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ณัชกานต์ สว่างอารมณ์   

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 
 เกี่ยวกับส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 
 สศค. มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและออกแบบนโยบายและ
มาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีคุณภาพต่อกระทรวงการคลัง เพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐานและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและการยอมรับในนโยบายและผลงานของกลุ่มเป้าหมาย 
บุคคล และหน่วยงานทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 ในปัจจุบัน (ข้อมูลปี 2561 ) หากจ าแนกประเภทก าลังคนคุณภาพ 
ตามแนวคิดระบบการบริหารจัดการก าลังคนคุณภาพในภาคราชการไทย 
โดยประกอบด้วย นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ผู้ เข้าร่วมโครงการระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ผู้ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ 
ในราชการไทย และผู้เข้าร่วมโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 
พบว่า สศค. มีจ านวนก าลังคนคุณภาพ ประมาณ 98  คน คิดเป็นร้อยละ 32 
ของกรอบอัตราก าลังข้าราชการ (304 อัตรา) ขณะเดียวกันมีจ านวนต าแหน่ง



ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 35 ต าแหน่ง  ดังนั้น จึงอาจวิเคราะห์ในเบื้องต้นได้ว่า 
สศค. มีจ านวนก าลังคนคุณภาพที่เพียงพอจะทดแทนต าแหน่งส าคัญ ๆ  
ในอนาคตได้   

 
 
 
 
 
 
 

อย่างไรก็ตาม สศค. มี อัตราการลาออก/โอนย้ายของข้าราชการ 
ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา เฉลี่ยร้อยละ 5.13 ของจ านวนข้าราชการที่มีผู้ครอง
ต าแหน่ง (ประมาณ 265 อัตรา) โดยเป็นข้าราชการในสายงานหลักกว่าร้อยละ  
3.55 ของจ านวนข้าราชการที่มีผู้ครองต าแหน่ง  ดังนั้น จึงเป็นเรื่องท้าทาย ของ สศค. 
ในการที่จะต้องพิจารณาปรับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ให้สามารถจูงใจ ใช้ประโยชน์ และรักษาบุคลากรในองค์กรที่มีความรู้
ความสามารถสูงไว้กับ สศค. ในระยะยาว ซึ่ง สศค. อาจมีความจ าเป็นที่
จะต้องทบทวนเพ่ือวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหรือสิ่งที่อาจต้องด าเนินการ
เพ่ิมเติมในโครงการหรือภารกิจส าคัญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น โครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  
การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
เป็นต้น 
 



แผนภาพที่ 1: แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สศค. (เริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2550) 
 แนวคิดที่ได้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 
 ทุนฝึกอบรมส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติ งานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ (HR Unit) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
มีเนื้อหาหลักสูตรเน้นเฉพาะเรื่องการบริหารผลงาน (Performance 
Management) การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) 
และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) โดยการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการและวิธีการต่าง  ๆ ตั้งแต่การฝึกอบรมในชั้นเรียน 
เพ่ือศึกษาแนวคิดและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงานแบบอย่างที่ดี
องค์กรชั้นน าในต่างประเทศ และการอภิปรายเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้
ดังกล่าว ซ่ึงสามารถสรุปผลการเรียนรู้ที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ 
 1.  การบริหารผลงาน (Performance Management) เป็นการ
ด าเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง และต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์
ในการด าเนินธุรกิจขององค์กร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ที่ เรียกว่า 
Performance Management System ได้แก่ การวางแผนผลการปฏิบัติงาน  



การให้ข้อมูลป้อนกลับและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การให้รางวัลและโอกาสในการพัฒนา 
 2.  การฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development) โดยสรุป 
คือ กลยุทธ์ หลักการ กระบวนการ และเทคนิคในการให้การเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ ต่อเนื่อง และมีแบบแผนล่วงหน้า เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งใด ๆ ของบุคคลในปัจจุบัน ด้วยการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และ
ทักษะหรือความสามารถของบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการของงาน 
ซึ่งก าหนดโดยองค์กร สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม โดยนักวิชาการด้าน HR 
ได้มคีวามพยายามที่จะอธิบายพัฒนาการขอบข่ายการฝึกอบรมและพัฒนา 
ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ  เป็น 4 
ขอบข่าย คือเริ่มต้นจากการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development  
: T & D) ไปเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development : 
HRD) จากนั้นเปลี่ยนเป็น การปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Human Performance 
Improvement : HPI) และปัจจุบันเปลี่ยนเป็น การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงาน (Workplace Learning & Performance : WLP)  
 3.  การบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) โดยสรุป
หมายถึงกระบวนการเฟ้นหา คัดเลือก ติดตามประเมิน พัฒนา และธ ารง
รักษาพนักงานผู้มีศักยภาพขององค์กรอย่างจริงจัง เพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจส าคัญขององค์กร และ 
Talent Management เป็นเครื่ องมือทางการบริหารงานบุคคลที่หน่วยงาน 
ชั้นน าทั้งในและต่างประเทศหลายหน่วยงานได้น ามาใช้เพ่ือจะสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันและความเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้น  



