
 

 

การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  
 

   สิ่งที่ส ำคัญที่สุดที่องค์กรในปัจจุบันจะต้องให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งคือกำรบริหำรจัดกำร  (Human  
Capital)  ซึ่งเป็นวิธีกำรสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันยุคเศรษฐกิจ  องค์ควำมรู้ (Knowledge  Economy)  โดย
กำรให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรคน  นับตั้งแต่กำรสรรหำคัดเลือก  พัฒนำองค์ควำมรู้  สร้ำงแรงจูงใจ  และกำรรักษำ
คน  ดังนั้นองค์กรจะต้องบริหำรจัดกำรและพัฒนำเพ่ือให้บุคลำกรศักยภำพที่ดีที่สุด  ผู้บริหำรองค์กรจะต้องส่งเสริมให้
บุคลำกรมีควำมสำมำรถจัดกำรแก้ปัญหำเรียนรู้ได้อย่ำงรวดเร็ว  มีควำมกระตือรือร้น  มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  มี
ควำมเป็นผู้น ำที่มีวิสัยทัศน์กำรท ำท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ครอบคลุมข้อก ำหนดด้ำนกำรพัฒนำและกำรจัดกำรทรัพยำกร
บุคคลในลักษณะที่บูรณำกำรกัน  เช่น  ควำมสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกันกับเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์กลยุทธ์  
และแผนปฏิบัติกำรขององค์กรสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและบรรยำกำศที่สนับสนุนกำรท ำงำนของบุลำกรด้วย  
เพ่ือให้กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกันกับยุทธศำสตร์โดยรวม 
   กำรมุ่งทรัพยำกรบุคคลเป็นกำรตรวจประเมินเกี่ยวกับ 
    1)  ระบบงำน 
    2)  กำรเรียนรู้  ของบุคลำกรและกำรสร้ำงแรงจูงใจ  และ 
    3)  กำรสร้ำงควำมผำสุกและควำมพึงพอใจแก่บุคลำกร  โดยมี  รำยละเอียด  ดังนี้ 
   1.  ระบบงาน  (Work  Systems)   
     กำรปรับปรุงองค์กรควรให้ควำมส ำคัญในเรื่องระบบงำน  กำรบริหำร  ค่ำตอบแทน  ควำมก้ำวหน้ำ
ในหน้ำที่กำรงำน  กำรจัดกำรผลกำรด ำเนินกำรของบุคลำกร  กำรยกย่อง  ชมเชย  กำรสื่อสำร  กำรสรรหำ  และกำร
ว่ำจ้ำงเพ่ือกระตุ้นให้บุคลำกรทั้งหมดปฏิบัติงำนให้องค์กร  อย่ำงมีประสิทธิผลและเต็มควำมสำมำรถ  ระบบเหล่ำนี้
สนับสนุนผลกำรด ำเนินกำรที่ดีส่งผลให้มีกำร  เรียนรู้ของบุคลำกรและองค์กรระบบงำนเป็นกำรออกแบบระบบกำร
ท ำงำนของบุคลำกรในองค์กร  ทั้ งที่ เป็นทำงกำร  และไม่เป็นทำงกำร  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุพันธกิจ  
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  และใช้ศักยภำพ  บุคลำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  ทั้งนี้  ในกำรจัดระบบกำร
ท ำงำนของบุคลำกรได้  อำจด ำเนินกำรโดยจัดระบบกำรท ำงำนตำมโครงสร้ำงขององค์กร  กำรท ำงำนเป็นทีม  กำรจัด
หน่วยงำนเฉพำะกิจ  (Ad  hoc)  และกำรท ำงำนข้ำมสำยงำน  (Cross  Functional  Team)  เป็นต้น 
   นอกจำกนี้  องค์กรควรมีระบบกำรสรรหำบุคลำกรที่ค ำนึงถึงคุณลักษณะและทักษะจ ำเป็นของ
องค์กร  มีกำรรักษำบุคลำกร  รวมถึงกำรเตรียมบุคลำกรส ำหรับต ำแหน่งผู้บริหำรหรือต ำแหน่ง  ที่มีควำมส ำคัญต่อ
ภำรกิจหลักขององค์กรมีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่น ำไปสู่  กำรให้ รำงวัล  สิ่งจูงใจ  กำรยก
ย่องชมเชย  กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน  รวมทั้งกำรให้ข้อมูลป้อนกลับให้แก่บุคลำกรรำยบุคคลเพื่อน ำไป
ปรับปรุงกำรท ำงำนอน 

 

 



 

   2.  การเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ  (Learning  and  Motivation) 
   กำรปรับปรุงองค์กรในหัวข้อนี้  องค์กรควรให้ควำมส ำคัญในเรื่อง  วิธีกำรให้กำรศึกษำ  กำรฝึกอบรม
และกำรส่งเสริมกำรใช้ควำมรู้และทักษะในขณะปฏิบัติงำน  ระบบที่ใช้ในกำรสร้ำงแรงจูงใจและกำรพัฒนำ
ควำมก้ำวหน้ำที่ในหน้ำที่กำรงำนของบุคลำกรให้ตรงกับควำมต้องกำรของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง  และท ำให้เป็น
องค์กรที่มีผลกำรด ำเนินกำรที่ดี 
   ซึ่งกำรเรียนรู้ขององค์กรได้มำจำกกำรวิจัยและพัฒนำวงจรกำรประเมินและกำรปรับปรุง  และปัจจัย
น ำเข้ำจำกบุคลำกรและผู้รับบริกำรและผู้ส่วนได้ส่วนเสียกำรแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติและกำรจัดระดับ เทียบเคียงส ำหรับ
กำรเรียนรู้ของบุคลำกรได้มำจำกกำรศึกษำ  กำรฝึกอบรม  และโอกำสในกำรพัฒนำเพ่ือควำมเจริญก้ำวหน้ำของแต่ละ
บุคคล  เพ่ือกำรมีประสิทธิผล  กำรเรียนรู้ควรปลูกฝัง  วิธีกำรปฏิบัติงำนขององค์กรกำรเรียนรู้ส่งผลถึงกำรได้เปรียบ
เชิงแข่งขันขององค์กรและบุคลำกร  กำรสร้ำงแรงจูงใจเพ่ือให้บุคลำกรพัฒนำตนเองให้เกิดควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำร
งำน  โดยผู้บริหำรต้องมีบทบำทส ำคัญในกำรกระตุ้นให้บุคลำกรเกิดกำรพัฒนำตนเองให้มีทักษะเพ่ิมเติมควำมรู้และ
ทันสมัยอยู่เสมอ 
   3.  การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร  (Well-Being  and  Satisfaction) 
   ที่สนับสนุนกำรท ำงำนของบุคลำกร  และวิธีกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรเพ่ือสนับสนุน
ควำมผำสุก  ควำมพึงพอใจ  และกำรจูงใจบุคลำกรทุกคน  โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของบุคลำกร  
รวมถึงควำมสำมำรถขององค์กรในกำรรับมือกับภำวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ   เพ่ือปกป้องบุคลำกรและสถำนท ำงำนให้
ปลอดภัย 
   แนวทางและวิธีการเพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการขององค์กร 
   1.  ระบบงาน 
   ก.  การจัดและบริหารงาน 
   ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดระบบงำน  ทั้งท่ีเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรเพ่ือส่งเสริมให้
บุคลำกรเกิดควำมร่วมมือ  ควำมคิดริเริ่มกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ  นวัตกรรม  ควำมคล่องตัว  และทันต่อ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เสมอ  (กำรจัดระบบงำนทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร) 
   “ระบบงำน”  วิธีกำรจัดโครงสร้ำงและระบบกำรท ำงำนของบุคลำกรในองค์กรทั้งที่เป็นทำงกำรและ
ไม่เป็นทำงกำรเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุพันธกิจและเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
   แนวทางการด าเนินการ 
   กำรจัดระบบงำนที่มีประสิทธิผลสำมำรถด ำเนินกำรได้  ๒  รูปแบบ  คือระบบงำนที่เป็นทำงกำรและ
ระบบงำนที่ไม่เป็นทำงกำร  เพ่ือให้บุคลำกรพัฒนำตนเองและสำมำรถใช้ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มที่  ให้
บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร 
   1)  กำรจัดระบบงำนที่เป็นทำงกำร  เป็นกำรจัดระบบงำนภำยใต้โครงสร้ำงองค์กรที่แบ่งงำน  ตำม
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
   2)  กำรจัดระบบงำนที่ไม่เป็นทำงกำร  เป็นกำรจัดระบบงำนที่ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่ำงๆ  ได้แก่ 
 



 
 
