
ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารงานบุคคลที่เหมาะส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ชื่อผู้วิจัย นายธนากร  มูลพงศ์   
ปีท่ีท ำวิจัย ได้รับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา  ณ สงขลา ประจ าปี พ.ศ. 2549 
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง ส านักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล  ส านักงาน ก.พ. 

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการบริหาร ความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ  
มาอิงฐานความรู้ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ความ
เปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ฯลฯ ต่างเป็นโจทย์ที่ยากและท้าทายส าหรับ  
ทุกองค์การในปัจจุบัน ที่จ าต้องเผชิญและยากที่จะหลีกเลี่ยง เดิมพันของหมากเกมนี้สูงถึงขั้นการแลกด้วย  
ความอยู่รอดขององค์การ ค าถามท่ีว่า ท าอย่างไร องค์การจะสามารถเป็นผู้ชนะในการแข่งขันอย่างรุนแรงนี้ได้ 
ค าตอบที่ได้ คือ “ทรัพยากรมนุษย์ผู้มีวุฒิสามารถสูง” (Talent) จะเป็นตัวจักรส าคัญที่จะขับเคลื่อนองค์การ 
ให้สามารถฟันฝ่าความท้าทายที่ก าลังเผชิญอยู่ได้ 

ส านักงาน ก.พ. ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของผู้มีวุฒิสามารถสูงและตระหนักถึงอรรถประโยชน์ที่
จะเกิดขึ้นจากระบบการบริหารผู้มีวุฒิสามารถสูงในทางที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันให้เกิดขึ้นกับระบบราชการ จึงได้น า “ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง” (HiPPS) มาใช้กับ 
ส่วนราชการน าร่อง 4 แห่ง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
และส านักงาน ก.พ. ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา  

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของข้าราชการทั้งจากกลุ่มผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และกลุ่มข้าราชการพลเรือนทั่วไป เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานบุคคลที่เหมาะสม
ส าหรั บกลุ่ ม ข้ า ร าชการพล เ รื อนผู้ มี ผลสั มฤทธิ์ สู ง  โ ดยมุ่ ง เน้ น ในด้ านการจั ด เตรี ยมก า ลั งคน  
การสรรหา และการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีในการด าเนินการ พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการของ
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และสุดท้ายคือ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดความส าเร็จของ
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในระบบราชการไทย  

 ผู้วิจัยอาศัยวิธีการศึกษาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
กับกลุ่มผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากทั้งส่วนราชการน าร่อง 4 แห่ง กรมราชทัณฑ์ 
และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการ
ก าหนดนโยบาย และผู้รับผิดชอบโครงการ HiPPS นอกจากนั้นผู้วิจัยใช้การออกแบบสอบถามเพ่ือส ารวจถึง
รูปแบบที่เหมาะสมของการบริหารผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และปัจจัยที่จะส่งผลต่อความส าเร็จต่อระบบ HiPPS  
จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและผู้ที่เกี่ยวข้อง (พ่ีเลี้ยงและหัวหน้างาน) และ 
กลุ่มข้าราชการพลเรือนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 100 คน    
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 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและข้าราชการพลเรือนทั่วไป เห็นพ้องกัน 
ในเรื่องรูปแบบการวางแผนก าลังคน โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง การพบปะหารือระหว่างฝ่ายบริหารและหัวหน้า
หน่วยงานฝ่ายต่างๆ เพ่ือร่วมวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงอย่างใกล้ชิดเป็นประจ า และควรมี
การทบทวนและประเมินยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเป็นประจ าทุกปี อีกทั้ง
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การจะต้องมีหน้าที่หลักในการน าแผนการบริหารข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์
สู ง ไปสู่ ก ารปฏิบั ติ  พร้ อมทั้ ง ต้ องสวมบทบาทในการ เป็ นผู้ สนับสนุน เครื่ อ งมื อและทรัพยากร 
ที่จ าเป็นต่อการบริหาร  

