งไทยและตางชาติ โดยมีการจางที่ปรึกษา
เพื่อสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการอยางตอเนื่องทุกปC เพื่อนําผลสํารวจมาประเมินและวางแผนการ
ปรับปรุงระบบงานตางๆ จากผลการสํารวจเมื่อปCพ.ศ. 2558 พบวาคะแนนความพึงพอใจดานบุคลากรมี
คะแนนสูงสุดที่ 7.91 หรือคิดเป:นรอยละ 79.11 แตจะเนนในเรื่องธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
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จุ ด แข็ ง ของสํ า นั กงานฯ ที่ ผู รั บ บริ การแสดงความเชื่ อ มั่ น และเห็ น ว าเจาหนาที่ มีทั ศ นคติ ที่ ค วามมุ งมั่ น ใน
การใหบริการ โดยมีเพียงบางสวนเทานั้นที่จะตองปรับปรุงในเรื่องของทักษะการบริการและอัธยาศัย (Service
Mind)
ผลสํารวจความพึงพอใจจําแนกตามป&จจัยแตละด(าน

• อย างไรก็ ดี เมื่ อพิ จ ารณาลงไปในรายละเอี ย ดของผลการสํ า รวจดานบุ คลากรกอนนํ า มาสรุ ป
คะแนน
เป:นรอยละพบวา ปEญหาที่เกี่ยวกับบุคลากรสวนใหญเกี่ยวของกับศักยภาพของบุคลากรใน สกท. เอง ที่ขาด
องค1ความรูที่จําเป:นในการทํางาน เชน ความรูในนโยบายและมาตรการใหมๆ ของสํานักงานฯ ความรูทั่วไปใน
เชิงธุรกิจ และความรูเชิงลึกในอุต สาหกรรม ขาดเทคนิคการตอบคําถามและทักษะการเจรจาตอรอง การ
บริหารและจัดการความขัดแยง และขาดแนวทางแกไขปEญหาตางๆ ซึ่งมีผูรับบริการแนะนําใหพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ งจํ า นวนมาก หน วยงานเองก็ ไมไดวางระบบฝj กอบรมที่ เ ป: น มาตรฐานเทาที่ ควร เจาหนาที่ ก็มีพื้ น
ฐานความรูความสามารถที่แตกตางกัน สวนใหญที่มีภาระงานมากอยูแลว และไมไดรับโอกาสในการฝjกอบรม
ทําใหขาดความรูความเขาใจที่ดีพอในการนําไปปฏิบัติ ทําใหทั้งหมดนี้กระทบกับคุณภาพการใหบริการของ
เจาหนาที่ไดทั้งสิ้น กอใหเกิดปEญหาความไมพอใจของผูรับบริการตามมาในภายหลัง สงผลเสียตอภาพลักษณ1
ความเป:นมืออาชีพของเจาหนาที่และความนาเชื่อถือของหนวยงานโดยรวม ขอเสนอในงานชิ้นนี้จึงเนนไปที่การ
พัฒนาองค1ความรูที่จําเป:นสําหรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ซึ่งเห็นวาสามารถเสนอแนวทางพัฒนาที่เป:น
รูปธรรมไดมากกวาปEญหาที่มาจากนิสัยหรือพฤติกรรมสวนตัวของแตละบุคคล ซึ่งจะขอไมกลาวถึงในที่นี้
4. ป&ญหาและอุปสรรค : การขาดระบบฝ*กอบรมที่เปนมาตรฐานสําหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของ สกท.
• การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในปEจจุบันมีกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.) ที่รับผิดชอบ
ดูแล ซึ่งมีการจัดอบรมเจาหนาที่ภายในเป:นระยะ การกําหนดหัวขอเรื่องตางๆ ทําโดย กบค. เองและเสนอ
ผู บริ ห ารใหความเห็ น ชอบในแต ละปC และยั ง มี ส วนที่ จั ด เสริ ม ภายใตโครงการบริ ห ารจั ด การความรู
(Knowledge Management – KM) ที่สํานักงานจัดจางที่ปรึกษาจากภายนอกมาชวยดําเนินการ โดยทั้งสอง
สวนนี้พยายามจัดหัวขออบรมใหครอบคลุมทุกกลุมเป~าหมายในสํานักงานฯ เชน การอบรมดานยุทธศาสตร1การ
ลงทุนและนโยบายใหมๆ สิ่งที่ควรรูสําหรับงานวิเคราะห1โครงการ งานเครื่องจักรและวัตถุดิบ การทํางานเป:น
ที ม การบรรยายเชิ ง เทคนิ ค หรื อ อุ ต สาหกรรมเฉพาะ การเขี ย นหนั ง สื อ ราชการ เจ็ ด อุ ป นิ สั ย สํ า หรั บ ผู มี

