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นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
ส านักงาน ก.พ. 

 
 สาธารณรัฐไอร์แลนด์เป็นประเทศที่ ได้รับผลกระทบอย่างมาก 
จากวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2552 ท าให้ต้องมีการปฏิรูประบบราชการ 
ให้สอดรับกับบริบทดังกล่าว โดยมีเป้าหมายการปฏิรูประบบราชการ อยู่ที่การ  
Do More with Less ทั้งในเชิงโครงสร้างองค์กรภาครัฐ และการพัฒนา
บุคลากรในภาครัฐ โดยได้ปรับลดขนาดภาครัฐ และควบรวมหน่วยงาน 
เข้าด้วยกัน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยน า 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาสนับสนุนเพ่ือลดภาระงานประจ า 
(Human Resource (HR) Transactional Functions) ท า ง ด้ า น ก า ร
บริหารทรัพยากรบุคคล และปรับบทบาทงาน HR ไปสู่การเป็นหุ้นส่วน 
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic & Business Partner) มากยิ่งขึ้น 
 บริบทการปฏิรูประบบราชการของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
 Department of Public Expenditure and Reform (DPER) 
เป็นหน่วยงานหลักที่จัดตั้ งขึ้น  เมื่อปี  พ.ศ.  2554 เ พ่ือรับผิดชอบ 
การขับเคลื่อนแผนปฏิรูประบบราชการดังกล่าว การสร้างระบบราชการ 
ให้มีความเข้มแข็ง มีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือและการเตรียมบุคลากรภาครัฐ 



ให้ขีดสมรรถนะ ทักษะที่ทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงในระยะที่ผ่านมา 
ส่งผลให้สาธารณรัฐไอร์แลนด์ฟ้ืนตัวจากภาวะทางเศรษฐกิจโดยเร็ว  
เป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดในสหภาพยุโรปในปี พ.ศ. 
2558 และกรุงดับลิน เมืองหลวงของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ก็ยังคงเป็นที่ตั้ง
ของส านักงานใหญ่ของบริษัทเอกชนชั้นน าทางด้านไอทีจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาหลายแห่งมาอย่างยาวนาน อาทิ Facebook, Google  
และ IBM  
 ภายใต้การด าเนินงานของ DPER ได้มีการจัดตั้งหน่วยยุทธศาสตร์ 
ด้าน HR (HR Strategy Unit) ขึ้น เพ่ือเป็นหน่วยวางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน 
ให้ระบบราชการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ไปสู่การเป็น
หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic & Business Partner) มากยิ่งขึ้น โดยท า
หน้าที่ก าหนดทิศทาง และมาตรฐานกลาง เพ่ือเป็นแนวทางให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ด าเนินการเตรียมและพัฒนาข้าราชการในสังกัดของตน และได้
ก าหนดเป้าหมายส าคัญ 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1) ความเป็นมืออาชีพด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล (Professional HR Function) 2) การสร้าง
ขีดความสามารถและการสร้างผู้น าในระบบราชการ (Build Capacity) 
และ 3) การแสวงหาเครือข่าย (Partner) เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ
ราชการ นอกจากนี้  ยังได้มกีารประกาศใช้แผนปฏิรูประบบข้าราชการของ
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (Civil Service Renewal Plan 2557 – 2559)  
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยทีมท างานเพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิรูป 
ประกอบด้วยข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  



มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ชัดเจน และมีหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบหลัก  
 ประสบการณ์ของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ : การปรับเปลี่ยนวิธีการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์  
 จะเห็นได้ว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อน 
แผนปฏิรูปของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ คือการสร้างความร่วมมือและความรู้สึก 
ร่วมเป็นเจ้าของจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปดังกล่าว 
ให้เกิดขึ้น โดยมีผู้น าทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นก าลังส าคัญให้เกิดผล 
ส าเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งคุณเดอร์มอท ไคลนส์ ผู้จัดการด้านการพัฒนา
องค์กร จาก DPER ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการด าเนินการ
ของหน่วยยุทธศาสตร์ด้าน HR (HR Strategy Unit) เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยน า IT มาช่วยเพ่ือลดภาระงานประจ า 
โดยเฉพาะการจัดฝึกอบรมและการพัฒนาข้าราชการ อันจะท าให้ HR 
สามารถโฟกัสและมุ่งจุดเน้นไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ คือ การวาง
ระบบและวางแผนก าลังคนให้มีทักษะและขีดสมรรถนะที่เหมาะสมต่อภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายในยุคแห่งการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น  
สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน 2 หัวข้อส าคัญ คือ 1) การเตรียม
และพัฒนาผู้น าของระบบราชการไอร์แลนด์ และ 2) การสร้างสภาพ 
แวดล้อมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 การเตรียมและพัฒนาผู้น า  
 สิ่งที่ DPER ได้ด าเนินการ ประกอบด้วย ก าหนดทักษะที่จ าเป็น 
แสวงหาพันธมิตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน สร้างขวัญก าลังใจของ



