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บทคัดยอ 
โครงการศึกษาเพื่อวางระบบการพัฒนาขาราชการแหงอนาคตไดจัดทําขึ้นเพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดย (1) คัดเลือกประเทศที่เปนตัวอยาง
ที่ดี 15 ประเทศ เพ่ือศึกษาระบบการพัฒนาขาราชการของประเทศเหลานี้ (2) จัดทําแบบ
สํารวจความคาดหวังตอขาราชการแหงอนาคตและความตองการในการพัฒนาและฝกอบรม
ของผูมีสวนไดเสีย (3) สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักวิชาการและเปนอนุกรรมการพัฒนา
ขาราชการพลเรือนของสํานักงาน ก.พ.เพื่อรับทราบความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะในการ
พัฒนาขาราชการพลเรือนแหงอนาคต (4) ศึกษาดูงานในและตางประเทศเพื่อเยี่ยมชมระบบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ดี และ (5) ประชุมกลุมยอยโดยมีตัวแทนผูบริหารงานดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยประจํากระทรวงตางๆ เขารวมพิจารณารูปแบบและระบบการพัฒนา
ขาราชการแหงอนาคต 
              ผลการศึกษาเสนอตัวแบบ (Model) และแบบแผน (Blueprint) การพัฒนาขาราชการ
แหงอนาคตที่สอดคลองกับหลักสมรรถนะ และประเภทของขาราชการตามพ.ร.บ. ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยใชกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตัวแบบการพัฒนา
องคการสุขภาพดี โดยมีเปาหมายเพื่อใหขาราชการแหงอนาคต “เปนผูดูแลรับผิดชอบและ
กําหนดทิศทางของสังคมโลก” โดยขาราชการตองมีความสามารถในการพัฒนาองคการ    
หรือระบบราชการ ซึ่งอาศัย 3 เสาหลักที่สําคัญในการพัฒนาสมรรถนะ คือ (1) รูจักปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการงานใหมีประสิทธิภาพ (2) พัฒนาสมรรถนะตามตําแหนงงาน         
และ (3) พัฒนาความรวมมือและเครือขาย  
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Abstract 
 

The Study of Training and Development System for Future Civil Servants of 
Thailand has done to support the Civil Service Act B.E. 2551. The researchers 
have (1) selected 15 countries as best practices from four continents; (2) 
conducted the survey of the stakeholders’ expectations and needs toward the 
Future Civil Servant Development System; (3) interviewed the experts from 
academics and from civil servant development committee under Office of the 
Civil Service Commission; (4) arranged field trips in Thailand and foreign 
countries to review the best practices of HRD Systems; and (5) conducted the 
focus groups of representatives from 18 ministers to review the drafts of the 
model and the blueprint. 
 The study result presents the Model and Blueprint for Future Civil Servant 
Development drawn from the competency based development and Civil Service 
Act B.E. 2551. The sufficiency economy philosophy initiated by His Majesty 
King Bhumibol Adulyadej is applied as a framework for this model besides the 
related concept, Healthy Organization Model developed by Korbua Tassanapak 
(2007). The model has suggested the objectives of the development system which 
are Serving and Shaping World Society. Three pillars to support these objectives 
are (1) Efficiency Improvement (Human and System Development), (2) 
Functional Competency (Capacity Building), and (3) Cooperation and Network 
(Network Development).  

 
Keywords: Training and Development System, Sufficiency Economy, Healthy Organization 
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บทนํา 
จากการเปลี่ยนแปลงในงานราชการปจจุบันเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล นโยบายรัฐบาลที่มุงเนน  
การบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดองคประกอบภาครัฐ วาระแหงชาติดานจริยธรรม     ธรรมาภิบาล 
และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยเฉพาะยุทธศาสตรท่ี 2 การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และพัฒนาขาราชการ พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งทําใหขาราชการพลเรือนท่ัวประเทศ
กวา 400,000 คน ไดรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยทําใหรูปแบบการพัฒนาขาราชการเดิมตอง     
มีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงขางตน สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือนจึงกําหนด
โครงการศึกษาเพื่อวางระบบการพัฒนาขาราชการแหงอนาคตขึ้น  

บทความนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาภายใตโครงการเพื่อวางระบบการพัฒนาขาราชการ           
แหงอนาคต ของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือนที่ตองการใหเกิดแบบแผน (Blueprint) การพัฒนา
ขาราชการพลเรือนที่สอดคลองกับบริบทดานการบริหารงานบุคคลภาครัฐภายใต พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 หลักสมรรถนะ และประเภทขาราชการ ท่ีเปนระบบและตอเนื่องสามารถนําไปเปน
แนวทางในการวางระบบและยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา โดยการศึกษา
มีระยะเวลา ตั้งแต กุมภาพันธ  ถึง กันยายน 2551 
 

วัตถุประสงค 
เพ่ือนําเสนอระบบการพัฒนาและกําหนดรูปแบบการพัฒนาขาราชการที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลดวยวิธีการใหมๆ ในรูปแบบของแบบแผน (Blueprint) โดยมีความสอดคลองกับกฎหมาย         
ท่ีเกี่ยวของ ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และยุทธศาสตร      
การพัฒนาขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2547-2551 และ 2551-2555 เปนตน  
 

วิธีการศึกษา 
1) ทบทวนวรรณกรรมในรูปเอกสาร งานวิจยั บทความในเว็ปไซต เกีย่วกับการพัฒนาขาราชการ

ไทยในปจจุบนัเพื่อทําการศกึษาสภาพปจจุบันและปญหาของการพัฒนาขาราชการไทยในปจจุบัน โดยการ
เปรยีบเทียบกบัสาระสําคัญของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบญัญัตริะเบยีบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10            
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(พ.ศ. 2550 – 2554)  พระราชบญัญตัิระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   และยุทธศาสตรการพัฒนา
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2547-2551  

2) ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการฝกอบรม พัฒนาขาราชการดวยรูปแบบ  วิธีการตางๆ            
เชนการศึกษาหลักการพัฒนาขาราชการ นโยบาย วิธีการฝกอบรมของหนวยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีมีทั้ง
ในและตางประเทศ เพื่อทําการสอบถามผูมีสวนไดเสีย ไดแก ผูรับบริการ ประชาชน นักวิชาการ ตลอดจน
ขาราชการที่เปนตัวแทนของกลุมเปาหมายตางๆ ของขาราชการ เพื่อสํารวจความคาดหวังตอขาราชการแหง
อนาคตและความตองการในการพัฒนาและฝกอบรม ตลอดจนวิเคราะห และสรุปการสํารวจ โดยการสํารวจ
ขาราชการกลุมตัวอยางจํานวน 1 ,250 รายที่เขาอบรมสัมมนาของสํานักงาน ก.พ. และหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ
ในชวงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยไดรับผลสํารวจกลับจํานวน 423 ชุด คิดเปนรอยละ 33.84 

3) ประมวลองคความรู วิธีการ แนวทางใหมๆ ในการพัฒนาขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี        
(Best Practices) ท่ีมีในตางประเทศรวม 15 ประเทศผานทางเอกสาร Website และ ฐานขอมูล (Archive)   
ของแตละประเทศ โดยใช 3 เกณฑในการคัดเลือกประเทศที่ทําการศึกษาระบบราชการ ดังนี้ 

(1) เกณฑสํารวจเพื่อจัดอันดับความสามารถทางการแขงขันของประเทศประจําป 2550  
          (IMD: International Institute for Management Development 2007) 
(2) เกณฑการจัดอันดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสประจําป 2550  

(2007 World E-Government Ranking) 
(3) เกณฑการวัดผลเรื่องความสะดวกในการประกอบธุรกิจประจําป 2551  

(Doing Business 2008) 
การคัดเลือกประเทศเหลานี้โดยนําการจัดอันดับ 20 ประเทศของแตละเกณฑมาทําการเปรียบเทียบเพือ่คนหา
ประเทศที่อยูในอันดับตน 15 ประเทศแรกโดยแบงเปนประเทศในกลุมเอเชีย ยุโรป และอื่นๆ 

ผลการคัดเลือก 15 ประเทศจากเกณฑขางตน ไดแก ประเทศในแถบเอเชีย 6 ประเทศ ไดแก 
สิงคโปร ฮองกง ญี่ปุน ไตหวัน เกาหลี และมาเลเซีย ประเทศในแถบยุโรป 5 ประเทศ ไดแก เยอรมันนี 
สหราชอาณาจักร นอรเวย ฟนแลนด และไอรแลนด ประเทศในทวีปอเมริกา 2 ประเทศ คือ ไดแก 
สหรัฐอเมริกา และแคนนาดา และ ทวีปออสเตรเลีย 2 ประเทศ ไดแกออสเตรเลีย และนิวซีแลนด  

4) ศึกษาดูงานในและตางประเทศ โดยใชเกณฑการพิจารณาประเทศที่ศึกษาดูงานจากผลของการ
คัดเลือกในขอ 3 และใชรางวัลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีองคการภาคเอกชน 1 แหง ภาครัฐ 1 แหง
ไดรับภายในประเทศในชวง 2 ปท่ีผานมา มาเปนเกณฑในการเลือกสถานที่ดูงาน  
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ในประเทศมีการจัดศึกษาดูงาน 2 แหง ไดแก สถาบันพัฒนาขาราชการราชทัณฑ กรมราชทัณฑ 
และบริษัท ปญญธารา จํากัด สวนในตางประเทศไดทําการศึกษาดูงาน 2 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย            
และนิวซีแลนด โดยศึกษาดูงาน 2 แหงในประเทศออสเตรเลีย คือ The Australian Public Service 
Commission (APSC) และ The Australian National University (ANU) ดูงาน 1 แหงในประเทศนิวซีแลนด 
คือ Leadership Development Center (LDC) 

5) จัดทําการประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพื่อนําเสนอผลการศึกษาเบื้องตนตอผูทรงคุณวุฒิ      
ในรอบแรกจํานวน 10 ทาน (7 ทานคือผูทรงคุณวุฒิของสํานักงาน ก.พ. 2 ทานจากองคการภาคเอกชน และ       
1 ทานเปนนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (PMAT)) และรอบสองเปนผูบริหารดาน  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยประจํากระทรวงละ 4 คน (20 กระทรวง) รวมเปน 80 คน เพื่อพิจารณาราง        
ผลการศึกษา ซ่ึงไดนํามาปรับปรุงแกไข และเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําขอเสนอไปใช           
ในอนาคตตอไป 

 
ผลการศกึษาและขอวิจารณ 
1. การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาของการพัฒนาขาราชการไทยในปจจุบัน 

ระบบการพัฒนาขาราชการพลเรือนไทยในปจจุบันมี สํานักงาน ก.พ. เปนหนวยงานกลางที่มี
บทบาทเปนผูเสนอแนะ กํากับดูแล และใหคําปรึกษาแกสวนราชการในการพัฒนาขาราชการ โดยไดวาง
แนวทางสงเสริมสนับสนุนใหสวนราชการดําเนินการพัฒนาขาราชการในสังกัดอยางเปนระบบภายใต
ยุทธศาสตรและเปาหมายที่ชัดเจน เพ่ือกระตุนใหเกิดวัฒนธรรมใหมในการปฏิบัติงานในระบบราชการ การ
ทํางานรวมกันเปนทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน การปลดปลอยพลังความคิดของขาราชการทุกระดับให
รวมกันพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในหนวยงาน โดยเฉพาะการสรางภาวะผูนําใหเกิดขึ้นในองคการ และการ
จัดทําแผนอาชีพของขาราชการแตละบุคคล  

ท้ังนี้สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ
พลเรือนขึ้น ในแนวทางที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตรชาติ โดยมี
เปาประสงคของการพัฒนาขาราชการพลเรือน ดังนี้  