ประสิทธิผลสูง เป:นตน ซึ่งหัวขอในแตละปCมีความหลากหลายและไมไดมีการกําหนดหลักสูตรเฉพาะหลักๆ
สําหรับเจาหนาที่ในแตละปC มีการกําหนดกลุมเป~าหมายของแตละหัวขอไวคราวๆ แตไมไดบังคับใหเขารวม
และไมมีการติดตามประเมินผลภายหลังการอบรม ทําใหไมทราบวาการฝjกอบรมนั้นบรรลุเป~าประสงค1ที่ตั้งแลว
หรือไม
• สําหรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่นั้น มีระบบ On The Job Training (OJT) สําหรับเจาหนาที่
ใหมและเจาหนาที่ ถูกหมุ น เวี ย นสลั บ ตํ า แหน งงาน หรื อการส งคนไปประจํ า ที่ ศูน ย1 เ ศรษฐกิ จ การลงทุ น ใน
ตางจังหวัดและตางประเทศ ไมมีการ Training หรือ Coaching ที่ไดมาตรฐานและเป:นระบบ ไมมีการกําหนด
ทักษะพื้นฐานที่จําเป:นสําหรับการปฏิบัติงานของของเจาหนาที่ในตําแหนงนั้นๆ เพื่อจัดหลักสูตรอบรมเพิ่มเติม
ให สวนใหญเป:นการสอนงานกันเองตามแตเวลาและโอกาสจะเอื้ออํานวยระหวางเจาหนาที่ดวยกันและกับ
หัวหนาในสายบังคับบัญชา ทําใหมีขอจํากัดอยูที่ทักษะในการถายทอดของหัวหนาหรือเพื่อนรวมงานแตละคน
หลายครั้งตองใชเวลาในการเรียนรูงานนาน และอาจไดรับการถายทอดความรูที่ไมถูกตอง การปฏิบัติงานหรือ
ใหขอมูลแกนักลงทุนจึงหลากหลายขึ้นอยูกับประสบการณ1เฉพาะตัวของเจาหนาที่ สงผลใหการทํางานไมมี
เอกภาพ และกระทบตอความเชื่อมั่นของผูมารับบริการที่ไดรับการปฏิบัติแตกตางกัน
5. องคความรู(ที่เปนประโยชนตอการจัดทําระบบฝ*กอบรมที่เปนมาตรฐานสําหรับพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ สกท.
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะขาราชการระดับชํานาญการนี้ประกอบไปดวยการอบรมภาคทฤษฎีที่
ประเทศไทยเกี่ยวกับภาวะผูนํา หลักการเจรจาตอรอง และการบริหารความขัดแยง ตามดวยภาคการศึกษาดู
งานที่ประเทศญี่ปุeนในหนวยงานภาครัฐและเอกชน 5 แหง ไดแก 1) Cabinet Bureau of Personnel Affairs
(CBPA), Government of Japan หนวยงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบการวางแผนนโยบายดานบุคลากรภาครัฐ
ของญี่ปุeน ความกาวหนาในอาชีพของขาราชการ (Career Path) การแตงตั้งโยกยายขามกระทรวง และการ
ฝjกอบรมผูบริหารระดับสูง 2) บริษัท Mitsubishi Corporation ที่มีขอบขายธุรกิจหลากหลาย ครอบคลุมทั้ง
IT พลังงาน โครงสรางพื้นฐาน โลจิสติกส1 โลหะ เครื่องจักกล รถยนต1 เคมีภัณฑ1 และสินคาอุปโภคบริโภค 3)
บริษัท Aeon Retail ผูนําในธุรกิจคาปลีกอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุeน กับปรัชญาดานการบริการที่เป:นเลิศ 4)
กลุมบริษัท Pasona ผูนําในธุรกิจจัดหางาน บริการใหคําปรึกษาดานการบริหารจัดการ การออกแบบภูมิทัศน1
ที่เสริมสรางบรรยากาศที่ดีภายในสํานักงาน และการบริหารทรัพยากรบุคคล และ 5) มหาวิทยาลัยชิบะ ที่มี
ความโดดเดนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการอยางเต็มความสามารถ ซึ่งความรูที่ไดรับสามารถนํามาปรับใชใหเป:นประโยชน1ตอการจัดทําระบบ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สกท. ไดดังนี้
• การแบงกลุมเปuาหมายสําหรับการจัดหลักสูตรอบรมอยางชัดเจน จากการดูงานในหลายๆ
หนวยงานชองญี่ปุeนพบกวา หัวใจของความสําเร็จในการฝjกอบรมหรือพัฒนาองค1ความรูของเจาหนาที่เริ่มจาก
การแบงกลุมเป~าหมายใหชัดเจน แลวจึงจัดหลักสูตรที่ใหเหมาะสมกับภาระงานของแตละคน