   -  ลักษณะงำน  องค์กรสมัยใหม่จะเน้นกำรจัดโครงสร้ำงในรูปแบบกำรกระจำยอ ำนำจเพ่ือลด
ระดับชั้นของกำรบังคับบัญชำ  (Flat  Organization)  ให้มีน้อยลง  เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน  และมีควำม
รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนมำกขึ้น  นอกจำกนี้  ยังขึ้นอยู่กับประเภทของงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบว่ำมีลักษณะ
เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเป็นกำรเฉพำะ 
   -  สภำพแวดล้อม  องค์กรสมัยใหม่จะค ำนึงถึงสภำพแวดล้อมภำยในองค์กรเพ่ือน ำมำประกอบกำร
วิเครำะห์ในกำรจัดระบบงำน  เช่น  สมรรถนะของบุคลำกร  ขนำดองค์กร  ควำมซับซ้อนของงำน  เทคโนโลยี ที่
น ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนก ำหนดรูปแบบของระบบกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับลักษณะงำนและสภำพแวดล้อม  เช่น  
งำนก ำหนดนโยบำย  ใช้รูปแบบคณะกรรมกำร (Committee)  งำนวิจัยและพัฒนำใช้รูปแบบ  Flat  Organization  
งำนโครงกำรใช้รูปแบบ  Cross  Functional  Team  งำนบริกำร  ใช้รูปแบบ  ศูนย์บริกำรร่วม  Knowledge  
Work,  Mobile  Unit,  Service  Delivery  Unit  ในกำรจัดระบบงำนดังกล่ำว  ส่วนรำชกำรได้ค ำนึงถึงวัฒนธรรม
และควำมคิดของบุคลำกรและของชุมชน  ซึ่งส่วนรำชกำรมีปฏิสัมพันธ์ด้วยมำพิจำรณำอย่ำงไร  (ตอบตำมควำม
เหมำะสม)  (กำรใช้ข้อมูลควำมเห็นของบุคลำกรและชุมชนมำจัดระบบงำน) 
   แนวทางการด าเนินการ 
   1.  ส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรและชุมชนใช้ประกอบกำรจัดระบบงำน 
   2.  ออกแบบระบบงำนให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็นขององค์กรและชุมชน  เช่น  กำรให้บริกำรคลินิก  
นอกเวลำรำชกำรของโรงพยำบำล 
   ส่วนรำชกำรท ำอย่ำงไรเพ่ือให้กำรสื่อสำร  กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้หรือทักษะระหว่ำงบุคคลภำยใน
ส่วนรำชกำรมีประสิทธิผล  (กระบวนกำรจัดระบบสื่อสำรภำยในองค์กรให้มีประสิทธิภำพ) 
   แนวทางทางการด าเนินการ 
   จัดช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้  หรือทักษะระหว่ำงบุคลำกรภำยในองค์กรที่
มีประสิทธิผล  ควรเป็นกำรสื่อสำรในรูปแบบต่ำงๆ  เช่น 
   -กำรประชุมประจ ำวันของบุคลำกร  (Morning  Talk)  จัดประชุมผู้บริหำร  ประชุมระหว่ำง
ผู้บริหำรและบุคลำกร  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หรือสรุปผลกำรด ำเนินงำนในวันที่ผ่ำนมำ  ร่วมวิเครำะห์หำสำเหตุและ
แนวทำงกำรแก้ไข 
   -กำรแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นผ่ำนระบบ Web  board, Teleconference  เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลำกร
รับทรำบข้อมูลได้อย่ำงทั่วถึง  เป็นต้น   
   -กำรจัดท ำจดหมำยข่ำว  กระดำนปะชำสัมพันธ์ข่ำว  เสียงตำมสำย  กระตุ้นให้บุคลำกรแสดง
ควำมคิดได้อย่ำงไร้ขีดจ ำกัด 
   ซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรตำมข้ัน  ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่  1  กระตุ้นและเปิดรับควำมคิด 
   ขั้นตอนที่  2  ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนกำรเสนอควำมคิด 
   ขั้นตอนที่  3  ประเมินควำมคิด  และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือกลับกำรปรับปรุง 
   ขั้นตอนที่  4  น ำควำมคิดไปปฏิบัติ 



 
   ขั้นตอนที่  5  ทบทวนเพื่อขยำยผลควำมคิด 
   ขั้นตอนที่  6  ยกย่องชมเชย  และประกำศควำมส ำเร็จ 
   ขั้นตอนที่  7  วัดผล  ทบทวน  และปรับปรุง  
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัการจดั 

Idea  S ystem 

กระตุ้น สง่เสริม 

ต้อนรับทกุความคิด การเสนอความคิด 

ควรมีขัน้ตอนที่งา่ย

และสะดวก 

มีการวดัผล ทบทวน 

วิธีการให้เหมาะสม

อยูเ่สมอ 

มีการยกยอ่งชมเชย 

เจ้าของความคิดและ

ฉลองความส าเร็จ 

การประเมินความคิด  

ควรรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

ทบทวนความคิด

หลกัจากได้ทดลอง

น าไปใช้ มีการทดลองน า

ความคิดไปใช้อยา่ง

รวดเร็ว 

ควรมี Feedback

ทนัทีอยา่งสร้างสรรค์

และมีข้อมลูประกอบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   แนวทางการปฏิบัติ 
   ข.  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   ส่วนรำชกำรมีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  และมีกำรแจ้งผลเพ่ือให้เกิดกำร
พัฒนำและปรับปรุงกำรท ำงำนให้แก่บุคลำกรอย่ำงไร 
   ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรยกย่องชมเชย  กำรให้รำงวัลและสิ่งจูงใจ  เพ่ือสนับสนุนให้
บุคลำกรมีขวัญก ำลังใจ  มีกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีจิตส ำนึกในกำรท ำงำนที่มุ่งผลประโยชน์และควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (กำรจัดระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและระบบกำรยกย่องชมเชย
จูงใจ) 
    แนวทางการด าเนินการ 
   1.  กำรจัดระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  และมีกำรแจ้งผลเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรท ำงำนให้แก่บุคลำกรรำยบุคคลในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนนอกจำกจะต้องด ำเนินกำรตำม
หลักเกณฑ์กลำงที่ก ำหนดแล้ว  ควรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับระบบงำนขององค์กร  โดยกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนให้พิจำรณำจำกผลงำน  ๒  ส่วน  คือผลงำนที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  และผลงำน
ที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย  มีแนวทำงกำรด ำเนินกำรโดยสรุป  ดังนี้ 
 
 

Tecnnology 

Approach 

 

Personal 

Approach 

Mandatory 

Approach 

*e-mail 

*web bord 

*การตัง้กระทู้ภายในบล๊อก 

*ถามโดยตรง 

*ระดมความคิด 

*เป็นข้อก าหนด 

ประเด็นต้องชดัเจน แคบ  

ตรงกบัเป้าประสงค์ 

เปิดกว้าง  แตเ่น้นปรับปรุง

การท างาน 



 
 
   1)  ก ำหนดให้มีตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน  ค ำนึงถึงผลส ำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงำนโดยเป็น
หลัก 
   2)  จัดท ำข้อตกลงในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน  ซึ่งถ่ำยทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับ  (Individual  
Scorecard)  โดยผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ 
   3)  จัดให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองผลกำรประเมินเพ่ือให้เกิดมำตรฐำนและควำมเป็น
ธรรม 
   4)  ควรมีกำรเปิดเผยหลักเกณฑ์กำรประเมินและผลกำรประเมินให้บุคลำกรทรำบ 
   5)  ผู้บังคับบัญชำน ำผลกำรประเมินไปพิจำรณำในกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน  ให้รำงวัลจูงใจกำร
บริหำรงำนบุคคลเรื่องอ่ืนๆ  และควรน ำผลกำประเมินแจ้งกลับไปยังบุคลำกร  รวมถึงกำรน ำไปใช้ประกอบกำรให้
ค ำปรึกษำแนะน ำแก่บุคลำกร  เพ่ือให้มีกำรแก้ไขปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน  และพัฒนำขีดสมรรถนะ  และผลสัมฤทธิ์
กำรปฏิบัติงำนดียิ่งขึ้น 
   6)  กำรจัดระบบกำรยกย่องชมเชย  กำรให้รำงวัล  และสิ่งจูงใจ 
   7)  กำรจัดระบบกำรยกย่องชมเชยจูงใจ  โดยก ำหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำป   โดยยึดหลักคุณธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
   8)  มีกำรสื่อสำรหลักเกณฑ์กำรยกย่องชมเชยให้กับบุคลำกำรได้รับทรำบทั่วทั่งองค์กร 
   9)  ผู้บริหำรองค์กรมีควำมมุ่งมั่น  อย่ำงจริงจังในกำรยกย่องชมเชยในรูปแบบต่ำงๆ  เช่น  เลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  มอบหมำยงำนให้รับผิดชอบงำนที่ส ำคัญ  เปิดโอกำสให้น ำผลงำนหรือเอกสำรทำงวิชำกำร
Knowledge  Center,Intranet,Internet  มอบเป็นใบประกำศเกียรติคุณ  และประกำศชื่อติดบอร์ด 
   ค.  การจ้างงานและความก้าวหน้าในงาน 
   ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรก ำหนดลักษณะและทักษะที่จ ำเป็นของบุคลำกรในแต่ละต ำแหน่งอย่ำงไร  
(กระบวนกำรก ำหนดลักษณะและทักษะบุคลำกร) 
   แนวทางการด าเนินการ 
    1)  วิเครำะห์องค์กร  เพ่ือหำข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นท้ำทำยวิสัยทัศน์  ยุทธศำสตร์  โครงสร้ำง  
อัตรำก ำลัง  สำยงำน  ซึ่งเป็นกำรวิเครำะห์เพ่ือหำข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นท้ำทำย  วิสัยทัศน์   โครงสร้ำง  กำรจัด
อัตรำก ำลัง  กลุ่มสำยงำน  รูปแบบกำรด ำเนินงำน 
   2)  วิเครำะห์งำน  เพ่ือศึกษำองค์ประกอบของงำนในต ำแหน่งต่อกำรก ำหนดขีดควำมสำมำรถ  
สมรรถนะของกลุ่มสำยงำน  (Functional  Competency)  และหำตัวร่วมที่ เป็นขีดสมรรถนะหลัก  (Core  
Competency)  ขององค์กร 
   3)  ก ำหนดขีดสมรรถนะหลักและขีดสมรรถนะของกลุ่มสำยงำน  ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และ
ภำรกิจ  และบทบำทในงำนต่ำงๆ  ขององค์กร  โดยใช้วิธีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรระดมควำมคิด  กำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพ่ือสอบทถำมขีดสมรรถนะ  และกำรส ำรวจประเมินระดับขีดสมรรถนะของบุลำกร 
 
