
 

 

 

บทที ่1 

บทน ำ 
 

 
1. ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

ในปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก อาทิ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอ้ม และ
การเมือง ส่งผลให้องค์กรไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชน จ าเป็นจะต้องมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์
รูปแบบการบริหารงาน ระบบการท างาน ตลอดจนวิธีการต่างๆ ทั้ งน้ีเพื่อปรับตัวให้ทันต่อ
สถานการณ์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลาโดยไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้

ทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นกุญแจส าคญัขององค์กรประการหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบ ดงันั้นองคก์ร
จึงต้องหันกลับมาให้ความส าคัญกับการพฒันาทรัพยากรมุนษย์ ซ่ึงเป็นทรัพยากรทางปัญญา 
(Intellectual Capital) ท่ีสามารถดึงศกัยภาพออกมาใชอ้ยา่งไร้ขีดจ ากดั เพื่อการคาดคะเนแห่งอนาคต 

(Foresight) ในการวางแผนและการป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน โดยกระตุน้ให้เกิดแนวคิดใหม่และ
มุมมองใหม่ๆ เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์นวตักรรม (Innovation) ให้เกิดข้ึนในองค์กร ซ่ึงจะเป็น
แรงผลกัดนัในการเปล่ียนแปลงองคก์รสู่การแข่งขนัและเกิดการพฒันาไปสู่อนาคต 

กรมบญัชีกลางมีภารกิจเก่ียวกบัการวางกรอบหลกัเกณฑ์กลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบติั 
ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าดา้นการเงิน การคลงั การบญัชี การตรวจสอบภายในและการพสัดุ
ภาครัฐ แต่ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาภารกิจต่างๆไดพ้ฒันาและมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบติังานใน
หลายด้าน ซ่ึงภารกิจต่างๆมีผลกระทบต่อการปฏิบติัของส านักงานคลังจงัหวดั ส านักงานคลัง
จงัหวดัจึงได้มีการปรับบทบาทภารกิจใหม่ให้สอดรับกับทิศทางการบริหารงานปัจจุบันของ
กรมบญัชีกลาง ประกอบกบักระทรวงการคลงัมีนโยบายสร้างการเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนภายใน
หน่วยงานสังกดักระทรวงการคลงั เพื่อผลกัดนัให้เกิดการปฏิบติัราชการท่ีมีประสิทธิภาพและเพิ่ม
ศกัยภาพในการให้บริการประชาชน ด้วยมาตรฐานในระดบัเดียวกนักบัองค์กรภาคเอกชนชั้นน า
ระดบัประเทศภายใตก้รอบแนวทางการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ใหม่ของการบริหารจดัการองคก์ร
ของกระทรวงการคลงัเพื่อน าไปสู่องคก์รแห่งนวตักรรม (ส านกังานคลงัจงัหวดัอุดรธานี, 2559) 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว การพฒันาองค์กรเพื่อให้ตอบสนองต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงต่างๆ
นั้น ทรัพยากรมุษย์ถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างยิ่งท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนให้องค์กรสามารถบรรลุถึง
วตัถุประสงค์ท่ีวางไวไ้ด ้ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะน าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสุนทรียสาธกซ่ึง
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาองคก์รเชิงบวกมาใชใ้นการพฒันาองคก์ร 
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2. วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพื่อคน้หาปัจจยัในการพฒันาองคก์ร 

2.2 เพื่อน าปัจจยัท่ีคน้พบมาออกแบบกระบวนการในการจดักิจกรรม 

2.3 เพื่อประเมินผลการพฒันาของบุคลากร 

 

3. ขอบเขตของกำรศึกษำ 
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคู่กบัการปฏิบติัการ (Action Research) 

โดยท่ีมาของแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์โดยการคน้หาประสบการณ์เชิงบวกเก่ียวกบั
ความส าเร็จท่ีภาคภูมิใจมากท่ีสุด จากการตั้ งค  าถามตามหลักของกระบวนการสุนทรียสาธก 
(Appreciative Inquiry) กับผู ้บริหารระดับสูงในสังกัดกรมบัญชีกลางจ านวน 30 คน ซ่ึงเป็น
บุคคลภายนอกองค์กร จากนั้นน าเอาขอ้มูลประสบการณ์เชิงบวกท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาท าการ
วิเคราะห์หาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น เพื่อน ามาออกแบบกระบวนการในการ
จดักิจกรรมพฒันาองค์กรต่อไป โดยมีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน ถึงวนัท่ี 21 

กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 

4. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

4.1 กระตุน้ความคิดให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั สร้างความสุขภายในองค์กร และเพื่อสร้าง
ความผูกพนัให้บุคลากรมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั สามารถประสานการท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

4.2 เป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้สนใจในการศึกษาการพฒันาองคก์รเชิงบวก 

 

5. นิยำมศัพท์เฉพำะ 

5.1 การพฒันาองคก์รเชิงบวก หมายถึง การพฒันาองคก์รท่ีมุ่งเนน้การสืบคน้เร่ืองราวดีๆท่ี
เกิดข้ึน แลว้น าเร่ืองราวเหล่านั้นมาขยายผลเพื่อใหเ้กิดการพฒันา 

5.2 สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) หมายถึง กระบวนการศึกษาคน้หาร่วมกนั เพื่อ
คน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดใน ตวัคน ในองคก์ร หรือของโลกท่ีอยูร่อบตวัเรา สุนทรียสาธกเป็นกระบวนการ
คน้หาอยา่งเป็นระบบวา่อะไรเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ระบบด าเนินไปอย่างดีท่ีสุด โดยเฉพาะเม่ือ
ระบบนั้นสามารถบรรลุซ่ึงประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นดา้นวตัถุ ดา้นจิตใจ ดา้นความเป็นอยู่
ร่วมกนั ดา้นความสัมพนัธ์ หรืออะไรท่ีเก่ียวกบัมนุษยก์็ตาม ผา่นการใชศิ้ลปะของการถามค าถามท่ี
น าไปสู่การส่งเสริมใหร้ะบบมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะพฒันาไปสู่ศกัยภาพสูงสุด 
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5.3 ผูบ้ริหารระดบัสูง หมายถึง ผูบ้ริหารระดบัสูงในสังกดักรมบญัชีกลาง ซ่ึงประกอบไป
ด้วย 1) อธิบดีกรมบัญชีกลาง 2) ท่ีปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 3) รองอธิบดี
กรมบญัชีกลาง 4) ผูอ้  านวยการส านกั ส านกัก ากบัและพฒันาการตรวจสอบภาครัฐ 5) ท่ีปรึกษาดา้น
พฒันาบุคลากรของกรมบญัชีกลาง 6) คลงัเขต 7) คลงัจงัหวดั 

5.4 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม หมายถึง บุคลากรของส านกังานคลงัจงัหวดัอุดรธานี 
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11.2 โครงสร้ำงองค์กร (Organization Structure) 
 

 
ภำพที ่8 โครงสร้างองคก์ร 

ทีม่ำ: ส านกังานคลงัจงัหวดัอุดรธานี (2559) 
 

12. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ (Research Framework)  
 

 
ภำพที ่9 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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บทที ่3 

วธิีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 

 

การศึกษาเร่ือง การพฒันาองค์กรเชิงบวก กรณีศึกษา ส านักงานคลังจงัหวดัอุดรธานี เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคู่กับการปฏิบัติการ (Action Research) มี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1) ค้นหาปัจจัยในการพัฒนาองค์กร 2) เพื่อน าปัจจัยท่ีค้นพบมาออกแบบ
กระบวนการในการจดักิจกรรม 3) เพื่อประเมินผลการพฒันาของบุคลากร โดยมีวิธีการด าเนินการ
ศึกษาดงัน้ี 

 

1. ระเบียบวธีิกำรศึกษำ 

เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคู่กบัการปฏิบติัการ(Action Research) 

โดยใชว้ิธีการศึกษาตามหลกัของสุนทรียสาธก (4-D Cycle) ร่วมกบัการน าแนวคิดและทฤษฎีอ่ืนๆ
มาประยุกตใ์ช ้ไดแ้ก่ สภากาแฟ (World Café) สัตวส่ี์ทิศ (Mind Literacy) จุดพลิกผนั (The Tipping 

Point) ทฤษฎียู (Theory U) และรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค (Kirkpatrick's Four-Level 

Training Evaluation Model) 

 
2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และสุ่มตวัอย่างแบบไม่ไดใ้ช้
ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ คือ ผูบ้ริหาร
ระดับสูง (Maven) จ  านวน 30 คน ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกองค์กรและเป็นบุคคลต้นแบบท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี 

 

3. ข้อมูลทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล ไดแ้ก่  
3.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูง โดยการตั้งค  าถาม

แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured) 

3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ และงานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4. วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจากภายนอกองคก์รท่ีท าการศึกษา ผา่นทาง
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีและท าการบนัทึกเสียงในขณะท าการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการตั้งค  าถามตาม
หลกัการของสุนทรียสาธกเพื่อคน้หาประสบการณ์เชิงบวกท่ีดีท่ีสุด จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์มาท าการถอดเทปและท าการวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะน ามาใช้ในการ
ออกแบบกระบวนการในการจดักิจกรรมต่อไป 

 

5. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดด้ าเนินการศึกษาตามหลกัของสุนทรียสาธก (4D-Cycle) ซ่ึงมีรายละเอียด
แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดงัน้ี 

5.1 กระบวนการคน้หา (Discovery) เป็นกระบวนการคน้หาประสบการณ์เชิงบวกท่ีดีท่ีสุด 
เก่ียวกบัความส าเร็จท่ีภาคภูมิใจ คน้หาศกัยภาพ คน้หาช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดในตวับุคคลหรือองค์กร 
เพื่อใหท้ราบถึงสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดช่วงเวลาดีๆ ไม่วา่สาเหตุท่ีเกิดข้ึนนั้นจะเกิดข้ึนเม่ือไหร่ก็ตาม โดย
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามหลกัการของสุนทรียสาธก คือ การตั้งค  าถามเชิงบวกแบบปลายเปิด ซ่ึง
ค าถามและวธีิสรุปขอ้มูลมี ดงัน้ี 

 5.1.1 ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี
ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรครับ อยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟัง
หน่อยครับ? 

 5.1.2 เม่ือไดท้  าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาตามค าถามดงักล่าวแล้ว ผู ้
ศึกษาจึงไดน้ าเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ทั้งหมด มาท าการวิเคราะห์ค าตอบตามความถ่ี เพื่อ
สรุปปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วม (Convergences) คือ ปัจจยัท่ีมีความถ่ีตั้งแต่สองขั้นไป และปัจจยัท่ีเป็นจุด
โดดเด่น (Divergences) คือ ปัจจยัท่ีมีความถ่ีเพียงแค่หน่ึง (รายละเอียดการสัมภาษณ์สามารถดูได้
จากภาคผนวก ก) 

5.2 กระบวนการสร้างฝัน (Dream) เป็นขั้นตอนการน าเอาปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและปัจจยัท่ีเป็น
จุดโดดเด่นท่ีคน้พบจากการสรุปผลการสัมภาษณ์ น ามาท าการวาดฝันหรือก าหนดทิศทางท่ีองคก์ร
ควรจะเป็น เพื่อเป็นการตอบสนองต่อส่ิงท่ีคน้พบ ถึงความเป็นไปไดข้ององค์กร และส่ิงท่ีองค์กร
อยากจะใหเ้กิดข้ึนในอนาคต 

5.3 กระบวนการออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนในการออกแบบกระบวนการในการจดั
กิจกรรมเพื่อพฒันาองค์กร ซ่ึงในขั้นตอนน้ีผูศึ้กษาไดน้ าเอาแนวคิดและทฤษฎีอ่ืนๆมาประยุกต์ใช้
เป็นเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) สภากาแฟ (World Café) สัตวส่ี์ทิศ 
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(Mind Literacy) จุดพลิกผนั (The Tipping Point) และทฤษฎียู (Theory U) เพื่อท าให้ส่ิงท่ีวาดฝันไว้
เป็นจริงข้ึน 

5.4 กระบวนการด าเนินการ (Destiny) เป็นขั้นตอนในการน าเอากิจกรรมท่ีไดอ้อกแบบไว ้มา
ด าเนินการสู่การปฏิบติัจริง เพื่อพฒันาองค์กรให้ประสบความส าเร็จตามท่ีไดว้าดฝันไว ้โดยการ
ประยุกต์ใชรู้ปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค (Kirkpatrick's Four-Level Training Evaluation 

Model) มาเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการพฒันาของบุคลากรหลงัจากท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ซ่ึง
ขั้นตอนในการประเมินผลจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดงัต่อไปน้ี 

 5.4.1 ช่วงท่ี 1 ในขั้นตอนการประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction) และในขั้นตอน
การประเมินการเรียนรู้ (Learning) จะท าการประเมินผลทนัทีหลงัจากด าเนินกิจกรรมแลว้เสร็จ 

 5.4.2 ช่วงท่ี 2 ในขั้นตอนการประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปหลงัการอบรม (Behavior) 

และในขั้นตอนการประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนต่อองค์กร (Results) จะท าการติดตามประเมินผลโดย
การสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกคน หลงัจากด าเนินกิจกรรมผา่นไปแลว้ 20 วนั (เหตุผลท่ีผูศึ้กษา
ท าการประเมินผลในสองขั้นตอนน้ีเพียงแค่ 20 วนั เน่ืองจากมีระยะเวลาในการท าการศึกษาท่ีจ ากดั) 
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บทที ่4 

ผลกำรศึกษำ 
 

 

การศึกษาเร่ือง การพัฒนาองค์กรเชิงบวก กรณีศึกษา ส านักงานคลังจังหวัดอุดรธานี                
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคู่กบัการปฏิบติัการ (Action Research) มี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1) ค้นหาปัจจยัในการพฒันาองค์กร 2) เพื่อน าปัจจยัท่ีค้นพบมาออกแบบ
กระบวนการในการจดักิจกกรม 3) เพื่อประเมินผลการพฒันาของบุคลากร โดยผูศึ้กษาไดท้  าการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกองคก์ร (Maven) จ านวน 30 คน เพื่อให้ทราบถึง
ประสบการณ์เชิงบวกเก่ียวกับความส าเร็จท่ีภาคภูมิใจมากท่ีสุด จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ มาท าการวเิคราะห์หาปัจจยัในการพฒันาองคก์รท่ีเป็นจุดร่วม (Convergences) และปัจจยั
ในการพฒันาองค์กรท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergences) เพื่อน ามาวาดฝันถึงส่ิงท่ีองค์กรควรจะเป็น
และออกแบบกระบวนการในการจดักิจกรรมเพื่อให้ตอบสนองต่อส่ิงท่ีไดท้  าการวาดฝันไว ้พร้อม
กบัน ารูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค (Kirkpatrick's Four-Level Training Evaluation Model) 

มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการพฒันาของบุคลากร โดยผูศึ้กษาไดจ้ดัเรียงล าดบัผลการศึกษา
ตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

 

1. กระบวนกำรค้นหำ (Discovery) 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูง สามารถสรุปส่ิงท่ีคน้พบเป็นปัจจยั

ในการพฒันาองคก์รท่ีเป็นจุดร่วม (Convergences) และปัจจยัในการพฒันาองคก์รท่ีเป็นจุดโดดเด่น 
(Divergences) ไดด้งัน้ี (รายละเอียดการสัมภาษณ์สามารถดูไดจ้ากภาคผนวก ก) 

 

ตำรำงที ่2 แสดงปัจจยัในการพฒันาองคก์รท่ีเป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่น 

ปัจจัยในกำรพฒันำองค์กรทีเ่ป็นจุดร่วม ควำมถี่ 
การท างานเป็นทีม 14 

การแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา 11 

ความพยายาม 9 

ความมุ่งมัน่ 9 

ความริเร่ิมคิดสร้างสรรค ์ 5 
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ตำรำงที ่2 แสดงปัจจยัในการพฒันาองคก์รท่ีเป็นจุดร่วมและจุดโดดเด่น (ต่อ) 

ปัจจัยในกำรพฒันำองค์กรทีเ่ป็นจุดร่วม ควำมถี่ 
ความซ่ือสัตยสุ์จริต 4 

การเรียนรู้ร่วมกนั 2 

การสอนงาน 2 
การไดรั้บการใหค้วามรู้หรือการไดรั้บค าช้ีแนะจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

2 

การไดรั้บการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 2 
เรียนรู้จากความผิดพลาด 2 

การวางแผนท่ีดี 2 
มีภาวะผูน้ า 2 

ปัจจัยในกำรพฒันำองค์กรทีเ่ป็นจุดโดดเด่น ควำมถี่ 
มีผลงานในเชิงประจกัษเ์ป็นรูปธรรม 1 
การมีเป้าหมายท่ีชดัเจน 1 
การไดรั้บการสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงาน 1 
การใหบ้ริการโดยการติดตามสอบถามและติดตาม
ประเมินผล 

1 

การใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละโปร่งใส 1 
ทศันคติ 1 

รวม 72 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัในการพฒันาองค์กรจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน 
จะเห็นไดว้่าผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นท่ีเป็นจุดร่วม (Convergences) อยู่ 13 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) 

การท างานเป็นทีม 2) การแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา 3) ความพยายาม 4) ความ
มุ่งมัน่ 5) ความริเร่ิมคิดสร้างสรรค ์6) ความซ่ือสัตยสุ์จริต 7) การเรียนรู้ร่วมกนั 8) การสอนงาน 9) 

การไดรั้บการใหค้วามรู้หรือการไดรั้บค าช้ีแนะจากผูบ้งัคบับญัชา 10) การไดรั้บการช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั 11) เรียนรู้จากความผิดพลาด 12) การวางแผนท่ีดี 13) มีภาวะผูน้ า โดยเรียงล าดบัจากความ
ความคิดเห็นท่ีเหมือนกนัมากท่ีสุดไปหาความคิดเห็นท่ีนอ้ยท่ีสุด และปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่นอยู ่ 6 

ประเด็น ไดแ้ก่ 1) มีผลงานในเชิงประจกัษเ์ป็นรูปธรรม 2) การมีเป้าหมายท่ีชดัเจน 3) การไดรั้บการ
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สนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงาน 4) การให้บริการโดยการติดตามสอบถามและติดตามประเมินผล 5) 

การใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละโปร่งใส 5) ทศันคติ 

จากขอ้คน้พบดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงได้น าเอาปัจจยัในการพฒันาองค์กรท่ีเป็นจุดร่วมท่ีมีความถ่ี
มากท่ีสุดในอนัดบัท่ี 1 คือ การท างานเป็นทีม และอนัดบัท่ี 2 คือ การแสวงหาความรู้และพฒันา
ตนเองอยูต่ลอดเวลา และปัจจยัในการพฒันาองคก์รท่ีเป็นจุดโดดเด่นท่ีมีความถ่ีเพียงแค่หน่ึง แต่ผู ้
ศึกษาเล็งเห็นวา่ปัจจยัจุดโดดเด่นท่ีคน้พบน้ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งท่ีควรจะน ามาขยายผลในขั้นตอน
ถดัไป ได้แก่ ทศันคติ การให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์และโปร่งใส และการให้บริการโดยการ
ติดตามสอบถามและติดตามประเมินผล 

 

2. กระบวนกำรสร้ำงฝัน (Dream) 
จากการสรุปผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผูศึ้กษาจึงไดน้ าเอาปัจจยัในการพฒันาองค์กรท่ีเป็นจุด

ร่วมและปัจจยัในการพฒันาองค์กรท่ีเป็นจุดโดดเด่นท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขั้นตอนก่อนหน้าน้ี น ามาท า
การวาดฝันร่วมกบัวสิัยทศัน์หลกัขององคก์ร ดงัน้ี 

ส านกังานคลงัจงัหวดัอุดรธานี เป็นหน่วยท่ีก ากบัดูแลการใช้จ่ายเงินของรัฐให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและมีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจจังหวดั ควบคู่ไปกับการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์สร้างสรรคที์มงาน และบริการดว้ยความประทบัใจ 

 

3. กระบวนออกแบบ (Design) 
เม่ือไดท้  าการวาดฝันถึงภาพลกัษณ์เชิงบวกท่ีอยากจะให้เกิดข้ึนกบัองค์กรแลว้ ในขั้นตอนน้ีผู ้

ศึกษาไดน้ าเอาปัจจยัในการพฒันาองค์กรท่ีเป็นจุดร่วม คือ 1) การท างานเป็นทีม 2) การแสวงหา
ความรู้และพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา และปัจจยัในการพฒันาองค์กรท่ีเป็นจุดโดดเด่น คือ 1) 

ทศันคติ 2) การให้บริการดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละโปร่งใส 3) การให้บริการโดยการติดตามสอบถาม
และติดตามประเมินผล น ามาเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรม เพื่อท าให้ส่ิงท่ีไดท้  าการวาดฝัน
ไวเ้ป็นจริงข้ึน ซ่ึงรายละเอียดกิจกรรมมีดงัต่อไปน้ี 

 

ตำรำงที ่3 กิจกรรมสุนทรียสาธกกบัการเปล่ียนแปลงเชิงบวก 

ช่ือกจิกรรม สุนทรียสาธกกบัการเปล่ียนแปลงเชิงบวก 

วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมรู้จกักบัเคร่ืองมือในการพฒันาองคก์รเชิงบวกและ
สามารถน าเคร่ืองมือน้ีไปใชใ้นการพฒันาตนเอง พฒันางาน และพฒันา
องคก์รร่วมกนั 
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ตำรำงที ่3 กิจกรรมสุนทรียสาธกกบัการเปล่ียนแปลงเชิงบวก (ต่อ) 
ช่ือกจิกรรม สุนทรียสาธกกบัการเปล่ียนแปลงเชิงบวก 
วธีิกำรด ำเนินกำร ภาคทฤษฎี บรรยายเก่ียวกบัสุนทรียสาธก พร้อมยกกรณีตวัอยา่งของการน า

สุนทรียสาธกไปใชใ้นการพฒันาองคก์ร เพื่อใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึน  
ภาคปฏิบติั ด าเนินการโดยการจดักระบวนการเรียนรู้ เพื่อสืบคน้
ประสบการณ์เชิงบวกท่ีดีท่ีสุดผา่นรูปแบบของ World Café โดยใหผู้เ้ขา้ร่วม
กิจกรรมทุกคนเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นใหค้รบทุกคาเฟ่ตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ 
คาเฟ่ท่ี 1 ใหท้่านนึกถึงตอนท่ีท่านไปใชบ้ริการธุรกิจอะไรก็ได ้แลว้ท่านรู้สึก
ประทบัใจมากท่ีสุดจนถึงขั้นตอ้งบอกต่อ เหตุการณ์ตอนนั้นเป็นอยา่งไร 
อยากใหช่้วยเล่าใหฟั้งหน่อย? คาเฟ่ท่ี 2 ใหท้่านนึกถึงตอนท่ีท่านท างานเสร็จ
ก่อนก าหนด จุดเปล่ียนท่ีท าใหง้านในคร้ังนั้นส าเร็จเป็นอยา่งไร? 

วนัที ่/ เวลำ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559  เวลา 13.00-18.00 น. 
 

