รายงานผลการติดตามและประเมินการดาเนินงาน
ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์
ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในส่วนราชการ
ในโครงการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์
(Experience Accumulation Framework : EAF)

เสนอต่อ สานักงาน ก.พ.

จัดทาโดย
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สิงหาคม 2560

คานา
รายงานผลการติด ตามและประเมิน การด าเนิน งานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในส่วนราชการฉบับนี้ เป็นการดาเนินงานตามงวดงานที่ 2 ภายใต้
โครงการติดตามและประเมินการด าเนิ นงานตามกรอบการสั่ งสมประสบการณ์ (Experience
Accumulation Framework : EAF) โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ 1) ให้มีแนวทางการ
ติดตามและประเมินการดาเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ในส่วนราชการ 2) ให้ได้ข้อ มูลที่สามารถนามาต่อยอดให้เป็นองค์ความรู้สาหรับการให้คาปรึกษา
แนะนาแก่ส่วนราชการและการปรับปรุงระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในอนาคต และ 3) เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่สานักงาน ก.พ. ในการให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
และในการดาเนินการครั้งนี้เป็นการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ทั้งที่ผ่านและ
ยังคงอยู่ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System: HiPPS)
รวมจานวนทั้งสิ้น 200 คน ตามกระบวนการวิจัยเชิงประเมินเพื่อค้นหาความต้องการจาเป็นในการ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการดาเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูงในส่วนราชการต่อไป
ทั้งนี้ ในการจัด ทารายงานผลการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามกรอบการสั่งสม
ประสบการณ์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในส่วนราชการ ฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
75 ส่วนราชการและข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 200 คน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คณะทางาน
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทสรุปผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์
ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในส่วนราชการ
ในโครงการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์
(Experience Accumulation Framework : EAF)

บทนา
ตามที่ สานักงาน ก.พ. ได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับการพัฒ นาข้าราชการให้เป็นคนดี คนแก่ง
โดยส่งเสริมให้เจริญเติบโตตามเส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
(HiPPS) ที่ เป็ น Key persons ซึ่งมีเส้ น ทางการเติบ โตที่ค่อ นข้างชัดเจนตามกรอบการสั่ งสมประสบการณ์ แต่
อาจจะพบกับปัญหาอุปสรรคบ้างในกระบวนพัฒนาศักยภาพตนเองและพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานที่ผ่าน
มา ดังนั้น ศูนย์นักบริหารระดับสูง สานักงาน ก.พ. ร่วมกับ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ จึงได้ดาเนินโครงการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ (Experience
Accumulation Framework : EAF) ของส่ ว นราชการต่ า ง ๆ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการเพื่ อ 1) ให้ มี
แนวทางการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
ในส่ ว นราชการ 2) ให้ ได้ข้ อมู ล ที่ ส ามารถน ามาต่ อยอดให้ เป็ น องค์ค วามรู้ส าหรับ การให้ คาปรึก ษาแนะน าแก่
ส่ ว นราชการและการปรั บ ปรุ งระบบข้ าราชการผู้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์สู งในอนาคต และ 3) เพื่ อ เสริม สร้างศั กยภาพ
เจ้าหน้าที่สานักงาน ก.พ. ในการให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
โดยมีระยะด าเนิ น การภายใน 6 เดื อน ตั้งแต่ เดือ นมี นาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2560 นั้ น ท าการศึ กษากับ กลุ่ ม
ตั ว อย่ า ง ข้ า ราชการผู้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง ทั้ ง ที่ ผ่ า นและยั ง คงอยู่ ใ น ระบบข้ า ราชการผู้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง (High
Performance and Potential System: HiPPS) รวมจานวนทั้งสิ้น 200 คน ทั้งนี้ ทางคณะทางานโครงการ ได้
ออกแบบการศึกษาตลอดโครงการด้วยการวิจัยเชิ งประเมิน โดยมีขั้นดาเนินการโครงการประกอบด้วย 1) ประชุม
รับฟังคาชี้แจงสภาพปัญหาและความต้องการในการดาเนินโครงการจาก สานักงาน ก.พ. 2) ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวข้องกับ การจัดทากรอบการสั่งสมประสบการณ์ 3) จัดทาประเด็นข้อคาถามใน
แบบสอบถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเชิงโครงสร้างและเนื้อหา
จากทีมคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจาก สานักงาน ก.พ. 4) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเชิงปริมาณจาก
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในส่วนราชการต่าง ๆ จานวน 200 คนจาก 75 ส่วนราชการระดับกรม ใน 19 กระทรวง
และทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทารายงานผล ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและความคาดหวังในกระบวนการดาเนินการตามกรอบ EAF
ส่วนที่ 3 เจตคติต่อกรอบ EAF ของข้าราชการ HiPPS

โครงการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์
(Experience Accumulation Framework : EAF)
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ส่วนที่ 4 การปฏิบัติตามกรอบ EAF รายบุคคล สาหรับข้าราชการ HiPPS
ส่วนที่ 5 การได้รับการสอนงาน สาหรับข้าราชการ HiPPS
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ ข้อมู ลทั่ วไปของการวิจัยครั้งนี้ เป็ นการวิเคราะห์ ข้อมู ลทั่ วไปของกลุ่ มตัวอย่าง คือ กลุ่ ม
ข้าราชการกาลังคนคุณภาพ ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) จานวนทั้งสิ้น 200
คน จาก 75 ส่วนราชการระดับ กรม ใน 19 กระทรวง พบว่า พบว่า หน่วยงานระดับกระทรวงที่ข้าราชการผู้มี
ผลสั ม ฤทธิ์ สู ง สั ง กั ด ตอบแบบสอบถามกลั บ มามากที่ สุ ด 3 ล าดั บ แรก คื อ กระทรวงสาธารณสุ ข ส านั ก
นายกรัฐมนตรี และกระทรวงการคลัง (ร้อยละ13.00 ร้อยละ 11.00 และ ร้อยละ 9.50 ตามลาดับ) เมื่อพิจารณา
หน่วยงานระดับกรม พบว่า กรมที่ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงสังกัดตอบแบบสอบถามกลับมามากที่สุด 3 ลาดับ
แรก คือ กรมสุขภาพจิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ร้อยละ
5.50 ร้อยละ 4.50 และร้อยละ 3.50 ตามลาดับ) สาหรับ อายุของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พบว่า ส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 31 – 40 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 73.00) รองลงมา อยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี และ 21 – 30 ปี (ร้อยละ 20.50
และร้อยละ 5.00 ตามลาดับ) ส่วน อายุราชการของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พบว่า ส่วนใหญ่อายุราชการอยู่
ระหว่าง 6 - 10 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 40.00) รองลงมาอยู่ระหว่าง 11 - 15 ปี และ ต่ากว่า 5 ปี (ร้อยละ 26.50 และ
ร้อยละ 18.00 ตามลาดับ) ขณะที่ การดารงตาแหน่งงานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พบว่า ส่วนใหญ่ดารง
ตาแหน่งในระดับชานาญการ มากที่สุด (ร้อยละ 75.50) รองลงมา คือ ระดับชานาญการพิเศษและระดับปฏิบัติการ
(ร้อยละ 13.00 และ ร้อยละ 10.50 ตามลาดับ) ส่วนกลุ่มข้าราชการผู้ มีผลสัมฤทธิ์สูงที่ตอบแบบสอบถาม จาแนก
ตามประสบการณ์อยู่ในระบบ HiPPS มากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์อยู่ในระบบ HiPPS 4 ปี
(ร้อยละ 17.00) รองลงมา 1 ปี และ 2 ปี (ร้อยละ 16.50 และ ร้อยละ 15.00 ตามลาดับ ) การคงอยู่ในระบบ
HiPPS พบว่า ยังคงอยู่ในระบบ ร้อยละ 86.50 ไม่อยู่ในระบบ ร้อยละ 13.50 ทั้งนี้ ข้าราชการที่ไม่อยู่ในระบบ
HiPPS ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก เลื่อนระดับในตาแหน่งที่สูงขึ้น ร้อยละ 10.50 ตาแหน่งเป้าหมายสุดท้ายตามกรอบ
EAF มากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ ระดับชานาญการพิเศษ (ร้อยละ 48.00) รองลงมา คือ ระดับเชี่ยวชาญและระดับ
ผู้อานวยการ (ร้อยละ 30.50 และ ร้อยละ 19.50 ตามลาดับ) และแผนระยะเวลาสิ้นสุดในเส้นทางการพัฒนา
ตามกรอบ EAF พบว่า แผนระยะเวลาสิ้นสุดในเส้นทางการพัฒนาตามกรอบ EAF ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 6 – 10 ปี
(ร้อยละ 60.50) รองลงมา คือ 1 - 5 ปี และยังไม่ได้ระบุเวลาสิ้นสุด (ร้อยละ 32.50 และ ร้อยละ 4.00 ตามลาดับ)

โครงการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์
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ส่วนที่ 2 สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและความคาดหวังในกระบวนการดาเนินการตามกรอบ EAF
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ถึง 1) สภาพปัจจุบัน ในกระบวนการดาเนินการตามกรอบ EAF
2) ความคาดหวังที่มีต่อกระบวนการดาเนินการตามกรอบ EAF และ 3) ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNIModifide) ของ
การดาเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ โดยในการวัดสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง รวมจานวน 33
ข้อ ค าถาม และน าคะแนนรวมเฉลี่ ย ที่ ได้ จากการประเมิ น มาจัด ระดั บ สภาพปั จ จุบั น และความคาดหวังของ
ส่วนราชการในการบริหารจัดการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ตามแนวคิดของบลูม (Bloom, 1976) โดย
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ส่วนราชการที่มีสภาพปัจจุบัน/ความคาดหวัง ระดับสูง (ระดับ A) มีคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่
4.00 คะแนนขึ้นไป ส่วนราชการที่มีสภาพปัจจุบัน/ความคาดหวัง ระดับปานกลาง (ระดับ B) มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.00–3.99 คะแนน และส่วนราชการที่มีสภาพปัจจุบัน/ความคาดหวัง ระดับต่า (ระดับ C) มีคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ 0.00-2.99 คะแนน รายละเอียดแสดงตามตาราง 2 สาหรับค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNIModifide) ของ
การดาเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ รายละเอียดแสดงตามตาราง 1
ตาราง 1 สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและความคาดหวังในกระบวนการดาเนินการตามกรอบ EAF
ขั้นตอนการวางแผนการ
สภาพปัจจุบัน
ความคาดหวัง
ค่าดัชนี
ดาเนินงานตามกรอบ EAF 8 ขั้น 𝒙
̅ SD ระดับ 𝒙
̅
SD ระดับ ความต้องการจาเป็น
(PNIModifide)
1. การวิ เคราะห์ ค วามต้ อ งการ 2.69 0.93 C 3.97 0.86 B
0.322
กาลังคนคุณภาพ
2. การกาหนดหน่วยงานที่จะต้อง 2.74 1.05 C 3.95 0.93 B
0.306
เรียนรู้
3. การก าหนดสาระของการ 2.83 1.67 C 4.06 1.56 A
0.303
เรียนรู้
4 .การระบุตัวบ่งชี้พฤติกรรมที่จะ 2.86 1.10 C 3.81 0.97 B
0.249
ใช้วัด
5. การกาหนดระยะเวลาเรียนรู้ 2.72 0.94 C 3.83 0.90 B
0.290
งานที่เหมาะสม
6. การกาหนดผู้สอนงาน
2.71 1.16 C 3.94 1.013 B
0.312
7. การกาหนดวิธีการพัฒนา
2.95 0.98 C 4.10 1.05 A
0.280
8. การทบทวนกรอบ EAF
2.56 1.01 C 3.83 0.97 B
0.332

โครงการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์
(Experience Accumulation Framework : EAF)