ผู้มีศักยภาพสูง หรือ Talents จึ งต้องมีท าหน้าที่ เป็น ผู้ ขับเคลื่อน 
การเปลี่ยนแปลง หรือเป็น “ผู้ลิขิตชีวิตองค์กร” ซึ่งต้องมีคุณลักษณะที่
ส าคัญ คือ “มองรอบทิศ คิดรอบด้าน” สามารถใช้เทคโนโลยี สร้าง 
Disruption กล่าวคือ Talents ต้องมีความเฉียบคมในความรู้  ความ
เชี่ยวชาญในงาน และมีหลักการที่ทันสมัยอันก่อให้เกิดผลงานดีเยี่ยม 
รวมทั้งมีความเข้าใจในการบริหารคน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่ดี 
 การศึกษาดูงาน 6 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย 
 1. Aeon Retail Co., Ltd. เป็นบริษัทค้าปลีกและบริการชั้นน าของ
เอเชีย ที่มีส านักงานใหญ่ 3 แห่ง ในประเทศญี่ปุ่น จีน และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ธุรกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าแบบครบวงจร ซูเปอร์มาร์เก็ต 
บริการทาง การเงิน อสังหาริมทรัพย์ และร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น บริษัท  
อิออน มีแนวคิดพ้ืนฐานในการด าเนินธุรกิจ คือ “แสวงหาความสงบสุข  
ให้ความเคารพในความเป็นมนุษย์ และอุทิศตนเพ่ือชุมชนท้องถิ่น โดยมี
ลูกค้าเป็นหลัก” และมีแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้หลัก  
5 ประการ ได้แก่ Fairness (ความยุติธรรม) Ability Development  
(การพัฒนาความสามารถ) Openness to Change (การเปิดรับความ
เปลี่ยน แปลง) Rationality (การบริหารอย่างมีเหตุผล) และ Respect 
(การให้ความเคารพ) ระบบและวิธีการพัฒนาบุคลากรของบริษัท อิออน 
สะท้อนแนวคิดวัฒนธรรมการบริหาร งานแบบญี่ปุ่น คือ เน้นการสร้าง
ความ สัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร และการสร้าง “คน”  
จากภายในองค์กร ซึ่งจะท าให้ได้ “คน” ที่มีคุณภาพตรงกับที่องค์กร



ต้องการ และเป็นการจูงใจให้พนักงานอยู่กับองค์กรนาน ๆ เน้นให้ความ
สนใจถึงความต้องการของพนักงานและการท างานเป็นทีม และให้ความ
สนใจเป็นพิเศษกับการจ้างงานแบบตลอดชีพ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกบุคคล
ที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ  ไปจนถึงชีวิตการเป็นพนักงานและ 
ปลดเกษียณ ซึ่ งแนวคิดนี้ จะถ่ายทอดต่อไปเรื่อย ๆ ภายในองค์กร  
โดยผู้บริหารแต่ละระดับก็จะรับมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
 

 
แผนภาพที ่2 : ภาพรวมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัท อิออน 

 2.  Chiba University ก่อตั้งขึ้นในปี 1949 ประกอบด้วย 4 วิทยา
เขต มหาวิทยาลัยชิบะมีความมุ่งมั่นที่จะได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน าระดับโลก จึงได้น าระบบ Special University Learning Administrative: 
SULA จากประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง มีทักษะ สมรรถนะ และมี
ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือให้พร้อมในการเป็นที่ปรึกษาให้กับ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่มีความสนใจในการศึกษาในแต่ละ
สาขา หรือการศึกษาในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีแผนการด าเนินงาน 
ในการ พัฒนาบุ คลากร ในหลากหลายรูปแบบ ทั้ ง การฝึ กอบรม  
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยให้มี 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 



