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ช่ือหัวขอ ถอดประสบการณการบริหารงาน 
ช่ือผูถูกถอดความรู น.อ.บรรพต กิรัตนรักษ  รอง หน.ฝบก.รร.นร. 
ช่ือผูถอดความรู น.ท.หญิง จุฬาวลัย สุระอารีย  น.ท.หญิง พนอขวัญ เภกะนันทน 
วันเดือนปถอดความรู 28 ม.ค.59 เวลา 1330 
สถานท่ี ฝบก.รร.นร. 
  
แนะนําตัว 
น.อ.บรรพต กิรัตนรักษ นตท.รุนท่ี 26 นนร.รุนท่ี 83 จบการศึกษาจาก รร.นร.สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
ปจจุบันปฏิบัติหนาท่ี รอง หน.ฝบก.รร.นร.จะครบ 2 ป ใน เม.ย.59 นี้ กอนหนานี้ทํางานมาในหลายหนวยงาน 
หลายตําแหนง ไดแก ตนกล แผนกชางกล ร.ล.ตาป กฟก.1 กร. หน.นายชาง รง.ซอมสรางเรือเหล็ก แผนก
โรงงานเรือเหล็ก กงน.กรง.ฐท.สส. หน.แผนกและสํารวจ กผป.อรม.อร. เปนตน  
หลักคิดและจุดยืนในการทํางาน  
หลักคิดและจุดยืดในการทํางาน ข้ึนอยูกับวาบทบาทหนาท่ีและสถานการณในตอนนั้นๆ แตหลักๆ แลว จะเนน
หลักคําสอนของพระพุทธศาสนานํามาปรับใชในการทํางาน เชน “คุณธรรม ความเพียร ความซ่ือสัตย” 
นอกจากนี้ยังสนใจศึกษาจากการอานหนังสือประเภท HOW TO ตาง ๆ อีกดวย และท่ีสําคัญท่ีสุด การทํางาน
รวมกับคน จะตองนึกถึงใจเขาใจเราเปนสําคัญ ตองรูและเขาใจผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เพราะเรา
เองก็เปนท้ังผูใตบังคับบัญชา และผูบังคับบัญชา ในเวลาเดียวกัน  
จากประสบการณ เหตุการณ สถานการณเร่ืองท่ีประทับใจท่ีสุด  
เรื่องท่ีประทับใจท่ีสุด ณ ปจจุบัน เรื่องแรก เมื่อครั้งรับราชการท่ี ร .ล.ตาป เปนหมูเรือรักษาการณวังไกลกังวล 
ไดมีโอกาสเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ วังไกลกังวล ไดเห็นพระราชกรณียกิจของพระองค ใหความ
เปนกันเองกับขาราชบริพาร พระองคทรงเปนแบบอยางท่ีดี ใสใจในรายละเอียดของขาราชบริพารท้ังหลาย ไต
ถามสารทุกขสุขดิบของขาราชบริพาร ทําใหนํามาใชเปนแบบอยางในการทํางาน คือ ตองมีความใกลชิดกับ
ผูใตบังคับบัญชา ใสใจในรายละเอียดตางๆ ของผูใตบังคับบัญชา ซึ่งเปนหลักจิตวิทยาในการปกครอง  
 
เม่ือครั้งรับราชการเปน หน.แผนฯ ท่ี อรม. มีหนาท่ีดูและตารางเรือเขาซอมทํา วางแผนไววา ร.ล.ทยานชล 
ตองนําเรือออกเวลา 1800 เมื่อทดลองปลอยน้ํา ยังพบรอยรั่วอยู จึงทําใหไมสามารถนําเรือออกไดตามเวลาท่ี
กําหนด ขณะนั้นเปนนอกเวลาราชการ ตองขอความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีในหลายๆ สวน หลายหนวยงาน
มาซอมทํา นอกจากนี้ยังมีผูบริหารระดับสูงมาดูแลใหความเอาใจใส และอยูเปนขวัญกําลังใจจนเสร็จงาน 
(เวลา 0500 ของวันรุงข้ึน) นี่ก็นับเปนแบบอยางท่ีดีท่ีผูบังคับบัญชาดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา  
 
ขณะออกลาดตระเวนสงขลา ไดพบเจอเรือเขมรกําลังขับไลเรือประมงของไทย ไดเห็นผูบังคับการเรือส่ังการเรือ
ไดอยางทันทวงที มีการแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางทันเวลา ทําไดไดเรียนรูวา องคประกอบสําคัญในการ
ทํางาน คือ ความสามัคคี รวมมือกัน พูดคุยกัน  
 
สําหรับความประทับใจใน รร.นร. สวนใหญงานท่ี รร.นร.จะเปนงานแกไขปญหาเฉพาะหนา เปนการทํางาน
แขงกับเวลา ดังนั้น จะมีคติบอกกับผูใตบังคับบัญชาเสมอวา “การงานอยาใหค่ังคาง”  
ประสบการณจากหนวยรบ ไดทําใหเห็นตัวอยางความเปนผูนํา องคประกอบหลักของความเปนผูนํา ซึ่ง
ประกอบดวย 1) ขวัญ 2) ความรักในหมูคณะ 3) วินัย 4) ประสิทธิภาพในการทํางาน  



