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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้เกี่ยวของกับแนวคิดในการจัดทําขอมูลของขาราชการกระทรวง
การตางประเทศ เพื่อเปนทางเลือกหรือเปนเครื่องมือที่จะสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารในการ
แตง ตั้ง และมอบหมายงานใหแ กขาราชการ เพื่ อสง เสริม ความสอดคล องระหวางบุคคลกับ งาน
(person–job fit) การศึกษาฉบับนี้ ใชกรอบแนวคิดที่เรียกวา competency–based person–job fit
ที่ใหความสําคัญกับความตองการของงานและขีดความสามารถของบุคคลในการทํางานนั้น ๆ โดยจะ
ใชการพิจารณาแตงตั้งขาราชการไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองของกระทรวงการตางประเทศเปน
กรณีศึกษา ทั้งนี้ วิธีการดําเนินการศึกษาประกอบดวยการประมวลและวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร
ทางวิชาการและจากสวนราชการที่เกี่ยวของ ตลอดจนการสัมภาษณและแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูบ ริหาร
อดีตผูบริหาร และผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของของกระทรวงการตางประเทศ
ผลการศึกษาพบวา ลักษณะของขอมูลที่จะสนับสนุนใหมี competency–based person–
job fit คือ ฐานขอมูลเกี่ยวกับความรู ประสบการณ และทักษะของขาราชการ (ซึ่งผูศึกษาเรียกวา
Knowledge–Experience–Skills Inventory หรือ K–E–S Inventory) ที่จัดทําขึ้นโดยใชประเภท
ของงานและคุณสมบัติที่จําเปนตองานนั้น ๆ มาเปนแนวทางหรือหัวขอสําหรับการรวบรวมขอมูล
ในกรณีของการพิจารณาแตงตั้ง ขาราชการไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง K–E–S Inventory
ควรรวบรวมขึ้นโดยใชหัวขอหลัก ไดแก (1) ความสามารถดานภาษา ซึ่งควรระบุภาษาเปาหมายที่
ตองการ (2) ความสามารถในงานเชิง ประเด็น (issue–based) ที่สอดคลองกับ ยุท ธศาสตรและ
เปาหมายหลักของกระทรวงฯ (3) ความสามารถในงานเชิงพื้นที่ (area–based) ซึ่งกําหนดตาม
ยุท ธศาสตรร ายภูมิ ภาคหรื อแบง ตามโครงสร างของกรมภูมิภาคของกระทรวงการตางประเทศ
(4) ความสามารถในงานดานกรอบความรวมมือพหุภาคี (multilateral frameworks) โดยสามารถ
แบง เปนระดับ ภูมิภาคและระดับ นานาชาติ และ (5) คุณสมบัติอื่น ๆ สําหรับ ตําแหนง ประเภท
อํานวยการตน ซึ่งนอกจากจะครอบคลุมความสามารถในดานการบริหารงาน บริหารบุคคล บริหาร
เวลา ก็ ยัง รวมถึ ง ทัก ษะที่ ผูบ ริ ห ารกระทรวงฯ ใหค วามสําคั ญ คื อ ทั ก ษะในการเจรจาและการ
ประสานงาน
อนึ่ง ข อมูล ในลัก ษณะ competency–based นี้ นอกจากจะสามารถเป นทางเลือ ก
ประกอบการพิจารณาแตงตั้งขาราชการไปดํารงตําแหนงตาง ๆ ตามความเหมาะสมแลว ยังสามารถ
สนับสนุนการเลือกบุคลากรไปปฏิบัติงานเฉพาะกิจหรือเรงดวนฉุกเฉิน ซึ่งกระทรวงฯ เผชิญอยูเปน
ระยะ นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหเห็นภาพรวมเกี่ยวกับความรูความสามารถของขาราชการ ซึ่งสามารถ
ใชประโยชนป ระกอบการวางแผนดานบุคลากรในขั้นตอนอื่น ๆ เชน การสรรหา การพัฒนา หรือ
กําหนดตัวตายตัวแทน เปนตน
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กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดทํารายงานฉบับนี้ ผูศึกษาไดรับความกรุณาจากอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 3 ทาน คือ
เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปนทอง ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. ไชยวัฒน ค้ําชู และผูชวยศาสตราจารย
ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม ที่ชี้แนะ ใหคําปรึกษา และกระตุนใหผูศึกษาขบคิดและหาคําตอบใหแกคําถาม
ตาง ๆ ตั้งแตตนจนจบ
ขณะเดียวกัน ผูศึกษาไดรับความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจากอดีตผูบริหารและ
ผูบ ริหารกระทรวงการตางประเทศ ที่สละเวลาใหสัม ภาษณ บอกเลาประสบการณ ตลอดจนให
ขอคิดเห็นและจุดประกายความคิดใหแกผูศึกษา นอกจากนั้น ผูศึกษาไดรับความรวมมือเปนอยางดี
จากเพื่อนขาราชการในกระทรวงการตางประเทศ ที่สนับสนุนขอมูล และรวมใหขอคิดเห็นซึ่ง เปน
ประโยชนตอการจัดทํารายงานฉบับนี้
ผูศึก ษาขอขอบคุณ เอกอัครราชทูต บรรสาน บุ นนาค อัครราชทูตเชิดชาย ใช ไววิท ย
และเพื่อนขาราชการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ซึ่งสนับสนุนใหผูศึกษาไดเขารวมในการ
อบรมหลัก สูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 10 และไดกรุณาดูแลงานของสถานเอกอัครราชทูตที่อยูใน
ความรับผิดชอบของผูศึกษาตลอดชวงเวลาของการอบรม
ตลอดการเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 10 และการจัดทํารายงานฉบับนี้
ผูศึกษามีความประทับใจและขอขอบคุณผูบริหารและเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ
ที่ใ ห คํา แนะนํ า ความชว ยเหลื อ ให ก ารดู แ ลและให กํ า ลัง ใจตลอดช ว งเวลาการอบรม ผูศึ ก ษา
ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษารุนที่ 10 ทุกทานที่ทําใหตลอดชวงเวลาการอบรมครั้งนี้มีคุณคาอยางมาก
เพราะนอกจากจะเปนโอกาสแหงการเรียนรูเนื้อหาสาระและพัฒนาทักษะตาง ๆ แลว ยังเปนชวงเวลา
ที่ไดสรางมิตรภาพระหวางกันไดอยางดียิ่ง
ทายที่สุด ผูศึกษาไดรับ คําแนะนํา ความชวยเหลือและกําลัง ใจอยางดียิ่งจากครอบครัว
ทําใหสามารถผานชวงเวลาที่มีความทาทายมาได ผูศึกษาซาบซึ้งใจและขอขอบคุณเปนอยางยิ่ง
สาลินี ผลประไพ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึ ก ษาฉบั บ นี้เ กี่ย วเนื่ อ งกั บ การเตรี ย มความพร อ มและการปรับ ตัว ของกระทรวง
การตางประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการตาง ๆ การประกาศใชยุทธศาสตรชาติ ระยะ
20 ป (พ.ศ. 2561–2580) และการจัดทําแผนแมบทดานการตางประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561–2580)
รวมถึงขอสั่งการของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป เปนแรงกระตุนใหกระทรวงการตางประเทศตอง
เดินหนาอยางเต็มที่ในการเปนหนวยงานหลักดานการตางประเทศ เพราะพัฒนาการและสถานการณ
ดานการตางประเทศที่มีความซับซอนและรวดเร็ว รวมถึงการที่มีหนวยงานตาง ๆ เขามารวมดําเนิน
ภารกิจดานการตางประเทศมากขึ้น ตางก็เปนความความทาทายตอการทํางานดานการตางประเทศ
ของไทย
การปรับปรุงการบริหารบุคลากร เปนประเด็นหนึ่งในแผนงานที่กระทรวงการตางประเทศ
จัดทําขึ้นเมื่อตนป 25611 เพื่อพัฒนาการทํางานของกระทรวงฯ ทั้งในดานการบริหารความสัมพันธ
ระหวางประเทศ (ระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี) ภารกิจดานพิธีการทูต กงสุล กฎหมายระหวาง
ประเทศ และการทูต Soft Power (ความรวมมือเพื่อการพัฒนา การสงเสริมความเชื่อมั่น ภาพลักษณ
และทัศนคติที่ดีตอไทย)
ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีสวนชวยขับเคลื่อนการทํางานขององคกรตาง ๆ คือความสอดคลอง
ระหวางบุคคลกับงาน (person–job fit) ที่สะทอนถึงการมอบหมายคนใหเหมาะสมกับงาน การที่
กระทรวงการตางประเทศมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับสวนราชการอื่น ๆ 2 มีสวนชวยใหการ mobilise
ขาราชการมาปฏิบัติงานตาง ๆ สามารถทําไดในหลายกรณี อยางไรก็ตาม ดวยแนวโนมของงานดาน
การตางประเทศที่สลับซับซอนขึ้น และความรวดเร็วของสถานการณโลกที่ทําใหประเทศตาง ๆ รวมทัง้
ประเทศไทยตองแสดงนโยบายและทาทีที่รวดเร็วขึ้น รวมถึงอาจตองดําเนินการในเวลาอันกระชั้นชิด
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แผนงานดานตาง ๆ ไดแก 1. ดานโครงสรางของกระทรวงฯ 2. ดานบุคลากร 3. ดานกระบวนงานและนวัตกรรม
และ 4. ดานกฎหมาย
2
ณ เดือนกรกฎาคม 2561 กระทรวงการตางประเทศมีขาราชการ 1,559 คน (ขอมูลจากสํานักบริหารบุคคล
กระทรวงการตางประเทศ) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบจากสํานักงาน ก.พ. ระบุวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวงการตางประเทศมีขาราชการ 1,610 คน ซึ่งมีขนาดเล็กเปนอันดับที่ 4 จากสวนราชการที่มีขาราชการพล
เรือนสามัญรวม 20 สวนราชการ โดย 3 อันดับแรก คือ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (689 คน)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (783 คน) และกระทรวงพลังงาน (1,347 คน). (อางอิงใน สํานักงาน
ขาราชการพลเรือน, กําลังคนภาครัฐ 2559 : ขาราชการพลเรือนสามัญ [ออนไลน], 14 กันยายน 2560. แหลงที่มา
https://ocsc.go.th/download/ 2560/กําลังคนภาครัฐ-2559-ขาราชการพลเรือนสามัญ)
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ทําให ความจํา เปน ในการมี เ ครื่ องมื อหรื อขอ มูล ที่ จ ะช วยในการจัด วางคนหรือมอบหมายคนไป
ปฏิบัติงานตาง ๆ มีความสําคัญขึ้น
โดยที่การบริหารจัดการบุคลากรเปนเรื่องซับซอน เพราะมีองคประกอบและปจจัยหลายประการ
ที่ตองคํานึงถึง ซึ่งปจจัยเหลานี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณและชวงเวลาตาง ๆ ผูศึกษาเห็นวา
ทางเลือกหนึ่งที่นาจะเปนประโยชนในการพิจารณามอบหมายงานใหขาราชการของกระทรวงฯ คือ
การมีฐานขอมูลเกี่ยวกับความรู ประสบการณ และทักษะของขาราชการ ที่จําแนกตามความตองการ
ของงาน ซึ่งขอมูลในลักษณะนี้สามารถใชประกอบกับขอพิจารณาอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ดานบุคลากรของกระทรวงฯ ในสถานการณตาง ๆ
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อประมวล วิเคราะหแนวคิด รวมถึงเสนอแนะแนวทางการรวบรวมขอมูลของขาราชการ
กระทรวงการต า งประเทศ ที่ ส ง เสริ ม ความสอดคล อ งระหว า งบุ ค คลกั บ งาน บนพื้ น ฐานของ
ขีดความสามารถตามความตองการของงาน (competency–based person–job fit)
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาฉบับนี้จะพิจารณาแนวทางสงเสริมความสอดคลองระหวางบุคคลกับงานโดยใช
ตําแหนงระดับอํานวยการตน ซึ่งในที่นี้ คือ ผูอํานวยการกอง เปนกรณีศึกษา เนื่องจากเปนตําแหนง
สําคัญที่มีผลตอการขับเคลื่อนงานของกระทรวงฯ อยางเปนรูปธรรม เพราะเปนผูเชื่อมตอระหวาง
ผูบริหารระดับกรมและผูปฏิบัติงานระดับกอง
ในการนี้ ผูศึกษาจะใชวิธีการประมวลและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ทั้งเอกสารของทางราชการและบทความเชิงวิชาการ ประกอบกับการสัมภาษณผูเกี่ยวของ
1.4 คําถามการศึกษา
มีแนวคิดและแนวทางอยางไรบางในการจัดทําขอมูลเพื่อสงเสริมความสอดคลองระหวาง
บุคคลกับงานในลักษณะ competency–based person–job fit ที่สามารถเปนทางเลือกในการ
ตัดสินใจดานบุคลากร โดยในที่นี้ คือการพิจารณาแตงตั้งขาราชการไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง
ของกระทรวงการตางประเทศ
1.5 สมมติฐานการศึกษา
ฐานขอมูลเกี่ยวกับความรู ประสบการณ และทักษะของขาราชการ ที่รวบรวมและจัดทําขึ้น
โดยใชประเภทของงานหรือภารกิจหลักของกระทรวงฯ เปนพื้นฐานในการเก็บขอมูล ไดแก ดานภาษา
ดานประเด็น (issue–based) ดานพื้นที่ (area–based) ดานกรอบความรวมมือพหุภาคี (multilateral
framework) และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จําเปนตอตําแหนง สามารถเปนทางเลือกประกอบการพิจารณา
แตงตั้งขาราชการไปเปนผูอํานวยการกองและในการมอบหมายงานใหขาราชการ
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1.6 ประโยชนของการศึกษา
ผูศึกษาหวังวาการศึกษาฉบับนี้สามารถเปนทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาแนวทางรวบรวม
ขอมูลของขาราชการ เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในดานบุคลากรของกระทรวงฯ ทั้งนี้ การศึกษานี้
เปนการสนับสนุนนโยบายการปฏิรูปกระทรวงฯ (MFA Change Initiatives) ดานบุคลากร ที่ไดมี
การริเ ริ่ม สํารวจความเชี่ยวชาญของขาราชการทุก ประเภทและทุก ระดับ (หรือที่เรียกวา Talent
Inventory) ในชวงตนป 2561
1.7 นิยามศัพท
ความสอดคลองระหวางบุคคลกับงาน หมายถึง ความสอดคลองระหวางคุณลักษณะของ
บุคคลในดานความรู ประสบการณ และทักษะ ที่ตรงกับความตองการของงาน แนวคิดดังกลาวไดรับ
การกลาวถึงในชื่อเรียกตาง ๆ ในวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เชน person–job fit demand–ability fit
และ employee–job assignment ในการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ จะเรียกวา person–job fit
Competency–based person–job fit หมายถึง ความสอดคลองระหวางคุณสมบัติ
ของบุคคลในดานความรูความสามารถ ประสบการณและทักษะ กับคุณสมบัติที่จําเปนตอการทํางาน
นั้น ๆ หรืออาจเรียกวา ความสอดคลองระหวางบุคคลกับงาน บนพื้นฐานของขีดความสามารถตาม
ความตองการของงาน
ความเชี่ยวชาญ หมายถึง ความสันทัดชัดเจน ช่ําชอง มีความชํานิชํานาญมาก
Talent หมายถึง ความสามารถพิเศษ ผูมีความสามารถพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปน
ความสามารถที่มีอยูเองตามธรรมชาติ (Cambridge Dictionary online)