ตัวอยางกลุม Aeon ใหความสําคัญกับการเลือกหลักสูตรอบรมใหเหมาะสมกับระดับความสามารถ
ของพนักงานอย างมาก โดยแต ละหลักสู ตรตองตอบโจทย1ความตองการและความจําเป:นในสายงาน และ
สัมพันธ1กับความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ของพนักงานแตละคนดวย การแบงกลุมพนักงานใชระบบ
การจัดระดับขั้น/ตําแหนง หรือ Grading System มาชวยโดยมีทั้งการสอบวัดระดับสําหรับพนักงานในระดับ
ปฏิบัติการ (Junior & Middle) และการประเมินจากประสิทธิภาพในการทํางานที่ผานมาสําหรับระดับบริหาร
(Senior)
• การจัดหลักสูตรที่ได(มาตรฐานและเปนระบบ ตัวอยางที่ดีในเรื่องนี้ไดแก Cabinet Bureau of
Personnel Affairs (CBPA), Government of Japan หนวยงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบการวางแผนนโยบาย
ดานบุคลากรภาครัฐของญี่ปุeน และมหาวิทยาลัยชิบะ
สําหรับ CBPA นั้นเป:นหนวยงานที่รับผิดชอบดานวางกลยุทธ1นโยบายหลักดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย1ของรัฐบาลญี่ปุeนใหเป:นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการวางกรอบการพัฒนาศักยภาพขาราชการใน
ภาพรวม การฝj กอบรมที่จําเป:น รวมทั้งหลักเกณฑ1การประเมิน ผลไวภายในระยะเวลา 15 ปC โดยแตละ
กระทรวง ทบวง กรมสามารถพัฒนาหลักสูตรเฉพาะของตนภายใตทิศทางที่กรอบใหญที่กําหนดไว
ในสวนของมหาวิทยาลัยชิบะนั้น มีความโดดเดนในการจัดทําหลักสูตรฝjกอบรมที่เป:นมาตรฐานและหลากหลาย
เพื่อใหบุคลากรมีโอกาสไดใชศักยภาพของตนอยางเต็มประสิทธิภาพ มีบุคลากรในสังกัดมากกวา 3,000 คนทั้ง
ในสายวิชาการและบริหาร ในสวนการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค1กร มหาวิทยาลัยมีแผนกบุคคลเป:น
ผูรับผิดชอบวางแผนการฝjกอบรมทั้งหมดใหสอดคลองกับความรับผิดชอบของเจาหนาที่ โดยคณะที่ใหการ
บรรยายไดยกตัวอยางหลักสูตรการอบรมสําหรับผูบริหาร ที่มีการกําหนดกลุมเป~าหมายที่ชัดเจนในระดับและ
สายงานที่แตกตางกัน ชื่อหลักสูตรที่จําเป:นตองไดรับการอบรม และกําหนดกรอบเวลาไวอยางชัดเจน
นอกจากนี้ เพื่อใหตอบโจทย1ความจํ าเป:น ในการทํางาน มหาวิทยาลัยยั งมีการสรางสรรค1
โปรแกรม
ใหมที่ใชในการพัฒนาทักษะบุคลากรมืออาชีพชื่อ “Academic Link Professional Staff Development for
Educational and Learning Support: ALPS Program” เพื่อชวยสนับสนุนทักษะอื่นๆ ของบุคลากรในสาย
งานสนับสนุนใหดียิ่งขึ้น ภายใตโปรแกรมนี้บุคลากรในสายงานตางๆของมหาวิทยาลัยจะไดรับการฝjกอบรม
ทักษะที่จําเป:นสําหรับสายงานของตน สําหรับสายงานบริหารก็จะมีหลักสูตรที่เกี่ยวของกับงานบริหาร การ
แกไขปEญหา การบริหารความเสี่ยง การ Coaching ในสวนของสายวิชาการก็มีการฝjกอบรมเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะการทํางานของบุคลากร (Capacity Development Training) ซึ่งมีทั้งการอบรมในประเทศดาน
ภาษาและอบรมในต างประเทศ ในส วนของพนั กงานที่ ป ฏิ บั ติ ห นาที่ ในโครงการสนั บ สนุ น การเรี ย นรู ของ
นักศึกษาหรือ SULA (Super University Learning Administrator) นั้น จัดเป:นที่ปรึกษาในดานการเรียน
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย มีหนาที่ใหคําแนะนําเรื่องหลักสูตรการเรียน การประกอบอาชีพ ใหคําปรึกษา
การวางแผนชีวิ ต ทุนการศึกษา แนะแนวการศึกษาตอตางประเทศ เจาหนาที่ในโครงการตองมีทักษะการ
สื่อสาร การใหคําแนะนํา การใหคําปรึกษา การตรวจสอบและใหขอมูล การตอรองกับองค1กรตางประเทศ และ

การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ซึ่งการสรรหาเจาหนาที่ในโครงการนี้สวนหนึ่งมาจากบุคลากรในปEจจุบัน ที่ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการเพิ่มเติมภายใต ALPS program
• การจัดให(มีระบบการติดตามและประเมินผล ภายหลังการอบรม ในบางองค1กร เชน Aeon จะจัดให
มี
การประเมินผลศักยภาพของพนักงานในทุกๆปC ทั้งการสอบขอเขียนและสัมภาษณ1 ซึ่งหากผลการสอบหรือ
ประเมินดอยลง ก็สามารถถูกลดระดับลงได ทั้งจากในระดับเดียวกัน (Junior/Middle/Senior) หรือแมกระทั่ง
ขามระดับ (Middle –Junior, Senior – Middle)
• การสนับสนุนการเรียนรู(ทักษะอื่นๆ นอกจากหลักสูตรพื้นฐานแลว กลุม AEON เป:นตัวอยางองค1กรที่
สนับสนุนการพัฒนาทักษะพนักงานในดานอื่นๆ ที่จําเป:นสําหรับการปฏิบัติงานควบคูกันไปดวย เชน หลักการ
วิเคราะห1ปEญหา การจําลองแผนธุรกิจ และการวิเคราะห1ทิศทางตลาด บนหลักการสากลโดยใชสูตรในการ
คํานวณมาชวย เชน Logic Tree , why-why Technique, SWOT, Case Study และ Case Analysis เป:น
ตน นอกจากนี้ ยังเปŠดโอกาสใหพนักงานไดเรียนรูขามสายงานผานการฝjกอบรมตางแผนก (Internal Offering)
ไดอีกดวย
• การอบรมสัมมนารวมกับภาคเอกชน หนวยงานภาครัฐของญี่ปุeนอยาง Cabinet Bureau of
Personnel
Affairs (CBPA) ก็มีการดําเนินการในลักษณะนี้ โดยมีการจัดอบรมรวมกับภาคเอกชนเป:นระยะ ทั้งการจัด
สัมมนาในหองประชุม การออกไปพักคางนอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค1ในการเสริมสรางความเขาใจในการ
ทํางานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน การไดพบปะแลกเปลี่ยนกับภาคเอกชนอยางสม่ําเสมอชวย
เสริมสรางความรูความเขาใจในสภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนแนวคิดในการดําเนินธุรกิจของขาราชการ เป:นอีกวิธี
หนึ่งที่ชวยพัฒนาองค1ความรูใหแกบุคลากรไดเป:นอยางดี นอกเหนือไปจากการอานจากตําราหรือสืบคนเองจาก
อินเตอร1เน็ต
6. ข(อเสนอในการจัดทําระบบฝ*กอบรมที่เปนมาตรฐานสําหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สกท.
• การจัดทําหลักสูตรฝ*กอบรมที่ได(มาตรฐานและเปนระบบ โดยเริ่มจากการกําหนดกลุมเป~าหมาย
หลักใหชัดเจน ซึ่งในระบบราชการการสอบวัดระดับอาจทําไดยาก แตอาจใชการพิจารณาแบงตาม
ระดับขั้น ระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ และกลุมงานที่เกี่ยวของแทน โดยตองประชาสัมพันธ1ใหรับรู
โดยทั่วกัน เพื่อสรางความตระหนักถึงความจําเป:นในการเขารับการฝjกอบรม
ตัวอยางแผนการฝ*กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ระดับ
ตัวอยางหลักสูตร
ระยะเวลา
เปuาประสงค
ปฏิบัติการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม
4 ปC
ใหเจาหนาที่มีความรู
(แนะนําองค1กรในภาพรวม พันธกิจโครงสรางการบริหาร จัดอบรมเป:นระยะ เบื้องตนเพียงพอ
อํานาจหนาที่ของแตละสวนงาน คานิยมองค1กร หลักการ ตลอดเวลาการดํารง สําหรับปฏิบัติงาน
เขียนหนังสือราชการ ภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสาร
ตําแหนง
ตามที่ไดรับ