ข้าราชการเพ่ือยกระดับผลงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นผลงาน และ
จัดให้มีการเรียนรู้และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยได้ก าหนดกลุ่มทักษะ
จ าเป็น (Skills Clusters) 5 ด้าน ส าหรับข้าราชการไอร์แลนด์ ได้แก่ 
 1. ทั กษะ พ้ืน ฐ าน  (Core Business Skills)  เ ช่ น  ก า ร เ ขี ย น 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การให้บริการ เป็นต้น 
 2. ทักษะเฉพาะทาง (Specialist Business Skills) เช่น การเจรจา
ต่อรอง การวิเคราะห์นโยบาย การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
โครงการ เป็นต้น 
 3. ทักษะ/สมรรถนะที่ เหมาะสมกับต าแหน่ง (Grade related 
competency Skills) เช่น ภาวะผู้น าส าหรับนักบริหาร การบริหารผล 
การปฏิบัติงาน การบริหารทีมงาน เป็นต้น 
 4. องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง (Civil Service Related Knowledge) 
เช่น กฎระเบียบ การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ การคุ้มครองข้อมูล  
เป็นต้น 
 5. การพัฒนาวิชาชีพอย่ างต่อเนื่อง (Continuous Professional 
Development) เช่น การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ การเป็นสมาชิกเครือข่าย
วิชาชีพ การเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายวิชาชีพ เป็นต้น 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงกลุ่มทักษะจ าเป็น (Skills Clusters) 5 ด้าน ส าหรับข้าราชการไอร์แลนด ์

 การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 

 มีการจัดตั้ง One Learning ขึ้น เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
และขับเคลื่อนการเรียนรู้และพัฒนาข้าราชการรูปแบบใหม่ ตลอดจน 
เพ่ือจัดให้มีโครงการการเรียนรู้และพัฒนาภาคบังคับให้แก่ข้าราชการทุกคน 
เช่น การเรียนรู้และพัฒนาส าหรับข้าราชการใหม่ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพ่ือบูรณาการการเรียนรู้และพัฒนาให้อยู่บน platform 
และระบบเดียวกันโดยมีส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมเป็นเครือข่ายในการออกแบบ 
และมีพันธมิตรจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชนมาร่วม
ด าเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและจัดให้มีกระบวนการพัฒนาในรูปแบบ
อ่ืน ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งระบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ มีองค์ประกอบการ
ด าเนินการ 3 ส่วน ดังนี้ 



 
 
 

 

 บทสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้และการพัฒนางาน 
 จากการเข้ารับการฝึกอบรมทุนฝึกอบรมผู้มีศักยภาพสูงด้านการ
บริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้น า (Advanced Public Management 
and Leadership) ณ Institute of Public Administration (IPA) ดิฉันมี
ความสนใจเป็นพิเศษในประสบการณ์ของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ด้านการ
ปฏิรูประบบข้าราชการ และการสร้าง Mindsets ในเรื่องการปรับเปลี่ยน
วิธีการบริหารงานทรัพยากรบุคคลสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งจาก
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดหลักสูตรนี้ ทั้งระหว่างการฝึกอบรม 
ในห้องเรียน การศึกษาดูงานหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนของ
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ท าให้เห็นว่าจุดเน้นของภาวะผู้น าส าหรับข้าราชการ
ไอร์แลนด์ คือ การสร้างสมดุลระหว่างการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ (Get 

1) การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ 2) การพัฒนา 

ระบบการลงทะเบียน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้

และการเสริมสร้างทักษะที่เหมาะสม และ 

3) การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานส าหรับข้าราชการ 

 
ภาพแสดงองค์ประกอบการ

ด าเนินการ 
ของ One Learning Centre 



the job done) กับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน (Build relationship  
with people) โดยทักษะและสมรรถนะส าคัญที่สร้างขีดความสามารถ
ของบุคลากรภาครัฐในยุคแห่งการปฏิรูประบบราชการของสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ ได้แก่ ภาวะผู้น า การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ และการบริหารความขัดแย้ง เป็นต้น 
 ในการก้าวไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์นั้น นักทรัพยากรบุคคล
ทุกคนควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐ บทบาท
ภาครัฐในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้ง update องค์ความรู้ดังกล่าว 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริบทการท างานนี้เป็นโจทย์ที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการเตรียม 
และพัฒนาผู้น าในทุก ๆ ระดับให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง อันจะเป็น
ก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ นอกจากนี้ นักทรัพยากรบุคคลควร
เรียนรู้วิ ธีการด าเนินการและประสบการณ์จากประเทศที่ประสบ 
ความส าเร็จ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมราชการไทย  
ต่อยอดเพ่ิมพูนและฝึกทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้มีความเป็นมือ
อาชีพ โดยการช่วยสนับสนุนผู้บริหารในการดึงศักยภาพของบุคลากร   
ในส่วนราชการมาใช้ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจในยุคปฏิรูปดังเช่นที่
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ด าเนินการได้ 
 เพ่ือสนับสนุนให้ส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานด้าน HR มีทั้งองค์
ความรู้ที่จ าเป็น (Contents) และสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ (Contexts) มีความเป็นมืออาชีพ มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อันจะ
ก้าวไปสู่ การเป็น Strategic & Business Partner ของหัวหน้าส่ วน
ราชการสามารถสนับสนุนให้เกิดการสร้างผู้น าที่มีคุณภาพในระบบราชการ



ไทยต่อไปนั้น การน าแนวคิดเรื่อง One Learning ของสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์มาประยุกต์ใช้  จึงเป็นสิ่ งที่ควรด าเนินการในระยะต่อไป 
โดยศึกษาแนวทางการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนงานด้าน 
Learning & Development และการออกแบบ Enterprise Architecture 
(EA) ด้าน Learning & Development คู่ขนานไปกับการก าหนดให้การ
พัฒนาตนเองเป็นหน้าที่ของข้าราชการทุกคน และข้าราชการทุกคน
สามารถออกแบบวิธีการเรียนรู้และพัฒนาในรูปแบบที่เหมาะสมได้ โดยมี
กรอบมาตรฐานทักษะและสมรรถนะตามที่ข้าราชการในแต่ละระดับ  
ในแต่ละวิชาชีพพึงจะมีเป็นแนวทาง  