ด้านการสรรหาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มเห็นพ้องกันว่า หัวหน้า
งานควรมีบทบาทส าคัญในการรับรองและประเมินศักยภาพของผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาอยู่ในกลุ่ม
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และที่ส าคัญในการประเมินคัดเลือก ผู้สมัครทุกคนควรได้รับทราบผลการประเมินย้อนกลับ 
(Feedback) พร้อมกับค าชี้แนะที่เป็นประโยชน์ เพ่ือพวกเขาเหล่านั้นจะได้น าไปพัฒนาปรับปรุงตนเองต่อไป 
ในส่วนของเครื่องมือในการสรรหานั้น ทั้งสองกลุ่มเห็นพ้องกันว่า ควรจะใช้การวิเคราะห์ผ่าน Performance & 
Potential Grid Analysis และแบบประเมินเชาวน์อารมณ์ EQ มาใช้ในการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ามาสู่
ระบบ HiPPS มากที่สุด   

ส าหรับการใช้ประโยชน์และการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น  
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันอย่างสูงในการให้ผู้บริหารร่วมวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพร่วมกับกลุ่ม
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง   

ส่วนปัจจัยส าคัญที่จะเอ้ือต่อระบบการบริหารข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงให้ประสบผลส าเร็จนั้น
พบว่า ภาวะผู้น าและเทคโนโลยีเป็นสองปัจจัยส าคัญในมุมมองของกลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่จะส่งผล
ให้ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงประสบผลส าเร็จ ส่วนกลุ่มข้าราชการพลเรือนทั่วไปเห็นว่า ภาวะผู้น า  
การสื่อสารภายในองค์การ เทคโนโลยี วัฒนธรรมองค์การ และโครงสร้างขององค์การที่แบนราบจะเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะเอ้ือต่อความส าเร็จในการบริหารระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

ส าหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบ ได้แก่ องค์การน าร่องต้องการทราบความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคต
ของระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พี่เลี้ยงที่ไม่มีเวลาสอนงาน ระบบการคัดเลือกไม่ได้สะท้อนความสามารถ
ตามสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัแต่ละระดับต าแหน่งอย่างแท้จริง เป็นต้น 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าข้อเสนอแนะต่อระบบการบริหารข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงแก่
ผู้บริหาร ไว้ดังนี้ 

 1. ในการวางแผนก าลังคน หน่วยราชการที่จะประยุกต์ใช้ระบบ HiPPS นั้น ควรมีความพร้อมทั้ง
ด้านบุคลากรและทรัพยากร กล่าวคือ ทุกภาคส่วนในองค์การต้องเข้าใจและเห็นพ้องถึ งความจ าเป็นที่จะต้อง
น าเอาระบบ HiPPS มาใช้ ทั้งในส่วนผู้บริหารระดับสูงที่จะเป็นผู้สนับสนุนให้ระบบสามารถขับเคลื่อนไปได้ 
และในส่วนของหัวหน้างานที่ถือเป็นเสาหลักและเป็นบุคคลส าคัญส าหรับระบบ HiPPS ที่ต้องท างานร่วมกับ
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ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอยู่ตลอดเวลา เพ่ือที่จะวางแผนกลยุทธ์เพ่ือบริหารข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ในองค์การ ส่วนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทไปสู่การเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหารระดับสูง
และหัวหน้างาน รวมถึงการยกระดับตนเองไปสู่การเป็นหุ้นส่วนในการก าหนดกลยุทธ์ร่วมภายในองค์การ 
(Business Partner) กับผู้บริหาร นอกจากนี้หน่วยราชการควรวางแผนเพ่ือสร้างกลยุทธ์ให้หน่วยงานของตน 
เป็นองค์การที่มีระบบการบริหารจัดการที่โดดเด่น และสามารถดึงดูดให้คนเก่งอยากเข้ามาร่วมงานกับองค์การ 
หรืออาจกล่าวได้ว่า ท าอย่างไรระบบราชการจะสร้างตนเองให้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคนเก่งให้เข้ามาสู่
ระบบราชการ (Employer of Choice) เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัจจุบันระบบราชการต้องแข่งขันในการ 
แย่งชิงคนเก่งกับภาคเอกชน หรือแม้แต่หน่วยงานราชการด้วยกันเอง  