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดเรื่องความสอดคลองระหวางบุคคลกับงาน
J.D. Werbeland S.W. Gilliland และ T. Sekiguchi ไดกลาวถึงความสอดคลอง
ระหวางบุคคลกับงาน วาคือความเหมาะสมระหวางคุณสมบัติของบุคคลในดานความรู ทักษะ และ
ความสามารถ กับคุณสมบัติที่ตอ งการและจําเปนตอการทํางานนั้น ๆ3 นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้อยาง
ละเอียด คือ Chorkaew Jaturanonda เรียกแนวคิดดังกลาววา competency–based person–
job fit ทั้งนี้ แนวคิดเรื่องความสอดคลองระหวางบุคคลกับงาน นอกจากจะถูกนําไปใชเปนแนวทาง
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรเขามาในหนวยงาน เพราะตองการผูสมัครที่มีความสามารถตรงกับที่งาน
ตองการ ก็ยังเปนแนวคิดในการดําเนินการตาง ๆ เพื่อจัดวางคนใหถูกกับงาน รวมถึงการพัฒนาคน
เพื่อใหมีทักษะที่ตองการมากยิ่ง ๆ ขึน้ ไป4
ขณะเดียวกัน มีนักวิชาการที่ใหนิยามของความสอดคลองระหวางบุคคลกับงานเปน
สองดาน เชน J.R. Edwards เห็นวาความสอดคลองดังกลาวมีทั้ง (1) ความสอดคลองระหวางความตองการ
ของงานกับความสามารถของบุคคล ซึ่งมีความหมายเชนเดียวกับ competency–based person–job fit
และ (2) ความสอดคลองระหวางความชอบของบุคลากรกับงานที่ทํา หรือที่ Chorkaew Jaturanonda
เรียกวา preference–based person–job fit5
2.1.2 แนวคิดเรื่องขีดความสามารถ (Competency)
แนวคิดเรื่องนี้เริ่มจากขอสงสัยของ David McClelland แหง Harvard University
เมื่อป พ.ศ. 2515 ที่ตั้งคําถามวาเหตุใดบุคลากรในตําแหนงเดียวกันจึงมีผลงานที่แตกตางกัน จึงได
3

Werbel and Gilliland, “Person–environment fit in the selection process,” Research in Personnel
and Human Resources Management 7 (1990): 209–243 และ Sekiguchi, A Contingency perspective
on the importance of P–J fit and P–O fit in employee selection, In paper presented at the Annual
Conference of Academy of Management, Seattle, WA, August 2003 (อางถึงใน เหมือนดาว คุณณะ,
ความสัมพันธของความสอดคลองระหวางบุคคลกับงาน ความสอดคลองระหวางบุคคลกับองคการ และความผูกพัน
ตองาน (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549), หนา 14).
4
Chorkaew Jarutanondar, Analytic and Decision Support System Approaches to Employee–Job
Assignment Problem based on Person–Job Fit (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต, Industrial Engineering
Program สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547).
5
Edwards, “Person–job fit : A conceptual integration, literature review, and methodological
critique,” International review of Industrial and organizational psychology 6 (1991): 283–357
(อางถึงใน เหมือนดาว คุณณะ, 2549: 14).

