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นคพล  เอื้อทวีทรัพย์ 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 
 หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ในยุค Thailand 4.0 ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นไป
อย่างสลับซับซ้อน ท าให้องค์กรที่สามารถช่วงชิงความได้เปรียบทางด้าน
การแข่ งขัน  มี โอกาสที่ จะประสบความส า เร็จ ได้ดีกว่ า  ซึ่ งปัจจั ย 
แห่งความส าเร็จล้วนเกิดจากความรู้และทักษะที่มีอยู่ในตัวบุคลากรของ
องค์กร โดยในบรรดาทรัพยากรการบริหารจัดการ อันประกอบด้วย  
Ms ต่าง ๆ ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) เครื่องจักร 
(Machine) การจัดการ (Management) ตลาด (Market) และเวลา (Time) 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างสากลว่า “คน’’ เป็นทรัพยากรที่สาคัญในการ
บริหารจัดการ เพราะว่าคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่ายิ่งและสามารถ 
สร้างคุณค่า (Value Creation) ที่ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้ 
ดังนั้น ทุกองค์กรต้องการ คนดี คนเก่งมาร่วมงาน เนื่องจากการบริหาร
จัดการบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent Management) ช่วยส่งเสริม
ให้กลยุทธ์การแข่งขันหรือกลยุทธ์ธุรกิจ  (Competitive or Business 



Strategy) ขององค์กรประสบความส าเร็จ ท าให้แนวคิดเกี่ยวกับการสร้าง
ความรัก ความผูกพันให้เกิดขึ้นกับพนักงาน (Employee Engagement) 
จึงกลาย เป็นกระแสหลักของงานบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน  ดังนั้น  
การบริหารก าลังคนคุณภาพจึงเป็นเครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที่องค์กรชั้นน าต่าง ๆ ทั่วโลกน ามาใช้ เพ่ือดึงดูดและรักษาก าลังคนคุณภาพ 
(Talents) ไว้ในองค์กร  
 ส าหรับภาคราชการของไทย ส านักงาน ก.พ. ได้ด าเนินการเตรียม
ผู้น าที่มีคุณภาพในระบบราชการ ผ่านระบบทุนรัฐบาล (การดึงคนคุณภาพ
มาจากภายนอก) และระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (การสร้างคนคุณภาพ  
จากภายใน) หรือ HiPPS (High Performance and Potential System) 
ขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือบริหารก าลังคนคุณภาพที่จะช่วยหา “คนที่ใช่”  
ส าหรับคุณ “คนที่ช่วย” คุณท างานได้มากขึ้น และ “คนที่ชอบ” งานท้าทาย  
อันจะเป็นการสร้างความพร้อม ให้แก่ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบ  
เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง และเสริมด้วยกลไกการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน การสอนงาน และการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งที่ผ่านมา 
หน่วยงานต่าง ๆ ในระบบราชการบางหน่วยงานอาจยังไม่ได้มีการน าระบบ
การพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูงมาปรับใช้อย่างเต็มที่ รวมถึงกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วย 
 จากการปรับเปลี่ยนบทบาทจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งถือเป็นจุด
เปลี่ยนครั้งใหญ่ในการเปลี่ยนบทบาทไปเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  



จึงจ าเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนกระทรวง
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ก าหนดภาพรวมและ
ภาพลักษณ์ของกระทรวงดิจิทัลฯ ที่เหมาะสม เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน และมีความยืดหยุ่น มีบุคลากรที่มีศักยภาพ และความรู้ 
ความสามารถ สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว และจะต้องมีภาพลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับของบุคคลทั่วไป  
ในฐานะ Change Agent ขององค์กร รวมทั้ง มีค่านิยมและทัศนคติที่มุ่งมั่น
และทุ่มเทต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเ พ่ือการพัฒนาประเทศ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ปัจจัยท่ีจะสร้างโอกาสที่ท้าทายในการปรับเปลี่ยน 
 ถือเป็นองค์กรใหม่ ที่ยังไม่มีวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมที่ชัดเจน 
 ส านักงานปลัดกระทรวงฯ เป็นส่วนราชการขนาดเล็กที่มีภารกิจ 
ในระดับนโยบายเป็นหลัก  
 มี Gap ที่ส าคัญระหว่างอัตราก าลังระหว่าง Generation ได้แก่ 
อัตราก าลั งอายุ  50 ปีขึ้น ไป มีจ านวนน้อย และมีช่วงห่ างระว่าง 
Generation ประมาณ 10 ปี  
 มีปัญหาในการติดต่อสื่อสารและการท างานร่วมกันระหว่าง 
Generation ในองค์กร  
 การสับเปลี่ยนหน้าที่ระดับผู้บริหารมีบ่อยครั้ง กระทบถึงนโยบาย 
และวิธีการท างานที่เปลี่ยนไป 
 การปฏิบัติ งานเร่ งด่วน เ พ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 



 ผลจากการศึกษาการพัฒนา Talent Network ณ ประเทศญี่ปุ่น 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุนฝึกอบรม
ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ 
(HR Unit) พ.ศ. 2561 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใน
การบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) และมีมุมมองแนวคิด
ในการน าผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการด้านฝึกอบรมและ
พัฒนา (Training and Development)  
 จากผลการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยชิบะ พบว่ามหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้น าระบบ SULA (Special 
University Learning Administrative) จากประเทศสหรัฐอเมริการมาใช้
ในการบริหารจัดการการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูง มีทักษะ สมรรถนะ และมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา 
เพ่ือให้พร้อมในการเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยและ
นักศึกษาที่ให้ความสนใจในการศึกษาในแต่ละสาขา หรือการศึกษา 
ในต่างประเทศ ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ จะสนับสนุนบุคลากรผู้มีศักยภาพสูงที่อยู่
ในระบบ SULA ให้เข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศ เพ่ือให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการสนับสนุนการเรียนต่างประเทศ มีการอบรม 
ให้เกิดทักษะพิเศษ และสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง เพ่ือช่วยสนับสนุน 
การเรียนรู้  โดยการเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการการศึกษา 
ในมหาวิทยาลัย การศึกษาต่างประเทศ ชีวิตความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย 
 
