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ไพลิน  ดวงสถาพร 

นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และบริบทต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี รวมทั้ง 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (Demographic Change) ซึ่งมีผล
ต่อทุกภาคส่วนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม การบริหารจัดการภาครัฐใน
ปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งที่บุคคลากรในทุกระดับต้องสามารถ
ปรับตัวและปรับบทบาท เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างฉับไว 
และทันต่อสถานการณ์ 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล ถือเป็นปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญของ
ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความ
สอดคล้องกับ Core Business รวมทั้งสามารถรองรับยุทธศาสตร์และ 
ทิศทางการด าเนินงานขององค์กรในอนาคต ซึ่งหลายคนมักเข้าใจว่า 
การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหน้าที่เพียงฝ่ายเดียวของ HR (Human 
Resource) ท าให้การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรไม่สามารถ 
ตอบโจทย์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



 
 

 บทความนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรม
ใ น ห ลั ก สู ต ร  Advanced Public Management and Leadership  
ในส่วนของการปฏิรูปภาครัฐของประเทศไอร์แลนด์ (Public Service 
Reform) ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นประเด็นส าคัญในการ
ปฏิรูป รวมทั้งการเรียนรู้จาก Learning and Development Strategy 
ของ Department of Public Expenditure and Reform ตลอดจน
บทบาทของผู้บริหารระดับกลาง (Line Manager) กับการบริหารคนและ
ทีมงาน เพื่อเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
รวมทั้งน าไปสู่ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และการน าไปใช้
ประโยชน์ของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 Public Service Reforms  
 ประเทศไอร์แลนด์ เป็นหนึ่ งในประเทศที่ประสบปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจในช่วงปี 2008 แต่รัฐบาลไอร์แลนด์ในช่วงนั้น ใช้เวลาราว 10 ปี 
ในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยถือได้ว่าการปฏิรูปภาครัฐ (Public 
Service Reforms) เป็นสิ่งส าคัญในการช่วยผลักดันการแก้ปัญหาของ
ประเทศ โดยตั้งแต่ปี 1994 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไอร์แลนด์มี Public 
Service Reforms จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ Public Service Reform 1994 
- 2007, Public Service Reform  2011 , Public Service Reform  
2014-2016  และฉบับปัจจุบัน Public Service Reform 2020 
 



 
 

 Public Service Reform 2020 มีกระบวนการในการจัดท า 
ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม โดยการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน รวมทั้งมี
การน าผลการปฏิรูปที่ผ่านมาในอดีต (ประเมินโดย OECD) มาต่อยอดใน
การพัฒนา รวมทั้งขยายขอบเขตของการปฏิรูป โดยมุ่งเน้นการสร้างความ
ร่วมมือ (Collaboration) ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม 
(Innovation) และการประเมินผล  (Evaluation) เ พ่ือปรับปรุ งการ
ให้บริการ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Data)  
การพัฒนาต่อยอดด้าน IT และการพัฒนาคนและองค์กร โดยมุ่งผลลัพธ์ 
(Outcomes) 6 ประการได้แก่  
 1. การเพ่ิมความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
 2. การเพ่ิมความไว้วางใจ/เชื่อถือต่อบริการภาครัฐ 
 3. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในบริการภาครัฐมากขึ้น 
 4. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐ 
 5. คุณภาพการบริการภาครัฐ 
 6. การมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์กรของ Employee 
 โดยประกอบด้วย 3 เสาหลัก สรุปสาระส าคัญ  
 1. การส่งมอบบริการ (Delivering for Our Public) โดยมุ่งเน้น
การปรับปรุงการให้บริการที่ตอบสนองผู้ ใช้บริการ เกิดความคุ้มค่า  
การสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณะในการออกแบบ และส่ง
มอบบริการ การให้บริการที่ง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชนทุกกลุ่ม การใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ และระบบข้อมูลที่ดีขึ้น เพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมคุณภาพ



 
 

การบริการ  การ เ พ่ิมระดับการ ใช้ และการพัฒนาให้ การบริการ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการบูรณาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ  
 2. นวัตกรรมส าหรับอนาคต  ( Innovating for Our Future)  
โดยมุ่งเน้นส่งเสริม Innovation Culture เพ่ิมนวัตกรรมในการให้บริการ
ภาครัฐ การใช้ประโยชน์จากข้อมูล data sharing การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐในการพัฒนาการให้บริการ เพ่ือตอบสนองความท้าทาย 
ต่าง ๆ ในอนาคต 
 3. ก า ร พั ฒ น า ค น แ ล ะ อ ง ค์ ก ร  ( Developing People and 
Organization) โดยมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในเชิงกลยุทธ์ 
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และความต้องการขององค์กร โดยน าระบบ IT มา
ช่วยสนับสนุนงาน HR การพัฒนาการวางแผนก าลังคน อาทิ การวิเคราะห์ 
Capacity Gap การวิเคราะห์แนวโน้มและความต้องการอัตราก าลัง 
ในอนาคต การสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันต่อองค์กร การสรรหา
ระบบเปิด การพัฒนาการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาทักษะ 
สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม
องค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และการส่งมอบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ  
 One HR Learning and Development Strategy  
 Department of Public Expenditure and Reform  เป็นหน่วยงาน 
ที่รัฐบาลไอร์แลนด์ตั้งขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูป และฟ้ืนฟูประเทศ 
จากวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 2008 โดยมีการจัดตั้ง HR Strategy Unit  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าหน้าที่ในการพัฒนาคนและองค์กร ครอบคลุมทั้ง 
Operatioanal HR Organizational Development แ ล ะ  Business 



 
 