5
ทําการศึกษาจนมีขอสรุป วาเปนผลมาจากขีดความสามารถของบุคคลที่ตางกัน และไดอธิบ ายวา
คุณลักษณะของคนมีทั้งแบบที่สังเกตไดงาย ไดแก ความรู (knowledge) ที่ไดเรียนรูมา และทักษะ
(skills) ที่เ ปนความเชี่ยวชาญและความชํานาญในดานตาง ๆ และแบบที่สังเกตไดยากกวา ไดแก
บทบาทที่แสดงออกตอสังคม ภาพลักษณของคนที่มีตอตนเอง คุณลักษณะสวนบุคคล และแรงจูงใจ
นั ก วิ ช าการและนั ก บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษย มั ก แบ ง องค ป ระกอบของ
ขีดความสามารถเปน 3 ประการหลัก ๆ ไดแก ความรู ทักษะ และทัศนคติ รวมถึงไดมีการกําหนด
รายละเอียดของขีดความสามารถ (หรือสมรรถนะ) เชน สํานักงานขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.)
กําหนดสมรรถนะหลักของขาราชการไว 4 ประการ คือ การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
2.1.3 แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการขอมูลดานทรัพยากรมนุษย
ครอบคลุมวิธีการรวบรวมและจัดการขอมูลดานบุคลากร โดยนําระบบสารสนเทศ
มาชวย เชน การกําหนดประเด็นหรือหัวขอที่ตองการเก็บขอมูล เพื่อตอบสนองความตองการของผูใช
ใหไดมากที่สุด การปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ รวมถึงการมีระบบสืบคนที่มีประสิทธิภาพ
2.1.4 แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการบุคลากรในองคกรอยางครบวงจร
เปนพื้นฐานของการมองภาพใหญอยางครบถวน โดยแนวคิดดังกลาวประกอบดวย
4 ขั้นตอน คือ (1) การสรรหา (Acquire) (2) การพิจารณาตําแหนง หรือการนําไปใชงาน (Deploy)
(3) การพัฒนา (Develop) และ (4) การคงไว (Retain)6
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561–2580)
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561–2580) กําหนดวิสัยทัศนใหประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒ นาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรยอย 6 ดาน ไดแก (1) ความมั่นคง
(2) การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
(4) การสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม และ (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยในยุทธศาสตรแตละดาน
ไดมีการระบุรายละเอียดเปาหมายและแนวทางดําเนินงานไวดวย7
2.2.2 รางแผนแมบทดานการตางประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561–2580)
เปนแผนซึ่งกระทรวงการตางประเทศจัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการบรรลุเปาหมาย
ของยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561–2580) โดยไดหารือกับหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ
ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน เพราะมีเปาหมายวาเมื่อจัดทําเสร็จสมบูรณและไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลว แผนแมบทดังกลาวจะเปนแนวทางการทํางานดานการตางประเทศที่หนวยงานตาง ๆ
6

ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ, “นักบริหารทรัพยากรบุคคลกับการบริหารจัดการคนเกง (Talent Management),”
FEI Academic Review 4, 2 (ธันวาคม 2553–พฤษภาคม 2554).
7
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561–2580)
[ออนไลน], 2561, แหลงที่มา https://www.nesdb.go.th.
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ใชรวมกัน8 รางแผนแมบทดานการตางประเทศฯ ตั้งวิสัยทัศนวา การตางประเทศของไทยมีพลวัตและ
เอกภาพ ชวยขับเคลื่อนใหไทยเปนประเทศพัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยรางแผนแมบท
ดานการตางประเทศฯ ประกอบดวย 5 ประเด็นยุท ธศาสตร ที่เ รียกวา “5S” หรือ “5 มี” ไดแก
(1) Security (มีความมั่นคง) (2) Sustainability (มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน) (3) Standard (มีมาตรฐานสากล)
(4) Status (มีสถานะและเกียรติภูมิ) และ (5) Synergy (มีพลัง) โดยมีการกําหนดแนวทางและกลยุทธ
ของแตละประเด็น และแบงชวงการดําเนินการออกเปน 4 ชวง ๆ ละ 5 ป9
2.2.3 แบบสํารวจความเชี่ยวชาญของขาราชการ (หรือที่เรียกวา Talent Inventory)
เปนแบบสํารวจที่สํานักบริหารบุคคล กระทรวงการตางประเทศ ไดจัดทําขึ้นในป
พ.ศ. 2561 เพื่อใหขาราชการระบุดวยตนเองวา ตนมีความเชี่ยวชาญในดานใด และในระดับ ใด
โดยแบบสํารวจดังกลาวประกอบดวยหัวขอหลัก 4 ดาน ไดแก
1) ความเชี่ยวชาญดานภาษา ขาราชการสามารถระบุวาเชี่ยวชาญภาษาใดและ
เปนที่ป ระจัก ษในระดับใดจากทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับ กระทรวงฯ ระดับ ประเทศ และระดับ
ระหวางประเทศ
2) ความเชี่ยวชาญเชิงประเด็น (issue–based)
3) ความเชี่ยวชาญเชิงพื้นที่ (area–based)
4) ความเชี่ยวชาญดานกรอบความรวมมือระหวางประเทศ
ทั้งนี้ การตอบแบบสํารวจดังกลาวเปนไปตามความสมัครใจของขาราชการ
2.2.4 แผนปฏิรูปองคการระดับกระทรวงของกระทรวงการตางประเทศ
เปนเอกสารที่ก ระทรวงการตางประเทศจัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางการพัฒ นา
กระทรวงฯ ตามนโยบายการปฏิรูปองคการของสวนราชการตาง ๆ ในชวงป พ.ศ. 2562–2564 ตาม
ข อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี โดยแผนดั ง กล า วครอบคลุ ม ด า นโครงสร า งองค ก ร บุ ค ลากร
กระบวนงาน/นวัตกรรม และกฎหมาย เพื่อใหสวนราชการสามารถเดินหนาไปถึง เปาหมายของ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561–2580) และแผนปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ แผนปฏิรูปองคการ
ของกระทรวงการตางประเทศ มีการระบุภารกิจตาง ๆ ของกระทรวงฯ และการใชแผนแมบทดานการ
ตางประเทศฯ เปนแนวทางขับเคลื่อนการทํางาน
2.2.5 หนังสือและเอกสารทางวิชาการในดานการบริหารบุคลากรและการทูต
1) หนังสือเรื่อง ขีดความสามารถ : Competency–based approach โดย ดร.กีรติ
ยศยิ่งยง ซึ่งชี้ใหเห็นความสําคัญของการจัดระบบขีดความสามารถ (competency) ของบุคลากร
8