ตำรำงที ่4 กิจกรรมรู้จกัตน เขา้ใจผูอ่ื้น พฒันาการท างานร่วมกนั 

ช่ือกจิกรรม กิจกรรมรู้จกัตน เขา้ใจผูอ่ื้น พฒันาการท างานร่วมกนั 

วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมรู้จกัตนเอง และเพื่อนร่วมงาน วา่เป็นกลุ่มคน
ประเภทไหน เพื่อท่ีจะไดพ้ฒันาการส่ือสาร พฒันาการท างานร่วมกนั เขา้ใจ
ซ่ึงกนัและกนัมากยิง่ข้ึน น ามาสู่การท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข รวมไปถึง
รู้จกัจุดแขง็และจุดอ่อนของตนเอง เพื่อจะไดพ้ฒันาตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน 

วธีิกำรด ำเนินกำร ภาคทฤษฎี บรรยายเก่ียวกบัทฤษฎีสัตวส่ี์ทิศ พร้อมทั้งยกตวัอยา่งพฤติกรรม
ของแต่ละประเภทผา่นมุมมองการใชชี้วติประจ าวนั การท างาน และการมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ 

ภาคปฏิบติั ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มตามกลุ่มคนทั้ง 4 ประเภท หลงัจาก
นั้นร่วมกนัระดมสมอง และส่งตวัแทนของแต่ละกลุ่มออกมาแสดงความ
คิดเห็นเป็นรอบๆ ต่อสถานการณ์ต่างๆท่ีจดัข้ึน ไดแ้ก่ บริการท่ีชอบท่ีสุด 

การส่ือสาร การท างานร่วมกนัไดดี้ท่ีสุด พูดอยา่งน้ีทุ่มใหเ้ลย ประโยคเด็ดพูด
อยา่งน้ีซ้ือเลย ตอนท่ีฉลาดข้ึน และการพฒันาตนเอง เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วม
กิจกรรมเขา้ใจตนเอง และเขา้ใจผูอ่ื้นมากยิง่ข้ึน 

วนัที ่/ เวลำ วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2559  เวลา 09.00-12.00 น. 
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ตำรำงที ่5 กิจกรรมสามคนไม่ธรรมดา 
ช่ือกจิกรรม สามคนไม่ธรรมดา 
วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมรู้จกักบัสามคนไม่ธรรมดา ผูซ่ึ้งจะช่วยแกไ้ขปัญหา

ในเวลาท่ีตนเองหาทางแกไ้ขปัญหาไม่ได ้ไม่วา่จะในเร่ืองของการท างาน 
เร่ืองชีวติส่วนตวั เป็นตน้ ให้สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งราบร่ืน 

วธีิกำรด ำเนินกำร ภาคทฤษฎี บรรยายเก่ียวกบัสามคนไม่ธรรมดา  
ภาคปฏิบติั ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมออกมาน าเสนอวา่สามคนไม่ธรรมดาของ
ตนเองเป็นใคร ทั้งภายในองคก์ร และภายนอกองคก์ร พร้อมกบัอธิบายวา่
บุคคลเหล่านั้นเขาช่วยแกปั้ญหาอยา่งไรบา้ง และใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมร่วม
ออกคะแนนเสียงวา่ในองคก์รใคร คือ ผูเ้ช่ือมโยง ผูรู้้ และนกัขาย   

วนัที ่/ เวลำ วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2559  เวลา 13.00-14.00 น. 
 

ตำรำงที ่6 กิจกรรมกา้วพน้กบัดกัความคิด คน้พบปัจจุบนั ร่วมสร้างสรรคอ์นาคต 

ช่ือกจิกรรม กา้วพน้กบัดกัความคิด คน้พบปัจจุบนั ร่วมสร้างสรรคอ์นาคต 

วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรม สร้างสรรค ์ทบทวน คน้หาความเช่ือดีๆ ความรู้ดีๆ 
ในตนเอง เพื่อน าไปสู่การสร้างการเปล่ียนแปลงดีๆร่วมกนั ทั้งในระดบั
บุคคล และในระดบัองคก์รต่อไป  

วธีิกำรด ำเนินกำร ภาคทฤษฎี บรรยายเก่ียวกบัทฤษฎีย ู

ภาคปฏิบติั ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมจบัคู่ผลดักนัเล่าเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความ
ภาคภูมิใจหรือความส าเร็จหรือเร่ืองอะไรก็ไดท่ี้ตอ้งการจะเล่า โดยคนท่ีเป็น
ผูฟั้งจะตอ้งฟังแบบหอ้ยแหวน ไม่ตดัสิน ไม่ขดัจงัหวะ และไม่พยายาม
เปล่ียนเร่ืองในขณะท่ีคู่สนทนาก าลงัเล่า ตอ้งฟังอยา่งเดียว ฟังดว้ยจิตใจท่ีวา่ง
เปล่า ฟังอยา่งมีความสุข เป็นเวลา 30 นาที หลงัจากนั้นออกมาน าเสนอวา่ 
ชอบเร่ืองอะไรท่ีคู่สนทนาพูด ความเช่ือเดิมขอ้มูลเดิมของตวัเราคืออะไร 
เม่ือยอ้นกลบัมาดูงานของเรามาดูตวัเราแลว้เราเห็นอะไร อยากเอาความรู้
ใหม่ความเช่ือใหม่ไปพฒันาตวัเองในมุมไหนและสร้างสรรคอ์ะไรร่วมกนั 

วนัที ่/ เวลำ วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2559  เวลา 14.00-17.00 น. 
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4. กระบวนกำรด ำเนินกำร (Destiny) 
เม่ือผูศึ้กษาไดน้ ากิจกรรมท่ีออกแบบไวใ้นขั้นตอนของกระบวนการออกแบบ (Design) มา

ด าเนินการสู่การปฏิบติัจริง เพื่อพฒันาองคก์รให้ประสบความส าเร็จตามท่ีไดว้าดฝันไวแ้ลว้ ต่อมาผู ้
ศึกษาจึงไดท้  าการสรุปผลท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม ท่ีจดัข้ึนในวนัท่ี 1-2 กรกฎาคม 
และท าการสรุปผลการพฒันาของบุคลากรหลงัจากท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยไดป้ระยุกตใ์ชรู้ปแบบ
การประเมินของเคิร์กแพทริค (Kirkpatrick's Four-Level Training Evaluation Model) มาเป็น
เคร่ืองมือในการวดัระดบัการพฒันา ซ่ึงการประเมินผลการพฒันาน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงท่ี 

1 จะเป็นการประเมินผลในระดบัของการประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction) และการเมินการ
เรียนรู้ (Learning) ซ่ึงทั้งสองขั้นตอนน้ีจะท าการประเมินผลทนัทีหลงัจากด าเนินกิจกรรมแลว้เสร็จ 
ส่วนในช่วงท่ี 2 ในขั้นตอนของการประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปหลงัการอบรม (Behavior) และ
การประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนต่อองค์กร (Results) ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการติดตามประเมินผลโดยการ
สัมภาษณ์ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกคน หลงัจากด าเนินกิจกรรมผา่นไปแลว้ 20 วนั ซ่ึงสามารถสรุปผล
ทั้งหมดไดด้งัน้ี 

 

ตำรำงที ่7 สรุปผลการด าเนินกิจกรรมในวนัท่ี 1-2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  

กจิกรรม ผลกำรด ำเนินกจิกรรม 

สุนทรียาสาธกกบัการเปล่ียนแปลงเชิงบวก ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ทฤษฎีสุนทรียสาธก วธีิการท่ีจะน าเคร่ืองมือน้ีใชใ้น
การพฒันาองคก์ร พฒันางาน และพฒันาตนเอง 
รวมถึงจุดร่วมท่ีไดจ้ากการจดักระบวนการเรียนรู้ 
World Café ในหวัขอ้ของการใหบ้ริการ คือ รวดเร็ว 
ใส่ใจ และในหวัขอ้การท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
คือ เป้าหมาย วางแผน และระบบ ซ่ึงจากจุดร่วมท่ี
คน้พบทั้งสองหวัขอ้น้ีทางส านกังานคลงัจงัหวดั
อุดรธานีจะน ามาขยายผลอีกทีในกิจกรรมท่ีจะจดัข้ึน
ในคร้ังถดัไป 
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ตำรำงที ่7 สรุปผลการด าเนินกิจกรรมในวนัท่ี 1-2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  (ต่อ) 
กจิกรรม ผลกำรด ำเนินกจิกรรม 

รู้จกัตน เขา้ใจผูอ่ื้น พฒันาการท างาน
ร่วมกนั 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดรู้้จกัตนเอง เพื่อนร่วมงาน วา่
เป็นกลุ่มคนประเภทไหน เพื่อท่ีจะไดน้ าไปพฒันา
ตนเอง พฒันาการท างานร่วมกนั พฒันาการส่ือสาร 
การปรับตวัเขา้หากนัอยา่งไร ลดความขดัแยง้ และ
เขา้ใจกนัและกนัมากยิง่ข้ึน รวมถึงไปการสร้าง  และ
จดัสรรทีมงานในการปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 

สามคนไม่ธรรมดา ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดรู้้จกัสามคนไม่ธรรมดาท่ีจะ
สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาหรือเวลาติดขดัในการ
ปฏิบติังาน การด าเนินชีวติ ใหด้ าเนินการไดอ้ยา่ง
ราบร่ืนและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน อีกทั้งในการ
จดักิจกกรมน้ี ยงัไดท้ราบวา่ บุคลากรในองคก์รท่ี
เป็น ผูเ้ช่ือมโยง และนกัขายเป็นใคร ส่วนผูรู้้เป็นผูท่ี้
ไม่สามารถระบุไดว้า่เป็นคนใด เน่ืองจากวา่ผูรู้้จะ
เป็นผูท่ี้เช่ียวชาญในเชิงลึกเฉพาะดา้นไป 

กา้วพน้กบัดกัความคิด คน้พบปัจจุบนั ร่วม
สร้างสรรคอ์นาคต 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเกิดความผูกพนั เกิดการเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆ เกิดแรงบนัดาลใจท่ีอยากจะพฒันาตนเอง   
ลดอคติหรือความเช่ือเดิมๆเก่ียวกบัเพื่อนร่วมงาน 
และเปิดใจพร้อมท่ีจะสร้างสรรคส่ิ์งดีๆร่วมกนัมาก
ยิง่ข้ึน 

 
ตำรำงที ่8 สรุปผลการพฒันาของบุคลากรส านกังานคลงัจงัหวดัอุดรธานี ในช่วงท่ี 1 

ระดับกำรประเมินผล ผลกำรประเมิน 

การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction)  การประเมินในขั้นตอนของปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
การเขา้ร่วมกิจกรรม ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกท่านให้
ความร่วมมือกบัทุกกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเป็นอยา่งมาก มี
ความกระตือรือร้นสนใจในการน าเสนอของผู ้ ศึกษา 
ไม่วา่จะเป็นการน ากระดาษเขา้มาจดรายละเอียดการ 
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ตำรำงที ่8 สรุปผลการพฒันาของบุคลากรส านกังานคลงัจงัหวดัอุดรธานี ในช่วงท่ี 1 (ต่อ) 
ระดับกำรประเมินผล ผลกำรประเมิน 

การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction) น าเสนอ ถ่ายภาพส่ิงท่ีผูศึ้กษาไดน้ าเสนอเป็นช่วงๆ 
และมีบางท่านท่ีเขา้มาขอค าปรึกษาเป็นการส่วนตวั 

การประเมินการเรียนรู้ (Learning) การประเมินในขั้นตอนการเรียนรู้ ผูศึ้กษาไดใ้ห้
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เขียนเอกสารส่งผูศึ้กษาวา่ จากการ
เขา้ร่วมกิจกรรมน้ีท่านไดรั้บความรู้อะไร ท่านมี
ความประทบัใจอะไรตลอดการเขา้ร่วมจดักิจกรรม 
และจะน าความรู้น้ีไปใชอ้ะไร เพื่อวดัความเขา้ใจวา่
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเขา้ใจในการเขา้ร่วม
กิจกรรมน้ีหรือไม่และมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงจากท่ีได้
อ่านเอกสารท่ีไดร้วบรวมมา พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วม 
กิจกรรมมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัท่ีดีมาก 
(รายละเอียดสามารถดูไดท่ี้ภาคผนวก ข) 

 

ตำรำงที ่ 9 สรุปผลการพฒันาของบุคลากรส านกังานคลงัจงัหวดัอุดรธานี ในช่วงท่ี 2 

ระดับกำรประเมินผล ผลกำรประเมิน 
การประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปหลงัการ
อบรม (Behavior) 

การประเมินในขั้นตอนน้ีผูศึ้กษาไดติ้ดตามและ
ประเมินผลโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ทั้งหมดวา่ จากท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 20 วนัท่ีผา่นมา
น้ี ท่านไดมี้การน าเอาความรู้ไปปรับใชใ้นการ
ปฏิบติังานหรือท่านไดมี้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ไปจากเม่ือก่อนหรือไม่ ผลจากการด าเนินการ 
พบวา่ มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 17 คน มีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน ไดแ้ก่ การพฒันาตนเอง
ความผกูผนั เปิดใจมากข้ึน เขา้ใจเพื่อนร่วมงานมาก
ข้ึน ส่วนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอีก 2 ท่าน ไม่เกิดการ
เปล่ียนแปลงใดๆ (รายละเอียดสามารถดูไดท่ี้
ภาคผนวก ค) 
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ตำรำงที ่ 9 สรุปผลการพฒันาของบุคลากรส านกังานคลงัจงัหวดัอุดรธานี ในช่วงท่ี 2 (ต่อ) 
ระดับกำรประเมินผล ผลกำรประเมิน 

การประเมินผลลพัธ์ท่ีเกิดขั้นต่อองคก์ร 
(Results) 

การประเมินในขั้นตอนน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 2 ท่าน 
ท่ีเปล่ียนแปลงตนเอง สามารถพฒันาการท างานไป
ถึงตวัช้ีวดัท่ีองคก์รก าหนดไวไ้ด ้(รายละเอียด
สามารถดูไดจ้ากภาคผนวก ง) 

 

จากท่ีผูศึ้กษาไดติ้ดตามประเมินผลและไดส้รุปผลดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้น้ี ผูศึ้กษาจึงไดท้  าการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน ซ่ึงก็คือ คลงัจงัหวดัอุดรธานี เพื่อใหท้ราบถึงวา่ การพฒันาท่ี
เปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนน้ี มีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่ ซ่ึงผลการสัมภาษณ์ พบว่า ในภาพรวม
ขององคก์รบุคลากรมีความกระตือรือร้นกนัมากข้ึน มีการพฒันาการท างาน พฒันาการน าเสนองาน 
ขอ้ผดิพลาดในการท างานลดนอ้ยลง มีการพูดคุยขา้มกลุ่มงานกนัมากข้ึน อนัส่งผลให้บรรยากาศใน
การท างานมีความอบอุ่น และเช่ือว่าจะเป็นนิมิตหมายท่ีดีในการพฒันาองค์กรในระดบัท่ีสูงข้ึน
ต่อไป (รายละเอียดสามารถดูไดจ้ากภาคผนวก จ)  
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บทที ่5 

สรุปผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ 

 

 

การศึกษาเร่ือง การพัฒนาองค์กรเชิงบวก  กรณีศึกษา ส านักงานคลังจังหวัดอุดรธานี             
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคู่กบัการปฏิบติัการ (Action Research)  มี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1) คน้หาปัจจยัในการพฒันาองค์กร 2) เพื่อน าปัจจยัท่ีคน้พบน ามาออกแบบ
กระบวนการในการพฒันาองคก์ร 3) เพื่อประเมินผลการพฒันาของบุคลากร โดยผูศึ้กษาไดท้  าการ
สรุปผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 

1. สรุปผลกำรศึกษำตำมวตัถุประสงค์ 

1.1 สรุปผลการคน้หาปัจจยัในการพฒันาองคก์ร 

 ผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงในสังกดักรมบญัชีกลาง ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกองคก์ร 
จ านวน 30 คน เพื่อคน้หาความส าเร็จท่ีภาคภูมิใจมากท่ีสุด จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
มาท าการวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นปัจจยัใจการพฒันาองค์กร พบว่า ปัจจยัในการพฒันาองค์กรให้
ประสบความส าเร็จไดน้ั้น ลว้นแลว้แต่มีปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัหลายส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1) 

การท างานเป็นทีม 2) การแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา 3) ความพยายาม 4) ความ
มุ่งมัน่ 5) ความริเร่ิมคิดสร้างสรรค ์6) ความซ่ือสัตยสุ์จริต 7) การเรียนรู้ร่วมกนั 8) การสอนงาน 9) 

การไดรั้บการใหค้วามรู้หรือการไดรั้บค าช้ีแนะจากผูบ้งัคบับญัชา 10) การไดรั้บการช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั 11) เรียนรู้จากความผิดพลาด 12) การวางแผนท่ีดี 13) มีภาวะผูน้ า 14) มีผลงานในเชิง
ประจกัษเ์ป็นรูปธรรม 15) การมีเป้าหมายท่ีชดัเจน 16) การไดรั้บการสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงาน 

17) การให้บริการโดยการติดตามสอบถามและติดตามประเมินผล  18) การให้บริการดว้ยความ
ซ่ือสัตยแ์ละโปร่งใส 19) ทศันคติ 

 จากขอ้คน้พบดงักล่าวจึงสรุปไดว้า่ การสัมภาษณ์โดยการน าหลกัของสุนทรียสาธกมาใช้
เพื่อสืบคน้ประสบการณ์เชิงบวก นอกจากจะช่วยให้กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษามีความเต็มใจท่ี
อยากจะตอบค าถามโดยไม่เกิดความลงัเลแลว้ ยงัช่วยให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงอนัน ามาซ่ึงปัจจยั
ส าคญัในการพฒันาองค์กรให้ประสบความส าเร็จ อีกทั้งในขณะท าการสัมภาษณ์ผูศึ้กษายงัได้
สังเกตเห็นว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความสุขกบัการตอบค าถามด้วยใบหน้าท่ียิ้มแยม้แจ่มใส บางท่าน
ถึงกบัต้ืนตนัใจกบัความภาคภูมิใจในส่ิงท่ีตนเองไดพู้ดออกมา จนผูศึ้กษาไดข้ออนุญาตด าเนินการ
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บนัทึกเสียงใหม่อีกคร้ังหน่ึง จากท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดในการศึกษาถามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 น้ี จึง
สรุปสั้นๆไดว้า่ การตั้งค  าถามในเชิงบวกหรือในเชิงท่ีสร้างสรรคจ์ะน าไปสู่คน้พบศกัยภาพท่ีแทจ้ริง 

1.2 สรุปผลการน าปัจจยัในการพฒันาองค์กรท่ีคน้พบมาออกแบบกระบวนการในการจดั
กิจกรรม  

1.2.1 กิจกรรมสุนทรียสาธกกบัการเปล่ียนแปลงเชิงบวก เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมรู้จกักบัเคร่ืองมือในการพฒันาองค์กรเชิงบวก และสามารถน าไปต่อยอดในการ
พฒันาตนเอง พฒันางาน พฒันาองคก์รร่วมกนัได ้ 

1.2.2 กิจกรรมรู้จกัตน เข้าใจผูอ่ื้น พฒันาการท างานร่วมกัน เป็นกิจกรรมท่ีท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เขา้ใจลกัษณะนิสัยและพฤติกรรมของตนเอง เขา้ใจลกัษณะนิสัยและพฤติกรรม
ของเพื่อนร่วมงาน และพร้อมท่ีจะปรับตวัเขา้หากนั    

1.2.3 กิจกรรมสามคนไม่ธรรมดา เป็นกิจกรรมท่ีให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ท าการคน้หา
สามคนไม่ธรรมดาของตนเองทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อท่ีจะไดช่้วยลดปัญหาใน
เวลาท่ีติดขดัใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

1.2.4 กา้วพน้กบัดกัความคิด คน้พบปัจจุบนั ร่วมสร้างสรรคอ์นาคต กิจกรรมน้ีจะช่วย
ให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ยบัย ั้งการน าความรู้ ความเช่ือ ขอ้มูลเดิมท่ีเคยมีอยู่ น ามาตดัสินต่อส่ิงต่างๆ
รอบตวัอยา่งรวดเร็ว อนัจะน ามาซ่ึงความไม่รู้และวนเวียนอยูก่บัความส าเร็จแบบเดิมๆ ซ่ึงตรงน้ีจะ
เป็นปัญหาส าคญัท่ีท าใหอ้งคก์รไม่สามารถขบัเคล่ือนการพฒันาไปขา้งหนา้ได ้ 
 

1.3 เพื่อประเมินผลการพฒันาของบุคลากร 

จากทั้ง 4 กิจกรรมท่ีผูศึ้กษาได้ท าการด าเนินการ พบว่า การจดักิจกรรมในการพฒันา
องคก์รนั้นช่วยส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์รเกิดความสนิทสนมกนัมากข้ึน มีความเขา้ใจพฤติกรรม
ของตนเอง เขา้ใจในพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา เขา้ใจทศันคติของเพื่อนร่วมงาน
ในส่วนท่ียงัไม่เคยไดรู้้มาก่อน และพร้อมท่ีจะปรับตวัเขา้หากนัดว้ยความเขา้ใจอยา่งมีความสุข รวม
ไปถึงการจบัคู่ของกลุ่มคนท่ีมีพฤติกรรมตรงกนัขา้มกนัเพื่อศึกษาและเติมเต็มซ่ึงกนัและกนั ให้
สามารถพฒันาตนเองไปในทิศทางท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน ซ่ึงจากขอ้สรุปดงักล่าวน้ี เม่ือน ารูปแบบการ
ประเมินของเคิร์กแพทริค (Kirkpatrick's Four-Level Training Evaluation Model) มาประยุกตใ์ช้
เพื่อประเมินผลการพฒันาของบุคลากร พบวา่ มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 17 คน มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป
ในทิศทางท่ีดีข้ึน และสามารถท างานบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการ
ใชเ้วลาในการท างานท่ีนอ้ยลง 2 คน    
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2. ข้อเสนอแนะ 

2.1 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผูศึ้กษามีความคิดเห็นวา่ควรจะมีการติดตามประเมินผลการ
พฒันาของบุคลากรในระยะเวลาท่ีมากกวา่น้ี   

2.2 ส าหรับผูท่ี้สนใจศึกษาการพฒันาองคก์รเชิงบวกหรือตอ้งการท่ีจะน าสุนทรียสาธกไปใช้
ในการพฒันาองค์กร ผูศึ้กษามีความคิดเห็นวา่ควรจะศึกษาบริบทหรือสภาพแวดลอ้มขององคก์รท่ี
เป็นเป้าหมายในการศึกษาให้ชัดเจน เพราะเน่ืองจากความแตกต่างทั้งในเร่ืองของ ประเภทของ
องคก์ร ภารกิจ วฒิุการศึกษา อายแุละเพศของบุคลากร อาจส่งผลให้การพฒันาองคก์รจ าเป็นจะตอ้ง
น าเคร่ืองมือมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัวถีิท่ีควรจะเป็น เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด 
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บทสัมภำษณ์ที ่1 นายมนสั แจ่มเวหา (อธิบดีกรมบญัชีกลาง) 
ค าถาม : ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  ในฐานะท่ีท างานตรงน้ีมา เร่ืองท่ีประทบัใจท่ีสุดผมคิดวา่เร่ืองของการพฒันาคน ท่ี
ผ่านมากรมอาจจะพฒันาคนค่อนขา้งน้อย เราให้ความรู้เพื่อไปท างานแต่ในเร่ือง
ของการพฒันาคนเราท าไดน้้อย (1) (1) เราก็พยายามจะพฒันาคนในหลายๆเร่ือง 
วนัน้ีเราท าหลกัสูตรนักบริหารการเงินการคลงัภาครัฐระดบัสูง ท่ีเป็นหลกัสูตร
ส าคญัในการพฒันาคนใหมี้ความรู้ และก็ผมเช่ือวา่หลกัสูตรน้ี ท าให้คนไม่ตอ้งรับ
ผิดทางแพ่ง ไม่ตอ้งโดนโทษอาญา อะไรไดพ้อสมควร เราก็พฒันาในส่วนน้ี (1) 