ระดับ
- Sector
- Non - Sector
ชํานาญการ

- Sector
- Non - Sector
ชํานาญการพิเศษ
- Sector
- Non - Sector

ตัวอยางหลักสูตร
การใหขอมูล Business Manners ตางๆ)
เนนความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
แนะนําแหลงขอมูลสําหรับศึกษาเพิ่มเติม
เนนขอบขายการทํางาน การประสานงานกับสํานัก/กอง
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
การฝjกอบรมที่เนนวิธีการบริหารจัดการตนเอง (เสนทาง
คว า ม ก า ว ห น า ใ น อา ชี พ ก าร ทํ า ง า นเ ป: น ก ลุ ม
ภาษาอั งกฤษ ทั ก ษะการแกปE ญ หา ทั กษะการเจรจา
ตอรอง การพัฒนาศักยภาพของตน)
เนนการพัฒนาความรูเชิงลึกในอุตสาหกรรม สงไปอบรม
เฉพาะทางในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมที่
รับผิดชอบ
เนนการแกไขปEญหาที่พบในสายงานหรือจากการติดตอ
ประสานงานกับสํานัก/กองอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ภาวะผูนําและหลักการบริหารเบื้องตน ทักษะการ
นําเสนอและบรรยาย ทักษะการเจรจาตอรอง
เนนการพัฒนาความรูเชิงลึกในอุตสาหกรรม การสราง
เครือขายกับหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย
เนนการบริหารจัดการในสายงาน
การปฏิสัมพันธ1กับสวนงานอื่นๆ

ผู(อํานวยการ

ภาวะผูนําและหลักการบริหาร ทักษะการนําเสนอและ
บรรยาย ทักษะการเจรจาตอรอง การบริหารบุคลากร
ทักษะการแกปEญหาและจัดการความขัดแยง การอบรม
สัมมนากับภาคเอกชน

ผู(บริหาร

ภาวะผูนําและหลักการบริหาร ทักษะการนําเสนอและ
บรรยาย ทักษะการเจรจาตอรอง การบริหารบุคลากร
ทักษะการแกปEญหาและจัดการความขัดแยง การอบรม
สัมมนากับภาคเอกชน การสรางเครือขาย หลักสูตรนัก
บริหารตางๆ

ระยะเวลา

4-8 ปC
จัดอบรมเป:นระยะ
ตลอดเวลาการดํารง
ตําแหนง

เปuาประสงค
มอบหมาย

ใหเจาหนาที่มีความรู
ความชํานาญเฉพาะ
ทางที่เพียงพอสําหรับ
ปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมาย

8-10 ปC
จัดอบรมเป:นระยะ
ตลอดเวลาการดํารง
ตําแหนง

ใหเจาหนาที่มีความ
เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมาย และ
มีความสามารถใน
การรับมือกับปEญหา
ในสถานการณ1ตางๆ
ไดอยางเหมาะสม
10-15 ปC
ใหเจาหนาที่มีภาวะ
จัดอบรมเป:นระยะ ผูนําและมี
ตลอดเวลาการดํารง ความสามารถเพียงพอ
ตําแหนง
ในการบริหารจัดการ
ผูใตบังคับบัญชา
ตลอดระยะเวลา ใหเจาหนาที่มีภาวะ
การดํารงตําแหนง ผูนําและความ
เชี่ยวชาญในการ
บริหารจัดการองค1กร
และผูใตบังคับบัญชา

• การจัดให(มีระบบติดตามและประเมินผล ภายหลังการอบรมควรจัดใหมีระบบจัดเก็บประวัติการ
อบรม
ของแตละบุคคล ซึ่งสกท. มีการดําเนินการในสวนนี้อยูแลว และระบบการติดตามและประเมินผลดวยวิธีตางๆ
ขึ้นอยูกับรูปแบบการอบรม เชน การทําแบบทดสอบถาม-ตอบ หรือการประเมินผลจากการทดลองปฏิบัติ เป:น
ตน แลวเก็บเป:นคะแนน สําหรับผูที่ผานการประเมินจะไดรับโอกาสเขาอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ตอไป ผลการ

