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 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต  
การประกอบธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  
ภาคราชการก็เช่นเดียวกันที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานของ 
ภาคราชการให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้า และ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี  
 งานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบวิธีการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและหาวิธีการพัฒนาที่
เหมาะสมกับยุคดิจิทัล และคนรุ่นดิจิทัลที่มี เ พ่ิมขึ้นในภาคราชการ  
ซึ่งลักษณะของคนรุ่นดิจิทัลมักจะเบื่อง่ายและไม่ชอบการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนที่ต้องเรียนทีละขั้นเรียงล าดับตามหลักสูตรที่ก าหนด แต่ต้องการ
เรียนรู้ตามความสนใจและความสามารถของตนเอง การเรียนรูปแบบเดิม 
ที่เน้นการอบรมแบบ In – class อาจไม่ตอบโจทย์ในการพัฒนา รวมทั้งฝึกอบรม 
แบบ One Size fits all อาจไม่ได้ผลกับคนรุ่นใหม่อีกต่อไป แต่ต้องมี 
การออกแบบให้เหมาะกับแต่ละคนด้วย ดังนั้น รูปแบบการพัฒนาส าหรับ 
คนรุ่นใหม่จึงควรปรับให้สอดคล้องกับลักษณะและพฤติกรรมการใช้ชีวิต 
ประจ าวัน ดังจะเห็นได้จากที่คนรุ่นนี้มีทักษะในการรับข้อมูลข่าวสารได้
พร้อม ๆ กันจากหลายแหล่ง ให้ความส าคัญกับรูปและเสียงมากกว่า



 
 

ตัวหนังสือ เช่น วิดีทัศน์ เกมส์ และสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้น การเรียนรู้ 
จากสิ่งที่ตนเองมีความสนใจจะท าให้เรียนรู้ได้รวดเร็วและสนุกกับการเรียน
มากกว่าการเข้าห้องอบรม 
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นหากมีรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย และ
เหมาะสม ตรงความต้องการ ก็จะสามารถพัฒนา เพ่ิมพูนองค์ความรู้ทักษะ
ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมกระตุ้นให้บุคลากรสามารถแสดง
ศักยภาพของแต่ละบุคคลและน ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดได้  
 แนวคิด ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 
 จากการศึกษาดูงานทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนของประเทศ
ญี่ปุ่น ได้แก่ (1) AEON CO.,LTD. (2) Chiba University (3) National 
Personnel Authority (4) Cabinet Bureau of Personnel Affairs (5) 
Grooves Company  และ (6) Mynavi Corporation พบว่าทุกหน่วยงาน 
ให้ความส าคัญกับคน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบ
ความส าเร็จ มีระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและเป็นระบบ 
ในผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เช่น AEON CO.,LTD. มีโปรแกรมการอบรม
ส าหรับพนักงานที่หลากหลายเหมาะสมกับระดับต าแหน่งและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ Mynavi Corporation มีการสรรหาและระบบการพัฒนา
บุคลากรหลากหลายรูปแบบ Chiba University ให้ความส าคัญกับ 
การพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนและยกระดับความสามารถของพนักงาน 
โดยการสร้างระบบ SULA (Super University Learning Administration) 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เป็นต้น รวมทั้งส่ งเสริมให้



 
 

ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาตนเองและหาประสบการณ์ในการท างาน ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน และน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารทรัพยากร
บุคคล อาทิ Grooves Company ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการสรรหา
เฉพาะวิศวกรด้าน IT โดยการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของ
องค์กร โดยสรุปการศึกษาดูงานนี้ผู้เขียนน าเสนอเฉพาะ AEON CO.,LTD. 
และ Mynavi Corporation ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่มีแนวคิดและ
รูปแบบในการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายและมีความน่าสนใจ ดังนี้ 
 1. AEON CO.,LTD. บริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ที่มี
สาขากว่า 300 สาขา ปรัชญาขององค์กร คือ “ลูกค้าส าคัญที่สุด” และมองว่า
ทรัพยากรมนุษย์เป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท  นอกจากนี้ 
ยังมุ่งปลูกฝังค่านิยมหลัก เจตนารมณ์ และประวัติศาตร์ความเป็นมาของ 
อิออนในรูปแบบของการ์ตูน และพนักงานทุกคนในเครือบริษัทอิออน
สามารถเข้าร่วมการพัฒนาได้โดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องพ้ืนที่หรือประเทศ โดยมี
วิธีการเรียนรู้และพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ ส าหรับการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง  
มีโปรแกรมการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่ (1) Aeon DNA University 
เพ่ือพัฒนาผู้บริหารรุ่นต่อไป โดยกิจกรรมส่วนหนึ่ง คือ การพบปะพูดคุยกับ
ผู้บริหารระดับสู งและอดีตผู้ บริหารระดับสูง  (Session with CEO)  
(2) Aeon Development School โดยอดีตผู้บริหารที่เคยรับผิดชอบด้าน
การพัฒนาร้านค้าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ด าเนินการ
ถ่ายทอดพันธุกรรมอิออน (Aeon DNA) ผ่านการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและ
การฝึกอบรม ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรเป็นอาจารย์ผู้สอน โดยมอบหมาย 
งานให้พนักงานทดลองพัฒนาร้านค้า (Store Development) เนื่องจาก



