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พรทิวา ทองหล่อ 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 
 “เป็นองค์กรที่จะท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่เด็กและเยำวชน
ภำยใต้กระบวนกำรยุติธรรม” วิสัยทัศน์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยำวชน ซึ่งมีภำรกิจหลัก ในกำรพินิจเด็กและเยำวชนที่กระท ำผิดโดยให้
กำรศึกษำ กำรฝึกอำชีพ กำรบ ำบัดแก้ไขฟ้ืนฟูและกำรสงเครำะห์ เพ่ือให้
เ ด็ กและ เยำวชนกลั บสู่ ค รอบครั ว และ เป็ นที่ ย อมรั บของสั ง คม  
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 
ต้องอำศัยควำมเป็นวิชำชีพ มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ตลอดจน ต้องมี
กำรสั่งสมทักษะเทคนิคประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน มีควำมพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงำนกับเด็กและเยำวชนเพ่ือให้กำรแก้ไข บ ำบัด ฟ้ืนฟูเด็กและ
เยำวชนมีประสิทธิภำพ สำมำรถคืนเด็กดีสู่สังคม  
 จำกสถำนกำรณ์ด้ำนก ำลังคน พบว่ำบุคลำกรกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยำวชน ส่วนใหญ่มีอำยุรำชกำรอยู่ ในช่วง 15 - 19ปี คิดเป็นร้อยละ  
22 รองลงมำมีอำยุรำชกำรอยู่ในช่วง 10 -14 ปี คิดเป็นร้อยละ 20  
ในขณะเดียวกันบุคลำกรส่วนใหญ่มีอำยุอยู่ในช่วง 35 – 39 ปี คิดเป็นร้อยละ  



25 รองลงมำมีอำยุในช่วง 40 – 44 ปี ร้อยละ 21 ซึ่งในอีก 5 ปี ข้ำงหน้ำ 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน จะสูญเสียบุคลำกร ในต ำแหน่ง
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ อ ำนวยกำรต้น อ ำนวยกำรสูง รวมกันแล้ว คิดเป็น
ร้อยละ 44.7 และยังพบว่ำมีอัตรำกำรออกจำกหน่วยงำน ทั้งลำออก โอน 
ย้ำย ให้ออก คิดเป็นร้อยละ 7 ดังนั้นจึงเป็นควำมท้ำทำยของกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ที่ต้องเตรียมบุคลำกรให้มีสมรรถนะพร้อมที่จะปฏิบัติงำน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรที่จะเป็นผู้น ำในอนำคต
อันใกล้ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนงำนให้บรรลุตำมภำรกิจที่กฎหมำยก ำหนด และ
ตำมควำมคำดหวังของสังคม ทั้งนี้ จำกกำร ฝึกอบรมหลักสูตร HR Unit  
ซึ่งได้เรียนรู้จำกวิทยำกรในห้องเรียน และกำรศึกษำดูงำนที่ประเทศญี่ปุ่น 
ที่ช่วยเปิดมุมมองและเพ่ิมประสบกำรณ์เรียนรู้จำกทั้งหน่วยงำนรำชกำร 
และหน่วยงำนเอกชนจำกในประเด็นเรื่อง กำรบริหำรผลงำน (Performance 
Management) กำรบริหำรผู้มีศักยภำพสูง (Talent management) และ 
กำรฝึกอบรมและพัฒนำ (Training and Develop) สรุปได้ดังนี้ 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management ) 
เป็นเรื่องที่ต้องมีกำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบ เชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์ 
และภำรกิจของหน่วยงำน และต้องท ำอย่ำงต่อเนื่อง คือ มีกำรติดตำมผล
กำรด ำเนินงำน และกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปฏิบัติงำนเป็นระยะ ๆ 
เพ่ือให้มีกำรปรับปรุง พัฒนำงำนให้ได้ตำมเป้ำหมำย ที่วำงแผนไว้ ปัจจุบัน
ทั้งหน่วยงำนเอกชนและทั้งหน่วยงำนรำชกำรก็ได้น ำระบบกำรบริหำร
ผลงำนมำใช้ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลกันอย่ำงแพร่หลำยดังเช่น  
ที่ส ำนักงำนบุคลำกรแห่งชำติ (National Personnel Authority) มีระบบ



กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยกำรประเมินของแต่ละบุคคลนั้น  
เริ่มจำกกำรสัมภำษณ์พูดคุยเพ่ือตั้งเป้ำหมำยในกำรท ำงำน พิจำรณำประสิทธิภำพ 
ของงำน กำรประเมินตนเอง ประเมินเพ่ือยืนยันผลกำรประเมินผล กำรให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้รับกำรประเมิน สัมภำษณ์เมื่อสิ้นสุดกำรประเมิน 
เพ่ือสอบถำมข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ จุดเด่นที่น่ำสนใจที่น่ำจะน ำมำ
ปรับใช้ คือ เรื่องกำรให้ผู้ปฏิบัติงำนได้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองก่อน 
และหัวหน้ำงำนประเมิน  
 ส่วนที่  บริษัท อิออน (AEON CO.,LTD.) ซึ่ งมีจุด เด่น ในเรื่ อง  
กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังค่ำนิยม และให้บุคลำกรมี Passion  
ในกำรปฏิบัติงำนในองค์กร ตลอดจนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำง 
เป็นระบบ ซึ่งผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญในทุกกระบวนกำร ตั้งแต่กำรสรรหำ  
กำรปฐมนิเทศบุคลำกร กำรคัดเลือก กำรพัฒนำก ำลังคนคุณภำพ และ
ส ำหรับเรื่อง กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทอิออน (AEON CO.,LTD.) 
ได้น ำมำใช้ในกระบวนกำรค้นหำและพัฒนำกลุ่มก ำลังคนคุณภำพ (Talent 
Management) ในกำรกระบวนกำรค้นหำ ผู้มีคุณสมบัติโดยค านึงถึง
ความสามารถและผลงาน โดยไม่ค านึงถึงเรื่องเชื้อชาติ อายุ เพศ และ
ต าแหน่งงาน  
 การบริหารก าลังคนคุณภาพ (Talent Management) ถือว่ำเป็น 
ประเด็นที่ก ำลังได้รับควำมสนใจ และน ำมำใช้ในกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลขององค์กรต่ำง ๆ ทั้งเพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมก ำลังคนคุณภำพ
เพ่ือเติบโตเป็นผู้น ำที่มีสมรรถนะพร้อมเป็นผู้น ำที่มีศักยภำพสูงขององค์กร 
ดังเช่นที่ส านักบุคลากรประจ าส านักนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น 



(Cabinet Bureau of Personnel Affairs : CBPA) เป็นหน่วยงำน
ภำยใต้เลขำนุกำรคณะรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น  
มีบทบำทหน้ำที่ส ำคัญด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเชิงกลยุทธ์  
โดยมุ่งเน้นในกำรวำงระบบกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนคุณภำพ (Talent 
Management) เพ่ือที่จะเฟ้นหำบุคลำกรที่จะมำด ำรงต ำแหน่งในระดับสูง 
หรือต ำแหน่งส ำคัญ ๆ ทั้งนี้ CBPA ให้ควำมส ำคัญ กับกำรได้มำซึ่งบุคลำกร
ที่จะสำมำรถขับเคลื่อนนโยบำยของผู้บริหำรได้อย่ำงสอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทำงเดียวกัน โดยมีกำรวำงแผนในกำรพัฒนำกลุ่มก ำลังคนคุณภำพ
เป็นระยะเวลำ ถึง 15 ปี นอกจำกในต ำแหน่งผู้บริหำร ต ำแหน่งที่
ตอบสนองต่อภำรกิจหลักของหน่วยงำนแล้ว ที่มหำวิทยำลัยชิบะ (Chiba 
University) ได้ด ำเนินกำรพัฒนำกลุ่มก ำลังคนคุณภำพ ในสำยงำน
สนับสนุนของมหำวิทยำลัย ใช้ชื่อเรียกว่ำ SULA (Super University 
Learning Administration) เพ่ือเตรียมกำรที่มหำวิทยำลัยจะเปิดหลักสูตร 
วิทยำลัยนำนำชำติ จึงมีแนวคิดในกำรพัฒนำก ำลังคนคุณภำพในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงำนกำรบริหำรงำนทั่วไปของหน่วยงำน โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
บุคลำกรให้มีศักยภำพสูง มีทักษะ สมรรถนะ และมีควำมเชี่ยวชำญในแต่ละ
สำขำวิชำ เพ่ือให้พร้อมในกำรเป็นที่ปรึกษำให้กับบุคลำกรในมหำวิทยำลัย และ
นักศึกษำที่ให้ควำมสนใจในกำรศึกษำในแต่ละสำขำ หรือกำรศึกษำ 
ในต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ยังมีแผนกำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำบุคลำกร 
ในหลำกหลำยรูปแบบ ทั้งกำรฝึกอบรม กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
กำรศึกษำดูงำนในต่ำงประเทศ โดยให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 