1) เพ่ือใหขาราชการมีสมรรถนะและความมุงมั่นในการปฏิบัติราชการ โดยยึดหลักการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

2) นักบริหารทุกระดับมีศักยภาพในการเปนผูนําการบริหารราชการยุคใหม และ  
3) ภาคราชการมีขีดความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงานในระดับสูงเทียบเทาเกณฑสากล 

ท้ังนี้เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ 
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โดยสรุปแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรมีดังตอไปนี้  
1) บุคคลทุกคนมีศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาใหเพิ่มพูนขึ้นได ทั้งดานความรู ทักษะและทัศนคติ ถามี

แรงจูงใจที่ดีพอ  
2) การพัฒนาศักยภาพของบุคคล ควรดําเนินการโดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency Based 

Development)  
3) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะตองดําเนินการเปนกระบวนการตอเนื่อง เปนระบบ สอดคลองกับ

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการ นับตั้งแตการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การ
ประเมิน และการพัฒนา  

4) วิธีการในการพัฒนาบุคคลมีหลายวิธี จะตองเลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะของบุคคลและ
องคการ  

5) จัดใหมีระบบการประเมินการพัฒนาความสามารถของบุคคลเปนระยะๆ เพื่อพัฒนาบุคคลแตละ
กลุมใหมีความสามารถเพิ่มขึ้นและในขณะเดียวกันก็สนับสนุนใหผูมีความสามารถสูง ไดกาวหนาไปสู
ตําแหนงใหมที่ตองใชความสามารถสูงขึ้น  

6) ระบบขอมูลบุคคลขององคการจะตองครบถวน ถูกตองและทันสมัย สามารถตรวจสอบ
ความกาวหนารายบุคคลได  

7) การพัฒนาบุคคลจะตองทําทุกดาน คือ สุขภาพอนามัย ความรู ความสามารถ จิตใจและคุณธรรม 
ควบคูกันไป และ  

8) องคการตองคํานึงถึงความมั่นคงและความกาวหนาของบุคคลควบคูไปกับความกาวหนาของ
องคการ องคการจะอยูไมไดถาขาดบุคคลท่ีมีกําลังกาย กําลังใจและสติปญญา ทุมเทใหกับองคการ 

ท้ังนี้สภาพปญหาของการพัฒนาขาราชการพลเรือนไทยในปจจุบันประเด็นหนึ่งคือ การท่ีสวน
ราชการพัฒนาขาราชการในหนวยงานของตนยังไมสอดคลองกับทิศทางของสวนราชการเทาที่ควร ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของในสวนราชการยังขาดความเขาใจและการตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาขาราชการ ท่ีเปนระบบ ตอเนื่อง มีความยืดหยุนและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ของสวนราชการ เมื่อผูบริหารยังขาดความเขาใจและการตระหนัก นํามาซ่ึงการไมใหความสําคัญ รวมถึง
ไมไดใหการสนับสนุนดานทรัพยากรอยางเพียงพอในการพัฒนาขาราชการ ดังนั้นปจจัยความสําเร็จของการ
พัฒนาขาราชการตามยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ ประกอบดวยรัฐบาลตองเห็นความสําคัญของการ
พัฒนาขาราชการ และใหการสนับสนุนทุกดาน ผูบริหารทุกระดับของสวนราชการ ตองเปนตัวแบบที่ดี และ
ใหความสําคัญตอการพัฒนาขาราชการ โดยมีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันอยางจริงจัง ขาราชการ
ทุกคน ตองตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และ หนวยงานกลาง 
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(สํานักงาน ก.พ. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ และหนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ) รวมทั้งเครือขาย ตองเสริมสรางความรวมมือและใหการสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนา
ขาราชการใหเกิดประโยชนสูงสุด 

จากการศึกษาและทบทวนเอกสารขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาขาราชการไทย สามารถสรุป
ตามมุมมองของการพัฒนาองคกร (Organization Development: OD) (Cummings & Worley, 2005) ซึ่งมอง
ท้ังการพัฒนาระบบ (System) และการพัฒนาคน (People) โดยประเด็นดานระบบการพัฒนา (System) ที่
เกี่ยวของกับระบบขาราชการแหงอนาคต ประกอบดวย ระบบราชการที่มุงเนนคุณภาพและประสิทธิภาพ 
บริหารราชการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบราชการโดยใชการกระจายอํานาจ ระบบราชการที่
มุงเนนคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส ระบบราชการที่มุงเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 
และระบบราชการที่มุงเนนการสื่อสารอยางท่ัวถึง  

ประเด็นดานการพัฒนาคุณสมบัติของขาราชการ (People) ประกอบดวย ขาราชการแหงอนาคต
จะตองมีคุณธรรม จริยธรรม ขาราชการควรไดรับการพัฒนาตามหลักสมรรถนะ มีความพรอมตอการ
เปลี่ยนแปลง มีความเปนมืออาชีพ การพัฒนาขาราชการจะดําเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คํานึงถึงความ
เสมอภาค มีการปรับทัศนคติขาราชการ ใหมีทัศนคติที่พึงประสงค มีผูบังคับบัญชาเปนสวนสําคัญในการ
พัฒนาผูใตบังคับบัญชามิใชเปนหนาที่ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพียงอยางเดียวเทานั้น มีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณภาพชีวิต มีขวัญกําลังใจในการทํางาน 
 
2. ผลการสํารวจความคาดหวังตอขาราชการแหงอนาคตและความตองการในการพัฒนาและฝกอบรมของผู
มีสวนไดเสีย 

จากการสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย ไดแก ผูรับบริการ ประชาชน นักวิชาการ 
ตลอดจนขาราชการที่เปนตัวแทนของกลุมเปาหมายตางๆ ของขาราชการ เพื่อสํารวจความคาดหวังตอ
ขาราชการแหงอนาคต และความตองการในการพัฒนาและฝกอบรม ตลอดจนวิเคราะห และสรุปผลการ
สํารวจ โดยวิธีการสัมภาษณ และแบบสอบถาม ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 
 1) การสํารวจความคาดหวังตอขาราชการแหงอนาคตและความตองการในการพัฒนาและฝกอบรม
ของผูมีสวนไดเสีย  
 จากการจัดทําการสํารวจขาราชการกลุมตัวอยางพบวา ขาราชการกลุมตัวอยางเห็นวา ประเด็นการ
พัฒนาที่นําเสนอทั้งหมดมีความสําคัญในระดับสูง ประกอบดวย การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม การ
พัฒนาความสามารถในการทํางานตามสมรรถนะ การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทํางาน และการพัฒนาเรื่อง
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จิตใจ เปนประเด็นที่ไดรับระดับความสําคัญสามอันดับแรก ซึ่งจะเห็นไดวาเปนเรื่องการพัฒนาดาน
พฤติกรรม หรือ Soft Skill ท้ังสิ้น มิใชเรื่องความรูความสามารถในงาน 
 อยางไรก็ตามผลการศึกษาเมื่อทําการแยกตามระดับ (ซี) ของขาราชการพบวา ขาราชการระดับ 1-4 
เห็นวาประเด็นการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม มีระดับความสําคัญในระดับสูง และเปนอันดับหนึ่ง ซึ่ง
ตางจากขาราชการระดับอ่ืนๆ ที่เห็นวา การพัฒนาความสามารถในการทํางานตามสมรรถนะ มีระดับ
ความสําคัญในระดับสูง และเปนอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะระดับ 9 ใหคาคะแนนความสําคัญสูงที่สุดใน
ประเด็นนี้ สวนขาราชการระดับ 5-6 ใหความสําคัญกับประเด็นการสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุดรวมดวยอีกประเด็นหนึ่ง 
 สวนการศึกษารูปแบบการเรียนรูพบวาขาราชการมีรูปแบบการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติมากที่สุด 
(รอยละ 42.6) ซึ่งผลการสํารวจนี้ไมแตกตางกันภายใตคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ประสบการณ 
การศึกษา ระดับ (ซี) และตําแหนงงาน 
 ขาราชการกลุมตัวอยางมีความเห็นสอดคลองกันวาหนวยงานที่รับผิดชอบควรเปนตัวขาราชการเอง
มากที่สุด รองลงมาคือ หนวยงานตนสังกัด สํานักงาน ก.พ. และหนวยงานภายในกระทรวง สํานักงาน 
ก.พ.ร. และคณะกรรมการดูแลบุคลากรแตละกลุม แตเมื่อแยกประเด็นตามระดับพบวา ขาราชการระดับ 1 มี
ความเห็นวา สํานักงาน ก.พ.ควรเปนหนวยงานที่รับผิดชอบดานนี้มากที่สุด  
 ขาราชการกลุมตัวอยางตอบรูปแบบการพัฒนาขาราชการในอนาคตสอดคลองกับรูปแบบการ
เรียนรู โดยใหความเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง มากที่สุด รองลงมาคือ การเรียนรูจาก
การทํางานรวมกัน การศึกษาดูงาน การพัฒนาขณะปฏิบัติงาน การฝกงาน การเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งผล
การศึกษานี้ไมแตกตางกันในระดับที่แตกตางกัน 
 ประเด็นปจจัยสูความสําเร็จนั้นสอดคลองกันกับขอจํากัด  เชน เรื่องของเวลาที่ เหมาะสม 
งบประมาณ การพัฒนาหลักสูตรท่ีตรงความตองการ วิทยากรท่ีมีความสามารถในการทําใหเกิดการเรียนรู 
วิธีการอบรมที่ทําใหสามารถเรียนรูไดจากการปฏิบัติ เชน การอบรมขณะปฏิบัติงาน การเรียนรูดวยการ
ปฏิบัติ ซ่ึงผลในสวนนี้สอดคลองกับรูปแบบการเรียนรูที่ขาราชการสวนใหญเห็นวารูปแบบการเรียนรูจาก
การลงมือปฏิบัติ คือ รูปแบบที่ตนจะสามารถเรียนรูไดดีท่ีสุด  
 นอกจากนี้ตัวผูเขารับการพัฒนาเองมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนา อันจะทําใหเห็นวาการตอบ
ในประเด็นนี้สอดคลองกับการเลือกหนวยงานท่ีใหการพัฒนา ซึ่งขาราชการกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา
หนวยงานที่รับผิดชอบควรเปนตัวขาราชการเองมากที่สุด 
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 2) การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 
จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักวิชาการ จํานวน 7 ทาน ที่อยูในสถาบันการศึกษาและมี