 



 
 
   4)  วิเครำะห์ต ำแหน่ง  เพ่ือก ำหนดสมรรถนะแต่ละกลุ่มต ำแหน่ง  (Level)  ส ำหรับแต่ละขีด
สมรรถนะ  โดยกำรวิเครำะห์จำกมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งและสอบถำมโดยกำรส ำรวจข้อมูลถึงระดับสมรรถนะที่
จ ำเป็นส ำหรับแต่ละกลุ่มต ำแหน่ง  และระดับควำมยำกง่ำยในกำรปฏิบัติจำกข้ำรำชกำร  และผู้บังคับบัญชำ  และอำจ
จ ำแหนกสมรรถนะแต่ละกลุ่มต ำแหน่งออกเป็น  3  ระดับ  คือ  ระดับต้น  ระดับกลำง  และระดับสูง   
   5)  วิเครำะห์บุคลำกร  ซึ่งเป็นกำรจัดระบบและพัฒนำเครื่องมือส ำหรับกำรประเมินขีดสมรรถนะ
ของบุคลำกรในกลุ่มสำยงำนต่ำงๆ 
   นอกจำกนี้แนวทำงกำรก ำหนดสมรรถนะ  (Competency)  องค์กรอำจใช้แนวทำงที่เคยด ำเนินกำร
ในกำรจัดท ำข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลง  (Blueprint  for  Change)  โดยใช้แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์  และกำรคัดเลือก
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร 
   แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์และกำรคัดเลือกแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นเอกสำรที่เป็นเครื่องมือช่วย
หน่วยรำชกำรในกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์หำควำมต่ำง  หรือ  Gap  ของสมรรถนะที่ต้องพัฒนำเพ่ิมโดยแต่ละช่องจะมี
ควำมเชื่อมโยงกันและสะท้อนถึงควำมต้องกำรกำรพัฒนำที่ชัดเจนไปสู่กำรคัดเลือกแนวทำงกำรพัฒนำขีดสมรรถนะ
องค์กรและบุคลำกรที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นระบบและเหมำะสมกับศักยภำพขององค์กร  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรจัดท ำข้อเสนอกำรเปลี่ยนแปลง (Blueprint  for  Change)   เพ่ือผลักดันกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์
และประเด็นยุทธศำสตร์ให้ส ำเร็จตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ 

แบบฟอร์มที่  4 :  กำรวิเครำะห์และกำรคัดเลือกแนวทำงกำรพัฒนำ 
ชื่อประเด็นยุทธศำสตร์: 
ชื่อกลยุทธ์: 

1.1 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 
กลยุทธ ์

1.2 
กลุ่มงำนที่
รับผิดชอบ 
กลยุทธ ์

1.3 
Competency 

ที่ต้องกำร
พัฒนำ 

 

1.4 
สำเหตุที่

ต้องกำรพัฒนำ 
Competency 

1.5 
แนวทำงกำร
พัฒนำองค์กร
และบุคลำกร
(ข้อเสนอกำร
เปลี่ยนแปลง) 

1.6 
หน่วยงำนหลักที่
รับผิดชอบในกำร

ด ำเนินกำร 

1.7 
ระยะเวลำที่
ใช้ในกำร
ด ำเนิน 

1.8 
เหตุผลในกำร

เลือกแนว
ทำงกำรพัฒนำ

องค์กรและ
บุคลำกร 

1.9 
ผลลัพธ์หรือ
ประโยชน์ที่
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

         
       
       

         
       
       

  ส่วนรำชกำรมีกำรสรรหำ  ว่ำจ้ำง  และรักษำบุคลำกรไว้อย่ำงไร 
   -ในกำรสรรหำ  ว่ำจ้ำง  และรักษำบุคลำกร  ส่วนรำชกำรได้ค ำนึงถึงวัฒนธรรม  และควำมคิดของ
บุคลำกร 
   -และของชุมชนที่ส่วนรำชกำรตั้งอยู่อย่ำงไร(*)(กำรสรรหำว่ำจ้ำงและรักษำบุคลำกร)  แนวทำงกำร
ด ำเนินกำร 
    



  
 
   4.  การสรรหาว่าจ้าง 
   1)  วิเครำะห์ควำมต้องกำรก ำลังคนโดยพิจำรณำจำกพันธกิจ  ยุทธศำสตร์  และปริมำณงำน
แผนงำนหรือโครงกำรในอนำคต  โครงสร้ำงต ำแหน่งบุคลำกรในปัจจุบัน 
   2)  ก ำหนด  Job  Description  และสมรรถนะหลักท่ีต้องกำรของต ำแหน่งต่ำงๆ 
   3.)  ด ำเนินกำรสรรหำบุคลำกรที่มีคุณลักษณะและทักษะตรงตำม Job  Description  และ
สมรรถนะหลักที่ต้องกำรโดยกำรสรรหำบุคลำกรตำมที่ ก.อบต.  ซึ่ง ต้องเป็นไปตำมระบบคุณธรรมหรือระบบ
ควำมสำมำรถ  (ควำมเสมอภำคของโอกำส  สมรรถนะของบุคลำกร  ควำมมั่นคงในกำรจ้ำงงำน  ควำมเป็นกลำง
ทำงกำรเมือง)  และค ำนึงถึงพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลดังกล่ำว  ตลอดจน  ผลประโยชน์ของทำงรำชกำร  
โดยกำรสรรหำบุคลำกรสำมำรถด ำเนินกำรได้  2  แนวทำง  คือ 
   -กำรบรรจุ  แต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรด ำเนินกำรโดย  สอบแข่งขัน  หรือสอบคัดเลือกตำมแนวทำงและ
วิธีกำรที่ ก.อบต. ก ำหนด 
   -กำรรับโอนข้ำรำชกำรจำกองค์กรอ่ืน  ด ำเนินกำรโดยควำมเห็นชอบของผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุทั้งสอง
ฝ่ำย  ทั้งนี้องค์กรที่จะรับโอนอำจประกำศรับสมัครต ำแหน่งที่ต้องกำรรับโอนในช่องทำงต่ำงๆ  เช่น  Internet  หรือ
หนังสือพิมพ์  และส่วนคัดเลือกบุคลำกรจำกข้อมูลในใบสมัคร  หรือโดยสัมภำษณ์ 
   5.  การรักษาบุคลากร 
   องค์กรต้องก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของต ำแหน่ง (Career  Path)  ให้ชัดเจนโดยด ำเนิน
กำรศึกษำโครงสร้ำงองค์กรและต ำแหน่งงำน  วิเครำะห์ค่ำงำนำ  และวิเครำะห์ควำมสำมำรถในงำน  จัดกลุ่มงำน  
จัดท ำรูปแบบเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของต ำแหน่ง  ตลอดจนก ำหนดหลักเกณฑ์และมำตรฐำนต ำแหน่งงำน 
   -สร้ำงคุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหง่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน  ด ำเนินกำรโดย  สร้ำงสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำนให้แก่บุคลำกรมีควำมพึงพอใจ  น ำเทคโนโลยีมำอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน  จัดให้มีสวัสดิกำร
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกสวัสดิกำรภำคบังคับตำมกฎหมำย  ส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงฝ่ำยบริหำรกับบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน  และระหว่ำงบุคลำกรด้วยกันเอง 
   -สร้ำงควำมภำคภูมิใจในองค์กรเพ่ือให้บุคลำกรมีควำมภักดีต่อองค์กร  เช่น  องค์กรภำพหลักที่ดี  
เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส  เป็นธรรม  สร้ำงประโยชน์ต่อสังคม 
   -ผู้บริหำรควรศึกษำสำเหตุที่ท ำให้บุคลำกรลำออก  เพื่อเป็นข้อมูลในกำรรักษำบุคลำกร 
   ส่วนรำชกำรมีแผนในกำรเตรียมบุคลำกรส ำหรับต ำแหน่งผู้บริหำรหรือต ำแหน่งที่มีควำมส ำคัญต่อ
ภำรกิจหลักของส่วนรำชกำรอย่ำงไร 
   -ส่วนรำชกำรมีวิธีอย่ำงไรในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนให้แก่บุคลำกรทั้งส่วนรำชกำร  
(กำรเตรียมบุคลำกรในต ำแหน่งส ำคัญและกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำที่กำรงำน) 
    
 
 
 



 
 