เมื่อเดือนธันวาคม 2560 กระทรวงการตางประเทศไดสงรางแผนแมบทฯ ที่จัดทําเสร็จสมบูรณแลว ใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) พิจารณา เนื่องจากรัฐบาลมอบหมายให สศช. เปน
หนวยงานกลางในการพิจารณาแผนแมบทในลักษณะนี้ ขณะนี้ (กรกฎาคม 2561) รางแผนแมบทดังกลาวยังอยู
ระหวางการพิจารณาของ สศช. ซึ่งหลังจากนั้น จะนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี เมื่อไดรบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว
แผนแมบทฯ จะเปนแนวทางการทํางานสําหรับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม กระทรวงการตางประเทศ จะ
เริ่มใชรางแผนแมบทฯ เปนแนวทางจัดสรรงบประมาณภายในกระทรวงฯ ตั้งแตปงบประมาณ 2562
9
สํานักนโยบายและแผน กระทรวงการตางประเทศ, รางแผนแมบทดานการตางประเทศ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561–
2580).
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โดยไดรวบรวมและสรุปแนวทางแยกประเภทของขีดความสามารถตาง ๆ เชน การมองโดยจัดกลุม
เปนขีดความสามารถตามความรู ทักษะ และทัศนคติ นอกจากนี้ ไดนําเสนอแนวทางการประยุกตใช
ขอมู ล เพื่อ สง เสริ ม การมอบหมายบุ คคลใหเ หมาะกั บ งาน เพื่ อให ก ารดํ าเนิ นงานเปน ไปอย างมี
ประสิทธิภาพ10
2) หนั ง สื อ เรื่ อ ง ระบบงานสารสนเทศเพื่ อ งานทรั พ ยากรมนุ ษ ย ยุ ค ใหม ที่ มี
ประสิทธิภาพ โดย รศ.ดร. บุญอนันต พินัยทรัพย ใหแนวทางการออกแบบขอมูล และการจัดเก็บ
ขอมูลดานบุคลากร โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของกับการศึกษาฉบับนี้ เชน การใหความสําคัญกับการสราง
การฝกอบรม และการสรางความเขาใจของผูเกี่ยวของเกี่ยวกับแนวทางจัดเก็บขอมูล และการปรับปรุง
ขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
3) วิทยานิพนธตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต เรื่อง Analytic and Decision Support
System Approaches to Employee–Job Assignment Problem based on Person–Job Fit
ของ Chorkaew Jarutanondar สาขา Industrial Engineering Program สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร พ.ศ. 2547 ซึ่ง ศึก ษาแนวทางมอบหมายงานใหแ ก
บุคลากรเพื่อใหงานมีประสิทธิผลและใหบุคลากรพึงพอใจ โดยชี้ใหเห็นวาประเด็นการมอบหมายงาน
ใหบุคคลสามารถมองได 2 แงมุม คือ (1) มองจากดานขีดความสามารถ (Competency–based
person–job fit) และ (2) มองจากดานความพึงพอใจหรือความตองการของบุคลากร (Preference–
based person–job fit) ผูเขียนไดทําการศึกษาโดยการสํารวจจากหนวยงานตาง ๆ ในภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อเปรียบเทียบปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจมอบหมายงานโดยไดจัดทําโปรแกรม
ทางคอมพิวเตอรที่สามารถชวยเสนอทางเลือกประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจตัดสินใจวาจะ
optimize ปจจัยใดและมีทางเลือกใดบาง
4) สารนิพนธตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เรื่อง ความสัมพันธของความ
สอดคลองระหวางบุคคลกับงาน ความสอดคลองระหวางบุคคลกับองคการและความผูกพันตองาน
ของเหมือนดาว คุณณะ คณะศิล ปศาสตร มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2549 ซึ่งศึก ษาความ
เกี่ยวของระหวางบุคคลกับงาน และระหวางบุคคลกับองคกร โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางและใช
การคํ านวณทางคณิตศาสตร แสดงเปนผลการศึก ษาวา ความสอดคลองระหว างบุ คคลกั บ งาน
และความสอดคลองระหวางบุคคลกับองคกร จะสง ผลทางบวกตอความผูกพันที่บุคคลมีตองาน
และสามารถเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมขององคกร ทั้งนี้ องคกรสามารถใชขอมูลดังกลาวเปนแนวทางการ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อใหมีความรูความสามารถตรงกับความตองการของงานมากยิ่งขึ้นดวย
5) รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง แนวทางการพัฒนาใหองคกรภาครัฐเปน
องคกรแหงการเรียนรู เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใหบริการและบริหารราชการ (กรณีศึกษากระทรวง
การตางประเทศ) ของนายเชษฐพันธ มากสัม พันธ ซึ่ง เปนสวนหนึ่ง ของการฝก อบรมหลัก สูต ร
นักบริห ารระดับ สูง : ผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม รุนที่ 82 จัดโดยวิทยาลัยนัก บริหาร สถาบัน
พัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. ประจําป 2558 รายงานดังกลาวศึกษาแนวทางที่กระทรวง
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กีรติ ยศยิ่งยง, ขีดความสามารถ : Competency–based approach (กรุงเทพมหานคร: มิสเตอรกอปป
(ประเทศไทย) จํากัด, 2549), หนา 23.
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การตางประเทศควรดําเนินการเพื่อพัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริงและยั่งยืน และให
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะนักการทูตใหมีความเปนเลิศทางการทูต เพื่อขับเคลื่อน
พันธกิจและยุทธศาสตรดานการตางประเทศของไทย รายงานนี้ไดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความรู
ประสบการณ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งเปนองคความรูที่ควรไดรับการบริหารจัดการใหเหมาะสมกับ
ขาราชการ
2.3 กรอบความคิด
การศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ ใชกรอบความคิดหลัก คือ เรื่องความสอดคลองระหวางบุคคล
กับงาน โดยเฉพาะในลักษณะ competency–based person–job fit ที่เนนเรื่องขีดความสามารถ
ของบุคคลที่ตรงกับความตองการของงาน การมีขอมูลที่จัดทําขึ้นบนพื้นฐานของแนวคิดนี้ สามารถ
เปนทางเลือกอยางหนึ่งเพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตั้งและมอบหมายขาราชการไปปฏิบัติงานใน
หนาที่ตาง ๆ ทั้งนี้ มีขอสรุปจากงานวิชาการในแขนงนี้ดวยวา หากสามารถสงเสริม competency–
based person–job fit ไดดี ก็จะสงผลใหบุคคลมีความผูกพันตองาน และมีความผูกพันตอสายอาชีพ
ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งจะสงเสริมใหทํางานไดด11ี
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Caldwell and O’Reilly, “Measuring person–job fit with a profile–comparison process,” Journal
of Applied Psychology 75 (1990): 648–657. และ Goulet and Singh, “Career Commitment: A
Reexamination and Extension,” Journal of Vocational Behavior 61 (2002): 73–91 (อางถึงใน
เหมือนดาว คุณณะ, ความสัมพันธของความสอดคลองระหวางบุคคลกับงาน ความสอดคลองระหวางบุคคลกับ
องคการ และความผูกพันตองาน (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
2549),64–65)

บทที่ 3
ผลการศึกษา
รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
บุคลากรบนพื้นฐานของความตองการของงาน เพื่อเปนทางเลือกสําหรับใชประกอบการตัดสินใจของ
ผูบริหารกระทรวงการตางประเทศในการแตงตั้งและมอบหมายงานใหขาราชการ โดยใชเรื่องการ
พิจารณาแตงตั้งขาราชการไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองเปนกรณีศึกษา
ในการศึก ษาเรื่องนี้ ผูศึกษาไดรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารเชิงนโยบายของ
กระทรวงการตางประเทศ และไดสัมภาษณผูบริหารและอดีตผูบ ริหารกระทรวงการตางประเทศ
เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและประสบการณในกระบวนการดังกลาว รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของดวย
ผูศึกษาขอแบงการนําเสนอผลการศึกษาเปนสวน ๆ ไดแก
1. กระบวนการพิจารณาแตงตั้งขาราชการไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง
2. ขอมูลที่ใชประกอบการพิจารณา
3. ตัวอยางแนวปฏิบัติของกระทรวงการตางประเทศในประเทศอื่น ๆ ในการใชประโยชน
จากฐานขอมูลเกี่ยวกับความรู ประสบการณและทักษะของขาราชการ
4. แนวทางการพัฒนาการเก็บขอมูล
5. การคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
6. ความสอดคลองกับ แนวทางเก็บขอมูล ขาราชการ ที่สํานักงาน ก.พ. อยูร ะหวางการ
ปรับปรุงใหม
โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้
3.1 กระบวนการพิจารณาแตงตั้งขาราชการไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง
ดําเนินการโดยคณะกรรมการระดับสูง ประกอบดวยปลัดกระทรวงฯ และรองปลัดกระทรวงฯ
ทุกทาน โดยมีผูอํานวยการสํานักบริหารบุคคลเขารวมดวย ขอมูลหลักที่สํานักบริหารบุคคลเตรียมให
คณะกรรมการใชประกอบการพิจารณา คือ ขอมูลบุคคล ประวัติการทํางานของขาราชการ และลําดับ
อาวุโส
3.2 ขอมูลที่ใชประกอบการพิจารณา
3.2.1 ขอมูลเกี่ยวกับบุคคล
ได แก ข อ มูล สว นบุ ค คลของข า ราชการตามแบบฟอรม ก.พ. 7 และในระบบ
Departmental Personnel Information System (DPIS) ซึ่งครอบคลุมประวัติสวนตัว ประวัติ
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การศึกษา ประสบการณทํางานที่ผานมา หนวยงานที่สังกัด ตําแหนง และเงินเดือน รวมถึงประวัติ
การไดรับโทษทางวินัย เปนตน
3.2.2 ระยะเวลาการดํารงตําแหนงที่ผานมา
ใชม าตรฐานกําหนดตํา แหนง ประเภทอํานวยการ ระดั บ ตน ตามแนวทางของ
สํานักงาน ก.พ. ที่ระบุวา ผูมีสิท ธิไดรับ การแตงตั้ง ตองเคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษมาแลวไมนอยกวา 3 ป12
3.2.3 ลําดับอาวุโสของขาราชการ
3.2.4 คุณสมบัติอื่น ๆ
3.2.4.1 ในการสั ม มนาระหว า งผู บ ริ ห ารกระทรวงฯ กั บ ข า ราชการระดั บ
อํา นวยการต นและชํา นาญการพิ เ ศษ เมื่อ เดื อนพฤษภาคม 2559 ผูบ ริ ห ารกระทรวงฯ ไดร ะบุ
คุณสมบัติที่จําเปนสําหรับผูอํานวยการกองของกระทรวงฯ ดังนี้13
1) มีความสามารถในการบริหารงาน คือ เขาใจเปาหมายของนโยบาย
มองเห็นภาพใหญขององคกร ขับเคลื่อนงานอยางเปนระบบ มีวิสัยทัศน มีการวางแผนงานและทํางาน
เชิงรุก รูเรื่องและแมนยําในเนื้องาน
2) มีความสามารถในการบริหารคน คือ การมีคุณธรรม ความเมตตา
ความยุติธรรม ทํางานเปนทีม ไดรับความไววางใจ สนับสนุนและพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
3) มีค วามสามารถในการบริ ห ารเวลา คื อ รู จัก ตั ดสิ นใจ จั ด ลํา ดั บ
ความสําคัญได วางแผนลวงหนา และทํางานทันเวลา
อนึ่ง คุณสมบัติดังกลาวมีความสอดคลองกับสมรรถนะตาง ๆ ที่สํานักงาน
ก.พ. กําหนดไว เพื่อเปนแนวทางใหสวนราชการกําหนดสมรรถนะของขาราชการในสัง กัด ซึ่ง มี
รายละเอียดดังนี14้
1) สมรรถนะหลัก มี 5 ประการ คือ (1) การมุงผลสัมฤทธิ์ (2) การบริการ
ที่ดี (3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
และ (5) การทํางานเปนทีม
2) สมรรถนะทางการบริหาร มี 6 ประการ คือ (1) การมีสภาวะผูนํา
(2) วิสัยทัศน (3) การวางกลยุทธภาครัฐ (4) ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (5) การควบคุมตนเอง
และ (6) การสอนงานและการมอบหมายงาน
3) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มี 16 ประการ คือ (1) การคิด
วิเคราะห (2) การมองภาพองครวม (3) การใสใจและพัฒนาผูอื่น (4) การสั่งการตามอํานาจหนาที่
(5) การสืบเสาะหาขอมูล (6) ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (7) ความเขาใจผูอื่น (8) ความเขาใจ
องคกรและระบบราชการ (9) การดําเนินการเชิงรุก (10) การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน
12