2 | หนา  
 

จากประสบการณ เหตุการณ สถานการณเร่ืองท่ียากท่ีสุดในการบริหารในมุมมองของทาน  
คลายๆ กันทุกหนวยงาน คน เงิน เวลา ข้ันตอนวิธีการ และทรัพยากร เชน 
คน ตองมีแนวคิด จุดยืน ตองวิเคราะหคนใหเปนใหออก   
เงิน ตองบริหารจัดการงานภายใต งป.ท่ีจํากัดใหได 
เวลา ตองทํางานแขงกับเวลา “การงานอยาใหค่ังคาง” 
ข้ันตอนวิธีการ ตองมีการประชุม ขอรูปแบบความคิดเห็นจากผูบังคับบัญชา พูดคุยกับผูใตบังคับบัญชาใหเขาใจ
ตรงกัน  
ทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณตางๆ ตองสํารวจวามีอะไรขาดเหลือบาง 
 
สําหรับงานท่ีคิดวายากท่ีสุด คือ งานพระราชพิธี งานพระราชทานกระบ่ี เนื่องจากเปนงานท่ีเกี่ยวของกับพระ
ราชวงศ ตองไมใหเกิดความผิดพลาด และตองปฏิบัติใหไดทันที และเนื่องจากสถานท่ีจัดงาน (หอประชุมภูติ
อนันต) มีสภาพคอนขางเกา ทรุดโทรม ตองดําเนินการเรงซอมทําใหทันเวลา  
สรุป คือ ตองบริหารทรัพยากร/ปจจัยภายนอก การทํางานข้ันพื้นฐานใหได ใหทันเวลา 
เคล็ดลับในการบริหารงานใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ท่ี รร.นร. คืออะไร  
1) การงานอยาใหค่ังคาง  
2) ตองคิดบวก  
3) หัดคิดนอกกรอบบาง แตยังคงดํารงจุดมุงหมาย รับฟงความคิดเห็นของทุกคน เปดโอกาสให
ผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ เพราะบางครั้งเราอาจไดมุมมองไดความคิดใหมๆ ในการ
ทํางาน เพื่อหาวิธีบรรลุภารกิจใหได เชน ไดรับส่ังการใหปรับเปล่ียนเวทีใหม เราตองไมทอ ปรับเปล่ียนวิธีคิดวา 
เปล่ียนเวทีแลว เวทีใหญข้ึน สวยงามข้ึน สําหรับปญหาท่ีเกิดจากขอจํากัดดานเวลา ขาดแรงงานกําลังพล ก็ตอง
ขอรับการสนับสนุนจาก รอย.รปภ.ท่ี 6 ฯ มาชวย เปนตน   
การบริหารงานใหประสบผลสําเร็จ 
การใหความเปนกันเอง (ไดใจกัน)  คุยกันรับฟงกันเหมือนพี่เหมือนนอง เปดใจรับฟงปญหาตางๆ  (รูปญหา/
สรางการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชา) ตองแยกแยะปญหาสวนตัวกับงานใหออกจากกัน ใหทุกคนรักงาน 
แลวจะทําใหมีความสุขกับการทํางาน  
เลือกคนใหถูกกับงาน เมื่อทํางานอยางมีความสุข ทํางานดวยความเขาใจ จะทําใหผลของงานออกมาดี และ
สามารถนําความรูไปตอยอดได  
 
รางวัลท่ีได คือหากเขาใจตัวเอง ต้ังใจทํางาน ประสบความสําเร็จในการทํางาน นั่นเทากับเปนรางวัลใหตนเอง
อยูแลว  
ปญหา/อุปสรรคในเร่ืองใดท่ีทําใหการบริหารงานของ รร.นร.ไมประสบผลสําเร็จ 
การประสานงานลาชา เวลาท่ีมีจํากัด ดังนั้นจะบอกผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอวา เมื่อไดรับงานมาแลว ควรรีบ
ลงมือทันที การงานอยาใหค่ังคาง ซึ่งท่ีผานมาก็ไดรับความรวมมือจากผูใตบังคับบัญชาเปนอยางดี  
 
เครื่องไมเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ท่ีไมสมบูรณขาดแคลน ตองแกปญหาดวยการจัดจาง อาจเกิดความลาชา  
 
บุคลากร คนตองมีความสามัคคีกัน ตองรวมมือกัน ท่ีผานมาทุกคนใหความรวมมือชวยเหลือกันเปนอยางดี  
เปนท่ีนาพอใจ แตปญหาท่ีเกิดคือ เริ่มอายุมากข้ึน จะตองมีการวางแผนหากําลังพลมาเรียนรูทดแทน 
ขาดการวางแผน (ประชุมกระช้ันชิด)  
ขาดทรัพยากร  
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ขอคิดสําหรับผูบริหารรุนใหม  
องคกรตองมีความสามัคคี  
รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
มีน้ําใจใหกันและกัน 
ต้ังเปาหมายเดียวกัน ทิศทางเดียวกัน 
รักงาน 

 