(1) อีกส่วนหน่ึงก็คือเราพฒันาคนขา้งในของเรา เราก็พยายามท่ีจะให้มีความรู้ใน
เร่ืองต่างๆ เรามีเว็บไซต์ เรามีเร่ืองของไลน์ เรามีเร่ืองของจุลสาร วารสาร ท่ีจะ
พฒันาคน และก็มีหลกัสูตรฝึกอบรม เราอยากพฒันาคนให้เขม้แข็ง เพราะคนเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีสุด Management เร่ืองของคนเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุด (1) เพราะนั้น
ผมคิดว่าตลอดส่ีปีท่ีอยู่ท่ี น่ี  ได้ท  าเร่ืองของการพัฒนาคนท่ีค่อนข้างประสบ
ความส าเร็จ คือ เราท าทั้งคนภายในองคก์รและเราก็ท าทั้งคนภายนอกองคก์ร บางที
ท าเร่ืองเดียวมนัก็ใชไ้ดท้ั้งภายในและภายนอก ยกตวัอยา่งเช่นวา่ ตอนท่ีเราก าลงัจะ
เร่ิมเร่ืองของ e-Bidding และ e-Market เราไดใ้ห้ขอ้มูลความรู้ทั้งสองเร่ืองน้ีผ่าน
ทาง YouTube ซ่ึงมนัก็ท าใหเ้ราไดพ้ฒันาคนทั้งภายในและภายนอกไปพร้อมๆกนั 

 

สรุป ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: การท างานเป็นทีม ความพยายาม การท างานเป็นทีม 
ความพยายาม การท างานเป็นทีม 

 

บทสัมภำษณ์ที ่2 นางสาวอรนุช ไวนุสิทธ์ิ (ท่ีปรึกษาดา้นพฒันาระบบการเงินการคลงั) 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  จริงๆผลงานของตวัเองหรือส่ิงท่ีตวัเองท าก็คิดวา่ประทบัใจทุกเร่ืองนะคะ แต่ถา้จะ
ถามว่าเร่ืองอะไรท่ีประทบัใจมากท่ีสุด ก็จะเป็นเร่ือง (1) การท านวตักรรมกบั
นอ้งๆท่ีเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ยกตวัอยา่งอนัท่ีเห็นผลจริงๆนะคะแลว้ก็จบัตอ้งได ้ก็
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คือ การท านวตักรรมในเร่ืองการยื่นบ าเหน็จบ านาญผ่านทางอินเทอร์เน็ต (1) แต่
ก่อนนั้นการยืน่บ าเหน็จบ านาญตอ้งผา่นตน้สังกดั ตอ้งส่งเร่ืองมาท่ีกรมบญัชีกลาง 
ซ่ึงเป็นปัญหาความยุ่งยาก และตอ้งส่งเอกสารมาส่งเอกสารไป คนรับบ าเหน็จ
บ านาญถา้เจา้หนา้ท่ีไม่วา่งท างานให ้ก็จะไม่สามารถท่ีจะขอรับบ าเหน็จบ านาญได้
ด้วยตวัเอง แต่พอเราคิดนวตักรรมเร่ืองน้ีข้ึนมาก็ท าให้คนท่ีจะขอรับบ าเหน็จ
บ านาญสามารถยื่นเร่ืองผ่านอินเทอร์เน็ตไดโ้ดยการเขา้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับ
บ าเหน็จบ านาญ แลว้ส่งเริ่ืองผา่นตน้สังกดั ตน้สังกดัก็จะส่งต่อมาท่ีกรมบญัชีกลาง
หรือคลังเขต เม่ือคลังเขตหรือกรมบัญชีกลางเห็นเร่ือง ก็จะอนุมัติแล้วก็แจ้ง
กลบัไปยงัเจา้ตวั เจา้ตวัก็จะรู้วา่ตวัเองไดบ้  าเหน็จบ านาญเท่าไหร่ แลว้ก็ยงัสามารถ
ตรวจสอบสถานะของบ าเหน็จบ านาญวา่อยู่ในขั้นตอนใด หรือตวัเองไดบ้  าเหน็จ
บ านาญเท่าไหร่ถูกหกัค่าอะไรบา้ง ซ่ึงปัจจุบนัน้ีก็เอามาใชค้รบทุกส่วนราชการนะ
คะ ก็ถือวา่เป็นความส าเร็จ เพราะวา่นอกจากไดรั้บรางวลันวตักรรมแลว้ ก็ยงัเกิด
ประโยชน์กบัทางราชการ สามารถน ามาใช้ไดจ้ริง เพราะฉะนั้นเหตุการณ์น้ีก็คือ
หน่ึงความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนในชีวติของการท างานและประทบัใจท่ีสุดค่ะ 

 

สรุป  ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: การท างานเป็นทีม ความริเร่ิมคิดสร้างสรรค ์

 

บทสัมภำษณ์ที ่3 นางสาวพรวลิยั เดชอมรชยั (รองอธิบดีกรมบญัชีกลาง) 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  แต่เดิมมาในเร่ืองของการปฏิบติังานนะคะ เราก็บอกต่างคนต่างท างานกนัไป แต่
ละหน่วยก็ท างานของตวัเองไป แต่เราในฐานะกรมบญัชีกลางเป็นหน่วยงานกลาง
ท่ีตอ้งดูงานของคนอ่ืน ก็เลยคิดวา่เราจะท ายงัไงจะจูงใจเขายงัไงให้เขาท างานของ
เขาไดอ้ย่างเต็มท่ี พอเราไดไ้ปเห็นงานในส่วนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เขาก็มี
การมอบรางวลัรัฐวิสาหกิจดีเด่น ก็เหมือนกบัเป็นการท าให้เกิดการแข่งขนั ท าให้
เกิดแรงจูงใจในการท างาน พอดีตอนนั้ นตัวพี่ เองท างานในเร่ืองของเงินทุน
หมุนเวียนและก็เงินนอกงบประมาณอยูพ่อดี (1) ตรงจุดนั้นก็เลยเอามาคิดว่า เอา
มุมมองแนวคิดในเร่ืองของการมอบรางวลัมาให้รางวลัทุนหมุนเวียนเด็กๆ เพราะ
เม่ือเขาท างานไดดี้ เราก็ควรจะประกาศใหเ้ขาเป็นตวัอยา่ง เป็นเหมือนการประกาศ
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เกียรติคุณ เป็นการใหก้ าลงัใจ เป็นการสร้างขวญัในการท างาน นอกจากจะไปบอก
บทลงโทษเขาอย่างเดียวว่าถา้ท าไม่ถูกก็จะตอ้งถูกลงโทษอย่างนั้นอย่างน้ีนะคะ 
และก็ตอ้งบอกว่าในตอนนั้นเป็นคร้ังแรกเป็นปีแรกท่ีทางกรมบญัชีกลางไดมี้การ
จดัรูปแบบน้ีเกิดข้ึน และก็มีมาเร่ือยๆจนปัจจุบนั (1) (1) และท่ีประทบัใจมาก
เพราะเราก็เป็นคนริเร่ิม เป็นตน้แบบ และดว้ยความลม้ลุกคลุกคลานแลว้ก็มุ่งมัน่
พยายามท างานน้ีใหม้นัส าเร็จ สุดทา้ยผลงานท่ีท าส าเร็จมนัออกมาเป็นในเร่ืองของ
แรงจูงใจ ท าใหทุ้กหน่วยงานจะไดมี้ความกระตือรือร้นมีแรงจูงใจท่ีจะอยากไดรั้บ
รางวลัและก็มีความมุ่งมั่นในการท างานมากข้ึน ก็ เป็นเหตุการณ์ท่ีประสบ
ความส าเร็จและตวัพี่เองก็ภาคภูมิใจมากค่ะ 

 

สรุป  ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: ความริเร่ิมคิดสร้างสรรค ์ความมุ่งมัน่ ความพยายาม 

 

บทสัมภำษณ์ที ่4 นางพรกมล ประยูรสิน (ผูอ้  านวยการส านกั ส านกัก ากบัและพฒันาการตรวจสอบ
ภาครัฐ) 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  จริงๆก็ท างานดา้นบญัชี อยา่งนอ้ยเม่ือเราเกษียณไปแลว้ เราก็ตอบค าถามตวัเองได้
วา่ เราท าอะไรไวใ้หก้บัราชการบา้ง ส่ิงท่ีภูมิใจท่ีสุด ก็คือ เห็นหน่วยงานระดบักรม
มีงบการเงิน จากเดิมท่ีไม่เคยมีงบดุลงบรายไดค้่าใช้จ่าย ก็ไดเ้ห็นเป็นเหมือนของ
ภาคธุรกิจ และก็มีคนตรวจสอบรับรองงบการเงิน เรียกวา่ทุกคร้ังท่ีเห็นงบการเงิน 
เราเป็นคนริเร่ิมท าให้เกิดข้ึน ส่วนราชการเขาไม่เคยมีงบการเงิน ในสมยัก่อนมี
แต่งบเดือน (1) พอหลงัจากท่ีเรามา มาช่วยกนัท า (1) ตอนนั้นก็เป็นนกับญัชี
ประมาณซีแปดก็พยายามริเร่ิม คือ มนัเหมือนเป็นการเปล่ียนแปลงทางดา้นบญัชี
เป็นอย่างมากเพราะภาครัฐไม่มีใครเคยรู้เลยว่า มีทรัพย์สมบัติอะไรเท่าไหร่ 
ทรัพย์สินอะไรก็ไม่เคยเห็นนะคะ แต่ตอนหลังก็เ ร่ิมมีความโปร่งใสมากข้ึน 
เพราะวา่เราเป็นคนท่ีมาท าให้มนัเกิดตวัน้ีข้ึนมา ก็เลยคิดวา่ความส าเร็จน้ีเป็นความ
ภูมิใจของงานทางดา้นบญัชี และส่ิงเหล่าน้ีก็ถูกเผยแพร่ออกไป ส่วนราชการต่างๆ
ก็ตอ้งปฏิบติัตาม (1) ตอนนั้นก็ใชเ้วลาเยอะนะคะ ตอ้งมีการมาเรียนรู้ร่วมกนั คือ 
สอนกนัเยอะค่ะ และคู่มือก็เป็นเพียงแค่เอาไวอ่้านเฉยๆ แต่วา่การท่ีคนจะยอมรับ 
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จากเดิมท่ีไม่เคยท า บางทีเขาก็บอกวา่ท าไปท าไมมนัยากข้ึน (1) แต่วา่ในท่ีสุดเราก็
ฟันฝ่ากนัมากบัทีมงานส านกับญัชี ก็เกือบสิบปีนะคะกวา่จะท าข้ึนมาส าเร็จ 

 

สรุป  ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: การท างานเป็นทีม ความพยายาม การเรียนรู้ร่วมกนั  
การท างานเป็นทีม 

 

บทสัมภำษณ์ที่ 5 นางสาวอัจฉรา ปริญญาพล ปริญญาพล (ข้าราชการบ านาญ อดีตคลังเขตส่ี 
ปัจจุบนัไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง ท่ีปรึกษาดา้นพฒันาบุคลากรของกรมบญัชีกลาง) 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  ต้องยอมรับนะคะว่าการท างานมาเป็นระยะเวลาหลายปี จนกระทัง่ได้มาเป็น
ผูบ้ริหารระดบัสูงนั้น จะตอ้งมีเหตุการณ์ท่ีประทบัใจหลายอยา่งอยา่งแน่นอน ไม่
วา่จะเป็นการไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นขา้ราชการพลเรือนดีเด่นระดบัประเทศ การ
ไดเ้ป็นคนดีบญัชีกลาง การไดรั้บรางวลัความส าเร็จแห่งวิชาชีพของศิษยร์าม ซ่ึง
เหล่านั้นดิฉนัถือวา่เป็นความส าเร็จส่วนตวั (1) แต่ส่ิงท่ีภาคภูมิใจมากท่ีสุดส าหรับ
ดิฉัน ก็คือ การกระท าอะไรก็ตามท่ีเราท ากนัเป็นทีม เพราะถา้ไม่ท าเป็นทีมเราจะ
ไม่เห็นถึงความเสียสละและก็ความตั้งใจของบุคลากรท่ีเราร่วมดว้ยช่วยกนัในการ
ท างานนั้นๆ ฉะนั้นวนัน้ีดิฉนัจะขอพูดถึงความประทบัใจท่ีเป็นส่วนรวม ก็คือ (1) 

การท่ีดิฉนัเองไดเ้ป็นผูริ้เร่ิม ให้แนวคิด และก็ให้หลกัการวา่ส านกังานคลงัจงัหวดั
จะตอ้งมีศูนยข์อ้มูลข่าวสารตามท่ีพระราชบญัญติัศูนยข์อ้มูลข่าวสารของราชการ
เขาไดป้ระกาศใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ซ่ึง 12 จงัหวดัท่ีดิฉันไดก้ ากบัดูแล ยงัไม่มีเลย
แมแ้ต่จงัหวดัเดียว ดิฉนัเองก็เลยคิดวา่จะตอ้งตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารของราชการข้ึน
ให้ได้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ภารกิจและก็งานของส านักงานคลังจงัหวดัของเรา
ใหก้บัผูท่ี้สนใจไดรั้บรู้ คือ เป็นการเปิดเผยใหผู้ท่ี้สนใจเขามาติดตาม (1) ก็เป็นเวลา
เกือบส่ีเดือนเตม็นะคะท่ีดิฉนัจะตอ้งติดตามพร้อมกบัให้ค  าช้ีแนะและลงมือปฏิบติั
ไปพร้อมๆกับน้องๆของส านักงานคลังจังหวดั ซ่ึงก็ประสบความส าเร็จค่ะ 
หลงัจากท่ีดิฉนัไดจ้ดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสารของราชการเสร็จทั้งหมด 12 จงัหวดั มี
คณะกรรมการเขา้มาประเมินโดยท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นหน่วยงานตน้แบบ
ของศูนยข์อ้มูลข่าวสารของราชการในระดบัจงัหวดัทั้งหมดเลยนะคะ 12 จงัหวดั 
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เป็นระดบัดีเด่น 11 จงัหวดั และเป็นระดบัดีมาก 1 จงัหวดั (1) และเป็นหน่วยงานท่ี
ยกทีมทั้งหมดในปีนั้น ซ่ึงเราก็ไปรับรางวลัท่ีตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล ก็ถือวา่
น่ีคือส่ิงหน่ึงท่ีท าดว้ยใจจริงๆ นอ้งๆทุกคนในส านกังานคลงัจงัหวดัหรือแมก้ระทัง่
ท่านคลังเองก็ทุ่มเททั้ งแรงกายแรงใจในการจัดตั้ งศูนย์ข้อมูลข่าวสารน้ีค่ะ 
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์น้ีก็เป็นส่ิงท่ีดิฉันมีความภาคภูมิใจประทบัใจมากท่ีสุดใน
ชีวติของการรับราชการของดิฉนัค่ะ 

 

สรุป ประสบความส าเร็จได้ด้วย: การท างานเป็นทีม ความริเร่ิมคิดสร้างสรรค์ การ
ท างานเป็นทีม  

 

บทสัมภำษณ์ที ่6 นางวาสนา บรรลุผล (คลงัเขต 2) 

ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี
ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  ส่ิงท่ีพี่ประทบัใจในแต่ละช่วงเวลาก็แตกต่างกนันะคะ แต่ท่ีพี่ประทบัใจมากท่ีสุด 
ก็คือ  การไดเ้ป็นคนดีบญัชีกลางค่ะ (1) (1) เพราะว่าเป็นคนท่ีท างานดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตและมุ่งมัน่ท างานเพื่อกรมบญัชีกลางมาโดยตลอด เพราะนั้นส่ิงท่ี
ไดรั้บมา คือ ส่ิงท่ีพี่คิดว่ามนัมีความหมายมากท่ีสุดในชีวิตการท างานของพี่และ
เป็นรุ่นท่ีหน่ึงดว้ยนะคะ ก็เลยคิดวา่มีส่ิงน้ีส่ิงเดียวท่ีพี่มีความภาคภูมิใจท่ีสุดค่ะ 

 

สรุป  ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความมุ่งมัน่ 

 

บทสัมภำษณ์ที ่7 นายพงศพ์ิตร์ ฤทธิแสง (คลงัเขต 4) 

ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี
ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  มีอยูเ่หตุการณ์หน่ึงนะครับเป็นเหตุการณ์คร้ังแรกท่ีผดิพลาด ก็คือ การสอบระดบัซี
หก เป็นการสอบคร้ังแรกในชีวิตเลย เพราะผมบรรจุระดบัสาม ระดบัสาม ระดบัส่ี 
ระดบัหา้ ไม่ตอ้งสอบ พอจะเป็นซีหกเร่ิมสอบ มนัมีขอ้สอบแบ่งออกเป็นสองส่วน 
ส่วนท่ีหน่ึงคือความสามารถเฉพาะต าแหน่งกบัส่วนท่ีสองความสามารถทัว่ไป เรา
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ก็เตรียมตวัเฉพาะความสามารถเฉพาะต าแหน่งน่ีมาก และความสามารถทัว่ไปนอ้ย 
ดว้ยความท่ีไม่มีประสบการณ์และไม่เคยสอบ พึ่งไปรู้วนัท่ีจะสอบว่า ถา้หากไม่
ผา่นความสามารถทัว่ไปเขาจะไม่ตรวจขอ้สอบความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ก็ท  า
ขอ้สอบในส่วนของความสามารถเฉพาะต าแหน่งได้ แต่ความสามารถทัว่ไปท า
ไม่ได ้สอบตก โอโ้หผิดหวงัมาก (1) แต่ความผิดหวงัน่ีแหละเป็นส่ิงท่ีท าให้ผม
ประทบัใจ ก็คือ ผมจะทิ้งความผดิหวงัไวด้ว้ยความรวดเร็ว ผมบอกวา่เม่ือมนัผิดไป
แล้ว สอบตกไปแล้ว จะมาเศร้าใจอยู่มนัก็ไม่มีความหมาย มันไม่มีประโยชน์ 
เพราะนั้นรีบสลดัมนัไป ส่ิงท่ีผิดพลาด เร่ิมตน้ใหม่ เรียนรู้ใหม่ เร่ิมเก็บขอ้มูลใหม่ 
โชคดีปีนั้นมีให้สอบแก้ตวัอีกคร้ัง ผมสอบตกประมาณเดือนมีนาคม แล้วเดือน
กรกฎาคมเขาให้สอบอีกคร้ัง คราวน้ีบอกกบัตวัเองว่าพลาดไม่ไดอี้กแลว้นะ (1) 

ชีวติน้ีพลาดไม่ไดอี้กแลว้นะ เตรียมตวัอยา่งเต็มท่ีนะครับ กฎหมายอะไรต่างๆอ่าน
อย่างเต็มท่ี ไม่ตอ้งกินไม่ตอ้งนอน ก็เป็นผลลพัธ์ท่ีดี ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยสอบไดท่ี้
หน่ึงเลย (1) เร่ืองน้ีสอนใหรู้้วา่เสียใจได ้แต่อยากเสียใจนาน ถา้เราเสียใจอะไรแลว้
เอามาเป็นบทเรียน อะไรท่ีเรายงับกพร่องอยู ่อะไรท่ีเรายงัขาดอยูเ่ติมเขา้ไป มนัก็
ท าใหเ้ราประทบัใจมากนะครับเหตุการณ์น้ี 

 

สรุป ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: เรียนรู้จากความผดิพลาด ความมุ่งมัน่ เรียนรู้จากความ
ผดิพลาด 

 

บทสัมภำษณ์ที ่8 นางเบญจมาภรณ์  สัญโญชน์วทิย ์(คลงัเขต 8) 

ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี
ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  เหตุการณ์ท่ีประสบความส าเร็จและก็ประทับใจมากท่ีสุดของพี่ ก็คือ การท า
ส านกังานคลงัจงัหวดัตน้แบบท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาค่ะ เป็นเหตุการณ์ท่ีเรา
ไม่คาดคิดมาก่อนเลยวา่จะไดมี้โอกาสท างานน้ี ซ่ึงเป็นส านกังานคลงัจงัหวดัแห่ง
แรกของประเทศท่ีไดรั้บการปรับเปล่ียนรูปแบบส านกังานใหม่ และส านกังานคลงั
จงัหวดัต่างๆทัว่ประเทศก็จะต้องมาดูงานและน าไปเป็นตวัอย่าง (1) คิดว่า
เหตุการณ์คร้ังน้ีเกิดข้ึนจากความตั้งใจในการท างานของเรา ก็เป็นความภูมิใจท่ี
ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายให้ความไวว้างใจกบัเรา ให้เราไดท้  างานในส่วนน้ีค่ะ (1) 
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ในการด าเนินการก็ไดน้ าเอาหลกัในเร่ืองของการท างาน เร่ืองของการบริหาร มา
ช่วยให้การท าส านกังานคลงัจงัหวดัตน้แบบ ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เป็นท่ีพอใจ
ของผูบ้งัคบับญัชาค่ะ 

 

สรุป   ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: ความมุ่งมัน่ การวางแผนท่ีดี 

 