 3.  National Personnel Authority (NPA) เป็นหน่วยงานภายใต้
คณะรัฐมนตรี  (Cabinet) มีบทบาทหน้าที่ เหมือนส านักงาน ก .พ.  
ของประเทศไทย คือ เสริมสร้างระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐของประเทศ
ญี่ปุ่น ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เพ่ือส่งมอบบริการที่ดีแก่สาธารณะ 
โดยมีหน้าที่ ในการก าหนดมาตรฐานการแต่งตั้งและการถอดถอน การสรรหา 
และคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมิน
การปฏิบัติงาน และระบบค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ต่าง ๆ ของข้าราชการให้เป็นตามกฎหมายแรงงาน  
 4. Cabinet Bureau of Personnel Affairs, Cabinet Secretariat  
(CBPA) เป็นหน่วยงานภายใต้ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ขึ้นตรงกับ
นายกรัฐมนตรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 สมัยนายกรัฐมนตรี 
ชินโซ อาเบะ มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการด าเนินการระบบการพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง และเป็นศูนย์กลาง 
การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว 
 5. Groove. Inc. เป็นบริษัทที่ ให้บริการเกี่ยวกับการจ้างงาน  
มีเครือข่ายในการสรรหาบุคลากรให้กับผู้ประกอบ การธุรกิจในประเทศที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เพ่ือช่วยแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีสังคมญี่ปุ่นก าลังเผชิญ โดยมีบริษัทญี่ปุ่นมากกว่า 3,000 
บริษัทที่ใช้บริการของ Grooves เพ่ือเป็นหลักประกันการเข้าถึง การจ้าง
งานบุคลากรที่มีทักษะและขีดความสามารถสูงตรงตามที่ผู้ประกอบการ
เหล่านั้นต้องการ อีกทั้ง Grooves ยังเป็นเสมือนสะพานเชื่อมโยงระหว่าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีขีดความสามารถสูงจากประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 



เข้ากับผู้ประกอบการที่มีความต้องการจ้างงานด้วยอัตราค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่จูงใจ ตลอดจนความมั่นคงในการจ้างงานจากประเทศญี่ปุ่น 
 6.  Mynavi Corporation เป็นบริษัทที่ให้บริการข้อมูลสนับสนุน
การหางานส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยจับคู่บริษัทที่มีต าแหน่งงานว่าง
กับนักเรียนจบการศึกษาใหม่ที่ก าลังหางาน ผ่านระบบ IT และให้บริการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคล รวมถึงการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บริษัท 
ส าหรับการให้บริการฝึกอบรมของ Mynavi Corporation เริ่มขึ้นตั้งแต่  
ปี ค.ศ. 2008 โดยมีบริษัทที่ใช้บริการ Mynavi Corporation ในปัจจุบัน
ประมาณ 10,000 บริษัท ซึ่งจากผลส ารวจของ HR Research Institute 
2013 พบว่า ร้อยละ 75 ของบริษัทต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นประสบปัญหา
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้น า จึงท าให้บริษัทต่าง ๆ มีแผนที่จะเน้น 
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้จัดการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในขณะที่ 
การพัฒนาทักษะของพนักงานใหม่นั้น บริษัทมีแผนที่จะให้ความส าคัญ
น้อยลง และ Mynavi  ได้สนองตอบต่อความต้องการบริษัทผู้รับบริการ 
โดยออกแบบและจัดท าหลักสูตรในรูปแบบ MOVICATION ซึ่งเป็นการ
จัดท าละคร (Movie) จ าลองสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น 
ในระหว่างการปฏิบัติงานในบริษัท (Simulation) โดยให้พนักงานเรียนรู้
จากการจ าลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงดังกล่าว (Education) ซึ่งจะส่งผล
ให้ผู้เรียนได้มองเห็นภาพตัวเองอยู่ในสถานการณ์จริง และจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถน าสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงได้ 
 
 
 



 ข้อเสนอส าหรับการพัฒนาก าลังคนคุณภาพ   
 โดยมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนภายหลังจากการได้รับทุนฝึกอบรม
ส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ 
(HR Unit) ซึ่ งท าให้มีความรู้ และประสบการณ์ที่ เปิดกว้ างมากขึ้น 
โดยเฉพาะการศึกษาดูงาน Best Practice ในหน่วยงานชั้นน าของประเทศ
ญี่ปุ่น และพบว่าประเด็นปัญหาและสิ่งที่ สศค. หรือส่วนราชการอ่ืน ๆ  
อาจต้องด าเนินการเพ่ิมเติมส าหรับการพัฒนาก าลังคนคุณภาพและบุคลากร
อ่ืน ๆ 2 ประการ ดังนี้  
 (1) การที ่สศค. หรือส่วนราชการอ่ืน ๆ มีหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะ
บริหารจัดการให้กับข้าราชการระดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการบรรจุ
ใหม่ในหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ระดับปฏิบัติการในหลักสูตรพัฒนา
นักบริหารระดับต้น (นบต.) ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 
ในหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (นบก.) และระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 
ในหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) หรือเทียบเท่า รวมถึงหลักสูตร
ส าหรับผู้บริหารอ่ืน ๆ อีกหลายหลักสูตร แต่กลับยังพบว่าข้าราชการส่วน
ใหญ่ดังกล่าวยังขาดทักษะการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะ 
การบริหารคน และภาวะผู้น า ซึ่งมุมมองของผู้เขียนเห็นว่า การขาดทักษะ
ดังกล่าวเป็นประเด็นปัญหาทีเ่ชื่อมโยงและส่งผลให้ระบบการบริหารผลงาน
ในภาครัฐไม่สามารถเทียบเคียงกับภาคเอกชนได้ และอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของการขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการลาออกจากราชการ 
ตามล าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
และการให้ข้อมูลป้อนกลับในระหว่างการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล 



การปฏิบัติงานเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อน
เงินเดือน การโยกย้าย และการพัฒนาตนเอง  เป็นต้น   
  ในมุมมองของผู้เขียนจึงเห็นว่า ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตร
พัฒนาทักษะการบริหารจัดการให้กับข้าราชการกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ระดับกลาง หรือระดับต้น อาจจ าเป็นต้อง
ทบทวนรูปแบบการฝึกอบรมที่ มีอยู่ในปัจจุบัน โดยอาจน าแนวคิดการ
ฝึกอบรมในรูปแบบ MOVICATION มาใช้ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้จากการจ าลอง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และจะท าให้ผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่เรียนไป
ประยุกต์ใช้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงได้ โดยในระยะแรกอาจมีค่าใช้จ่ายสูง 
แต่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว และจะไม่เป็นการลงทุนที่สูญเปล่า 
 (2) ผู้บริหารระดับอธิบดีของ สศค. หรือแต่ละส่วนราชการ แม้จะมี
ความพยายามในการสร้างค่านิยมหลักหรือเจตนารมณ์ขององค์กร  
เพ่ือสร้างอัตลักษณ์องค์กรและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรกับ
ส่วนราชการ ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในการปฏิบัติ
ภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
แต่พบว่าค่านิยมหลักหรือเจตนารมณ์ขององค์กรดังกล่าว  แม้จะมี 
การประกาศเพ่ือการรับรู้ในวงกว้าง แต่การน าไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพ่ือท า
ให้บุคลากรมีเจตจ านงร่วมกัน แทบจะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นได้ยาก ทั้งนี้ 
อาจเนื่องมาจากนโยบายมีความไม่ต่อเนื่องและบางครั้งเปลี่ยนแปลงไป 
ตามแนวคิดของผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งอธิบดี 
ในขณะนั้น   



  ในมุมมองของผู้เขียนจึงเห็นว่า ควรน าระบบและวิธีการพัฒนา
บุคลากรของบริษัท อิออน มาใช้ในการสร้างค่านิยมหลักหรือเจตนารมณ์
ขององค์กร โดยอาจต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก ควรเลือกผู้ที่มี
บุคลิกภาพเหมือนหรือคล้ายกับผู้ที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เพ่ือจะ
ได้ไม่ต้องมีการปรับตัวมากนัก และกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนา
ส าหรับผู้บรรจุใหม่ ควรมีการวางแผนและวางระบบให้ต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่
โครงการปฐมนิเทศ ควรใช้เวลาประมาณ 6 เดือน โดยให้ผู้บรรจุใหม่ 
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาการด าเนินงานของส่วนราชการ ลักษณะงานและ
ลักษณะการบริหารงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนราชการ ทั้งวิธีการ
ฝึกอบรมในชั้นเรียน การเรียนออนไลน์ และการศึกษาจากสื่อต่าง ๆ ที่มี
ความน่าสนใจ เช่น หนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับเรื่องราวการก่อตั้งหน่วยงาน 
และการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานหรือ On the job training โดยการ
สอนงานในขณะปฏิบัติงาน จะต้องกระท าโดยผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือน
ร่วมงานที่มีอาวุโสสูงกว่า และเมื่อผู้บรรจุใหม่ปฏิบัติงานไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง  
ควรจะมีการโยกย้ายเพ่ือให้ได้เรียนรู้งานใหม่ ๆ และรู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ มากขึ้น  
และควรก าหนดให้การโยกย้าย เป็นส่วนหนึ่ งของโครงการเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ในระยะยาวเพ่ือการเลื่อนต าแหน่งในอนาคตด้วย นอกจากนี้ 
ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ดังกล่าว โดยควรตระหนักว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคนและทุกระดับ 