สํานักงาน ก.พ., เอกสารแนบทายหนังสือ ที่ นร 1008/ว10, 11 ธันวาคม 2551 (อางถึงใน เว็บไซตภายใน
(intranet) ของกระทรวงการตางประเทศ (https://www.mfa.go.th/mofa)).
13
สํานักนโยบายและแผน, “ผลการสัมมนาขาราชการระดับอํานวยการตนและชํานาญการพิเศษ (13–15
พฤษภาคม 2559),” บันทึกที่ 0206/442/2559, 15 มิถุนายน 2559.
14
สํานักงาน ก.พ., หนังสือ ที่ นร 1008/ว27, 29 กันยายน 2552.
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(11) ความมั่นใจในตัวเอง (12) ความยืดหยุนผอนปรน (13) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (14) สุนทรียภาพ
ทางศิลปะ (15) ความผูกพันที่มีตอสวนราชการ และ (16) การสรางสัมพันธภาพ
ข า ราชการกระทรวงฯ ทุ ก ระดั บ ได รั บ การประเมิ น สมรรถนะหลั ก
5 ประการ ปล ะ 2 ครั้ง เพื่อประกอบการพิจ ารณาขึ้นเงินเดือนและเลื่อนขั้น ในขณะที่สมรรถนะ
ประเภทอื่น ๆ เปนกรอบแนวคิดที่สะทอนอยูในประเด็นที่ผูบริหารใหความสําคัญตามที่กลาวถึงในขอ
3.2.4.1 ทั้ง นี้ กระทรวงฯ มีแผนจะพิจารณาแนวทางกําหนดรายละเอียดของสมรรถนะสําหรับ
ขาราชการกระทรวงฯ แตละระดับ โดยจะใหสอดคลองกับภารกิจของกระทรวงฯ ตามยุทธศาสตร
กระทรวงฯ แผนแมบทดานการตางประเทศฯ และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่พึงประสงค โดยหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน สํานักบริหารบุคคล สํานักนโยบายและแผน และสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ
จะหารือรวมกัน15
3.2.4.2 จากการสัม ภาษณและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ ผูบ ริห ารกระทรวงฯ
พบวา คุณสมบัติที่พึงประสงคบ างประการของผูอํานวยการกองมีความเฉพาะเจาะจงกับงานของ
กระทรวงฯ ซึ่ง ควรเนนหรือเพิ่ม เติม ขึ้นจากคุณสมบัติของขาราชการทั่วไป โดยอาจจําแนกเปน
ประเภทตาง ๆ ไดแก (1) ความรูในเนื้อหาสาระของงาน (2) ประสบการณที่เกี่ยวของ และ (3) ทักษะ
ที่จําเปน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ความรูในเนื้อหาสาระของงาน
เนื้อหาสาระของงานของแตละกอง มีทั้งในลักษณะ issue–based
และ area–based อาทิ ผูอํานวยการกองของกรมภูมิภาค (ไดแก กรมเอเชียตะวันออก กรมเอเชียใต
ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรมยุโรป และกรมอเมริกาและแปซิฟกใต) ควรมีประสบการณในการ
ทํางานดานความสัมพันธทวิภาคีที่เปน area–based เชน มีความรูเกี่ยวกับเนื้อหาและนโยบายของ
ประเทศที่อยูในความรับผิดชอบของกอง และการผลักดันผลประโยชนของไทยในความสัมพั นธกับ
ประเทศเหลานั้น ในขณะที่ผูอํานวยการกองของกรมองคการระหวางประเทศ ควรมีความรูเกี่ยวกับ
ประเด็นดานพหุภาคีที่เปน global issues เชน สิทธิมนุษยชน เปนตน (เปนตัวอยางของ issue–
based) เนื่องจากขาราชการกระทรวงฯ มีความหลากหลายสูง หากจะมีการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับ
ความรูความสามารถของขาราชการ ก็ควรระบุหัวขอหรือประเภทใหชัดเจนวากระทรวงฯ ตองการ
ความเชี่ยวชาญดานใดบาง เพือ่ เปนแนวทางในการจัดเก็บขอมูล16 โดยในระยะยาว ขอมูลลักษณะนี้
จะมีประโยชนในการสงเสริมใหขาราชการสรางความเชี่ยวชาญหรือเสนทางอาชีพ รวมถึงพัฒนาการ
จัดทํา job requirement สําหรับตําแหนงตาง ๆ17
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สัมภาษณ กฤษณ ตันคณารัตน, ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ, 9 กรกฎาคม 2561;
ณัฏฐิรา กระแสรสาร, นักการทูตชํานาญการ สํานักบริหารบุคคล, 23 กรกฎาคม 2561.
16
สัมภาษณ อนุสนธิ์ ชินวรรโณ, รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 18 มิถุนายน 2561.
17
สัมภาษณ ดํารง ใครครวญ, รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ, 25 มิถุนายน 2561; กาญจนา ภัทรโชค,
อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ, 22 มิถุนายน 2561; วิลาวรรณ มังคละธนะกุล, อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ, 25 มิถุนายน 2561; อาจารี ศรีรัตนบัลล, เอกอัครราชทูตประจํากระทรวงฯ, 6 กรกฎาคม 2561.
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2) ประสบการณ
ครอบคลุมประสบการณทํางานทั้งหมดจนถึงปจจุบนั และประสบการณ
ที่ไดเขารวมการฝกอบรมทั้งในและตางประเทศ เพราะในหลายกรณี ประสบการณเหลานี้สะทอนถึง
เครือขายของขาราชการคนนั้น ๆ ซึ่งอาจเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน18
3) ทักษะที่จําเปน
ไดแก ทักษะดานภาษาตางประเทศ ทักษะการเจรจา ทักษะดานการ
19
ประสานงาน
3.3 ตัวอยางแนวปฏิบัติของกระทรวงการตางประเทศในประเทศอื่น ๆ ในการใชประโยชนจาก
ฐานขอมูลเกี่ยวกับความรู ประสบการณและทักษะของขาราชการ
3.3.1 กระทรวงการตางประเทศญี่ปุน
กระทรวงการตางประเทศญี่ปุนใหความสําคัญกับการจัดประเภทของขาราชการ
ตามความรูความสามารถ โดยมีการแยกกลุมในกระบวนการสรรหาขาราชการตั้งแตแรก กลาวคือ
มีการรับขาราชการเปน 3 กลุม ไดแก (1) นักการทูตสายบริหารจัดการ (managerial) ที่มีความรอบรู
ในภาพกวาง และเมื่อเขารับราชการในกระทรวงการตางประเทศ จะตองเรียนภาษาเพิ่มเติมโดยเลือก
จาก 7 ภาษา ที่กระทรวงการตางประเทศญี่ปุนกําหนด (2) นักการทูตสายเชี่ยวชาญ (professional)
ที่มีความรอบรูเกี่ยวกับประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง เมื่อเขามารับราชการแลว
จะต องเรีย นภาษาเพิ่ม เติ ม โดยเลือ กจาก 44 ภาษา ที่ก ระทรวงการต างประเทศญี่ปุ นกํา หนด
(3) ขาราชการทั่วไป ซึ่งจะปฏิบัติงานดานตาง ๆ เชน กงสุล คลัง และสารสนเทศ
การจําแนกประเภทการรับขาราชการตั้งแตแรก ทําใหกระทรวงการตางประเทศ
ญี่ปุนมีขอมูลเกี่ยวกับความรูความสามารถและทักษะของบุคลากรในภาพรวม โดยเฉพาะในดานภาษา
ซึ่งเปนประโยชนในการพิจารณาคัดเลือกขาราชการไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองและมอบหมาย
ใหขาราชการไปปฏิบัติงานตาง ๆ ใหมีความสอดคลองกับความตองการของงาน
ในการนี้ ผูอํานวยการกองของกระทรวงการตางประเทศญี่ปุน จึงมีความเชี่ยวชาญ
ในดานเนื้อหาสารัตถะที่อยูในความรับ ผิดชอบ มีความรอบรูเกี่ยวกับ นโยบายที่เ กี่ยวของ และมี
ความสามารถในการเจรจา ในขณะเดียวกัน ก็มีคุณสมบัติในดานบริหารที่กระทรวงการตางประเทศ
ญี่ปุนใหความสําคัญ เชน ขับเคลื่อนการทํางานเปนทีม และมุงถายทอดงานจากรุนสูรุน20
18