บทสัมภำษณ์ที ่9 นางสุภาวดี สิทธิมาลยัรัตน์ (คลงัจงัหวดัอุดรธานี) 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  ส าหรับดิฉันนะคะ (1) ดิฉนัเป็นลูกหมอ้ของกรมบญัชีกลาง เร่ิมท างานบรรจุเป็น
เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีดระดับหน่ึง และก็พฒันาความรู้ความสามารถมาด้วยตนเอง 
จนถึงปัจจุบนัเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงผูบ้ริหารกรมบญัชีกลางทุกยุคทุกสมยั มี
ระบบการสอบคดัเลือกและการบรรจุแต่งตั้งท่ีมีความโปร่งใสและมีความเป็น
ธรรมเป็นอย่างมาก เป็นส่ิงท่ีดิฉันสัมผสัได้จากประสบการณ์การสอบคดัเลือก
โดยตรงของดิฉันเอง กรมบญัชีกลางจึงถือว่าเป็นผูใ้ห้หน้าท่ีการงานท่ีมีเกียรติมี
ศกัด์ิศรีในสังคมและใหทุ้นการศึกษาจนถึงระดบัปริญญาโท ดงันั้นกรมบญัชีกลาง
จึงเป็นทั้งผูมี้พระคุณและเป็นบ้านหลงัท่ีสองของดิฉัน ในด้านการท างาน ด้วย
ความท่ีหน่วยงานอ่ืนต่างยอมรับในความซ่ือสัตยข์องกรมบญัชีกลาง ท าให้ดิฉัน
ท างานดว้ยความสบายใจ ภูมิใจ สนุก และมีความสุขกบังานมากค่ะ เม่ือไดย้า้ยมา
รับราชการท่ีจงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงถือวา่เป็นจงัหวดัขนาดใหญ่ หวัหนา้ส่วนราชการ
หลายท่านเป็นผูอ้าวุโสและมากดว้ยประสบการณ์ แต่ดิฉนัก็ไดรั้บการยอมรับใน
การท างานกบัหวัหนา้ส่วนราชการและผูบ้ริหารสูงสุดของจงัหวดั มีการมอบหมาย
งานระดบัจงัหวดัท่ีนอกเหนือจากภารกิจประจ า และงานท่ีมีความส าคญัหลายงาน
ให้กบัดิฉันและส านกังานคลงัจงัหวดัอุดรธานีท า ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่าเรา
ได้รับการยอมรับเหมือนกับค าพูดท่ีว่า นึกอะไรไม่ออกต้องนึกถึงคลังจงัหวดั 
โดยเฉพาะกับ การได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ องคส์ภานายิกาสภากาชาดไทย แต่งตั้งให้ดิฉันด ารงต าแหน่ง 
เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวดัอุดรธานี ซ่ึงเป็นอีกบทบาทหน้าท่ีหน่ึงท่ีส าคัญ 
เน่ืองจากส่วนใหญ่ผูท่ี้จะไดรั้บพระกรุณาโปรดเกลา้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งน้ี จะ
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เป็นขา้ราชการกระทรวงมหาดไทยหรือกรมการปกครองในจงัหวดัอุดรธานีทั้งส้ิน 
ซ่ึงหากดิฉันไม่ได้เป็นข้าราชการกรมบัญชีกลาง และไม่ได้เป็นคลังจังหวดั
อุดรธานีก็คงไม่ไดรั้บโอกาสท่ีดีเช่นน้ี จากท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมด ส าหรับดิฉนัการ
ได้เป็นขา้ราชการในสังกดักรมบญัชีกลาง เป็นส่ิงท่ีประทบัใจและภาคูมิใจมาก
ท่ีสุดค่ะ 

 

สรุป  ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: การแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา 
 

บทสัมภำษณ์ที ่10 นางสัญญา ไชยเชียงของ (คลงัจงัหวดัเชียงใหม่) 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  จากการท่ีไดมี้โอกาสร่วมท างานกบัเจา้นายหลายท่านนะคะ ซ่ึงแต่ละท่านก็จะมี
เทคนิคในการสอนงานท่ีแตกต่างกนัไป บางท่านก็สอนตรง (1) บางท่านก็ให้เรา
เรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยเฉพาะการให้เรียนรู้ดว้ยตนเองหรือสอนทางออ้ม เป็นส่ิงท่ี
เราไดจ้ดจ าและก็เอามาปรับใช้ในการท างานค่อนขา้งมาก น่ีก็คือส่ิงท่ีประทบัใจ 
แต่ท่ีประทบัใจมากท่ีสุด ก็คือ การไดรั้บการช่ืนชมเม่ือสองสามปีท่ีผ่านมาว่าเรา
เป็นคลงัจงัหวดัท่ีอายนุอ้ย ตอนนั้นเราเป็นนกัวิชาการคลงัระดบัเจ็ดก็สอบเป็นคลงั
จงัหวดัไดโ้ดยเราไม่ไดฝึ้กหรือผา่นการเป็นหวันา้ฝ่ายมาก่อนเลย แต่วา่พอเรามานัง่
อยูใ่นต าแหน่งคลงัจงัหวดัเราสวมหมวกใบท่ีเป็นคลงัจงัหวดัเราก็สามารถท างาน
ได ้ท างานไดดี้จนผูบ้งัคบับญัชาไม่วา่จะเป็น ผูว้า่ราชการจงัหวดั รองผูว้า่ราชการ
จังหวัด ผู ้บริหารในระดับจังหวัด ก็ได้กล่าวช่ืนชมในท่ีประชุม ก็เป็นส่ิงท่ี
ประทบัใจมากท่ีสุดค่ะ 

 

สรุป  ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: การแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา 
 

บทสัมภำษณ์ที ่11 นางสุวณี สุขประวทิย ์(คลงัจงัหวดัขอนแก่น) 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 
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ค าตอบ :  ขออนุญาตแยกเป็นสองประเด็นนะคะ เพราะว่าเหตุการณ์ท่ีประสบความส าเร็จ
และประทบัใจในชีวิตของคนเรา มนัอาจจะมีหลายเร่ือง เร่ืองแรกเลย ก็คือ การท่ี
เราไดรั้บความกา้วหนา้ เวลาท่ีเราสอบไดใ้นต าแหน่งท่ีสูงข้ึน สอบไดล้ าดบัท่ีหน่ึง 
สอบเป็นคลังจงัหวดัได้ น่ีก็เป็นความภาคภูมิใจเล็กๆค่ะ แต่ท่ีภาคภูมิใจท่ีสุด 
ประทบัใจมากท่ีสุด จะเป็นเร่ืองงานท่ีท าอยู่มีส่วนผลักดนัให้เกิดประโยชน์แก่
ส่วนรวมอยา่งมหาศาล ก็คือ มีเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึนท่ีจงัหวดันครนายก ตอนนั้น
ตวัพี่เองไปเจอปัญหาการทุจริตในระบบ GFMIS ก่อนหน้าน้ีก็เคยเจอท่ีจงัหวดั
สิงห์บุรีมาแล้ว แล้วเราก็รู้ว่าจุดบกพร่องมันน่าจะเป็นท่ีระบบตรวจสอบ (1) 

หลงัจากนั้นก็เลยตดัสินใจไปพบผูบ้ริหารกรมบญัชีกลางในวนัประชุมสัมมนา
ประจ าปี และเล่าให้ทุกท่านฟังว่าเหตุการณ์เป็นอย่างน้ี กรมบญัชีกลางน่าจะมี
เคร่ืองมือหรือมาตรการอะไรท่ีจะมาช่วยในการก ากับดูแลหรือว่าช่วยในการ
ตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ ้ าซ้อนแบบน้ีข้ึนอีก หลงัจากนั้นประมาณหน่ึง
เดือน เราก็เห็นวา่กรมบญัชีกลางไดพ้ฒันารายงานข้ึนมาเรียกวา่รายงานการรับรอง
ค าขอเบิกจากคลงัจงัหวดั พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบรายการเบิกค่า
รักษาพยาบาลเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริต ท าให้ส่วนหน่ึงนะคะในชีวิตการ
ท างาน เรารู้สึกไดเ้ลยว่าส่ิงน้ีเกิดจากเราไปเป็นแรงผลกัดนัท าให้เกิดข้ึน ช่วยให้
ราชการไดป้ระโยชน์สูงสุด ซ่ึงก็ถือวา่งานน้ีเป็นงานช้ินโบแดงหรือวา่เป็นเร่ืองท่ี
เราภูมิใจท่ีสุดค่ะ 

 

สรุป  ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: มีภาวะผูน้ า 
 

บทสัมภำษณ์ที ่12 นางมลัลิกา อพัภาสกิจ (คลงัจงัหวดันครศรีธรรมราช) 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  ส่ิงท่ีพี่ประสบความส าเร็จและประทบัใจมากท่ีสุด ก็คือ การไดด้ ารงต าแหน่งคลงั
จงัหวดัในวยัอายุเพียงแค่ส่ีสิบสามปี โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกบัหัวหน้าส่วน
ราชการหน่วยงานอ่ืนๆถือวา่เป็นผูท่ี้ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารไดร้วดเร็วมาก ส่ิงน้ีก็
เป็นความภาคภูมิใจแก่ตนเองและก็ครอบครัว และเป็นการตอบแทนบุญคุณคุณ
พ่อคุณแม่ท่ีเราได้ด าเนินชีวิตมาได้ในระดับหน่ึงด้วย (1) ปัจจัยสนับสนุนให้



54 

 

ประสบความส าเร็จของพี่นะคะ เกิดข้ึนไดด้ว้ยความส าเร็จในการด ารงต าแหน่งใน
แต่ละระดบั เราจะตอ้งมีการวางแผนว่า ส่ิงท่ีเราตอ้งการคืออะไรและด าเนินการ
ตามแผนนั้นอย่างต่อเน่ืองให้ประสบความส าเร็จ ประเด็นท่ีสอง ในวยัท างาน
จะตอ้งมีผลงานเป็นเชิงประจกัษท์  าให้ผูบ้งัคบับญัชามองเห็นวา่เรามีศกัยภาพและ
เป็นท่ีไวว้างใจ ให้โอกาสมอบหมายงานในช้ินใหม่ๆงานยากๆกบัเราได ้(1) และ
เราจะตอ้งเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆอย่างสม ่าเสมอ เป็นคนท่ีทนักบัเหตุการณ์ ยอมรับการ
เปล่ียนแปลง พี่ไม่เคยน้อยอกน้อยใจท่ีผูบ้งัคบับญัชาให้งานท่ียาก แต่กลบัมองส่ิง
นั้นว่าเป็นโอกาสท่ีจะให้เราได้พฒันาตนเองให้มีความเช่ียวชาญมากยิ่งข้ึน (1) 

ประเด็นท่ีสามนะคะ ก็คือ มีครอบครัวท่ีอบอุ่นและสมบรูณ์ ตอ้งยอมรับว่าส่ิงน้ี
เป็นส่วนสนบัสนุนและเป็นก าลงัใจ ให้เราทุ่มเทในการท างาน ให้เรามีความตั้งใจ
และจริงจังในงานท่ีท า ไม่ว่าในเร่ืองของการพัฒนาตนเอง ทางครอบครัวก็
สนบัสนุนในการเรียนต่อ และเม่ือเราไดเ้รียนต่อเม่ืออายุยงัน้อยระดบัปริญญาโท 
ท าใหเ้รามีโอกาสในการกา้วข้ึนมาสู่ต าแหน่งไดร้วดเร็ว พี่โชคดีตรงท่ีวา่เรียนเสร็จ
แล้วมนัตรงจงัหวะท่ีมีความก้าวหน้าพอดี ท าให้เราน้ีนะคะเรียนไปแล้วได้น า
ประโยชน์ท่ีเรียนนั้นมาใชอ้ยา่งเกิดความคุม้ค่า (1) ประเด็นสุดทา้ยนะคะ มีช้ินงาน
ในเชิงประจกัษ์เป็นรูปธรรม ทุกคร้ังท่ีมีการแข่งขนั มีการเชิญชวนให้ประกวดส่ิง
ใดก็ตาม พี่จะเขา้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง โดยไม่ไดค้าดหวงัเร่ืองรางวลั แต่เวลาท่ีเรา
เขา้ร่วมนั้นคือเราจะตอ้งท าส่ิงท่ีเราจะน าเสนอนั้นให้ดีท่ีสุดให้เต็มความสามารถ 
และสุดทา้ยก็จะไดง้านออกมา และก็ไดรั้บรางวลั ส่ิงท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีนะคะ ก็
เป็นปัจจยัท่ีเก้ือหนุนให้พี่ประสบความส าเร็จ ถา้ไม่มีส่ิงเหล่าน้ี ความส าเร็จในทุก
วนัน้ีก็คงไม่มีข้ึนมาแน่นอน มนัก็จะตอ้งมีหลายส่วนหลายอยา่งประกอบกนัค่ะ 

 

สรุป ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: การวางแผนท่ีดี การแสวงหาความรู้และพฒันาตนเอง
อยูต่ลอดเวลา ความมุ่งมัน่ มีผลงานในเชิงประจกัษเ์ป็นรูปธรรม 

 

บทสัมภำษณ์ที ่13 นางกรรณิกา ศิริชยั (คลงัจงัหวดักาญจนบุรี) 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรครับ อยากให้ท่าน
ช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 
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ค าตอบ :  คือจริงๆงานท่ีประสบผลส าเร็จ ก็มีหลายอยา่งนะคะ แต่วา่มนัไม่เป็นรูปธรรม มนั
เป็นเหมือนเร่ืองท่ีวา่ งานท่ีเราตอ้งรับผิดชอบ ทา้ยท่ีสุดมนัก็ตอ้งส าเร็จ แต่วา่มีอยู่
เร่ืองหน่ึงท่ีพี่รู้สึกว่าภาคภูมิใจ คือ เราสามารถท าให้ภาพลกัษณ์ขององคก์รเราดูดี
ในสายตาของผูป้ระกอบการท่ีมาติดต่องานกบัเราค่ะ (1) เราท างานให้เขาอย่าง
รวดเร็ว แลว้เขาก็ไดรั้บงานจากเรา เน่ืองจากวา่มนัเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเงิน 
เขาผิดสัญญาการก่อสร้าง แต่ว่าไดรั้บความช่วยเหลือตามมาตรการ เขาไดเ้งินคืน 
เขาก็มาขอบคุณเม่ือเขาไดเ้งินตวัน้ี และขอบคุณท่ีเราท างานให้เขาเป็นอยา่งดี ซ่ึง
เขาไม่คิดเลยวา่จะเกิดเร่ืองอยา่งน้ีข้ึน และก็มาช่ืนชมองคก์รเรา และก็ช่ืนชมเรา ซ้ือ
ขนมมาแจกทุกๆคนในส านกังาน ทั้งๆท่ีจริงๆไดเ้งินคืนไปแลว้ไม่ตอ้งติดต่อกนัก็
ได ้เพราะเราก็ท างานตามหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม แต่เขาก็ขอบคุณและบอกว่ารู้สึก
สบายใจท่ีไดท้  างานกบัองคก์รเราค่ะ 

 

สรุป  ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: การใหบ้ริการดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละโปร่งใส 

 

บทสัมภำษณ์ที ่14 นายพลวตั วรเมธากร (คลงัจงัหวดัสมุทราปราการ) 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  เหตุการณ์ท่ีประสบความส าเร็จและประทบัใจมากท่ีสุด เป็นเหตุการณ์ท่ีตอนนั้น
ผมไดเ้ป็นหน้าห้องท่านอธิบดี มีขา้ราชการบ านาญท่านหน่ึงโทรมาปรึกษาหารือ
เร่ืองการเขา้ระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ผมก็แกไ้ขปัญหาเหล่านั้นให้เขาส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี (1) แต่ส่ิงหน่ึงท่ีท่านอธิบดีไดบ้อกผม คือ ท าอะไรแลว้ควรจะท าให้
ถึงท่ีสุด เม่ือเขามาหารือก็ควรจะตอบเขาให้มนักระจ่าง เพราะอยา่งไรก็ตาม ผมอีก
ไม่ก่ีปีก็เกษียณก็กลายเป็นขา้ราชการบ านาญเหมือนกนั เม่ือเขามีปัญหาอะไรข้ึน
มาแล้วเราต้องติดตามสอบถามและก็ติดตามประเมินผล ส่ิงหน่ึงท่ีผมท าไป 
ประสบผลส าเร็จ คือ เขาก็สามารถเขา้ในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได ้แลว้ผม
ก็บอกกบัเขาว่าอย่างไรก็ตามถา้หากมีปัญหาหรือมีขอ้สงสัยใดๆโทรมาหาผมได้
ทุกเม่ือนะครับ ส่ิงหน่ึงท่ีไดรั้บกลบัมา เขาก็เอาไปลงในหนงัสือพิมพ ์ประกาศใน
คอลมัน์เดลินิวส์ ชมเชยขา้ราชการกรมบญัชีกลางวา่ไม่เคยมีใครให้บริการแบบน้ี 
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เหตุการณ์คร้ังน้ีก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจท่ีสุดในชีวิตของผม โดยท่ีผมไม่เคย
คาดคิดมาก่อนเลย 

 

สรุป ประสบความส าเร็จไดด้้วย: การให้บริการโดยการติดตามสอบถามและติดตาม
ประเมินผล 

 

บทสัมภำษณ์ที ่15 นางสุภมาส ประภสัชยั (คลงัจงัหวดับุรีรัมย)์ 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  ส าหรับเหตุการณ์ท่ีประสบความส าเร็จและประทบัใจมากท่ีสุด เป็นเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนเม่ือคร้ังด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการส่วนตรวจสอบและติดตามประเมินผลท่ี
ส านกังานคลงัเขตเจ็ดนะคะ ขณะนั้นส านกังานคลงัเขตเจ็ดเป็นส านกังานท่ีพึ่งถูก
ตั้งข้ึนมาใหม่หลงัจากท่ีถูกยุบไปก่อนหน้าน้ี จากการปรับเปล่ียนโครงสร้างของ
กรมบญัชีกลาง บุคลากรท่ีเขา้มาปฏิบติังานในขณะนั้นไดรั้บการแต่งตั้งโยกยา้ยมา
ใหม่เกือบทั้งหมด ซ่ึงทุกคนท่ีเขา้มาก็ค่อนขา้งไม่เคยท างานในส่วนของส านกังาน
คลงัเขตมาก่อน ประกอบกบัเม่ือคร้ังท่ีท างานอยู่ท่ีส านกังานคลงัจงัหวดัก็จะเป็น
งานเฉพาะด้านใดด้านหน่ึง ในขณะท่ีงานของส่วนตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผล จะตอ้งท าหน้าท่ีตรวจสอบงาน การปฏิบติัหน้าท่ีของส านกังานคลงั
จงัหวดัท่ีอยู่ในการก ากบัดูแล ซ่ึงผูท่ี้ท  าหน้าท่ีน้ีจะตอ้งเป็นผูท่ี้รู้ รู้ทุกเร่ือง ตอ้งรู้
งานทุกงานของส านกังานคลงัจงัหวดั และตอ้งรู้ถึงขนาดท่ีจะสามารถใหค้ าแนะน า
ได ้ดงันั้นในฐานะท่ีเราก็เขา้มารับผิดชอบในหน้าท่ีน้ี ก็จะตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ 
ตอ้งไดรั้บความเช่ือมัน่ แลว้ก็ไดรั้บความเช่ือถือจากส านกังานคลงัจงัหวดัท่ีเป็นผู ้
ถูกตรวจ ก็เลยเป็นงานหนักของเรา ท่ีจะต้องสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง เป็นท่ี
ยอมรับ ซ่ึงก็สามารถท าไดส้ าเร็จ ตรงนั้นก็รู้สึกประทบัใจ ส าหรับส่ิงท่ีคิดวา่ส าเร็จ  
ก็จะเป็นในเร่ืองของการสร้างบุคลากรในองคก์รของเราใหมี้ความเขม้แข็งถึงขนาด
ไดรั้บความเช่ือมัน่ และก็ไดรั้บความเช่ือถือ (1) โดยเร่ิมจากการสอนงานให้กบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สอนทุกเร่ืองท่ีเขาจะตอ้งท า สอนถึงวิธีการท างานในแต่ละเร่ือง
ว่ามีวิธีการท างานอย่างไร แบ่งให้ท างานเหมือนกนัทุกคน เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนก็
สามารถท่ีจะสอบถามกนัได้ (1) หลงัจากนั้นก็จะจดัท าคู่มือ คู่มือในการท างาน 
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คู่มือในการตรวจสอบส านกังานคลงัจงัหวดั โดยก าหนดว่าเร่ืองท่ีเราจะไปตรวจ
เป็นเร่ืองอะไรบ้าง แล้วช่วยกันเขียนคู่มือข้ึนมา ว่าในเร่ืองน้ีเราตั้ งใจท่ีจะ
ตรวจสอบเร่ืองอะไร วิธีการท่ีจะตรวจสอบน าเอกสารอะไรมาตรวจกบัอะไร ตอ้ง
เรียกรายงานจากรายงานไหน เรียกเอกสารอะไรมาตรวจสอบกบัอะไร ผลการ
ตรวจสอบออกมาแล้วหากเป็นแบบน้ีจะตอ้งให้ค  าแนะน าแบบไหน หากเขามี
ปัญหาแบบน้ีจะตอ้งให้ค  าแนะน าแบบไหน (1) หรือวา่ก่อนจะไปท างานขา้งนอก
แต่ละคร้ัง เราก็จะมีการประชุมร่วมกนั เพื่อท่ีจะวางแผนในการท างาน (1) หาก
ติดขดัตรงไหนเราก็จะสอนงานกนัให้ทุกคนมีความมัน่ใจ สามารถท่ีจะออกไป
ท างานได้ เม่ือออกไปท างานแล้ว พูดอะไรให้ค  าแนะน าอะไรส านักงานคลัง
จงัหวดัเขาก็จะให้การยอมรับและก็ให้ความเช่ือถิือเรา ซ่ึงตรงน้ีเป็นจุดท่ีรู้สึกว่า
ประสบความส าเร็จและก็ภูมิใจค่ะ 

 

สรุป ประสบความส าเร็จได้ดว้ย: การสอนงาน การท างานเป็นทีม การท างานเป็นทีม 
การสอนงาน 

 

บทสัมภำษณ์ที ่16 นางวนัเพญ็ อ าพาส (คลงัจงัหวดันครพนม) 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  มีอยูเ่หตุการณ์เดียวท่ีพี่อยากตอบมากเลย คือ พี่ไดรั้บการประเมินจากผูบ้ริหารใน
กรมบญัชีกลางให้เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือท่ีเรียกว่าระบบ GFMIS ซ่ึงขณะนั้น พี่อยู่ท่ีอุดรธานีมา
สามปี ยงัไม่ได้คาดคิดเลยว่าจะได้ระดบัเก้า (1) หลงัจากนั้นมาพี่ก็เลยเปล่ียน
ความคิด วา่อะไรมนัก็เกิดข้ึนได ้ถา้เรามีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน เพราะว่า
เราก็ไม่ได้อยู่ น่ึงกับท่ีทุ่มเทให้กับเร่ืองงานมาโดยตลอด และเวลาท่ีได้เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านมนัก็จะตอ้งเขียนผลงานสองเร่ือง ซ่ึงผลงานสองเร่ืองน้ี
คณะกรรมการในกรมบญัชีกลางหรือคณะกรรมการในกระทรวงการคลงัเขาไม่ได้
เป็นคนอ่าน ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนเป็นผูอ่้าน แลว้สองเร่ืองท่ี
พี่เขียนไป ผา่นภายในระยะเวลาสองเดือน ไม่มีการแกไ้ขใดๆเลย ในเร่ืองน้ีเป็นส่ิง
ท่ีพี่ภูมิใจมากท่ีสุดและประทบัใจมากท่ีสุดค่ะ 
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สรุป  ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: ความมุ่งมัน่ 

 

บทสัมภำษณ์ที ่17 นางจินตนา รักสุจริตวงศ ์(คลงัจงัหวดัพิจิตร) 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  ท่ีประสบความส าเร็จและประทบัใจมากท่ีสุดนะคะ คือ การได้รับรางวลัรอง
ชนะเลิศในการประกวดรางวลัเพชรวายภุกัษค์ร้ังท่ี 5 ค่ะ เป็นรางวลัแนวคิดใหม่ใน
การพฒันางานของกระทรวงการคลงั ซ่ึงช่ือผลงานท่ีไดรั้บรางวลั คือ โปรแกรม
ค านวณประมาณการการจดัโครงการฝึกอบรมหรือโปรแกรม Easy Way ค่ะ 
ผลงานช้ินน้ีประสบความส าเร็จได ้(1) เกิดจากทีมงานของส านกังานคลงัจงัหวดั
พิจิตรท่ีช่วยกนัระดมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (1) เราร่วมคิดร่วมท าและรับฟัง
ความคิดเห็นของทุกๆคน และก็ความกระตือรือร้นในการท่ีจะพฒันาองค์กร
ร่วมกนั (1) รวมถึงการไดรั้บค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชา ท่ีท่านไดใ้ห้ค  าปรึกษาท่ี
ดียิ่ง ท าให้เรามีแนวคิด มีหลกัคิด ท าให้เราเติมเต็มในส่วนท่ีขาด จนท าให้ผลงาน
ช้ินน้ีไดรั้บรางวลั และเป็นความภาคภูมิใจแก่ตวัพี่และก็ทีมงานคลงัจงัหวดัพิจิตร
ทุกคนค่ะ 