 2. ในการสรรหาข้าราชการเข้ามาสู่ระบบ HiPPS นั้น บุคลากรผู้มีส่วนรับผิดชอบในการสรรหา
บุคลากรเข้ามาสู่ระบบ HiPPS นั้น จ าต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในวัตถุประสงค์ของระบบ HiPPS  
ในองค์การของตนก่อน จากนั้นจึงจะเริ่มกระบวนการสรรหาผู้ที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของระบบและ
องค์การ ในระยะเริ่มต้นของการสรรหา เห็นควรให้หัวหน้างานเป็นผู้กลั่นกรอง ประกัน และรับรองใน
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครก่อนเข้าสู่ระบบ และการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพ่ือคอยถ่วงดุลการสรรหาจาก
หัวหน้างานอีกชั้นหนึ่ง ในระยะต่อไปอาจเริ่มน าแนวคิดสมรรถนะ (Competency) มาใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือ
คัดเลือกผู้ที่จะเข้าสู่ระบบเป็นการถาวรต่อไป นอกจากนี้ผู้วิจัยเห็นควรที่จะเสนอให้มีการน าเอาการประเมิน
สมรรถนะบุคคลแบบ 360 องศามาใช้ร่วมด้วย เพื่อเป็นการประกันความเบี่ยงเบนอันเกิดจากอคติ ในการ
ประเมินฝ่ายเดียวจากผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ผลจากการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า ประเด็นเรื่อง ความมั่นคง
ทางอารมณ์ (EQ) เป็นหนึ่งในล าดับต้นๆ ในความคาดหวังที่มีต่อตัวข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงอีกด้วย ดังนั้น 
ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ระบบ HiPPS ต้องค านึงถึงประเด็นนี้ด้วย เพ่ือที่ข้าราชการในระบบ HiPPS  
จะได้ชื่อว่า “เป็นผู้เปี่ยมไปด้วยความสามารถและถึงพร้อมด้วยวุฒิภาวะ” หลังจากนั้นจึงค่อยๆ สร้างและ
พัฒนาจุดเด่นเหล่านั้นให้กลายเป็น “Leadership Brand” ขององค์การได้ในท้ายที่สุด 

 3. ในการบริหารข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า  
3.1 เมื่อได้ข้าราชการเข้าสู่ระบบ HiPPS แล้ว หัวหน้างานและตัวข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

ควรร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาตนเองและแผนพัฒนาอาชีพ พร้อมทั้งร่วมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดโปรแกรม
การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล  

3.2 หัวหน้างานและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ควรร่วมกันจัดหาพ่ีเลี้ยง โดยอาจต้องมีการ
ฝึกอบรมและการสร้างสิ่งจูงใจให้พี่เลี้ยงปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ และในระยะยาว 
ควรน าเอาแนวคิดสัญญาใจ (Psychological Contract) มาประยุกต์ใช้ อาทิ การสร้างความผูกพันร่วม
ระหว่างพ่ีเลี้ยงกับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง หรือการสร้างความสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบ Formal and 
Informal Mentoring ระหว่างพี่เลี้ยงกับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  

3.3 การรักษาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงให้อยู่ในระบบนั้น ผู้วิจัยขอประยุกต์ใช้แนวคิด
สัญญาใจมาใช้เสริม นอกเหนือจากประเด็นในเรื่องค่าตอบแทน ตัวอย่างเช่น หน่วยราชการควรจัดตาราง
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ท างานที่ยืดหยุ่นให้กับข้าราชการในระบบ HiPPS การสร้างสภาวะแวดล้อมของการท างานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
แบ่งปันความรู้ การประยุกต์ใช้แนวคิดการสร้างสมดุลระหว่างการท างานและคุณภาพชีวิต และการมอบโอกาส
และความท้าทายในการพิสูจน์ความสามารถแก่ข้าราชการในระบบ HiPPS เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้วิจัยมองว่า ส าหรับ
ระบบราชการ ค่าตอบแทนอาจจะไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะดึงดูดให้ข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูงคงอยู่กับ
ระบบราชการ แต่ถ้าหากประยุกต์แนวคิด “สัญญาใจ” มาใช้ ผู้วิจัยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นเครื่องมืออัน
ทรงพลังและทรงประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพ่ือที่
พวกเขาเหล่านั้นจะได้คงอยู่กับระบบราชการไทยสืบไป  

 

  
 