ประสบการณในการฝกอบรมและจัดการพัฒนาขาราชการประจํากระทรวงตางๆ ในหลายๆ ระดับ สามารถ
สรุปความคิดเห็นได 5 ประเด็น ดังนี้ 
2.1) เรื่องท่ีจําเปนในการฝกอบรมพัฒนาขาราชการในอนาคต ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยกับการเรียนรูตาม
สมรรถนะ เมื่อพิจารณาตามกลุมขาราชการในอนาคต ซึ่งประกอบดวย กลุมท่ัวไปควรเนนเรื่องความรู คิด
วิเคราะห กลุมวิชาการควรพัฒนาดานการทํางานเปนทีม ทักษะที่ผูเชี่ยวชาญจําเปนตองไดรับการพัฒนา คือ 
ความรู ความสามารถในการสรางองคความรูใหม ความคิดสรางสรรค และทักษะการคิดวิเคราะห กลุม
อํานวยการควรพัฒนาความสามารถในการบริหาร การจัดการหนวยงาน ทีมงาน และแนวทางในการพัฒนา
หนวยงาน ความสามารถในการแนะนํา และใหคําปรึกษา ในฐานะของหัวหนางาน ซึ่งเปนเรื่องที่จาํเปน เปน
ตัวอยางที่ดี สําหรับผูใตบังคับบัญชา เรื่อง Technical Skill & Communication Skill เพื่อนําวิสัยทัศนไป
ปฏิบัติได การบริหารความเปลี่ยนแปลง การเรียนรูจะชวยใหเกิดการยอมรับและเขาใจการเปลีย่นแปลง กลุม
บริหารควรพัฒนาเรื่องวิสัยทัศน จะทําอยางไรใหเกิดการพัฒนาประเทศ และความสามารถในการบริหาร
องคการ กลุมนี้ตองพัฒนามากกวากลุมทั่วไป มีความสามารถในการวางแผน การบริหารความเครียด เปน
เรื่องท่ีจําเปน เนื่องจากผูบริหารระดับนี้ตองเผชิญความเครียดจากการปฏิบัติงาน และความสามารถในการ
เรียนรูระดับสูง (Double-Loop Learning) ท่ีจะชวยตรวจสอบความสมเหตุสมผลของนโยบาย ความถูกตอง
เหมาะสมของนโยบาย  
2.2) รูปแบบการเรียนรูของขาราชการในอนาคต ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวากลุมทั่วไป ควรจัดการเรียนรู
แบบหองเรียน โดยใหเรียนรวมกันไดในหลายๆ ระดับ โดยข้ึนอยูกับเนื้อหา และหัวขอท่ีตองเรียนรู วิธีการ
เรียนรูของคนกลุมนี้ ควรเนนเรื่องการสรางทักษะในการทํางานมากกวาเพียงแครู เพราะเปนกลุมที่ตอง
ปฏิบัติ ควรเรียนรูแบบโครงการ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดจริง เนนการเรียนรูในเชิงปฏิบัติไดจริง กลุม
วิชาการ ควรผสมผสานการเรียนแบบหองเรียน การดูงาน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลุมอํานวยการ วิธีการ
หมุนเวียนงาน กลุมบริหาร ควรใชวิธีการสอนงาน หรือมีท่ีปรึกษาประกบในการบริหารจัดการสมัยใหม 
2.3) หนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาขาราชการ ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวาหนวยงานที่รับผิดชอบ
เรื่องการพัฒนาขาราชการควรเปน หนวยงานกลางในฐานะกําหนดนโยบาย มีบทบาทในฐานะกําหนด
นโยบายผูตรวจสอบ ดูแล นอกจากนี้ยังสงเสริมใหหนวยงานทองถิ่นเขามาเปนผูดําเนินการโดยตรง 
2.4) ขอจํากัดและอุปสรรคในการพัฒนาขาราชการในปจจุบัน ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวา บุคลากรขาด
ความรูดานการฝกอบรมพัฒนา ขาดบุคลากรดานการฝกอบรมพัฒนาและขาดยุทธศาสตรในการพัฒนา 
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2.5) ปจจัยสูความสําเร็จของการฝกอบรมขาราชการในอนาคต ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวาผูบริหารระดับ
กรม และกระทรวงใหการสนับสนุนขาราชการการเมืองไมแทรกแซง และการลดจํานวนขาราชการลง 
 
3.  ประมวลองคความรู วิธีการ แนวทางใหมๆ ในการพัฒนาขาราชการที่เปนแบบอยางท่ีดี (Best Practices) 

ในการพัฒนาขาราชการท่ีเปนแบบอยางที่ดี ประเทศตางๆจํานวน 15 ประเทศ ทัว่โลกทีไ่ดกลาวแลว
ขางตน  สามารถสรุปขอมูลไดดังนี้ นโยบายการพัฒนาระบบขาราชการของประเทศที่ไดทําการศึกษาใน
ทวีปเอเชียน้ัน มุงสูการทํางานในอนาคต ที่มุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน ในทวปียโุรป
มุงลดความเปนระบบราชการ เพ่ิมประสิทธิภาพ ลดตนทุนการดําเนินการ ทวีปอเมริกามุงพัฒนาขาราชการ
ใหมีศักยภาพสูง ทํางานอยางมืออาชีพ ตอบสนองประชาชนและรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับทวปี
ออสเตรเลียมุงพัฒนาขาราชการสูความเปนมืออาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถทํางานเพื่อ
ตอบสนองตอประชาชนและรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสวนของประเด็น/เนื้อหาในการพัฒนา
ขาราชการของประเทศที่ไดทําการศึกษาใน 4 ทวีป มีความใกลเคียงกัน ซ่ึงประกอบดวย ประเด็นหรอืเนือ้หา
ดานการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาดานภาวะผูนํา การศึกษาเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ การพัฒนา
ความสามารถในการทํางานหรือสมรรถนะ ภาษาและการสื่อสาร จัดการและพัฒนาผูอ่ืน เปนตน โดยใช
รูปแบบและวิธีการพัฒนาตางๆ ที่คลายคลึงกัน ไดแก การเรียนรูในหองเรียน/การบรรยาย การเรียนรูผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส การอภิปราย การเรียนรูแบบผสมผสาน การไปปฏิบัติงานในหนวยงานอื่น การใช
กรณีศึกษา การศึกษาตอเนื่อง การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง การศึกษาดูงาน การเรียนรูผานการสอนงาน การ
เรียนรูจากการทํางานรวมกัน และ การเรียนรูโดยการติดตามคนเกง เปนตน 

 
4.  การศึกษาดูงานในและตางประเทศ  

4.1. การศึกษาดูงานในประเทศไทย ไดศึกษาหนวยงานที่เปนแบบอยางที่ดี 2 หนวยงาน คือ 
สถาบันพัฒนาขาราชการราชทัณฑ และ บริษัท ปญญธารา จํากัด (ศูนยฝกอบรมธาราพารค) โดยสามารถ
สรุปขอมูลไดดังนี้ 

สถาบันพัฒนาขาราชการราชทัณฑมีหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดฝกอบรม ปฐมนิเทศ
สัมมนา พัฒนาขาราชการและลูกจาง และวางแผนการฝกอบรมพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝกอบรม 
โดยกําหนดหลักสูตรในการฝกอบรมตามภารกิจงานของกรมราชทัณฑ ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ที่ใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย ในการจัดหลักสูตรและเนื้อหา
ฝกอบรมขาราชการราชทัณฑ มีปจจัยที่นํามาพิจารณา คือ สาระเนื้อหาที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานราชทัณฑ 
และสาระเนื้อหาเชิงปฏิบัติหรือวิชาการ และนอกเหนือจากการจัดการฝกอบรมแลวสถาบันฯ ไดดําเนินการ
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จัดการความรู ในกรมราชทัณฑ โดยการจัดการความรูเปนการติดตามหาคนที่รูวิธีการ และสงเสริมใหเกิด
วัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่จะทําใหคนเหลานี้เลาสิ่งท่ีตัวเองรูใหเราฟง ซึ่งความรูตองเปนความรูท่ีสาํคญัตอ
ความสําเร็จของงานตามเปาหมายองคกร  

ในสวนของบริษัท ปญญธารา จํากัด (ศูนยฝกอบรมธาราพารค) มีรูปแบบการดําเนินงานใน
ลักษณะหนวยงานที่หารายไดเลี้ยงตัวเองได (Profit Center) ซึ่งเปนหนวยงานใหบริการดานการศึกษา 
ฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรในเครือบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ที่มีพนักงานเปนจํานวนมากถึง 
70,000 คน โดยมีการกําหนดหลักสูตรในการพัฒนาโดยใช ตามหนาที่รับผิดชอบ และประเภทของพนักงาน 
รวมถึงมีการใชรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย เชน การเรียนรูในหองเรียน การเนนการเรียนรูผาน
การฝกอบรมในงาน การเรียนรูผานอิเล็กทรอนิกส) การสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง การฝกอบรม การมอบหมาย
งาน และ การพัฒนาตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับหลักสูตร และมีหลักในการประเมินผลอยางชัดเจน มีการ
บริหารจัดการการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่มุงเนนการสรางแรงจูงใจและโอกาสในการพัฒนางาน
ภายใตแนวคิดการบริหารคนที่สําคัญวา “ตองเชื่อในคุณคาของคนกอน” เพราะคนเปนสินทรัพยที่ทําใหเกิด
มูลคาเพิ่มในองคกร 

4.2. การศึกษาดูตางประเทศ ณ ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด 
ผลจากการเขาเยี่ยมชมใน 3 หนวยงาน ไดแก The Australian Public Service Commission (APSC),            

The Australian National University (ANU) และ Leadership Development Center (LDC) สามารถสรปุสิง่ที่
ไดเรียนรูไดดังนี้ 

จากการศึกษาดูงาน ณ The Australian Public Service Commission (APSC) พบวาในฐานะ
องคกรกลางบริหารงานบุคคล APSC เนนความเปนเลิศในการสรางขาราชการมืออาชีพ  แตละปทุกสวน
ราชการจะตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงานสงมายัง APSC ซึ่งผลที่ไดจะนํามาศึกษาและวิเคราะหเพื่อหา
จุดออน จุดแข็งของแตละองคกร เพื่อจะไดรับทราบปญหาและสาเหตุซ่ึงนําไปสูความไมมีประสิทธิภาพใน
แตละองคกรและระบบราชการโดยรวม และเมื่อรับทราบสาเหตุของปญหาแลว APSC ก็จะนําเสนอ
คณะกรรมการ เพ่ือรวมกันกําหนดแนวทางที่จะชวยเหลือและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยการใหความ
ชวยเหลือและสนับสนุนจะมีหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแตละองคกร เชน การจัดทําคูมือ
เพื่อแนะนําการปฏิบัติงาน การจัดฝกอบรมพัฒนาในหลักสูตรตางๆ ที่จะชวยเสริมสรางใหผูปฏิบัติงานมี
ความรู ทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นๆ การเปนที่ปรึกษาให
คําแนะนํา  การผลิต  /จัดหาเครื่องมือท่ีชวยในการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซึ่งมีทั้งการดําเนินการเองและจัดจาง บริษัทหรือผูเชี่ยวชาญที่มีความชํานาญและ
ประสบการณในแตละดานเปนผูดําเนินการ โดยเนนกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่โปรงใส ตรวจสอบได 
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นอกเหนือจากการสนับสนุนเครื่องมือ เทคนิค การบริหารทรัพยากรบุคคลใหแกองคกรและตัว
ขาราชการแลว APSC ยังจัดทําคูมือแนะนําหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งลักษณะงานในแตละองคกร สําหรับผูที่
สนใจจะเขารับราชการไดศึกษาเรียนรูเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกองคกรที่ตนเองคิดวามีความ
สนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสมัครเขาทํางานในองคกรนั้นๆ 

การดําเนินการของ APSC นี้ ถือวาเปนบทบาทที่ถูกตองขององคกรกลางในยุคที่มีการกระจาย
อํานาจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล APSC นับเปนหนวยงานที่มีบทบาทโดดเดนและเปนที่ยอมรับใน
การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบความเปนมาตรฐานในการดําเนินงานและมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพ
และเสริมสรางความเปนมืออาชีพใหแกขาราชการไดอยางแทจริง การทํางานที่อยูบนพ้ืนฐานของสภาพ
ปญหาที่แทจริงของระบบราชการ การแกไขปญหาท่ีตรงประเด็น ตรงตามความจําเปน ความตองการของแต
ละหนวยงาน จึงนาจะเปนแนวทางที่ประโยชนตอสํานักงาน ก.พ. ในการนํามาปรับใช เพ่ือเสริมสราง
บทบาทของการเปนองคกรกลางดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐของระบบราชการไทย  