 

สรุป ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: ความริเร่ิมคิดสร้างสรรค ์การท างานเป็นทีม การไดรั้บ
การใหค้วามรู้หรือการไดรั้บค าช้ีแนะจากผูบ้งัคบับญัชา 

 

บทสัมภำษณ์ที ่18 นางสาวกชพร คนึงคิด (คลงัจงัหวดันราธิวาส) 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  พี่จ  าได้นะคะตอนท่ีพี่บรรจุเป็นขา้ราชการใหม่ๆ มีเจา้หน้าท่ีของส านักงานคลงั
จงัหวดัคนหน่ึงมาท่ีบา้นพี่เลยค่ะ เขารู้เพราะวา่พี่สอบโควตาของจงัหวดัได ้และก็รู้
วา่พี่จะไดคิ้วของส านกังานคลงัจงัหวดัเป็นผูเ้รียกบรรจุ เขามาดูตวัพี่ท่ีบา้น มาดูคุณ
พ่อคุณแม่ มาดูนิสัยใจคอของคุณพ่อคุณแม่เราเป็นยงัไง (1) เขาบอกว่าคนท่ีจะ
ท างานส านกังานคลงัจงัหวดันะคะ ส าคญัท่ีสุดจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
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เน่ืองจากเราท างานอยู่กับเงินกับทอง ตรงน้ีก็เลยท าให้พี่ยึดในเร่ืองของความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตมาโดยตลอด (1) ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตนะคะ ถา้เราเจออะไรท่ีมนั
ไม่ถูกต้อง เราก็จะตอ้งแก้ไขปัญหาในส่วนน้ี ถ้าเราเตือนตรงๆไม่ได้ เราก็ตอ้ง
เตือนโดยทางออ้ม เพราะนั้นส่ิงเหล่าน้ีก็ท  าให้ทุกหน่วยงานมองภาพลกัษณ์ของ
คลงัเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดี เราไดรั้บความเช่ือถือ เขาไวใ้จเรา ก็เป็นส่ิงท่ีภูมิใจค่ะ แต่ท่ี
พี่ภูมิใจท่ีสุด ก็คือว่า สามารถแกไ้ขปัญหาการทุจริตในะบบราชการได้ แต่ว่าใน
เร่ืองน้ีพี่ขอไม่ลงลึกในรายละเอียดนะคะ อีกเร่ืองหน่ึงนะคะ การเป็นคลงัจงัหวดั
เราดูแลเร่ืองการใชจ่้ายเงินงบประมาณของจงัหวดั เราภูมิใจเหมือนกบัเราเป็นหมอ 
เราไม่ใช่หมอในดา้นรักษาคนไข ้แต่เราเป็นหมอในดา้นรักษาการเงินการคลงั ถา้
หน่วยงานไหนมีปัญหาในเร่ืองของระเบียบกฎหมาย ปฏิบติัไม่ถูก มาถามเรา ถา้
เราตอบทนัทีไม่ได้ เรายินดีท่ีจะไปคน้ควา้หาค าตอบให้ ก็มีความรู้สึกว่ามนัเป็น
ความสุขอย่างหน่ึงของเราท่ีเราไดช่้วยเหลือเจา้หน้าท่ีส่วนราชการในการปฏิบติั
ดา้นการเงินการคลงัดา้นระเบียบกฎหมายตรงน้ีค่ะ 

 

สรุป  ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

 

บทสัมภำษณ์ที ่19 นางลดัดา พุทธชาติ (คลงัจงัหวดัแพร่) 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  ส่ิงท่ีคิดว่าประทบัใจมากท่ีสุดตั้งแต่ท างานมานะคะ ก็คือ เป็นผูท่ี้มีโอกาสได้
ช่วยเหลือผูท่ี้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในห้าจังหวดั
ชายแดนภายใต ้ซ่ึงตอนนั้น ดิฉันด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะผูบ้ริหารการคลงั
ประจ าจงัหวดั ขณะนั้นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ก็คือ มีผูค้นมากมายในพื้นท่ีอพยพขน
ยา้ยของออกมานอกพื้นท่ี ชาวบา้นก็อยูไ่ม่ได ้เช่นวา่ มีสวนยางพารา งานน้ีตดัยาง
ไม่ไดก้รีดยางไม่ได ้จากเดิมท่ีวา่อยูบ่า้นฐานะร ่ ารวย อยูไ่ม่ไดเ้พราะวา่มีการฆ่ากนั
ตาย (1) เสร็จแลว้ตวัดิฉนัเองก็เลยน าเร่ืองน้ีไปเสนอเป็นแผนในการสนบัสนุนผูท่ี้
เป็นหน้ีนอกระบบ ให้เขา้ไปสู่ในระบบโดยการใชส้ถาบนัการเงินของรัฐ ซ่ึงตอน
นั้นคณะผูบ้ริหารการคลงัประจ าจงัหวดัเป็นผูด้  าเนินโครงการ ก็ไปขอกูเ้งินมานะ
คะ ได้เงินมาห้าล้านกว่าบาท ด าเนินการครบทุกอ าเภอในห้าจงัหวดั ก็จะมีผูท่ี้
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ไดรั้บการสนบัสนุนจากตรงน้ีก็เยอะ จ าไดว้า่หลายร้อยรายนะคะ ซ่ึงตอนท่ีไดไ้ป
สัมภาษณ์เขาก็จะบอกวา่ ตวัเขามีปัญหาแบบน้ี ขณะน้ีทิ้งบา้นทิ้งช่อง เงินทองไม่มี
ใชห้มดแลว้ อยูบ่า้นเช่า คา้ขายเล็กนอ้ยๆ จากคนท่ีมีฐานะ คา้ขายท าขนมขาย ขาย
ของช าเล็กๆน้อยๆ ไม่มีทุนไม่มีอะไรเลย ตอนน้ีก็ท าให้เขาลืมตาอา้ปากได ้จาก
เดิมท่ีวา่ยมืเงินของชาวบา้นมาและมีดอกเบ้ีย ท างานหาเล้ียงส่งแต่ดอกเบ้ีย ไม่มีทุน
คืนเขา ก็ท  าให้รู้สึกว่าการได้ช่วยเหลือคนนะคะ รู้สึกว่าท างานแล้วมนัประสบ
ความส าเร็จ ประทบัใจมากท่ีสุดค่ะท่ีไดช่้วยเหลือคนท่ีเดือนร้อน 

 

สรุป  ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: มีภาวะผูน้ า 
 

บทสัมภำษณ์ที ่20 นางสาวปานจิตต ์ตะเพียนทอง (คลงัจงัหวดัพทัลุง) 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  จริงๆในชีวิตเราก็จะมีส่ิงท่ีประสบความส าเร็จกบัท่ีไม่ประสบความส าเร็จมนัก็จะ
ปะปนกนัมาเสมอนะคะ มีเร่ืองราวมากกมายท่ีเป็นความส าเร็จ อย่างเช่นว่า ตอน
เด็กๆเราสอบเขา้โรงเรียนท่ีเราตั้งใจไวไ้ด ้แข่งกีฬาแลว้ชนะเลิศ แต่งเรียงความได้
รางวลังานสุนทรภู่ สอบเขา้ท างานได ้ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของ
เราเสมอมา แต่ท่ีบอกวา่ตั้งแต่ท างานมามีเหตุการณ์ไหนท่ีประสบความส าเร็จและ
ประทบัใจมากท่ีสุด คงตอ้งเอาเร่ืองล่าสุดท่ีอยากจะเล่าอยากจะแบ่งบนั เม่ือปีท่ี
ผา่นมา ปี 2558 น้ีนะคะ ส่ิงท่ีตวัเองไดส้ั่งสมจากการท างานมา 20 กวา่ปี ก็คือ การ
ไดรั้บรางวลัขา้ราชการพลเรือนดีเด่นค่ะ ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นขา้ราชการพล
เรือนดีเด่น เม่ือตอนท่ียงัไม่ไดส้อบข้ึนเป็นคลงัจงัหวดัไดน้ะคะ ยงัเป็นรองคลงัอยู ่
(1) (1) (1) ซ่ึงการเป็นขา้ราชการพลเรือนดีเด่น เรามองยอ้นกลบัไป แปลวา่ ส่ิงท่ี
เรามุ่งมั่น ส่ิงท่ีเราตั้ งใจ ส่ิงท่ีเราเพียรพยายาม แล้วก็ทัศนคติอะไรต่างๆ ท่ีเรา
น ามาใชใ้นการท างาน ในการปฏิบติังาน แสดงวา่ เป็นส่ิงท่ีดี เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้
คนอ่ืนเห็นวา่ ส่ิงท่ีเราท า คือ ส่ิงท่ีดี และน่าจะเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบัน้องๆหรือ
คนอ่ืนๆหรือขา้ราชการในแขนงต่างๆได ้ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการท างานใน
หน้าท่ีการงานของตวัเอง การมาท างานเช้าๆ การแชร์ประสบการณ์ การแบ่งบนั
ความรู้ต่างๆเพื่อสังคมเพื่อชุมชน การมีพนัธมิตร การมีเครือข่าย การไดใ้ห้ความ
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ช่วยเหลือคนอ่ืนๆ ตามท่ีเราสามารถท าได้ และก็การแบ่งปันส่ิงดีๆให้กบัคนใน
องคก์รเดียวกนั ก็เช่ือวา่นัน่คือส่ิงท่ีดีและเป็นความส าเร็จท่ีเราประทบัใจมากค่ะ 

 

สรุป  ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: ความมุ่งมัน่ ความพยายาม ทศันคติ 

 

บทสัมภำษณ์ที ่21 นางมาเรียม เรืองปราชญ ์(คลงัจงัหวดัเลย) 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  ตั้งแต่ท่ีพี่ท  างานมานะคะ การท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคลังจงัหวดันับว่าเป็น
เหตุการณ์ท่ีประสบความส าเร็จและก็ภูมิใจมากท่ีสุดค่ะ ซ่ึงพี่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมี
วนัน้ีได ้หลายท่านบอกว่าพี่เป็นคนดีมีบุญวาสนาท่ีไดเ้ป็นคลงัจงัหวดั ซ่ึงพี่น้อม
รับดว้ยความยินดีนะคะ แลว้ก็หลายๆท่านก็ช่ืนชม (1) (1) (1) แต่พี่คิดวา่ส่วนหน่ึง
มาจากการท างานของเรา โดยท่ีเรายึดในเร่ืองของความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นท่ีตั้งมา
โดยตลอด มุ่งมัน่ ทุ่มเทในการท างาน คือ พยายามท าทุกอย่างให้ส าเร็จนะคะ 
รวมทั้งการให้ความเคารพกบัผูบ้งัคบับญัชา คือ ไม่เถียงและก็ไม่นินทาท่านลบั
หลงั แลว้ก็ใหค้วามร่วมมือกบักิจกรรมทุกกิจกรรมของส านกังาน ถึงแมว้า่พี่จะนบั
ถือศาสนาอิสลาม และท่ีส าคญั ก็คือ พี่เป็นคนท่ีทะเยอทะยานในการท างาน (1) (1) 

เม่ือผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงานอะไรมาก็ตาม ไม่เคยบ่นเลยว่าไม่ท าและก็ยาก
เกินความสามารถ ไม่เคยบ่นว่าท างานจนตายก็ไม่ไดดี้อะไรนะคะ เพราะพี่คิดว่า
การท างานนั้นท าให้ลืมความทุกข์ได้ งานท่ีท านั้นเป็นความสุขและก็เป็นความ
สนุก จึงพยายามท างานทุกอย่างและก็ท าให้มากข้ึนและก็สูงข้ึนทุกคร้ัง เพราะคิด
วา่ท ามากยอ่มรู้มาก และก็ไดเ้พิ่มประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ส่ิงต่างๆตรงน้ีนะคะ
พี่คิดวา่เป็นส่ิงท่ีท าใหพ้ี่มีประวติัการท างานท่ีดีมาตลอด และก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จในวนัน้ีค่ะ 

 

สรุป ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความมุ่งมัน่ ความพยายาม ความ
พยายาม การแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา 
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บทสัมภำษณ์ที ่22 นางสาวสุดทา้ย ชยัจนัทึก (คลงัจงัหวดัหนองคาย) 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  ส่วนตวัแลว้คิดวา่เหตุการณ์ท่ีประสบความส าเร็จและก็ประทบัใจมากท่ีสุด ก็น่าจะ
เป็นการไดรั้บการแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งคลงัจงัหวดัค่ะ เพราะวา่ต าแหน่งคลงั
จงัหวดัน้ีนะคะ มีเพียงแค่ 76 คน เท่านั้นท่ีจะสามารถมาด ารงต าแหน่งน้ีได ้ซ่ึงพี่ก็
มีความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีเราสามารถมาถึงจุดน้ีได้ มาเป็น 1 ใน 76 คน 
นอกจากนั้นนะคะ ความส าเร็จน้ีก็น ามาซ่ึงความภาคภูมิใจของคนในครอบครัว 
ตอ้งยอมรับนะคะว่าตวัพี่เองเป็นลูกชาวนาร้อยเปอร์เซ็นต์ ท่ีผ่านมาก็ยงัจดจ าได้
เสมอส่ิงท่ีคุณแม่เคยเล่าให้ฟังตอนท่ียงัเป็นเด็กวา่แม่เป็นลูกชาวนาครอบครัวเราก็
เป็นครอบครัวใหญ่ ไม่ไดมี้ฐานะร ่ ารวยอะไร (1) แม่คิดวา่การศึกษาจะท าให้ลูกได้
มีโอกาสท่ีจะไดท้  างานดีๆมีเงินเดือนดีๆไม่ตอ้งมาล าบากเหมือนแม่ เพราะฉะนั้น
ส่ิงเดียวท่ีแม่พยายามจะให้เรามี ก็คือ เร่ืองของการศึกษา ให้เราศึกษาให้สูงท่ีสุด
เท่าท่ีเราจะท าได ้ซ่ึงจุดน้ีก็เป็นแรงบนัดาลใจส าหรับตวัพี่เสมอมา ถ้ามีโอกาสก็
จะตอ้งมัน่ศึกษาหาความรู้ พฒันาตนเองอยูเ่สมอ เพื่อให้เราไดมี้โอกาสท่ีจะท างาน
ดีๆ และก็กว่าจะมาถึงตรงน้ีได้นะคะ ต้องยอมรับว่าถ้าเราไม่ด าเนินชีวิตตาม
หลกัการท่ีเราตั้งไวอ้ยา่งเคร่งคดั ก็คงจะไม่ท าให้เราประสบความส าเร็จและมีวนัน้ี
ไดค้่ะ 

 

สรุป  ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: การแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา 
 

บทสัมภำษณ์ที ่23 นางอรัญญา ย ัง่ยนืพงษ ์(คลงัจงัหวดัล าพูน) 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  การท างานราชการน่ีนะคะ คือ พี่เร่ิมบรรจุตั้งแต่ระดบัซีหน่ึง ทุกระดบัท่ีเราเล่ือน
ต าแหน่ง ตั้งแต่ระดบัซีส่ีข้ึนไปจะเร่ิมมีการสอบ ตอ้งบอกว่าทุกคร้ังท่ีมีการสอบ 
เราจะเป็นคนท่ีท าล าดบัไดดี้ข้ึนเร่ือยๆ เช่นวา่ คร้ังแรกอาจจะไดท่ี้หลงัๆคร้ังท่ีสอง
และก็คร้ังต่อๆไปก็จะดีข้ึนๆค่ะ (1) ดว้ยวา่เราเป็นคนท่ีใฝ่รู้นะคะ ชอบท่ีจะเรียนรู้



63 

 

งานโดยการปฏิบติั ตั้งแต่ยงัเด็กก็จะไปอาสาพี่ๆเขาท างาน ถามเขาว่ามีอะไรให้
ช่วยไหมอะไรประมาณน้ีค่ะ ก็ท  าให้เราไดเ้ก็บเก่ียวประสบการณ์ตรงน้ีมา และถา้
มีอะไรสงสัยก็จะถามผูบ้งัคบับญัชาบ้าง ถามผูท่ี้เขามีส่วนเก่ียวข้องบ้าง อย่าง
ระเบียบกฎหมาย เขาออกตวัน้ีมาเพื่ออะไร เพื่อแกปั้ญหาอะไร พอเราเขา้ใจแล้ว
มนัก็จะท างานไดดี้ข้ึน  เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีพี่ไดเ้ก็บเก่ียวมา ท่ีไดศึ้กษาหาความรู้มา 
ก็ท  าให้พี่สามารถสอบเล่ือนต าแหน่งเป็นคลงัจงัหวดัได ้สอบไดเ้ป็นล าดบัท่ีหน่ึง
ของประเทศ ตรงน้ีก็เลยเป็นส่ิงท่ีพี่ภาคภูมิใจมากท่ีสุดเลยค่ะ 

 

สรุป  ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: การแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา 
 

บทสัมภำษณ์ที ่24 นางเยน็ตา ครุวรรณ (คลงัจงัหวดัสมุทรสาคร) 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  จริงๆแลว้เหตุการณ์ท่ีประสบความส าเร็จและประทบัใจมากก็มีเยอะนะคะ แต่ว่า
เหตุการณ์ท่ีพี่ประทบัใจมากท่ีสุด เป็นเหตุการณ์ในช่วงท่ีพี่เขา้สู่การด ารงต าแหน่ง
คลงัจงัหวดัค่ะ ด้วยความท่ีว่าเราเป็นเด็กสาวมาจากบา้นนอก มาจากสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้(1) ถามวา่มีแรงจูงใจอะไรท่ีท าให้เราเกิดความมุ่งมัน่อยากจะเป็น
คลงัจงัหวดัให้ได ้ก็เกิดจากตอนท่ีเราเร่ิมเขา้รับราชการใหม่ๆเราเป็นแค่เจา้หนา้ท่ี
การเงิน ซ่ึงสมัยนั้ นนะคะ เคร่ืองมือทางเทคโนโลยี ไม่มีอะไรเลย การเป็น
เจา้หน้าท่ีการเงินมนัเป็นเร่ืองท่ีท างานเหน่ือยมาก ตอนนั้นเราเป็นเด็กเรานัง่มอง
ผูบ้งัคบับญัชา ก็คือ คลงัจงัหวดั เราเห็นวา่คนเป็นคลงัจงัหวดัน่ีท างานสบายจงัเลย 
วนัๆนัง่แค่เซ็นช่ือลงในเอกสาร ความคิดในตอนนั้นก็แวบข้ึนมาว่า ฉันตอ้งเป็น
คลงัจงัหวดัให้ได้ (1) (1) จากความคิดตรงน้ีนะคะ มนัก็ท าให้เราตอ้งพยายาม
เรียนรู้งาน พยายามศึกษาต่อ และก็พฒันาตนเอง เก็บเก่ียวประสบการณ์จากการ
ท างาน จากผูร่้วมงาน จากผูบ้งัคบับญัชา โดยเฉพาะคลงัจงัหวดัทุกคนท่ีพี่มีโอกาส
ไดเ้ป็นลูกนอ้งนะคะ ซ่ึงแต่ละท่านก็จะมีเคล็ดลบัในการท างานท่ีแตกต่างกนั เราก็
จะน าในส่ิงท่ีเราคิดว่าดีท่ีสุด น ามาเป็นตน้แบบ และก็ส่ิงท่ีตวัเองจะไม่ละทิ้งเลย
นั้น ก็คือ การพฒันาตนเอง และวนัท่ีรอคอยก็มาถึงเม่ือกรมบญัชีกลางเปิดสอบ
ต าแหน่งคลงัจงัหวดั ในขณะท่ีพี่มีคุณสมบติัครบถว้นสามารถท่ีจะเขา้รับการสอบ
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คดัเลือกได ้แต่ในช่วงเวลาท่ีจะสอบไม่ถึงสิบวนั พี่ก็เกิดป่วยกะทนัหนั ตอ้งเขา้รับ
การผา่ตดัใหญ่ ในความรู้สึกตอนนั้นเหลือเวลาอีกประมาณแปดถึงเกา้วนั ก็คิดว่า
เราคงไม่ทนัแลว้ แผลคงหายไม่ทนั ร่างกายเราคงไม่พร้อมท่ีจะไปลงสนามสอบ ก็
คิดว่าเราคงตอ้งสละสิทธ์ิ แต่เพื่อนคนหน่ึงท่ีเขาเป็นคลงัจงัหวดั เขาก็โทรมาแลว้
บอกวา่ ต าแหน่งคลงัจงัหวดัไม่ใช่จะมีโอกาสไดง่้ายๆนะ ในเม่ือเรามีโอกาสเราจะ
ทิ้งมนัไดย้งัไง ก็เปิดใจหน่อย ก็ฝืนไป จากนั้นพี่ก็เลยฮึดสู้ข้ึนมาอีกคร้ัง ก็ไปสอบ
โดยท่ียงัไม่ไดผ้า่ตดัไหม หนงัสือก็ไม่ไดอ่้าน (1) แต่วา่ความรู้ท่ีเราเก็บเก่ียวสะสม
มาตลอดชีวติรับราชการ ประสบการณ์ และก็ความรู้ท่ีเรา ไดจ้ากสถาบนัการศึกษา
ท่ีเราไดร้ ่ าเรียนมา เราก็เอามาบูรณาการ และก็ตั้งใจตอบขอ้สอบ ผลก็สอบไดแ้ละ
ก็ได้ต  ารงต าแหน่งคลังจังหวดั เหตุการณ์น้ีก็เป็นประสบการณ์ท่ีสร้างความ
ประทบัใจและก็คนท่ีสร้างส่ิงดีๆใหก้บัพี่ ก็คือ เพื่อนคนท่ีไดก้ล่าวมาน่ีแหละค่ะ 

 

สรุป ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: การมีเป้าหมายท่ีชดัเจน ความพยายาม การแสวงหา
ความรู้และพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา การแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอยู่
ตลอดเวลา 

 

บทสัมภำษณ์ที ่25 นางชญาดา จิระรัตนกุล (คลงัจงัหวดัพะเยา) 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  ตั้งแต่ท่ีท างานมา ส่ิงท่ีคิดวา่ประสบความส าเร็จและประทบัใจมากท่ีสุด ก็คือ การ
ท่ีสอบไดต้ าแหน่งคลงัจงัหวดัค่ะ เพราะว่าต าแหน่งน้ีนะคะเป็นต าแหน่งท่ีสูงสุด
ในชีวติของขา้ราชการส่วนภูมิภาค และก็คิดวา่เป็นต าแหน่งสูงสุดของพี่แลว้ล่ะ (1) 