Partnering โดย Learning and Development Strategy ประกอบด้วย
ประเด็นขับเคลื่อน 5 ด้าน ได้แก่ 
 1. Right Skills โดยก าหนดทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
บุคลากรในองค์กรทั้งในระยะกลางและระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย 5 Skill 
Clusters ได้แก่ Core Business Skills, Specialist Business Skills, 
Grade Related Competency Skills, Civil Service Related Knowledge 
และ Continuous Professional Development  
 2. Partnering for Performance โดยปรับปรุงการท างานเป็นทีม 
ข้ามหน่วยงาน และสร้างนวัตกรรมในการท างาน 
 3. Raising Morale and Productivity โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ขวัญก าลังใจ และแรงจูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพการท างาน ตลอดจน
สนับสนุน Dynamic Workplace 
 4. Strong Management Culture โดยเน้นการเพ่ิมศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการและภาวะผู้น า รวมทั้งการบริหารจัดการสมรรถนะ
และผลการปฏิบัติงาน 
 5. Learning and Development โ ด ย เ น้ น ส ร้ า ง โ อ ก า ส 
ในการเรียนรู้และการพัฒนาให้กับบุคลากรทุกระดับ ทั้งในรูปแบบ Formal 
และ Informal รวมทั้งการก าหนดแผนพัฒนารายบุคคล 
  - Formal อาทิ Classroom, Post-entry education 
  - Informal อ า ทิ  Performance Feedback, Coaching, 
Mentoring, On the job learning  



 
 

 จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า  Public Service Reform แ ล ะ  Learning and 
Development Strategy ของประเทศไอร์แลนด์มีความสอดคล้องกับ
หลักการบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 
รวมทั้งมีความต่อเนื่อง โดยน าผลการปฏิบัติงานจากการปฏิรูปที่ผ่านมา  
มาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอด เพ่ิมจุดเน้นในแผนระยะต่อไป ตลอดจนให้
ความส าคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม และมีการ
ก ากับดูแลการด าเนินงาน โดยมีการตั้ง Board ในระดับต่าง ๆ   
 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง  
 จากแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ได้เรียนรู้ทั้งจาก Public 
Service Reform และ Learning and Development Strategy ของ
ประเทศไอร์แลนด์ ประกอบกับประสบการณ์ที่ได้สัมผัส/รับบริการจากฝ่าย 
HR (ซึ่งรวมทั้งฝ่ายบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลการ) ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ข้าพเจ้าเห็นว่า การด าเนินงานของฝ่าย HR ยังมี
ช่องว่างในการพัฒนาทั้งในแง่ของการวางแผนก าลังคน การพัฒนา และ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชัดเจนถึง
ความต้องการอัตราก าลังขององค์กรในอนาคต และการส่งต่อข้อมูลสู่การ
วางแผนพัฒนา รวมทั้งยังขาดการมีส่วนร่วมของกอง/ส านักในการบริหาร
ทรัพยากรบุคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ งกับผู้บริหารระดับกลาง (Line 
Manager) ซึ่งมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารและพัฒนาบุลากร 
ในทีมงาน รวมทั้งควรเพ่ิมจุดเน้นในการปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยม  
ที่เป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรในระยะยาว ตลอดจนให้ความส าคัญ



 
 

กับการสร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ในการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือผลักดันการพัฒนาองค์กรให้สามารถ
รองรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยขอเสนอแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้ 
 การวางแผนก าลังคนและการพัฒนาบุคลากร : ควรมีการวางแผน
อัตราก าลังในระยะ 3 - 5 ปีข้างหน้า เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง อาทิ  
จากการเกษียณอายุราชการ รวมทั้งวางแผนพัฒนาบุลากรบนฐานข้อมูล
จากการวิเคราะห์อัตราก าลัง การก าหนด Skills และความรู้ที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่ง เพ่ือให้การสรรหา และพัฒนาบุคลากรสามารถตอบสนอง
และขับเคลื่อนการด าเนินตามภารกิจและเป้าหมายขององค์กร ตลอดจน
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในอนาคต 
 การบริหารจัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
ควรมีการสร้างความเข้าใจกับ Stake Holders ในทุกระดับ ถึงกระบวน 
การในการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การวางแผน 
การประเมิน การให้ข้อมูลป้อนกลับ และการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินงานขององค์กร 
 การสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันของบุลากรต่อองค์กร 
(Participation and Engagement) ควรมีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ 
และสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล กับ
ส านัก/กองที่สนับสนุน Core Business ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ผู้บริหารระดับกลาง (Line Manager) ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญในการ



 
 

บริหารคนและทีมงาน ตั้งแต่การวางแผนก าลังคน การก าหนดทักษะ 
(Right Skills) ที่จ าเป็น การวางแผนการพัฒนาทั้งในรูปแบบ Formal และ 
Informal ตลอดจนการพัฒนารายบุคคล และการประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ  
 การสร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารทรัพยากรบุคลากร 
(Strategic Partnership) โดยเน้นสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มี
ความเป็นเลิศ  
 การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในองค์กร โดยมุ่งเน้นนวัตกรรม 
(Innovation Organization) การท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การส่งเสริม
การท างานเป็นทีมข้ามหน่วยงาน/ฝ่าย (Cross-Functional Teamwork) 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดการบูรณาการ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 
 สร้างแรงจูงใจในการท างาน (Motivation) โดยก าหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน และน าระบบการบริหาร
ผลงานมาเป็นส่วนส าคัญในการตัดสินใจของผู้บริหารในการพิจารณา
ความก้าวหน้าในต าแหน่ง 

 
 