   แนวทางการด าเนินการ 
   1.  แผนกำรเตรียมบุคลำกรส ำหรับต ำแหน่งผู้บริหำรหรือต ำแหน่งที่มีควำมส ำคัญต่อภำรกิจหลัก 
    1)  วิเครำะห์องค์กรและวิเครำะห์งำนเพ่ือหำต ำแหน่งที่มีควำมส ำคัญต่อภำรกิจหลักของ
องค์กร 
    2)  ก ำหนดงำนและสมรรถนะของแต่ละต ำแหน่งงำน 
    3)  ก ำหนดแผนกำรเตรียมบุคลำกรในต ำแหน่งบริหำร  และต ำแหน่งที่มีควำมส ำคัญต่อ
ภำรกิจหลักขององค์กร  เพื่อให้องค์กรสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องดังนี้  โดยมีขั้นตอน 
   -ระบุต ำแหน่ง  คุณสมบัติ  และสมรรถนะ  ของต ำแหน่งที่ต้องกำรสืบทอด  มีกระบวนกำรจัดท ำ
บัญชีรำยชื่อของบุคลำกรที่มีคุณสมบัติอยู่ในข่ำยต ำแหน่งสืบทอด 
   -มีกำรประเมินสมรรถนะของบุคลำกรที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อ  เพ่ือหำสมรรถนะที่ต้องกำรพัฒนำ
เพ่ิมเติม 
   ด ำเนินกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อ  เพ่ือให้คุณสมบัติ  ต ำแหน่งที่จะสืบ
ทอด  ซึ่งส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำนั้นผู้บริหำรระดับสูงจะท ำหน้ำที่ถ่ำยที่เป็นพ่ีเลี้ยง 
   2.  กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำที่ในหน้ำที่กำรงำนให้กับบุคลำกรทั่วทั้งองค์กร 
    1)  ก ำหนดเส้นทำงของควำมหน้ำในสำยอำชีพของทุกสำยงำน  และสร้ำงโอกำสให้มี
ควำมก้ำวหน้ำข้ำมสำยงำนได้ 
    2)  เปิดโอกสำให้บุคลำกรมีสิทธิได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะที่เหมำะสมของแต่ละต ำแหน่ง
อย่ำงเท่ำเทียมกัน 
    3)  ด ำเนินกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรให้รองรับกับต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนที่ต้องรับ
ผิดในอนำคต 
    4)  ด ำเนินกำรปรับระดับต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.อบต.  ก ำหนด  เช่น  
ต ำแหน่งที่เป็นระดับควบ  ส ำหรับต ำแหน่งนอกระดับควบ  ควรด ำเนินกำรโดยเปิดโอกำสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตำม
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง  สำมำรถสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกได้ทุกคน 
   ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรพัฒนำบุคลำกรที่มำจำกท้องถิ่นนั้นให้มีโอกำสก้ำวหน้ำ  หน้ำที่
กำรงำนในกำรปฏิบัติรำชกำร  (ตอบตำมควำมเหมำะสม  กำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่นให้มีโอกำสก้ำวหน้ำ) 
   แนวทางการด าเนินการ 
   1.  องค์กรควรพัฒนำเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพของบุคลำกรในพ้ืนที่ให้สำมำรถเติบโตใน
ท้องถิ่นได้  (มิใช่ก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงเฉพำะในส่วนกลำงเท่ำนั้น 
   2.  องค์กรควรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่  ให้มีสมรรถนะท่ีเหมำะสม
ต่อกำรเลื่อนระดับต ำแหน่งในอนำคต 
     
     
 



 
 
   6.  การเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ 
   ก.  การพัฒนาบุคลากร 
   ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรพัฒนำบุคลำกร  เพื่อ 
   -  ให้แผนปฏิบัติกำรและผลกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำง
เป้ำประสงค์ท้ังระยะสั้นและระยะยำวของส่วนรำชกำร  กับควำมต้องกำรของบุคลำกร 
   -  ในด้ำนกำรพัฒนำ  กำรเรียนรู้  และควำมก้ำวหน้ำ  ในหน้ำที่กำรงำน  (กำรพัฒนำบุคลำกร) 
   แนวทางการด าเนินการ 
   องค์กรต้องด ำเนินกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก  7  
ขั้นตอน  คือ 
   1)  วิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสีย  ได้แก่  หัวหน้ำองค์กร  ผู้บริหำรหลัก  ที่รับผิดชอบ
เป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์  ด้วยกำรสัมภำษณ์หรือประชุมกลุ่มย่อ  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทิศทำงเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ขององค์กร  ประเด็นท้ำทำยในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่องค์กรต้องเผชิญทั้งในปัจจุบันและน ำปัญหำ
ด้ำนทรัพยำกรบุคคลที่หน่วยงำนก ำลังเผชิญอยู่สถำนภำพปัจจุบันของสมรรถนะและวัฒนธรรมกำรท ำงำนของ
ข้ำรำชกำร  ควำมต้องกำรของบุคลำกรในกำรพัฒนำ  กำรเรียนรู้  และควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน 
   2)  กำรวิเครำะห์ส่วนต่ำงของผลกำรปฏิบัติงำน  (Performance  Gap)  ข้อมูลที่ได้รับจำกข้อ  1  
กับสมรรถนะของบุคลำกรในองค์กร  เพ่ือให้บุคลำกรมีสมรรถนะที่เหมำะสมในกำรท ำงำนตำมแผนปฏิบัติกำร  และ
สอดคล้องกับเป้ำประสงคเ์ชิงยุทธศำสตร์ขององค์กร 
   3)  องค์กรจัดท ำประเด็นกลยุทธ์ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร  โดยใช้ข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ตำมข้อ  
2  และให้สอดคล้องกับเป้ำประสงค์ระยะสั้น  ระยะยำว  ขององค์กร 
   4)  วิเครำะห์หำปัจจัยหลักแห่งควำมส ำเร็จที่จะน ำไปสู่กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ในแต่ละระยะ 
   5)  น ำปัจจัยหลักแห่งควำมส ำเร็จแต่ละตัวมำก ำหนดเป็นตัวชี้วัด  และเชื่อมโยงอย่ำงเป็นผลกับ
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จนั้น 
   6)  ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร  เพื่อให้บุคลำกรทุกต ำแหน่งมีสมรรถนะตรง
ตำมคุณลักษณะและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
   7)  ก ำหนดมำตรกำรในกำรประเมินประสิทธิผลของกำรพัฒนำบุคลำกรโดยส่วนหนึ่งประเมินจำก
ข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเพ่ือให้ทรำบถึงผลสัมฤทธิ์ของกำรพัฒนำบุคลำกร 
   ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรศึกษำและฝึกอบรมครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้  ซึ่งได้แก่  กำร
อบรมบุคลำกรใหม่  จริยธรรม  กำรบริหำรจัดกำร  กำรพัฒนำภำวะผู้น ำ  ควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัยสิ่งแวดล้อมใน
กำรท ำงำน  (กำรให้กำรศึกษำและฝึกอบรม) 
 
 
 
 



 
   แนวทางการด าเนินการ 
   1)  ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำรให้กำรศึกษำและฝึกอบรม  เช่น  กลุ่มผู้บริหำร  กลุ่มปฏิบัติ  กลุ่ม
บุคลำกรใหม ่
   2)  ก ำหนดแนวทำง  วิธีกำรศึกษำอบรมให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย  เช่น  กำรอบรมบุคลำกร
ใหม่ใช้ระบบพ่ีเลี้ยง  กำรอบรมจริยธรรม  ใช้วิธีกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง  (Action  Lear)  และเรียนรู้จำกบุคคล
ต้นแบบที่ได้รับกำรยกย่องและยอมรับจำกสังคม  กำรอบรมกำรบริหำรจัดกำร  ใช้กำรฝึกอบรมและกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  กำรพัฒนำภำวะผู้น ำ  ใช้วิธีกำรกำรสอนงำน  กำรอบรมควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  สิงแวดล้อมในกำร
ท ำงำน  ใช้วิธีกำรฝึกอบรมและปฏิบัติงำนจริง  เป็นต้น 
   3)  ก ำหนดหลักสูตร  หัวข้อ  และระยะเวลำกำรอบรม  ให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย  และ
ครอบคลุมในเรื่องต่ำงๆ  ข้ำงต้น  เช่น  หลักสูตรกำรพัฒนำภำวะผู้น ำ  หลักสูตรกำรพัฒนำควำมรู้ในสำยงำน  เป็นต้น 
   4)  ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรตำมหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ก ำหนด 
   ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไร  ในกำรหำควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมจำกบุคคล
ทั่วไป  หัวหน้ำงำน  และผู้บังคับบัญชำ 
   ส่วนรำชกำรน ำควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมดังกล่ำวมำประกอบกำรพัฒนำ
บุคลำกรอย่ำงไร 
   ส่วนรำชกำรมีวีกำรอย่ำงไรในกำรน ำควำมรู้ที่มีอยู่ในส่วนรำชกำรมำช่วยในกำรพัฒนำบุคลำกร  (กำร
หำควำมต้องกำรกำรฝึกอบรมมรพัฒนำบุคลำกรและกำรน ำควำมรู้ในองค์กรมำพัฒนำบุคลำกร) 
   แนวทางการด าเนินการ 
   6.1  กำรหำควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมเพำอน ำมำพัฒนำบุคลำกร 
   1)  องค์กรหำควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรในกำรอบรม  โดยกำรศึกษำจำกประเด็นยุทธศำสตร์
และกลยุทธ์ที่องค์กรต้องด ำเนินกำร  เพ่ือหำสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้บรรลุเป้ำตำมกลยุทธ์และ
ประเด็นยุทธ์ศำสตร์นั้น 
   2)  ส ำรวจบุคลำกรที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนตำมยุทธ์ศำสตร์  แลพะประเด็นกลยุทธ์ดังกล่ำว  เพ่ือ
หำสมรรถนะที่มีอยู่ของบุคลำกรเหล่ำนั้น 
   3)  พิจำรณำเปรียบเทียบสมรรถนะที่องค์กรต้องกำรกับสมรรถนะของบุคลำกรที่มีอยู่เหมำะกับ
ควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกรเหล่ำนั้น 
   4)  น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรเปรียบเทียบมำจัดท ำเป็นแผนกำรพัฒนำบุคลำกรโดยแบ่งเป็นหลักสูตร
ต่ำงๆ  เช่น  หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรทั่วไป  หัวหน้ำงำน  และผู้บังคับบัญชำ 
   6.2  กำรน ำควำมรู้ในองค์กรมำช่วยในกำรพัฒนำบุคลำกร 
   องค์กำรควรน ำควำมรู้ในองค์กร  ทั้งที่เป็นต ำรำ  เอกสำรงำนวิจัย  (Explicit  Knowledge)  และ
ควำมรู้ที่เป็นประสบกำรณ์ท ำงำนของบุคลำกร (Tacit  Knowledge)  มำใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกร  โดยสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้  ดังนี้ 
 
 



 
 