สัมภาษณ ดํารง ใครครวญ, รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ, 25 มิถุนายน 2561; อาจารี ศรีรัตนบัลล,
เอกอัครราชทูตประจํากระทรวงฯ, 6 กรกฎาคม 2561.
19
สัมภาษณ ดํารง ใครครวญ, รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ, 25 มิถุนายน 2561; วิลาวรรณ มังคละธนะกุล,
อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ, 25 มิถุนายน 2561. (ทั้งนี้ ประเด็นในขอนี้ คือประเด็นที่ถูกเนนหรือเพิ่มเติม
ขึ้นจากในขอ 3.2.4.1)
20
ขอมูลจากสํานักนโยบายและแผน กระทรวงการตางประเทศ ประกอบการสัมมนาระหวางผูบริหารกระทรวงการ
ตางประเทศกับขาราชการระดับอํานวยการตนและชํานาญการพิเศษ (พฤษภาคม 2559) และขอมูลจากสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (มีนาคม 2561)
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3.3.2 กระทรวงการตางประเทศออสเตรเลีย
มีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความรู ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และทักษะของ
ขาราชการ และมีการใชประโยชนจ ากขอมูลดังกลาวรวมกับ ขอพิจารณาอื่น ๆ ในการแตงตั้งและ
มอบหมายขาราชการไปดํารงตําแหนง หรือไปปฏิบัติห นาที่ตาง ๆ ทั้ง นี้ กระทรวงการตางประเทศ
ออสเตรเลียมุงสงเสริมใหขาราชการใชประโยชนจากความรูความสามารถและทักษะที่มีอยางเต็มที่21
3.3.3 กระทรวงการตางประเทศสหราชอาณาจักร
ไดปรับรูปแบบการบริหารบุคลากรตั้งแตป 2558 เพื่อใหพรอมตอการทํางานดาน
การตางประเทศยุคใหมที่ทาทายมากขึ้น โดยใหความสําคัญกับการมอบหมายคนใหตรงกับงาน ทั้งนี้
หัวหนาหนวยงานหรือผูบริหารจัดการของแตละทีมมีหนาที่รับผิดชอบในการสรรหาผูร ว มทีมทีม่ ที กั ษะ
และประสบการณที่จําเปนสําหรับการทํางานของทีมนั้น ๆ22
แนวปฏิบัติของกระทรวงการตางประเทศในประเทศอื่น ๆ ขางตน สะทอนถึงการให
ความสําคัญกับการรวบรวมและใชประโยชนจากขอมูลเกี่ยวกับความรู ประสบการณ และทักษะของ
ขาราชการ ทั้งในการแตงตั้งขาราชการไปดํารงตําแหนง และในการมอบหมายใหปฏิบัติงานที่ตองการ
ผูมีความรูความสามารถในเรื่องนั้น ๆ
3.4 แนวทางพัฒนาการเก็บขอมูล
เมื่ อ นํ า ขอ มู ล ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษามาพิ จ ารณารว มกั บ แบบสํ า รวจความเชี่ ย วชาญของ
ขาราชการที่กระทรวงฯ จัดทํา จะเห็นวามีหัวขอและรายละเอียดบางประการที่หากเพิ่มเติมเขาไปใน
แบบสํารวจความเชี่ยวชาญของขาราชการ ก็จะสงเสริมใหการรวบรวมขอมูลมีความครอบคลุมมากขึ้น
และใชป ระโยชนไดก วา งขึ้น ทั้ ง นี้ ฐานขอมูล ที่ ครอบคลุม ความรู ประสบการณ และทัก ษะของ
ขาราชการ ซึ่ง ผูศึ ก ษาขอเรีย กว า Knowledge–Experience–Skills Inventory หรื อ K–E–S
Inventory สามารถมีแนวทางจัดทําได ดังนี้
3.4.1 หัวขอสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล
จากการประมวลขอมูลขางตน ผูศึกษาสรุปไดวาหัวขอที่นาจะกําหนดไวเปนตัวตั้ง
สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลของขาราชการ มีดังนี้
3.4.1.1 ดานภาษา
การมี ข า ราชการที่ มี ค วามรู ค วามสามารถทางด า นภาษา เป น สิ่ ง ที่
กระทรวงการตางประเทศทั้งของไทยและของประเทศอื่น ๆ ใหความสําคัญอยางมาก เชน กระทรวง
การตางประเทศญี่ปุนกําหนดใหนักการทูตญี่ปุนตองรูภาษาตางประเทศ โดยตองเปนภาษาที่อยูใน
รายชื่อที่ถูก ระบุไวแตแรก นอกจากนี้ กอนจะสง ขาราชการไปประจําการในตางประเทศ ก็จะให
ขาราชการไปเรียนภาษาในตางประเทศ 2 ป กอนจะเริ่มการประจําการในประเทศนั้น ๆ ดวย
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ขอมูลจาก Jean Dunn อดีตเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําลิทัวเนียและยูเครน (2 กรกฎาคม 2561)
Whineray, D. Five ways the FCO is changing its HR Model [ออนไลน], 1 มิถุนายน 2558, แหลงที่มา:
http://hrmagazine.co.uk/article-details/five-ways-the-foreign-office-is-reinventing-its-hr-model.
22

14
ผูศึกษาเห็นวาปจจัยสําคัญประการหนึ่งในกระบวนการสรรหาหรือสราง
ผูมีค วามเชี่ย วชาญดา นภาษา คือ ตองกําหนดภาษาเปา หมายให ชัดเจน ในกรณีข องกระทรวง
การตางประเทศของไทย ภาษาเปาหมายนาจะไดแก (1) ภาษาหลักที่ใชในสหประชาชาติ (2) ภาษา
ของประเทศเพื่อนบาน (3) ภาษาของประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรตอไทย โดยควรอางอิง
จากยุทธศาสตรรายภูมิภาคที่กระทรวงฯ ไดจัดทําขึ้น และ (4) ภาษาอื่น ๆ
3.4.1.2 การรวบรวม K–E–S Inventory เกี่ยวกับงานเชิงประเด็น (issue–based)
ควรกํ า หนดประเด็ น เป น หมวดหมู ที่ ส ะท อ นรู ป แบบและแนวคิ ด ที่
ผูบริหารและขาราชการของกระทรวงฯ เขาใจและเชื่อมโยงเขากับงานของตนเองได เชน อาจแบงตาม
โครงสรางของรางแผนแมบทดานการตางประเทศ 20 ป ที่แยกเปน “5S” ซึ่งผูที่จะมาดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกอง ควรตองมีพื้นฐานความรู ประสบการณ และทักษะในดานที่เกี่ยวของกับกองใน
ความรับผิดชอบโดยตรง โดยหัวขอของ 5S คือ
1) Security สามารถแบง เปน ประเด็น หลั ก ๆ เช น ประเด็นเรื่อ ง
ภูมิรัฐศาสตร เขตแดน/กิจการชายแดน ความมั่นคงทางไซเบอร การกอการราย
2) Sustainability
(1) ดานเศรษฐกิจ โดยแยกยอยเปนเรื่องหลัก ๆ เชน การเจรจา FTA
และ Connectivity
(2) ดานการพัฒนาที่ยั่งยืน เชน การสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนทางเลือกในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) และความรวมมือเพื่อ
การพัฒนา
3) Status สามารถแบงเปนประเด็นหลัก ๆ เชน งานสารนิเทศ งาน
แลกเสียงในเวทีระหวางประเทศ
4) Standard สามารถแบง เปนประเด็นหลัก ๆ เชน ดานกฎหมาย
ระหวางประเทศ สิทธิมนุษยชน พิธีการทูต
5) Synergy ครอบคลุม ประเด็นดานบริหาร เชน ดานคลัง บุคลากร
ทรัพยสิน และงานกงสุล เปนตน
3.4.1.3 การรวบรวม K–E–S Inventory เกี่ยวกับงานเชิงพื้นที่ (area–based)
ในที่นี้ห มายถึงความรู ประสบการณและทักษะในการทํางานเกี่ยวกับ
ประเทศหรือกลุมประเทศ และจะเกี่ยวของโดยตรงกับการพิจารณาผูไปดํารงตําแหนงผูอ าํ นวยการกองของ
กรมภูมิภาค ดังนั้น การรวบรวมขอมูลจึงควรมีหลักการจําแนกที่ชัดเจน เชน จําแนกตามรางยุทธศาสตร
รายภูมิภาคของกระทรวงฯ ที่แบงประเทศตาง ๆ ออกเปน 9 ภูมิภาค ไดแก (1) เอเชียตะวันออก
(2) เอเชียใต (3) เอเชียกลาง (4) ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (5) แอฟริกาตอนใตทะเลทราย
ซาฮารา (6) ยุโรป (7) อเมริกาเหนือ (8) ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (9) แปซิฟกใต23 หรืออีกทางหนึ่ง
คือ จําแนกตามโครงสรางของกรมภูมิภาค 4 กรม ไดแก (1) กรมเอเชียตะวันออก (2) กรมเอเชียใต
23