 



 การน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยชิบะ เป็นการเปิด
มุมมองในการบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจาก
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูงของประเทศไทย เช่น ประเทศ
ไทยได้มีการน าระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance 
Potential System:HiPPS) หรือ การพัฒนาคลื่นลูกใหม่ในระบบราชการ 
(New Wave) การให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ส าหรับผู้มีศักยภาพสูง 
เป็นต้น แต่ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ในระบบราชการบางหน่วยงานยังไม่ได้มี
การน าระบบการพัฒนาบุคลากรผู้มีศักยภาพสูงมาปรับใช้อย่างเต็มที่ ดังนั้น 
SULA จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถน ามาปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากร
ในองค์กรให้มีความต่อเนื่องเ พ่ือพัฒนาทักษะ สมรรถนะและความ
เชี่ยวชาญสูงในแต่ละด้านให้มีความเหมาะสมกับหน่วยงานภาครัฐของแต่
ละองค์กรโดยการมอบหมายภารกิจที่ส าคัญ เพ่ือให้บุคลากรสามารถใช้
ศักยภาพที่มีอยู่ของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์การพัฒนา Talent Network สู่บทบาท Change Agent 
ขององค์กร 
 1. องค์กรควรก าหนดต าแหน่งงงานของบุคลากรในองค์กร  
ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของ ส่วนราชการและปัจจัยภายนอกที่มา
กระทบ เช่น การก าหนดชื่อต าแหน่งใหม่ การก าหนดวุฒิการศึกษาให้ตรง
กับต าแหน่ง การก าหนดต าแหน่งใหม่ที่มีอ านาจหน้าที่ และวุฒิการศึกษา 
ที่แตกต่างไป เช่น นวัตกร หรือนักวิชาการนวัตกรรม หรือวิศวกรสื่อสาร
โทรคมนาคม เป็นต้น 



 2. องค์กรควรมีการสนับสนุนให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนงานอย่างเป็น
ระบบและมีความต่อเนื่อง (Employee Mobility) ซึ่งระบบราชการของ
ประเทศญี่ปุ่นมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ
หมุนเวียนงานกันอย่างสม่ าเสมอ โดยมักจะมีการสลับหน้าที่กันท าทุก ๆ  
3 – 5 ปี ซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา ตื่นตัวเสมอ ไม่กลายเป็น
งานซ้ าซากนานเกินไป และควรด าเนินการเกี่ยวกับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 
ของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอ่ืน (SECONDMENT) 
อย่างจริงจัง เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์การท างาน และเปิดมุมมอง
การปฏิบัติงานที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Talent Network ขององค์กร 
ที่จะเป็นก าลังหลักใน Change Management  
 3. องค์กรควรปรับระบบการท างานให้มีความยืดหยุ่นรองรับ
คุณลักษณะของคนรุ่นใหม่ในระบบราชการ เช่น การยืดหยุ่นเวลาท างาน 
อาทิ การนับชั่วโมงการท างาน โดยให้ข้าราชการเลือกเวลาการเข้าท างาน
ได้ตามสะดวก แต่ต้องท างานให้ครบตามจ านวนชั่วโมงที่ก าหนดในแต่ละ
วัน หรือการลดวันท างาน 1 วัน ต่อสัปดาห์ โดยการเพ่ิมจ านวนชั่วโมง 
การท างานใน 4 วันท าการ แต่เมื่อค านวณเวลาท างานรวมกันในสัปดาห์
หนึ่งๆ แล้ว ต้องเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนรวมเวลาราชการในหนึ่ง
สัปดาห์ หรืออาจให้มีทางเลือกในการท างานที่บ้านสัปดาห์ละ 1 - 2 วัน 
เพ่ือลดปัญหาการจราจร ค่าเดินทาง สถานที่การท างานที่คับแคบ  
ไม่เพียงพอ โดยมีข้อตกลงผลการปฏิบัติงานอย่างชัดชัดเจน เหมาะสมและ
เป็นธรรม 



 4. องค์กรควรวางกระบวนการการพัฒนา Talent ให้เหมาะสมกับ
องค์กร และมอบหมายภาระงานที่ท้าทายในองค์กรที่มีการปรับเปลี่ยนเร็ว 
โดยจะต้องรับบทบาทการเป็น Change Agent ในองค์กร เพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาของแต่ละองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง  ๆ และ
นโยบายของภาครัฐด้วย 
 5. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญในการพัฒนา Talent Network  
สู่บทบาท Change Agent ขององค์กรโดยรับต าแหน่ง Chief Change 
Agent เพ่ือเปิดโอกาสให้คนที่พร้อมจะร่วมกันพัฒนาองค์กร โดยใช้กลุ่ม 
talent network ในองค์กร เป็นจุด เริ่ มต้นในการสร้ างวัฒนธรรม 
การท างานร่วมกันแบบเปิด มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และเสนอ 
idea ที่แตกต่าง และมอบหมายงานที่จะต้องสร้างสรรค์ใหม่ เพ่ือร่วมกัน
พัฒนาองค์กรได้อย่างรวดเร็ว 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส่วนราชการสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมขีด
ความสามารถของบุคลากร สร้างทัศนคติวัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร 
ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
 2. การรับรู้และความเข้าใจในบทบาทใหม่ให้กับบุคลากร และให้
ประชาชน และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 
 3. บุคลากร มีองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน และ
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการท างาน  
ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 