ประเมินนี้จะชวยใหหนวยงานทราบวาการจัดอบรมบรรลุผลตามเป~าประสงค1หรือไม และสรางความตระหนัก
ถึงความจําเป:นในการเขารวมตลอดหลักสูตรและเพิ่มความตั้งใจเรียนรูของเจาหนาที่
• การสนับสนุนการเรียนรู(ทักษะอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากหลักสูตรมาตรฐานที่กลาวไปขางตน
สํานักงานอาจจัดหลักสูตรอบรมอื่นๆ เพิ่มเติมควบคูกันไปตามบริบทและความจําเป:นของสถานการณ1 โดยอาจ
มาจากการในสวนของ สกท. เอง เชน การจําลองสถานการณ1จริงในการบรรยาย การแกปEญหาเฉพาะหนา
การจัดประชุมสัมมนา เป:นตน โดยมีผูเชี่ยวชาญหรือผูรับผิดชอบในสายงานนั้นๆ รวมในการ Coaching หรือ
Mentoring
อีกแนวทางหนึ่งคือ การหาพัฒนาทักษะและองค1ความรูจากประสบการณ1จริงของภาคเอกชน ดวย
ความที่
สกท. มีความรวมมืออยางใกลชิดและพบปะหารือกับภาคเอกชนอยูเป:นระยะ เจาหนาที่ในสํานักบริหารการ
ลงทุนที่ทําหนาที่วิเคราะห1โครงการตองรับฟEงการชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ขอรับการสงเสริมจากผูลงทุน
และมีการไปตรวจที่โรงงานเมื่อมีการนําเขาเครื่องจักรทั้งหมดครบแลว จึงชวยทําใหเจาหนาที่บางสวนมีโอกาส
เห็นกระบวนการทํางานจริง ชวยเสริมสรางความเขาใจในอุตสาหกรรมไดทางหนึ่ง อยางไรก็ดี ยังควรตอง
พัฒนาองค1ความรูในเชิงเทคนิคเหลานี้ใหเป:นระบบและเป:นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยจัดใหมีการฝjกอบรมจาก
วิทยากรที่ มีความรูความสามารถเชื่อถื อได เพื่ อใหมีขอมู ล ที่ เ ป: น กลางและถู กตองสํ า หรับใชประกอบการ
พิจารณาของเจาหนาที่ นอกเหนือไปจากความรูที่เก็บเกี่ยวเองจากผูประกอบการโดยตรง

คุณภาพชีวิตการทํางานในกรมป/าไม(
อารียาพัชร เพชรรัตน
นักวิชาการป8าไมชํานาญการ
กรมป8าไม
ที่มา/ความสําคัญของป&ญหา
กรมปeาไม เป:นหนวยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรปeาไม มีภารกิจที่หลากหลาย ทั้งใน
ดานการป~องกันรักษาปeา การจัดการที่ดินปeาไม การฟŽ•นฟูทรัพยากรปeาไม การสงเสริมการปลูกปeาเชิงเศรษฐกิจ
การส งเสริ ม การมี ส วนร วมจั ด การทรั พยากรปe าไมในรู ป แบบปe า ชุ มชน ปe า ในเมื อง วนเกษตร และอื่ น ๆ
การอนุญาตและการบริการ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการและใชประโยชน1
ทรัพยากรปeาไม ซึ่งงานตาง ๆ เหลานี้ จะสําเร็จไดตองอาศัยบุคลากรผูมีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
เพราะประสบการณ1ในการทํางานที่สั่งสมมาอยางยาวนานจะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อยางไรก็ตาม ปEจจุบันกรมปeาไมกําลังประสบปEญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ
เนื่ องจากองค1 กรกํ า ลั งเขาสู ภาวะเกษี ย ณอายุ ราชการของบุ คลากร ทั้งบุ คลากรผูเกษี ย ณอายุต ามกํ า หนด
ระยะเวลาแตละปC โดยองค1กรมิไดรับอัตรากําลังกลับคืนมา และผูที่มีความประสงค1จะเกษียณอายุกอนกําหนด
ซึ่งผูเกษียณอายุกลุมหลัง ถือเป:นผูที่มีศักยภาพในการทํางาน สามารถถายทอดองค1ความรูใหแกบุคลากรรุน
ใหม และทํ า ประโยชน1ใหแกองค1กรไดอี กยาวนาน การขาดแคลนอั ตรากํา ลั งผู มี ความชํา นาญงานในเวลา
อันไมเหมาะสม ยอมกอใหเกิด ปEญหาตอประสิทธิภาพและประสิ ทธิผ ลในการปฏิ บัติภ ารกิ จของกรมปe าไม
จึ ง ถื อ เป: น สิ่ ง สํ า คั ญ และจํ า เป: น อย างยิ่ ง ที่ ก รมปe า ไมจะตองรั ก ษาอั ต รากํ า ลั ง ใหคงอยู กั บ องค1 ก รนานที่ สุ ด
เพื่อการบรรลุเป~าหมายขององค1กรที่วางไว
ดวยเหตุนี้ กรมปeาไมจึงตองมีมาตรการในการแกไขปEญหาดังกลาว โดยสรางแรงจูงใจใหบุคลากร
มีความผูกพันตอองค1กร มีความเต็มใจที่จะทุมเทกําลังกาย กําลังใจในการปฏิบัติงาน ไมเกิดความรูสึกตองการ
ละทิ้งองค1กรไป ซึ่งการสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากร สามารถทําไดหลายแนวทาง การปรับปรุงคุณภาพชีวิต
การทํางาน และการสรางสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ก็เป:นแนวทางที่สามารถทําไดงาย หากบุคลากรรูสึก
วามีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ยอมปรารถนาอยูในองค1กร และสามารถเอื้อประโยชน1อยางสูงสุดใหกับองค1กร
และประเทศชาติตอไป
แนวคิดในเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางาน ที่ได(รับจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ/น
1. การศึกษาดูงานสํานักบุคลากรประจําสํานักนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุeน (Cabinet Bureau
of Personnel Affairs: CBPA) ซึ่งเป:นหนวยงานที่มีหนาที่ในการวางนโยบายดานการบริหารทรัพยากรมนุษย1
ของหนวยงานราชการในประเทศญี่ปุeน คัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถเขามาทํางานในแตละกระทรวง และ
จัดฝjกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะใหแกบุคลากร รวมทั้งนําเสนอรายชื่อขาราชการในสวนอํานวยการและบริหาร