3

4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

สภาพปัจจุบัน
ความคาดหวัง

ภาพประกอบ 1 สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและความคาดหวังในกระบวนการดาเนินการตามกรอบ EAF
เมื่อพิจารณาในสภาพปัจจุบันของขั้นตอนการวางแผนการดาเนินงานตามกรอบ EAF 8 ขั้นในการพัฒนา
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พบว่า ขั้นตอนการวางแผนการดาเนินงานตามกรอบ EAF ที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม
สภาพปัจจุบันสูงสูงสุด 3 ลาดับแรก พบว่าการกาหนดวิธีการพัฒนา (คะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 2.95 [ระดับ C])
รองลงมาคือ การระบุตัวบ่งชี้พฤติกรรมที่จะใช้วัดและการกาหนดสาระของการเรียนรู้ (คะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากับ
2.86 [ระดับ C] และ 2.83 [ระดับ C] ตามลาดับ) สาหรับสภาพที่คาดหวังของขั้นตอนการวางแผนการดาเนินงาน
ตามกรอบ EAF 8 ขั้นในการพัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พบว่า ขั้นตอนการวางแผนการดาเนินงาน
ตามกรอบ EAF ที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสภาพคาดหวังสูงสูงสุด 3 ลาดับแรก พบว่าการกาหนดวิธีการพัฒนา (คะแนน
รวมเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 [ระดับ A]) รองลงมาคือ การกาหนดสาระของการเรียนรู้ และการวิเคราะห์ความต้องการ
กาลังคนคุณภาพ (คะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 4.06 [ระดับ A] และ 3.97 [ระดับ A] ตามลาดับ) และเมื่อพิจารณาค่า
ดัชนีความต้องการจาเป็น พบว่า ขั้นตอนการวางแผนการดาเนินงานตามกรอบ EAF 8 ขั้นในการพัฒ นาระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 3 ลาดับแรก คือ การทบทวนกรอบ EAF การวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนคุณภาพ
และการกาหนดหน่วยงานที่จะต้องเรียนรู้ (PNIModifide เท่ากับ 3.332, 3.322, และ 3.306 ตามลาดับ)

ส่วนที่ 3 เจตคติตอ่ กรอบ EAF ของข้าราชการHiPPS
เมื่ อ พิ จ ารณาเจตคติ ต่ อ กรอบ EAF ของข้ าราชการผู้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ สู ง โดยรวม พบว่ า ข้ าราชการผู้ มี
ผลสัมฤทธิ์สูงเจตคติต่อกรอบ EAF มากที่สุด 3 แรก ได้แก่ กรอบ EAF จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของท่านได้จริง
แต่มิใช่เป็นปัจจัยในการกาหนดการเลื่อนตาแหน่งมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04) รองลงมา คือ การเลื่อน
ระดับตาแหน่ง ไม่ได้ขึ้นกับกรอบ EAF แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถและความเหมาะสมของท่านเองเป็นหลักมากกว่า
โครงการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์
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(คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.01) และการกาหนดตาแหน่งเป้าหมายการพัฒนา เช่น ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ หรือผู้บริหาร
เป็น ต้น จะช่วยทาให้การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพมีความเป็นระบบมากขึ้น (คะแนนเฉลี่ยเท่ากั บ 3.90)
ตามลาดับ ดังภาพประกอบ 2
1. การกาหนดตาแหน่งเป้าหมายการพัฒนา เช่น
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ หรือผู้บริหาร เป็นต้น จะช่วยทา
ให้การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพมีความเป็น
ระบบมากขึ้น
12. สาระและรูปแบบในการพัฒนาตามกรอบ EAF
5.000
2. กรอบ EAF จะช่วยให้ข้าราชการ HiPPS มีการ
สาหรับข้าราชการ HiPPS นั้นไม่แตกต่างจากการ
พัฒนาได้อย่างรอบด้าน (Well-Rounded) ได้จริง
4.000
พัฒนาข้าราชการทั่วไป
11. การมีกรอบ EAF จะช่วยจูงใจให้ข้าราชการ
HiPPS ได้พัฒนาศักยภาพตนเองและมีเป้าหมายชีวิต
การทางานมากขึ้น
10. ส่วนราชการไม่ได้ให้ความสาคัญกับกรอบ EAF
ดังนั้น การดาเนินการตามกรอบ EAF จึงไม่เป็น
ประโยชน์ต่อท่าน