จากการศึกษาดูงาน The Australian National University (ANU) ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยแหงชาติ
ของออสเตรเลียที่มีความกาวหนาดานความรูดวยความเปนเลิศในดานการวิจัย การศึกษา และการชวยเหลือ
ชุมชน พบสิ่งท่ีนาสนใจ คือ หลักสูตร Leading Australia’s Future in the Asia Pacific Programme (LAFIA) 
ท่ีรับผิดชอบโดย Crawford School of Economics and Government ซึ่งเปนบัณฑิตวิทยาลัยทางดานนโยบาย
สาธารณะที่ใหญ และมีความสําคัญมากแหงหนึ่งใน ANU มีช่ือเสียงมากในดานความสามารถในการวิจัย
ระดับแนวหนา รวมทั้งมีโครงการปริญญาโท-เอก ที่ประสบความสําเร็จอยางมาก และมีโครงการฝกอบรม
นักบริหารระดับสูงรวมถึงการถายโยงความรูไปสูการปฏิบัติโดยผานโครงการตางๆ โดยหลักสูตร Leading 
Australia’s Future in the Asia Pacific Programme (LAFIA) นับวาเปนหลักสูตรที่มีวัตถุประสงคในการ
จัดเปนไปในทิศทางเดียวกันกับหลักสูตรการฝกอบรมนักบริหารระดับสูงของ สถาบันพัฒนาขาราชการ
พลเรือน (สพข.) กลาวคือ จากการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟค ทั้งดานการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ไดสงผลกระทบตอการดําเนินการทางดานยุทธศาสตรและเศรษฐกิจของออสเตรเลีย 
หลักสูตร Leading Australia’s Future in the Asia Pacific (LAFIA) ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อชวยใหนัก
บริหารระดับสูงของออสเตรเลียสามารถปรับตัว และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางมั่นใจ โดยหลักสูตร
ท่ีไดรับการพัฒนาขึ้นนี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่เปนบริบทพื้นฐานความเขาใจเรื่องระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
กับความรับผิดชอบของนักบริหาร ซึ่งเนนประเด็น /ปญหาสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในภาครัฐ นัก
บริหารจะไดเรียนรูถึงลักษณะของประชากรในเขตภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟควาอะไรคือพลังขับเคลื่อน เรียนรู
เกี่ยวกับสถาบัน องคกร ประวัติศาสตรทางวัฒนธรรม ตลอดจนเรื่องสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วามีบทบาท
เกี่ยวของและสัมพันธกันอยางไรตอการปฏิบัติงานของภาครัฐ เอกชน และการเมือง วิทยากรจะประกอบไป
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ดวยผูบริหารระดับสูงในภาครัฐ นักธุรกิจ นักการทูต และผูนําชุมชนที่สําคัญๆ ทั้งภายในประเทศ
ออสเตรเลียและตางประเทศ ลักษณะการบริหารโครงการ นอกจากเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมารวมบรรยาย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลว ยังมีการนําผูเขารับการฝกอบรมไปเยี่ยมชมและทัศนศึกษาหนวยงานที่
ประสบความสําเร็จทั้งภาครัฐ ธุรกิจ และการเมือง ของประเทศในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟค ซึ่งระหวางการ
ทัศนศึกษาจะมีการรวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูบริหารระดับสูงของหนวยงานนั้นๆ ดังนั้น 
สพข. จึงควรสราง Networking กับ ANU เพื่อปรับหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงของไทยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และกาวสูความเปนสากล 

จากการศึกษาดูงาน ณ Leadership Development Center (LDC) ซึ่งเปนหนวยงานกองทุนท่ีรับ
บริจาค (Charitable Trust) จากผูนํานักบริหารระดับสูงที่เปนขาราชการพลเรือน ตั้งขึ้นในป 2537 โดย
องคกรภาครัฐหลายๆ หนวยรวมตัวกันจัดตั้งเพื่อวัตถุประสงคในการพัฒนาสมรรถนะของผูนํานักบริหาร
ภาครัฐ และมีเปาหมายการดําเนินงานในปจจุบัน คือ จัดโปรแกรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูงใหบรรลุผล
สําเร็จ และมีบทบาทเปนผูสนับสนุนการจัดกิจกรรมการประเมินและการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหาร
ระดับสูงในหนวยงานภาครัฐของนิวซีแลนดและกลุมเปาหมายตางๆ โดย LDC มีการใหบริการใน 3 เรื่อง 
ไดแก  การวิ เคราะหสรางเครื่องมือการฝกอบรม  (Diagnostic Tools) การใหขอมูลและคําแนะนํา 
(Information, Planning and Advice) และการสรางเสริมประสบการณ (Development Experiences) เพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการพัฒนาตนเอง สงเสริมใหขาราชการทุกระดับพัฒนาทักษะภาวะผูนํา 
และประเมินสมรรถนะขาราชการโดยใชเครื่องมือทดสอบสมรรถนะที่ไดรับการยอมรับ ซึ่งนาจะเปน
แนวทางที่เปนประโยชนตอการนํามาปรับใชในการพัฒนาขาราชการไทยตอไป 
 

บทสรุป 
จากผลการศึกษาสามารถสรุปและออกแบบการวางระบบการพัฒนาและกําหนดรูปแบบการพัฒนา

ขาราชการแหงอนาคตโดยเสนอเปนตัวแบบ (Model) และแบบแผนการพัฒนา (Blueprint) ขาราชการแหง
อนาคตไดดังนี้ 

 ตัวแบบ (Model) ระบบการพัฒนาขาราชการแหงอนาคตไดพัฒนาการมาจากกรอบการศึกษาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอางอิงจาก 3 แหลงขอมูลที่มีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาองคการและพัฒนา
คนตามหลักปรัชญานี้ คือ 
1) แนวคิดตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) (ณัฏฐพงศ ทองภักดี, 2550) 
2) ตัวแบบการพัฒนาองคการสุขภาพดี (Healthy Organization Model) (กอบัว ทัศนภักดิ์, 2550) 
3) บทความเรื่องการพัฒนาองคการสุขภาพดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จิรประภา อัครบวร, 2550) 
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โดยสามารถสรุปตวัแบบระบบการพัฒนาขาราชการแหงอนาคตที่นําเสนอการศกึษานี้ซึ่งมี
องคประกอบดวยกัน 5 สวนหลัก คือ 
1) เปาหมายในการพัฒนาขาราชการแหงอนาคต ที่มุงเนนการพัฒนาขาราชการใหเปน “ผูดูแลรับผิดชอบ

และกําหนดทิศทางของสังคมโลก” 
2) แนวคิดการพัฒนาองคการ (Organization Development) หรือการพัฒนาระบบราชการ ที่ควรถึงพรอม

ดวยการพัฒนาคน และระบบใหสามารถทาํงานรวมกันไดภายใตบริบทองคการที่แตกตางกัน 
3) สามเสาหลักในการพัฒนาขาราชการแหงอนาคตใหมีความพรอมใน 3 เรื่อง 

 เสาหลักที่ 1 ปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาใหบุคลากรสามารถทํางานกับระบบ ท้ังนี้
เกิดการเรียนรูในการปรับปรุงงานดวยการทบทวนระบบ กระบวนการทํางาน และรูจักการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชงาน เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในมิติของจํานวนผูปฎิบัติงาน ข้ันตอนการทํางาน 
ระยะเวลาในการปฎิบัติงาน 

 เสาหลักที่ 2 พัฒนาสมรรถนะตามตําแหนงงาน โดยการพัฒนาใหบุคลากรมีความสามารถใน
การพัฒนาสมรรถนะตามตําแหนง และสมรรถนะดานการบริหารจัดการงาน  

 เสาหลักที่ 3 พัฒนาความรวมมือและเครือขาย ซึ่งเปนการพัฒนาใหบุคลากรเกิดการรวมกลุม
กัน แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ตามกลุมวิชาชีพ และระดับการบริหาร 

4) การพัฒนาสมรรถนะขาราชการแหงอนาคต เพ่ือใหเกิดความถึงพรอมในดานความรู ทักษะ และ
บุคลิกลักษณะ 

5) ทัศนคติของขาราชการแหงอนาคต ซึ่งควรไดรับการพิจารณากอนเขาสูระบบงานราชการ และเขาสู
ตําแหนง อันถือไดวาเปนรากฐานที่สําคัญของตัวแบบการพัฒนาขาราชการแหงอนาคต เพื่อใหไดผูที่
พรอมจะอุทิศตัวใหกับงานราชการ และมั่นใจวาคนเหลานี้จะไมคิดแสวงหาประโยชนจากการเปน
ขาราชการ 
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ภาพที่ 1: ตวัแบบระบบการพัฒนาขาราชการแหงอนาคต 

จากตัวแบบขางตนไดนํามากําหนดเปนกรอบขอเสนอแบบแผน (Blueprint) ในการจัดทําระบบการ
พัฒนาขาราชการแหงอนาคตนี้ถอดมาจากตัวแบบระบบการพัฒนาขาราชการแหงอนาคต ท่ีมุงเนนการ
พัฒนาขาราชการใหเปน “ผูดูแลรับผิดชอบและกําหนดทิศทางของสังคมโลก” ดังนั้นจึงเปนความจําเปนที่
การพัฒนาขาราชการแหงอนาคตจะอยูภายใตบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก หรือการมีความรู ความ
เขาใจในระดับประเทศและสากล โดยคณะผูวิจัยขอเสนอระบบการพัฒนาขาราชการแหงอนาคตโดย
แบงเปน 6 ระบบยอย คือ 

1) ระบบการปรบัปรุงประสิทธิภาพการทํางาน (พัฒนาระบบและจัดการคน) 
2) ระบบการพัฒนาสมรรถนะตามตําแหนง (พัฒนาความสามารถ) 
3) ระบบการพัฒนาความรวมมือและเครือขาย (พัฒนาเครือขาย) 
4) ระบบการพัฒนาและประเมนิขาราชการกอนดํารงตําแหนง 
5) ระบบการใหทุนการศึกษา 
6) มหาวิทยาลยัขาราชการ 
ขอเสนอแนวทางการพัฒนาขาราชการครอบคลุมกลุมเปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่เปนระบบและ

ตอเนื่อง สอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาขาราชการและบริบทดานกฎหมายในทุกระดับท่ีเกี่ยวของดัง
ตารางที่ 1 ท่ีไดนําเสนอแบบแผนการพัฒนาขาราชการแหงอนาคตใหสอกคลองกับกลุมเปาหมายตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มี 4 กลุมประกอบดวย กลุมท่ัวไป (O - Operation) 
(O1-4) กลุมวิชาการ (K - Knowledge) (K1-5)        กลุมอํานวยการ (M - Management) (M1-2) และ กลุม
บริหาร (S - Senior Executive) (S1-2)    ดังแสดงในภาพ 
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ภาพที่ 2: ภาพการจําแนกประเภทขาราชการตามพ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
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ตารางที่ 1: แบบแผน (Blueprint) การพัฒนาขาราชการพลเรือนที่สอดคลองกับหลักสมรรถนะและประเภทขาราชการ 
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 ระบบการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน (พัฒนาระบบและจดัการคน) 
เพื่อใหขาราชการแหงอนาคตมีความสามารถในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความเปน

มืออาชีพในงานที่รับผิดชอบตามสมรรถนะประจําตําแหนง  (Technical Competency) จึงเปนความ
จําเปนตองจัดการพัฒนาใหเปนประจําและอยางตอเนื่อง เพ่ือใหขาราชการมีความรู ความสามารถทั้งในการ
พัฒนาระบบราชการ กระบวนการทํางาน และการจัดการบุคลากรใหสอดคลองกับระบบงาน โดยมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาเปนองคประกอบที่สําคัญในการพัฒนาระบบ  