แกคณะรัฐมนตรี เพื่อเขารับการคัดเลือกเป:นผูบริหารระดับกลางและระดับสูงตอไป สําหรับแนวคิดสําคัญที่
ผูเขียนไดรับจากการดูงานที่ CBPA ก็คือ การจัดทําเสนทางกาวหนาในอาชีพ (Career Path) เพื่อการพัฒนา
และเตรียมความพรอมของขาราชการ นอกจากนี้ยังมีการกําหนดหลักสูตรฝjกอบรมที่เนนการจัดโครงการ
ฝjกอบรมรวมกันกับภาคเอกชน เพื่อศึกษาความตองการของภาคเอกชน และหามาตรการรวมกันในเพื่อให
หนวยงานราชการสามารถตอบสนองความตองการดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. บริษัท Mitsubishi Corporation เป:นองค1กรธุรกิจระดับสากล ที่ดําเนินธุรกิจที่หลากหลาย
ภายใตปรัชญาขององค1กร 3 ประการที่บัญญัติขึ้นตั้งแตปC พ.ศ. 2477 คือ 1) ความรับผิดชอบขององค1กรตอ
สังคม 2) ดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย1และเป:นธรรม และ 3) ขยายธุรกิจโดยมีพื้นฐานอยูในมุมมองสากล
อยางรอบดาน สําหรับแนวคิดที่โดดเดนในการสรางแรงจูงใจในการทํางาน ก็คือ การสรางแรงจูงในในการ
ทํางานโดยการปลูกฝEงปรัชญาองค1กร 3 ประการใหกับพนักงานและบริษัทในเครือ รวมทั้งนโยบายที่สนับสนุน
ใหผูหญิงมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงบริหารโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการทํางานและความทุมเทใหกับ
งานเป:นหลัก การชวยเหลือสตรีที่ตั้งครรภ1หรือมีบุตรมีความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน และเปŠดโอกาส
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ทุกระดับไดมีโอกาสพัฒนาและกาวหนาในอาชีพโดยมีการจัดอบรมอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับตําแหนง
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาสมรรถนะใหกับบุคลากรระดับ Staff โดยใชวิธีการฝjกอบรมในขณะปฏิบัติงาน
(On-the-Job Training : OJT) ระบบการสอนงาน (Coaching) และระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)
3. การศึกษาดูงาน AEON Retail CO., LTD. ซึ่งประกอบธุรกิจคาปลีกและอื่นๆ หลายประเภท
อาทิ ศูนย1การคา รานขายยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน อสังหาริมทรัพย1 การฌาปนกิจ การคนควาวิจัย
และพัฒนา เกษตรและการแปรรูป AEON ดําเนินกิจการใน 13 ประเทศ รวมทั้งในประเทศไทย คือบริษัท
อิออน (ไทยแลนด1) จํากัด เป:นธุรกิจคาปลีก คือ MaxValu และ MaxValuTanjai และบริษัท อิออน ธน
สินทรัพย1 (ไทยแลนด1) จํากัด (มหาชน) ใหบริการดานการเงินและสินเชื่อ สิ่งที่นาสนใจในการดูงานครั้งนี้ คือ
กลุมบริษัท AEON ใหความสําคัญกับคนเป:นอยางมาก เห็นไดจากปรัชญาขององค1กรที่วา “ลูกคาสําคัญที่สุด”
ในการดําเนินธุรกิจทุกอยางจึงดูความตองการของลูกคาเป:นสําคัญ แลวหาวิธีการใหลูกคาพึงพอใจมากที่สุด
ดังนั้น ในการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานจึงคํานึงในเรื่องการมีจิตบริการ (Service Mind) เป:นสิ่งที่สําคัญ
ที่สุด รวมทั้งการจัดหลักสูตรฝjกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับพนักงานใหสอดคลองกับความตองการและ
ความจําเป:นในสายงาน และสัมพันธ1กับความกาวหนาในสายงาน (Career Path) ของพนักงานแตละคนหรือ
แตละระดับ ซึ่งแบงเป:น 3 ระดับ คือ 1) ระดับ Junior เชน ผูจัดการฝeาย ผูชวยผูจัดการฝeาย พนักงานรานคา
ในระดับนี้ พนักงานใหมจะไดรับการปฐมนิเทศใหทราบถึงปรัชญาองค1กร วัฒนธรรมองค1กร ขอบขายการ
ทํางานในหนาที่ของตน 2) ระดับ Middle เชน ผูชวยผูจัดการหาง หลังจากพนักงานมีประสบการณ1 3 ปC
จะไดรับการฝjกทักษะเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น เชน อบรมดานการบริหารจัดการใน AEON Business School
ซึ่งประกอบดวยหลักสูตรที่หลากหลาย เชน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินการบัญชี ผูจัดการรานคา
และ 3) ระดับ Senior เชน ผูจัดการหาง ผูจัดการทั่วไป จะไดรับการพัฒนาทักษะที่จําเป:นสําหรับผูบริหาร
นอกจากนี้สิ่งที่นาสนใจคือ การเปŠดโอกาสใหพนักงานไดเรียนรูขามสายงาน (Internal Offering) และเมื่อผาน