3. ข้าราชการ HiPPS ที่ได้รับการพัฒนาครบตาม
กรอบ EAF จะช่วยให้ได้รับโอกาสในการเลื่อนระดับไป
จนถึงตาแหน่งเป้าหมาย

3.000
2.000
1.000

4. การเลื่อนระดับตาแหน่ง ไม่ได้ขึ้นกับกรอบ EAF แต่
ขึ้นอยู่กับความสามารถและความเหมาะสมของท่าน
เองเป็นหลักมากกว่า

0.000

9. ท่านมีความพร้อมในการพัฒนาและเพิ่มพูน
ประสบการณ์ตนเองให้ได้เป็นไปตามกรอบ EAF

5. กรอบ EAF จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของท่านได้
จริง แต่มิใช่เป็นปัจจัยในการกาหนดการเลือ่ นตาแหน่ง

8. กรอบ EAF เป็นกระบวนการพัฒนาที่สร้างความ
6. กรอบ EAF เป็นปัจจัยสาคัญยิง่ ในการช่วยให้ท่าน
ยุ่งยากและไม่สามารถปฏิบัติได้จริง ตามที่ระบุใน
ได้เลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
กรอบ EAF
7. กรอบ EAF จะทาให้ท่านประสบความสาเร็จใน
หน้าที่รับผิดชอบได้ตามเป้าหมาย

ภาพประกอบ 2 เจตคติต่อกรอบ EAF ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ส่วนที่ 4 การปฏิบัตติ ามกรอบ EAF รายบุคคล สาหรับข้าราชการ HiPPS
การดาเนินการตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคล เป็นการเขียนแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
รายบุคคลตามกรอบการสั่งสมประสอบการณ์จัดทาแยกตามตาแหน่งเป้าหมายที่ส่วนราชการกาหนด ซึ่งข้าราชการ
ผู้ ที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์สู งทุ ก คนจ าเป็ น ต้ องมี แ ผนดั งกล่ าว เพื่ อ เป็ น กรอบการพั ฒ นาตลอดระยะเวลาที่ อ ยู่ในระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง แผนพัฒนาตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคลจะมีการจัดทาขึ้นปีละหนึ่งครั้ง
โดยการจัดทาครั้งแรกจะเริ่มเมื่อบุคคลได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงแล้ว และหลังจาก
นั้นจะมีการทบทวนความก้าวหน้า และปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาเป็นรายปีต่อไป
เมื่อพิจารณาการปฏิบัติตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์รายบุคคล สาหรับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูงโดยรวม พบว่า ข้าราชการผู้ที่มีผลสั มฤทธิ์สูงได้มีการดาเนินการในการปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง มากที่สุ ด
(คะแนนเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.00) รองลงมา คือ การกาหนดวิธีการเรียนรู้/การพัฒ นา และการประเมินหาช่องว่างใน
การพัฒนา (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.55 และ 1.90 ตามลาดับ) ดังภาพประกอบ 3
โครงการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์
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การประเมินหาช่องว่างในการพัฒนา
4
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การปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

การกาหนดวิธีการเรียนรู้/การพัฒนา

ภาพประกอบ 3 การปฏิบัติตามกรอบ EAF รายบุคคล สาหรับข้าราชการ HiPPS

ส่วนที่ 5 การได้รับการสอนงาน สาหรับข้าราชการ HiPPS
เมื่อพิจารณาการได้รับการสอนงาน สาหรับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงโดยรวม พบว่า ข้าราชการ
ผู้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์สู งได้รั บ การสอนงานในขั้ น ที่ 3 การสนทนาเพื่ อ การสอนงาน ด้ านการะบุ ป ระเด็ น สู งมากที่ สุ ด
(คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.23) รองลงมาในขั้นที่ 3 การสนทนาเพื่อการสอนงาน ด้านการลงรายละเอียดของการ
พัฒนา (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.13) และในขั้นที่ 3 การสนทนาเพื่อการสอนงาน ด้านการสอนงานแบบกึ่งทางการ
หรือไม่เป็นทางการ (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.90) (ภาพประกอบ 4)
1. การกาหนดเป้าหมายของผลงานและเป้าหมาย
การพัฒนาของข้ าราชการ
3.5000
4. การติดตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและ
การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ

3.0000

2. การเก็บข้ อมูล

2.5000
2.0000
1.5000

3.5 การปิ ดการสอนงาน

1.0000

3.0 การสอนงานแบบกึ่งทางการหรื อไม่เป็ น
ทางการ

.5000
.0000

3.4 การสรุปแผนปฏิบตั ิการ

3.3 การลงรายละเอียดของการพัฒนา

3.1 การเปิ ดประเด็น

3.2 การระบุประเด็น

ภาพประกอบ 4 การได้รับการสอนงาน สาหรับข้าราชการ HiPPS
โครงการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์
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ส่วนที่ 6 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรค
จากวัตถุประสงค์ของโครงการในการเพื่อเตรียมผู้นาซึ่งมีคุณภาพและประสบการณ์ในจานวนที่เพียงพอ
ส าหรั บ การเป็ น นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง (Senior Executive Service) และผู้ เชี่ ย วชาญหรือ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ (Senior
Professional Service) แต่พบว่าสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการส่วนใหญ่ คือ
1) หน่วยงานไม่มีแผนการบริหารบุคลากรคุณภาพ และไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการ HiPPS
ซึ่งหน่ ว ยงานไม่ได้วางเส้ น ทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความต้องการที่ชัดเจนเกี่ยวกับกาลั งคนที่ กรม
ต้องการหรือในบางหน่วยงานไม่มี Mentor ที่ให้การสนับสนุนในการเรียนรู้ภายในองค์กร เช่น บางหน่วยงานผู้ที่
ได้รับหน้าที่สอนงานยังไม่เข้าใจระบบงานดีพอ ทาให้การสอนงานค่อนข้างหย่อน ให้ทางานประจามากกว่า และไม่
มี feed back กลับมา เป็นต้น
2) ผู้บ ริหารระดับสู ง/ระดับ กลาง/ระดับต้น ไม่ทราบ ไม่เข้าใจหรือไม่ให้ความส าคัญในระบบ HiPPS
และ"กรอบ EAF” ส่งผลให้ไม่มีกระบวนการพัฒนาข้าราชการ HiPPS ตามกรอบ EAF หรือ ไม่มีการดาเนินการจริง
ในบางหน่วยงาน ทาให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงขาดการสนับสนุนให้ HiPPS มีโอกาสทา/เรียนรู้งานที่ท้าทาย
หรือมีโอกาสเติบโตในสายงาน
3) กรอบ EAF บางกรอบถูกเขียนจากส่วนกลางที่ไม่ได้มีความรู้ในงานนั้นๆ อย่างแท้จริง จึงไม่สามารถ
สร้างกรอบที่ชัดเจนให้นาไปสู่การปฎิบัติอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะ
1) สานักงาน ก.พ. ควรมีการประเมินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิธีการดาเนินงานให้เกิด "ระบบ" ในแต่
ละกรม พร้อมทั้งเสนอแนะวิธการปรับปรุงการดาเนินงานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ในการติดตามกับหน่วยงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามแบบแผน และสร้างความเข้าใจให้ผู้ดูแลโครงการของแต่ละหน่วยงานมาก
ขึ้น เช่น สานักงาน ก.พ. ควรสุ่มตัวอย่างเอกสารหลักฐานการดาเนินการในบางหัวข้อให้ก่อให้เกิดการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องภายในองค์กรนั้นๆ
2) สานักงาน ก.พ. ควรเป็นผู้กาหนดแนวทางให้กรมที่ควรจะดาเนินการ สร้างความเข้าใจและให้ความรู้
กับผู้บริหารและหน่วยงานด้านการจัดหาพี่เลี้ยงเพื่อสอนงานมากขึ้น จานวน 2 ความคิดเห็น
3) ควรจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ HiPPs เพื่อรวบรวมปัญหา และแนวทางในการพัฒ นา
ระบบดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่หน่วยงานไม่ได้ให้ความสาคัญกับการหมุนเวียน HiPPS หน่วยงานไม่มี