ดังจะเห็นตัวอยางไดจากการเขาศึกษาดูงานที่บริษัทปญญธาราจํากัดท่ีมีการพัฒนาบุคลากรแตละ
ระดับภายใตกรอบของสมรรถนะ 3 ดาน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาระบบ และการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย 

ซึ่งรูปแบบการพัฒนาขาราชการแหงอนาคตควรเปนรูปแบบที่จะสรางนิสัยการเรียนรูตลอดชีวิต 
(Life Long Learner) ใหกับขาราชการไทย โดยมิจําเปนตองรอการฝกอบรมพัฒนาประจําปที่องคการจัดให 
เนื่องจากในปจจุบันและอนาคตเทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ทําใหความรูในงานสามารถ
หาไดเพียงแคปลายนิ้วสัมผัส หรือการหาความรูผานกระบวนการเรียนรู เชน หนังสืออิเล็กทรอนิกส (หรือ 
การเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส  

ทั้งนี้ภายใตระบบการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานจึงกําหนดใหมีวิธีการพัฒนาท่ีแตกตางกัน
ตามกลุมขาราชการ อันประกอบดวยการพัฒนาในลักษณะการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ การศึกษาดูงาน 
การมอบหมายโครงการพิเศษ การสรุปหนังสือ และการเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

1.1. หลักสูตรการพฒันาขาราชการในแตละประเภท ท่ีสอดคลองกับลกัษณะงาน 
                การจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูและทักษะในหลักสูตรกลุมนี้จะเปนการฝกอบรมระหวาง
ปฏิบัติงานในตําแหนงเพื่อทําใหขาราชการเปนมืออาชีพ ในท่ีนี้ขอนําเสนอจํานวน 7 หลักสูตรโดยมีกรอบ
การนําเสนอแยกตามกลุมเปาหมาย โดยภายใตแตละหลักสูตรทางสํานักงาน ก.พ. ควรจัดทํากรอบของ
หลักสูตรและเสนอใหหนวยงานตนสังกัดทําการพัฒนาหลักสูตรยอยเพื่อสนองความตองการของแตละกลุม
โดยเฉพาะ และภายใตบริบทของหนวยงานภาครัฐที่มีความแตกตางกันอยูมาก  
 ตัวอยางเชน หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (InfoCap – Information Capital 
Management) ซ่ึงควรเปนหลักสูตรหลักของขาราชการกลุมท่ัวไปในระดับปฎิบัติงาน และชํานาญงาน 
อยางไรก็ตามหลักสูตรนี้สามารถปรับเปนหลักสูตรยอยเพ่ือใหสอดคลองกับสมรรถนะประจําตําแหนง 
(Technical Competency) ท่ีแตกตางกันตามกลุมและระดับของขาราชการแหงอนาคต เชน 

− InfoCap 1 สําหรับกลุมขาราชการกลุมทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (O1) ซ่ึงจะเนนเฉพาะการ
ใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงานเปนหลัก  
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− InfoCap 2 สําหรับกลุมขาราชการกลุมทั่วไป ระดับปฏิบัติชํานาญงาน (O2) และระดับ
อาวุโส (O3) ซึ่งจะเนนความรูในสวนของการบริหารฐานขอมูลเพื่อใชในงาน 

− InfoCap 3 สําหรับกลุมขาราชการกลุมวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (K1) ซึ่งจะเนนการใช
เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงาน และการบริหารฐานขอมูลเพ่ือใชในงาน 

− InfoCap 4 สําหรับกลุมขาราชการกลุมวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ(K2) และ
ชํานาญการพิเศษ (K3) ซึ่งจะเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานประจํา 
และงานเชิงยุทธศาสตร 

ตารางที่ 2แสดงหลักสตูรการพัฒนาเรือ่งปรบัปรุงประสิทธิภาพการทํางานแยกตามกลุมเปาหมายหลัก 

               กลุมเปาหมาย หลกัสูตร 

กลุมท่ัวไป (O - Operation) 
    O1 – ปฏิบัติงาน O2 – ชํานาญงาน  

หลักสูตรบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(InfoCap – Information Capital Management) 

กลุมท่ัวไป (O - Operation) 
    O3 – อาวุโส O4 – ทักษะพิเศษ 

หลักสูตรพัฒนากระบวนการทํางาน  
(Work Pro - Work Process Improvement) 

กลุมวิชาการ (K - Knowledge) 
   K1 – ปฏิบัตกิาร K2 – ชํานาญการ 

หลักสูตรการพัฒนาองคการ  
(OD - Organization Development) 

กลุมวิชาการ (K - Knowledge) 
    K3 – ชํานาญการพิเศษ K4 – เชี่ยวชาญ 

หลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน  
(PM - Performance Management) 

กลุมวิชาการ (K - Knowledge) 
    K5 – ทรงคณุวุฒิ 

หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ  
(IPS – Innovation in Public Sector) 

กลุมอํานวยการ (M – Management) 
    M1 – ตน   M2 – สูง 

หลักสูตรกลยทุธการบริหารผลการปฏิบัตงิาน 
(SPMS – Strategic Performance Management  
System) 

ทั้งนี้หลักสูตรการฝกอบรมพัฒนาเหลานี้ควรไดรับการจัดทําโดยมีวิธีการพัฒนาที่มุงใหเกิดการ
ปฏิบัติงานไดจริง มิใชเรียนเพื่อรูเทานั้น จึงจะสอดคลองกับผลการสํารวจในการศึกษาที่ผานมาซึ่งสะทอน
ใหเห็นวาขาราชการสวนใหญ (รอยละ 42.6) มีการเรียนรูจากการปฏิบัติ ดังนั้นการเรียนรูในหลักสูตรควร
เปนการเรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะ สมรรถนะในความเปนขาราชการมืออาชีพสูงขึ้น โดยมุงเนนการใช
กรณีศึกษา (Case Study) การไดรับประสบการณจริง (Experiential-based Training) โดยอาจเปนการ
มอบหมายใหจัดทําโครงการในชวงระหวางหรือหลังการฝกอบรม (Project-based Learning) 
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1.2. โปรแกรมการศกึษาดูงานองคการตวัอยาง (BEST – Best Practices Visit) 
โปรแกรมการศึกษาดูงานนี้ทางสํานักงาน ก.พ. ควรมีการจัดทําเปนโปรแกรมยอยเพื่อให

สอดคลองกับขาราชการแตละกลุมและแตละระดับ โดยอาจสอดแทรกอยูภายใตหลกัสตูรการฝกอบรมตางๆ 
ท่ีจัดอยูแลว 

สวนการพัฒนากลุมบริหาร (S – Senior Executive) ซึ่งถือไดวาผานการอบรมสัมมนาตางๆมา
มากมายแลวนั้น จึงไมควรเนนการเขารับการฝกอบรมในรูปแบบทางการอีก แตควรสงเสริมใหเกิดมุมมอง 
จากการเรียนรูจากองคการชั้นนํา ทั้งนี้เพ่ือใหสามารถจัดทํายุทธศาสตรและนโยบายที่สอดคลองกับ
หนวยงานที่ตนดูแลอยูได โดยการศึกษาผานตัวอยางองคการภาครัฐและเอกชนที่เปนแบบอยางท่ีดี (Best 
Practices) ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานที่ไดรับการพิจารณาแลวจากองคการระดับประเทศ หรือ
นานาชาติ เชน สถาบันเพิ่มผลผลิต ที่พิจารณาองคการที่มีการบริหารเปนเลิศเพ่ือรับรางวัล TQA (Thailand 
Quality Award) หรือได TQC (Thailand Quality Certificate) 

ท้ังนี้เพื่อใหการศึกษาดูงานสามารถนําไปใชไดจริง ควรใหขาราชการทําการสรุปบทเรียนจาก
การศึกษาดูงานพรอมขอเสนอแนะในการนําไปใชสําหรับหนวยงานของตนเองในทันที เพื่อใหเกิดการถาย
โอนการเรียนรู (Transfer of Learning) ไดอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคากับการเขาศึกษาดูงาน  

นอกจากนี้ทางสํานักงาน ก.พ. ควรจัดทําการแบงปนผลการศึกษาดูงาน (KM – Knowledge 
Sharing) ผานทาง Web-site เพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกันกับขาราชการในหนวยงานอื่นดวย อันจะทําใหเกิด
การกระจายของความรู เกิดความคุมคาในการศึกษาดูงานแตละครั้ง และยังไมเปนการไปรบกวนหนวยงาน
ท่ีใหการศึกษาดูงานบอยเกินไป ซ่ึงในสวนนี้เปนขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิขณะที่มีการจัดทําการ
ประชุมกลุมยอย (Focus Group) วาเริ่มมีเสียงตําหนิจากหนวยงานที่เขาศึกษาดูงานเปนประจําของภาครัฐวา
ขาราชการขอมาศึกษาดูงานเปนจํานวนมาก ทําไมไมมีการจัดการความรูในสวนนี้ 

1.3.  การสรุปหนังสือ 
โครงการหนอนหนังสือ (Book Review) เปนโครงการที่มุงจะพัฒนาใหขาราชการแหงอนาคต

เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต โดยทางสํานักงาน ก.พ. รวมกับหนวยงานพัฒนาขาราชการประจํากระทรวง 
สถาบันการศึกษาชั้นนําระดับประเทศ องคการระหวางประเทศ องคการวิชาชีพเพื่อประสานความรวมมือ
ในการจัดทําการสรุปหนังสือ หรือบทความที่สะทอนประเด็นปญหาที่ขาราชการควรรู  

โดยจัดทําเนื้อหาของหนังสือใหเหมาะสมกับประเภทและระดับของขาราชการแตละกลุม ทํา
การสรุปเนื้อหาของหนังสือหรือบทความโดยสอดแทรกตัวอยางในระบบราชการเพื่อใหผูอานสามารถถาย
โอนความรูสูการปฏิบัติงานไดจริง ซึ่งควรใหมีเนื้อหาประมาณ 4-5 หนา เปนจํานวน 2-3 เลม โดยสงตรงถึง
ขาราชการทุกคนเปนประจําทุกเดือนผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส ท่ีทําใหขาราชการแหงอนาคตสามารถ
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จัดทําการเก็บไดในรูปแบบที่ตนตองการ เชนสามารถ Download เปน PDF file, Palm, Audio Book เปนตน 
ท้ังนี้ทางสํานักงาน ก.พ. สามารถดูตัวอยางไดท่ี www.summary.com ซึ่งเปนบริษัทจัดทําการสรุปหนังสือ
สําหรับผูบริหาร Online  

โครงการนี้จะทําใหขาราชการแหงอนาคตไดอานหนังสืออยางนอย 2-3 เลมตอเดือน ซ่ึงเนื้อหา
ไดรับการประยุกตใหสอดคลองกับระบบราชการ และอยูในรูปแบบของสื่อที่สอดคลองกับรูปแบบการ
เรียนรูของขาราชการแตละคน 

การเรยีนรูรูปแบบนี้สามารถเห็นไดจากตวัอยางของประเทศไตหวนั ประเทศฮองกง 
1.4. การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

การเรียนรูของขาราชการแหงอนาคตผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) นาจะไดรบัการ
พัฒนาอีกเปนจํานวนมาก เนื่องจากดวยหลักการเรียนรูของผูใหญซึ่งจะตองการเรียนรูตอเมื่อตองการ
นําไปใชเทานั้น (Just-in-time Learning) ดังนั้นจึงเปนไปไดวาอาจมีหลายหลักสูตรที่ขาราชการไดรับการ
ฝกอบรมและพัฒนาไปแลวแตเมื่อไมไดมีการนําไปใชในทันทีอาจทําใหตองมีการทบทวนความรูกอน
นําไปใช หรือขาราชการบางกลุมตองการศึกษาหาความรูดานใดดวยตนเองก็สามารถทําไดโดยผานชองทาง
น้ี 