(1) ต าแหน่งน้ีไดม้าดว้ยอะไร ดว้ยความท่ีพี่มีมานะอดทน บากบัน่ในการท างาน 
ใฝ่ศึกษาหาความรู้ ตรงน้ีล่ะค่ะ ท างานจนเกิดความไวเ้น้ือเช่ือใจจากผูบ้งัคบับญัชา 
พิจารณาให้พี่ไดรั้บต าแหน่งน้ี และท่ีพี่มีความรู้สึกวา่ภาคภูมิใจมากท่ีสุดเลย ก็คือ 
ฐานะพ่อแม่เราก็เป็นชาวไร่ชาวนา การท่ีท่านได้เห็นลูกมาถึงจุดน้ีได้ พ่อแม่พี่
ภูมิใจท่ีสุด เป็นเกียรติยศช่ือเสียงของวงตระกูลพี่ น่ีเป็นส่ิงท่ีพี่ภูมิใจมากท่ีสุดเลย
ค่ะ 
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สรุป ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: ความพยายาม การแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอยู่
ตลอดเวลา 

 

บทสัมภำษณ์ที ่26 นางสาวเกศริน ภทัรเปรมเจริญ (คลงัจงัหวดัมหาสารคาม) 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  จริงๆก็ประทบัใจในหลายๆเร่ืองนะคะ ตั้งแต่ท่ีเร่ิมกา้วเขา้มาท างานเลย ประทบัใจ
ผูบ้ริหารท่ีกรมค่ะ ท่ีท่านไดใ้ห้ความไวว้างใจเรามอบหมายงานท่ีส าคญัๆให้เราท า
และก็ท าให้เรากลา้ท่ีจะคิดค่ะ แต่ถา้ถามวา่ประทบัใจมากท่ีสุด ในชีวิตของการรับ
ราชการนะคะ การท่ีเราไดก้า้วมาสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ก็คือ การไดเ้ป็นคลงัจงัหวดั 
ซ่ึงถ้าพูดถึงครอบครัวเราก็ไม่ได้เป็นครอบครัวท่ีรับราชการ มีพี่คนเดียวท่ีเป็น
ขา้ราชการ แลว้การท่ีเราสามารถกา้วมาถึงจุดน้ีไดถื้อวา่เป็นความภาคภูมิใจของพี่
มากๆเลยค่ะ และส่ิงท่ีประทบัใจมากอีกอยา่งหน่ึงนะคะ ตอ้งบอกว่าตั้งแต่วนัแรก
ท่ีรู้วา่จะตอ้งไดม้าเป็นคลงัจงัหวดัท่ีจงัหวดัมหาสารคาม เราเองมีความกงัวลอยูบ่า้ง
เล็กนอ้ย (1) เพราะวา่เราท างานอยูส่่วนกลางมาตลอด ไม่ใช่คนภูมิภาค พื้นเพก็เป็น
คนกรุงเทพมหานคร แต่ผูท่ี้สร้างความประทบัใจใหก้บัเรา ก็คือ ท่านเขตอจัฉราค่ะ 
ท่านเป็นทั้งผูบ้งัคบับญัชาเป็นทั้งอาจารยเ์ป็นผูท่ี้ใหค้วามรู้กบัพี่มากๆ ท่านสอนทุก
อย่างของการเป็นคลัง ซ่ึงพี่ไม่คิดเลยว่าท่านจะเมตตาเราขนาดน้ี เพราะนึกถึง
เหมือนเราท างาน เราไม่มีพี่เล้ียง เวทีไม่มีพี่เล้ียงน่ีคงไม่ได้ น่ีท่านเป็นทั้งพี่เล้ียง
และก็เป็นเหมือนคุณแม่เลย ท่ีคอยแนะน าสั่งสอนในการท างานของคลงัว่าตอ้ง
เป็นยงัไง เพราะการเป็นคลงัมนัไม่มีเวทีทดลอง พอค าสั่งออกเราก็ตอ้งมาเป็นคลงั
ทนัที ไม่มีการทดลองงาน ทุกอย่างเราต้องเดินด้วยของจริง ท่านท าให้พี่ รู้ว่า
สถานการณ์ขา้งหนา้ท่ีเราจะเห็นเป็นยงัไง ท่านจะบอกเป็นกรอบคร่าวๆให้เรา แลว้
พอเราไปเจอเเหตุการณ์จริงก็เหมือนกบัเราพอทราบแล้วว่ามนัควรจะต้องเจอ
อะไรบา้ง เราก็สามารถท่ีจะน าหลกัหรือค าท่ีท่านเคยช้ีแนะต่างๆเหล่านั้นมาลง
ไปสู่การปฏิบติังาน ซ่ึงพี่ถือว่าท่านเป็นผูบ้ริหารท่ีพี่ให้ความเคารพและก็สร้าง
ความประทบัใจส าหรับกา้วแรกของการท่ีเราเดินทางเขา้มาสู่จงัหวดัมหาสารคาม
ค่ะ 
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สรุป ประสบความส าเร็จได้ดว้ย: การได้รับการให้ความรู้หรือการได้รับค าช้ีแนะจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

 

บทสัมภำษณ์ที ่27 นางสมศรี เพิงผา (คลงัจงัหวดันครสรรค)์ 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  มีอยูเ่หตุการณ์หน่ึงนะคะ ซ่ึงตอนนั้น พบวา่หลายหน่วยงานก าลงัประสบอยู ่ก็คือ 
กรณีท่ีจะเกษียณอายรุาชการเก่ียวกบัสิทธิเร่ืองการขอรับบ าเหน็จบ านาญ ตรงน้ีนะ
คะเป็นเร่ืองท่ีจะไม่มีคนรับรู้ เป็นเร่ืองท่ีเขาคิดว่าควรจะรู้ตอนเม่ือเกษียณ เพราะ
นั้นก็จะไม่เกิดการเขา้ใจและถา้เราไม่อดทนท่ีจะอธิบายหรือพยายามอธิบายให้เขา
ฟัง เขาก็อาจจะไปรับรู้ขอ้มูลท่ีคาดเคล่ือนได ้รวมทั้งเกิดการเสียสิทธิและก็ไม่สม
กบัเจตนารมณ์ท่ีทางราชการจะช่วยเหลือเขา ทีน้ีในระเบียบของกระทรวงการคลงั
นะคะ เขาก็มีการก าหนดส าหรับคนท่ีเกษียณอายวุา่ถา้เกษียณอายุในเดือนกนัยายน
ปีน้ี สามารถยื่นเร่ืองขอรับบ าเหน็จบ านาญล่วงหนา้ไดก่้อน 8 เดือน เพื่อท่ีวา่กรม
บญัชี  กลางหรือคลงัเขต จะไดอ้นุมติัเร่ืองน้ีแลว้ให้เขาสามารถรับบ าเหน็จบ านาญ
ต่อเน่ืองในเดือนตุลาคมไดเ้ลย จะได้ไม่ขาดช่วงในการท่ีจะมีเงินด ารงชีพ ในปี 
2557 ท่ีผ่านมาน้ีนะคะ ท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เรียกว่าเกษียณกนัคร้ังใหญ่ มีผู ้
เกษียณอยู่ประมาณ 250 คน เพราะนั้นในการท่ีเราจะตอ้งท าความเขา้ใจนอกจาก
กบัเจา้หนา้ท่ีแลว้ คนท่ีจะเกษียณเราก็ตอ้งท าความเขา้ใจให้เขารับรู้ดว้ย ซ่ึงการท า
ความเขา้ใจน้ีนะคะ ถา้จะท าในห้องใหญ่คราวเดียวกนั การรับรู้ก็จะแตกต่างกนั 
ปัญหาหรือส่ิงท่ีเขาจะสะทอ้นใหเ้ราไดช่้วยคล่ีคลายในเวทีใหญ่ๆก็คงท าไดล้  าบาก 
พี่ก็เลยเลือกท่ีจะไปลงพื้นท่ีไปอธิบายเป็นหน่วยงานๆไป แลว้ก็เวลาท่ีพี่ไปอธิบาย
ใหค้นท่ีเขาจะเกษียณในปีนั้นฟังวา่ ถา้เขาเกษียณไปแลว้เขามีสิทธิรับบ าเหน็จหรือ
บ านาญ ถา้บ านาญเขามีสิทธิอะไรต่อเน่ือง และถา้เขาเสียชีวิตทายาทหรือคนท่ีเขา
แสดงเจตนาจะได้รับเงินก้อนหรือว่าบ าเหน็จตกทอด เขาก็ฟังแบบคงเขา้ใจใน
ขณะนั้น แต่ถา้เกิดหลงัจากนั้นล่ะ เขาอาจจะไม่เขา้ใจหรือวา่เขาก็จะไปอธิบายให้
ทายาทหรือวา่คนท่ีเขาแสดงเจตนาฟังแลว้เกิดการคาดเคล่ือน เพราะวา่ไม่ไดรู้้เร่ือง
พวกน้ีมาตั้งแต่ตน้ (1)  แลว้ในตอนนั้นท่ีเรามีเร่ืองของ undo จะเห็นไดว้่าคนท่ี
สูงอายุเวลาเราถามขอ้มูล เขาลืมประวติั ลืมรายละเอียด การไดรั้บเงินเดือน เขา้มา
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เม่ือไหร่ ออกเม่ือไหร่ พวกน้ีเขาลืม ก็เลยคิดว่าจะท าสมุดพกให้เขาสักหน่ึงเล่ม 
เป็นสมุดพกเตือนสิทธิส าหรับผูรั้บบ าเหน็จบ านาญ มีสารส าคญัประกอบไปดว้ย 
ส่วนท่ีหน่ึงก็จะมีขอ้มูลตวับุคคลของเขาว่าเขาช่ืออะไร เลขท่ีบตัรประชาชนอะไร 
วนัเดือนปีเกิด เขาท างานเม่ือไหร่ ออกเม่ือไหร่ เงินเดือนคร้ังสุดทา้ยเท่าไหร่ รับ
บ านาญเท่าไหร่ เป็นตน้นะคะ ในส่วนท่ีสอง เราก็จะอธิบายให้เขารู้วา่ บ าเหน็จคือ
อะไร บ านาญคืออะไร เพื่อให้เขาตดัสินใจไดถู้กว่าเขาจะเลือกในเร่ืองไหน การ
เลือกแต่ละเร่ืองเขามีขอ้จ ากดัหรือมีปัญหาในตวับุคคลเขายงัไง ตอ้งใช้เอกสาร
อะไรยงัไงบา้ง คราวน้ีพอไปถึงจุดท่ีว่าหากเขาเกิดเสียชีวิตข้ึนมา คู่สมรส บุตร 
บิดา มารดาของเขา จะรู้ไหมกบัเร่ืองน้ีวา่เขาจะมีเงินอีกกอ้นหน่ึงท่ีทางราชการได้
ให้ช่วยการเหลืออยู่ ผูรั้บจะไปเล่าต่อไดไ้หม เล่าต่อก็คงอาจจะไม่ถูกตอ้ง เราก็จะ
เขียนเน้ือหาพวกน้ีต่อเน่ืองใหเ้ขาเพื่อท่ีวา่เขาจะไดไ้ปถ่ายทอดหรือมีเอกสารให้คน
ท่ีเป็นทายาทหรือคนท่ีเขาแสดงเจตนาให้เขาไดรั้บรู้เร่ืองน้ี แลว้ก็สุดทา้ยหากเขามี
ขอ้สงสัยหรือว่าเกิดความไม่มัน่ใจตอ้งการติดต่อส่ือสารเพื่อปรึกษาหารือ พี่ก็ได้
รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์คลังจังหวดัทั่วประเทศและก็คลังเขตทั่วประเทศ
รวมถึงกรมบญัชีกลางไวใ้หด้ว้ย รวมไวค้รบถว้นอยูใ่นเล่มน้ี (1) และก็ตอ้งบอกวา่
ก่อนท่ีจะท าคู่มือเล่มน้ีออกไปไดน้ะคะ พี่กบันอ้งๆก็ฝ่าฝันกนัมาพอสมควรเพราะ
เน่ืองจากมนัมีกฎหมายสั่งการอยู่หลายฉบบัดว้ยกนั (1) เพราะนั้นพี่ก็ไดฝึ้กฝน
ทั้งตวัพี่เองกบันอ้งๆในองคก์ร โดยใหเ้ขาเรียนรู้ในลกัษณะเราตั้งค  าถามเพื่อให้เขา
ไปหาค าตอบมา ตรงน้ีก็ถือว่าเป็นการจดัการความรู้ร่วมกนัระหว่างเขากบัพี่ดว้ย
ในเร่ืองของการคิดหาแนวทางท่ีเราจะถ่ายทอดส่ือสารเร่ืองน้ีออกไป และตอนท่ี
เรามีการแจกจ่ายให้กบัผูเ้กษียณในสองปีท่ีผา่นมานะคะ เขาก็ดีใจนะ จากท่ีเขาไม่
เคยรู้ เขาก็พอใจตรงน้ีมาก ก็ท  าให้เราไดส้ร้างเคร่ือข่ายไปในตวัดว้ย ท่ีไดก้ล่าวมา
น้ีก็เป็นส่ิงท่ีประสบความส าเร็จและก็ประทบัใจมากค่ะ 

 

สรุป ประสบความส าเร็จได้ด้วย: ความริเร่ิมคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม การ
เรียนรู้ร่วมกนั 
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บทสัมภำษณ์ที ่28 นางอ าไพวรรณ เปรมภิรักษ ์(คลงัจงัหวดัอุบลราชธานี) 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  พี่คิดว่าในชีวิตการท างานมีหลายเร่ืองท่ีประสบความส าเร็จและประทบัใจนะคะ 
แต่ในเร่ืองท่ีประสบความส าเร็จและประทบัใจมากท่ีสุด ก็คือ การท่ีพี่สามารถสอบ
เป็นผูบ้ริหารในต าแหน่งคลังจังหวดัได้ นอกจากน้ียงัสามารถปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งน้ีจนกระทัง่ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติให้เป็นขา้ราชการพลเรือนดีเด่น
ระดบัประเทศเม่ือปี พ.ศ. 2556 ค่ะ เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรนะคะ (1) (1) พี่
คิดวา่เกิดข้ึนจาก การทุ่มเทท างาน ใฝ่หาความรู้ และก็พฒันาตนเองค่ะ (1) ในการ
พฒันาตนเองนะคะพี่ก็ท  าอยา่งต่อเน่ืองเร่ิมท าตั้งแต่เขา้รับราชการใหม่ๆ (1) และก็
รวมไปถึงการพฒันาทีมงาน ในส่วนน้ีพี่ก็พยายามพฒันาผูอ่ื้นท่ีเป็นทีมงานให้
สามารถท างานได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งๆข้ึน พฒันาทีมงานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ (1) ท าให้ไดรั้บความไวว้างใจจากเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา
มาโดยตลอด จนกระทัง่ส่ิงเหล่าน้ีไดช้นะใจคณะกรรมการผูพ้ิจารณาคดัเลือกให้
เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น และนั่นเป็นส่ิงท่ีพี่คิดว่าประสบความส าเร็จและ
ประทบัใจมากท่ีสุดในชีวติขา้ราชการค่ะ 

 

สรุป ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: ความมุ่งมัน่ การแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอยู่
ตลอดเวลา การแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา มีผลงานในเชิง
ประจกัษเ์ป็นรูปธรรม การไดรั้บการสนบัสนุนจากเพื่อนร่วมงาน 

 

บทสัมภำษณ์ที ่29 นางสาวจิติมา ศุภพิตร (คลงัจงัหวดัศรีสะเกษ) 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  เร่ืองของความประทบัใจนะคะ (1) ตอ้งบอกว่าตั้งแต่ก้าวแรกท่ีเดินทางมาถึง
จงัหวดัศรีสะเกษ ส่ิงแรกเลยท่ีไดย้ิน ก็คือ หวัหนา้ส่วนราชการในหน่วยงานต่างๆ
จะกล่าวถึงนอ้งๆส านกังานคลงัจงัหวดัของเราอยูบ่่อยๆ ในเร่ืองของการท่ีพวกเขา
ให้การบริการทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเป็นอย่างดี ซ่ึงพวกเขาจะ
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ใหบ้ริการดว้ยใจจริงๆ อยา่งท่ีไม่ไดห้วงัผลอะไรอยา่งน้ีนะคะ พวกเขาไดรั้บค าชม
มาตลอด และก็จะเห็นไดว้่าเวลาเรามีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ส่วนราชการหรือ
แมแ้ต่บุคคลภายนอก ก็จะให้การช่วยเหลือเราเป็นอยา่งดีเช่นเดียวกนัค่ะ อยา่งเช่น
ท่ีผา่นมา ในเร่ืองของพิธีเปิดส านกังานคลงัจงัหวดัน าร่อง ตอนนั้นท่านอธิบดีท่าน
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด (1) ทีน้ีตอนแรก ในเร่ืองของพิธีการ คือ การ
บริหารจดัการของเรามนัยงัไม่ค่อยลงตวัสักเท่าไหร่ จากนั้นก็เลยมานัง่คิดกนัวา่เรา
ควรจะท ายงัไงดี แต่ปรากฏว่าส่วนราชการต่างๆเขาก็ยื่นมือเขา้มาช่วย ให้ความ
ช่วยเหลือเรา ซ่ึงตรงน้ีนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าน้องๆท่ีส านักงานของเรา ดูแล
ท่านๆทั้งหลายเป็นอยา่งดี เขาก็เลยยืน่มือเขา้มาใหก้ารช่วยเหลือเรา ไม่วา่จะเป็นใน
เร่ืองของสถานท่ี ปกครองจงัหวดัก็มาดูแล ในเร่ืองของโต๊ะเกา้อ้ี อ าเภอก็มาดูแล
เรา พิธีสงฆส์ านกัพุทธก็มาดูแล ตรงน้ีเรามีความรู้สึกวา่ หน่วยงานของเราอยูใ่นใจ
ของเขา เขาถึงมาดูแลเรา ช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลา นบัถึงปัจจุบนัน้ีเขาก็ยงัดูแล
เราอยูต่ลอด ก็ภาคภูมิใจเวลาท่ีเราท าอะไรสักอยา่งหน่ึง ก็จะมีความรู้สึกวา่ หน่วย
ของเราเคยให้บริการเขายงัไง ผลสะท้อนกลับมา มันก็จะได้อย่างงั้น มีความ
ภาคภูมิใจในตรงน้ีมากกเลยค่ะ 

 

สรุป ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: การไดรั้บการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การไดรั้บการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

 

บทสัมภำษณ์ที ่30 นางสาววลิาวรรณ พยานอ้ย (คลงัจงัหวดัอ่างทอง) 
ค าถาม :  ตั้ งแต่ท่ีท่านท างานมามีเหตุการณ์อะไรท่ีท่านประสบความส าเร็จและท่านมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุด แลว้เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรครับ อยากให้
ท่านช่วยเล่าใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  ขอเรียนวา่มีหลายๆงานท่ีท าให้เกิดความประทบัใจเลยนะคะ อยา่งเช่น การไดรั้บ
รางวลันวตักรรม Be Fast to LG การไดรั้บการคดัเลือกจากคณะ อ.ก.พ. กรม สมยั
ท่านอธิบดี ท่านมนสั แจ่มเวหา ใหเ้ป็นขา้ราชการพลเรือนดีเด่น ส าหรับขา้ราชการ
ระดบัเกา้ เม่ือปี พ.ศ. 2555 ส าหรับงานท่ีภูมิใจท่ีสุด คือ งานท่ียอ้นไปตั้งแต่ พ.ศ. 
2547 สมยันั้นรัฐบาลได้น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจดัการด้าน
การเงินการคลงัของรัฐ ถือเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของกรมบญัชีกลาง ท่ี
จะตอ้งปรับเปล่ียนวธีิการท างาน ทั้งในส่วนของทางดา้นการเบิกจ่ายเงิน การบญัชี 
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ซ่ึงในช่วงเวลานั้น ดิฉันด ารงต าแหน่งเป็นนกับญัชีแปด ส านกัมาตรฐานดา้นการ
บญัชีภาครัฐ โดยมีท่านอุไร ร่มโพธิหยก เป็นผูอ้  านวยการส านกั และก็มีท่านศานิต 
ร่างนอ้ย ต่อดว้ยท่านบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา เป็นท่านอธิบดีกรมบญัชีกลางในสมยันั้น 
ดิฉนัไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูอ้  านวยการศูนยเ์ฉพาะกิจ GFMIS (1) ท่ีมีการแต่งตั้ง
ทีมงานของทุกส านกัในกรมบญัชีกลาง มาช่วยกนัใหข้อ้มูล ประกอบการออกแบบ
ของบริษทัท่ีปรึกษาเพื่อพฒันาระบบงานให้พร้อมใช้งาน และเม่ือมีการข้ึนระบบ
จริง ไดมี้การเปิดห้องประชุมเป็นห้องปฏิบติัการยาวติดกนันานถึงสามเดือนเพื่อ
ตอบขอ้ซกัถามต่างๆ การท างานแบบหนกัหน่วงในช่วงนั้นนะคะ ผลลพัธ์ท่ีได ้คือ 
ทุกส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สามารถเร่ิมปฏิบติังานตาม
ระบบ GFMIS ได้เป็นอย่างดี จากวนันั้นถึงวนัน้ี ร่วมสิบสองปีมาแล้ว ความ
ภาคภูมิใจ ก็ยงัคงประทบัอยูใ่นใจเสมอมาค่ะ 

 

สรุป  ประสบความส าเร็จไดด้ว้ย: การท างานเป็นทีม 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ข 

เอกสำรผลกำรเรียนรู้ 
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เอกสำรที ่1 นางอโนชา สุวรรณภาพ (นกัวชิาการคลงัช านาญการพิเศษ / กระทิง) 
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เอกสำรที ่2 นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง (เจา้พนกังานการคลงัอาวโุส / หมี) 
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เอกสำรที ่3 นายดวงจนัทร์ สุจารี (นกัวชิาการคลงัช านาญการ / หนู) 
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เอกสำรที ่4 นางหรรษา เวยีนเป๊ะ (นกัวชิาการคลงัช านาญการ / อินทรี) 
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เอกสำรที ่5 นางสาวอมร ศรีพรหม (นกัวชิาการคลงัช านาญการ / หมี) 
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เอกสำรที ่6 นางอรพิม กงเพชร (นกัวชิาการคลงัช านาญการ / กระทิง) 
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เอกสำรที ่7 นางสาววภิา ม่ิงมงคลศรี (นกัวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ / หมี) 
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เอกสำรที ่8 นางสาวอริยา ศิริมุกดากุล (นกัวชิาการคลงัปฏิบติัการ / หมี) 
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เอกสำรที ่9 นายศิริศกัด์ิ คลา้ยมณี (นกัวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ / หนู) 
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เอกสำรที ่10 นางสาวสมจิต มอญปาก (นกัวชิาการคลงัช านาญการ / หนู) 
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เอกสำรที ่11 นางวรรณียา ชินสมพล (นกัวชิาการคลงัช านาญการ / หมี) 

 
 

 



83 

 

เอกสำรที ่12 นางศรินยา ดวงแสง (นกัวชิาการคลงัปฏิบติัการ / หมี) 
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เอกสำรที ่13 นางสาววไิลวรรณ แกว้ถาวร (นกัวชิาการคลงั / หมี) 
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เอกสำรที ่14 นางกลัยาณี มีธรรม (เจา้หนา้ท่ีการคลงั / หนู) 
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เอกสำรที ่15 นายจกัรกฤช วงศก์าฬสินธ์ุ (เจา้พนกังานธุรการช านานงาน / หนู) 
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เอกสำรที ่16 นางสาวกชพร วงศอ์าษา (นกับญัชี / หมี) 
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เอกสำรที ่17 นางอาภรณ์ จนัทุมา (พนกังานพิมพดี์ด สนบัสนุน 3 / กระทิง) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ค 

บทสัมภำษณ์กำรเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรม 
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บทสัมภำษณ์ที ่1 นางอโนชา สุวรรณภาพ (นกัวชิาการคลงัช านาญการพิเศษ / กระทิง) 
ค าถาม :  หลงัจากท่ีได้เขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาองค์กร ท่านได้มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียง

แปลงไปจากเม่ือก่อนหรือไม่อยา่งไร? 