เกณฑ1การประเมินพนักงานสามารถยายไปปฏิบัติงานจริงในสายงานใหมได รวมทั้ง มีระบบ Online Learning
แนะนําหนังสืออานใหกับพนักงานที่ตองการพัฒนาความรูใหมๆ และสนับสนุนทุนฝjกอบรมแกพนักงานที่มี
คะแนนภาษาอังกฤษผานเกณฑ1ที่กําหนด
4. มหาวิทยาลัยชิบะ (Chiba University) มีการวางแผนการฝjกอบรมใหแกบุคลากรทุกระดับ
ตั้งแตบุคลากรใหม บุคลากรในสายงานบริหาร รวมทั้งผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และมีความโดดเดน
ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพขึ้นมาใหมเพื่อสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา (Super University
Learning Administrator: SULA) โดยการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในดานการสื่อสาร การให
คําแนะนํา มารยาทในการปฏิบัติงาน การแกปEญหาเฉพาะหนา และความสามารถดานภาษาอังกฤษ มาปฏิบัติ
หนาที่ เป:น SULA ปEจจุบันมี SULA 2 ทาน และมีแนวโนมวาเป:นโครงการที่มีประโยชน1และจะไดรับ
การตอบรับที่ดีจากนักศึกษา
5. จากการเรียนรูจาก บริษัท Pasona Group ซึ่งมีความโดดเดนและมีความคิดสรางสรรค1
ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับอาคาร ทั้งที่เป:นสวนลอยฟ~า ผนังกุหลาบเลื้อย นาขาว สวนมะเขือเทศ ซึ่งพื้นที่สี
เขียวในอาคารเหลานี้ ไมเพียงแตจะสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานแลว ยังเป:นแหลงเรียนรูใหกับประชาชน
ทุกเพศทุกวัย และสรางอาชีพรวมถึงสรางแรงจูงใจใหคนวัยหนุมสาวหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมรูปแบบ
ตางๆ ที่ดูเหมือนวาจะไมยุงยากและสามารถผสมกลมกลืนเขากับยุคสมัยปEจจุบันไดเป:นอยางดี
ข(อเสนอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานในกรมป/าไม(
บุคลากรในองค1การจะปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ ตองมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี
การสรางคุ ณภาพชี วิ ตการทํ างานจึ งเป: นสิ่ งที่ จํ าเป: นและมี ความสํ าคั ญอย างยิ่ ง ซึ่ งนํ าไปสู ประสิ ทธิ ภาพและ
เกิดการเพิ่มผลผลิตขององค1กรในที่สุด ผูเขียนจึงนําแนวคิดที่ไดจากชั้นเรียน รวมทั้งการศึกษาดูงานในประเทศ
ญี่ปุeน มาประยุกต1ใชกับกรมปeาไม โดยมีความเห็นวา กรมปeาไมควรสรางกลไกของการทํางาน เพื่อสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตการทํางานใหบุคลากรในองค1กรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน และสรางแรงจูงใจใหเกิ ดความตองการ
ทํางาน ดังนี้
1. สรางแรงบันดาลใจและคุณคาของงาน
1.1. ควรสรางใหบุคลากรในกรมปeาไมมีแรงบันดาลใจ โดยเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพของ
ผูนํา กลาวคือ ผูนําที่ดีควรเป:นผูนําที่มีความสามารถนําองค1กรไดอยางเกงกาจ รับฟEงความคิดเห็นของบุคลากร
ในองค1กร สงเสริมการทํางานและกําหนดทิศทางการทํางานขององค1กรไดอยางชัดเจน สรางขวัญและกําลังใจ
ของบุคลากรไดเป:นอยางดี
1.2. กรมปeาไม ตองทําใหบุคลากรรูสึกวางานของเขามีคุณคา และรูสึกวาชีวิตมีความหมาย
เกิดประโยชน1ตอหนวยงานและสวนรวม ตามวิสัยทัศน1ของกรมปeาไมที่กลาววา “กรมปeาไม เป:นหนวยงานหลัก
ในการบริหารจัดการทรัพยากรปeาไมเพื่อประโยชน1สูงสุดของประเทศชาติ” โดยการหลอหลอมวัฒนธรรมที่ดี
ใหแกคนในองค1กร เพื่อสรางคานิยมรวมและพฤติกรรมรวมขององค1กร โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกฝEงคานิยม
หลัก I AM RFD ซึ่งไดแก I = Intellectual การปฏิบัติงานอยางชาญฉลาด A = Activeness การปฏิบัติงาน
เชิงรุก M = Open Mind การเปŠดใจกวาง R = Responsibility มีความรับผิดชอบ F = Faith มีการรักษา

คํามั่นสัญญา และ D = Development ใฝeเรียนรูและพัฒนาตนเอง ใหแกบุคลากรใหม โดยคงไวซึ่งวัฒนธรรม
ดังกลาวตลอดชวงชีวิตการทํางาน เชนเดียวกับ บริษัท Mitsubishi Corporation ใชปรัชญาขององค1กรที่
บัญญัติขึ้นตั้งแตปC พ.ศ. 2477 มาจนถึงปEจจุบัน
1.3. ตองทํ าใหบุ คลากรเกิ ด ความรู สึ กว าเขาไดทํ า งานที่ ต รงกั บ ความสนใจและความรู
ความสามารถ ไดทํ า งานมี ความทาทาย มี อิสระในการตั ด สิน ใจและสามารถแสดงศั กยภาพไดอย างเต็ มที่
รวมทั้งตองเปŠดโอกาสใหพนักงานไดเรียนรูขามสายงาน (Internal Offering) และเมื่อผานเกณฑ1การประเมิน
พนักงานสามารถยายไปปฏิบัติงานจริงในสายงานใหมได เชนเดียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย1ของบริษัท
AEON
2. สรางความกาวหนาในสายอาชีพและเปŠดโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะ
2.1. มี Feedback ของงานที่ทํา เพื่อใหบุคลากรสามารถนํา Feedback นั้นมาปรับปรุง
และพัฒนาการทํางาน และควรจัดทําเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career path) เพื่อใหบุคลากรมองเห็น
เสนทางและโอกาสความกาวหนาของตน และสรางโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การพัฒนา
ความรูที่เกี่ยวกับหนาที่รับผิดชอบ ทั้งนี้อาจโดยใชวิธีการฝjกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On-the-Job Training:
OJT) ระบบการสอนงาน (Coaching) และระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ตามความเหมาะสม รวมทั้งเปŠดโอกาส
ใหบุคลากรไดเรียนรูและพัฒนาความรูที่นอกเหนือจากงานที่ทําประจํา
2.2. ในการพัฒนาหลักสูตรฝjกอบรมของกรมปeาไม ตองเปŠดโอกาสใหเอกชนเขามามีสวน
รวมแสดงความคิดเห็นและคํานึงถึงความตองการของภาคเอกชนดวย โดยเฉพาะหนวยงานหรือสํานักที่มีหนาที่
หลักในการบริการประชาชน เชน สํานักอนุญาต สํานักสงเสริมการปลูกปeา สํานักจัดการปeาชุมชน สํานักวิจัย
และพัฒนาการปeาไม สวนเพาะชํากลาไม
2.3. ควรนําระบบ SULA ของ มหาวิทยาลัยชิบะ มาประยุกต1ใชในหนวยงานของกรมปeาไม
ที่ทําหนาที่บริการประชาชน เป:นหลัก โดยการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถมีจิตบริการมาเขาโครงการ
หรืออบรมเพื่อทําหนาที่เป:นที่ปรึกษาใหแกผูรับบริการตางๆ ของกรมปeาไม
3. สรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหการทํางานมีคุณภาพและความสัมพันธ1อันดีในองค1กร
3.1. สรางสภาพแวดลอมที่ ส งเสริ ม และเอื้ อ อํ า นวยต อการทํ า งานของบุ ค ลากร เช น
นําแนวคิดของบริษัท PASONA มาเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณอาคาร เพื่อสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี
รวมทั้งในการสงเสริมใหคนในสังคมเมืองเห็นความสําคัญของพื้นที่สีเขียว เป:นแรงจูงใจใหเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในเมือง ซึ่งเป:นภารกิจหนึ่งของกรมปeาไม
3.2. ควรส งเสริ มการทํา งานเป:น ที ม จั ดอบรมในรูป แบบของการสั มมนาเชิ งปฏิ บั ติ การ
(Workshop) เพื่อใหมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจรวมกัน มีการจัดกิจกรรมที่สรางความเป:นอันหนึ่ง
อันเดียวกันอยางสม่ําเสมอ เชน กิจกรรมปลูกปeา หรือจัดการแขงกีฬาภายในประจําทุกปC เพื่อเสริมสราง
ความสามั ค คี แ ละความสั ม พั น ธ1 อั น ดี ต อกั น ช วยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ทั้ ง ในการปฏิ บั ติ ง านและการอยู ร วมกั น
รวมทั้งไดมีโอกาสปฏิสัมพันธ1ระหวางพนักงานและผูบริหาร

4. สรางสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน
4.1. เนื่ อ งจากเราทุ ก คนต างตองการทั้ ง ชี วิ ต ส วนตั ว ที่ ดี แ ละขณะเดี ย วกั น ก็ ต องการ
การทํางานที่ดี ดังนั้นจึงจําเป:นอยางยิ่งที่จะตองมีการกําหนดเวลาในการดําเนินชีวิตใหมีสัดสวนที่เหมาะสม
สําหรับงาน ครอบครัว สังคม และตนเอง แมวากรมปeาไมไดมีการใชมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติหลายอยาง
เพื่อสรางเสริมความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน ของบุคลากร แตปEจจุบัน ในกรุงเทพมหานครกําลังเกิด
ปEญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะที่ตั้งของกรมปeาไมซึ่งเป:นบริเวณการกอสรางรถไฟฟ~าสายสีเขียว เกิดปEญหา
อยางรุนแรง จนทําใหบุคลากรสวนใหญตองรีบเดินทางมาทํางานตั้งแตเชาตรูและเดินทางกลับในเวลาค่ําเพื่อ
หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด ทําใหเกิดความเหนื่อยลาและสูญเสียเวลาที่ใชกับครอบครัวหรือสวนตัวไป ดังนั้น
กรมปe า ไมควรพิ จ ารณาในเรื่ อ งของการเหลื่ อ มเวลาการทํ า งาน คื อ กํ า หนดเวลาเขาและเลิ ก งานใหมี
ความยืดหยุนตามความเหมาะสมของแตละคนและงาน โดยใหมีจํานวนชั่วโมงการทํางานเทาเดิม สงผลใหมี
เวลาวางสามารถแบงเวลาใหกับเรื่องสวนตัวและงานไดอยางเหมาะสม
4.2. ควรใหการช วยเหลื อสตรี ที่มีบุ ตรมี ความสมดุ ล ระหว างชีวิ ต กั บ การทํ า งาน เช น
ใหการสนับสนุนเรื่องสถานรับเลี้ยงเด็ก ซึ่งจะชวยใหกลุมสตรีเหลานี้ไมมีความกังวลขณะทํางาน และสามารถ
ทํางานไดอยางเต็มที่ เชนเดียวกับ วิธีการของ Pasona ที่มีสถานเลี้ยงเด็กใหกับพนักงานเพื่อสนับสนุนใหสตรี
ที่มีบุตรไดมีโอกาสทํางานมากขึ้น
นอกจากนี้ ตัวบุคลากรเอง ก็ตองทําใหเกิดสมดุลยภาพระหวางชีวิตสวนตัวกับการทํางาน กลาวคือ
เราตองรักษาสุขภาพใหแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ การมีสุขภาพจิตที่ดี ไมเครียด จิตใจผองใส รูจักผอนคลายตอ
สิ่งตางๆ มีความยืดหยุนในการทํางาน รูจักบริหารปEญญาทางอารมณ1 (EQ) ฝjกใหมีตัวควบคุมอยูภายใน คือ
รับผิดชอบต อตนเอง ไมทิ้งวั ฒนธรรมไทยที่ดีงาม เชน ออนนอมถอมตน สุ ภาพออนโยน มีน้ํ าใจ ขยัน อดทน
มี สั นติ และใหอภั ย นอกจากนี้ การไดอยู ในสั งคมที่ ดี มี ความรั กสามั คคี เอื้ อเฟŽ• อเผื่ อแผ กั น แบ งปE นสิ่ งดี ๆ
ความรูสึกดี ๆ ใหกับคนรอบขาง หมั่นศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งเราตองปลูกฝEงใหตัวเราเองมีความ
มุงมั่นที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จตามเป~าหมายที่ตั้งไว และมีความภูมิใจที่ไดปฏิบัติงานในกรมปeาไม