กระทรวงการตางประเทศ. รางแผนยุทธศาสตรรายภูมิภาค พ.ศ. 2561–2565 (ณ เดือนกรกฎาคม 2561 ราง
แผนยุทธศาสตรนี้ อยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป)
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ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (3) กรมยุโรป (4) กรมอเมริกาและแปซิฟกใต ปจจุบัน กรมภูมิภาคไดมี
การจัดทํารายชื่อผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศตาง ๆ ไวบางแลวเชนกัน หากมีก ารผนวกรวมไวกับ
K–E–S Inventory ของขาราชการกระทรวงฯ ก็จะทําใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น อนึ่ง การเก็บ
ขอมูลของขาราชการอยางตอเนื่องในระยะยาว จะเปนทางเลือกหนึ่งใหกระทรวงฯ พิจ ารณาใช
ประโยชนจากความเชี่ยวชาญของขาราชการที่แมจะพนหนาที่หรือเกษียณอายุราชการไปแลว แตยังมี
ความเชี่ยวชาญนั้นอยู24
3.4.1.4 การรวบรวม K–E–S Inventory เกี่ยวกับงานดานกรอบความรวมมือ
พหุภาคี (multilateral frameworks)
เกี่ยวของโดยตรงกับการพิจารณาผูไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองของกรม
ดานพหุภาคีและ functional เชน กรมอาเซียน กรมองคการระหวางประเทศ และกรมเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ เปนตน โดยอาจจําแนกเปน
1) ระดับภูมิภาค เชน Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic
Cooperation Strategy (ACMECS), Bay of Bengal Initiative for Multi–Sectoral Technical and
Economic Cooperation (BIMSTEC), Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) และ
Asian Cooperation Dialogue (ACD)
2) ระดับนานาชาติ เชน United Nations (UN), Human Rights Council
(HRC) และ World Trade Organisation (WTO)
3.4.1.5 คุณสมบัติอื่น ๆ ของผูอํานวยการกอง
จากข อมู ล ที่ ผูบ ริห ารกระทรวงฯ ได ให แนวทางไว ในการสั ม มนากั บ
ขาราชการระดับ ผูอํานวยการกองเมื่อป 2559 และจากขอมูล ที่ไดรับ จากการสัม ภาษณผูบริห าร
ประกอบการจัดทํารายงานฉบับนี้ สรุปในชั้นนี้ไดวาคุณสมบัติที่ผูอํานวยการกองของกระทรวงฯ ควรมี
ไดแก
1) ความสามารถในการบริหารงาน คือ การเขาใจเปาหมายของนโยบาย
มีการวางแผนงานและทํางานเชิงรุก รูเรื่องและแมนยําในเนื้องาน
2) ความสามารถในการบริหารคน คือ การมีคุณธรรม ความเมตตาและ
ความยุ ติ ธ รรม มี ค วามเป น ผู นํ า ทํ า งานเป น ที ม ได รั บ ความไว ว างใจ สนั บ สนุ น และพั ฒ นา
ผูใตบังคับบัญชา
3) ความสามารถในการบริ ห ารเวลา คื อ รู จั ก ตั ด สิ น ใจ จั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญวางแผนลวงหนา และทํางานทันเวลา
4) ความสามารถในการเจรจา
5) ความสามารถในการประสานงาน

24

สัมภาษณ ดํารง ใครครวญ, รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ, 25 มิถุนายน 2561.
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3.5 การคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
ในการรวบรวมขอมูลของขาราชการ ควรศึกษาและพิจารณาขอกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครอง
ขอมูล สวนบุคคล โดยตองติดตามพัฒนาการเรื่องนี้ห ลัง จากคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบตอ
รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ
สืบเนื่องจากที่สหภาพยุโรปไดบังคับใช General Data Protection Regulation หรือ GDPR เมื่อ
เดือนพฤษภาคม 256125 โดยควรตองสรางความเขาใจกับเจาของขอมูลและผูใชประโยชนจากขอมูล
ใหมีความชัดเจน รวมถึงมีแนวทางรักษาความปลอดภัยของขอมูลดวย
3.6 ความสอดคลองกับแนวทางเก็บขอมูลขาราชการ ที่สํานักงาน ก.พ. อยูระหวางการปรับปรุงใหม
การใช วิ ธี เ ก็ บ ข อ มู ล ความรู ประสบการณ และทั ก ษะของข า ราชการในลั ก ษณะ
competency–based เปนแนวทางที่สอดคลองกับโครงการ “Smart ก.พ.7” ซึ่งสํานักงาน ก.พ.
อยูร ะหวางดําเนินการ และจะเริ่ม ใชตั้งแตปง บประมาณ 2562 โครงการดัง กลาวนอกจากจะใช
ประโยชนจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมแลว ในดานเนื้อหาก็จะครอบคลุมรายละเอียด
เพิ่มขึ้นในเรื่องประสบการณทํางาน การผานการอบรม การเคยเปนผูแทนหนวยงานไปทํางานระหวาง
ประเทศหรื อ ทํ า งานร ว มกั บ หน ว ยราชการอื่ น ๆ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให รั ฐ บาลใช ป ระโยชน จ ากความรู
ประสบการณ และทักษะของขาราชการไดในภารกิจตาง ๆ ที่สําคัญ และจะชวยใหการพิจารณาบุคคล
ไปดํารงตําแหนงหรือทํางานตาง ๆ มีความสอดคลองกับงานมากขึ้น26

25

หนังสือพิมพมติชน, DE เรงเตรียมพรอมหลัง EU ประกาศใช GDPR ดันกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ปองกันการรั่วไหล [ออนไลน], 18 พฤษภาคม 2561, แหลงที่มา: https://www.etda.or.th/content/gdpr-anddata-privacy-law-seminar.html; ครม.ไฟเขียว ราง พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล [ออนไลน], 25 พฤษภาคม
2561, แหลงที่มา: https://www. matichon.co.th/news–monitor/news_968462.
26
กรมประชาสัมพันธ, รายงานพิเศษ : “Smart ก.พ. 7” ระเบียนประวัติขาราชการยุค 4.0” [ออนไลน], 1 มีนาคม
2561, แหลงที่มา: http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/TNRPT6103010010001;
เมธินี เทพมณี, “ความทาทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนไทยในยุคดิจิทัล,” การบรรยาย
ในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 10 ณ สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
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ตารางที่ 1 ตัวอยางองคประกอบของ K–E–S Inventory (สําหรับตําแหนงผูอํานวยการกอง)
แนวทางเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความรู ประสบการณ และทักษะของขาราชการ อาจจําแนกได
เปน 5 ประเภทหลัก โดยมีตัวอยางองคประกอบของแตละประเภท ดังนี้
ภาษา27
1. ใชใน UN
– อังกฤษ
– ฝรั่งเศส
– จีน
– รัสเซีย
– สเปน
– อาระบิก
2. ปท.เพื่อนบาน
– กัมพูชา
– ลาว
– เมียนมา
– เวียดนาม
– มาเลย
3. ปท.ยุทธศาสตร
– เยอรมัน
– อิตาลี
– สเปน
– โปรตุเกส
– ญี่ปุน
– เกาหลี
– ฯลฯ
4. อื่น ๆ (ระบุ)
– จีนกวางตุง
– ฯลฯ

27

Issue–based

Area–based

1. Security
– Geopolitics
– เขตแดน/กิจการชายแดน
– ความมั่นคงทางไซเบอร
– การกอการราย
2. Sustainability
2.1 เศรษฐกิจ
– FTA
– Connectivity
2.2 Sustainable
development
– SEP for SDG
– Development
Cooperation
3. Status
– งานสารนิเทศ
– งานแลกเสียง
4. Standard
– กม.ระหวางประเทศ
– สิทธิมนุษยชน
– พิธีการทูต
5. Synergy
– คลัง
– บุคลากร
– ทรัพยสิน
– งานดานการกงสุล

1.เอเชียตะวันออก
– มาเลเซีย
– กัมพูชา
– ลาว
– เมียนมา
– เวียดนาม
– จีน
– ญี่ปุน
2. เอเชียใต
– อินเดีย
– ศรีลังกา
3. เอเชียกลาง
– คาซัคสถาน
4. ตะวันออกกลางและ
แอฟริกาเหนือ
5. แอฟริกา
sub–sahara
6. ยุโรป
7. อเมริกาเหนือ
8. ลาตินอเมริกาและ
แคริบเบียน
9. แปซิฟกใต