   1)  ผู้บริหำรหรือบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์  น ำองค์ควำมรู้ที่เป็น  Tacit  Knowledge  มำพัฒนำ
บุคลำกรในองค์กร  โดยวีกำรถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ท ำงำนในกำรประชุมสัมมนำในวำระต่ำงๆ 
   2)  ศึกษำวิเครำะห์งำนในองค์กรเพ่ือหำลักษณะที่มีควำมจ ำเป็นต้องจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติเพ่ือให้
บุคลำกรใช้เป็นแนวทำงกำรในกำรท ำงำน 
   3)  กำรรวบรวมข้อมูลควำมรู้  ข่ำวสำรต่ำงๆ  ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำร  มำเผยแพร่และสื่อสำร
ให้บุคลำกรศึกษำได้ด้วยตนเอง  และใช้ประกอบกำรปฏิบัติงำน   
   ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรอย่ำงไร  (กำรพัฒนำ
บุคลำกรด้วยรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร) 
   แนวทางการด าเนินการ 
     1)  องค์กรควรก ำหนดหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนกำรพัฒนำบุคลำกร  และเป้ำประสงค์เชิง
ยุทธศำสตร์ 
   2)  พัฒนำบุคลำกรตำมแผนพัฒนำบุคลำกรดังกล่ำว  ซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรได้  ๒  รูปแบบ  คือ  
แบบที่เป็นทำงกำร  เช่น  กำรบรรยำย  กำรฝึกอบรม  กำรประชุมอภิปรำย  กำรศึกษำดูงำน  และแบบไม่เป็นทำงกำร  
เช่น  กำรมอบหมำยกำรปฏิบัติงำน  (On  the  job  training)  กำรสอนงำนด้วยระบบพ่ีเลี้ยง  (Mentor)  กำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง  (Self  Learning)  กำรกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง  (Act  Learning)  เป็นต้น 
   นอกจำกนี้  แนวทำงกำรพัฒนำขีดสมรรถนะขององค์กรและบุคลำกรสำมำรถแบ่งออกเป็น  ๓  
ระดับ  ซึ่งไม่ว่ำจะน ำแนวทำงในระดับใดไปใช้ในกำรพัฒนำขีดสมรรถนะแนวทำงนั้นก็จะส่งผลต่อไปยัง  บุคลำกรใน
ระดับถัดไป  และสะท้อนกลับออกมำเป็นรูปแบบของผลกำรปฏิบัติงำนโดยรวมขององค์กรตำม  กลยุทธ์ที่วำงไ ว้ใน
ท้ำยที่สุด 
   (1)  ระดับระหว่างองค์กร 
   ความหมายและลักษณะโดยรวม 
   เป็นแนวทำงที่สำมำรถด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงองค์กร  ผลประโยชน์จำกกำรน ำแนวทำงในระดับนี้
ไปใช้ย่อมเกิดร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในระดับระหว่ำงองค์กร  เป็นกำรแลกเปลี่ยน/แบ่งบัน/ใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 
   แนวทางการพัฒนาที่ใช้ 
   กำรสร้ำงเครือข่ำยเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน (Subject  Matter  Experts) 
   กำรจัดโครงกำรร่วมในกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ  (Joint  R&D) 
   (2)  ระดับองค์กร 
   ความหมายและคุณลักษณะโดยรวม 
   เป็นแนวทำงที่สำมำรถด ำเนินงำนภำยในองค์กร  ผลประโยชน์จำกกำรน ำแนวทำงในระดับนี้ไปใช้จะ
เกิดแก่บุคลำกรกลุ่มใหญ่ภำยในองค์กร  เป็นกำรใช้ทรัพยำกรภำยในองค์กร 
   
 
 



 
   แนวทางการพัฒนาที่ใช้ 
   กำรปรับบทบำทหน้ำที่ และโครงสร้ำงองค์กรภำยในหน่วยงำน  ( Internal  Organization  
Restructure) 
   กำรพัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำร  (Communication  Development) 
   กำรก ำหนด  Competency  ตำมต ำแหน่งงำน  (Job  Competency  Profile) 
   กำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ  (Career  Path  Profile) 
  กำรจัดฝึกอบรมตำม  Competency  ที่ต้องกำร  (Competency-Based  Training) 
   กำรจัดท ำแผนกำรฝึกอบรม  (Training  Roadmap) 
   กำรปรับ/สร้ำงวัฒนธรรมภำยในองค์กร  (Culture  Development) 
   กำรสร้ำง/พัฒนำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (Work  Environment) 
   นอกจำกนั้นแล้วยังมีแนวทำงกำรพัฒนำที่สำมำรถส่งผลได้ทั้งในระดับองค์กรและระหว่ำงองค์กรได้ 
   กำรจัดกลุ่มท ำงำนร่วมกันตำมภำรกิจ  (Agenda  Based  Model) 
   กำรบริหำรองค์ควำมรู้  (Knowledge  Management) 
   กำรเรียนรู้ผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์  (E-Learning/Web-base  Learning) 
   (3)  ระดับบุคลากร 
   ความหมายและคุณลักษณะโดยรวม 
   เป็นแนวทำงที่สำมำรถด ำเนินงำนภำยในองค์กร  ผลประโยชน์จำกกำรน ำแนวทำงในระดับนี้ไปใช้จะ
เกิดแก่บุคลำกรบำงกลุ่มในองค์กร  เป็นกำรใช้ทรัพยำกรภำยในองค์กร 
   แนวทางการพัฒนาที่ใช้ 
   กำรพัฒนำผู้น ำ  (Strategic  Leadership  Development) 
   กำรสร้ำง/พัฒนำกำรท ำงำนเป็นทีม  (Team  Building) 
   กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติงำน  (On  the  Job  Training) 
   ข.  การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
   ส่วนรำชกำรส่งเสริมให้มีกำรน ำควำมรู้และทักษะใหม่ๆ  ที่ได้จำกกำรศึกษำและฝึกอบรม  มำใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงไร  (กำรส่งเสริมน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรอบรมมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน) 
   แนวทางการด าเนินการ 
   ในกำรส่งเสริมให้บุคลำกรน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรอบรมมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนสำมำรถท ำ
ได้หลำยรูปแบบ  เช่น 
   1)  กำรมอบหมำยให้บุคลำกรปฏิบัติงำนส ำคัญ  ที่มีควำมท้ำทำย  หรือรับผิดชอบงำนใหม่ๆ  ต้องใช้
ควำมรู้  และทักษะใหม่ๆ  จำกกำรอบรมหรือมอบหมำยให้เป็นวิทยำกรหรือที่ปรึกษำให้กันที่ได้จำกองค์กรอ่ืนๆ 
   2)  กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ควำมรู้ของผู้ที่ได้รับกำรอบรม  มำถ่ำยทอดให้กับบุคลำกรเพ่ือ
น ำไปประยุกต์ท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 
 



 
   3)  กำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมใน  Website  เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้และประสบกำรณ์
ใหม่ๆ  ให้บุคลำกรได้น ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงทั่วถึง 
   4)  จัดให้มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรศึกษำและฝึกอบรมในกำรประชุมทำงวิชำกำรของ
องค์กร 
   5)  ให้มีแบบติดตำมกำรน ำองค์ควำมรู้ของบุคลำกรที่ได้จำกกำรศึกษำฝึกอบรมมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 
   ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรประเมินประสิทธิผลของกำรศึกษำและกำรฝึกอบรมของบุคลำกรอย่ำงไร  ทั้งนี้  
ให้พิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละบุคคลและผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรโดยรวม  (กำรประเมิน
ประสิทธิภำพผลกำรศึกษำอบรมของบุคลำกร 
   แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
   1)  กำรประเมินประสิทธิผลของกำรศึกษำอบรมระดับบุคลำกรโดยกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่จะสะท้อน
ให้เห็นถึงกำรน ำควำมรู้และทักษะตำมจุดมุ่งหมำยของกำรฝึกอบรม  ทั้งนี้   ตัวชี้วัดอำจสะท้อนให้เห็นถึงกำร
พัฒนำกำรของผลกำรปฏิบัติงำน  และกำรเปลี่ยนแปลงทำงพฤติกรรม 
   2)  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด  เพ่ือให้ทรำบกำรพัฒนำกำรของบุคคลที่
เป็นไปตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำน 
   3)  กำรประเมินผลลัพธ์ขององค์กร  ซึ่งหมำยถึงผลลัพธ์แก่องค์กรจำกกำรฝึกอบรมกำรประเมินใน
ขั้นตอนนี้  อำจมีกำรวัดผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น  (Productivity)  เช่น  ควำมพึงพอใจของผู้รับเพ่ิมขึ้น  กำรลดค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินกำร  เป็นต้น 
   ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรเพ่ือช่วยให้บุคลำกรพัฒนำตนเองให้เกิดควำมก้ำวหน้ำ  ในหน้ำที่กำร
งำน  ผู้บริหำรและผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำนมีบทบำทอย่ำงไร  ในกำรช่วยให้บุคลำกรบรรลุเป้ำประสงค์ดังกล่ำว  
(กำรจัดกำรให้บุคลำกรพัฒนำบุคลำกร)พัฒนำตนเอง) 
   แนวทางการด าเนินการ 
   1)  มอบหมำยงำนที่ท้ำทำยให้ปฏิบัติ  เช่น  กำรปฏิบัติงำนข้ำมสำยงำน  กำรเข้ำร่วมเป็น
คณะท ำงำน  พร้อมทั้ง  จัดฝึกอบรมกำรให้ควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 
   2)  องค์กรควรก ำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพที่ชัดเจน  รวมถึงกำรก ำหนดสมรรถนะที่
ต้องกำรของแต่ละต ำแหน่ง  เพื่อให้บุคลำกรเกิดแรงจูงใจในกำรพัฒนำตนเอง 
   3)  ผู้บริหำรและผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำน  ควรกระตุ้นและสนับสนุนให้บุคลำกรพัฒนำตนเอง  
และน ำควำมรู้มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน  เช่น  ผู้บริหำรเป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับบุคลำกร  หรือกำรเปิดโอกำสให้
บุคลำกรเข้ำประชุมด้วย  ผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำน  ถ่ำยทอดควำมรู้โดยวิธีกำรสอนงำน  กำรพูดคุย  ปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  หรือกำรติดตำมเข้ำร่วมประชุม 
   4)  กำรจัดสรรสิ่งจูงใจ  เช่น  เงินรำงวัลหรือกำรให้รำงวัลอ่ืนๆ  ส ำหรับบุคลำกรที่มีทักษะที่สูงขึ้น
ตำมระดับที่วำงแผนไว้ 
 