จากการรวบรวมหลักสูตรตางๆ ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) ของสํานักงาน ก.พ.
พบวามีอยูจํานวนมาก หลายดาน เชน ดานการบริหาร ดานการเขียนหนังสือราชการ ดานการพัฒนา
กระบวนทัศน และคุณลักษณะขาราชการ ดานการเสริมสรางบทบาทหญิง ชาย ดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดานเสริมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานเสริมสมรรถนะดานภาษา 
 ทั้งนี้หากพิจาณาการจดัการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนกิส (E-Learning) มีการจัดทําอยูมากในหลาย
ประเทศ เชน ประเทศเยอรมนี ประเทศมาเลเซีย ประเทศไตหวัน ประเทศญี่ปุน ประเทศสิงคโปร ประเทศ
ฮองกง 
 อยางไรก็ตามรูปแบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสน้ีควรไดรับการพัฒนาใหมีความนาสนใจ 
และเปนรูปแบบมีปฏิสัมพันธสองทาง (Interactive Learning) สามารถทําการวัดผลความรูของขาราชการ 
และสามารถใหสิ่งเสริมแรง เชน ประกาศนียบัตรการผานหลักสูตร On-Line เพื่อนําไปใชเปนสวนหนึ่งใน
การจัดทําแผนการพัฒนาตนเอง (IDP) ท่ีจะนําเสนอตอไป 

 ระบบการพัฒนาสมรรถนะตามตาํแหนง (พัฒนาความสามารถ) 
ระบบการพัฒนาสมรรถนะตามตําแหนงเปนระบบการพัฒนาขาราชการแหงอนาคตที่มีรูปแบบการ

พัฒนาใหขาราชการมีความพรอมในเรื่องความรู ทักษะ และบุคลิกลักษณะตามแนวคิดเรื่องสมรรถนะ 
(Competency) ทั้งนี้เปนไปตามกรอบการพัฒนาสมรรถนะตามงานที่รับผิดชอบ (Job Competency) และการ
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พัฒนาสมรรถนะตามระดับตําแหนง (Managerial Competency) ซึ่งจะเนนรูปแบบการพัฒนาโดยแบงการ
พัฒนาเปนสองสวน คือ การจัดทําแผนการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะ (IDP – Individual Development 
Plan) และการพัฒนาดวยการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ กอนขึ้นดํารงตําแหนงจํานวน 7 หลักสูตรตาม
กลุมเปาหมายหลัก 

2.1.  การจัดทําแผนการพัฒนาตนเอง  
การจัดทําแผนการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะนี้เปนการจัดทําการพัฒนาสมรรถนะตามงานที่

รับผิดชอบ เนื่องจากการมอบหมายงานตามหลักสมรรถนะจะเนนการมอบหมายงานใหกับบุคคลที่มี
คุณลักษณะ (Trait) เหมาะสมกับงานมากกวาการมอบหมายงานตามตําแหนง (Position) โดยการใหการ
พัฒนาความรู ทักษะ ซึ่งเปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็งสวนเหนือนํ้านั้นสามารถพัฒนาไดงายกวา ตามแนวคิด
ของ McClelland และ Spensor & Spencer เนื่องจากในระบบราชการมีการจํากัดกําลังคน ดังนั้นการสรรหา
คนมาดํารงตําแหนงใหตรงกับภาระงานอาจเปนเรื่องที่ทําไดยาก กอรปกับคําบรรยายลักษณะงาน (Job 
Description) ไดเปดโอกาสใหผูบังคับบัญชาสามารถมอบหมายงานใดๆก็ได ดังนั้นการมอบหมายงานใหแก
คนที่เหมาะสม (Assign the Right Job for the Right Person) จึงเปนสิ่งพึงปฏิบัติในการบริหารและพัฒนา
ขาราชการในอนาคต โดยการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับขาราชการท่ีมีบุคลิกลักษณะที่สอดคลองกับงาน 
และมีความสามารถในการเรียนรูเพ่ิมเติมในเรื่องนั้นๆได โดยจัดใหมีการฝกอบรมพัฒนาตามผลการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย เพราะนอกจากจะทําใหเกิดระบบการพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการใน
การปฏิบัติงานแลว ยังสามารถใชเปนวิธีการดึงศักยภาพของขาราชการท่ีมีอยู แตอาจเรียนหรือจบการศึกษา
มาไมตรงกับความถนัดที่แทจริงของตนเอง 

ขอเสนอในการพัฒนาขาราชการแหงอนาคตในประเด็นนี้ มีสองวิธีคือ (1) การจัดทาํแผนการพฒันา
ตนเองตามสมรรถนะ (2) การจัดทําแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใชในการพัฒนาขาราชการ 

1) การจัดทําแผนการพฒันาตนเองตามสมรรถนะ  (IDP – Individual Development Plan) 
     การจัดทําแผนสวนบุคคลในการพัฒนามีการนําเสนอในหลายประเทศตอไปนี้ ประเทศ

ออสเตรเลีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร 
จะเห็นไดวาการพัฒนาสมรรถนะสวนบุคคลจากบางประเทศเปนการทําโดยมาจากฐานการประเมนิ

ตนเอง (Self Assessment) ซึ่งอาจมีคาใชจายในการซื้อเครื่องมือเหลานี้มาใชในการพัฒนาขาราชการแหง
อนาคต หรืออีกวิธีหน่ึงคือสํานักงาน ก.พ.ควรเรงเรียนรูและพัฒนาเครื่องมือเหลานี้ข้ึนมาใชเปนของ
ขาราชการไทยเองจะทําใหตนทุนในการพัฒนารูปแบบนี้ลดลงในระยะยาว อีกท้ังไดเครื่องมือการประเมินที่
สอดคลองกับความตองการสมรรถนะของขาราชการไทยอยางแทจริง 
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อีกวิธีการหนึ่งที่เปนที่นิยมคือการใหผูบังคับบัญชามีสวนในการรับผิดชอบขาราชการแหงอนาคต 
ในการวางแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยมีการกําหนดเปาหมายการเรียนรูซึ่งอาจทําเพื่อใหสอดคลอง
กับภาระงานที่ไดรับมอบหมาย โดยมีการกําหนดระยะเวลา รายละเอียดในการพัฒนา และความสําเร็จที่คาด
วาจะไดรับจากการพัฒนารูปแบบนี้ตอตัวขาราชการ ตอหนวยงาน และตอองคการท่ีสังกัด 

ซึ่งการพัฒนาใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีความรับผิดชอบในเรื่องการพัฒนาบุคลากรจําเปนตอง
ปรากฏอยูในหลักสูตรของผูบริหารตั้งแตระดับหัวหนางานขึ้นไป และผูบริหารทุกระดับจําเปนตองมีความรู
ถึงวิธีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาในหลายๆ รูปแบบ โดยทางสํานักงาน ก.พ. อาจจัดทําเปนคูมือในการ
คนควาใหกับผูบริหารในหนวยงานราชการตางๆ 

2) การจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพือ่ใชในการพฒันาขาราชการ (Performance 
Appraisal) 

 การจัดทําแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองการบริหารผลการปฏิบัติงาน อันเปน
รูปแบบการบริหารงานยุคใหมของภาคราชการที่มุงผลลัพธ (Result Orientation) นั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่
สํานักงาน ก.พ. อาจใชวิธีการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการใหอยูในรูปแบบของ
เครื่องมือการบริหารผลงาน ซึ่งมีองคประกอบที่เปนการกําหนดผลการปฏิบัติงาน (Performance) และสวน
ของแนวทางการพัฒนาสวนบุคคล (IDP) ที่สอดรับกันกับผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ (Grote, 2002) 
 ทั้งนี้การมอบหมายงานโดยคาดหวังผลการปฏิบัติงานจากขาราชการที่ขาดความรู ความสามารถ 
อาจเปนอันตรายตอการทํางานภาครัฐ หรือทําใหเกิดความเสียหาย เสียเวลาได ดังนั้นการกําหนดกรอบการ
พัฒนาที่สอดรับกับผลการปฏิบัติงานที่ผูบังคับบัญชามอบหมายจะทําใหเกิดการบริหารจัดการผลการ
ปฏิบัติงานที่ถึงพรอมทั้งผลงานและความสามารถจากขาราชการแหงอนาคต 

2.2.  หลกัสูตรการพัฒนาขาราชการในแตละประเภท ท่ีสอดคลองกบัระดบัตําแหนง  (Managerial 
Competency) 

รูปแบบการพัฒนาขาราชการในแตละประเภทใหมีสมรรถนะสอดคลองกับระดับตําแหนงนั้นเปน
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่ทางสํานักงาน ก.พ. ควรเปนผูดูแลตัวหลักสูตรเอง หรือมีการรับรอง 
(Certify) สถาบันการศึกษาชั้นนําระดับประเทศใหรับหลักสูตรเหลานี้ไปจัดทําเพื่อใหครอบคลุมขาราชการ
สวนใหญของประเทศที่มีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับระดับตําแหนง 

โดยการพัฒนาสมรรถนะตามตําแหนงนี้ควรจัดทํากอนที่ขาราชการแหงอนาคตตองเขารับการดํารง
ตําแหนงจริง เพื่อใหเกิดความพรอมเมื่อขาราชการเหลานี้ไดรับมอบหมายภาระงานหลังเขารับตําแหนง ทัง้นี้
การพัฒนาควรมีเนื้อหาสอดรับกับสมรรถนะตามระดับตําแหนง 
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ตารางที่ 3: ตารางแสดงหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามตําแหนงแยกตามกลุมเปาหมาย  

               กลุมเปาหมาย หลกัสูตร 

กลุมท่ัวไป (O - Operation) 
    O1 – ปฏิบัติงาน O2 – ชํานาญงาน  

หลักสูตรนกัปฏิบัติงาน  
(SOP – Success Operation) 

กลุมท่ัวไป (O - Operation) 
    O3 – อาวุโส O4 – ทักษะพิเศษ 

หลักสูตรหัวหนางานยุคใหม 
(MOS – Modern Supervisor) 

กลุมวิชาการ (K - Knowledge) 
   K1 – ปฏิบัตกิาร K2 – ชํานาญการ 

หลักสูตรขาราชการมืออาชีพ  
(SMART PRO – Smart Professional Development) 

กลุมวิชาการ (K - Knowledge) 
    K3 – ชํานาญการพิเศษ  K4 – เชี่ยวชาญ 

หลักสูตรผูจดัการยุคใหม  
(MOD – Modern Management) 

กลุมวิชาการ (K - Knowledge) 
    K5 – ทรงคณุวุฒิ 

หลักสูตรท่ีปรกึษา 
(PROCON – Process Consultant) 

กลุมอํานวยการ (M – Management) 
    M1 – ตน    M2 – สูง 

หลักสูตรผูบรหิารระดับกลาง 
(MMD – Middle Management Development) 

กลุมบริหาร (S – Senior Executive) 
    S1 – ตน    S2 – สูง 

หลักสูตรผูบรหิารระดับสูง 
(SED – Senior Executive Development) 

กลุมเปาหมาย หลกัสูตร 

กลุมขาราชการผูมผีลสัมฤทธิ์สูง (Talent) หลักสูตรการพัฒนาผูนําคลืน่ลูกใหม 
(New Wave Leadership) 

กลุมขาราชการท่ีลาออกกอนเกษียณ (Early 
Retirement) 

หลักสูตรพัฒนาผูประกอบการ 
(Entre’ – Entrepreneurship Development) 

  
ทั้งนี้การพัฒนาขาราชการตามระดับตําแหนงนี้ไดรับความสนใจอยางมากจากประเทศตางๆที่เปน

แบบอยางท่ีดี (Best Practices) ซึ่งในสวนนี้จะแสดงในลําดับตอไปในการนําเสนอแยกตามกลุมขาราชการ 
 