ค าตอบ :  ส าหรับตวัพี่นะ ในเร่ืองของความใจร้อนอยากจะไดง้านเร็วเราเป็นประจ า พอมา
เห็นอยา่งน้ีพี่ก็เร่ิมมองตวัเองแลว้วา่พี่ใจร้อนไปไหมในเร่ืองงาน เราก็พยายามท่ีจะ
ปรับตวัเอง ส่วนหน่ึงท่ีเราใจร้อนก็อาจจะเป็นเพราะวา่เราไม่ไดต้ามงานตั้งแต่ตน้ 
พี่ตอ้งปรับปรุงในเร่ืองของการติดตามงานกบัลูกน้อง เพราะการท่ีเราใจร้อนส่วน
หน่ึงก็มาจากการท่ีเราไม่ไปตามงาน แลว้พอใกลถึ้งเวลาเราก็จะไปเร่งเขา แลว้พอ
ไม่ไดด้ัง่ใจเรา เราก็จะเร่ิมหงุดหงิดอารมณ์เสีย พี่ก็เลยคิดวา่ถา้อยา่งนั้นพี่ก็ตอ้งมา
วางแผนตวัเองใหม่ น่ีก็เป็นส่วนหน่ึงหลงัจากท่ีเรารู้ว่าเราเป็นกระทิง แต่การใจ
ร้อนของเรามนัมีท่ีมามีสาเหตุ ก็เลยคิดว่าจะตอ้งท าปฏิทินติดตามงาน ซ่ึงตรงน้ี
เจา้นายก็ต าหนิพี่มาอยูว่า่พี่จะตอ้งปรับปรุงเร่ืองการติดตามงาน และก็เม่ือพี่ใจร้อน
เกินไป ก็มีหลายคร้ังนะท่ีพี่จะผิดพลาดเร่ืองรายละเอียดเล็กๆนอ้ยๆเป็นประจ า คือ 
เราท างานเสร็จตรงตามก าหนดตลอด แต่ดว้ยความเร็วของเราหลายคร้ังก็ท าให้เรา
ลืมตรวจสอบ ตรงน้ีก็ก าลงัพยายามปรับท างานใหร้อบคอบมากข้ึน 

 

บทสัมภำษณ์ที ่2 นายดวงจนัทร์ สุจารี (นกัวชิาการคลงัช านาญการ / หนู) 
ค าถาม :  หลงัจากท่ีได้เขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาองค์กร ท่านได้มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียง

แปลงไปจากเม่ือก่อนหรือไม่อยา่งไร? 

ค าตอบ : เร่ิมจากวนันั้นก็เห็นวา่มีความร่วมมือร่วมใจกนัมากข้ึน เปิดใจมากข้ึน รู้ความคิด
ความอ่านของแต่ละคน ก็อยา่งวนันั้นท่ีเราท ากิจกรรม เรารู้วา่เราประทบัใจอะไร 
เราประทบัใจเขาอยา่งไร เราก็ตอ้งเอามาปรับใชใ้นงานของเรา 

 

บทสัมภำษณ์ที ่3 นางหรรษา เวยีนเป๊ะ (นกัวชิาการคลงัช านาญการ / อินทรี) 
ค าถาม :  หลงัจากท่ีได้เขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาองค์กร ท่านได้มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียง

แปลงไปจากเม่ือก่อนหรือไม่อยา่งไร? 

ค าตอบ :  ในแง่มุมของพี่นะ พี่มีความรู้สึกว่าตวัเองรู้จกัมองเพื่อนร่วมงานมากข้ึน มีความ
เขา้ใจเขามากข้ึน จากคนท่ีบางทีเราไม่ไดส้ัมผสัในส่วนลึกอะไรของเขาสักเท่าไหร่ 
เวลาท่ีเขาได้ออกไปพูดในการท ากิจกรรม ก็ท าให้เรารู้ว่าส่ิงท่ีเขาคิด ซ่ึงบางที
คนเราถา้ไม่ไดพู้ดก็จะไม่รู้ เราจะไม่รู้วา่เขาคิดอะไรเลย แต่พอเขาพูดออกมา เราจะ
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มีความรู้สึกว่า กบัส่ิงท่ีเรามองเขาจากภายนอกกบัแนวคิดของเขามนัเป็นคนละ
อยา่งกนั เราก็รู้วา่เขาเป็นคนยงัไง ทีน้ีการประสานงาน การท างาน หรือจะใชค้  าพูด
อะไรในการท างาน ซ่ึงมนัก็ท าให้เรารู้ว่าจะตอ้งใชว้ิธีการส่ือสารแบบไหนกบัเขา 
กบัในแง่ของการน าเสนองานว่ามีความเขา้อกเขา้ใจนาย ท างานรวดเร็วมากข้ึน
ไหม บางคนเขาอาจจะน าเสนองานหลายคร้ัง แต่กับตวัพี่ไม่ได้เจอหลายคร้ัง
เหมือนคนอ่ืนๆ อยา่งมากก็คือแค่สองคร้ัง ถา้ถามว่ากบันายเราก็เขา้ใจเขามากข้ึน
นะ เพราะเราก็เป็นอินทรีเหมือนกนั 

 

บทสัมภำษณ์ที ่4 นางปาริชาติ ศรีทรงเมือง (เจา้พนกังานการคลงัอาวโุส / หมี) 
ค าถาม :  หลงัจากท่ีได้เขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาองค์กร ท่านได้มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียง

แปลงไปจากเม่ือก่อนหรือไม่อยา่งไร? 

ค าตอบ :  จากท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ณ วนันั้น มนัก็ท าใหเ้ราตอ้งเร่ิมเรียนรู้มากข้ึน พฒันาตนเอง
ให ้มากข้ึน ไม่วา่จะเร่ืองงานหรือเร่ืองอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะไล่ให้ทนัอินทรี เพราะเราเป็น
หมี ฝึกให้เยอะข้ึน ท างานให้เร็วข้ึน ก็คือ ตอ้งยอมรับตอ้งยอมปรับเปล่ียนให้ทนั
นาย เพราะว่านายท่านเป็นคนคิดเร็วท าเร็ว จากท่ีแต่ก่อนเราชอบเรียนรู้อะไรดว้ย
ตวัเอง ตอนน้ีเราก็เร่ิมท่ีจะไปเรียนรู้กบัคนอ่ืนมากข้ึน  

 

บทสัมภำษณ์ที ่5 นายวรวทิย ์คลงัแสง (นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ / อินทรี) 
ค าถาม :  หลงัจากท่ีได้เขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาองค์กร ท่านได้มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียง

แปลงไปจากเม่ือก่อนหรือไม่อยา่งไร? 

ค าตอบ :  พฤติกรรมอาจจะไม่เปล่ียนมากครับ แต่เปล่ียนเร่ืองแนวคิดเปล่ียนวิธีการ 
เหมือนวา่เวลาเราท างานบางอยา่งมนัท าให้เราคิดมากข้ึน ซ่ึงเราก็ไม่รู้หรอกวา่ แต่
ก่อนก็เหมือนกบัท่ีบอก วา่เรามองภายนอกผวิเผินแลว้เราติดสินทนัทีทนัใดนะตรง
นั้นเลย ตอนน้ีก็คือเราเร่ิมมองอะไรกวา้งข้ึน เร่ิมคิดมากข้ึน ปกติแต่ก่อนเป็นคนใจ
ร้อนและก็คิดเร็ว ตอนน้ีมีความรู้สึกวา่ตวัเองฉุกคิดนิดหน่ึง อยา่งท่ีบอกว่าอย่าพึ่ง
ตดัสินอะไรง่ายๆ อยา่งท่ีเรารู้สึก คือ เขา้ใจคนอ่ืนมากข้ึน เขา้ใจเพื่อนร่วมงาน แต่
ก่อนก็คือตวัเองไม่สนใจอ่ะ ท างานอยา่งเดียว 
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บทสัมภำษณ์ที ่6 นางสาวอมร ศรีพรหม (นกัวชิาการคลงัช านาญการ / หมี) 
ค าถาม :  หลงัจากท่ีได้เขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาองค์กร ท่านได้มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียง

แปลงไปจากเม่ือก่อนหรือไม่อยา่งไร? 

ค าตอบ :  ของพี่ ก็คือ จะเปิดใจมากข้ึน แต่ก่อนก็จะท าอะไรแบบเดิมๆ ไม่เปล่ียนแปลง 
ตอนน้ีเราก็เปิดใจรับรู้อะไรใหม่ๆมากข้ึนทุกเร่ือง คือ อย่างเช่นการฟังแบบก็ฟัง
เพลงแนวใหม่มากข้ึน หรือว่าไปท่องเท่ียว อาหารการกิน เราก็ รู้สึกว่าเรา
เปล่ียนแปลงมากข้ึนเปิดโอกาสมากข้ึน แต่ถ้าเร่ืองของการท างานตอนน้ีมนัก็
อาจจะยงัไม่ค่อยชัดเจน อาจจะแบบว่างานของเรามนัก็ยงัเป็นงานเดิมอยู่ เรายงั
ไม่ไดมี้อะไรท่ีมนัทา้ทายหรือแปลกใหม่ อย่างตอนน้ีก็พึ่งยา้ยส านกังานมา มนัก็
อาจจะยงัไม่ไดมี้เวลาท่ีจะไปคิดในส่วนอ่ืน ก็จะยุง่จะคิดอยูก่บัการจดัออฟฟิศจดั
เอกสารดว้ย  ถา้ในเร่ืองของการท างานกบัเพื่อนร่วมงาน ก็ถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนัมาก
ข้ึน อยา่งการติดต่อส่ือสารในการท างานก็ชดัเจนข้ึน เพราะเราก็รู้วา่แต่ละคนเป็น
ยงั ตอ้งพูดยงัไง คนน้ีชอบพูดเพราะชอบพูดหวาน เวลาจะขอความช่วยเหลือจาก
เขาก็ตอ้งดูลกัษณะเขาดว้ย อยา่งถา้พี่มีปัญหาเร่ืองงาน พี่ก็จะไปปรึกษาพี่นก เพราะ
เขา คือ ผูเ้ช่ือมโยงในองคก์ร (Connector) ท่ีจะสามารถช่วยติดต่ออะไรให้เราได ้
ตรงน้ีก็ท  าให้เรารู้วา่แต่ละคนเป็นยงัไง เราจะไดเ้ขา้หาไดถู้กตอ้ง ให้เขาช่วยเหลือ
ไดถู้กตอ้ง กบัหวัหนา้ก็อยา่งท่ีเรารู้ว่าเขาเป็นอินทรี ก่อนหน้าน้ีเราก็จะรู้ในระดบั
หน่ึงแล้วว่าเขาชอบสไตล์ไหน แต่ว่าตอนน้ีพอเราเขา้ใจเขามากข้ึน ก็ท  าให้เรา
ปรับตวักบันายไดท้นั 

 

บทสัมภำษณ์ที ่7 นางสาวอริยา ศิริมุกดากุล (นกัวชิาการคลงัปฏิบติัการ / หมี) 
ค าถาม :  หลงัจากท่ีได้เขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาองค์กร ท่านได้มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียง

แปลงไปจากเม่ือก่อนหรือไม่อยา่งไร? 

ค าตอบ :  ก็เร่ิมเปล่ียนตวัเอง คือ จากแต่ก่อนกินอะไรเดิมๆ เขา้ร้านกาแฟก็ร้านเดิมๆ ตอนน้ี
พอผ่านร้านกาแฟร้านใหม่ก็เลยชวนลูกหยีไปลอง ในเร่ืองของงานก็พยายามคิด
อะไรใหม่ๆน าเสนอท่านคลงั เพราะวา่แต่ก่อนเขาก็จะน าเสนอเป็นแผน่พบัทัว่ไป 
ตอนน้ีมนัมี Inflow Graphic พี่ก็เอามา   สรุปเป็นภาวะเศรษฐกิจประจ าเดือนเสนอ
ท่านคลงัไปตอนน้ีก็พึ่งท าเป็นเดือนแรก ทีน้ีก็เลยลองเสนอท่านคลงัว่าขอเอาเขา้
เสนอในท่ีประชุมประจ าเดือนได้ไหม ท่านก็บอกว่าได้อนัเก่าไม่ตอ้ง   เอาแล้ว 
ตรงน้ีก็เป็นการเปล่ียนแปลงในเร่ืองงาน แต่ถ้าในเร่ืองของการท างานกบัคนอ่ืน 
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การพูดคุยก็มีการเปล่ียนแปลงอยู่นะ แต่ก็ยงัไม่เห็นภาพชดัเจนมากนกั อยา่งท่ีวนั
นั้นท่ีพี่ท  า Theory U กบัพี่แอ๊ด โดยท่ีเขาเป็นผูช้ายด้วย แต่ก่อนเราก็ไม่เคยได้
พูดคุยอะไรกบัเขา เพราะเขาก็พึ่ งโอนมาด้วย แต่พอได้พูดคุยกับเขามนัก็ท าให้
ทศันคติเก่ียวกบัเขาเปล่ียนไปเยอะมาก เพราะแต่ก่อนเขาจะเป็นคนเก็บตวั บา้นพกั
อยูข่า้งๆกนัแทบจะไม่ไดคุ้ยกนัเลย เดินสวนกนัก็จริง ไม่ไดคุ้ยกนัเลย มีความรู้สึก
วา่เขามีโลกส่วนตวัสูง เจอกนัหนา้บา้นก็ไม่กลา้คุย ไม่อะไรอยา่งน้ี อยูใ่นท่ีท างาน
ก็ไม่ค่อยไดพู้ดคุยกนัเท่าไหร่ ความจริงเวลามีปัญหาเร่ืองคอมพิวเตอร์ เพราะเขาก็
จบมาทางดา้นน้ี เราก็ไม่ค่อยกลา้ขอความช่วยเหลือจากเขา เขาสามารถช่วยเหลือ
เราได ้แต่เราก็ไม่กลา้บอกเขา เพราะเรารู้สึกเกร็งกบัเขาอะไรอยา่งน้ี ดูเหมือนโลก
ส่วนตวัเขาเยอะ เรารู้สึกเราไม่กลา้คุยดว้ย หลงัจากวนันั้นมาแลว้ก็เปล่ียนท่ีท างาน
มาท่ีน่ีด้วย พี่ก็รบกวนเขาต่อพ่วงปร้ินเตอร์ โหลดโปรแกรมอะไรต่างๆให้ ต่อ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้ มนัก็เหมือนไดคุ้ยกนัมากข้ึน เจอกนัหน้าบา้นก็ไดท้กัทาย
กนัมากข้ึน ไดถ้ามวา่กินขา้วหรือยงั อา้วพึ่งกลบัมาหรอ อะไรประมาณน้ี มนัก็ท า
ใหท้ศันคติท่ีเรามีกบัเขาเปล่ียนไป  

 

บทสัมภำษณ์ที ่8 นางสาววภิา ม่ิงมงคลศรี (นกัวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ / หมี) 
ค าถาม :  หลงัจากท่ีได้เขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาองค์กร ท่านได้มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียง

แปลงไปจากเม่ือก่อนหรือไม่อยา่งไร? 

ค าตอบ : 20 วนัอาจจะไม่ค่อยเปล่ียนมาก ถา้เร่ืองงาน ตวัพี่เองเป็นหมี ก็ท  าอะไรไปเร่ือยๆ 
แลว้ผูบ้ริหารเป็นอินทรี ตรงน้ีพี่ก็จะตอ้งท างานให้รวดเร็วข้ึน ซ่ึงตรงน้ีก็ตอ้งปรับ 
แต่ท่ีเห็นเปล่ียนแปลงไปบา้งก็ในเร่ืองของความสัมพนัธ์ตรงน้ีเร่ิมดีข้ึน เร่ิมเขา้ใจ
ในเพื่อนร่วมงานมากข้ึน วา่แต่ละคนเขาคิดยงัไง แลว้เราจะปรับตวัเขา้หาเขาแบบ
ไหน 

 

บทสัมภำษณ์ที ่9 นางสาวสมจิต มอญปาก (นกัวชิาการคลงัช านาญการ / หนู) 
ค าถาม :  หลงัจากท่ีได้เขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาองค์กร ท่านได้มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียง

แปลงไปจากเม่ือก่อนหรือไม่อยา่งไร? 

ค าตอบ : ถา้ถามวา่มีการเปล่ียนแปลงจากหนา้มือเป็นหลงัมือไหม ตอนน้ียงัไม่ค่อยเห็นชดั
เท่าไหร่ แต่เห็นวา่มีจุดเล็กๆท่ีเปล่ียนแปลง เช่น เวลาท่ีคุยกนัในห้องท างานก็จะมี
แซวกนัว่า เร็วๆหน่อยพวกหนู แลว้หมีล่ะ ท าไมท างานช้าจงั ก็จะมีการแซวกนั
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แบบน้ีเป็นประจ า คือ เหมือนกบัเพื่อนร่วมงานแต่ละคนเร่ิมรู้ว่าขอ้ดีขอ้เสียของ
ตวัเองเป็นยงัไง แต่ดว้ยนิสัยเม่ือมนัถูกปลูกฝัง มนัจะปรับเปล่ียนแบบทนัทีเลยมนั
ก็คงจะยงัไม่ได ้แต่ทุกคนรู้สถานะของตวัเองแลว้วา่บุคลิกของตวัเองเป็นยงัไง คือ 
เหมือนเป็นการจุดประกายในการเร่ิมตน้ท่ีดีนะ 

 

บทสัมภำษณ์ที ่10 นางอรพิม กงเพชร (นกัวชิาการคลงัช านาญการ / กระทิง) 
ค าถาม :  หลงัจากท่ีได้เขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาองค์กร ท่านได้มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียง

แปลงไปจากเม่ือก่อนหรือไม่อยา่งไร? 

ค าตอบ :  ก่อน Workshop เราก็ไม่รู้วา่ใครเป็นกระทิง ใครเป็นอินทรี ใครเป็นหนู ใครเป็น
หมี ตอนน้ีมนัก็เลยท าให้เรามองคนออก อยา่งพี่เป็นกระทิง ตดัสินใจอะไรก็จะท า
เลย พวกท่ีเป็นหนูเวลานดัอะไรกนักว่าพวกนั้นจะไป เขาก็จะค่อนขา้งท่ีจะห่วง
สวย กว่าจะไปไดก้็ใช้เวลานาน พี่ก็จะเร่ิมร าคาญ เพราะว่ามนัไม่ไดด้ัง่ใจเรา พอ
เขา้ใจตรงนน้ีก็ท าให้พี่ใจเยน็ลง ค่อยๆพูด เพราะเราก็เขา้ใจเขามากข้ึน และเราก็
เขา้ใจตวัเราเองดว้ย ซ่ึงตรงน้ีก็เอามาปรับใชใ้นการท างานไดดี้เลย 

 

บทสัมภำษณ์ที ่11 นางวรรณียา ชินสมพล (นกัวชิาการคลงัช านาญการ / หมี) 
ค าถาม :  หลงัจากท่ีได้เขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาองค์กร ท่านได้มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียง

แปลงไปจากเม่ือก่อนหรือไม่อยา่งไร? 

ค าตอบ :  ก็ไม่ไดมี้อะไรเปล่ียนแปลงไปมากนะคะ แต่ส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัเลย เราจะสุขุมข้ึน และ
ก็จะพยายามท างานให้เร็วข้ึน กระตือรือร้นมากข้ึน ส่ิงไหนท่ีมันไม่ถูกเราก็
ปรับเปล่ียนใหม้นัไปกนัได ้ปรับการท างานร่วมกนั เขา้ใจเพื่อนร่วมงานกนัมากข้ึน
และก็เปิดใจมากข้ึนค่ะ 

 

บทสัมภำษณ์ที ่12 นางสาววไิลพรรณ แกว้ถาวร (นกัวชิาการคลงั / หมี) 
ค าถาม :  หลงัจากท่ีได้เขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาองค์กร ท่านได้มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียง

แปลงไปจากเม่ือก่อนหรือไม่อยา่งไร? 

ค าตอบ :  ก็ต้องบอกว่าหลังจากท่ีพี่ รู้ว่าตัวเองเป็นคนกลุ่มไหน พอรู้ตรงน้ีก็ท  าให้พี่
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเดิมของเรา และท าให้เราบริหารเวลา บริหารงานไดร้วดเร็ว
ข้ึน และก็เรียนรู้วา่เราจะตอ้งศึกษาพฤติกรรมกบักลุ่มคนประเภทตรงขา้มเพื่อท่ีจะ
ท าให้เราพฒันาในส่วนท่ีตรงกนัขา้มของเราให้ดีข้ึน ก็อยา่งเร่ืองงานถา้ตามปกติก็
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จะเป็นคนท่ีไม่ค่อยมีแผนในชีวติ เวลามาถึงท่ีท างานก็ท างาน เลิกงานเราก็กลบั แต่
ท่ีน้ีพอไดเ้รียนรู้จากหลายๆคนในวนัท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม เราก็เอาแนวคิดของพวก
เขาเอามาปรับใช้ในเร่ืองของการบริหารเวลาให้ดีข้ึน เราจะมีการวางแผนเวลาว่า
งานไหนด่วนงานไหนส าคญั ซ่ึงพอจดัระบบตรงน้ีก็ท  าให้งานของเราออกมาดีข้ึน 
และก็กระตือรือร้นมากข้ึน เร่ืองการท างานร่วมกนั แต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยรู้ว่านิสัย
ใครเป็นยงัไง พอเราเรียนรู้ตวัน้ี เราก็รู้ลกัษณะของแต่ละคนวา่เป็นยงัไง ใชว้ิธีการ
เขา้หายงัไงให้มนัถูกตอ้ง และก็อีกอย่างหน่ึงก็คือมีความรักและก็ความสามคัคี 
อยา่งเช่น พี่คนน้ีท างานด่วนอยูพ่อเขามีงานตวัไหนคา้งเราก็ช่วยเขาท า 

 

บทสัมภำษณ์ที ่13 นายศิริศกัด์ิ คลา้ยมณี (นกัวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ / หนู) 
ค าถาม :  หลงัจากท่ีได้เขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาองค์กร ท่านได้มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียง

แปลงไปจากเม่ือก่อนหรือไม่อยา่งไร? 