Multilateral
Frameworks
1. regional
– ACMECS
– BIMSTEC
– ASEAN
– ACD
2. International
– UN
– HRC
– WTO

คุณสมบัติอื่น ๆ
1. บริหารงาน
2. บริหารคน
3. บริหารเวลา
4. ความสามารถ
ในการเจรจา
5. ความสามารถ
ในการประสานงาน

อาจระบุระดับความเชี่ยวชาญตามแนวทางของสํานักบริหารบุคคล ตามที่ปรากฏในแบบสํารวจความเชี่ยวชาญ
ขาราชการ

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาฉบับนี้แสดงใหเห็นวา การมีฐานขอมูลเกี่ยวกับความรู ประสบการณ และทักษะ
ของขาราชการ โดยใชความตองการของงานเปนพื้นฐานในการเก็บขอมูล สามารถเปนทางเลือกหนึ่งที่
จะช ว ยในการตั ด สิ น ใจของผู บ ริ ห ารในการมอบหมายคนได ต รงกั บ ความต อ งการของงาน
(competency–based person–job fit)
ผลการศึก ษาชี้วา ในการพิจ ารณาแตง ตั้ง ขาราชการไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกอง
ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ ก ระทรวงฯ สามารถพิ จ ารณาใช คื อ ฐานข อ มู ล ในลั ก ษณะ Knowledge–
Experience–Skills Inventory (K–E–S Inventory) ที่รวบรวมขึ้นโดยใชหัวขอหลัก ไดแก
1) ภาษา โดยตองระบุภาษาเปาหมายที่จําเปนตองมีผูมีความรูความสามารถ
2) ประเด็น (issue–based) โดยตองสอดคลองกับยุท ธศาสตรและเปาหมายหลัก ของ
กระทรวงฯ
3) พื้นที่ (area–based) โดยระบุใหตรงกับ ยุท ธศาสตรร ายภูมิภาคหรือแบง ตามกรม
ภูมิภาค
4) กรอบความรวมมือพหุภาคี (multilateral frameworks) โดยสามารถแบงเปนระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ
5) คุณสมบัติอื่น ๆ สําหรับ ตําแหนงประเภทอํานวยการตน ที่อางอิง ไดจ ากแนวทางที่
ผูบริหารกําหนดไว ซึ่งนอกจากจะสอดคลองกับแนวทางของสํานัก งาน ก.พ. แลว ยังมีคุณสมบัติที่
กระทรวงฯ ใหความสําคัญเปนพิเศษเพราะจําเปนสําหรับงานของกระทรวงฯ ไดแก ความสามารถใน
การเจรจาและการประสานงาน
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.2.1.1 ผูศึกษาเห็นวาแนวทางรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความรู ประสบการณ และ
ทักษะของราชการ โดยใชความตองการของงานเปนพื้นฐานในการเก็บขอมูล จะเปนประโยชนในการ
สงเสริมความสอดคลองระหวางบุคคลกับงานในลักษณะ competency–base person–job fit ซึ่ง
สามารถเปนทางเลื อก (option) สํา หรับ การพิจ ารณาแตง ตั้ง ขาราชการไปดํารงตํา แหนง หรื อ
มอบหมายใหปฏิบัติภารกิจ ตาง ๆ ทั้ง นี้ ผูศึกษาตระหนัก ดีวาในการบริห ารจัดการบุคลากร ยัง มี
ทางเลือกอื่น ๆ และขอพิจารณาที่เกี่ยวของอีกหลายประการที่ตองคํานึงถึง
อนึ่ ง การรวบรวมข อ มู ล ในลั ก ษณะ competency–based จะใช
ประโยชนไดในกรณีอื่น ๆ ดวย เชน ในการพิจารณามอบหมายขาราชการไปเปนผูแทนกระทรวงฯ
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และผูแทนประเทศในภารกิจตาง ๆ การมอบหมายหรือคัดเลือกขาราชการใหเขารวมในคณะทํางาน
เฉพาะกิจเมื่อมีภารกิจสําคัญ เรงดวน หรือฉุกเฉิน ทั้งในระดับกระทรวงฯ และระดับประเทศ ซึ่งที่ผานมา
มีสถานการณและงานในลักษณะนี้อยูเปนระยะ
นอกจากนี้ โดยที่ฐานขอมูลในลักษณะ K–E–S Inventory เปนทางเลือกหนึ่ง
ที่จ ะช วยใหเ ห็ นวา ในช วงเวลาหนึ่ง ๆ (ตามกรอบเวลาที่เ ก็บ ข อมูล ) กระทรวงฯ มีบุ คลากรที่ มี
ความสามารถในดานใดบาง สามารถตอบสนองงานหลัก ของกระทรวงฯ ไดเพียงพอหรือไม และ
ตองการผูที่มีความสามารถดานใดเพิ่มเติม ดังนั้น จึงสามารถใชประโยชนประกอบการวางแผนสําหรับ
การบริหารบุคลากรในขั้นตอนอื่น ๆ ได เชน ในการสรรหาขาราชการที่มีความเชี่ยวชาญในดานที่ยังขาด
การเพิ่ม การฝก อบรมและให ทุนการศึ ก ษาในดา นที่ตองการเสริม และการวางแผนการกําหนด
ตัวตายตัวแทน เปนตน นอกจากนี้ การริเริ่มพัฒนาวิธีเก็บขอมูลของขาราชการในลักษณะนี้ จะเปน
การสนับสนุนใหกระทรวงฯ มีความพรอมที่จะใชแนวทางเก็บขอมูลขาราชการพลเรือนแบบใหม หรือ
Smart ก.พ. 7 ดวย
4.2.1.2 ในการรวบรวมขอมูลของขาราชการ ควรศึกษาและพิจารณาขอกฎหมาย
เกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และมีแนวทางรักษาความปลอดภัยของขอมูล เพื่อใหสอดคลอง
กับกฎหมายและสรางความมั่นใจใหเจาของขอมูล
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
4.2.2.1 ดวยขอจํากัดดานเวลา การศึกษาฉบับ นี้จึง ประมวลผลจากขอมูล และ
ข อ คิ ด เห็ น ของหน ว ยงานหลั ก ๆ และผู บ ริ ห ารจากบางหน ว ยงานในกระทรวงฯ นอกจากนี้
รายละเอียดที่นําเสนอในองคประกอบของ K–E–S Inventory ในบทที่ 3 ก็เปนตัวอยางในเบื้องตน
เทานั้น ดัง นั้น หากกระทรวงฯ เห็นวาแนวคิดในเรื่อง competency–based person–job fit
สามารถเปนทางเลือกที่เปนประโยชน ก็นาจะพิจารณาจัดใหมีการหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเพิ่มเติม
กับหนวยงานตาง ๆ ในกระทรวงฯ อยางกวางขวางมากขึ้น โดยเฉพาะในการกําหนดประเภทและ
หัวขอของความรู ประสบการณ และทักษะ ที่สามารถเปนกรอบในการรวบรวมขอมูลของขาราชการ
4.2.2.2 หากกระทรวงฯ เห็นวาควรพัฒนาฐานขอมูลของขาราชการในลักษณะ
K–E–S Inventory ก็อาจพิจารณา ดังนี้
1) ในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความรู ประสบการณและทักษะ
บางประการของขาราชการ นอกจากจะใหเจาตัวระบุขอมูลดวยตัวเอง ก็นาจะใหผูบังคับบัญชาเปน
ผูใหความเห็นและประเมินระดับความสามารถดวย เพื่อเสริมจากขอมูลที่ขาราชการบันทึกเอง ทั้งนี้
ตองมีการสรางความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับแนวทางการใหความเห็น
2) ฐานขอมูลที่สมบูรณตองครอบคลุมขาราชการใหไดมากที่สุด
3) ฐานขอมูลควรไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
4) ฐานข อ มู ล ควรจั ด ทํ า บนระบบหรื อ เครื อ ข า ยที่ ส ามารถสื บ ค น
ประมวลผลและนําเสนอขอมูลไดตามตองการ โดยที่ในขณะนี้ กระทรวงฯ กําลังดําเนินโครงการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแบบบูรณาการ (MFA Data Connect) ซึ่ง
นอกจากจะเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ ของกระทรวงฯ ไดอยางทั่วถึงแลว ที่สําคัญคือ
สามารถสืบคน ประมวลผลและคัดกรองขอมูล ได นอกจากนี้ ยังสามารถกําหนดสิท ธิและกําหนด
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กลุมบุคคลที่จะเขาถึงชั้นขอมูล ดังนั้น กระทรวงฯ จึงอาจพิจารณาใชประโยชนจาก platform ของ
ระบบดังกลาว
4.2.2.3 ในระหว างนี้ ข อมูล ที่อ าจเปน จุดเริ่ม ตนในการจัดทํ าฐานข อมูล แบบ
competency–based คือ ความรูความสามารถดานภาษา ซึ่งเปนจุดแข็งประการหนึ่งของกระทรวงฯ
และเปนสิ่งที่กระทรวงการตางประเทศของประเทศตาง ๆ ใหความสําคัญเชนกัน
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