แผนการดาเนินงานใดๆกับโครงการ HiPPS
4) การโอนย้ายหรือไปปฏิบัติราชการข้ามกรม เป็นสิ่งที่ดีสาหรับการพัฒนาข้าราชการระบบ HiPPS
5) ควรมีหลักสูตรพื้นฐานให้ HiPPS อย่างจริงจัง หรืออาจกาหนดให้สอบ Certificate ของหน่วยงาน
ภายนอก ที่มิใช่การสัมมนาทั่วๆไป แล้วถือว่าผ่านการอบรมแล้ว
6) การบริหาร HiPPS ควรจะต้องมี HiPPS เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารด้วย เพราะคนอื่นอาจเห็นว่า
ไม่ได้เป็นเรื่องที่ตนเองได้ประโยชน์ก็จึงไม่ได้ให้ความสนใจในการดาเนินการเท่าไหร่ และหลายครั้งกว่าจะได้เรื่องที่
เกี่ย วกับ การอบรม สั มมนา จาก ก.พ. ซึ่งส่ งผ่ านมายังกรมก็เกื อบจะหมดกาหนดระยะเวลาในการแจ้งความ
ประสงค์แล้ว
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ข้อเสนอแนะในมุมมองของผู้วิจัย
1. จากผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNIModifide) ของการดาเนินงานตามกรอบการสั่ง
สมประสบการณ์ 8 ขั้นตอน พบว่า ข้าราชการ HiPPS โดยรวมจาก 75 ส่วนราชการพบว่า ต้องการให้ผุ้บริหารและ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในระบบ HiPPS ของส่วนราชการตนเอง ควรจัดให้มีอย่างชัดเจนในลาดับแรกๆ คือ ส่วน
ราชการ 1) ต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการกาลังคนคุณภาพของส่วนราชการ 2) มี การทบทวนกรอบ EAF เป็น
ระยะ 3) มี การกาหนดตัวผู้ ส อนงานให้ กับ ข้าราชการ HiPPS ไว้อย่างชัดเจนทั้ งในหน่วยงานต้นสั งกัดและใน
หน่วยงานที่หมุนเวียนไป 4) ควรมีการกาหนดหน่วยงานที่จะต้องเรียนรู้ หรือหมุนเวียนไว้ให้อย่างชัดเจน และ 5)
ควรมีการร่วมกันกาหนดสาระของการเรียนรู้ที่ข้าราชการ HiPPS ควรมี ตามลาดับ
2. สานักงาน ก.พ. ควรมีการติดตามหรือศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการในการดาเนินการ
ตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ แต่ละขั้นตอนของส่วนราชการที่มีผลคะแนนของค่าดัชนีความต้องการจาเป็น
(PNIModifide) อยู่ในระดับสูง ๆ แสดงว่า มีความต้องการจาเป็นในการพัฒ นาสูงได้แก่ 1) สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 3) กรมประมง 4) กรมเจ้าท่า 5) สานัก
ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม 6) กรมการข้ าว 7) กรมสรรพากร 8) ส านั ก งบประมาณ 9) กรมศิ ล ปากร และ 10)
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. จากผลคะแนนเจตคติต่อกรอบ EAF ของข้าราชการ HiPPS ในประเด็นที่เป็นเจตคติ เชิงลบ ได้แก่ 1)
กรอบ EAF ที่เป็นกระบวนการพัฒนาที่สร้างความยุ่งยากและไม่สามารถปฏิบัติได้จริงตามที่ระบุในกรอบ EAF 2)
ส่ว นราชการไม่ได้ให้ ความส าคัญ กับ กรอบ EAF และ 3) สาระและรูปแบบในการพัฒ นาตามกรอบ EAF ที่ไม่
แตกต่างจากการพัฒนาข้าราชการทั่วไป ถ้าผลคะแนนอยู่ในระดับสูงสุด แสดงว่า มุมองข้าราชการ HiPPS ที่รับรู้ว่า
ในส่วนราชการนั้น มีความรู้สึกไม่ค่อยชอบระบบ ไม่ค่อยเห็นประโยชน์และคุณค่าของการดาเนินการตามกรอบการ
สั่งสมประสบการณ์ ในส่วนราชการตนเอง ดังนั้น สานักงาน ก.พ. ควรจัดให้มี การเข้าถึงข้าราชการ HiPPS ของ
ส่วนราชการนั้น เพื่อการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือจัดกิจกรรมให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนราชการ
นั้นเห็นความสาคัญและเห็นประโยชน์ของการดาเนินการตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ ทั้งนี้ส่วนราชการที่มี
คะแนนเจตคติเชิงลบต่อกรอบ EAF ในลาดับต้น ๆ ได้แก่ กรมศิลปากร กรมการข้าว สานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ส านักปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมการจัดหางาน
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สานักงานสถิติแห่งชาติ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมวิทยาศาสตร์บริการ
4. จากผลคะแนนเจตคติต่อกรอบ EAF ของข้าราชการ HiPPS ในประเด็นที่เป็นเจตคติ เชิงบวก เช่น
กรอบ EAF ช่วยให้ข้าราชการ HiPPS มีการพัฒนาได้อย่างรอบด้าน ได้กาหนดตาแหน่งเป้าหมายการพัฒนา ทาให้
ข้าราชการ HiPPS ที่ได้รับการพัฒนาครบตามกรอบ EAF สามารถช่วยให้ไปสู่ความสาเร็จได้ และมีความเข้าใจดีว่า
การเลื่ อ นระดับ ตาแหน่ ง ไม่ ได้ขึ้น กับ กรอบ EAF แต่ ขึ้น อยู่กับ ความสามารถและความเหมาะสมเป็ น หลั ก ซึ่ ง
ข้าราชการ HiPPS ในส่วนราชการที่มีระดับคะแนนเจตคติเชิงบวกอยู่ในระดับสูง เหล่านี้ควรได้รับการชื่นชมให้เป็น
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ผู้ถ่ายทอดความคิดเห็นต่อกรอบ EAF ให้กับข้าราชการ HiPPS ที่มีเจตคติเชิงลบ หรือให้กับ ข้าราชการ HiPPS ที่
เข้ามาใหม่ ได้แก่ ส่วนราชการ กรมการขนส่งทางบก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมโยธาธิการและผังเมือง กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.) สานักงานปลั ดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ สานั กงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นต้น
5. จากผลคะแนนการดาเนินการ ที่พบว่า มีการนากรอบ EAF ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มาก
ที่สุด รองลงมา คือ นาไปกาหนดวิธีการเรียนรู้และการพัฒนา และนาไปประเมินหาช่องว่างในการพัฒนาได้ ดังนั้น
สานักงาน ก.พ. จึงควรชื่นชมและจัดให้ส่วนราชการที่ดาเนินการได้ดีเป็นส่วนราชการต้นแบบในการนากรอบ EAF
ไปปรับใช้ได้ดีและเกิดประโยชน์ได้ ได้แก่ สานักงานงบประมาณ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6. การได้รับการสอนงาน สาหรับข้าราชการ HiPPS พบว่า วิธีการสอนงานที่มีการดาเนินการมากที่สุดคือ
มีการะบุประเด็น ของการสอนงานไว้อย่างชัดเจน และใช้การสนทนาเพื่อการสอนงานโดย มีการลงรายละเอียด
ของการพัฒนาและใช้วิธีสอนงานแบบกึ่งทางการหรือไม่เป็นทางการ นับได้ว่าเป็นวิธีการสอนงานที่ดี
7. ส่วนราชการควรมีแผนการบริหารบุคลากรและนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการ HiPPS ด้วยการ
ดาเนินการสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลกับหน่วยงานโดยเฉพาะ ปัญหาด้านการจัดหาพี่เลี้ยงเพื่อ การสอนงาน
ให้กับข้าราชการ HiPPS เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของข้าราชการ HiPPS ให้สามารถทาประโยชน์เพื่อองค์กรได้มากขึ้น
8. สานักงาน ก.พ. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาเงื่อนไขของการติดตาม
และประเมินการดาเนินงานตามกรอบ EAF ในกรณีตัวอย่าง ส่วนราชการที่ควรได้รับเป็น Best Practice ในการนา
กรอบ EAF ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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