 



 
   7.  ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 
   ก.  สภาพแวดล้อมในการท างาน 
   ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรส่งเสริมสุขอนำมัย  ควำมปลอดภัย  กำรป้องกันภัย  กำร
ปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและอุปกรณ์ให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน 
   ส่วนรำชกำรก ำหนดเป้ำหมำยหรือตัวชี้วัดในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงไร 
    บุคลำกรมีส่วนรวมในกำรส่งเสริมและปรับปรุงในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงไร 
   (กำรจัดระบบสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่เหมำะสม) 
   แนวทางการด าเนินการ 
   1)  ผู้บริหำรระดับสูงน ำข้อมูลที่เป็นประเด็นต่ำงๆ  ที่เกี่ยวของกับสุขอนำมัย  กำรป้องกัน  กำร
ป้องกันภัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  มำวิเครำะห์สำเหตุ  ออกแบบ  และจัดสภำพแวดล้อม  ของกำรท ำงำน
ให้เหมำะสมส ำหรับทุกกลุ่มของบุคลำกร  เช่น  ด้ำนสุขอนำมัยโดยจัดให้มีบริกำรตรวจสุขภำพบุคลำกรประจ ำป   จัด
กีฬำประจ ำป   กิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆ  ด้ำนควำมปลอดภัย  มีบันไดหนีไฟในอำคำรสูง  มีระบบสปริงเกิ้ลในอำคำร
เพ่ือป้องกันอัคคีภัย  จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย  มีกำรแลกบัตรผ่ำนเข้ำออกส ำหรับบุคลำกรภำยนอก  
โทรทัศน์วงจรปิด  ห้องพยำบำล  เป็นต้น  ด้ำนกำรป้องกันภัย  โดยกำรติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย  เป็นต้น  ด้ำนกำร
ปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  โดยกำรจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้ำนสภำพแวดล้อมเก่ียวกับ  เสียง  ฝุ่น  มีกำรปรับ
ภูมิทัศน์  สวนหย่อม  มีพนักงำนท ำควำมสะอำด  เป็นต้น  ด้ำนอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน  โดยกำรปรับปรุงอุปกรณ์
กำรท ำงำนให้ทันสมัยและใช้งำนได้ตลอดเวลำ  เป็นต้น 
   2)  ผู้บริหำรองค์กรต้องให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดตัวชี้วัด  และเป้ำหมำย  ส่วนร่วมในกำร
ทบทวนประเด็นต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้อง  สุขอนำมัย  ควำมปลอดภัย  กำรป้องกันภัย  สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
   3)  ผู้บริหำรของส่วนรำชกำรควรค ำนึงถึงกำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับงำน  (Quality  of  
Work  Life)  ได้แก่  คุณภำพชีวิต  สิ่งแวดล้อม  และควำมสะดวก  สวัสดิกำรในกำรท ำงำน  และนอกเหนือจำกกำร
ท ำงำน  กำรได้รับกำรยอมรับและให้คุณค่ำ 
   ส่วนรำชกำรมีวิธีอย่ำงไรในกำรท ำให้สถำนที่ท ำงำนมีกำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน  และภัยพิบัติ  
เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรภำรกิจไปได้อย่ำงต่อเนื่อง  (กำรเตรีมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ) 
   แนวทางการด าเนินการ 
   1)  องค์กรต้องจัดท ำแผนกำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรในกำรป้องกันเหตุฉุกเฉิน  เช่น  กำร
ซ้อมหนีไฟ  กำรใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
   2)  กำรจัดตั้งทีมงำนด้ำนกำรป้องกันเหตุฉุกเฉินพร้อมแจ้งช่องทำงในกำรติดต่อหรืออำจก ำหนดสำย
ด่วนส ำหรับกรณีฉุกเฉิน 
   3)  ทดสอบตำมแผนอย่ำงจริงจัง  เช่น  กำรซักซ้อมอพยพหนีภัย  (ไฟไหม้  แผ่นดินไหว) 
   4)  จัดให้คู่มือ  และกำรประกำศแผนกำรซักซ้อมให้บุคลำกรทรำบโดยทั่งถึง 
 
 
 



 
 
   ข.  การให้การสนับสนุนและสร้างความพึงใจแก่บุคลากร 
   ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรในกำรก ำหนดปัจจัยที่มีผลต่อควำมผำสุก  ควำมพึงพอใจ  และแรงจูงใจของ
บุคลำกรในแต่ละระดับและแต่ละประเภทอย่ำงไร  (กำรก ำหนดปัจจัยที่มีผลต่อควำมผำสุกของบุคลำกร 
   แนวทางการด าเนินการ 
   1)  กำรก ำหนดปัจจัยที่มีผลต่อควำมผำสุก  ควำมพึงพอใจ  และแรงจูงใจของบุคลำกรทุกระดับ  ทุก
ประเภท  ควรค ำนึงถึงควำมเสมอภำค  ควำมโปร่งใส  ควำมเป็นธรรม  ควำมสมัครใจ  ควำมจ ำเป็นและควำมเร่งด่วน 
   2)  ผู้บริหำรต้องให้บุคลำกรในองค์กรมีส่วนร่วมโดยกำรร่วมส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรแต่ละ
ระดับ  แต่ละกลุ่มต ำแหน่ง  เพ่ือก ำหนดปัจจัยที่มีผลต่อ  ควำมผำสุก  ควำมพึงพอใจ  และแรงจูงใจ  ดังเช่น  กำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจเกี่ยวกับควำมรู้สึกของบุคลำกรที่มีต่อองค์กร  ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร  ควำมพึง
พอใจเกี่ยวกับระบบสวัสดิกำรขององค์กร  เป็นต้น 
   นอกเหนือจำกระเบียบสวัสดิกำรกลำงที่ก ำหนดไว้  ส่วนรำชกำรมีกำรสนับสนุนบุคลำกรอย่ำงไร  ใน
เรื่องนโยบำย  สวัสดิกำร  และกำรบริกำรก ำหนดให้ตรงกับควำมต้องกำรของบุคลำกร  ในแต่ละระดับและแต่ละ
ประเภท  (กำรสนับสนุนด้ำนนโยบำยสวัสดิกำรและกำรบริกำรให้บุคลำกร) 
   แนวทางการด าเนินการ 
   1)  ผู้บริหำรต้องแสดงให้บุคลำกรเห็นถึงควำมจริงจัง  และน ำผลที่ได้จำกกำรส ำรวจควำมเห็นของ
บุคลำกรมำก ำหนดเป็นนโยบำยสวัสดิกำร  กำรให้บริกำร  รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมของกำรท ำงำน  ให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของบุคลำกรในแต่ละระดับและแต่ละประเภท 
   2)  กำรจัดระบบสวัสดิกำร  กำรให้บริกำร  รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมของกำรท ำงำนเพ่ิมพูน  
ควำมพึงพอใจและควำมผำสุกของบุคลำกร  อำจด ำเนินกำรได้ในหลำยรูปแบบ  เช่น  กำรให้ค ำปรึกษำ  (Counseling  
Center)  กิจกรรมสันทนำกำร  ชั่วโมงกำรท ำงำนที่ยึดหยุ่น  กำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน  กำรจัดกำรรถรับ-ส่ง  ประกัน
สุขภำพและทุพพลภำพ ฯลฯ 
  ส่วนรำชกำรมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและวิธีกำรประเมินควำมผำสุก  ควำมพึงพอใจ  และแรงจูงใจของ
บุคลำกรแต่ละระดับและแต่ละประเภท  ทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรอย่ำงไร 
   ส่วนรำชกำรได้ใช้ตัวชี้วัดต่ำงๆ  เช่น  กำรสูญเสียบุคลำกร  กำรหยุดงำน  กำรร้องเรียน  กำรร้อง
ทุกข์  ควำมปลอดภัย  และผลิตภำพ  เพ่ือมำประเมินควำมผำสุก  ควำมพึงพอใจ  และ  กำรสร้ำงแรงจูงใจของ
บุคลำกรอย่ำงไร  (กำรประเมินควำมพึงพอใจและกำรใช้ตัวชี้วัดเพ่ือประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร) 
   ตัวชี้วัดองสภำพควำมผำสุก  ควำมพึงพอใจ  และกำรมีแรงจูงใจ  เช่น  ข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัย
และกำรหยุดงำน  อัตรำกำรเข้ำออกงำนของบุคลำกรทั้งหมดและบุคลำกรที่ให้บริกำรโดยตรง  กำรมีส่วนร่วม ใน
กิจกรรมสำธำรณะกุศล  กำรร้องทุกข์  ผลกำรส ำรวจ  ควำมคิดเห็นของบุคลำกร  ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
บุคลำกร  ควำมเข้ำใจของบุคลำกรในบทบำทหน้ำที่ของตน  กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ  กำรรับรู้ข้อมูล  เป็นต้น 
 