 ระบบการพัฒนาความรวมมอืและเครอืขาย (พฒันาเครอืขาย) 
 เพื่อใหการพัฒนาขาราชการแหงอนาคตสวนนี้มีความสอดคลองกับเสาหลักที่ 3 และแนวคิดในการ

พัฒนาความรวมมือตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินป พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวย
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หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 
2546 - 2550 ซึ่งผลจากกฎหมายดังกลาว ทําใหเกิดการปฏิรูปการเมืองและปฏิรูประบบราชการ โดยเฉพาะ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได
ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ สิทธิในการมีสวนรวม สิทธิในการรับรู สิทธิในการตัดสินใจทางนโยบายที่เปด
กวางใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการลดชองวางเดิมๆ ระหวางภาครัฐกับภาคประชาชน รวม
พัฒนา รวมหาทางเลือกที่ดีกวาใหสังคมสวนรวม 
 ทําใหการพัฒนาดานความรวมมือและเครือขายใหกับขาราชการแหงอนาคตมีความจําเปนตอง
กระทําอยางตอเนื่องและเปนระบบโดยใหโอกาสขาราชการแหงอนาคตไดมีการจัดกลุมเครือขายตามระดับ
ตําแหนง วิชาชีพ และความสนใจ เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในทุกระดับระหวางหนวยงานราชการ
ดวยกันเองและหนวยงานราชการกับเอกชน ชุมชน องคการมหาชน สมาคมวิชาชีพ องคการไมแสวงหา
กําไร (NGO) องคการระหวางประเทศ ซึ่งในทางการบริหารจัดการความรูเรียกวา ชุมชนนักปฏิบัติ (COP – 
Community of Practices) เพ่ือใหเกิดท้ังการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความสัมพันธอันดีตอกันเพื่อ
สามารถทํางานรวมกันในการแกปญหาระดับประเทศและสังคมโลกได ท้ังนี้เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาขาราชการแหงอนาคตใหเปนผูดูแลและกําหนดทิศทางของสังคมโลก 

 จากการศึกษาแบบอยางที่ดี (Best Practices) จากประเทศตางๆ พบวา มกีารจัดทําเครือขายในหลาย
รูปแบบ เชน ประเทศแคนาดา ประเทศเนเธอรแลนด ประเทศสิงคโปร 
 จากตัวอยางขางตนทําใหเห็นวา การจัดทําเครือขายในทุกๆ ระดับมีความจําเปนในการทาํใหเกดิการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางขาราชการประจําหนวยงานตางๆ ที่อาจตองทํางานประสานกันระหวางหนวยงาน 
หรือระหวางขาราชการกับหนวยงานภาคเอกชนที่ตองอาศัยความรวมมือกันในการพัฒนาประเทศ หรือ
แกไขปญหาสังคม การพบปะกันในรูปแบบกึ่งทางการ (Semi-Formal) จะทําใหเกิดความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูปฏิบัติงานซึ่งจะสงเสริมใหผลการปฏิบัติงานในภาพรวมดีข้ึนอีกดวย และยังสอดคลองกับการ
บริหารความรู (Knowledge Management) ซึ่งเปนรูปแบบการบริหารที่ภาครัฐนําเขามาใชในการเรียนรู
รวมกันของบุคลากรภายในและภายนอกหนวยงาน 
 รูปแบบของการจัดทําเครือขายนี้อาจเปนหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน ก.พ. รวมกับ
หนวยงานภาครัฐในการจัดเปนเจาภาพสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามวาระ โดยรูปแบบและเนื้อหาใน
การจัดทําเครือขายแตละกลุมอาจมีความแตกตางกัน โดยมีกรอบการจัดทําตามตารางที่ 10 
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ตารางที่ 4: ตารางแสดงโปรแกรมการพฒันาความรวมมอืและเครอืขายแยกตามกลุมเปาหมาย  

กลุมเปาหมาย โปรแกรม 

กลุมท่ัวไป (O - Operation) 
    O1 – ปฏิบัติงาน  O2 – ชํานาญงาน  
    O3 – อาวุโส   O4 – ทักษะพิเศษ 

การสรางเครือขายในชมรมวชิาชีพ (PRO – COP) 
(Professional Community Of Practices) 

กลุมวิชาการ (K - Knowledge) 
    K1 – ปฏิบัติการ K2 – ชํานาญการ 
    K3 – ชํานาญการพิเศษ K4 – เชี่ยวชาญ 

การสรางเครือขายกลุมวิชาการบนกระดาน
อิเล็กทรอนกิส (K - Web)  
(Knowledge – Web Board Sharing) 

กลุมวิชาการ (K - Knowledge) 
    K5 – ทรงคณุวุฒิ 

การสรางเครือขายผูทรงคุณวฒิุ (K – COP) 
(Knowledge - Community Of Practices) 

กลุมอํานวยการ (M – Management) 
    M1 – ตน    M2 – สูง 

การสรางเครือขายผูบริหารระดับกลาง (M – COP) 
(Management -  Community Of Practices) 

กลุมบริหาร (S – Senior Executive) 
     S1 – ตน    S2 – สูง 

การสรางเครือขายผูบริหารระดับสูง (S – COP) 
(Senior Executive - l Community Of Practices) 

กลุมขาราชการผูมผีลสัมฤทธิ์สูง (Talent) การสรางเครือขายผูนาํคลื่นลกูใหม (N – COP) 
(New Wave Professional Community Of Practices) 

กลุมขาราชการท่ีลาออกกอนเกษียณ (Early 
Retirement) 

ชมรมผูประกอบการใหม (Entre’ – COP) 
(Entrepreneur Community Of Practices) 

 
 ระบบการพัฒนาและประเมินขาราชการกอนดาํรงตําแหนง 

 เนื่องจากการพัฒนาขาราชการแหงอนาคตที่มุงเนนสมรรถนะนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่การคัด
สรรคนเพื่อเขาดํารงตําแหนงนั้น ตองไดรับความมั่นใจในคุณลักษณะวามีความถึงพรอมในการรับราชการ
ตั้งแตแรกเขา และถึงพรอมในการดํารงตําแหนง การประเมินขาราชการกอนดํารงตําแหนงจึงอาจเปน
แนวทางใหกับภาครัฐในการใชการผสมผสานการพัฒนาและการประเมินเขาดวยกัน เพ่ือวัตถุประสงคใน
การสรรหาคนใหตรงตามตําแหนงงาน (Put the Right Man for the Right Job) และเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในงานบริหารบุคคลภาครัฐอีกดวย โดยวิธีการที่ใชในการพัฒนารูปแบบนี้จะเปนการจัดทํา
ศนูยรวมการประเมิน (Assessment Center) ซึ่งเปนการนําเครื่องมือการประเมินสวนบุคคลและกลุมเขามาใช
ในขณะทําการพัฒนาบุคลากร เชน การใชเครื่องมือทางจิตวิทยาในการประเมินตนเอง (Self Assessment) 
การประเมิน 360 องศา (360 Degree Feedback) กิจกรรมกลุม (Group Dynamic) เปนตน ทั้งนี้เพื่อให
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ขาราชการผูรับการพัฒนาไดเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง โดยผานเครื่องมือการประเมิน ผานกิจกรรมกลุม และ
ผานการใหขอมูลปอนกลับจากเพ่ือนผูรวมโครงการ อันจะทําใหผูเขารับการพัฒนาเกิดความตระหนักใน
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง และเปนโอกาสอันดีที่ทําใหท้ังตนเองและผูบริหารทราบถึงคุณลักษณะที่
แทจริงของขาราชการแหงอนาคตวามีความเหมาะสมกับตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้งหรือไม อยางไร 

ทั้งนี้มีตัวอยางใหเห็นในประเทศที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practices) เชน ประเทศเยอรมน ี
ประเทศไอรแลนด ประเทศญี่ปุน 
 ดังนั้นจะเห็นไดวาการพัฒนาขาราชการแหงอนาคตเพื่อใหสอดคลองกับระดับบริหารน้ันทาง
สํานักงาน ก.พ. อาจเขามารับผิดชอบใน 2 โปรแกรมหลัก คือ 

(1) โปรแกรมการพัฒนาขาราชการกอนปฏิบัติราชการ เพื่อใหการพัฒนาขาราชการในชวง
ปฐมนิเทศนี้เปนการประเมินขาราชการวามีความพรอมในการทํางานภายใตระบบราชการ
หรือไม 

(2) โปรแกรมพัฒนาผูบริหารกอนดํารงตําแหนงในสองระดับ คือ ระดับอํานวยการ และระดับ
บริหารเพื่อใหมั่นใจไดวา ขาราชการที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สําคัญระดับประเทศ
น้ีมีคุณลักษณะและสมรรถนะถึงพรอมตามตําแหนง 

ตารางที่ 5: ตารางแสดงโปรแกรมการพฒันาและประเมนิขาราชการแยกตามกลุมเปาหมาย  

กลุมเปาหมาย หลกัสูตร 

กลุมท่ัวไป (O – Operation) 
กลุมวิชาการ (K – Knowledge) 

โปรแกรมการพัฒนาขาราชการกอนปฏิบตัิราชการ 
(OPS – Orientation to Public Service) 

กลุมวิชาการ (K – Knowledge) 
    K3 – ชํานาญการพิเศษ   K4 – เชี่ยวชาญ 

โปรแกรมการพัฒนาผูบริหารระดับกลาง 
(MDP – Management Development Program) 

กลุมอํานวยการ (M – Management) 
    M1 – ตน    M2 – สูง 

โปรแกรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูง 
(LDP – Leadership Development Program) 

 ทั้งนี้โปรแกรมการพัฒนาผูบริหารระดับกลาง (MDP – Management Development Program) 
สามารถใชในการเตรียมความพรอมและประเมินขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ (K3) สําหรับการดํารง
ตําแหนงขาราชการกลุมอํานวยการระดับตน (M1) และโปรแกรมการพัฒนาผูบริหารระดับสูง (LDP – 
Leadership Development Program) สามารถใชในการเตรียมความพรอมและประเมินขาราชการกลุม
อํานวยการระดับสูง (M2) สูการดํารงตําแหนงขาราชการกลุมบริหารระดับตน (S1) ไดอีกดวย  
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 การใหทุนการศกึษา 

  ในปจจุบันสํานักงาน ก.พ. มีการจัดทําเรื่องการใหทุนการศึกษาทั้งในและตางประเทศอยูแลว โดย
การใหทุนมีการจัดทําใน 2 ลักษณะ คือ  

(1) ทุนพัฒนาขาราชการ เปนทุนเพื่อศึกษาตอตางประเทศในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  
(2) ทุนฝกอบรม เปนทุนเพื่อไปฝกอบรมหลักสูตรสําหรับเตรียมนักบริหารระดับสูงและหลักสูตร

สําหรับนักบริหารระดับสูงในสวนกลาง โดยฝกอบรมกับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ 
ทั้งนี้การใหทุนการศึกษามีตัวอยางใหเห็นจากประเทศตางๆ ท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practices) 

ดังตอไปนี้ ประเทศเกาหลี ประเทศฮองกง ประเทศญี่ปุน 
เมื่อพิจารณารูปแบบการใหทุนการศึกษา คณะผูวิจัยขอเสนอรูปแบบการใหทุนเปนสองประเภท

หลักคือ 
(1) การใหทุนทรัพยหรือเงินสําหรับขาราชการแหงอนาคตเพื่อเขารับการศึกษาตอ การฝกอบรม 