 กำรฝึกอบรมและพัฒนำ (Training and Develop) กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล ไม่ได้มุ่งเน้น กำรเข้ำรับกำรอบรมแบบชั้นเรียนอีกต่อไป 
กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำมีรูปแบบ และวิธีกำรที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้
จากประสบการณ์การท างาน (on the job training) การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 
(Rotaion/Mobility Employee) การสอนงาน (Coaching/Mentoring) 
การให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงำนอ่ืน (Secondment) กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self - Learning) โดยเฉพำะ เมื่อเรำก้ำวเข้ำสู่โลกยุคดิจิทัล ควำมทันสมัย
ของเทคโนโลยีท ำให้กำรด ำเนินชีวิต กิจกรรม ลักษณะนิสัย ควำมสนใจของ
คนเรำเปลี่ยนไป กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำจึงไม่ได้อยู่แค่ในต ำรำ หรือ 
ชั้นเรียน เรำสำมำรถเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ เรียนรู้ได้ทุกที่ E - Learning  
จึงเป็นอีกหนึ่ งวิธีที่ ได้รับควำมนิยม และพัฒนำรูปแบบ เครื่องมือ 
กันมำกมำย บริษัท Mynavi Corporation มีเครื่องมือกำรพัฒนำบุคลำกร 
ที่ชื่อว่ำ “Movication” ที่ใช้ส ำหรับกำรพัฒนำผู้ที่จะได้รับกำรคัดเลือก 
เป็นระดับหัวหน้ำงำน ซึ่งเป็นกำรประยุกต์วิธีกำรรวมกัน ของสถำนกำรณ์ 
ที่จ ำเป็นเหตุกำรณ์ที่อำจจะเกิดขึ้นจริงในกำรปฏิบัติงำน โดยมุ่งเน้น 
ในสถำนกำรณ์เกี่ยวกับกำรตัดสินใจ ภำวะผู้น ำ ผ่ำนกำรดูจำกวิดีโอ และ 
มีกำร feedback ให้กับผู้เรียน ส่วนที่ Grooves Company เป็นเหมือน
ศูนย์กลำงที่ท ำให้ควำมต้องกำรจ้ำงงำน กับควำมต้องกำรท ำงำนมำเจอกัน 
จุด เด่น ของบริษัท Grooves Company พัฒนำเครื่ องมือในกำร
ด ำเนินกำรสรรหำ กำรพัฒนำบุคลำกรโดยน ำ เทคโนโลยีมำใช้อ ำนวย 
ควำมสะดวกให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและวิถีชี วิตของคนที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น กำรน ำเทคโนโลยี AI มำใช้ในกำร สรรหำบุคลำกร 