 
 



 
 
   แนวทางการด าเนินการ 
   1)  ผู้บริหำรและบุคลำกรร่วมกันน ำปัจจัยที่มีผลต่อควำมผำสุก  ควำมพึงพอใจ  และแรงจูงใจของ
บุคลำกร  เช่น  กำรสูญเสียบุคลำกร  กำรหยุดงำน  กำรร้องเรียน  กำรร้องทุกข์  ควำมปลอดภัย  มำจัดทำเป็นตัวชี้วัด 
   2)  ก ำหนดผู้รับผิดชอบท ำหน้ำที่ในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกร 
   3)  ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของบุคลำกร 
   4)  น ำผลกำรส ำรวจไปปรับปรุงนโยบำยและระบบงำน  เพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจของบุคลำกร 
   ส่วนรำชกำรมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรน ำเสนอผลกำประเมินควำมผำสุก  ควำมพึงพอใจ  และกำรสร้ำง
แรงจูงใจของบุคลำกรมำเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ในกำรด ำเนินกำร  เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรปรับปรุงควำมผำสุก  
ควำมพึงพอใจ  และกำรสร้ำงแรงจูงใจ  รวมทั้งกำรสร้ำงบรรยำกำศ  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  (กำรเชื่อมโยง
ผลประเมินควำมพึงพอใจกับผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนขององค์กร) 
   แนวทางการด าเนินการ 
   1)  องค์กรน ำข้อมูลที่ได้รับจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ  ควำมผำสุกในกำร
ปฏิบัติมำวิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำ 
   2)  วิเครำะห์ข้อมูลจำกผลกำรส ำรวจมำเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ขององค์กรเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและ
ก ำหนดเป็นนโยบำย  เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมพึงพอใจ  มีควำมสุขในกำรท ำงำน  และร่วมกับปฏิบัติงำนให้บรรลุตำม
เป้ำหมำยขององค์กร 
   3)  จัดล ำดับควำมส ำคัญของแนวทำงกำรสร้ำงควำมผำสุก  และสภำพแวดล้อมที่ดีในกำรท ำงำน  
โดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ในกำรปรับปรุงโดยสิ่งที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ก่อนในลักษณะ  Quick  Win  จะได้รับกำร
แก้ไขก่อน  โดยวิธีกำรที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์  เช่น  ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับบุคลำกรโดยตรง  กำรสับเป ลี่ยน
หมุนเวียนงำน  เป็นต้น 
   เกณฑ์  MBNQA  ได้แบ่งหมวด  5  ออกเป็น  2  หัวข้อ  คือ 
   1)  ควำมผูกพันของบุคลำกร  (Workforce  Engagement) 
    ก.  กำรเพ่ิมคุณค่ำแก่บุคลำกร  (Workforce  Enrichment) 
    ข.  กำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ  (Work  and  Leader  Development) 
    ค.  กำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร  (Assessment of  Workforce  Engagement) 
   2)  สภำพแวดล้อมของบุคลำกร  (Workforce  Environment) 
    ก.  ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลั งของบุคลำกร  (Workforce  Capability  and  
Capacity) 
    ข.  บรรยำกำศท ำงำนของบุคลำกร  (Workforce  Climate) 
 
 
 
 



 
   การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล   
   1.  กำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำน  (Performance  Management) 
   2.  กำรทบทวนผลกำรปฏิบัติงำน  (Performance  Review) 
   3.  กำรสรรหำบุคลำกร  (Staff  Recruitment) 
   4.  กำรประเมินบรรยำกำศในกำรท ำงำน  (Work  Climate  Assessment) 
   5.  กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ  (Learning  and  Development) 
   6.  องค์กำรและกำรบริหำร  (Work  Organization  and  Management) 
   7.  กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  (Workplace  Environment  Improvement) 
   หลักการแนวคิดของเครื่องมือโดยสังเขป     
   1.  การจัดการผลการปฏิบัติงาน  (Performance  Management) 
   กำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรครอบคลุมตั้งแต่กำรก ำหนดแนวทำง  หลักเกณฑ์  และ
วิธีกำรของกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  ระบบกำรจัดกำรที่ดี  จะท ำให้มั่ นใจได้ว่ำมีกำรตอบสนองต่อ
เป้ำประสงค์ขององค์กรได้มำกน้อยเพียงใด  ผลของกำรประเมินจะน ำไปสู่กำรปรับปรุง  ผลกำรด ำเนินงำนของทั้ง
องค์กรและบุคลำกร  และเชื่อมโยงกับกำรบริหำรค่ำรำงวัลตอบแทนและสวัสดิกำรที่จัดให้กับบุคลำกร 
   2.  การทบทวนผลการปฏิบัติงาน  (Performance  Review)   
  กำรทบทวนผลกำรปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่เหมำะสมและบนพื้นฐำนข้อมูล  จึงคงเป็น
ส่วนที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ผลของกำรทบทวนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในองค์กรน ำมำ
ซึ่งข้อมูลป้อนกลับให้กับบุคลำกรได้ทรำบเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรท ำของแต่ละบุคคลที่จะส่งผลต่อควำมส ำเร็จ
ขององค์กร  รวมถึงน ำไปสู่กำรพิจำณำผลตอบแทนกำรให้รำงวัล  และสิ่งจูงใจให้กับบุคลำกรได้ปฏิบัติงำนด้วย
ควำมสำมำรถที่เต็มที่ให้กับองค์กร 
   3.  การสรรหาบุคลากร  (Staff  Recruitment) 
   หลักการ 
   องค์กรที่มีกำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์จะได้มำซึ่งควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของกลยุทธ์และ
วัฒนธรรมที่พึงปรำรถนำ  เพ่ือที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และเป้ำประสงค์ขององค์กร  ทั้งนี้กำรสรรหำบุคลำกร  ไปได้ทั้ง
วิธีกำรสรรหำจำกบุคลำกรภำยในองค์กรและจำกบุคลำกรภำยนอก  สิ่งที่ส ำคัญคือระบบกำรสรรหำ  บุคลำกรจะต้อง
มีควำมสอดคล้องกับควำมสำมำรถของบุคลำกร  (Desired  Competencies)  และกำรพัฒนำบุคลำกร  (Human  
Resources  Development)  เพื่อได้มำซึ่งบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ  เป็นที่ต้องกำรและตำมยุทธศำสตร์ขององค์กร 
   กระบวนการ 
   1.  กำรออกแบบระบบงำนซึ่งประกอบด้วยโครงสร้ำงต ำแหน่งงำนขององค์กร  (Organization  
Stucture)  อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบุคลำกร  (Responsibilities  and  Authoritie)  ควำมสำมำรถ
ของบุคลำกร  (Competencies)  รวมถึงกำรก ำหนดแผนที่ทักษะของบุคลำกร  (Employee  Skill  Mapping)  ทั้งนี้
ระบบงำนดังกล่ำวอยู่บนพ้ืนฐำนของยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลขององค์กร  (Human  Resources  
Strategy) 
 



 
   2.  กำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันของบุคลำกรขององค์กร  (Current  HR-Status)  เปรียบเทียบกับ
ระบบงำนที่ถูกออกแบบไว้ตำมยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรบุคลำกร  (Designed HR-Status)   
   3.  กำรสรรหำบุคลำกรเพื่อเติมเต็มช่องว่ำงดังกล่ำว  โดยกำรสรรหำสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 
    3.1  กำรสรรหำบุคลำกรจำกภำยในองค์กร  เป็นกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในได้เข้ำรับ
กำรสรรหำเพ่ือรับต ำแหน่ง  ซึ่งมีข้อดีคือควำมเข้ำใจในองค์กรและวัฒนธรรมขององค์กร  รวมถึง ต้นของกำรสรรหำ
บุคลำกรที่ไม่สูง 
    3.2  กำรสรรหำบุคลำกรจำกภำยนอกองค์กร  ซึ่งมีข้อดีคือกำรเปิดรับควำมใหม่และควำม
หลำกหลำยให้กับองค์กร  แต่ข้อเสียคือต้นทุนของกำรสรรหำบุคลำกรที่สูง 
   4.  กำรคัดเลือกบุคลำกรต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลำกร
ขององค์กร  (Human  Resources  Strategy) 
   4.  การประเมินบรรยากาศในการท างาน  (Work  Climate  Assessment)   
   หลักการ 
   บรรยำกำศในกำรท ำงำน  ถือว่ำเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีของบุคลำกร  
รวมทั้งส่งผลต่อควำมพึงพอใจของบุคลำกร  (Employee  Satisfaction)  กำรพิจำรณำบรรยำกำศในกำรท ำงำน  มัก
พิจำณำปัจจัยดังต่อไปนี้  ระบบกำรบริหำรงำนขององค์กร  ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ระบบกำรบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำน  สัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงผู้บริหำรกับบุคลำกรและระหว่ำงบุคลำกร  กำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและกำร
แสดงควำมคิดเห็น  เป็นต้น  กำรบริหำรเพ่ือสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำน  ถือเป็นภำรกิจส ำคัญเพ่ือส่งเสริมให้
บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได้ผลตำมควำมคำด  และส่งเสริมกำรสร้ำงวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กำร  กำร
ประเมินบรรยำกำศในกำรท ำงำนจะช่วยให้องค์กำรและผู้บริหำรทรำบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำผลกำร
ปฏิบัติงำน  และน ำไปปรับปรุงบรรยำกำศในกำรท ำงำนและระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่อไป 
   กระบวน  
   1.  ก ำหนดปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อบรรยำกำศในกำรท ำงำน  โดยอำจใช้หลักกำรด้ำนบริหำรเป็น
ปัจจัยในกำรประเมิน  เข่น 
    1.1  จริยธรรมในกำรบริหำร 
    1.2  ควำมโปร่งใส 
    1.3  ภำวะผู้น ำ 
    1.4  กำรมีส่วนร่วม 
    1.5  สัมพันธภำพในกำรท ำงำน 
   2.  ส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรต่อปัจจัยดังกล่ำวโดยวิธีกำรต่ำงๆ  เช่น  แบบส ำรวจ  
ข้อเสนอแนะ  ข้อร้องทุกข์  เป็นต้น 
   3.  สรุปและวิเครำะห์ผลกำรส ำรวจโดยอำจสรุปผลแบ่งตำมหน่วยงำนหรือประเภทของบุคลำกร
น ำเสนอผลกำรส ำรวจและจ้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงบรรยำกำศกำรท ำงำนต่อผู้บริหำร 
 