ค าตอบ :  ท่ีเห็นไดช้ัดมนัจะเป็นเร่ืองของการท างานนะครับ ก็คือ ทุกคนเอาใจใส่ดูแลกนั 
หลงัจากท่ีไดเ้ขา้อบรมกนั คือ เขาจะดูเป็นมิตรกนัมากข้ึน เอาใจใส่ดูแลกนั มีอะไร
ก็พูดกนั แลว้ก็อีกอยา่งหน่ึงคือ มนัแฝงไปดว้ยส่ิงท่ีน้องไดพู้ดไว ้คือ พวกทฤษฎี
ต่างๆท่ีเราไดเ้ขา้ร่วมอบรม เราก็เอามาปรับใช ้เราก็เอามาคุยกนัว่าจุดเด่นของคน
แต่ละประเภทเป็นยงัไง เราจะไดเ้อาจุดเด่นนั้นมาปรับใชก้บัตวัเอง ก็อยา่งตวัพี่ใน
เร่ืองของการท างาน พี่ค่อนขา้งจะรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนอยู่แล้ว แต่ท่ีพี่
สังเกตเห็น ก็คือ คนอ่ืนเขามีการเปล่ียนแปลง เขาเร่ิมรับฟังความคิดเห็นกนัมากข้ึน 
แต่ก็มีบางคนท่ีเขาก็ไม่เปล่ียนแปลงอะไรนะ ลกัษณะวา่เป็นยงัไงก็ยงัเป็นอยา่งนั้น
เหมือนเดิม ซ่ึงตรงน้ีพี่มองวา่เขาไม่ปรับตวั เขาน่าจะกลา้แสดงออกมากข้ึน  

 

บทสัมภำษณ์ที ่14 นางสาวค าใหม่ มหาวงษ ์(นกัวชิาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ / หมี) 
ค าถาม :  หลงัจากท่ีได้เขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาองค์กร ท่านได้มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียง

แปลงไปจากเม่ือก่อนหรือไม่อยา่งไร? 

ค าตอบ :  ถ้าในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงพี่ก็มองว่ามนัยงัไม่ค่อยชัดเจน เพราะว่าเราเคย
ท างานยงัไงมนัก็ยงัท าอยา่งนั้นเหมือนเดิมอยู ่เพียงแต่วา่ตรงน้ีท าให้เรารู้วา่เราควร
จะปรับตรงไหนในงานตวัเองบา้ง อย่างเช่น เราเคยท าแบบน้ีเราก็จะท าแบบน้ีไป
เร่ือยๆ แต่พอเราได้เขา้ร่วมกิจกรรมน้ี มนัก็ท าให้เรารู้ว่าเราก็ควรท่ีจะปรับแบบ
ใหม่บา้งไม่ใช่ท าแต่แบบเดิม  
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บทสัมภำษณ์ที ่15 นางสาวศรัญญา สิงห์บุญมี (นกัวชิาการคลงั / หนู) 
ค าถาม :  หลงัจากท่ีได้เขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาองค์กร ท่านได้มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียง

แปลงไปจากเม่ือก่อนหรือไม่อยา่งไร? 

ค าตอบ :  ท่ีเปล่ียนไปก็มีการช่วยเหลือกนัมากข้ึนนะคะ อยา่งคนอ่ืนมีงานนอกเขา้มา เขาท า
ไม่ไดแ้ต่เราท าไดเ้ราก็ไปช่วยเขา และก็กบัพี่แอ๊ดเขาก็พึ่งเขา้มา กบัพี่เขาเราก็จะไม่
ค่อยไดพู้ดคุยกนั แต่ทีน้ีเวลาท่ีเรามีปัญหาเร่ืองเทคนิคเร่ืองรูปภาพเราก็ขอให้เขา
ช่วยเหลือ แต่ก่อนก็จะไม่ค่อยไดคุ้ยกบัเขาไม่ไดส้นิทอะไรกนั ตอนน้ีก็ทกัทายกนั
บ่อยข้ึนค่ะ กับพี่ใหม่ปกติก็ไม่ค่อยคุยกันนะคะ เด๋ียวน้ีก็ เ ร่ิมสนิทสามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัได ้ 

 

บทสัมภำษณ์ที ่16 นางอาภรณ์ จนัทุมา (พนกังานพิมพดี์ด สนบัสนุน 3 / กระทิง) 
ค าถาม :  หลงัจากท่ีได้เขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาองค์กร ท่านได้มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียง

แปลงไปจากเม่ือก่อนหรือไม่อยา่งไร? 

ค าตอบ :  ถา้ในเร่ืองของการท างานยงัไม่ค่อยมีอะไรเปล่ียนนะ เพราะพี่ก็ยงัท างานตวัเดิมอยู ่
ยงัไม่ไดรั้บงานตวัใหม่ ก็เลยคิดวา่ในตอนน้ียงัไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงมากนกั แต่
ถา้ในเร่ืองของบุคลิกส่วนตวั ตอนน้ีก็ใจเยน็ลงสุขมุข้ึนมาเยอะค่ะ 

 

บทสัมภำษณ์ที ่17 นางศรินยา ดวงแสง (นกัวชิาการคลงัปฏิบติัการ / หมี) 
ค าถาม :  หลงัจากท่ีได้เขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาองค์กร ท่านได้มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียง

แปลงไปจากเม่ือก่อนหรือไม่อยา่งไร? 

ค าตอบ :  ส าหรับงานก็ยงัไม่ค่อยมีอะไรเปล่ียนแปลงมากนะ แต่ก็มองวา่เรากระตือรือร้นข้ึน 
กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้มากข้ึน เรียนรู้จากคนอ่ืนท่ีเรามองว่าเขาต่างกบัเรา แต่
ก่อนก็เหมือนกบัวา่ไปกินขา้วกบัคนท่ีคลา้ยๆกนั แต่วา่ตอนน้ีก็ไปกบันอกกลุ่มบา้ง 
อยา่งกบัพี่หน่ึง ปกติพี่ก็จะทกัเขาบา้ง บางทีก็เดินผา่นไป ไม่ไดคุ้ยอะไรกนั แต่ว่า
หลงัจากท่ีไดเ้ขา้ร่วมอบรมดว้ยกนั ก็คือ เราจะรู้ว่าเขามีความสามารถดา้นไหนท่ี
เราจะขอความช่วยเหลือเขาได ้สามารถท่ีจะคุยกบัเขาได ้มนัเป็นวิถีทางท่ีช่วยให้
สนิทกันง่ายข้ึน เราก็พอจะรู้แล้วว่าเขาเป็นคนประมาณไหน ส่วนอย่างอ่ืนก็มี
ความรู้สึกว่า อย่างเรามองผูบ้ริหาร หัวหน้า พอเรารู้ว่าเขาเป็นคนประเภทไหน 
อย่างเขาเป็นคนท่ีรวดเร็ว เราก็พยายามท่ีจะปรับตวัให้งานเราเร็วข้ึน คิดเร็วข้ึน 
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และมีอะไรท่ีตอ้งแตกต่างจากเดิมบา้ง ไม่ใช่วา่น าเสนองานแบบท่ีเป็นบล็อกเป็น
บล็อก เหมือนกบัวา่เราจะตอ้งเพิ่มอะไรข้ึนมาบา้ง เพื่อท่ีจะให้มองภาพงานของเรา
ไดก้วา้งข้ึน เร่ิมสังเกตหัวหน้ามากข้ึน ว่าเขาตอ้งการงานแบบไหน อย่างงานใน
เร่ืองท่ีเราไม่ไดเ้ช่ียวชาญ เราก็จะถามคนอ่ืนมากข้ึน ถามคนท่ีเขาท าได ้ถามคนท่ี
เขามีประสบการณ์มาก่อน คือ ไดรู้้จกัเพื่อนร่วมงานมากข้ึน อย่างท่ีได้ฟังผูช่้วย
นกเขาเล่าเร่ืองชีวิตของเขาตอนท า Theory U กนั คือ ในความคิดของพี่เขาเป็น
ผูห้ญิงท่ีมีความมัน่ใจมาก ตรงน้ีพี่จะแตกต่างกบัเขา พอเราไดฟั้งเขาพูดไปเร่ือยๆ
เราก็พึ่งมารู้วา่แต่ก่อนเขาก็เป็นคนข้ีอายเหมือนเรานะ แต่เขาก็พยายามท่ีจะเรียนรู้
ฝึกฝนและพฒันาตนเองจนสามารถมาเป็นอย่างน้ีได ้จากตรงน้ีก็เลยท าให้เราเกิด
แรงบนัดาลใจท่ีอยากจะพฒันาตวัเองใหไ้ดเ้หมือนเขา   

 

บทสัมภำษณ์ที ่18 นายจกัรกฤช วงศก์าฬสินธ์ุ (เจา้พนกังานธุรการช านานงาน / หนู) 
ค าถาม :  หลงัจากท่ีได้เขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาองค์กร ท่านได้มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียง

แปลงไปจากเม่ือก่อนหรือไม่อยา่งไร? 

ค าตอบ :  เม่ือก่อนก็ไม่ค่อยมีใครเขาอยากจะพูดดว้ย ตอนน้ีก็มีคนมาพูดดว้ยมากข้ึน และก็
เม่ือก่อนน้ีเขาไม่ค่อยจะเช่ือว่าเราจะสามารถท างานอะไรต่างๆได ้พูดง่ายๆว่าโง่ 
เหมือนว่าเราท าอะไรไม่ได ้แต่พอหลงัจากเขา้ร่วมกิจกรรมเขาก็เช่ือมัน่ในตวัเรา
มากข้ึน มีมอบหมายงานมอบอะไรต่างๆท่ีมนัยากข้ึนให้กบัเรา มีงานทา้ทายมาก
ข้ึน คิดว่าท่ีเราท าไม่ไดแ้ต่เราก็ท าได ้ท่ีน้ีเราก็เร่ิมมีความเช่ือมัน่ ถา้เวลาท่ีมีอะไร
ติดขดัก็จะถามคนท่ีเขารู้ เม่ือก่อนถามอะไรเขาก็ไม่ค่อยอยากคุยดว้ย ตอนน้ีถาม
เขาเขาก็สอนงานให้ เม่ือก่อนเคยท างานคนเดียวไม่ได้ท าเป็นทีม แล้วก็ไม่มีท่ี
ปรึกษาแลว้ก็ไม่อยากจะถามเขากลวัเขาหาว่าโง่ ตอนน้ีอนัไหนท่ีท าไม่ไดก้็ถาม 
เพราะเขาก็เขา้ใจวา่เราตอ้งการเรียนรู้ เขาใหก้ารช่วยเหลือเรามากข้ึน งานก็ไปดีข้ึน 
แลว้ก็มีความเช่ือมัน่ใจตวัเองดว้ย เพื่อนร่วมงานก็เช่ือมัน่วา่เราท าตรงน้ีได ้

 

บทสัมภำษณ์ที ่19 นางสาวกชพร วงษอ์าษา (นกับญัชี / หมี)  
ค าถาม :  หลงัจากท่ีได้เขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาองค์กร ท่านได้มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียง

แปลงไปจากเม่ือก่อนหรือไม่อยา่งไร? 

ค าตอบ :  พี่มองว่าตอนน้ียงัไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงนะ พี่อาจจะคุยกบัคนนอ้ยลงดว้ยซ ้ า พูด
ง่ายๆถ้าไม่จ  าเป็นพี่ก็ไม่คุย ถ้าใครไม่ถามก็ไม่พูด งานก็ได้รับเยอะกว่าเดิมด้วย 
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หลงัจาก Workshop ท่ีผ่านมา มนัก็ไม่ไดมี้ผลอะไรมากมาย เพราะว่าพวก KPI 

ส่วนมากเขาจะไปวดักบัขา้ราชการ  
 

บทสัมภำษณ์ที ่20 นางกลัยาณี มีธรรม (เจา้หนา้ท่ีการคลงั / หนู) 
ค าถาม :  หลงัจากท่ีได้เขา้ร่วมกิจกรรมในการพฒันาองค์กร ท่านได้มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียง

แปลงไปจากเม่ือก่อนหรือไม่อยา่งไร? 

ค าตอบ :  มนัก็ไม่มีนะคะ เพราะว่างานของเรามนัเป็นงานธุรการงานสารบรรณ มนัก็พบ
ผูค้นตามปกติอยู่แล้ว กับหัวหน้างานหรือแม้กระทั่งหัวหน้าส่วนราชการใน
หน่วยงานอ่ืนๆ มนัก็ไม่มีอะไร เพราะว่างานของเรามนัเป็น Set เป็น Pattern มนั
ถูกตั้งไวอ้ยูแ่ลว้ แลว้ถา้จะพูดถึงความร่วมมือก็ยงัเป็นเหมือนเดิมนะ 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ง 

บทสมภำษณ์กำรเปลี่ยนแปลงในระดับผลลัพธ์ที่เกดิขึน้ต่อองค์กร 
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บทสัมภำษณ์ที ่1 นายจกัรกฤช วงศก์าฬสินธ์ุ (เจา้พนกังานธุรการช านานงาน / หนู) 
ค าถาม :  แลว้ในเร่ืองของตวัช้ีวดัมีอะไรท่ีพฒันามากข้ึนไหมครับ ยกตวัอยา่งเช่นว่าท างาน

ช้ินเดิมแต่ใชเ้วลานอ้ยลง? 

ค าตอบ :  ก็จะมีในเร่ืองของบ านาญ ทีแรกก็ไม่ค่อยจะรู้เร่ือง แต่ท่ีน้ีไดเ้รียนรู้จากเพื่อน พอ
ได้เรียนรู้เขาสอนให้มันก็ค่อยๆซึมซับเข้าไป ก็เลยคิดว่าตอนน้ีก็ค่อนข้างจะ
เช่ียวชาญแล้ว เม่ือก่อนน้ีก็ใช้เวลาด าเนินการในแต่ละรายประมาณ 30 นาที แต่
เด๋ียวน้ีใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที และเราก็ไดรั้บค าชมเชยจากผูม้าติดต่องานว่าท าไดดี้ 
ซ่ึงตวัช้ีวดัตรงน้ีก็วดัจากความความรวดเร็วและความแม่นย  า  

 

บทสัมภำษณ์ที ่2 นางหรรษา เวยีนเป๊ะ (นกัวชิาการคลงัช านาญการ / อินทรี) 
ค าถาม :  แลว้ในเร่ืองของตวัช้ีวดัมีอะไรท่ีพฒันามากข้ึนไหมครับ ยกตวัอยา่งเช่นว่าท างาน

ช้ินเดิมแต่ใชเ้วลานอ้ยลง? 

ค าตอบ :  มันก็จะมีในส่วนของการท ารายงานสรุปผลการประชุมของคณะผู ้บริหาร
กระทรวงการ คลงั ท่ีมนัจะเป็นตวัช้ีวดัวิธีการท างานใน 6 มิติ ซ่ึงมนัเป็นตวัช้ีวดัท่ี
ก าหนดว่าเราจะตอ้งมีการจดัประชุมทุกเดือน พอมีการจดัการประชุมเสร็จ เราก็
จะตอ้งจดัท ารายงานส่งคลงัเขตภายใน 5 วนัหลงัจากท่ีมีการประชุม ซ่ึงจากตรงน้ี
พี่ก็จะตั้งเป้าตวัเองเอาไวว้า่ หลงัจากเสร็จการประชุมวนัน้ีวนัรุ่งข้ึนหรือไม่ก็ไม่เกิน
วนัถดัไปรายงานน้ีจะตอ้งท าให้เสร็จ เพราะแต่ก่อนจะเร่ิมท าก็ต่อเม่ือมนัใกลค้รบ
ก าหนดส่ง ตรงน้ีเราก็จะเอาแนวคิดท่ีได้จากการเรียนรู้เอามาวางแผนการท างาน 
มาวางแผนใหม้นัรวดเร็วข้ึน 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก จ 

บทสัมภำษณ์กำรเปลี่ยนแปลงในภำพรวมขององค์กร 
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บทสัมภำษณ์ นางสุภาวดี สิทธิมาลยัรัตน์ (คลงัจงัหวดัอุดรธานี / อินทรี) 
ค าถาม :  ขออนุญาตเรียนถามท่านวา่หลงัจากท่ีมีการ Workshop ในช่วงวนัท่ี 1-2 กรกฏาคม 

ท่ีผ่านมา ใน 20 ว ันมาน้ี ผมอยากทราบว่าในภาพรวมขององค์กรมีอะไร
เปล่ียนแปลงไปบ้างไหมครับ อยากจะขอให้ท่านสรุปภาพรวมทั้งหมดให้ด้วย
ครับ? 

ค าตอบ :  ถา้ดูในภาพรวมของการท างานของบุคลาการในองคก์รท่ีเราสัมผสัไดใ้นปัจจุบนัน้ี 
ก็จะเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของเขา ก็คือ เรารับรู้ได้ว่าเขามีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการเขา้หาเรา อย่างการเขา้หาเราเขากลา้ท่ีจะเขา้มามากข้ึนกว่าเดิม 
ทั้งๆท่ีแต่ก่อนเขาจะไม่ค่อยกลา้ แต่ว่าก็ยงันอ้ยคน แต่ก็มีอย่างบางคนท่ีไม่เคยเขา้
มาพูด เขาก็เขา้มาถามเร่ืองต่างๆกบัเรา ซ่ึงตรงน้ีก็แสดงว่าเขามีการเปิดใจรับรู้ใน
การปรับเปล่ียน แต่วา่จะมากหรือจะนอ้ยก็ยงัคิดวา่ยงัคงตอ้งดูในโอกาสต่อๆไปอีก 
เพราะว่าในปัจจุบนัน้ีช่วงระยะเวลามนัยงัสั้ นอยู่ และก็ในเร่ืองของการท างานก็
เห็นหลายคนเหมือนกนัท่ีมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท างาน เขามีการส่ือสาร
ระหว่างคนในกลุ่มเดียวกันและก็ข้ามกลุ่มกันมากข้ึน ซ่ึงแต่ก่อนน้ีเราไม่ค่อย
สังเกตเห็น คือ เขาจะท าเฉพาะงานของตวัเองอยูต่รงนั้น น่ีก็คือท่ีเราสังเกตเห็นอีก
อยา่งหน่ึงในภาพรวมขององคก์ร ซ่ึงพี่ก็คิดวา่น่าจะเป็นในทิศทางท่ีดีข้ึนเร่ือยๆค่ะ 

ค าถาม :  อยากใหท้่านยกสักกรณีท่ีท่านประทบัใจในการเปล่ียนแปลงใหฟั้งหน่อยครับ? 

ค าตอบ :  ก็จะมีในเร่ืองของการปรับตวัของพี่จกัรกฤช ก็อยา่งเม่ือก่อนเขาค่อนขา้งจะท างาน
ช้า และเรารู้ว่าเขาค่อนข้างท่ีจะกดดันในเร่ืองน้ี เพราะว่าเขาอาวุโส แต่ว่าเราก็
พยายามท่ีจะมอบหมายงานใหเ้ขาท าในแค่ระดบัหน่ึงเท่านั้น อยา่งในเร่ืองของการ
รับส่งหนงัสือเขาก็มีความกระตือรือร้นท่ีจะส่งมากยิ่งข้ึนตรงน้ีเห็นไดช้ดั เพราะวา่
เวลาท่ีเขาเอางานไปเสนอกบัผูว้่ามาตรงน้ีจะเห็นได้ชัดเลย พอเอางานไปเสนอ
เสร็จ พอผูว้า่แจง้อะไรมา เม่ือก่อนน้ีเขาไม่เคยส่งไลน์ให้พี่ดูนะ เด๋ียวน้ีเขาส่งมาให้
ดูวา่ ผูว้า่เขาเขียนมาอยา่งน้ีๆ แต่วา่เขาก็ไม่ไดเ้ขียนอะไรนะ แค่ถ่ายภาพให้เราเห็น
แทนท่ีจะมาเสนอท่ีโตะ๊เรา ตอนแรกน่าก็สงสัยวา่ส่งมาท าไม แต่พอหลายๆคร้ังเขา้
ก็เห็นว่าเขามีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน เพราะเขารู้ว่าเราชอบเร็วๆ เม่ือก่อนน้ี ก็คือ 
การเสนองานแล้วเอาแฟ้มจากห้องนายลงมา บางทีนายเขียนมาแล้ว เขาไม่เคย
เสนอเราว่านายพูดว่าอะไร รับทราบ ขอบคุณ หรือให้ด าเนิการอะไรต่อ บางทีเขา
จะเก็บเงียบกนั อยา่งตอนน้ีเขามีการปรับ  เขาส่งมาให้เรารับรู้ แต่เราก็เคยบอกกบั
เขาหลายคร้ังแลว้วา่เร่ืองน้ีบางทีเอาลงมาแลว้ก็ตอ้งมาให้เรารู้ทนัที ในฐานนะท่ีเรา
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เป็นผูบ้ริหาร และก็อย่างวนัน้ีท่ีเจา้หนา้ท่ีก็เขา้มาในห้องแลว้ก็มาถามว่า ท่านคลงั
ท าไมวนัน้ีหอ้งร้อนจงัเลย เขาก็ชวนเราคุย ทั้งๆท่ีแต่ก่อนมา คือไม่ชวนเราคุย เขาก็
บอกว่าเด๋ียวหนูให้คนนั้นคนน้ีมาดูให้นะ เราก็เห็นแล้วว่าเปล่ียนไป ก็รู้ว่ามัน
เปล่ียนไปในภาพรวมท่ีดีข้ึน แต่ส่วนตวัเราเองเราก็พยายามปรับตวัเพราะเรารู้แลว้
ว่าเขารู้สึกยงัไงกับเรา เราก็พยายามอ่อนลง เรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนประเภทนั้น
ประเภทน้ี ก็พูดใหน่ิ้มข้ึน พยายามเดินเขา้ไปหาเขา ก็คือ มนัตอ้งปรับเขา้หากนัค่ะ 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ฉ 

รูปภำพกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
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ภำพที ่ฉ.1 กิจกรรมสุนทรียสาธกกบัการเปล่ียนแปลงเชิงบวก 

 

 

 
ภำพที ่ฉ.2 กิจกรรมสุนทรียสาธกกบัการเปล่ียนแปลงเชิงบวก 
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ภำพที ่ฉ.3 กิจกรรมสุนทรียสาธกกบัการเปล่ียนแปลงเชิงบวก 

 

 

 
ภำพที ่ฉ.4 กิจกรรมสุนทรียสาธกกบัการเปล่ียนแปลงเชิงบวก 
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ภำพที ่ฉ.5 กิจกรรมรู้จกัตน เขา้ใจผูอ่ื้น พฒันาการท างานร่วมกนั 
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ภำพที ่ฉ.6 กิจกรรมรู้จกัตน เขา้ใจผูอ่ื้น พฒันาการท างานร่วมกนั 

 

 

 
ภำพที ่ฉ.7 กิจกรรมสามคนไม่ธรรมดา 
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ภำพที ่ฉ.8 กิจกรรมกา้วพน้กบัดกัความคิด คน้พบปัจจุบนั ร่วมสร้างสรรคอ์นาคต 

 

 

 
ภำพที ่ฉ.9 กิจกรรมกา้วพน้กบัดกัความคิด คน้พบปัจจุบนั ร่วมสร้างสรรคอ์นาคต 
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ภำพที ่ฉ.10 ภาพรวมหลงัจากการด าเนินกิจกกรม 

 

 

 
ภำพที ่ฉ.11 การสัมภาษณ์การติดตามประเมินผล 
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ภำพที ่ฉ.12 ภาพรวมหลงัจากการสัมภาษณ์ติดตามประเมินผล 