จำกสถำนกำรณ์ด้ำนก ำลังคน และภำรกิจหน้ำที่ของกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยำวชนที่ เมื่อได้มีโอกำสไปศึกษำดูงำนจำกหน่วยงำนรำชกำรและ
เอกชน ที่ประเทศญี่ปุ่น ดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผู้รับทุนฝึกอบรมจึงยิ่งมีควำม
มั่นใจว่ำในเรื่องของกำรบริหำรก ำลังคนคุณภำพ (Talent Management) 
จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยขับเคลื่อนระบบกำรเตรียมก ำลังคนของหน่วยงำน 
ให้เป็นผู้น ำที่มีศักยภำพสูง โดยขอเสนอกำรน ำระบบบริหำรก ำลังคน
คุณภำพมำใช้ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนดังนี้ 
 กำรบริหำรก ำลังคุณภำพ (Talent Management) ของกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยำวชน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรที่จะขึ้นเป็น 
ผู้ด ำรงต ำแหน่ง ระดับอ ำนวยกำร ระดับเชี่ยวชำญเพ่ือช่วยเสริมสร้ำง
ศักยภำพให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนกำรแก้ไขบ ำบัดเด็กและเยำวชน 
ได้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด และเป็นผู้น ำที่สำมำรถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ
เป้ำหมำย โดยจะด ำเนินกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงเป็นระบบ ตั้งแต่
กำรสรรหำ กำรพัฒนำ กำรรักษำไว้ และกำรใช้ประโยชน์ DJOP‘s Talent 
Framwork ดังนี้  
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 Identify  
 กำรก ำหนดคุณสมบัติ  คุณลักษณะ ของกลุ่ม DJOP’s Talent 
ตำมท่ีองค์กรต้องกำร เช่น เป็นกลุ่มที่เป็นคนเก่ง หัวกะทิ มีผลงำนโดดเด่น 
เป็นคนดีและที่ส ำคัญสำมำรถผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรได้ ทั้งนี้  
ต้องค้นหำ ค่ำนิยมร่วม ของ DJOP DNA “DD”และมุ่งเน้น กำรสร้ำง 
ค่ำนิยม แบบที่บริษัท AEON ใช้ก็คือ เริ่มตั้ งแต่  กำรที่ผู้บริหำรให้
ควำมส ำคัญ ในกิจกรรมปฐมนิเทศ กำรมุ่งเรียนรู้ค่ำนิยมองค์กร DJOP 
DNA “DD”ทั้งกำรบอกเล่ำ จำกผู้สอนงำน กำรเรียนรู้จำกประวัติ ค่ำนิยม 
ผ่ำน E – Comics หรือกำรพัฒนำช่องทำงกำรเรียนรู้  ค่ำนิยมใหม่  ๆ  
ที่เข้ำถึงได้ง่ำย ผ่ำนระบบเครือข่ำยในองค์กร หรือ smart phone อำจจะ
เป็นแบบไม่เป็นทำงกำร เช่น ไลน์ หรือ กำรสร้ำง Application  
 Attract & Sourcing 
 -  ใช้เทคโนโลยีช่วยในกำรสรรหำ โดยในกำรสรรหำคัดเลือก  
กลุ่มก ำลังคนคุณภำพ โดยกำรใหผู้้มีคุณสมบัติที่ก ำหนด หรือผู้บังคับบัญชำ 
กรอกข้อมูลลงในโปรแกรม ที่สร้ำงขึ้นเพ่ือให้เป็นช่องทำงที่สะดวกและ 
เก็บเป็นคลังข้อมูล 
 -  ใช้กำรประเมินสมรรถนะ (Competency Base) ทั้งนี้จะมี 
กำรก ำหนดสมรรถนะ ของกลุ่มก ำลั งคนคุณภำพ โดยอำจจะเป็น 
กำรประเมินจำกกำรสัมภำษณ ์กำรจัดท ำวีดีโอมีสถำนกำรณ์จ ำลองให้ผู้เข้ำ
รับกำรประเมินดู แล้วเขียนอธิบำย หรือตอบข้อซักถำมของกรรมกำร  
เพ่ือวัดประเมินสมรรถนะ 
 