 



 
   5.  การเรียนรู้และการพัฒนา  (Learning  and  Development)   
   หลักการ 
   กำรพัฒนำและกำรเรียนรู้ของบุคลำกรเป็นเครื่องมือที่องค์กรจัดให้มีขึ้นเพ่ือพัฒนำทักษะ  
ควำมสำมำรถ  และควำมรู้ที่เหมำะสมของบุคลำกรทั่วทั้งองค์กรผ่ำนระบบกำรฝึกอบรม  กำรพัฒนำ  และกำรเรียนรู้
ที่เกี่ยวกับหน้ำที่งำนของบุคลำกรรวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกำรบรรลุ  เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ขององค์กรต้องมีกำร
ก ำหนดตัวชี้วัดที่ส ำคัญและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพ่ือน ำมำใช้ในกำรประเมินระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำบุคลำกร
ขององค์กรให้ดีขึ้น  ซึ่งครอบคลุมนับตั้งแต่กำรจัดกำรรวมไปถึงกำรประเมินผลของระบบดังกล่ำว 
   กระบวนการ   
   1.  ประเมินควำมต้องกำรของกำรพัฒนำและเรียนรู้  โดยด ำเนินกำรวิเครำะห์ใน  3  ระดับ  คือ 
    1.1  วิ เครำะห์องค์กร  (Organizational  Analysis)  พิจำรณำวิสัยทัศน์   พันธกิจ  
เป้ำประสงค์และแผนยุทธศำสตร์ขององค์กร 
    1.2  วิเครำะห์งำน  (Task  Analysis)  พิจำรณำควำมรู้  ทักษะ  ควำมสำมำรถที่จ ำเป็น  
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนนั้นส ำเร็จ 
    1.3  วิเครำะห์บุคคล  (Person  Analysis)  พิจำรณำควำมต้องกำรในกำรพัฒนำและ
เรียนรู้ของตัวบุคลำกรเอง  ควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมสำมำรถท่ีมีอยู่จริงกับควำมสำมำรถที่พึงประสงค์ 
   2.  จัดท ำแผนกำรพัฒนำและเรียนรู้โดยก ำหนดรูปแบบ  วิธีกำร  เครื่องมือ  กรอบเวลำ  ค่ำใช้จ่ำย  
และผู้รับผิดชอบ 
   3.  ด ำเนินกำรพัฒนำและเรียนรู้ 
   4.  ประเมินผลกำรพัฒนำและเรียนรู้ของบุคลำกรโดยอำจแบ่งกำรพิจำรณำเป็น  ๔  ระดับ  คือ  
ควำมพอใจ  (Reaction)  สิ่งที่ได้เรียนรู้  (Learning)  พฤติกรรม  (Behavior)  และผลงำน  (Result) 
   6.  องค์การและการบริหาร  (Work  Organization  and  Management) 
   หลักการ 
   กำรบริหำรเพ่ือให้องค์กำรประสบควำมส ำเร็จของกำรจัดตั้ง  หรือเป้ำหมำยที่ต้องกำรบรรลุผล  
จ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดรูปแบบกำรท ำงำน  โดยก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ขององค์กำรหน่วยงำน  และ
บุคลำกร  รวมทั้งอ ำนำจในกำรด ำเนินงำน  หรืออ ำนำจในกำรตัดสินใจ   รูปแบบกำรบริหำรขององค์กำรมีควำม
สอดคล้องกับภำรกิจที่ก ำหนดเป็นส ำคัญ  ในปัจจุบันกำรบริหำรองค์กำรจ ำเป็นต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และภำรกิจหลักที่องค์กำรก ำหนดขึ้น  รวมทั้งกำรบริหำรเพ่ือให้เกิดผลส ำเร็จตำมแผน   กลยุทธ์  
ท ำให้กำรบริหำรองค์กำรมีกำรเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบ  โครงสร้ำง  และหน่วยงำนแทนกำรใช้รูปแบบเดิม  หรือใช้
รูปแบบบริหำรเพียงแบบเดียว  นอกจำกนี้รูปแบบกำรบริหำรยังมีแนวโน้มกำรน ำแนวคิดหน่วยงำนหรือโครงสร้ำงกำร
ท ำงำน  ที่ไม่เป็นทำงกำรเพ่ิมมำกขึ้น  เพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนระยะสั้น  หรือแผนกำรบริหำรควำม
เปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆ 
 
 
 



   กระบวนการ 
   กำรก ำหนดรูปแบบและโครงสร้ำงขององค์กำร  ควรด ำเนินกำรดังนี้ 
   1.  วิเครำะห์วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้ำประสงค์ขององค์กำร 
    1.1  พิจำรณำเป้ำหมำยที่ต้องกำรบรรลุผล 
    1.2  พิจำรณำภำรกิจหลักที่องค์กำรต้องด ำเนินกำร  มีภำรกิจหรืองำนใดที่ต้องเพ่ิมหรือ
ยกเลิกในส่วนที่ไม่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ 
   2.  ทบทวนแนวคิดกำรออกแบบองค์กำร  (Organization  Design)  ปัจจุบันเพ่ือพิจำรณำควำม
สอดคล้องตำมวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และภำรกิจ  อำจต้องปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมแนวคิดกำรออกแบบองค์กำร  เช่นกำร
ออกแบบองค์กำรตำมหน้ำที่  เป็นกำรเพ่ิมเติมแนวคิดกำรออกแบบองค์กำรตำมภูมิศำสตร์  หรือตำมลักษณะของ
ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   3.  ทบทวนโครงสร้ำงองค์กำร  (Organization  Chart)  ปัจจุบัน  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดกำร
ออกแบบองค์กำร 
    3.1  ก ำหนดหน่วยงำน  และขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลักของหน่วยงำน 
    3.2  ก ำหนดต ำแหน่งงำน  และขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งงำน (Job  
Description) 
   4.  ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ประจ ำต ำแหน่งงำน  ได้แก่  อ ำนำจกำรตัดสินใจด้ำนกำรเงิน  อ ำนำจกำร
ตัดสินใจด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล  อ ำนำจกระท ำกำรแทนองค์กำร  เป็นต้น 
   5.  วิเครำะห์ปริมำณงำน  และก ำหนดจ ำนวนบุคลำกรประจ ำแต่ละต ำแหน่งงำน 
   7.  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน  (Workplace  Environment) 
   หลักการ 
   สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  หมำยถึง  ลักษณะทำงกำยภำพ  สิ่งแวดล้อม  สถำนที่  และอำจ
รวมถึงระยะเวลำในขณะที่บุคลำกรก ำลังปฏิบัติงำนให้กับองค์กำร  หลักกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนส่วน
ใหญ่  มักใช้แนวทำงกำรปรับปรุงด้ำนควำมปลอดภัย  สุขอนำมัย  และสภำพแวดล้อม  (SHE-Safety}Health  and  
Environment)  โดยมีมำตรฐำนในระดับสำกลเป็นเกณฑ์ในกำรวัดและประเมิน  สภำพแวดล้อม  เช่น  ระบบบริหำร
คุณภำพ  ISO  14000  ISO  18000  หรืออำจใช้หลักกำรเบื้องต้นในกำรจัดสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับกำร
ท ำงำน  เช่น  กำรจัดให้สถำนที่ท ำงำนมีอุณหภูมิ  กำรระบำยอำกำศ  และระดับแสงที่เหมำะสม  ไม่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพหรือร่ำงกำย  กำรจัดอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย  กำรลดปริมำณมลพิษและกำรป้องกันมลพิษในสถำนที่
ท ำงำน  นอกจำกนี้  ยังรวมถึงกำรจัดสรรช่วงเวลำกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสม  ไม่เกิดควำมเสี่ยงต่อสุขภำพและ
ปลอดภัยแก่บุคลำกร 
   กระบวนการ 
   1.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำนกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
   2.  พิจำรณำเลือกมำตรฐำนด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่เหมำะสมกับภำรกิจและลักษณะงำน
เป็นแนวทำงในกำรประเมินและปรับปรุง  เช่น  ระบบบริหำรคุณภำพ  ISO14000  ISO18000  หรือแนวคิดด้ำน
กำรจัดกำรส่งแวดล้อมส ำหรับองค์กำรที่เกี่ยวข้องหรืออำจก่อให้เกิดมลพิษ 
 



 
 
   3.  ตรวจสอบสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนทั้งสถำนที่ตั้งของององค์กำร  และสถำนที่ที่บุคลำกรไป
ปฏิบัติงำน  เพ่ือพิจำรณำควำมเสี่ยงด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัย 
   4.  ก ำหนดเกณฑ์หรือเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม 
   5.  แต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม  อำจแต่งตั้งตำมพ้ืนที่ที่ปฏิบัติ  ควำมรู้  และ
จัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่ป้องกันและลดปัจจัยที่ส่งผลกระทบด้ำนลบต่อสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน   