 
 

ร้านค้าแต่ละ พ้ืนที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นการพัฒนาด้าน
ความเชี่ยวชาญ (Specialist Training Programme) (3) Aeon Business 
School โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะจาก
อาจารย์ที่มาจากภายในองค์กรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังเน้นให้พนักงานพัฒนาตนเอง และให้ความส าคัญกับการมีประสบการณ์
ในการท างานที่หลากหลาย 
 2. Mynavi Corporation มี ธ รุ กิ จที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับการบริ หา ร
ทรัพยากรบุคคลในหลายลักษณะ ทั้งการสรรหาคัดเลือกบุคลากร การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางาน รวมทั้ง ระบบการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ 
e – learning เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาก าลังคนคุณภาพ แบ่งออกเป็น  
3ลักษณะ ดังนี้ (1) In - Classroom training เช่น การฝึกอบรมในชั้นเรียน 
และการอภิปรายกลุ่ม (2) On - the - job training เช่น การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ท างาน (3) Self - development เช่น การเรียนรู้ผ่าน 
Smart phone และสื่ออ่ืน ๆ ส าหรับการพัฒนาบุคลากรที่น่าสนใจของ 
Mynavi Corporation คือ  การ พัฒนาก าลั งคนคุณภาพในรูปแบบ 
MOVICATION ประกอบด้ วย  Movie เป็ นการจั ดท าละครจ าลอง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในบริษัท Simulation เป็นการ
จ าลองเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติ งาน และ 
Education เป็นการเรียนรู้จากการจ าลองสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นจริง  
โดยกระบวนการฝึกอบรมเริ่มจากการเรียนรู้จากการจ าลองสถานการณ์ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในบริษัท ผ่านการดูละคร หลังจากนั้น 
ให้ผู้ เข้ารับการอบรมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ประกอบกับ 



 
 

การบรรยายให้ความรู้และให้ค าปรึกษาในการแก้ไขสถานการณ์จ าลองนั้น  ๆ 
สุดท้ายเป็นการสรุปผลและให้ค าปรึกษาแนะน าว่าหากเกิดสถานการณ์
ดังกล่าวขึ้นจริง จะมีแนวทางการด าเนินการหรือแก้ไขปัญหาอย่างไร 
ลั กษณะที่ ส าคัญของการ เรี ยนรู้ ผ่ านกระบวนการ  MOVICATION 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง มีส่วนช่วยให้
เกิดการเรียนรู้จากภาพและเรื่องราวของการปฏิบัติงานจริง นอกจากนั้น
การเรียนรู้ผ่านภาพจะท าให้เกิดภาพสถานการณ์ขึ้นภายในสมอง และ 
ใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้น้อยกว่าการอ่านกรณีศึกษา 
 ข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.พ. 
 จากบริบทการเปลี่ยนแปลงข้างต้นและการศึกษาดูงานพบว่า 
หน่วยงานเอกชนในประเทศญี่ปุ่นมีการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในงาน 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือช่วยเสริมให้การบริหารทรัพยากร
บุคคลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งสามารถน าแนวคิดมาพัฒนางานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงาน ก.พ. ดังนี้ 
 1. ให้ความส าคัญกับการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยได้แนวคิดมาจากบริษัท อิออน จ ากัด  
ที่ปลูกฝังค่านิยมองค์กรผ่านการ์ตูน (E - comics) ซึ่งเนื้อหาของหนังสือ
การ์ตูนบอกเล่าถึงที่มาของบริษัทเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาขององค์กร 
ปลูกฝังค่านิยมองค์กร โดยสร้างตัวละครที่เป็นตัวแทนของพนักงาน ลูกค้า 
ในการด าเนินเรื่อง รูปแบบนี้เหมาะส าหรับพนักงานใหม่ ช่วยกระตุ้นและ
ดึงดูดความสนใจ ช่วยให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการอ่าน และเกิด 



 
 