หรือการดูงาน โดยอาจเปนรูปแบบที่ออกคาใชจายใหทั้งหมด (Full Scholarship) เปนบางสวน 
(Partial Scholarship) หรือเปนการชดเชยคาใชจายที่ขาราชการแหงอนาคตไดเสียไปในระหวาง
ศึกษาตอดวยทุนทรัพยตนเอง (Reimbursement) 

(2) การใหเวลาแกขาราชการแหงอนาคตในการเขารับการศึกษาตอดวยการใชทุนตนเองหรือทุน
จากแหลงอ่ืนๆ การเขาเรียนในบางวิชาในมหาวิทยาลัย (Continuing Education) เขารับการ
ฝกอบรม การศึกษาดูงาน การไปทําวิจัยหรือทําผลงานวิชาการ (Sabbatical Leave) การไป
ปฏิบัติงานท่ีหนวยงานอื่นในและตางประเทศ (Secondment) โดยไมนับเปนเวลาลางาน 

ทั้งนี้เพื่อใหการใหทุนการศึกษาแกขาราชการแหงอนาคตเกิดความคุมคาและสรางความผูกพัน
ใหกับคนกลุมนี้กลับเขามารับราชการไดอยางมีประสิทธิภาพการกําหนดเงื่อนไขในชวงกอน – ระหวาง-
หลังการไดรับทุนเปนส่ิงจําเปนท่ีสํานักงาน ก.พ. ควรมีมาตรการในสวนนี้ออกมา เชน 

− กอนการไดรบัทุน ขาราชการกลุมนี้ควรไดรับการพิจารณาจากทั้งสมรรถนะสวนความรู ทักษะ 
และบุคลิกลักษณะจากคณะกรรมการ (Committee) และจากการประเมินโดยผานศูนยการ
ประเมิน (Assessment Center) โดยเฉพาะนักเรียนทุนรัฐบาล 

− ระหวางการไดรับทุน ขาราชการกลุมนี้ควรมีการกําหนดเงื่อนไขใหแสดงผลงานบางสวนทีอ่าจ
มาจากการศึกษา หรือการฝกอบรมระยะยาว เพ่ือทําใหคนกลุมนี้เกิดความผูกพันกับระบบ
ราชการ จากที่ผานมาจะเห็นไดวาขาราชการที่ไดรับทุนจํานวนมากมิไดกลับมาเขารับราชการ 
หรือกลับมาปฏิบัติราชการโดยมีความไมพึงพอใจกับระบบงานราชการที่ตนตองมารับหนาที่ 
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เนื่องจากไมไดสัมผัสกับสภาพการทํางานจริง หรือลักษณะงานที่ตองมารับผิดชอบ ทําให
ขาราชการกลุมนี้เกิดความผูกพันนอยตอหนวยงานที่ปฏิบัติราชการ (จากผลการศึกษาเรื่อง
ความผูกพันของขาราชการที่ไดรับทุนในหนวยงานภาครัฐบางแหงที่ไมสามารถเปดเผยนามได 
ซึ่งทางคณะผูวิจัยเคยจัดทําการสํารวจความผูกพันของขาราชการตอองคการ) 

− หลังการไดรับทุน ขาราชการกลุมนี้โดยทั่วไปจะมีพันธะผูกพันในเรื่องของเวลาชดใชทุน ซึ่ง
ผูบังคับบัญชาควรใหบุคลากรกลุมนี้ไดมีโอกาสในการใชความรูที่เรียนมาในการทํางานทันที
เพ่ือเกิดการถายโอนความรู (Transfer of Learning) หลังจากศึกษาหรือเรียนรูมา ทั้งนี้จาก
การศึกษาเรื่องการถายโอนความรูนั้นมักติดขัดหลังจากกลับเขามาปฏิบัติงานอันมักมีเหตุผลมา
จากหัวหนางานไมไดเปดโอกาสใหทํางาน และเพื่อนรวมงานไมสนับสนุนใหทําผลงาน 

  มหาวิทยาลัยขาราชการ 
 เนื่องจากคานิยมในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ทําให
บุคลากรของประเทศไมสนใจในการเขารับราชการ โดยเฉพาะผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และผู
ท่ีมีความรูความสามารถสูง (Talent) นอกจากนี้ผูที่เขามารับราชการอาจมีคุณลักษณะหลายประการที่ไม
สอดคลองกับภาระงานในระบบราชการที่ตองอาศัย จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน สามคัค ีและ
แบงปน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหอาจเปนปญหาการขาดแคลนกําลังคนในอนาคต  
 จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาคนของภาคเอกชนที่เปนแบบอยางที่ดีในรายงานที่ผานมาของ 
บริษัท ซี.พี. ออลล จํากัด (มหาชน) ท่ีมีการจัดตั้งโรงเรียนปญญาภิวัฒน เทคโนธุรกิจในป พ.ศ. 2548 และ
จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวัฒนในป พ.ศ. 2550 โดยมีการกําหนดหลักสูตรธุรกิจคาปลีกรวมกับกรม
อาชีวศึกษา และสงพนักงานเขาศึกษาตอในวิทยาลัยตางๆ ท่ีเขารวมโครงการ ซ่ึงเรียกวา “ระบบทวิภาคี” ซึ่ง
ตอมาบริษัทมีการจัดตั้งโรงเรียนปญญาภิวัฒน เทคโนธุรกิจ โดยเนนการเรียนรูดวยการทํางานจริง มีรายได
ระหวางเรียน จบแลวสามารถทํางานไดทันที ซึ่งตอมาไดเปดศูนยการศึกษาปญญาภิวัฒนอีก 20 แหง ทั้งใน
กรุงเทพฯ และตางจังหวัดทั่วประเทศ โดยเปดโอกาสใหเยาวชนทุกชุมชน สามารถเขาเรียนใกลบาน และ
ทํางานในทองถิ่น 
 สถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน เปนการเปดสถานศึกษา เพ่ือตอบสนองนโยบายดานการศึกษา
เพิ่มเติมในระหวางการทํางานใหกับพนักงาน เสริมกําลังคนที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของธุรกิจ
ใหกับหนวยงานของรานสาขา และรองรับการเติบโตของธุรกิจไดอยางตอเนื่องตอไป โดยสถาบันฯ เปด
สอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เนนการเรียนการสอน และศึกษาวิจัยทางดานธุรกิจคาปลีกเปนแหง
แรกของประเทศไทย 
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หากทางภาครัฐเล็งเห็นความจําเปนในการผลิตขาราชการแหงอนาคตใหเปนขาราชการมืออาชีพ 
โดยมีการปลูกฝงคานิยม (Grooming) การเปนขาราชการตั้งแตยังศึกษาในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัย การ
จัดตั้ง ”มหาวิทยาลัยขาราชการ” อาจเปนทางเลือกภายใตการพัฒนาระบบขาราชการแหงอนาคต ตาม
แนวคิดการพัฒนาจริยธรรม คานิยม (ดวงเดือน พัมธุมนาวิน, 2543) และแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะสวน
บุคลิกลักษณะ (Spencer & Spencer, 1993) ซ่ึงตองใชระยะเวลาในการหลอหลอม นอกจากนี้นยังเปนการ
เปดโอกาสใหกับผูดอยโอกาสในสังคมที่มีความพรอมในเรื่องคุณลักษณะของขาราชการแหงอนาคตแต
ขาดทุนทรัพยในการศึกษาในระดับสูงไดรับโอกาสในการเรียนรูพัฒนาตนเองโดยทุนของรัฐบาล 
นอกจากนี้ยังเปนการปอนกําลังคนเขาสูระบบราชการที่มีประสิทธิภาพอีกดวย 

ซึ่งรูปแบบของระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่นํามาใชในโรงเรียน เปนระบบที่มีการออกแบบ
เฉพาะ โดยเนนการเรียนควบคูกับการปฏิบัติงานจริง (Work-based Learning) โดยพัฒนาจากความตองการ
ของภาคธุรกิจวาตองการไดคนในแบบใด และก็ผลิตออกไปในแบบนั้น โดยเด็กนักเรียนที่ผานหลักสูตร จะ
สามารถทํางานไดจริงทันทีโดยไมตองเสียเวลาฝกงานอีกเมื่อเรียนจบ เปนโมเดลทางการศึกษาที่พัฒนามา
จากประเทศเยอรมนี ซึ่งนับวาเปนวิธีคิดแบบ 360 องศา ไมติดกรอบแบบเดิม ๆ การประเมินการเรียนและ
การทํางานของนักเรียนแตละคนทุกๆ วันศุกร จาก 3 ฝาย คือ อาจารยผูสอน ฝายบริหารรานคา (ครูฝก) และ
ฝายบุคคล เพ่ือดูวานักเรียนคนนั้นๆ ตองปรับปรุงแกไขอะไรบาง ในทางกลับกันเพื่อประเมินแบบการสอน 
รวมถึงสภาพการทํางานในองคการเหมาะสมกับนักเรียนหรือไม หรือระเบียบตางๆ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสม
รวมกัน ดวยการออกแบบหลักสูตรเรียนทฤษฎี 2 วัน และปฏิบัติ (ทํางาน) 4 วัน ขณะเดียวกันไดมีฝาย
จิตวิทยา เพื่อใชแนวความคิดสูภาคปฏิบัติ เพ่ือปรับทัศนคติแปลงมาเปนพฤติกรรมการทํางาน เพื่อใหเกิด
ทัศนคติที่ดีเกิดแกวิชาชีพ ตนเอง ลูกคา และสังคม ดวยมุมมองที่เปลี่ยนไป 

นอกจากการเรียนรูในหองเรียนแลว ทางบริษัทยังจัดใหมีกิจกรรมเสริม เพื่อฝกฝนใหนึกถึงคนอื่น
ตลอดเวลาดวยวิถีพุทธ ใหนักเรียนมีจิตใจออนโยน เริ่มจากสถานที่ตองรมรื่น ครูอาจารยมีความเมตตา ให
อภัย เด็กจะถกูหลอหลอมจากหลักสูตรเปนเหมือนการขีดเสนในชีวิตประจําวัน  

จะเห็นไดวารูปแบบการพัฒนาขาราชการแหงอนาคตตามแนวคิดของ บริษัท ซี.พี. ออลล จํากัด 
นาจะเปนแบบอยางที่ดีในการวางระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยขาราชการไดเปนอยางดี เนื่องจากมี
ลักษณะของธุรกิจเหมือนกันอยูประการหนึ่ง คือ การใหบริการ ซึ่งตองอาศัยบุคลากรที่ทํางานเปยมไปดวย
จิตบริการ (Service Mind) อันเปนสมรรถนะหลักของขาราชการไทย 

อยางไรก็ตามทั้งนี้ ทางสํานักงาน ก.พ. อาจตองประเมินความตองการกําลังคนภาครัฐวามีความ
ตองการมากนอยเพียงไร หากความตองการกําลังคนภาครัฐของประเทศไทยไมคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร 
อาจเชิญชวนใหสํานักงาน ก.พ. ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนหรือในทวีปเอเชียสรางความรวมมือกันใน
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การผลิตบัณฑิตภาครัฐรวมกัน เพื่อใหเกิดการทํางานที่เกิดองคความรูความเขาใจในระดับประเทศและสากล
ภายในบริบทงานภาครัฐ อีกท้ังทําใหเกิดความรวมมือและสรางเครือขายของขาราชการแหงอนาคตใน
ภูมิภาคนี้อีกดวย โดยรูปแบบการพัฒนามหาวิทยาลัยภาครัฐรูปแบบนี้สามารถจัดทําอยูในรูปแบบของ
มหาวิทยาลัยเสมือนจริง หรือ Virtual University ซ่ึงอาศัยความรวมมือระหวางสํานักงาน ก.พ. มหาวิทยา
ช้ันนําของแตละประเทศ หนวยงานภาครัฐตางๆ องคการระหวางประเทศ 
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