 Develop & Leverage 
 -  เริ่มตั้งแต่กำรพัฒนำและกำรเรียนรู้ให้ กลุ่มก ำลังคนคุณภำพมี
ค่ำนิยมร่วม DJOP DNA “DD” โดยอำจจะใช้หลำยวิธี ทั้งแบบเป็นทำงกำร
และไม่เป็นทำงกำร เช่น การเรียนรู้จากการอบรม การเรียนรู้แบบ  
E - Learning หรือการถ่ายทอดสดออนไลน์ การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
(Case - Method) การเรียนรู้จากการท า Workshop (Teach in the 
Workplace)  
 -  กำรให้ได้พัฒนำตนเองจำกกำรได้ปฏิบัติงำนต่ำงพ้ืนที่ ต่ำงหน้ำงำน  
โดยก ำหนดระบบ Mobility Employee 
 -  มีระบบกำรพัฒนำ อย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยมีกำรกำรจัด
หลักสูตรให้กลุ่มก ำลังคนคุณภำพ ทุกระดับ ได้แก่ ระดับ Senior ระดับ 
Middle และระดับ Junior 
 -  Self- Learning กำรส่งเสริม/สนับสนุนให้กลุ่มก ำลังคนคุณภำพ
ได้พัฒนำตนเอง โดยในแต่ละปีหน่วยงำนควรมีงบประมำณสนับสนุน 
กำรพัฒนำตนเองของกลุ่มก ำลังคนคุณภำพตำมควำมต้องกำร  
 Motivate & Retain 
 - ระบบกำรประเมินที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ตำมผลงำนที่ โดยเฉพำะ  
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่ เป็นนวัตกรรม ซึ่งควรจะต้องมีรำงวัล หรือ
ค่ำตอบแทน (อำจจะเป็นตัวเงิน หรือสิ่งจูงใจอ่ืน) 
 -  กำรมอบหมำยงำนที่ท้ำทำย 



 -  กำรมีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำให้ชัดเจน ไม่ใช่แค่เป็นแรงจูงใจ  
แต่จะช่วยให้กลุ่มก ำลังคนได้มีโอกำสวำงแผนกำรพัฒนำตนเองเพ่ือให้ไปสู่
เป้ำหมำยได้ด้วย 
 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล แม้จะไม่ได้เป็นภำรกิจหลักที่ช่วยสร้ำง
ผลลัพธ์หน่วยงำนโดยตรง แต่หำกหน่วยงำนได้มีระบบกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพ ก็จะเป็นฟันเฟืองส ำคัญที่ช่วยให้
หน่วยงำนบรรลุเป้ำหมำยได้ โดยเฉพำะในโลกยุคปัจจุบัน ที่มีเทคโนโลยี 
สภำพแวดล้อมที่มีกำรเปลี่ยนแปลอย่ำงรวดเร็ว พฤติกรรมของคน
เปลี่ ยนแปลงไปตำมควำมหลำกหลำยของช่วงอำยุ  ควำมผันผวน  
ควำมไม่ แน่นอน ควำมซับซ้อน ควำมคลุมเครื อไม่ชั ดเจน หรื อที่ เรี ยก  
VUCA World ผู้น ำ และผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
ก็ต้องเตรียมปรับรูปแบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรประยุกต์
เครื่องมือ วิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ให้สอดรับกับควำมเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพำะกำรเตรียมก ำลังคนที่มีควำมพร้อมกับกำรท ำงำนในยุคปัจจุบัน
และอนำคต รวมทั้งสิ่งที่ขำดไม่ได้ที่ต้องค ำนึงถึงคือ กำรน ำเทคโนโลยี 
มำปรับใช้เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ และให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของทุกคนในองค์กร  “เมื่อเรำได้โอกำส 
ในกำรเรียนรู้ เรำก็พร้อมที่จะพัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงำน : Hr Transformation”  
 
  
  
 