การเรียนรู้ได้ดีเพราะมีภาพประกอบ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถจดจ า 
ในเนื้อหาค่านิยมที่ต้องการปลูกฝังได้ดียิ่ งขึ้น หากส านักงาน ก .พ.  
น ารูปแบบการปลูกฝังค่านิยม ประวัติศาสตร์ขององค์กรมาแปลงเป็น
การ์ตูน (E - comics) หรือรูปแบบสื่อแอนิเมชั่น จะช่วยข้าราชการบรรจุ
ใหม่ สามารถจดจ า เข้าใจปรัชญา ค่านิยมองค์กรและประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาองค์กรได้ดี และสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่าน Smart Devices หรือ
อินทราเน็ตขององค์กร 
 2. น าแนวคิดการท า MOVICATION ของ Mynavi Corporation  
มาสนับสนุนงานด้านการพัฒนาข้าราชการ เพ่ือเพ่ิมให้การพัฒนามีรูปแบบ
ที่น่าสนใจและการเรียนรู้ Case study ผ่านการดูละครจ าลองสถานการณ์
ใช้เวลาสั้นกว่าการอ่าน และเข้าใจได้ง่ายกว่า โดยกระบวนการฝึกอบรม 
เริ่มจากการดูละคร (Movie) เรียนรู้จากการจ าลองสถานการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในหน่วยงาน (Simulation) หลังจากนั้นให้ผู้เข้า
รับการอบรมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา ประกอบกับการบรรยายให้
ความรู้ (Education) และให้ค าปรึกษาในการแก้ไขสถานการณ์จ าลอง 
นั้น ๆ สุดท้ายเป็นการสรุปผลและให้ค าปรึกษาแนะน าว่าหากเกิด
สถานการณ์ดังกล่าวขึ้นจริงจะมีแนวทางการด าเนินการหรือแก้ไขปัญหา
อย่างไร ลักษณะที่ส าคัญของการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ MOVICATION 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง มีส่วนช่วย 
ให้เกิดการเรียนรู้จากภาพและเรื่องราวของการปฏิบัติงานจริง นอกจากนั้น
การเรียนรู้ผ่านภาพจะท าให้เกิดภาพสถานการณ์ขึ้นภายในสมอง และ 
ใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้น้อยกว่าการอ่านกรณีศึกษา โดยหากสามารถ



 
 

พัฒนาให้มีหลักสูตรที่หลากหลาย เหมาะกับงานแต่ละประเภท จะท าให้ 
ลดระยะเวลาการอบรมหรือการเรียนรู้งานที่ใช้เวลานาน  
 3. เพ่ิมรูปแบบการเรียนรู้  โดยใช้รูปแบบ Micro-Learning คือ 
วิธีการเรียนรู้ ที่ให้เนื้อหาที่สั้น กระชับ ตรงตามความต้องการ มีลักษณะ
เป็นคลิปวีดิโอที่มีความยาวไม่กี่นาทีเพ่ือบริหารจัดการข้อมูลและเนื้อหา 
ให้เข้าใจง่าย การเรียนรูปแบบนี้ใช้งานได้ง่ายเข้าถึงง่าย เป็นการน าเอา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของคน ผ่านการใช้งาน
จาก Smart Devices หรืออินทราเน็ตของบริษัท หรือสร้าง OCSC Channel  
เพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้ โดยคลิปวีดีโอควรเริ่มต้นจากเนื้อหาที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานในปัจจุบัน สามารถเปิดดูและน ามาปรับใช้ 
ในการท างานได้ทันที หากเนื้อหามีเป็นจ านวนมากก็สามารถแบ่งเป็น 
ตอน ๆ ที่เชื่อมโยง ร้อยเรียงกัน โดยผู้เข้ารับการอบรมมีอิสระในการเลือก
ช่วงเวลาในการอบรม สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต แต่รูปแบบการเรียนรู้ลักษณะนี้ ผู้เล่าเรื่องต้องมีทักษะในการ
น าเสนอเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และควรเสริมให้ข้าราชการส านักงาน ก.พ.  
มีทักษะการเป็น Storytelling เพ่ิมเติมด้วย 
 ข้อดีของการพัฒนาทั้ง 3 รูปแบบที่เสนอข้างต้นนั้น ได้แก่ การเพ่ิม
ช่องทางการเข้าถึงเนื้อหาการเรียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น 
Smart Devices หรืออินทราเน็ต ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาอบรมให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนในปัจจุบัน และช่วยให้เนื้อหาการพัฒนา 
มีความน่าสนใจ กระตุ้นให้อยากเรียนรู้  ง่ายในการเข้าถึง ประหยัด
งบประมาณในการพัฒนา ประกอบกับสามารถปรับเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้



 
 

สามารถเข้าถึงบุคลากรได้จ านวนมากขึ้น สอดคล้องกับการปรับระบบราชการ
เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งต้องเป็นระบบที่รวดเร็วขึ้น (Faster)  
ทั้งการให้บริการและการปรับตัว เป็นระบบที่ง่ายขึ้น (Easier) และเป็น
ระบบที่ถูกลงลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ (Cheaper) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า
จะมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลา แต่สิ่งส าคัญในโลกของการเรียนรู้คือตัวของผู้เรียนที่ไม่หยุดนิ่ง
อยากเรียนรู้นั่นเอง 


